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Biserica sfânt� a lui Cristos este,, o comunitate de credin��, de speran�� 
�i de iubire, ca organism vizibil; El o sus�ine f�r� încetare �i, prin ea, 
revars� asupra tuturor harul �i adev�rul” (,,Catehismul Bisericii Catolice’’, 
Arhiepiscopia Romano-Catolic� de Bucure�ti, 1993, p.177). Misiunea Bisericii 
este ,,a-l face pe Cristos prezent oamenilor. Ea trebuie s�-L vesteasc�, s�-L 
arate, s�-L d�ruiasc� tuturor”. �i aceasta o face Biserica de mai bine de 2000 de 
ani; ea face s� se aud� în lume ,,Vestea cea Bun�”, aceea c� la Betleem Dumnezeu 
s-a revelat în fa�a oamenilor: ,,...Cuvântul s-a f�cut trup �i a locuit între noi” 
(In 1, 1-18). În timpul Cr�ciunului, privim cu gândul �i inima grota �i ieslea s�rac� 
în care a coborât Isus pe p�mânt, privim pe Sfânta Fecioar� �i pe Sf. Iosif, ecouri 
din cântecul îngerilor ,,M�rire întru cele de Sus lui Dumnezeu �i pe p�mânt 
pace între oameni de bun�voire!” ajung pân� la noi. Dar ce tain� este dincolo 
de grot�? Cum a fost posibil ca acel pl�pând Prunc s� schimbe radical lumea �i 
cursul istoriei? Cu adev�rat, ne g�sim în fa�a unui mare �i tulbur�tor mister al lui 
Dumnezeu: Fiul lui Dumnezeu, prin opera Spiritului Sfânt, s-a întrupat în sânul 
Preacuratei Fecioare Maria. Aceast� veste este aduc�toare de speran�� �i bucurie, 
d� sens înalt vie�ii noastre.

 La acest Cr�ciun, de la Roma, Mesajul ,,Urbi et Orbi” al Papei va ajunge 
peste tot în lume - cre�tinismul nu are frontiere -. Din nou ne vom aminti c� 
S�rb�toarea Na�terii Domnului este ,,cea mai uman� s�rb�toare a credin�ei, 
pentru c� ne face s� sim�im cel mai profund umanitatea lui Dumnezeu. Nic�ieri 
altundeva nu se simte, precum lâng� iesle, ce înseamn� c� Dumnezeu a vrut s� 
� e ,,Emanuel” - un,,Dumnezeu cu noi”. În fa�a di� cult��ilor �i r�ului din lume, a 
fragilit��ii noastre, putem tr�i sentimentul reconfortant c� nu suntem singuri.

 Vom reauzi ,,Vestea cea Bun�” de la Episcopii �i preo�ii no�tri - Cuvântul 
Bisericii noastre Greco-Catolice -, chemarea ei ca s� tr�im deplin bucuria Cr�ciunului, 
personal �i în comunitate. Dar chemarea Bisericii ne oblig� s� r�spundem la unele 
întreb�ri, �i nu ne este prea u�or. Se ridic� mai ales dou� întreb�ri care impun dou� 
r�spunsuri: ,,Îl primim pe Isus în via�a noastr�?” �i ,,Cum transmitem bucuria 
Na�terii Domnului celor de lâng� noi �i celor care nu �tiu cum s� o tr�iasc�?’’

 Putem d�rui doar ceea ce avem. Ca s� facem s� ajung� la ceilal�i bucuria 
Cr�ciunului, în primul rând trebuie noi s� o avem în inim�. În comunitatea din 
Biserica noastr� descoperim c� rela�ia cu Dumnezeu nu înseamn� doar ,,eu” 
�i ,,El”, ci �i ,,noi” �i El. Azi, uneori, în societate se aude expresia ,,Dumnezeu, 
da – Biseric�, nu!”. Dar adev�rul ne este dat de Biseric�, iar puterea rug�ciunii, 
a credin�ei �i a iubirii tr�ite în Biseric� �i cu Biserica este cea care va aduce pe 
Pruncul Divin în lume �i în su� ete �i odat� cu El, bucuria S�rb�torii.

 Iar noi, în acest timp Sfânt al Na�terii Domnului, s� � m purt�torii bucuriei �i 
a luminii venite de la Betleem.

Biserica noastr� în S�rb�toare
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Recens�mântul
 ,,�i a fost în zilele acelea, ie�it-a porunc�... s� se  scrie toat� lumea’’

 Luca 2,1

 Cu na�terea lui Isus oamenii 
p�mântului se vor împ�r�i, acei care 
urmeaz� pe Cezarul �i acei care 
urmeaz� pe Regele Hristos.

 Se face recens�mântul 
partizanilor.

 Ai Cezarului sunt închin�torii 
la idoli.

 Ai lui Hristos sunt to�i � ii 
p�mântului cu ,,bun� voire”.

 Îngerii risipesc în vânturi, sub 
stele clipitoare, în frig de noapte, 
insigna celor ce apar�in Micului 
N�scut în Pe�ter�.

 ,,...Pace oamenilor de BUN� 
VOIRE!”

 Numai acestora pace; numai ei 
o merit�, numai cei dornici de bine. 
Voin�a bun� face pe om bun, zice 
Kant. ,,Nu este pace celui p�c�tos”, 
spune Sfânta Scriptur�.

 R�zboi celor r�i �i f��arnici, 
celor murdari �i îngâmfa�i, r�zboi lui 
Irod din � ecare om de ,,rea voire”.

 Tineri fra�i, tinere surori, s� 
gr�bim s� ne înscriem numele noastre 
în Registrele de recens�mânt a Regelui 
Hristos prin credin��, prin iubire, prin 
bun�voire.

 S�-L primim puri în Vi� aimul 
su� etelor noastre.

 Episcop Ioan SUCIU
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(continuare în pag. 6)

Cardinalul Newman, printr-o 
iluminare a Spiritului Sfânt, a 
p�r�sit Biserica Anglican� dup� ce 
a descoperit Biserica Catolic�. În 
acel moment crucial din via��, a tr�it 
bucuria deplin�, un entuziasm pe care 
nu l-a mai pierdut niciodat�.

Aceste sentimente le-a cunoscut 
�i Episcopul Atanasie Anghel, 
f�uritorul Unirii de la 1700, �i ele 
i-au r�mas puternice în inim� pân� în 
ultima clip� a vie�ii, transmi�ându-le 
peste veacuri. Cu deplin� � delitate fa�� 
de actul Unirii, ,,a	 at pe patul mor�ii, 
Atanasie i-a îndemnat pe preo�ii din 
jurul s�u s� r�mân� uni�i”. 

La 300 de ani de la trecerea 
sa în eternitate, drept omagiu adus 
Episcopului care a înf�ptuit Unirea ,,�i 
implicit , închinat� Unirii religioase 
cu Roma”, a fost tip�rit� antologia 
,,Episcopul Atanasie Anghel” - 
F�uritorul S� ntei Uniri – 1713–300-
2013, volum editat de Mitropolia 
Român� Unit� cu Roma, Greco-
Catolic�, Arhiepiscopia Major�, Ed. 
Buna Vestire, Blaj, 2013, sub îngrijirea 
prof. Ion Buza�i �i Ion Moldovan.

