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În zilele de 22-25 septembrie 2008, la sediul 
Episcopiei Romano-Catolice din Timiºoara s-a 
desfãºurat sesiunea de toamnã a Conferinþei Episcopilor 
din România. Ca invitaþi au participat ES Francisco-
Javier Lozano Sebastian, Nunþiu Apostolic în România 
ºi Republica Moldova, ºi ES Anton Coºa, Episcop de 
Chiºinãu.

În cadrul lucrãrilor, Episcopatul catolic din 
România a discutat despre eventualitatea unei vizite 
a Sfântului Pãrinte Benedict al XVI-lea în România, 
preocupãrile legate de facultatea ecleziasticã pentru 
învãþãmântul teologic catolic, Comisia Naþionalã de 
studiere a Istoriei Bisericii Catolice din România, 
chestiuni liturgice, posibilitatea apariþiei publicaþiei 
L‘Osservatore romano în limba românã, alte probleme de 
ordin intern. S-au fãcut, de asemenea, câteva informãri cu 
privire la evenimente sau întâlniri internaþionale la care 
au participat unii membri ai Conferinþei Episcopale. 

Episcopii catolici au discutat îndelung asupra 
raporturilor ºi dialogului ecumenic dintre Biserica 
Catolicã ºi Biserica Ortodoxã din România, convinºi 
fiind cã porunca nouã a Mântuitorului - “Sã vã iubiþi unul 
pe altul” - poate ajuta Bisericile noastre sã depãºeascã 
orice dificultate. Conferinþa Episcopalã dezavueazã 
limbajul agresiv ºi afirmaþiile scoase din context, apãrute 
în mass-media, ºi este convinsã cã îndemnul Domnului 

nostru Isus Cristos, “Ca toþi sã fie una”, ne interpeleazã 
pe fiecare dintre noi ºi comunitãþile noastre pentru a 
merge pe drumul adevãrului, al dragostei, al iertãrii ºi 
al bunei înþelegeri. 

În ziua de 24 septembrie, toþi Episcopii prezenþi 
la sesiune au participat la sãrbãtoarea Sfântului Gerard, 
patronul Diecezei de Timiºoara, concelebrând Sfânta 
Liturghie la Cenad. S-a stabilit ca sesiunea de primãvarã 
a Conferinþei Episcopilor din România sã se desfãºoare 
la Cluj-Napoca, în zilele de 25-27 mai 2009.

Pr. Cazimir Budãu,
Secretar general

Comunicatul sesiunii de toamnã a 
Conferinþei Episcopale Române 

A încetat din viaþã Simion Bercea

Episcopia Românã Unitã cu Roma, 
Greco-Catolicã, Oradea, este alãturi de PSS 
Virgil Bercea, în aceste momente de suferinþã 
determinate de moartea tatãlui Preasfinþiei Sale, 
Simion Bercea.

Simion Bercea a încetat din viaþã la 
vârsta de 82 de ani. Înmormântarea a avut loc 
marþi, 14 octombrie, în localitatea Habic, judeþul 
Mureº.

Dumnezeu sã-l odihneascã între cei 
aleºi.
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Paul din Tars
Cateheza Papei Benedict al XVI-lea

miercuri, 25 octombrie 2006

www.ercis.ro

Dragi fraþi ºi surori, 
Am încheiat reflecþiile noastre asupra celor 

doisprezece apostoli aleºi în mod direct de cãtre Isus 
de-a lungul vieþii sale pãmânteºti. Astãzi începem sã 
alãturãm figurile altor personaje importante ale Bisericii 
primare. ªi ele ºi-au dãruit viaþa pentru Domnul. Este 
vorba despre bãrbaþi ºi chiar femei, care, dupã cum scrie 
Luca în Faptele Apostolilor, “ºi-au închinat viaþa pentru 
numele Domnului nostru Isus Cristos” (Fap 15,26). 

Primul dintre aceºtia, chemat de Domnul însuºi, 
de cãtre Cel Înviat, pentru a fi ºi el un adevãrat apostol, 
este fãrã îndoialã Paul din Tars. El strãluceºte ca stea 
de primã însemnãtate în istoria Bisericii, ºi nu numai 
a celei de la începuturi. Sfântul Ioan Crisostomul îl 
exaltã ca personaj superior chiar ºi multor îngeri ºi 
arhangheli (cf. Panegiric 7,3). Dante Alighieri, în Divina 
Comedie, inspirându-se din relatarea lui Luca în Faptele
Apostolilor (cf. 9,15), îl defineºte pur ºi simplu “vas 
ales”, ceea ce înseamnã: instrument ales dinainte de 
Dumnezeu. Alþii l-au numit “al treisprezecelea apostol” 
- ºi într-adevãr el insistã mult asupra faptului cã este 
un adevãrat apostol, fiind chemat de cãtre Cel Înviat 
-, sau chiar de-a dreptul “primul dupã Unicul”. Sigur, 
dupã Isus, el este personajul de la începuturi despre 
care avem cele mai multe informaþii. De fapt, avem 
nu numai relatarea pe care ne-o face Luca în Faptele
Apostolilor, ci ºi un grup de Scrisori care provin direct 
din mâna sa ºi care ne fac cunoscutã personalitatea ºi 
gândirea sa fãrã intermediari. Luca ne informeazã cã 
numele sãu originar era Saul (cf. Fap 7,58; 8,1 º.u.), 
la fel ca în ebraicã (cf. Fap 9,14.17; 22,7.13; 26,14) la 
fel ca ºi regele Saul (cf. Fap 13,21), ºi era un iudeu din 
diaspora, oraºul Tars fiind situat între Anatolia ºi Siria. 
De la o vârstã fragedã a mers la Ierusalim pentru a studia 
profund legea mozaicã la ºcoala marelui rabin Gamaliel 
(cf. Fap 22,3). Învãþase chiar ºi o meserie manualã destul 
de grea, croitul corturilor (cf. Fap 18,3), care ulterior i-a 
permis sã se întreþinã singur fãrã a împovãra Bisericile 
(cfr. Fap 20,34; 1Cor 4,12; 2Cor 12,13-14). 

