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,,Cei care mor în harul i prietenia lui Dumnezeu i care sunt complet 
puri  ca i tr iesc pentru totdeauna cu Cristos”, ne înva  ,,Catehismul Bisericii 
Catolice”. i tot în acela i ,,Catehism” g sim adev rurile despre cei care mor 
în harul i prietenia lui Dumnezeu, dar sunt imperfect puri  ca i i au nevoie de 
o puri  care pentru a ajunge la s  n enia necesar  ca s  intre în bucuria Cerului: 
,,Biserica nume te Purgator aceast  puri  care  nal  a celor ale i, care este 
cu totul deosebit  de pedeapsa celor osândi i” (,,Catehismul Bisericii Catolice”, 
Arhiepiscopia Romano-Catolic  de Bucure ti, 1993, p.229).

Pentru a veni în ajutorul su  etelor din Purgator, ca s  ajung  la vederea lui 
Dumnezeu, Biserica ne recomand  s  oferim pentru su  etele celor dragi S  nte Liturghii, 
dar i pomana, indulgen ele i faptele de poc in . S  ne rug m Preas  ntei Fecioare 
Maria, mai ales s  ne rug m Sfântul Rozar, prin aceast  rug ciune s  o chem m în 
ajutor pe Regina Cerului în folosul s rmanelor su  ete care sufer  în Purgator.

Sfânta Liturghie are puterea minunat  de a ierta pedeapsa datorit  p catelor 
iertate. Este o cale u oar  i binecuvântat  pentru a veni în ajutorul celor pleca i 
dintre noi. Dac  am putea, ne spune Sfântul Lauren iu, s  punem pe talgerul unui 
cântar toate faptele bune care sunt rug ciunile, posturile, morti  ca iile i pomenile, 
i pe cel lalt talger o singur  Sfânta Liturghie, greutatea acesteia va întrece pe 

a tuturor celorlalte fapte, pentru c  la Sfânta Liturghie se jertfe te Acela în care 
locuie te toat  plin tatea dumnezeirii.

Întotdeauna, dar mai ales în luna noiembrie, luna su  etelor din Purgator, s  
cerem s  se celebreze S  nte Liturghii pentru cei ce nu mai sunt pe acest p mânt sau 
s  ascult m S  nte Liturghii pentru ei.

La moartea unui c lug r din m n stire, Sfântul Grigore cel Mare a cerut celorlal i 
c lug ri s  celebreze S  nte Liturghii timp de 30 de zile de-a rândul pentru cel mort. A 
treizecea zi Sfântul Grigore a fost în tiin at c  su  etul c lug rului a fost eliberat din 
Purgator. De atunci a r mas în Biseric  ,,Gregoriana”, celebrarea f r  întrerupere de 30 
de S  nte Liturghii cu convingerea c  în a treizecea zi su  etul va   eliberat.

Împodobim cu crizanteme mormintele rudelor i apropia ilor no tri, le 
lumin m mormintele, îi c ut m în rug ciuni i amintiri, s  nu uit m îns  de aceia 
pentru care nu se roag  nimeni. S  nu-i uit m nici pe Episcopii no tri Martiri i 
S  n i i pe preo ii no tri care i-au dat via a pentru credin .

Su  etele din Purgator primesc cu bucurie ajutorul nostru, dar, dup  credin a 
Bisericii, i ele ne vor veni în ajutor.

,,Odihna cea ve nic  d -le-o lor, Doamne, i lumina cea f r  de sfâr it s  
le str luceasc  lor. S  se odihneasc  în pace! Amin.

Luna noiembrie, luna su  etelor din Purgator  



CALEA DES VÂR IRII - nr. 11 noiembrie 2014 - 3

Editorial........................................2
P catul...........................................4
,,Istoria românilor din cele mai 
vechi timpuri pân  ast zi” .............5
Pagini bilingve.............................10

CALEA DES VÂR IRII
Despre rug ciune

P rintele spiritual
din Alfonso Rodriquez, SJ

“Calea Des vâr irii Cre tine”, vol. I, 
Oradea 1933

Papii secolului al XX-lea.............15
Rondelul crizantemei...................16
Comunicat....................................20
Credin , Slujire,
Statornicie................................17

S U M A R

N-a  putea s  v  aduc nimic nou, spunea Papa Celestin, 
vorbind despre însemn tatea rug ciunii, decât ceea ce a spus 
înainta ul meu Zosim. Oare este un timp în care s  n-avem 
nevoie de ajutorul lui Dumnezeu? De aceea, în tot felul de 
împrejur ri s  ne îndrept m întotdeauna c tre El, c ci ar   o 
mândrie foarte mare ca omul s  îndr zneasc  s  cread  c  poate 
face ceva prin el însu i.
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P catul
Din marea opera a lui Dumnezeu, 

singura not  discordant , care poate s  
 e un element negativ, este omul.

Toate au un glas de laud  la adresa 
Lui i toate, negre elnic, Îl urmeaz . Nu 
exist  o  in  în natura creat  care s  
se abat  de la legile Lui, o abatere de la 
legile Lui ar   un cataclism, singur omul 
poate s -L t g duiasc , s -L refuze.

Omul, singur în fa a celor care 
Îi caut  slava i m rirea, Îl denigreaz , 
Îl vorbe te de r u, Îl judec  i chiar Îl 
osânde te. Exist  un domeniu în care 
se poate t g dui i exist  o putere, o 
împ r ie, în care putem refuza planul 
lui Dumnezeu, este lumea moral , 
lumea voin ei noastre libere, este 
lumea spiritului nostru. Marea a f cut 
spinare de deal sub pa ii Domnului 
Christos când a umblat pe ap . La 
glasul Lui, Laz r a înviat, copilul din 
Nain s-a ridicar de pe dricul s u. Bine 
zice suta ul: ,,Doamne, nu m-am g sit 
vrednic s  vii sub acoperisul meu; 
i eu am slugi sub ascultarea mea i 

spun:<Mergi i vino!> Tu, Doamne,Tu 
care e ti Creatorul i St pânul, zici 
boalei s  plece i pleac , zici ca mor ii 
s  fug  i ei fug. Doamne, zi numai o 
vorb  i se va t m dui su  etul meu”.

Este rug ciunea unui p gân care 
a crezut în Christos. A a sunt spusele 
lui Dumnezeu toate, îns  Dumnezeu 
respect  voin a noastr  liber . Dac  
am ti s  respect m libertatea omului 
a a cum a respectat-o Dumnezeu. Eu 
sunt Alfa i Omega. Eu singurul Astru, 
celelalte sunt constela iile Mele.

Nu exist  decât un prenume 

Eu. Ceilal i nu sunt. Tu singur refuzi lui 
Dumnezeu ascultarea i supunerea.

Tu cuno ti de acum planul lui 
Dumnezeu asupra vie ii tale, punctual de 
vedere al lui Dumnezeu, de acum tu tii 
a aprecia divinul, tu tii a gândi divin, 
tu tii a iubi divin. Cu toate acestea, iat  
omul ridicându-se i împotrivindu-se lui 
Dumnezeu. Aceast  negare constituie 
catastrofa lumii morale i din ea izvor sc 
consecin ele dezastruoase în care se 
g sesc ast zi a ez rile omene ti i care 
se nume te ,,P cat”. A a respect  omul 
cuvintele: ,,Atâta a iubit Dumnezeu 
omenirea!” Eu r spund: ,,Atât Te-am 
urât pe Tine, Doamne!”