Despre Unirea cu Roma a 
Bisericii Române din Transilvania nu 
s-a scris întotdeauna obiectiv, de cele 
mai multe ori s-a scos în eviden�� drept 
cauz� determinant� doar factorul social 
– politic, privilegiile ob�inute de clericii 
români uni�i, acelea�i cu ale clerului 
latin, ignorându-se factorul religios. 
Aceste privilegii primesc din partea 
istoriogra� ei ortodoxe ,,o importan�� 
absolut� �i negativ�, negându-
se orice semni� ca�ie religioas�” 
(Mitropolia Român� Unit� cu Roma, 
Greco-Catolic�, Arhiepiscopia 
Major�, ,,Episcopul Atanasie Anghel, 
F�uritorul S� ntei Uniri, 1713-300-
2013, Ed. Buna Vestire, Blaj, 2013, 
p.179). Aceea�i interpretare este �i în 
istoriogra� a din perioada comunist�.

A în�elege adev�rul cauzelor 
care au dus la Unirea de la 1700, 
presupune o perfect� cunoa�tere a 
realit��ii religioase, sociale �i politice a 
Transilvaniei secolelor al XVII-lea �i al 
XVIII-lea. Motivul religios al Unirii este 
real �i cuprins în ,,Declara�iile o� ciale 
�i solemne de unire” ale Episcopilor 

,,Episcopul Atanasie Anghel” - F�uritorul S� ntei Uniri
 1713-300-2013

 ,,Biserica este pentru mine ceva mult prea important, reprezentând, în cel mai 
adânc sens, patria mea’’.

Joseph Cardinal Ratzinger-Papa Benedict al XVI-lea

 ,,�ie-�i aducem, o Sfânt� Unire, omagiul recuno�tin�ei pentru binefacerile, ce în 
curs de dou� veacuri cu prisosin�� le-ai rev�rsat asupra poporului român”.

Augustin Bunea
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(continuare în pag. 7)

Teo� l �i Atanasie Anghel. Declara�ia 
lui Teo� l din 21 martie 1697, sus�ine 
Marcel Stirban în studiul s�u, a� rm� 
acest adev�r. Declara�ia este semnat� 
de Mitropolit, ,,prev�zând-o cu pecetea 
episcopal� �i aceea a Sinodului”: 
,,Noi Teo� l , cu mila lui Dumnezeu, 
episcopul bisericii române�ti din 
Ardeal �i din p�r�ile T�rii ungure�ti, 
lui împreunate �i tot clerul acelea�i 
biserici, l�s�m pomenire prin scris 
aevea acestea tuturor c�rora se 
cuvine cumc� în trecuta lun� a lui 
februarie când am avur s�bor mare 
la B�lgrad cu o inim� am hot�rât 
ca s� ne întoarcem în sânul S� ntei 
Maici biserici romano-catolice�ti �i 
iar��i s� ne reunim cu ea, toate acelea 
primindu-le �i crezându-le care ea le 
prime�te, le m�rturise�te �i le crede 
�i mai înt�iu m�rturisim acele patru 
puncte, în care pân� acum ne-am 
dezbinat” (Op. cit., p.119). Episcopul 
Teo� l moare, probabil otr�vit, iar 
continuarea actului de Unire o preia 
urma�ul s�u, Mitropolitul Atanasie 
Anghel. ,,Declara�ia de Unire din 
7 octombrie 1698 dat� �i semnat� 
de episcopul Atanasie �i 38 de 
protopopi întruni�i în Sinod la Alba 
Iulia” rea� rm� cu claritate adev�rul, 
m�rturise�te acela�i autor: ,,Judecând 
schimbarea acestei lumi în�el�toare 
�i nestarea �i neperirea su	 etelor, 
c�ruia în m�sura mai mare trebuie 
a �  decât toate, din buna noastr� 
voie ne unim cu Biserica Romei cea 
catoliceasc� �i ne m�rturisim a �  

m�dularele acestei Biserici s� nte..” 
(Op.cit., p.124).

De asemenea, nu trebuie uitat 
caracterul misionar al Bisericii lui 
Cristos. Biserica Catolic� a trimis 
misionari ,,pân� la marginile 
p�mântului”, prin ei cre�tinismul a 
ajuns în cele mai îndep�rtate p�r�i ale 
lumii: America, China, India, Japonia, 
Australia �i întregul Orient îndep�rtat. 

Pentru Europa, obiectivul central 
a fost �i este reuni� carea Bisericii 
R�s�ritului cu Biserica Apusului, 
obiectiv a c�rui realizare s-a deschis 
prin Conciliul de la Floren�a (1438-
1439). Unirea Bisericii românilor 
din Transilvania cu Biserica Romei 
,,trebuie privit� ca o realizare în 
cadrul planului mare de unire 
general� dintre Biserica Oriental� 
�i cea Latin�”, gândite la sfâr�itul 
secolului al XVII-lea ,,de mintea 
unor b�rba�i cu vederi largi din 
cadrul Bisericii Catolice”, a� rm� 
Mons. Octavian Bârlea (Op. cit., p.43). 
Prin acceptarea ,,celor patru puncte 
� orentine”: primatul papal, Purgatoriul, 
azima �i Filioque, Bisericile care 
doreau s� se uneasc� cu Roma, sau 
p�r�i din Biseric�, deveneau parte din 
Biserica Catolic�, ,,p�strând integral 
propriu patrimoniu r�s�ritean”.

 Articolele �i studiile documentare 
ale autorilor ,,din genera�ia mai veche 
�i mai nou�”, a� ate în volum, aduc 
cititorilor adev�rul Unirii, iar paginile 
literare exprim� ,,calda recuno�tin��” 
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fa�� de Episcopul Atanasie Anghel, 
f�uritorul Unirii prin care ne-am 
înapoiat în Biserica Catolic� de care 
am fost rup�i, f�r� voia noastr�, prin 
Schisma din 1054.

Antologia cuprinde zece 
lucr�ri: ,,Începuturile S� ntei Uniri” 
- Augustin Bunea; ,,La mormântul 
Mitropolitului Atanasie Anghel, 
întemeietorul Unirii cu Roma” - 
Elie D�ianu; 
, , U n i r e a 
Români lor 
(1697-1701) 
- Octavian 
B â r l e a ; 
, , U n i r e a 
r o m â n i l o r 
d i n 
Principatul 
Transilvaniei 
cu Biserica 
C a t o l i c � ” 
- Marcel 
� t i r b a n ; 
, , B i s e r i c � , 
putere �i 
c u l t u r � : 
b i o g r a f i a 
episcopului Atanasie” - Iacob Mârza; 
,,Mitropolitul Atanasie Anghel, 
protector al culturii române�ti” - Eva 
Mârza; ,,Atanasie Anghel, ierarhul 
greco-catolic al Albei-Iulia (1698-
1713) - Pr. Cristian Barta; ,,Prin Unire 
am ie�it din preistorie” - Viorica 
Lascu; ,,Numele de început” - Ion 
Brad - �i ,,Augustin Bunea despre 

Sfânta Unire înf�ptuit� de Episcopul 
Atanasie Anghel” - Ion Buza�i.