Pentru el a fost decisivã cunoaºterea comunitãþii 
acelora care se recunoºteau drept ucenici ai lui Isus. De la 
ei a ajuns sã cunoascã o nouã credinþã, - un nou “drum”, 
dupã cum se spunea - care punea în centru nu atât Legea 
lui Dumnezeu, cât mai degrabã persoana lui Isus, rãstignit 
ºi înviat, de care depindea iertarea pãcatelor. Ca ºi iudeu 
zelos, el considera acest mesaj drept inacceptabil, ba 

chiar scandalos, ºi s-a simþit de aceea dator sã-i persecute 
pe ucenicii lui Cristos chiar ºi în afara Ierusalimului. 
Tocmai în drumul spre Damasc, la începutul anilor 30, 
Saul, dupã cum el însuºi mãrturiseºte, a fost “cucerit de 
Cristos” (Fil 3,12). În timp ce Luca povesteºte faptul cu 
abundenþã de detalii, - cum l-a atins lumina Celui Înviat 
ºi a schimbat în mod fundamental întreaga sa viaþã - el, 
în scrisorile sale, merge direct la esenþial ºi vorbeºte 
nu doar despre viziune (cf. 1Cor 9,1), ci de iluminare 
(cf. 2Cor 4,6) ºi mai ales de revelare ºi de chemare la 
întâlnirea cu cel Înviat (cf. Gal 1,15-16). De fapt, se va 
numi în mod explicit “apostol prin chemare” (cf. Rom
1,1; 1Cor 1,1) sau “apostol din voinþa lui Dumnezeu” 
(2Cor 1,1; Ef 1,1; Col 1,1), pentru a sublinia cã aceastã 
convertire a sa nu era rezultatul unei maturitãþi mentale, 
al reflecþiilor, ci rodul unei intervenþii divine, al unui 
neaºteptat dar dumnezeiesc. Începând cu acel moment, 
tot ceea ce mai înainte însemna pentru el o valoare devine 
în mod paradoxal, dupã cum el însuºi spune, pierdere ºi 
gunoi (cf. Fil 3,7-10). ªi din acel moment toate energiile 
sale au fost puse în slujba exclusivã a lui Isus Cristos ºi 
a Evangheliei sale. De acum existenþa sa va fi aceea a 
unui apostol doritor sã “se facã totul pentru toþi” (1Cor
9,22) fãrã rezerve. 

De aici rezultã pentru noi o lecþie foarte 
importantã: ceea ce conteazã este sã-l punem în centrul 
vieþii noastre pe Isus Cristos, astfel încât identitatea 
noastrã sã fie marcatã în mod fundamental de întâlnirea, 
de unirea cu Cristos ºi cu cuvântul sãu. La lumina sa 
orice altã valoare este redobânditã ºi totodatã purificatã 
de eventualele mizerii. O altã lecþie importantã oferitã de 
Paul este spiritul universal care caracterizeazã apostolatul 
sãu. Simþind urgenþa problemei accesului neamurilor, 
adicã al pãgânilor, la Dumnezeu, care în Isus Cristos 
rãstignit ºi înviat oferã mântuirea tuturor oamenilor fãrã 
excepþie, s-a oferit pe el însuºi vestirii acestei Evanghelii, 
cu adevãrat “veste bunã”, adicã anunþãrii harului destinat 
sã îl împace pe om cu Dumnezeu, cu sine însuºi ºi cu 
ceilalþi. Din primul moment el a înþeles cã aceasta este 
o realitate care nu privea doar pe iudei sau un anumit 
grup de oameni, dar avea o valoare universalã ºi îi 
privea pe toþi, pentru cã Dumnezeu este Dumnezeul 
tuturor oamenilor. Punctul de plecare al cãlãtoriilor sale 
a fost Biserica din Antiohia Siriei, unde pentru prima 

(continuare în pag. 4)
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(Acatistul Sfinþilor Petru ºi Pavel)

datã Evanghelia este vestitã grecilor ºi unde apare ºi 
numele de “creºtini” (cf. Fap 11,20.26), adicã cei care 
cred în Cristos. De aici el a plecat mai întâi spre Cipru 
ºi apoi în mai multe rânduri spre regiuni din Asia Micã 
(Pisidia, Licaonia, Galaþia), apoi spre cele din Europa 
(Macedonia, Grecia). Cele mai însemnate au fost oraºele 
Efes, Filipi, Tesalonic, Corint, fãrã a uita bineînþeles 
Berea, Atena ºi Milet. 