Cine poate s  deslu easc  p catul? 
Cine poate s  deslu easc  întinderea 
p catului? Este atitudinea su  etului nostru 
fa  de Dumnezeu.Este o atitudine de 
negare prin care respect m în su  etul nostru 
acel ,,Nu” odinioar  rostit de Lucifer care 
a r mas i în literatur  cu acest nume de 
,,Duh care întotdeauna neag ”.

P catul nu este o atitudine izolat  
de noi, ci este o atitudine a noastr .

Dumnezeu are un plan pe care vrea 
s -l realizeze cu mine, dar nu mi-l impune, 
de i  ind Creatorul meu, St pânul meu, 
judec torul meu, îmi las  Dumnezeu 
aceast  libertate mie, i aceasta face 
noble ea mea. Acesta este p catul: 
refuzul, negarea.

,,Tu, Doamne, mi-ai dat cele 
Zece porunci, dar al bun t ii Tale, al 
dreptului T u de Creator, dar eu zic: M  
împotrivesc, nu accept, nu sunt de accord 
cu Tine, Doamne”.

 Episcop Ioan SUCIU



CALEA DES VÂR IRII - nr. 11 noiembrie 2014 - 5

(continuare în pag. 6)

,,Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pân  ast zi”
- adev ruri nespuse pân  acum -

Autorul c r ii, Pr. prof. univ. 
dr. Ioan M. Bota, i titlul volumului, 
,,Istoria românilor din cele mai 
vechi timpuri pân  ast zi - Adev ruri 
nespuse pân  acum”, Ed. Grinta, 
Cluj-Napoca, 2014, au fost cel mai 
puternic îndemn pentru cititul operei. 
Manipularea istoriei atât de practicat  
ast zi ne-a obosit, îndep rt m cu un 
gest de pe masa noastr  de lucru c r ile 
cu subiect istoric de teama c  autorul 
nu a în eles sau nu a vrut s  în eleag  
c  ,,nimic nu va face totu i ca trecutul 
s   e altceva decât ce a fost”.

Faptul c  volumul este gândit 
i lucrat de un preot-istoric, de o 

con tiin  care caut  i respect  
adev rul, ne-a dat siguran  lecturii. 

Cuvântul introductive ,,Semn de 
pre uire pentru autor i îndemn c tre 
cititor”, al Acad. Ioan-Aurel Pop este 
certitudinea motiv rii noastre. Ioan-
Aurel Pop îl consider  pe P rintele 
- autor asemenea înainta ilor s i, 
înv a ii colii Ardelene, i continuator 
al lor. Ca i ace tia, P rintele tie c  
,,istoria este înv toarea vie ii” i 
cunoa terea ei poate evita repetarea 
erorilor. i tot ca ace tia face s  treac  
în paginile scrise adev rata iubire 
de ar , ,,enclav  latin  la por ile 
Orientului”, i de Biserica Român  
Unit  cu Roma, Greco-Catolic  i 
oamenii ei f r  asem nare.

,,Cuvânt înainte”, textul 
autorului, motiveaz  introducerea în 
lucrare a unor adev ruri ocolite în 
numeroasele tratate de istorie privind 
via a poporului român, este vorba 
de existen a Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolic , Biserica 
Blajului, de rolul ei fundamental în 
na terea con tiin ei na ionale moderne 
i în formarea culturii noastre moderne 
i a înv mântului.

Era de mult timpul ca aceste 
adev ruri s   e f cute cunoscute, în 
absen a adev rului, oricând poate   
posibil  repetarea erorilor - e su  cient 
s  amintim încerc rile unor slavi ti de a 
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terge din con tiin a românilor originea 
roman  a poporului nostru i latinitatea 
limbii, iar mai recent accentuarea, 
dincolo de documente, a elementului 
dacic, tot pentru a înl tura acest adev r. 

A a cum ne informeaz  titlul, 
suntem în fa a unei istorii complete a 
poporului român ( i românii din afara 
grani elor) - din cele mai vechi timpuri 
pân  ast zi -, bazat  pe o bibliogra  e 
român  i str in  din cele mai întinse, 
utilizat  îns  cu discern mânt critic. 
Remarc m în pagina bibliogra  c  
prezen a marilor istorici ai Blajului, 
unii pre ui i în mod deosebit de N. 
Iorga i ignora i de mul i istorici 
români, i ale unor personalit i de 
mare în l ime a culturii noastre: Ioan 
Bianu, Augustin Bunea, G. Bari iu, 
Octavian Bârlea, Timotei Cipariu, 
Elie D ianu, Ioan Georgescu, Samuil 
Micu, Iacob Radu, Gh. incai, Aloisiu 
Ludovic T utu, Zenovie Pâcli anu, 
prof. Al. Borza, tefan Manciulea, 
Episcopii Ioan Bob i Ioan Suciu. 
Dac  avem în vedere i Dosarele 
din Arhivele Securit ii, bibliogra  a 
consultat  las  s  se întrevad  
dimensiunea adev rurilor t inuite. 

Prezentarea complet  i critic  
a istoriei poporului român, P rintele a 
cuprins-o în XIX capitole, acoperind 
peste 800 de pagini, la  nalul c rora 
se descrie pe sine însu i într-un mic 
medalion: ,,Ioan M. Bota-not  bio-
bibliogra  c ”. Întregul con inut este 
redat în patru secven e mari: ,,Epoca 
str veche”, ,,Epoca veche”, ,,Epoca 

modern ” i ,,Epoca contemporan ”.
În prima secven  a lucr rii, 

,,Epoca str veche”, P rintele expune 
câteva particularit i care de  nesc 
spa iul nostru geogra  c, istoria i 
omul locului. Apreciem aceste pagini 
pentru adev rul cre tin a  rmat la 
începutul drumului nostru în lume: 
omul este creat de Dumnezeu, este 
purt tor al luminii oriunde s-ar a  a 
pe p mânt, ne reaminte te P rintele: 
,,Atât trupul, cât i su  etul omului 
provin de la Dumnezeu, indiferent 
din ce specie, ras  uman  face parte, 
cu acelea i caractere speci  c umane 
din orice regiune a p mântului” (Pr. 
prof. univ. dr. Ioan M. Bota, ,,Istoria 
românilor din cele mai vechi timpuri 
pân  ast zi - Adev ruri nespuse pân  
acum”, Ed.Grinta, Cluj-Napoca, 
2014, p.20).

Înzestrat cu gândire i 
con tiin , omul este responsabilul 
faptelor sale i, dând o m sur  mai 
larg  ideii, este responsabilul istoriei 
pe care o înf ptuie te. Privind astfel 
istoria noastr , suntem obliga i s  
ne recunoa tem obiectiv e ecurile i 
reu itele. Pornind de la aceast  viziune 
a istoriei, vom încerca s  desprindem 
câteva momente hot râtoare în 
devenirea noastr  ca popor i în 
trecerea prin timp.

Autorul situeaz  cursul istoriei 
românilor de totdeauna în contextul 
european, fundamental cre tin, 
punând în eviden , ast zi, cet enia 
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comun  a celor care facem parte 
din U.E., în respectul fa  de istoria, 
cultura i tradi iile  ec rei ri. 
Gândirea autorului este profund , 
analiza realit ilor istorice o face în 
strict  dependen  de cauze, luând în 
considerare rela iile i determin rile 
complexe, cuprinderea sintetic  
i concluziile sunt de stringent  

obiectivitate. 
P rintele Ioan M. Bota plaseaz  

începutul vie ii umane în continental 
nostru în epoca paleolitic  (600.000-
5500 de ani î. de Cr.), dar dovezile 
arheologice le aduce din aria geogr  c  
a rii noastr  argumentând via a 
uman  pe aceste p mânturi. 