Cea mai mare parte a autorilor 
scot în eviden�� situa�ia Bisericii 
românilor din Transilvania �i a 
românilor înaintea Unirii cu Biserica 
Romei, cu deosebire Augustin Bunea, 
Mons. Octavian Bârlea, Pr. Cristian 
Barta �i Marcel �tirban. În Transilvania 
timpului erau trei na�iuni ,,recepte”: 

sa�ii, ungurii 
�i secuii, �i 
patru religii 
recunoscute, 
r e l i g i a 
c a t o l i c � , 
c a l v i n � , 
l u t e r a n � 
(evanghelic�) 
�i unitarian�. 
F�r� s� � e 
recunoscu�i 
ca na�iune, 
românii erau 
considera�i, 
, , n i � t e 
p r i b e g i ’ ’ , 
,,tolera�i” în 
Transilvania 

,,pân� le va pl�cea domnilor �i 
p�mântenilor” - condi�ia românilor, 
condi�ia de iobagi. 

Cu dou� secole înaintea 
Unirii, ,,sub principii independen�i 
ai Transilvaniei”, devenit dominant, 
calvinismul se propag� intens printre 
români. În secolul al XVII-lea, procesul 
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de calvinizare al românilor este tot mai 
agresiv, se tip�re�te ,,Catechismul 
calvinesc’’ de la B�lgrad - 1640 �i 
alte c�r�i cu un con�inut calvin, iar 
superintendentul calvin se intitula 
,,episcop al valahilor”. Biserica 
Ortodox� era dependent� de puterea 
calvin�, erau deja episcopi ortodoc�i-
calvini, mitropolitul �i sinodul sunt 
complet lipsi�i de putere, un num�r mare 
de români trec la calvinism. Procesul 
de calvinizare ducea la pierderea 
adev�rurilor de credin�� ale Bisericii 
Universale �i a identit��ii r�s�ritene în 
favoarea ,,unor elemente doctrinare 
inspirate din teologia calvin�” �i, în 
paralel, la dezna�ionalizarea românilor.

Dup� înfrângerea turcilor sub 
zidurile Vienei, în 1683, s-a sperat 
în unirea Bisericii Apusului cu cea a 
R�s�ritului. Având în vedere situa�ia din 
Transilvania, în toate aceste condi�ii, 
Împ�ratul Leopold I, în 1692, ,,declar� 
c� to�i preo�ii orientali, care se vor 
uni cu Biserica Romei, se vor bucura 
de toate drepturile �i privilegiile 
clerului catolic de rit latin” (Op. cit., 
140). Este deci explicabil� preocuparea 
Mitropolitului Teo� l �i a lui Atanasie 
Anghel pentru ,,a salva identitatea 
confesional� �i româneasc� a clerului 
�i a credincio�ilor”, a Bisericii. 
Atanasie Anghel - Anghel Popa înainte 
de a se c�lug�ri - din adânc� credin�� �i 
iubire fa�� de Biserica sa, a avut curajul 
s� se îndep�rteze de Biserica Calvin� 
�i împreun� cu preo�ii s�i s� realizeze 
Unirea cu Roma.

,,Declara�ia de unire din 7 
octombrie 1698’’ are dou� post-
scripturi, unul dintre ele este urm�torul: 
,,Îns� întru acest chip ne unim �i ne 
m�rturisim a �  m�dulariile s� ntei 
catolice�ti biserici a Romei, cum pe 
noi �i r�m��i�ele noastre din obiceiul 
bisericii noastre a r�s�ritului s� nu 
ne cl�teasc�...” (Op. cit., p.125).

Trebuie men�ionat un adev�r 
m�rturisit: Unirea cu Roma s-a f�cut 
,,din buna noastr� voie’’, Mitropolitul 
�i Sinodul au avut libertatea s� se 
uneasc� cu una din cele patru religii 
,,recepte”, �i au ales Biserica Romei, 
dar f�r� presiuni. ,,O încercare de 
a aduce pe necatolici la Biserica 
Catolic� cu for�a nu a fost f�cut� în 
Transilvania niciodat�”, men�ioneaz� 
în studiul s�u Octavian Bârlea.

Sinodul din 5 septembrie 
1700, reînnoie�te actul Unirii cu 
Roma, documentul � ind semnat 
de Mitropolitul Atanasie, de 54 de 
protopopi �i 1593 de preo�i. ,,Acesta a 
fost cel mai mare sinod al românilor 
din Ardeal, la care, afar� de cei 
chema�i, se adunase mul�ime mare 
de popor...” (Op.cit., p. 139).

La scurt timp, în 1699, Împ�ratul 
d� prima ,,Diplom� Leopoldin�” prin 
care se recunosc Bisericii Române 
Unite cu Roma acelea�i drepturi ca �i 
cele ale Bisericii Romano-Catolice. A 
doua ,,Diplom� Leopoldin�” - 1701 
men�ioneaz� din nou acelea�i drepturi 
cu Biserica Romano-Catolic� pentru 
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Biserica Unit� �i preo�ii uni�i cât �i 
ie�irea din iob�gie a ��r�nimii unite. 

Odat� n�scut� Biserica Român� 
Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, a 
început o lupt� îndârjit� împotriva ei 
din partea Guvernului din Ardeal �i a 
Dietei, calvine, �i a Bisericii Ortodoxe 
din Principate. Fiind la Bucure�ti 
în timpul consacr�rii de episcop a 
lui Atanasie Anghel, Mitropolitul 
Dositei al Ierusalimului îi d� acestuia 
instruc�iuni severe, printre care �i 
aceea de a nu folosi limba român� 
la serviciile religioase, ci numai 
,,slovineasca sau elineasca”. 

Întemeiat, Papa Ioan Paul al 
II-lea, la al treilea Centenar al Unirii 
Bisericii Greco-Catolice din România 
cu Biserica Romei, a m�rturisit: 
,,Drumul Bisericii Greco-Catolice 
din România nu a fost niciodat� 
u�or, dup� cum demonstreaz� 
vicisitudinile sale. În decursul 
veacurilor i s-a cerut acesteia 
o dureroas� �i grea m�rturie 
de � delitate fa�� de exigen�a 
evanghelic� a unit��ii”.

În studiul s�u, ,,Biseric�, putere 
�i cultur�: biogra� a episcopului 
Atanasie’’, Iacob Mârza, în urma 
analizei atitudinii potrivnice Unirii, 
a� rm�: ,,Atitudini dintre cele mai 
diverse, ca form� de manifestare, 
contra Unirii religioase n-au 
întârziat s� apar�, dac� �inem 
seama de consecin�ele imediate �i 
îndep�rtate...” (Op.cit., p.158). Toate 

aceste atitudini potrivnice Bisericii 
Greco-Catolice sunt bine cunoscute 
�i consemnate de istorie, iar noi, cei 
de azi, le vedem sub ochii no�tri. 
Dac� în 1705 Patriarhul Calinic al 
Constantinopolului l-a excomunicat 
pe Mitropolitul Atanasie Anghel, noi , 
greco-catolicii, de 300 de ani îi cinstim 
memoria, con�tien�i c� îi dator�m 
întoarcerea la Biserica Romei, Biserica 
Credin�ei noastre �i a str�bunilor no�tri 
de la formarea noastr� ca popor cre�tin.