În apostolatul lui Paul nu lipsesc dificultãþile, 
pe care el le-a înfruntat plin de curaj din iubire faþã de 
Cristos. El însuºi amintea cã a lucrat “în eforturi... în 
închisori... în bãtãi... deseori în pericol de moarte... de trei 
ori am fost bãtut cu vergile, o datã am fost bãtut cu pietre, 
de trei am naufragiat...; deseori în cãlãtorii, pericole pe 
râuri, pericole din partea tâlharilor, pericole din partea 
conaþionalilor, pericole din partea pãgânilor, pericole 
în cetate, pericole în pustiu, pericole pe mare, pericole 
printre fraþii mincinoºi; în muncã ºi în trudã, deseori în 
privegheri, în foame ºi sete, adesea în posturi, în frig ºi 
fãrã haine; ºi pe lângã toate acestea, preocuparea mea de 
fiecare zi, grija pentru toate Bisericile” (2Cor 11,23-28). 
Dintr-un fragment al Scrisorii cãtre Romani (cf. 15,24-
28) reiese hotãrârea sa de a ajunge pânã în Spania, la 
extremitãþile Occidentului, pentru a vesti Evanghelia 
peste tot, pânã la hotarele pãmântului cunoscut atunci. 
Cum sã nu admirãm un astfel de om? Cum sã nu-i 
mulþumim lui Dumnezeu pentru cã ne-a dat un apostol 
de aceastã staturã? Este clar cã nu ar fi fost posibil sã 
înfrunte situaþii atât de grele ºi uneori disperate, dacã nu 
ar fi fost susþinut de o motivaþie de valoarea absolutã, în 
faþa cãreia nici o limitã nu putea sã rãmânã de nedepãºit. 
Pentru Paul, aceastã motivaþie, o ºtim, este Isus Cristos, 
despre care el scrie: “Iubirea lui Cristos ne constrânge... 
pentru ca cei care trãiesc sã nu mai trãiascã pentru ei 
înºiºi, ci pentru acela care a murit ºi a înviat pentru ei” 
(2Cor 5,14-15), pentru noi, pentru toþi. 

De fapt, apostolul va da suprema mãrturie a 
sângelui în timpul împãratului Nero la Roma, unde 
pãstrãm ºi venerãm rãmãºiþele sale pãmânteºti. Iatã ce 
a scris despre el Clement Romanul, predecesorul meu 
pe acest scaun apostolic în ultimii ani ai secolului I: 
“Din gelozie ºi urã Paul a fost obligat sã ne arate cum 
se dobândeºte premiul rãbdãrii... Dupã ce a predicat 
dreptatea întregii lumi, ºi dupã ce a ajuns pânã la hotarele 
cele mai îndepãrtate ale Occidentului, primeºte martiriul 
în faþa conducãtorilor; astfel a plecat din aceastã lume ºi 
a ajuns în locul sfânt, devenit prin aceasta cel mai mare 
model al perseverenþei” (Cãtre Corinteni 5). Domnul sã 
ne ajute sã punem în practicã îndemnul lãsat nouã de 
apostol în scrisorile sale: “Fiþi imitatorii mei, aºa cum 
eu sunt al lui Cristos” (1Cor 11,1). 

(urmare din pag. 3)
Icosul 2:
 Luminat fiind de fulgerãri neapropiate înþelegerii, 
când þi s-a arãtat din cer Lumina, care biruia lumina 
soarelui, ai fost tras, Pavele, spre credinþa îndumnezeitã, 
ºi vas alegerii te-ai fãcut. Pentru aceea auzi:
Bucurã-te, privitorule al luminii celei nemãrginite;
Bucurã-te, tãinuitorule al tainelor lui Cristos;
Bucurã-te, ritorului cel bine grãitor al Bisericii;
Bucurã-te, preaînþelepte propovãduitor al lumii;
Bucurã-te, cã întru tine vieþuieºte Cristos, Care pentru 
lume S-a rãstignit;
Bucurã-te, cã pânã la al treilea cer te-ai suit;
Bucurã-te, cã la înãlþimea Raiului ai fost rãpit;
Bucurã-te, mare învãþãtor al neamurilor;
Bucurã-te, al credincioºilor prin spiritul nãscãtor;
Bucurã-te, cel prin care lumea s-a luminat;
Bucurã-te, cel prin care întunericul s-a alungat;
Bucurã-te, Pavele, Apostole!

Condacul 3:
 Trecând toatã firea celor ce sunt, o, Pavele, te-ai 
lipit de Cristos cel iubit al tãu, ºi te-ai arãtat împreunã cu 
dânsul un spirit, numai lui Cristos vieþuind, pe Cristos 
îndrãgind, pe Cristos socotindu-L rãsuflare, luminã ºi 
dragoste, cântându-I: Aliluia!