În secven a ,,Epoca veche” 
trateaz  istoria antic  a poporului 
român: Dacia, Burebista i Decebal, 
cucerirea Daciei de c tre Traian (106 
d.Cr.),  colonizarea cu coloni ti  ,,ex 
toto orbe Romano”, romanizarea 
Daciei i formarea poporului român i a 
limbii române, poporul, din contopirea 
dacilor cu romanii, actul de na tere 
 ind ,,Columna lui Traian”. În ceea 

ce prive te limba, s-a impus limba 
latin  i limba noastr  o dovede te 
 ind limba latin  vorbit  de peste 

dou  mii de ani de urma ii romanilor 
care suntem noi românii. Latinitatea 
limbii este demonstrat  de latinitatea 
structurii gramaticale i a fondului 
lexical de cuvinte, de circula ia lui. 
Cuvintele dacice sunt pu ine, nu se 
cunoa te gramatica limbii dacice, ceea 
ce împiedic  cunoa terea imaginii 

acestei limbi pierdute. Procesul de 
formare a poporului român i a limbii 
române era încheiat la venirea slavilor 
(sec.al VI-lea), legile fonetice, care au 
func ionat asupra cuvintelor latine nu 
mai ac ioneaz  în cuvintele slave, care 
intr  în limba noastr  ca in  uen e, 
cum au intrat i intr  cuvinte din 
limbile popoarelor cu care am fost sau 
suntem în contact direct sau în contact 
cultural.Cea mai puternic  in  uen  
în limba noastr  este în  uen a limbii 
franceze.

Devenit  provincie roman , 
Dacia a cunoscut o perioad  important  
de progres economic i cultural, a 
cunoscut simultan procesul de formare 
al poporului român i cre tinismul 
adus de coloni tii romani - termenii 
de baz  ai religiei cre tine, peste 65% 
sunt latini, centrul cre tinismului  ind 
Roma i Papa. Cre tinismul daco-latin 
a cunoscut o dezvoltare puternic , 
Biserica  ind bine organizat . Sf. 
Nicetas al Remesianei (340-424), 
n scut în Dacia, a avut o larg  
activitate misionar  în spa iul daco-
roman. El a stabilit ritul daco-latin, 
nici grec- bizantin, nici romano-latin, 
iar str mo ilor no tri li s-a predicat în 
limba latin .

Încre tinarea bulgarilor în ritul 
bizantin cu limb  slavon  ,,ne-au 
impus i nou  acest rit i ortodoxia 
separate de Biserica Romei” (Op.
cit.p.99). Urm rile au fost multe i 
dureroase, men ionate de istoricii i 
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oamenii de cultur . Re inem a  rma ia 
lui Sextil Pu cariu: ,,…tot ceea ce 
ne leag  de fra ii no tri din vestul 
Europei fusese în bu it în noi în 
curs de veacuri, leg turile care ne-au 
fost  re ti fuseser  t iate i capetele 
lor înnodate cu Orientul str in nou  
prin sânge i aspira iuni. Într-o 
vreme când orice mi care cultural  se 
re  ecta prin Biseric , ortodoxismul 
nostru a fost evenimentul cel mai 
grav în urm ri pentru dezvoltarea 
noastr  cultural , c ci el ne-a legat 
pentru veacuri întregi de cultura 
Orientului f când un zid desp r itor 
fa  de catolicismul vecinilor din 
vest i din nord, care ne-ar   putut 
transmite cultura european ” (Op. 
cit., p.99).

Urmând  rul istoriei, P rintele 
Bota dezv luie cu triste e adev rul: 
,,Ca un munte z cu aceast  limb  
str in , slavona”, peste poporul 
român ,,timp de aproape opt veacuri, 
în bu ind orice manifestare mai 
înalt  a cuget rii…” (Op. cit., p.271).

Privirea p trunz toare a 
istoricului tie s  g seasc  în noianul 
tuturor relelor for a interioar  a omului 
datorit  c reia dep e te obstacolele, 
i aceast  convingere o m rturise te 

prin cuvintele lui E. Lovinescu: 
,,Dator m virtu ilor i însu irilor 
noastre su  ete ti admirabile pe care 
ni le l sar  mo tenire p rin ii no tri 
etnici Daco-Romani, c  pân  acum 
nu ne-au înghi it nici puhoiul barbar, 

nici oceanul slav, nici torentul 
turcesc, nici putreziciunea moral  
greco-fanariot ” (Op.cit., p.272).

Istoria noastr  consemneaz  
în cursul ei evenimente cruciale, 
cu consecin e importante sau chiar 
salvatoare pentru noi românii. Un 
astfel de eveniment a fost ,,Unirea 
românilor din Transilvania în 
credin  cu Biserica Romei”, la 
1700. Opera Unirii a înf ptuit-o 
Mitropolitul Atanasie Anghel (1691-
1713) - Biserica Ortodox  din Ardeal 
era mult calvinizat  - Unirea cu 
Roma era singura salvare. Sinodul 
de la Alba Iulia din octombrie 1698 
cons  n e te Unirea: ,,Noi mai jos 
subscri ii Vl dica, protopopii i 
Popii Bisericilor române ti d mu în 
tire tuturoru c rora se cuvine mai 

vârtosu ierei Ardealului, judecând 
schimbarea acestei lumi în el toare 
i nestarea i neperirea su  etelor, 

c ruia în m sur  mai mare trebuie a 
  decât toate, de buna voia noastr  

ne unim cu Biserica cea catoliceasc  
i ne m rturisim a   m dularele 

cestei s  ntei catolice ti a Romei…” 
(Op.cit., p.275). E de re inut c  
motivul religios a fost cel hot râtor 
pentru Unire. Prin Unirea cu Roma 
am reintrat în comunitatea spiritual  
occidental  de care am fost rup i f r  
voia noastr , p strând îns  tradi ia 
oriental , exprimat  prin ritul grecesc. 
Cele dou  Diplome Leopoldine date 
de Imp ratul Leopold I cons  n esc 
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drepturile acordate românilor 
datorit  Unirii. Pentru români uni i 
s-au deschis acum por ile marilor 
universit i din Roma i Viena, 
Episcopul Ioan Inochentie Micu 
Klein (1692-1768) creeaz  Blajul, 
Ep.Petru Pavel Aron deschide în 
1754, la Blaj, primele coli moderne 
în limba român , vestitele Scolil ale 
Blajului - fântâni ale darurilor - pentru 
cei ce doresc s  înve e, indiferent de 
confesiune. Preo ii i intelectualii 
forma i de Biserica Unit  cu Roma 
au creat coala Ardelean , exponen ii 
ei, Samuil Mic Clain, Gh. incai, P. 
Maior i Ion Budai-Deleanu au pus 
bazele culturii noastre moderne prin 
lucr rile lor teologice,  lozo  ce, 
istorice, lingvistice i literare, au 
introdus scrierea cu litere latine, 
înl turând alfabetul chirilic, atât de 
str in nou , dar sus inut de Biserica 
Ortodox  care vedea în literele latine 
o arm  a catolicismului.

În secven a ,,Epoca modern ” 
autorul trateaz  o perioad  din 
istorie cu evenimente care au 
gr bit procesul de modernizare al 

rii: Rena terea na ional . Tudor 
Vladimirescu, Revolu ia de la 
1848, Unirea Principatelor, Carol 
I al României c ruia i se datoreaz  
ob inerea îndependen ei rii, 
crearea institu iilor statului modern 
i a bazelor unei dinastii, România–

Regat, Primul R zboi Mondial i 
Formarea Statului Na ional Unitar. 
Distingem în lucrare paginile care 

prezint  dezvoltarea tiin ei, literaturii 
i a artei, dar i a marilor personalit i 

din cultura i via a social-politic .
A patra secven , ,,Epoca 

contemporan ”, înscrie perioada 
dintre cele dou  R zboaie Mondiale, 
situa ia economico-social , cultura i 
tiin a,reprezentan ii ei. Cu paginile 

capitolului ,,Românii în timpul celui 
de-al Doilea R zboi Mondial”, 
al turi de document, autorul introduce 
istoria care ,,au fost scris  în inima 
mea”, cum spunea I. Neculce. Cu 
acest  parte, istoria P rintelui I. Bota 
prime te i un caracter memorialistic. 