Timpul nu a putut �terge m�rimea 
personalit��ii sale: ,,Nu a fost minor 
talentul acestui b�rbat, plin de via�� 
�i de for��, curajos, vesel [...], de a-�i 
g�si din primul an al episcopatului 
s�u, echilibrul în câmpul for�elor de 
orient�ri atât de diverse - Calvinism, 
Ortodoxie, Unire (Op.cit., p.163). 

Pe crucea ridicat� pe mormântul 
ultimului Mitropolit de B�lgrad �i 
primul Episcop al Bisericii Române 
Unite cu Roma, Mitropolitul Ioan 
Vancea a scris: ,,...�i-a guvernat 
Biserica sa cu �el apostolic pân� în 
anul 1714, când plin de râvn� pentru 
sfânta Unire �i Biseric�, pentru 
na�iune �i patrie, repausând în 
Domnul, fu înmormântat aci...”.

Ori de câte ori vom vorbi despre 
înalta spiritualitate a Bisericii Blajului 
�i despre neasemuitele lui personalit��i, 
imaginea primului nostru Episcop ne 
va �  în gând �i în inim�. Prin Unire, 
sus�ine în articolul s�u Viorica Lascu, 
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Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

 Quand Mr. Agofroy nous a contactes pour nous demander si nous 
accepCe sont eux qui nous ont conduits chez Mgr. Hossu (ou nous avons 
récupère la clef de l’ appartement du Père Mangra parti a Rome pour 10 
jours!!!), qui nous ont permis d’être intègres au Lycée greco-ctholique…ou 
personne ne nous attendait, qui nous ont emmènes a l’Institut Théologique 
ou l’on nous a dit qu’il nous faudrait revenir en octobre car pour le moment 
ils n’avaient pas besoin de nous, et en� n au noviciat des Franciscain ou 
l’accueil a été chaleureux. Et peu a peu une vie pittoresque mais très riche 
s’est organisée.

 De tout cela, ce qui nous a le plus frappe c’est la demande de Mgr. 
Hossu qui désirait toujours nous parler ,,entre 4-z-yeux’’et qui n’y arrivait 
jamais. Mais quand nous sommes retournes a Oradea en juillet-aout 1996, 
un soir a 22 h une dame est venue nous chercher, Mgr. Hossu nous attendait. 
Il était tres ému. L’enseignement du français n’était pour lui qu’un moyen 
de contact, un lien d’amitié et surtout pour les jeunes du lycée, il désirait que 
les professeurs aient un rôle d’éducateurs chrétiens. L’enseignement passait 
au second plan, c’était un moyen d’éduquer, d’approcher les jeunes pour 
les aider a se structurer. L’avenir des jeunes l’angoissait. Il aurait voulu que 
nous restions, toujours. C’était un SOS, et nous n’oublions pas l’expression 
de son visage, ce soir-la.

 Nous-mêmes avons souvent senti, de la part des évêques et recteurs 
de séminaires, ce souhait ardent de nous voir apporter un soutien modeste 
soit-il, et écoute, devant l’amleur de leur désarroi face a des situations 
désastreuses.       (a suivre)

“C’est ce que derange qui fait vivre”
Cardinal Alexandru Todea

Récits de Mgr. Ploscaru, évêque de Lugoj
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PAGINI BILINGVE
Asocia�ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Ei, Otilia �i Eugen B�la�, ne-au condus la Episcopul Hossu (am 
recuperat cheia de la apartamentul P�rintelui Mangra, plecat la Roma 
pentru 10 zile!!!), Episcopul ne-au permis s� ne integr�m în ,,Liceul Greco-
Catolic’’, unde nimeni nu ne a�tepta. Ne-am dus la Institutul Teologic, acolo 
ni s-a spus c� va trebui s� revenim în octombrie, pentru c� acum nu aveau 
nevoie de noi (studen�ii � ind în vacan��). În � ne, la noviciatul franciscan am 
fost primi�i cu c�ldur�. �i pu�in câte pu�in s-a organizat pentru noi o via�� 
pitoreasc�, dar bogat�.

Dincolo de toate, ceea ce ne-a frapat a fost rug�mintea Episcopului 
Hossu ca întotdeauna s� vorbim între patru ochi, ceea ce nu s-a întâmplat 
niciodat�. Dar, când am revenit la Oradea, în iulie-august 1996, într-o 
sear� la ora 10.00, a venit o doamn� s� ne caute, Episcopul ne a�tepta. Era 
foarte emo�ionat. Predarea limbii franceze nu era pentru el decât un mijloc 
de contact, o leg�tur� de prietenie, mai ales pentru tinerii liceeni. Dorea ca 
profesorii s� aib� un rol în educa�ia cre�tin�. Predarea trecea pe al doilea 
plan, înv���mântul era un mijloc de educare, o apropiere de tineri pentru a-i 
ajuta s� se formeze. Viitorul tinerilor îl nelini�tea. Ar �  dorit s� r�mânem 
pentru totdeauna. Era un SOS, �i noi nu uit�m expresia de pe fa�a sa.

 Noi în�ine am sim�it adesea din partea Episcopilor �i rectorilor 
Seminariilor dorin�a arz�toare ca noi s� aducem un sprijin, cât de modest, o 
în�elegere a amploarei nelini�tii lor în fa�a situa�iei dezastroase.

 (va urma)

,,Ceea ce ne deranjeaz� ne face s� tr�im”
Cardinal Alexandru Todea

M�rturia lui Jean-Claude �i Janine Mahieu
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Cr�ciunul în via�a �i poezia Sfântului Francisc 
Sfântul Francisc obi�nuia s� 

s�rb�toreasc� Cr�ciunul cu o bucurie 
imens�. ,,Na�terea Domnului”, 
,,primul punct de întâlnire dintre 
Dumnezeu �i om’’, ,,S�rb�toarea 
S�rb�torilor” , cum o numea el, 
trebuia s� se bucure de un fast cu totul 
special. M�re�ia S�rb�torii gândit� de 
Sf. Francisc o g�sim deopotriv� în 
via�a �i scrisul s�u. 

 În 1223 a ob�inut de la Papa 
dreptul ,,de a s�rb�tori Cr�ciunul cu 
un fast mai mare �i a�a cum dorea 
el” - �i ,,dorea s� vad� cu ochii 
s�i , cât de mic, cât de omenesc �i 
de umil este Dumnezeu...”. A ales 
Greccio, muntele d�ruit lui de seniorul 
Giovanni di Velita, munte ,,acoperit 
de verdea��, care domina pintenul 
stâncos al satului s�u, �i valea 
Rieti, pân� la mun�ii alb�strii care 
se z�reau la orizont”. Într-o grot� 
transformat� în capel�, a instalat o iesle 
cu paie, �i , potrivit tradi�iei, a adus un 
m�gar �i un bou. În entuziasmul s�u, 
ar �  dorit ca drumurile care urcau la 
grot� s� � e pres�rate cu boabe de grâu 
�i alte semin�e, ca la aceast� mare 
S�rb�toare ciocârliile �i p�s�rile s� 
aib� mâncarea c�utat�.