Icosul 4:
 Ai fost rãpit la înãlþimile cele veºnice ºi ai trãit, 
Pavele, în afarã de cele simþite ºi gândite, nu cu gândul, 
ci întru Spiritul care era unit cu trupul, sau era fãrã de 
trup, Dumnezeu ºtie; pentru aceasta strigãm þie:
Bucurã-te, îndrãgirea lui Cristos cea neopritã;
Bucurã-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat;
Bucurã-te, cel ce ai cunoscut taina rãpirii;
Bucurã-te, cãmara tãcerii celei înþelegãtoare;
Bucurã-te, cã pentru Cristos pe toate gunoaie le-ai 
socotit;
Bucurã-te, cã toate le-ai fãcut ca pe cei mulþi sã îi 
mântuieºti;
Bucurã-te, al înþelepciunii lui Dumnezeu vas mult 
încãpãtor;
Bucurã-te, Apostole al darului celui din lege arãtãtor;
Bucurã-te, al lui Cristos deasã îndeletnicire;
Bucurã-te, al lui Isus dulce gândire;
Bucurã-te, miros de viaþã purtãtor pentru unii;
Bucurã-te, miros omorâtor pentru alþii;
Bucurã-te, Pavele, Apostole!

Condacul 5:
 Luminile cinstitelor tale trimiteri, în toate 
zilele îndumnezeiesc pe oameni, o, Pavele, prin care 
cei înþelegãtori cu adevãrat ajung la îndumnezeire ºi 
oglindesc slava lui Dumnezeu, strigând: Aliluia!
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Anul Sfântului Pavel

Ceea ce s-a întâmplat, într-o zi neprecizatã între 
anii 33-35 d.C., pe drumul care duce din Galileea la 
Damasc, a rãmas imprimat în memoria colectivã conform 
unei tipologii, în sine fantezistã, care a fost reprezentatã 
în mod pictural de Caravaggio pe o pânzã a lui din Santa 
Maria del Popolo la Roma: un cal uriaº aruncã de pe ºa un 
Paul îngrozit ºi orbit. În realitate, descrierea acelei celebre 
epifanii (sau, mai bine zis, cristofanii), oferitã de trei ori de 
a doua operã a evanghelistului Luca, Faptele Apostolilor,
nu cuprinde acea scenografie ecvestrã: “În timpul cãlãtoriei, 
pe când se apropia de Damasc, dintr-o datã l-a învãluit 
o luminã din cer. Cãzut la pãmânt, a auzit un glas care-i 
spunea: «Saul, Saul! De ce mã persecuþi?» El a rãspuns: 
«Cine eºti, Doamne?» El i-a zis: «Eu sunt Isus pe care tu 
îl persecuþi»” (9,3-5). 

Paul, pentru a evoca acea cotiturã capitalã, va 
recurge în epistolarul sãu numai la trei verbe, douã de 
luminare (“Cristos mi-a apãrut ºi mie... I-a plãcut lui 
Dumnezeu sã-l descopere pe Fiul sãu în mine”) ºi unul de 
luptã (“am fost cucerit de Cristos Isus”). E sigur cã acel 
eveniment va fi pentru el discriminant: din persecutorul 
Saul, fariseu fanatic (“persecutam peste mãsurã Biserica 
lui Dumnezeu ºi încercam s-o distrug”), se va naºte 
apostolul Paul, gata sã mãrturiseascã faptul cã pentru el “a 
trãi este Cristos”. Astfel, “drumul Damascului” a devenit 
un simbol universal pentru a indica nu numai o cotiturã 
existenþialã sau o convertire, ci o adevãratã strãfulgerare 
care revoluþioneazã întreaga fiinþã a unei persoane. Sã 
ne gândim numai la August Strindberg ºi la drama sa 
îndrãzneaþã Spre Damasc, compusã între anii 1898-1904: 
de fapt, scriitorul suedez transformã simbolul paulin într-o 
parabolã a parcursului vieþii, chiar dacã printr-o abordare 
antiteticã. Damascul sãu este un labirint oniric ºi desigur 
nu o iluminare, o spiralã obsesivã în care trecutul nu este 
nimicit ci e amestecat în fâºii cu prezentul, unde totul se 
amestecã de-a valma ºi þinta nu este eliberatoare. Mult mai 
diferitã este reproducerea glorioasã a acelui eveniment 
din partea protestantului credincios Felix Mendelssohn-
Batholdy care cu Paulus - oratoriu grandios ºi cu rãsunet 
deja la prima sa interpretare în 22 mai 1836 (356 de coriºti 
ºi 160 de instrumentiºti!) - a voit sã ofere în mod ideal 
o exegezã muzicalã a vieþii apostolului, ritmatã de un 
“înainte” ºi de un “dupã aceea” tocmai din cauza acelui 
“drum”. Nu degeaba sunt doi baºi care interpreteazã 
protagonistul: Saul evreul din prima parte ºi Paul creºtinul 
din partea a doua. 