România sub regimul comunist 
pune în lumin  obedien a Partidului 
Comunist Român fa  de U.R.S.S. 
trasformaea rii într-un stat totalitar. 
Odat  cu abdicarea silit  a Regelui 
Mihai I, la 30 decembrie 1947 i 
proclamarea Republicii Populare 
Române, toate orizonturile se închid, 
se deschid îns  închisorile. Biserica 
Ortodox  urmeaz  modelul ortodoxiei 
ruse ti stanilizat , Biserica Român  
Unit  cu Roma, Greco-Catolic  este 
scoas  prin violen  în afara legii, 
existen a ei va   în clandestinitate, pe 
un singur drum, cel al martiriului. To i 
Episcopii greco-catolici au murit în 
deten ie: I.P.S. Valeriu Traian Fren iu, 
Cardinal Iuliu Hossu, P.S.S. Ioan 
B lan, P.S.S. Alexandru Rusu, P.S.S. 
V. Aftenie, P.S.S. Ioan Suciu i P.S.S. 
Tit Liviu Chinezu; în deten ie au murit 
i elitele intelectuale ale rii.
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PAGES BILINGUES
Association  des Amis de l’Église  Gréco-Catholique de Roumanie, Blaj 

J’ai rejoint à Câmpeni la sympathique vallée de l’Arie  qui a pro  té d’un programme 
d’aide au développement du tourisme rural. Je l’ai suivie sans peine jusqu’à la naissance de 
l’Arie . Près d’elle je me suis arrêté dans un petit bar au nom très évocateur «Uli a Spre Europa». 
Puis, en  n de matinée, accompagné du chant des oiseaux et de quelques  ocons de neige j’ai 
atteint le col de Vîrtop. Il me restait suf  samment de temps pour dévaler la pente vers tei, me 
félicitant de n’avoir pas eu à la monter et me disant que si «un Tour de Roumanie» passait par là, 
les coureurs pourraient s’en donner à cœur joie et cela permettrait de faire connaître les richesses 
touristiques de ce beau pays.

Dimanche des Rameaux à Beiu .
Puis le 15 Avril, je fais mon entrée à Oradea. Je prends contact, en passant, avec le 

séminaire théologique. Et je  le vers l’autre bout de la ville où je suis attendu. Et voilà que 
devant moi, sur le trottoir presque désert, j’aperçois venant vers moi un couple qui déambulait 
lentement, l’un soutenant l’autre, et que je reconnus immédiatement. J’étais passé chez eux juste 
avant et déçu de ne pas les trouver je continuais mon chemin décidé à reprendre contact dès que 
possible et voilà qu’un bon ange les conduisait, là, maintenant à ma rencontre. C’était mes bons 
vieux amis le Dr. Eugen Balas et Mme Otilia. La surprise fut réciproque, la rencontre de courte 
durée. Mais les rendez-vous étaient pris, il ne me restait plus qu’à rejoindre la strada Podului, ce 
que je  s non sans mal. En effet je l’avais fréquentée il y a une vingtaine d’années, au temps où 
j’étais venu faire un séjour à Oradea à la demande de l’AEGCR comme professeur assistant de 
français à l’institut et au lycée gréco-catholique qui redémarraient. Depuis ce temps-là j’avais un 
peu perdu mes repères. En  n je pus rencontrer mon ami Georges Tileaga. Je pus pro  ter pendant 
la Semaine Sainte, cette sainte semaine, de son hospitalité, de sa gentillesse, de sa culture, et 
l’assister de ma sympathie pendant les moments dif  ciles qu’il lui fallait assumer. J’espère l’avoir 
aidé à porter sa croix, et le Samedi Saint j’ai pro  té de l’hospitalité du recteur du séminaire, ce 
jeune et brave Antoniu Chifor a  n de pouvoir participer convenablement et confortablement à 
la Saint Nuit de la Résurrection et chanter les innombrables et sonores «HISTOS A ÎNVIAT». 
Il ne manquait plus qu’à partager un repas familial, un vrai repas de circonstance, copieux et 
savoureux, pour compléter symboliquement la célébration de la Pâques, ce qui fut fait grâce à 
l’aimable invitation d’Otilia et Eugenio Balas et de leurs enfants. Merci à eux et Deo gratias.

Mon ami Gigi  t tout ce qu’il pouvait pour m’aider à reprendre la route dans de bonnes 
conditions. Donc le Lundi je reprenais mon périple après cette interruption qui me prit un peu 
de temps dans mon planning, mais je ne voulais pas célébrer la Pâques à la sauvette et je fus 
amplement récompensé. Ce ne fut pas du temps perdu.

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

André Alain: Beiu  et Oradea



CALEA DES VÂR IRII - nr. 11 noiembrie 2014 - 11

PAGINI BILINGVE
Asocia ia ,,Prietenii Bisericii Greco-Catolice Române”, Blaj

Am ajuns la Câmpeni i pe frumoasa vale a Arie ului, care a pro  tat de un program de 
ajutor în dezvoltarea turismului rural. Am urmat Arie ul f r  greutate pân  la izvoarele sale. 
Acolo m-am oprit la un micu  bar cu nume foarte evocator „Uli a Spre Europa”. Apoi, spre 
sfâr itul dimine ii, înso it de cântecul p s rilor i de câ iva fulgi de nea am atins vârful Vîrtop. 
Îmi r mânea destul timp pentru coborârea spre tei, felicitându-m  c  trebuie s  cobor i nu 
s  urc, i spunându-mi c  dac  un Tur al României ar trece pe acolo, cicli tii l-ar parcurge cu 
pl cere i ar avea ocazia s  cunoasc  bog ia turistic  a aceste frumoase ri.

Duminica Floriilor la Beiu .
Apoi, la 15 aprilie mi-am f cut intrarea în Oradea. Am luat în trecere leg tura cu 

Seminarul Teologic. Apoi m  îndrept înspre cel lalt cap t al ora ului, unde sunt a teptat. i iat  
c  înaintea mea, pe trotuarul aproape gol, observ, îndreptându-se spre mine o pereche care se 
plimba f r  grab , sus inându-se unul pe altul. I-am recunoscut imediat. Tocmai trecusem pe 
la ei i dezam git c  nu i-am g sit acas , îmi continuam drumul hot rât s -i întâlnesc totu i cu 
prima ocazie, când iat  c  un înger bun îi aducea chiar acum în drumul meu. Erau vechii mei 
prieteni dr. Eugen B la  cu so ia, d-na Otilia. Surpriza a fost reciproc , i de i întâlnirea a fost 
scurt , leg tura era stabilit . Nu mai îmi r mânea decât s  ajung pe strada Podului, lucru care 
nu a fost chiar u or de f cut. De fapt frecventasem locul cu dou zeci de ani înainte, pe când 
venisem în Oradea la invita ia AEGCR, ca profesor asistent de limba francez  la Institutul i la 
Liceul Greco-Catolic, care tocmai î i reluau existen a. Dar între timp, se vede c  mi-am pierdut 
o parte din repere.