 ,,La miezul nop�ii, oamenii 
din împrejurimi urcar� din toate 
p�r�ile, cu tor�e în mâini, c�r�rile 
de munte scânteind ca ni�te râuri 
de lumin�. Un preot fu adus ca s� 
o� cieze slujba, pe iesle, simbolul 
leag�nului, Mântuitorului, acel 

,,presepio” atât de drag italienilor. 
Francesco însu�i, îmbr�cat în haine 
de diacon, citi Evanghelia Nativit��ii. 
Mul�imea, uimit� de redescoperirea 
marelui mister, urm�rea cu aten�ie 
cele mai mici detalii ale ceremoniei �i 
mul�i crezur� c�-l v�d pe Francesco 
�inând în bra�e Copilul sc�ldat în 
raze” (Julien Green, ,,Fratele Francisc 
- Francesco d’Assisi”, Ed. �tiin�i� c�, 
Bucure�ti, 1955, p.117).

În poezie, ,,il Poverello’’ 
transpune su� etul franciscan, c�ldura 
inimii, emo�ia în fa�a ieslei în care 
umilin�a lui Dumnezeu se arat� 
oamenilor, ca imediat s� o reg�seasc� 
pe lemnul r�stignirii, Sfânta Na�tere 
� ind, în gândirea Sfântul Francisc, 
începutul Patimii prin care Isus Cristos 
a r�scump�rat lumea.
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Smerenia prin care Dumnezeu 
s-a ar�tat oamenilor în Betleem, ,,sub 
înf��i�area �i s�r�cia unui copil”, �i 
continu� s� se arate ,,sub înf��i�area 
fragil� a pâinii �i a vinului”, în 
Sfânta Euharistie, este cântat� de 
Francisc într-un poem de mare 
în�l�ime artistic�:
,,Tot omul s� se cutremure, 
 omenirea întreag� s� se clatine
 �i Cerul s� jubileze
 atunci când pe altar,
 în mâinile preotului
 Fiul lui Dumnezeu Celui Viu
 Christos, apare.

 O preaminunat� m�re�ie,
 O, admirabil� favoare, 
 O, sublim� umilin��,
 O, smerit� des�vâr�ire!
 St�pânul universului,
 Dumnezeu �i Fiu al lui Dumnezeu
 se umile�te pentru mântuirea noastr�.
 Se apleac� 
 În fragila Tain� a pâinii.”
 În lirica italian� medieval�, în 
,,lauda”, poezia religioas� care exprim� 
su� etul franciscan ,,cu c�ldura inimii 
contemplative, înduio�at� în fa�a 
s�r�ciei ieslei sau a mor�ii violente 
a lui Cristos, precum cu bucuria 
luminii Pa�telui”, Sf. Francisc se 
impune prin geniul s�u poetic.
 O alt� parte a crea�iei lirice 
a Sf. Francisc o reprezint� psalmii, 
unii dintre ei alc�tui�i pentru timpul 
Adventului �i al Cr�ciunului. Venirea 
lui Isus în lumea noastr�, în Noaptea 

cea Sfânt�, este cuprins� în ,,Psalmul 
XV’’:
,, ...C�ci Copilul Preasfânt �i iubit ne-a 
fost d�ruit �i s-a n�scut pentru noi
pe drum �i a fost pus într-o iesle, c�ci nu 
mai era
loc pentru El în casa de poposire.
M�rire în Cer lui Dumnezeu �i pace pe 
p�mânt oamenilor
De bun�voin��.
 .........................................
Cânta�i-i Domnului un cântec nou, voi 
��ri, toate,
C�ci mare este Domnul �i vrednic de 
laude’’.

Multe din versurile sale, Sf. Francisc 
le închin� Preacuratei - m�rturie a evlaviei 
ce o purta Mariei. ,,Salut Preafericitei 
Fecioare Maria” ne impresioneaz� prin 
iubirea ce o poart� S� ntei Fecioare �i prin 
frumuse�ea imaginilor:
,,Fii salutat� St�pân�, Sfânt� Regin�, 
Sfânt� Maic� a lui Dumnezeu, Marie,
care, fecioar� � ind, ai devenit templu �i 
ai fost aleas� de 
Preasfântul Tat� din Ceruri,
Care te-a s� n�it prin Fiul S�u Sfânt �i 
iubit �i prin Spiritul Sfânt,
Mângâitorul;
în care a fost �i este plin�tatea harului �i 
toat� bun�tatea.
Fii salutat�, tu, palatul S�u.
Fii salutat�, tu, ad�postul S�u.
Fii salutat�, tu, s�la�ul S�u.
Fii salutat�, tu, ve�mântul S�u. 
Fii salutat� , tu, servitoarea Sa.
Fii salutat� , tu, Maica Sa...”
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Sfântul Francisc a fost un model pentru poe�ii franciscani care i-au urmat 
pe tot cuprinsul Occidentului, din perioada medieval� pân� în zilele noastre. Sunt 
numero�i, re�inem totu�i câteva nume: Jacopone da Todi, autorul cunoscutelor, 
„Laudi”, surs� a poeziei mistice �i a celui mai dureros ,,Stabat Mater’’, Tommasco 
da Celano, autorul imnului ,,Dias irae’’, Jean Pecham (+1292) care este la originea 
cunoscutei opere ,,Stabat Mater”, �i Bonaventura de Beaumont (+1711), cel care a 
creat ,,Christiada’’, epopee în 12 cânturi. Celebrul profesor de la Universitatea din 
Paris, Frederic Ozanam, a observat spiritualitatea poeziei franciscane medievale �i a 
f�cut-o cunoscut�. Numele lui Dante Alighieri î�i g�se�te �i aici locul pentru ter�inele 
franciscane create prin care a impus graiul s�u toscan în întreaga Italie. Sfântul 
Francisc este cunoscut �i iubit în lume pentru s� n�enia sa, este pre�uit pentru opera sa 
literar� �i apropiat tuturor prin ,,Ieslea Cr�ciunului”, nelipsit� din biserici, din ora�e �i 
sate, din familiile credincio�ilor de pe tot cuprinsul p�mântului.

În zilele s� nte ale apropiatului Cr�ciun, îngenunchea�i lâng� „Ieslea Pruncului 
Divin”, s� ne unim în rug�ciune cu a Sf. Francisc, cerându-i Pruncului Isus s� reverse 
peste Biserica noastr� �i peste noi din bog��ia darurilor Sale.

O.B.

,,am ie�it din preistorie �i am p��it în contemporaneitate”.
Înf�ptuirea Unirii cu Roma a Bisericii Române din Transilvania la 1700 a dus 

la ,,dispari�ia Mitropoliei B�lgradului �i apari�ia Episcopiei unite cu Roma”, a 
Bisericii Greco-Catolice. Binefacerile Unirii sunt notate de Pr. Cristian Barta prin 
cuvintele lui N. Iorga: ,,...F�r� unirea în credin�� cu împ�ratul nu era libertatea, 
pre�uirea, recuno�terea demnit��ii umane. F�r� unirea cu Roma nu erau �colile 
mari din str�in�tate pentru ucenicii români, aspri în ale înv���turii, nu era mai 
ales acea mare �coal� pentru inima poporului nostru care a fost Roma îns��i” 
(Op.cit., p.181). Datorit� ,,greut��ilor �i circumstan�elor timpului”, nu toate 
planurile Mitropolitului Atanasie Anghel, izvorâte din credin�� �i inteligen��, �i-au 
g�sit împlinirea, dar a deschis c�ile realiz�rii lor �i Blajul le-a dat �i le d� via��. 