Faptul cã meditaþia muzicalã este ºi teologicã 
apare chiar din uvertura ritmatã dupã acea coralã luteranã 
splendidã Wachet auf, ruft uns die Stimme, magnificã ºi 

Paul, de la convertire pânã astãzi
Fiu a trei culturi. Interpret al speranþei

de Gianfranco Ravasi 

dulce în versiunea lui Bach (BWV 140), al cãrui incipit este 
deja o interpretare iluminantã a drumului Damascului ca 
“trezire-înviere” (“Treziþi-vã, glasul ne cheamã”). 

ªi acea “înviere” a fãcut din Saul o figurã capitalã 
a religiei noi în toatã istoria sa care a urmat, chiar dacã 
nu întotdeauna în mod paºnic ºi sigur. Deja în Scrisoarea 
a doua a lui Petru autorul nota cã “în scrisorile iubitului 
nostru frate Paul sunt unele lucruri greu de înþeles pe 
care cei neºtiutori ºi incompetenþi le rãstãlmãcesc, ca 
ºi pe celelalte Scripturi, spre propria lor pieire” (3,16). 
Un cunoscut teolog ºi exeget german din secolul al 
XIX-lea, Wilhelm Wrede, într-o operã intitulatã simplu 
Paulus (1904), crea pentru apostol definiþia de “al doilea 
întemeietor al creºtinismului”, definiþie ambiguã deoarece 
ar putea introduce ideea unei transformãri a mesajului lui 
Isus aºa încât sã presupunã un alt proiect religios. Pe aceastã 
linie filozoful Friedrich Wilhelm Nietzsche l-a etichetat 
pe Paul ca “dezanghelist”, adicã vestitor al unei veºti rele, 
contrar “evangheliºtilor”, în timp ce Antonio Gramsci, în 
mod repezit, îl catalogheazã ca “Lenin al creºtinismului”, 
adicã un teoretician rece ºi înclinat sã construiascã un 
sistem, iar în secolul al XIX-lea vestitul cercetãtor Ernest 
Renan nu ezita sã defineascã scrierile pauline ca “un pericol 
ºi o piedicã, motiv al principalelor defecte ale teologiei 
creºtine”. (continuare în pag. 6)
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Noi vom încerca acum sã schiþãm un profil 
esenþial ºi obiectiv al acestei figuri, “sfântã pentru 
Bisericã, mare pentru omenire”, cum spunea scriitorul 
francez Victor Hugo, ºi vom face asta bazându-ne pe 
datele neotestamentare. Ele sunt în mod substanþial oferite 
de a doua operã a lui Luca, Faptele Apostolilor, ºi chiar 
de epistolarul paulin care constã din treisprezece scrieri 
marcate în mod explicit de numele apostolului, în timp ce a 
paisprezecea, Scrisoarea cãtre Evrei, a fost exclusã de mult 
timp din paternitatea paulinã. Însã trebuie sã semnalãm cã 
majoritatea cercetãtorilor considerã cã numai ºapte scrisori 
(1 Tesaloniceni, 1 ºi 2 Corinteni, Galateni, Filipeni, Romani 
ºi Filemon) sunt strict ale lui Paul, în timp ce celelalte ºase 
sunt din ambientul paulin, deci derivã numai indirect de la 
apostol (desigur cã asta nu înseamnã cã ele nu sunt, ca ºi 
celelalte, inspirate ºi canonice). 

Un alt cercetãtor german din secolul al XIX-lea, 
Adolf Deissmann, îl definise pe Paul “un cosmopolit”. 
Efectiv el era fiu a trei culturi care apãreau deja în ideala 
sa “carte de identitate”. Numele sãu originar era ebraic, 
acelaºi ca al primului rege al lui Israel, Saul. “Sunt un 
evreu din Tarsul Ciliciei”, declarã în faþa tribunalului 
roman care-l întreabã despre datele sale generale sale în 
momentul arestãrii la Ierusalim (Fap 21,39). Polemizând 
cu detractorii sãi evrei din Corint, revendicã rãdãcinile sale: 
“Sunt ei evrei? Sunt ºi eu. Sunt ei israeliþi? Sunt ºi eu. Sunt 
ei descendenþa lui Abraham? Sunt ºi eu” (2Cor 11,22). 
Iubiþilor creºtini macedoneni din Filipi el reafirmã cu tãrie 
faptul cã a fost “circumcis în a opta zi; din poporul lui Israel, 
tribul lui Beniamin; evreu dintre evrei; dupã Lege, fariseu” 
(3,5). În crescendo, le scrie romanilor: “Cãci aº dori sã fiu 
eu însumi anatema de la Cristos pentru fraþii mei, rudele 
mele dupã trup. Aceºtia sunt israeliþi, ale lor sunt înfierea 
ºi mãrirea, alianþele ºi Legea, cultul ºi promisiunile; ai lor 
sunt patriarhii ºi din ei vine, dupã trup, Cristos” (9,3-5). 
Iar galatenilor le reveleazã chiar o atitudine de integralism 
naþionalist: “Noi suntem iudei din naºtere, ºi nu pãcãtoºi 
dintre pãgâni” (2,15). 