În sfâr it, îl întâlnesc pe prietenul meu George Tileaga. Am putut pro  ta în S pt mâna 
Sfânt  de ospitalitatea sa, de amabilitatea sa, de cultura sa, i am putut s -l asist, cu toat  
simpatia mea, în momentele grele prin care trebuie s  treac . Sper c  l-am ajutat s - i poat  
purta crucea. În Sâmb ta Mare am pro  tat de ospitalitatea rectorului Seminarului, acest tân r i 
curajos Antoniu Chifor, apoi am participat cu pl cere i mul umire la Liturghia de Înviere i am 
cântat nenum rate i sonore „CRISTOS A ÎNVIAT”.   Nu-mi mai r mânea decât s  particip la o 
mas  pascal  în familie, o mas  adecvat  momentului, copioas  i savuroas , pentru a completa 
simbolic celebrarea Pa telui, ceea ce s-a îndeplinit mul umit  amabilei invita ii din partea Otiliei, 
a lui Eugen B la  i a celor doi  i ai lor. Le mul umesc, Deo gratias.

Prietenul meu Gigi a f cut tot posibilul pentru a m  ajuta s -mi reiau c l toria în cele 
mai bune condi ii. Deci luni îmi reluam periplul, dup  aceast  întrerupere care mi-a consumat 
ceva timp din planning-ul meu, dar nu a    dorit s  s rb toresc Pa tele în fug  i am fost bine 
recompensat pentru aceasta. Nu a fost un timp cheltuit degeaba.

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

Andre Alain : Beiu  i Oradea
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În timpul dictaturii lui 
Ceau escu, cultul personalit ii a luat 
propor ii în afara oric ror limite, în 
timp ce poporul era umilit i s r cit, 
într-o lupt  permanent  pentru 
supravie uire.

Pr bu irea comunismului în 
1989 a f cut s  renasc  speran ele - 
un moment deosbit a fost vizita Papei 
Ioan Paul al II în ara noastr . 

De la ob inerea libert ii, ara 
a fost pus  s  reciteasc  i s  in  
seama de înv mintele istorice. 
,,O regenerare moral  profund  a 
vie ii bazat  pe temeiurile credin ei 
cre tine predicate de Mântuitorul 
Isus…”, ne asigur  P rintele, este 
singura cale de urmat ast zi i în toate 
zilele care vor veni.

,,Istoria românilor”, opera 
P rintelui Ioan M. Bota ar trebui s   e 
citit  de to i românii, dar nu îndr znim 
s  gândim a a departe, suntem îns  
siguri c  va   citit  de cei care doresc 
s  cunoasc  adev rul.

Otilia B LA
____________________

,,Ioan M. Bota
- not  bio-bibliogra  c ”

Desprins  din opera ,,Istoria 
românilor din cele mai vechi timpuri 
pân  ast zi - adev ruri nespuse 
pân  acum”, nota (mai mult decât 
modest numit !!), dou  pagini care 

încheie volumul, este o m rturisire a 
P rintelui Ioan M. Bota despre sine. 
Dac  ar   s -l cunoa tem pe P rintele 
doar din dest inuirea sa, am spune c  în 
lumea vanit ilor i a r ut ilor care ne 
înconjoar  am întâlnit pe cel mai umil 
om cu putin .

Dar, dac  încerc m s -l privim pe 
P rintele prin opera pe care a creat-o, 
vom   în fa a unui istoric de mare 
prestan  , provenit din coala Ardelean  
i continuator al ei.

Dac -l privim coborând 
din inuturile sale maramure ene, 
suntem mi ca i de profunzimea i 
sinceritatea iubirii de ar . Reg sim 
acest profund sentiment exprimat i 
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î n textul ,,Cuvântului înainte” la 
opera prezentat : ,,Lucrarea este 
un omagiu plin de recuno tin  i 
respect memoriei înainta ilor no tri 
tr itori pe p mântul românesc pe 
care l-au lucrat, ap rat i s  n it cu 
jertfele aduse în ap rarea  in ei 
noastre na ionale i ni l-au transmis 
cu toate bog iile i frumuse ile lui 
nou , urma ii lor”. 

Dac  privim preotul luminat 
cu toat  lumina credin ei, ne reg sim 
în rug ciunea zilnic  a P rintelui: 
,,Doamne, împrumut -mi o fâ ie din 
ve mântul T u, pentru a ad posti sub 
ea pe to i oamenii cu poverile lor…” 

Acestea sunt motivele care ne 
îndeamn  s  ne apropiem de P rintele 
privindu-l ca în dou  oglinzi paralele: 
a a cum se vede P rintele i a a cum 
îl vedem noi.

În datele biogra  ce din ,,not ”, 
P rintele ne spune c  s-a n scut la 16 
ianuarie 1920 în comuna Rona de Jos 
din jude ul Maramure , într-o familie 
de rani. A fost elev la ,,Scoala 
Normal  Român  Unit  Oradea”, dar, 
în urma Dictatului de la Viena - 1940, 
se refugiaz  la Bucure ti unde va urma 
ultimele dou  clase. Dup  absolvire, 
urmeaz  ,, coala Militar  de O  eri 
de rezerv ”, e trimis pe front i din 24 
august 1944 este prizonier în U.R.S.S. 

Dup  înapoierea din prizonierat 
a urmat Academia Teologic  Român  
Unit  din Blaj ob inând licen a în anul 
1948, anul de început al Martiriului 

Bisericii Unite. Pentru neclintita 
credin  catolic  a fost arestat i 
întemni at la Aiud. Pus în libertate în 
1949, a lucrat ca ,,muncitor zilier”. 
Reprimit la studii, a urmat Facultatea 
de Filozo  e la Universitatea din 
Cluj, i, tot la aceea i Universitate, 
Facultatea de Filologie i Istorie. În 
1977 a ob inut doctoratul în istorie 
la Universitatea din Bucure ti. Pân  
în 1989 a fost profesor la ,, coala 
General ” din Cojocna, apoi la 
Flore ti i Gil u; din 1990 a fost 
profesor universitar la Institutul 
Teologic Universitar Român Unit 
,,Sfântul Ioan Evanghelistul” 
din Cluj i la ,,Institutul Teologic 
Universitar Unit” din Oradea.

În tot acest timp era protopop 
al Protopopiatului Unit din Huedin, 
angajat în lupta grea de reîn  in are a 
parohiilor greco- catolice.

Oricât de mari i importante erau 
solicit rile, P rintele Bota a desf urat 
o munc  uria  de cercetare a istoriei 
noastre, a participat la simpozioane i 
sesiuni tiin i  ce în ar  i în str in tate 
i a scris peste 750 de lucr ri. Amintim 

doar câteva titluri: ,,Istoria Bisericii 
universale i române ti”, ,,Omagiu 
Cardinalului Iuliu Hossu”, ,,Martiri 
i m rturisitori ai Bisericii din 

România”, ,, Patrologia” , ,,Avram 
Iancu i colaboratorii lui în revolu ia 
din 1848-1849” i opera prezentat  
în revist , ,,Istoria românilor din 
cele mai vechi timpuri pân  ast zi - 
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adev ruri nespuse pân  acum”.
În decursul vie ii s-a bucurat 

de distinc ii; i s-a acordat ,,Virtutea 
Militar  de R zboi” - o recunoa tere 
a meritelor militare ale colonelului 
care a fost, ast zi cunoscut veteran de 
r zboi. P rintele este apreciat pentru 
contribu ia sa deosebit  în cunoa terea 
istoriei, pentru cultur  i civiliza ie, 
dar P rintele nu a a teptat niciodat  
onoruri i recuno tin . Ceea ce îns  
l-a f cut fericit a venit din partea 
Bisericii sale, Biserica Catolic ,  ind 
distins de Papa Ioan Paul al II-lea cu 
titlul de ,,Prelat Papal”. 