Credin�a, iubirea fa�� de Biseric� �i curajul îl de� nesc pe primul nostru Episcop 
�i-i de� nesc urma�ii, preo�ii �i Episcopii Bisericii Greco-Catolice; Episcopii no�tri 
Martiri le-au m�rturisit cu pre�ul vie�ii lor.

Omagiului editorial adus prin antologia prezentat� ,,celui care a fost ctitorul 
Unirii Religioase de la 1700”, Mitropolitul Atanasie Anghel, îi al�tur�m noi, 
cititorii, omagiul �i recuno�tin�a noastr�.

Otilia B�LA�

,,Episcopul Atanasie Anghel”...
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Na�terea dup� trup a Domnului 
Isus Cristos este o S�rb�toare a bucuriei, 
a iubirii, a unit��ii �i a p�cii. „Iubirea 
Tat�lui este fundamentul pe care se 
cl�de�te misiunea Fiului �i lucrarea 
Spiritului Sfânt pentru realizarea unit��ii 
dintre om �i Dumnezeu �i între oameni”. 
(Florentin Crih�lmeanu, Scrisori Pastorale 2002 
– 2012, Ed. Via�a Cre�tin�,Cluj-N. 2012, p.427;) 
La evenimentul din Noaptea Magic� 
a întrup�rii Cuvântului divin particip� 
întregul univers: cerurile îmbr��i�eaz� 
p�mântul �i invit� pe locuitorii s�i a se 
al�tura armoniei o�tilor cere�ti pentru a 
în�l�a imn de glorie Tat�lui Ceresc.

Cr�ciunul, cum se mai nume�te 
aceast� s�rb�toare, este celebrat de 
majoritatea cre�tinilor, în � ecare an, pe 25 
decembrie. Dar data exact� a na�terii lui 
Isus nu se cunoa�te. Evangheli�tii Noului 
Testament au relatat despre na�terea 
Mântuitorului, dar f�r� a men�iona o dat� 
anume, iar Biserica primului secol cre�tin 
nu a s�rb�torit na�terea lui Isus. Abia 
începând cu secolul al II-lea d.Cr. scriitorii 
cre�tini au vorbit despre data probabil� 
a na�terii lui Isus, f�r� a o considera 
s�rb�toare. La începutul secolului al II-lea 
d.Cr. Episcopul Telesphorus, conduc�tor 
al Bisericii din Apus, ar �  sus�inut c� 
serviciul bisericesc pentru celebrarea 
Na�terii lui Isus ar trebui s� aib� loc în luna 
decembrie. Îns� nu exist�  dovezi su� cient 
de conving�toare în aceast� privin��. 
Cr�ciunul a început s� � e s�rb�torit de 
c�tre cre�tini pe 25 decembrie, dup� cel 
pu�in trei secole de la începerea misiunii 
de evanghelizare a Apostolilor, �i anume, 
începând cu secolul al IV-lea în Vest �i cu 
cel de-al V-lea secol în Est. 

Ini�ial, S�rb�toarea Na�terii lui Isus 
era �inut� pe 6 ianuarie,  când se celebra 
na�terea, Botezul �i primul miracol s�vâr�it 
de Isus. Istoricii sus�in azi c� aceast� 
S�rb�toare se celebra deja în anul 336 d.Cr. 
la Roma. Sextus Julius Africanus, c�l�tor 
�i istoric cre�tin, este primul care alege 
în anul 221 d.Cr. data de 25 decembrie 
pentru s�rb�torirea Na�terii lui Isus, îns� 
aceast� S�rb�toare nu va �  celebrat� înc� 
mult� vreme de c�tre ceilal�i cre�tini, care 
preferau data de 6 ianuarie. Împ�ratul 
roman Aurelian (214-275 d.Cr.) proclama, 
în anul 274, data de 25 decembrie drept 
„Dies Natalis Solis Invicti”; „ziua de 
na�tere a soarelui neînvins”. Festivalul 
era dedicat soarelui invincibil �i alung�rii 
iernii, � ind promovat în tot Imperiul. 

Apoi, în anul 320 d.Cr. Papa Iulius, 
Episcop al Romei (337-352), a f�cut primul 
pas spre o� cializarea S�rb�toririi Na�terii 
Domnului Isus pe 25 decembrie. Odat� 
cu încre�tinarea Împ�ratului Constantin 
�i proclamarea cre�tinismului ca religie 
o� cial� în Imperiu, a început un proces de 
asimilare a vechilor credin�e p�gâne, multe 
s�rb�tori � ind absorbite de cre�tinism. 
De pild� s�rb�toarea zeului Mithras avea 
loc pe 25 decembrie. Treptat, data de 
25 decembrie a devenit o s�rb�toare de 
referin��. Împ�ratul francilor, Carol cel 
Mare (742-814 d.Cr.) a fost încoronat de 
c�tre Papa Leon al III-lea ca Imperator 
Augustus al Sfântului Imperiu Roman 
pe 25 decembrie 800 d.Cr. Împ�ra�i �i 
personalit��i in� uente din diferite epoci ale 
erei cre�tine aveau s� con� rme existen�a 
unei S�rb�tori dedicate Na�terii lui Isus pe 
25 decembrie.

NOAPTEA MAGIC� A NA�TERII DOMNULUI
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Dar au existat �i cazuri în care 
S�rb�toarea Cr�ciunului a fost interzis�. 
De pild�, Oliver Cromwell a interzis în 
Anglia S�rb�toarea Na�terii lui Isus prin 
a�a-numitele „Legi Albastre”, între 1647-
1660. El s-a opus tradi�iilor care înso�eau 
Cr�ciunul considerându-le imorale. În 
anul 1660 a fost înl�turat de la putere, 
iar legea care interzicea S�rb�torirea 
Cr�ciunului a fost abrogat�. De asemenea, 
în timpul mi�c�rilor de trezire religioas� 
au existat cre�tini care s-au opus acestei 
S�rb�tori. Puritanii secolului al XVI-
lea, care promovau reforma Bisericii 
Anglicane în conformitate cu principiul 
„sola scriptura”; „numai scriptura”, au 
fost împotriva zilelor s� n�ilor, a dezleg�rii 
clericale de p�cate, a na�ilor la Botez �i a 
S�rb�torii Cr�ciunului. Au continuat s� 
promoveze aceste convingeri �i în Lumea 
nou�, unde ei au emigrat.

Descoperite cu câteva decenii în 
urm�, „Manuscrisele de la Marea Moart�”, 
incluzând cele mai vechi manuscrise 
biblice existente, ofer� o perspectiv� 
important� asupra societ��ii iudaice din 
perioada celui de-al Doilea Templu, asupra 
momentului na�terii cre�tinismului �i al 
iudaismului rabinic; sunt foarte importante 
�i în stabilirea datei na�terii lui Isus. Pe 
baza acestor pergamente �i a câtorva 
versete din Vechiul Testament (1Cr.24,7-
18), s-a reu�it reconstituirea sistemului 
recurent sacerdotal de slujire la Templul 
din Ierusalim pe timpul Noului Testament. 