Format la Ierusalim “la picioarele lui Gamaliel, 
educat întocmai dupã legea pãrinþilor” (Fap 22,3), educat 
conform practicii iudaice ºi la munca manualã, aceea de 
skenopoiòs, “confecþioner de corturi” (probabil þesãtor din 
pãr de caprã pentru stofe aspre, numite întocmai “cilicium” 
din regiunea de origine, Cilicia, care era chiar regiunea lui 
Paul), Saul era însã un iudeu din diaspora, nãscut la Tars, “o 
cetate care nu este fãrã faimã”, cum îl defineºte cu ostentaþie 
(Fap 21,39). Situatã pe fluviul Cidno, cetatea, aflatã acum 
în Turcia meridionalã, era sediul unei vii ºcoli filozofice 
stoice, care a lãsat niºte urme în gândirea apostolului, ºi se 
bucura de dreptul de cetãþenie romanã, recunoscutã lui de 
Marcu Antoniu ºi August. Paul va folosi cu orgoliu aceastã 
demnitate de cetãþean al imperiului, nu doar fãcând apel la 
tribunalul suprem roman, aºa cum se ºtie (Fap 22,28), dar 
ºi prezentându-se în toate scrisorile sale cu al doilea nume 
al sãu în mod clar latin, Paul. 

Tradiþia posterioarã, în secolul IV-lea, nu va ezita 
sã creeze un epistolar apocrif între apostol ºi Seneca unde 
întâlnim expresii de acest fel. Seneca spre Paul: “Dacã 
numele unui om aºa de mare ºi preaiubit de Dumnezeu va 
fi una cu numele meu, acest lucru nu va putea decât sã fie 
ceea ce-i mai bun pentru Seneca al tãu”. Paul cãtre Seneca: 
“În timpul reflecþiilor tale þi-au fost revelate adevãruri pe 
care divinitatea le-a dat privilegiul de a le cunoaºte numai 
pentru puþini oameni (...). Aºadar, eu semãn într-un ogor 
deja fertil o sãmânþã nepieritoare, cuvântul imutabil al lui 
Dumnezeu”. Însã Paul nu este numai roman; cultura lui ºi 
activitatea lui se vor miºca mereu în atmosfera elenistã. 
El foloseºte greaca în mod creativ, forjând-o cu mare 
libertate ca ºi cum ar fi un fier incandescent: cunoaºte 
resursele retorice ale acelei limbi, o reelaboreazã cu 
inventivitate atribuind accepþiuni inedite cuvintelor ca sarx,
“carne”, pnèuma, “spirit”, hamartìa, “pãcat”, dikaiosyne,
“dreptate”, soterìa, “mântuire”, eleutherìa, “libertate”, 
agàpe, “iubire”. 

Aºadar, istoria lui Paul se consumã într-o rãscruce 
de culturi ºi cele trei identitãþi ale lui de evreu, de roman ºi 
de grec sunt indispensabile pentru a-i înþelege opera ºi viaþa 
personalã, care se desfãºoarã în tot bazinul mediteranean, 
deschizându-se ºi spre visul de a ajunge în marginea 
occidentalã extremã, Spania (Rom 15,22-24). Din punct de 
vedere istoric, punctul clar extern ºi “profan” al cronologiei 
pauline este întâlnirea apostolului cu proconsulul roman 
Galion la Corint (Fap 18,12-17): o inscripþie din Delfi 
ne atestã cã acesta a locuit în oraºul grec în anii 50-51. 
De la acest nod cronologic se încearcã sã se ordoneze 
datele care nu toate se potrivesc, oferite de cele douã 
izvoare neotestamentare citate deja, Faptele Apostolilor
ºi Scrisorile pauline. 

Pornind de la convertirea la creºtinism, amintitã 
deja, se pot reconstrui douã traiectorii temporale. Prima, 
bazatã pe Faptele Apostolilor, este ritmatã de trei mari 
cãlãtorii misionare ale lui Paul: dupã prima, se celebreazã 
“conciliul” apostolilor la Ierusalim (anii 49-50); sunt apoi 
doi ani (58-60) de închisoare, în aºteptarea procesului la 
Cezareea Maritimã, ºi alþi doi ani de arest la domiciliu la 
Roma (60-62), în aºteptarea rezultatului apelului fãcut la 
curtea imperialã supremã. Moartea, precedatã de o altã 
detenþie, ar trebui sã fie plasatã în anii 64-67, dar despre 
asta Faptele Apostolilor nu spun nimic. A doua traiectorie, 
bazatã pe Scrisorile pauline, ar situa “conciliul” din 
Ierusalim dupã a doua cãlãtorie misionarã a apostolului în 
Grecia (50-51), ar introduce o ºedere lungã la Efes, probabil 
cu închisoare (52-55), în timp ce arestarea la Ierusalim ºi 
închiderea la Cezareea ar data din anii 56-57, transferarea 
pe cale maritimã la Roma ar fi în iarna anului 57-58, arestul 
la domiciliu la Roma ar dura între anii 58-60, iar în anul 
60, sub Nero, Paul ar fi fost condamnat la moarte. Dar, 
dincolo de aceastã biografie cronologicã, figura lui Paul 

(urmare din pag.5)

www.ercis.ro

(Dupã L’Osservatore Romano, 30 iunie -1 iulie 2008) 
Traducere de pr. Mihai PÃTRAªCU