P rintele face parte din acei 
oameni rari care au tiut s - i tr iasc  
via a cu mare intensitate, f r  s  lase 
în urm  vreun pustiu, de i vremurile 
i-au fost potrivnice. 

Citindu-i opera, am sim it c  
atunci când a scris-o ap sa asupra 
inimii P rintelui ,,greutatea lumii”, 
cum ar   spus Antoine de Saint 
Exupery: durerea celor refuza i i 
nedrept i i chiar de ai lor, durerea 
purtat  zeci de ani de Biserica Român  
Unit  cu Roma, Greco-Catolic , de 
Episcopii, preo ii i credincio ii ei, a 
Bisericii c reia i s-a nesocotit rolul 
esen ial pe care l-a avut în istoria 
culturii i civiliza iei române ti’’ i i 
s-a luat tot ce au cl dit înainta ii ei, 
pân  i dreptul la existen .

Caracterul P rintelui i forma ia 
sa de preot l-au ajutat s  disting  
valorile stabile în noianul de z d rnicii 

din societatea comunist  i, cu voin  
i cu ordinea  ec rei zile, i-a reluat 

studiile, încât, cu toat  competen a, 
s  ajung  s  scrie lucr ri istorice 
nu numai întemeiate pe respectul 
adev rului, dar i cu un mesaj de 
încredere i speran  în atingerea 
binelui i cu deplin  certitudine c  
,,Ceasul Domnului” va veni i pentru 
Biserica Unit  cu Roma. Acestei 
Biserici i-a d ruit i îi d ruie te drept 
omagiu tot ce a creat i creeaz . 

L-am cunoscut pe P rintele în 
anii când f cea naveta Cluj-Oradea 
împreun  cu Pr. Vasile Fernea, ca s  
predea la Institutul nostru Teologic 
reîn  in at i s  cl deasc  su  ete. Nu 
mai erau de mult tineri. Pentru noi, 
oamenii de a a în l ime, în l ime 
atins  f r  eforturi sau ignorându-le 
în numele unui ideal, astfel de oameni 
erau de întâlnit numai prin c r i, dar ei, 
adev rat, tot mai pu ini, erau printre 
noi, erau preo ii no tri.

P rintele Bota tr ie te de peste 
90 de ani nu din ceea ce a primit de 
la via , ci din ceea ce d ruie te, c ci 
doar a a se vede împlinit. Capacitatea 
intelectual , vioiciunea i puterea de 
munc  i-au r mas neatinse de timp. 
P rintele continu  s  scrie, iar noi 
a tept m mereu s  primim darurile. 
A tept m cu bucurie i ner bdare 
pentru c  P rintele tie s  ne deschid  
ferestre spre drumul drept al credin ei 
i al unei vie i exemplare.

O.B.
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,,S  nu v  pierde i niciodat  
încrederea, s  nu v  l sa i învin i, 
s  nu  i descuraja i…V  implore 
s  ave i încredere…întotdeauna s  
c uta i puterea spiritual  ce vine de 
la El i unde genera iile f r  num r 
ale p rin ilor vo tri le-au g sit…S  
nu v  desp r i i niciodat  de El. S  
nu v  pierde i niciodat  libertatea 
spiritual …”, le-a spus Papa Ioan 
Paul al II-lea polonezilor înainte de 
plecare(George Weigel, ,,Martor al 
speran ei” - Biogra  a Papei Ioan 
Paul al II-lea (1920-2005) Galaxia 
Gutenberg, 2007, p.276).

Pelerinajul Sfântului P rinte 
în Patria sa a oferit polonezilor 
experimentarea demnit ii ,,ca 
indivizi i a autorit ii lor solidare”. 
De la aceast  vizit  a Papei, polonezii 
nu s-au mai putut întoarce niciodat  
la situa ia dinainte, ,,Sfântul P rinte 
a început exorcizarea fricii, a lipsei 
de moral , a lipsei de speran , 
care pân  atunci împiedecaser  
solidaritatea societ ii”.

La întreb rile puse persoanelor 
despre pelerinajul Papei, dup  
înapoierea Sfântului P rinte la Roma, 
r spunsurile ar tau deja schimbarea. 
Un student spunea c  pelerinajul 
a fost un moment în care: ,,lumea 
arti  cial  din jurul nostru, lumea 
minciunii comuniste s-a pr bu it 

pur i simplu”. i a continuat: ,,Poate 
c  trebuie s  tr im i s  murim sub 
communism. Dar acum ceea ce îmi 
doream s  fac era s  tr iesc f r  
minciun ” (Op. cit., p.378).

Un vechi prieten i coleg al 
Papei, P rintele Josef Tischner, 
spunea c  oamenii au ajuns la o decizie 
fundamental : s  nu mai mint . 

Vizita Papei a zguduit puternic 
comunismul polonez, pentru c  s-a 
creat ,,o în elegere instinctiv , la 
nivel de mas , c  reînnoirea moral  
<prin noi> trebuie s  devin  baza 
oric rei provoc ri serioase pentru 
<ei>” (Op. cit. p.378).

Unui miner i s-a pus întrebarea 
de ce trebuie s   e cineva religios 
într-un stat comunist. R spunsul a 
fost uluitor: ,,Pentru a o l uda pe 
Mama lui Cristos i a le face în 
ciud  acestor tic lo i”.

Pentru Papa, sensul dat lui 
,,noi”era foarte important, era un 
mijloc de a se adresa  ec rui polonez 
în parte, personal, de a stabili un 
contact de la om la om. Astfel 
s-a n scut în con tiin a  ec ruia 
întrebarea: ,,Sunt eu oare atât de 
responsabil, pe cât ar trebui s   u?” 
Vizita Papei a însemnat o mare lec ie 
de demnitate pentru  ecare persoan  
i pentru ar .

Papii secolului al XX-lea
 Papa

Ioan Paul al II-lea (XII)

(continuare în pag. 16)
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Guvernul ,,a r su  at 
u urat”dup  plecarea Papei. În 
felul lor, comuni tii i-au îndeplinit 
angajamentele, televiziunea a 
transmis p r i ale vizitei papale 
,,într-o manier  tipic  manipul rii 
comuniste”. S-au transmis multe 
imagini, dar f r  ca Papa s  apar  în 
ele. Un ziarist francez a comentat: 
,,a fost ca i cum s-ar   transmis un 
meci de fotbal, în care se transmite 
orice de pe stadion, dar niciodat  
mingea cu care se joac ”. 

Ceea ce a frapat a fost c  
Papa a f cut apel nu numai la 
con tiin ele credincio ilor, dar i 
ale ateilor, c rora le-a vorbit despre 
,,etosul sacri  ciului, în numele 
c ruia, str mo ii no tri nu au 
încetat niciodat  s  lupte pentru 
demnitatea na ional  i uman ”. A 
fost un cuvânt împotriva pasivit ii 
care permitea controlul unei forme 
str ine asupra rii.

Toat  vizita Papei a fost sub 
semnul iubirii dintre oameni: într-o 
parte era un om integru i luminat de 
credin , de cealalt  parte milioane de 
oameni care ,,se întorceau acas  cu 
mai mare respect pentru ei în i i”.

A a a început revolu ia 
spiritual  din Polonia.   (va urma)

Bibliogra  e
George Weigel, ,,Martor al 

speran ei” - Biogra  a Papei Ioan Paul al II-
lea (1920-2005), Galaxia Gutenberg, 2007.

Rondelul crizantemei

Alexandru Macedonski

O crizantem  în mi care
E-mp r teas  str lucit
Printre ro atica-nserare
Peste gr din  r spândit .