Acum se �tie cu certitudine 
c� preotului Zaharia, tat�l Sf. Ioan 
Botez�torul (Lc.1,13) îi revenea rândul s� 
slujeasc� la Templu în s�pt�mâna cuprins� 
între a 24-a �i a 30-a zi a lunii a opta din 
calendarul ebraic, care corespunde lunii 

septembrie din calendarul nostru. Din 
aceste date coroborate cu primele capitole 
din Evanghelia dup� Luca, se poate 
constata c�  Biserica a  p�strat �i transmis 
cu acurate�e date istorice importante 
pentru  cre�tini, astfel: a) - la sfâr�itul lunii 
septembrie: Zaharia �i-a îndeplinit slujirea 
preo�easc� la Templul din Ierusalim potrivit 
timpului în care îi era rânduit s� slujeasc� 
(Lc.1,8). Apoi, so�ia sa, Elisabeta, a r�mas 
îns�rcinat� t�inuind acest eveniment timp 
de 5 luni (Lc.1,24). Biserica s�rb�tore�te 
conceperea Sf. Ioan Botez�torul pe 23 
septembrie; b) - 25 martie este s�rb�toarea 
Bunei Vestiri: în a �asea lun� a sarcinii 
Elisabetei îngerul Gabriel bineveste�te 
Fecioarei Maria c� va na�te � u �i va chema 
numele lui Isus. (Lc.1:26-31);  c) - 24 iunie, 
na�terea Sfântului Ioan Botez�torul la trei 
luni dup� Buna Vestire; d) - 25 decembrie: 
la nou� luni de la Bunavestire, se na�te în 
Bethlemul Iudeii Domnul �i Mântuitorul 
nostru Isus Cristos (Lc.2,4-7). Vedem 
a�adar c� stabilirea datei Cr�ciunului este 
o problem� ale c�rei r�d�cini coboar� în 
Sfânta Scriptur�. 

Aspectul cel mai profund este 
na�terea lui Isus Cristos în inimile �i su� etele 
noastre. Este important fundamentul istoric 
al oric�rei s�rb�tori, îns� cu mult mai 
profund� este semni� ca�ia ei spiritual�, 
care primit� în su� et cu dragoste, credin�� 
�i speran��, ne orienteaz� întreaga via�� pe 
calea care duce la mântuirea su� etelor. Ca 
s� descoperim esen�a Cr�ciunului, trebuie 
mai întâi s� acord�m un timp special pentru 
speran�� prin post �i rug�ciune. Na�terea 
lui Isus este un miracol, care ne orienteaz� 
via�a spre o alt� lume; o lume în care 
lini�tea, credin�a, sensul �i consecven�a sunt 
dimensiunile unei schimb�ri permanente 
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ale cugetului �i de� nesc esen�a acestei mari 
S�rb�tori. 

Lini�tea. Într-o lume agitat�, e 
nevoie de lini�tea Nop�ii din Bethleem, de 
lini�tea din su� etul celor ce �tiu s� a�tepte 
cu dragoste �i speran�� clipa magic� a 
na�terii lui Isus, lini�te l�untric� plin� de 
har �i d�t�toare de pace �i încredere în 
misiunea mântuitoare a lui Isus. Pe�tera 
Bethleemului �i paji�tea din apropiere au 
fost ferite de anima�ia marilor aglomer�ri 
umane pentru ca p�storii, cei care vegheau 
în miez de noapte, s� poat� în�elege cu 
claritate mesajul oastei cere�ti ce l�uda pe 
Dumnezeu zicând: „M�rire întru cei de 
sus lui Dumnezeu �i pe p�mânt pace, între 
oameni bun�voire!” (Lc.2,14).  Acesta 
este mesajul pe care p�storii trebuiau s�-l 
vesteasc� despre  Pruncul Isus �i care 
trebuia în�eles  nedistorsionat, ci cu mult� 
acurate�e.

Credin�a. O demonstreaz� p�storii 
de pe paji�tea Bethleemului. Oameni 
simpli, muncitori, care stau sub cerul liber 
�i vegheaz� în taina nop�ii.  P�storii sunt 
oameni care g�sesc de cuviin�� s� ac�ioneze 
f�r� întârziere pentru r�spândirea ve�tii 
na�terii Pruncului Isus. Ei sunt însu� e�i�i 
de o credin�� curat�. Ochii credin�ei v�d 
dincolo de ceea ce putem percepe cu 
organele noastre de sim�. Prin credin�� 
putem percepe esen�a misterului Întrup�rii 
Cuvântului divin �i p�storii, în simplitatea 
lor, au în�eles acest mister �i l-au vestit cu 
încredere deplin�.

Sensul. Magii au mers s� se închine 
Pruncului Isus la fel ca �i p�storii. Ei sunt 
în�elep�i �i au a� at adev�ratul sens al 
menirii lor nu pentru c� au �tiut s� g�seasc� 
pe Pruncul Isus ridicând ochii în sus spre 
stele, ci pentru c� au intuit � nalul �i au 
plecat genunchii înaintea Lui.  

Consecven�a. Iosif ofer� lec�ia 
supremei consecven�e urmând cu � delitate 
planul divin de salvare �i ocrotire a 
Pruncului Isus. Ascultarea de îngerul 
Domnului �i asumarea r�spunderii pentru 
ocrotirea familiei sale sunt mijloacele prin 
care Iosif dejoac� planurile regelui Irod, 
de a ucide Pruncul. Prin ascultare smerit� 
„Iosif se treze�te din «somnul ra�iunii» din 
«întunericul ra�iunii umane» la lumina 
revela�iei îngere�ti accept� misterul cu 
credin��; prime�te cuvântul Scripturii 
�i în t�cere se pune în slujba împlinirii 
planului divin pân� la sfâr�itul vie�ii sale. 
Acceptând s� o ia la el pe Maria, accept� 
misiunea �i î�i asum� pe deplin toate 
obliga�iile de so� �i de tat� ocrotitor. De 
acum înainte el va tr�i responsabilitatea 
misiunii divine primite, în iubirea �i 
respectul fa�� de Pruncul Dumnezeiesc �i 
Preacurata-i Mam�-Fecioar�, Maria”. 
(Florentin Crih�lmeanu, Scrisori Pastorale 2002 – 
2012, Ed. Via�a Cre�tin�,Cluj-N. 2012, p.427;)

Cr�ciunul este  S�rb�toarea bucuriei 
în care Dumnezeu ne invit�, prin Fiul 
Sau, s� � m deschi�i unii fa�� de al�ii; s� 
uitam de prejudec��i; s� l�s�m la o parte 
indiferen�a �i s� ne preocupe adev�rul 
despre na�terea lui Isus. S� primim marea 
S�rb�toare a Cr�ciunului cu  mult� lini�te 
su� eteasc� �i Isus ne va descoperi lucruri 
la care nici  nu ne-am gândit vreodat�! S� 
c�ut�m sensul vie�ii în adev�r �i Isus ne va 
orienta pe calea cea dreapt� spre mântuire! 
S� d�m voie lui Isus s� r�mân� în inimile 
�i su� etele noastre pe tot parcursul vie�ii! 
El ne va da în�elepciunea de a tr�i credin�a 
cea adev�rat�, dragostea nepieritoare 
�i speran�a în�l��toare, în harul �i cu 
binecuvântarea vie�ilor noastre luminate de 
Noaptea Magic� Na�terii Sale.