Octombrie  2008   7

Episcopul greco-catolic Inocenþiu Micu Clain 
(1692-1768) este cunoscut în ultima jumãtate de veac 
doar ca ,, întemeietorul programului luptelor politice 
ºi naþionale  ale românilor din Transilvania pentru 
dobândirea de drepturi ºi libertãþi”. Puþini ºtiu cã 
Inocentiu Micu, înzestrat cu o rarã inteligenþã, a fost 
cãlugãr în Ordinul Sfântul Vasile cel Mare ºi preot greco-
catolic, la 34 de ani, Episcop, a fost ziditorul Blajului, 
centru ºi cetate de credinþã ºi culturã a românilor greco-
catolici, numit ºi  ,,Mica Romã”, în care s-a deschis 
prima ºcoalã în limba românã, citadelã de spiritualitate 
ºi culturã cu rol de neegalat în viaþa poporului nostru, a 
fost iniþiatorul ªcolii Ardelene, un om al datoriei - Un
Apostol.

S-a nãscut la Sadu, localitate din apropierea 
Sibiului, într-o familie de þãrani. Când, în  târgul Sibiului, 
îl vede un cãlugãr iezuit, acesta este impresionat de 
înfãþiºarea lui ºi-i cere pãrintelui sã i-l dea ,,ca sã înveþe 
carte”. Un gând tainic îl fãcea sã vadã în adolescent  un 
viitor episcop al românilor. Aºa a început un destin.

Avea 15 sau 16 ani când s-a ataºat iezuiþilor din 
Sibiu (1707 sau 1708). Acolo îºi începe studiile pe care le  
continuã la ,,Colegiul iezuiþilor” din Cluj timp de 5 ani. 
Având rezultate strãlucite la studii, obþine una din cele 12 
burse destinate studenþilor greco-catolici din cuprinsul 
Austriei. Intrã astfel în ,,Seminarul” din Târnavia (1724-
1729), oraº din Slovacia. În drum spre Târnavia a trecut 
prin Oradea. De-acum, se va dãrui studiului , trãind 
bucuria de a-i fi deschise, prin aprobarea superiorilor, 
biblioteca iezuiþilor ºi a Seminarului. Pe lângã numeroase 
discipline, învaþã limba latinã ºi ajunge sã o stãpâneascã 
perfect. Descoperã cã Arhiepiscopul Nicolaus Olahus, 
cancelar ºi regent, a fost român ºi cã prin opera sa Europa 
a obþinut referiri istorice privind originea romanã a 
poporului român. Cunoaºte ºi opera lui D. Cantemir, 
,,Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor” ºi, treptat, 
i se nasc în suflet,,gândurile tainice” de a lupta pentru 
drepturile românilor din Transilvania.

Intrã în Ordinul ,,Sfântul Vasile cel Mare”, 
moment în care primeºte numele de Inocenþiu în locul 
numelui sãu Ioan, este hirotonit preot ºi, în 1729, 
Împãratul Carol al VI-lea, un protector al românilor, îl 
numeºte Episcop ºi consilier imperial, dându-i ºi dreptul 
de a reprezenta poporul român în Dietele Transilvaniei. 
Tot atunci i se dã demnitatea de baron, de unde ºi numele 
de Klein (Clain). În 28 septembrie 1732 a fost înscãunat 
cu mare pompã la Fãgãraº.

În anii 1734-1735 este la Viena pentru a obþine 
schimbarea domeniilor de la Sâmbãta de Jos ºi Gherla 
cu cele de la Blaj ºi, în primãvara anului 1737,  a mutat 

Episcopul greco-catolic Ioan Inocenþiu Micu Clain 
- 240 de ani de la moartea sa -

(continuare în pag. 8)

Otilia BÃLAª

deja reºedinþa episcopalã de la Fãgãraº la Blaj, pãstrând 
pe mai departe numele de Alba Iulia ºi Fãgãraº.

Când a ajuns la Blaj ,,era o frumoasã zi seninã. 
Pãmântul ºi vãzduhul erau pline de haruri...”. Inocenþiu 
Micu, în reverenda neagrã, ,,pe marginea cãreia se 
ivea, cu sfialã parcã, firul roºu al portului vlãdicesc”,
venise sã-ºi ia în stãpânire noul domeniu. Pãmânturile 
Blajului, unde se ridicase în timp un conac de vânãtoare, 
aparþinuserã prin 1313 voievodului Herbord Blasius, 
de unde ºi numele localitãþii. Privindu-ºi proprietãþile, 
,,prin pânza fumurie a viitorului, vlãdica românilor uniþi 
vedea clãdiri de ºcoalã, o mãnãstire, o impunãtoare 
catedralã aºezatã pe un dâmb, de unde zãrile puteau fi 
scrutate pânã departe spre Munþii Fãgãraºului sau spre 
Apuseni”. În zilele urmãtoare, pe platoul de la îmbinarea 
Târnavelor, Arhiereul se plimba tãcut, cufundat ,,în 
meditaþii nepãtrunse. Merge ºi mai stã; mãsoarã cu 
ochii  ºi rãreºte pasul”. În scurt timp a adus de la Viena 
pe renumiþii arhitecþi vienezi de origine italianã, Anton 
ºi Johan Martinelli, acesta din urmã era arhitectul Curþii 
împãrãteºti. Cu ei a reuºit  sã ralizeze tot ceea ce ºi-a 
propus: sã ridice clãdirile necesare pentru ca sã facã din 
Blaj un centru de spiritualitate ºi culturã. A zidit pentru 
început  reºedinþa episcopalã, Catedrala,o mãnãstire 
ºi ºcoli (Vestitele ºcoli din Blaj au fost deschise de 
succesorul sãu, Episcopul Petru Pavel Aron). Mai dorea 
ca Blajul  sã fie ºi un centru economic, industrial ºi 
comercial, de aceea a adus coloniºti români, mai ales 
meºteºugari.