Minune-abia închipuit ,
i mai mult mica decât mare,

O crizantem  în mi care
E-mp r teas  str lucit .

Îi este fa a zugr vit
Spre-a   aceea i ar tare
De tinere e neclintit ,

i-a   crezut  de oricare
O crizantem  în mi care.
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Dac  noi cultiv m credin a noastr , 
cre tem prin slujire, st m ferm i drept 
ori ce s-ar întâmpla, atunci vom sim i o 
dragostea statornic  i puterea harului 
divin rev rsând-se asupra noastr , aducând 
bucuria i mândria smerit  de a   cre tini.

Credin a este convingere religioas  
deplin ;  delitate, devotament, statornicie 
fa  de cineva sau ceva. „Credin a este 
r spunsul omului dat lui Dumnezeu care 
i se reveleaz  i i se d ruie te, aducând în 
acela i timp un bel ug de lumin  omului 
a  at în c utarea sensului ultim al vie ii 
sale”. (1) N zuin a omului spre Dumnezeu 
este înscris  în inima  in ei create cu 
litere de aur; ea face parte din caracterele 
întip rite i transmise prin codul s u genetic, 
genomul uman prin care se în elege masa 
total  de gene i alte informa ii ereditare 
ale unei unit i structurale cu capacit i 
poten iale de autonomie în exercitarea 
func iilor legate de ereditate, diversitate 
i determinare a caracterelor. Omul  ind 

creat de Dumnezeu, Creatorul nu înceteaz  
s -l atrag  spre sine, i numai în Dumnezeu 
va g si omul lini tea, pacea i fericirea 
pe care le caut  necontenit. Temeiul cel 
mai profund al demnit ii umane deriv  
din chemarea omului la comuniune cu 
Dumnezeu i în acest sens omul poate   
numit o  in  religioas . 

Credin a este virtutea teologic  prin 
care omul crede în Dumnezeu, în tot ceea 
ce El ne-a spus i revelat i ceea ce Biserica 
ne-a propus i ne-a înv at s  credem. Prin 
credin  omul î i încredin eaz  destinul, 
în mod liber i necondi ionat, în seama lui 
Dumnezeu. De aceea credinciosul cre tin 
caut  s  cunoasc  pe Dumnezeu i se 

CREDIN , SLUJIRE, STATORNICIE
str duie te s  fac  voia Lui. „Dreptul din 
credin  va   viu” (Rom.117). Credin a vie 
„este lucr toare prin iubire” (Gal. 5,6). 
Darul credin ei se încredin eaz  celui care 
conlucreaz  cu harul d t tor de via  i 
în elepciune i umbl  pe c ile Domnului 
luminate de Isus. Credin a este darul care 
nu numai c  trebuie p strat ca un bun de 
mare pre , dar ea trebuie i tr it  dup  
perceptele cre tine, dar i propov duit  
pentru a înmul i cum se cuvine tanan ii da i 
spre administrare pentru c : „Oricine va 
m rturisi pentru Mine înaintea oamenilor, 
m rturisi-voi i Eu pentru el înaintea 
Tat lui Meu” (Mt. 10,32).

Credin a în Cristos motiveaz  i 
constituie o adev rat  surs  de energie 
a su  etului. O asemenea credin  este 
oxigenul spiritual, care, prin rug ciune, ia 
forma hranei pentru su  et. Când permitem 
credin ei s  se reverse liber în noi, ea 
treze te i însu  e e te sentimentele noastre 
spirituale. Ea insu   via  în su  etele 
noastre, acea via  care este ferit  de 
moartea materiei din trup, via a ve nic . 
Când credin a se revars , noi devenim 
sensibili la armonizarea cu oaptele harului 
divin. Min ile noastre sunt luminate, pulsul 
nostru spiritual cre te, inimile noastre 
sunt impresionate. Credin a alimenteaz  
speran a i dragostea. Perspectiva noastr  
se schimb ; viziunea noastr  devine mai 
clar , mai limpede; începem s  c ut m ce 
este mai bun, tim s  ne ferim de r ul nostru 
i al altora; dobândim un sentiment mai 

profund al scopului vie ii, iar disperarea 
face loc bucuriei, o bucurie a smereniei 
în l toare i mântuitoare. 

Credin a este un dar ceresc, o 
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virtute, dar ea trebuie c utat  i cultivat  
în rug ciune, smerenie i fapte bune. Lex 
orandi, lex credendi; Legea rug ciunii e 
legea credin ei. Credin a vine atunci când 
noi dorim s  credem i prinde t rie când 
noi o exercit m. Credin a este produsul 
dorin ei, încrederii i smereniei bazat  pe o 
profund  re  ectare. „R mâne i întemeia i 
în credin , înt ri i i neclinti i de la 
n dejdea Evangheliei pe care a i auzit-o” 
(Cl. 1.23). 

Slujirea înseamn  angajare, în cazul 
de fa , o angajare ca osta  al oastei lui 
Isus. Deschiderea noastr  c tre slujire ne 
ajut  s  dep im grijile, preocup rile i 
propriile probleme. Când ne concentr m 
energia noastr  pe purtarea poverilor altora, 
propriile noastre poveri se mic oreaz , 
devenim mai ferici i, iar în via a noastr  
este mai mult  esen . Condi ia de discipol 
nu garanteaz  scutirea de greut ile vie ii, 
ci ne u ureaz  povara lor i ne ajut  a le 
suporta prin puterea care ni se trimite 
prin harul divin. Isus ne spune: „În lume 
necazuri ve i avea; dar îndr zni i. Eu am 
biruit lumea” (In. 16.33). S  slujim cu 
smerenie, s  îndr znim cu speran  i s  
r mânem fermi pân  la sfâr it pentru c  
Dumnezeu nu d  omului o greutate mai 
mare de cum o poate el duce. „A birui în 
via  înseamn  a te birui pe tine”(Gib. 
I. Mih iescu). Modelul slujirii supreme 
este Isus, care nu a venit pentru ca s  I se 
slujeasc , ci pentru ca El s  slujeasc  i s -

i dea su  etul pentru cei mul i i oropsi i ai 
soartei (Mt. 20,28). 

Slujitorul lui Cristos, urmând 
exemplul St pânului S u, îndepline te 
o slujire umil  dar plin  de dragoste. O 
astfel de slujire este f cut  pentru Cristos 
în persoana celor nevoia i. Ea este adresat  

cel mai adesea s  n ilor, dar este o slujire 
reciproc  în cadrul p rt iei în trupul lui 
Cristos i, la fel ca slujirea Evangheliei, 
este de fapt o slujire de reconciliere pentru 
lume. Capacitatea de a efectua o astfel 
de lucrare este un dar de la Dumnezeu 
încredin at celor care au o sfânt  team  
i un spirit umilit fa  de El. Isus nu este 

numai modelul slujitor ca Mare Preot, ci 
este slujitor i în calitate de bun P stor. 
El este adev ratul episcop al su  etelor 
noastre. Îngrijirea pastoral  a turmei este 
o parte important  din lucrarea de slujire 
i este strâns asociat  cu predicarea 

Cuvântului ca pâine a vie ii sau ca lapte 
spiritual nepref cut, dar curat i hr nitor. 
Celebrare Cinei Domnului este un model 
de slujire a întregii Biserici. Biserica în 
calitate de comuniune plin  de Spirit Sfânt 
a primit slujba de slujire de la însu i Cristos, 
ea  ind produsul împuternicirii divine. 
„Cristos este El însu i izvorul slujirii în 
Biseric . El a instituit-o, i-a dat autoritate i 
misiune, orientare i  nalitate”. (2) Slujirea 
preo easc  sau preo ia ministerial  se a   
în slujba preo iei baptismale. 