Ioan M�GERU�AN
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 Mult stimate �i iubit Domnule 
Profesor,
 Mult stimat� Doamn�,

,,... În Noaptea Sfânt�, în rug�ciune 
�i ardoare. De S� ntele S�rb�tori stau acas� 
la Arini� [...] Domnul nostru, Copilul 
Divin, e cu noi, St�pân al mor�ii �i al vie�ii 
- Si Deus cum nobis quis contra nos? - 
Nisi portae inferi non praevaelebunt eam. 
O s� cânt�m �i la Sfântul Cr�ciun, c�ci 
e �i al nostru, Gloria in excelsis Deo, et 
terra pax hominibus bonae voluntatis - 
Pax Christi in regno Christi. Pacea e un 
bun �i se câ�tig� cu rug�ciuni �i jertfe. Iar 
Micul Isus care a voit ieslea din Vi� aim, 
prin înve�mântarea Sa în corp �i scutece 
omene�ti ne va înt�ri mereu.

 V� doresc din tot su� etul S� nte �i 
fericite S�rb�tori, cu deplin� s�n�tate. 
Iar Anul Nou s� aduc� pacea mult dorit�, 
pentru toat� lumea de bine, cu ie�irea de 
sub glia rece a mormântului.

 Cristos se na�te, m�ri�i-L, Cristos 
din Ceruri, întâmpina�i-L, Cristos pe 
p�mânt, în�l�a�i-v�!”

 + I. Dragomir

*****************
15 decembrie 1977
Mult stimate �i iubit Domnule 

Profesor �i Mult stimat� Doamn�,
 ,,...Am petrecut Noaptea Sfânt� în 

singur�tatea camerei în rug�ciuni. Care 
sigure ne pot salva. E mare durere �i 
jale c� Magii copila�i ai Romei, azi sunt 
atât de departe de sânul mamei lor [...] 
Adev�rul nu poate pieri din lume, nici 
ideea de libertate.

 Noi credem în Copilul Divin, iubit 
�i negat de aproape dou� mii de ani �i 
totu�i real �i viu între noi �i cu noi”.

+ I. Dragomir
27 decembrie 1977

*****************
Mult stimate Domnule Profesor,
,,...Ne apropiem de Sfântul �i 

marele Praznic al Na�terii Domnului, 
zicem cu corul îngerilor,, M�rire întru 
cele de Sus lui Dumnezeu, pe p�mânt 
pace între oameni de bun�voire”. Pace, 
ce frumos cuvânt; ,,non est pax impis”. 
Cu cât� jertf� se câ�tig� pacea! �i mai 
ales dac� se dore�te s� nu � e dreapt�, noi 
bine �tim cum spune Sf. Augustin: ,,Opus 
justitiae est pax’’. Iar Noul An s� ne aduc� 
acea pace spre binele omenirii întregi �i 
spre mai mare m�rire lui Dumnezeu.

 Libertatea e ideea pentru care 
a luptat de când e omenirea, sper�m ca 
Bunul Dumnezeu s� lumineze min�ile ca 
s� se respecte mult trâmbi�atele drepturi 
ale omului. Biserica noastr�, înc� în 
catacombe, sunt sigur c� va învia, nu va 
pieri numai dac� va pieri neamul”,

+ I. Dragomir
19 decembrie 1978

(Din Dragomir - Manciulea, ,,Gânduri 
împ�rt��ite”, vol. II, Coresponden�a 
inedit� din anii 1970-1984, Blaj, 2012.)

*****************
Stimate Domnule Profesor,
,,...S� v� aud� Cerul �i toate cele 

Cr�ciunul în coresponden�a
Episcopilor no�tri din anii de persecu�ie
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strâmbe s� se obleasc� �i cele drepte s� se 
s� n�easc�. În rugile mele nu v� uit �i cer 
de la Pruncul Isus s� reverse din bog��ia 
darurilor Sale peste � ecare persoan� din 
familia dumneavoastr� stropii de rou� 
necesari pentru continua reînviorare 
su� eteasc� [...] Anul Nou, care coincide 
cu Anul Sfânt, s� aduc� pentru lumea 
întreag�, pentru �ara noastr� �i pentru 
Biserica Unit� ceea ce a rânduit Domnul 
în planurile Sale �i ceea ce dori�i �i 
dumneavoastr� �i dorim cu to�ii”,

 + Alexandru Todea
 22 decembrie 1974

(Din Todea-Manciulea, ,,Gânduri 
împ�rt��ite”, vol. III, Coresponden�a 
inedit� din anii 1969-1984.)

*****************
 Iubite Preas� n�ite Ioane, Dragul 

meu na�!
 ,,A trecut marele Praznic al Na�terii 

Domnului �i Anul Nou, bini�or, � re�te, cu 
mare durere în su� et din cauza lipsei de 
libertate a scumpei noastre Biserici. Cu 
su� etul îndurerat �i cu rug�ciuni am fost 
printre su� etele bune �i alese ale Bisericii 
noastre �i am cerut Micului Copil Divin 
s� ne aduc� - dac�-i Voia Lui Sfânt� - �i 
bucuria Învierii. Este de la sine în�eles 
c� ne supunem întru toate Planului Divin 
al Providen�ei. Urmeaz� acum marea �i 
Sfânta S�rb�toare a Ar�t�rii Domnului 
�i apoi Sfântul Ioan Botez�torul; cred c� 
�i ziua Preas� n�iei Tale; în tot cazul, î�i 
doresc tot binele su� etesc �i trupesc”,

 +I. Dragomir, 
 3 ianuarie 1975

(Din ,,Coresponden�a Episcopului Ioan 
Ploscaru, 1968-1975).

În noaptea asta 

În noaptea asta când coboar� 
t�cerea alb�-n fulgi de nea, 
Isus Iubit, întâia oar� 
eu Î�i predau inima mea. 
�tiu c-ai venit demult, pe lume 
�i vii în orice an �i-acum 
s-aduci la oameni bucurie 
�i s�-i îndrep�i pe bunul drum. 
S�-ntorci pe-acei ce fac p�cate 
ca s� se-abat� de la r�u, 
s� se iubeasc� �i s-asculte, 
Isuse Bun, de glasul T�u. 
�tiu c� la cei ce Te ascult� 
mergând pe urma Ta mereu 
le faci via�a fericit� 
�i-i izb�ve�ti de orice greu... 
�i v�d ce bun e�ti Tu, Isuse, 
de-aceea iat� �i eu vin, 
Te rog s� m� prime�ti la Tine 
�i-mi vino-n inim� deplin. 
F�-mi su� etul s� Te asculte, 
f�-mi cugetul mereu curat, 
f�-mi pa�ii mei s� umble numai 
pe drumul T�u adev�rat. 
S� � u în orice zi Isuse 
prin vorba mea, prin tot ce fac, 
în orice loc, întotdeauna, 
cum Tu m� vrei, c�ci vreau s�-�i plac. 

Traian DORZ
www.profamilia.ro
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