Ministeriul sacramental în Biseric  
este o slujire colegial  i personal  
exercitat  în numele lui Cristos; episcopul 
sau preotul ac ionând in persona Cristi 
Capitis; în persoana lui Cristos - Capul. 
„Deoarece Cristos le-a încredin at 
apostolilor slujirea împ c rii, episcopii, 
urma ii lor, i preo ii, colaboratorii 
episcopilor, continu  s  exercite aceast  
slujire”. (3) Preo ia este, deci, sacramentul 
slujirii apostolice. Dealtfel, întreaga slujire 
i via a liturgic  graviteaz  în jurul Jertfei 

Euharistice i a sacramentelor instituite de 
Isus Cristos. „Misterele vie ii lui Cristos 
constituie fundamentul a ceea ce El, prin 
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intermediul slujitorilor Bisericii sale, 
împ rt e te acum în sacramente, c ci 
ceea ce era vizibil la Mântuitorul a trecut în 
tainele sale”. (4) Când trecem prin necazuri 
i greut i, s  nu abandon m slujirea i nici 

rug ciunea, ci s  le intensi  c m i s  le 
exercit m cu mai mult  râvn , încredere 
i d ruire, pentru a da vie ii sensul ei 

adev rat: „Sensul via ii st  în st pânirea 
deplin  de sine” (A. Malraux). În aten ie 
s  ne  e mereu calea des vâr irii care trece 
prin suferin e, prin Cruce.

Statornicia este fermitate, constan , 
neclintire în opinii, p reri i hot râri; 
 delitate, devotament. Credin a cre tin  

cere mult  statornicie. Ea nu îngr de te 
i nu oblig  pe nimeni în ce direc ie s  

ac ioneze. Omul aste propriul s u arbitru, 
el are deplina libertate de ac iune. Omul 
are la îndemân  toate posibilit ile de 
alegere a c ii pe care s  o urmeze iar din 
momentul în care a ales propria cale i se 
propune s   e statornic. Nimeni nu îl 
opre te de a- i schimba op iunea ini ial , 
sau când consider  c  a apucat pe o cale 
gre it , dar este bine ca de la început s  
cânt reasc  mult i s  apuce pe calea aleas  
cu convingere i hot râre ferm .

Spiritul lui Dumnezeu ne lumineaz  
i ne îndeamn  s  ac ion m în direc ia bun  

imprimând în su  et o profund  statornicie 
i smerenie. Una dintre dovezile cele 

mai sigure ale smereniei este spiritul de 
ascultare. Statornicia i speran a noastr  
este adev rul, iar el se sprijin  pe cuvântul 
lui Dumnezeu, Cuvânt de care trebuie s  
ne apropiem mereu i s  nu ne îndep rt m 
niciodat  pentru c  El este temelia cea 
mai solid  i cea mai rezistent  în fa a 
tumultului de încerc ri ale vie ii noastre. Tu 
e ti Dumnezeul meu i în afar  de Tine nu 

exist  un alt înv tor al adev rului ori unde 
i oricum ar ie i el la lumin . C ci suntem 

tari atunci când Tu e ti t ria noastr , dar 
când t ria noastr  se sprijin  pe noi în ine, 
atunci ea nu-i decât sl biciune. Tragedia 
real  în încerc rile vie ii vine numai când 
le permitem acestora s  ne îndep rteze de 
adev r. Triumful adev rului pe p mânt 
îndrept e te fericirea ale ilor în Ceruri. 
„Acela care cunoa te Adev rul cunoa te 
i Lumina i acela care cunoa te Lumina 

cunoa te Ve nicia. Ea este lumina pe care 
o cunoa te Iubirea” (Sf. Augustin). To i 
oamenii vor s   e ferici i, dar  indc  nu 
to i î i caut  bucuria în Tine, care e ti 
singura fericire a vie ii, voiesc de fapt 
numai unii via a fericit . Al i oameni ar 
vrea o via  fericit , îns  dorin ele trupului 
i dorin ele spiritului se împotrivesc unele 

altora astfel încât ei nu pot s  fac  ceea 
ce voiesc.

 Unde am g sit statornicia i 
adev rul, acolo L-am g sit pe Isus. El însu i 
este Adev rul i Statornicia. Din clipa în 
care L-am cunoscut, nu L-am mai putut 
uita. Statornicia consolideaz  adev rul, 
lumineaz  i exprim  juste ea lui. Isuse, Tu 
e ti Adev rul, te a  i pretutindeni deasupra 
tuturor celor care Î i cer sfatul i r spunzi 
statorniciei potrivit cu întreb rile  ec ruia. 
O Isuse, Domnul i Mântuitorul meu, Te 
rog s -mi dai puterea s  fac tot ceea ce-mi 
porunce ti i porunce te-mi ceea ce voie ti 
spre lauda i pream rirea Bisericii Tale! 

Ioan M GERU AN

(1) CATEHISMUL BISERICII 
CATOLICE, edi ia a III – a, 26;
(2)Idem 874; 
(3) Idem 1461;
(4) Idem 1115;
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COMUNICAT
Sesiunea ordinar  de toamn  a Sinodului Episcopilor Bisericii 

Române Unite cu Roma, Greco-Catolic

În perioada 27-29 octombrie 2014, s-a desf urat la Blaj, sediul 
Arhiepiscopului Major, sesiunea ordinar  de toamn  a Sinodului Episcopilor 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic .  La lucr rile sinodale, 
desf urate sub pre edin ia Preafericitului Cardinal Lucian, Arhiepiscop 
Major, au participat to i Episcopii Greco-Catolici din România i din afara 

rii. Printre temele dezb tute de P rin ii sinodali, amintim: chestiuni 
canonice i administrative, situa ia comunit ilor din diaspora, stadiul 
procesului de beati  care al Episcopilor greco-catolici mor i în faim  de 
martiri sub regimul comunist, Anul dedicat vie ii consacrate, prezentarea 
recentei Adun ri Generale Extraordinare a Sinodului Episcopilor desf urate 
la Roma în perioada 5-19 octombrie 2014 cu tema “Provoc rile pastorale cu 
privire la familie în contextul evangheliz rii”, precum i aspecte ecumenice 
i pastorale. A fost aprobat de c tre Sinod Regulamentul de organizare i 

de func ionare al Facult ii de Teologie Greco-Catolic  din Universitatea 
Babe -Bolyai, Cluj-Napoca.

Referitor la alegerile preziden iale programate pentru luna noiembrie a 
anului în curs, Sinodul Episcopilor îi îndeamn  pe to i credincio ii, dar i pe 
to i oamenii de bun voin , s  î i exercite dreptul la vot i s  îi voteze pe acei 
candida i care promoveaz  valorile Evangheliei, ale demnit ii umane, care 
sprijin  familia i respect  via a, care promoveaz  binele comun i dreptatea 
bazat  pe adev r i solidaritatea cu cei lipsi i, care promoveaz  pacea, valorile 
eticii cre tine i Crea ia lui Dumnezeu. În dup -masa zilei de mar i 28 
octombrie 2014, Episcopii sinodali au participat în Catedrala Arhiepiscopal  
„Sfânta Treime” din Blaj la celebrarea unui Parastas cu ocazia comemor rii 
a 66 de ani de la arestarea Episcopilor greco-catolici martiri i m rturisitori, 
iar în continuare la inaugurarea Muzeului Arhiepiscopiei Majore a Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic .

Urm toarea sesiune sinodal  ordinar  va avea loc în intervalul 18-20 
mai 2015 la Blaj, sediul Arhiepiscopului Major.

Pr. Cristian Cri an, Notar