Faptul cã românii erau consideraþi ,,inferiori” 
prin culturã, l-a fãcut pe Episcop sã-ºi dea seama ,,de
necesitatea unei acþiuni de culturalizare grabnicã a unui 
cât mai mare numãr de conaþionali ca ºi de necesitatea 
dotãrii Bisericii Unite cu cadre de conducere capabile 
sã þinã piept unor adversari în faþa cãrora trebuiau 
alte unelte de culturã decât cele tradiþionale” (George 
Ivaºcu, ,,Istoria literaturii române”, Ed. ªtiinþificã, 
Bucureºti, 1969, p.305). Acþiunea se încadra perfect în 
ideile iluministe iosefiniste ale vremii. Având nevoie 
de o preoþime ,,luminatã ºi învãþatã”, se foloseºte  de 
dreptul acordat românilor uniþi  ºi trimite la studii, în 
Viena ºi Roma, tineri teologi. Printre ei sunt ºi cãlugãrii 
Samuil Micu, Gh. Sincai ºi P. Maior, cei dintâi români 
,,cu învãþãturã mare cãrora asemeni bãrbaþi încã n-a 
avut mintea româneascã”. Despre ei , Al. Papiu  Ilarian 
va spune: ,,dacã nu era Clain, ªincai ºi Maior, românii 
astãzi istorie n-ar avea (ªtefan Manciulea, ,, Episcopul 
Ioan Inocenþiu Micu Clain ºi spiritul Blajului”, Blaj 
1997, p.13).
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Înflãcãrat pentru cauza ,,Unirii” cu Roma, câºtigã 
600 de preoþi pentru Biserica Greco-Catolicã, încât la 
recensãmântul din 1733 reieºea cã numãrul preoþilor 
neuniþi era de 458, iar a celor uniþi de 2742. Cu deosebitã 
tenacitate ºi-a apãrat preoþii, apelând la ,,Diplomele 
Leopoldine” din 1699 ºi din 1701, prin care se afirma 
cã preoþii uniþi se vor bucura de aceleaºi drepturi ca ºi 
preoþii latini. În sesiunea Dietei din 1738, Inocenþiu a 
prezentat un proiect care cuprindea dezideratele Bisericii 
sale ºi formula în 17 puncte drepturi obligatorii pentru 
preoþii sãi. Episcopul obligã pe toþi preoþii greco-catolici 
sã se instruiascã ºi sã se cultive, hirotonirea urmând 
sã se facã doar dupã terminarea studiilor teologice. 
Mãrturisirea credinþei sale catolice  o dovedeºte întreaga 
sa viaþã ºi emoþionantele cuvinte din ,,Testamentul” 
sãu: ,,...ca ultima clipã a vieþii mele sã o sfârºesc în 
mãrturisirea credinþei catolice ºi în Unirea cu Sfânta 
Bisericã Romanã pe care totdeauna am iubit-o ºi cât am 
putut, n-am încetat a o rãspândi”.

Din secolul al XVIII-lea, românii din Transilvania 
au în istoria luptelor politice pe Episcopul Inocenþiu 
Micu, un  ,,dârz ºi neînfricat ierarh, gata sã-ºi dea 
pânã ºi viaþa pentru a câºtiga pe seama poporului sãu 
drepturi ºi libertãþi, asemeni cu acelea care le aveau 
pe atunci clasele privilegiate ardelene” (Op.cit., p.70). 
În Dietã, a cerut respectarea promisiunilor cuprinse în 
Diplomele Leopoldine: ridicarea românilor la rangul 
de a patra naþiune  în Transilvania (naþiunile ,,recepte” 
erau doar ungurii, saºii ºi secuii). Argumentele lui sunt: 
vechimea poporului român, originea romanã ºi prezenþa 
lui majoritarã. ªi aceste argumente se regãsesc continuu 
în vorbele ºi scrisul sãu. În Dietã rãspunde cu mult curaj 
la jignirile aduse la adresa românilor, arãtând starea 
jalnicã în care se gãsea poporul strivit de iobãgie. Actele 
Dietei consemneazã cã ,,Episcopul ºi clerul unit cer 
niºte lucruri pe care nimenea nu  le-a cerut niciodatã
de la strãbunii noºtri ºi nu le va putea cere nici de la 
urmaºii noºtri ...’’.

Lupta politicã iniþiatã de Episcopul Inocenþiu 
Micu Clain ,,pentru a obþine drepturi ºi pentru poporul 
sãu de iobagi, drepturi egale cu celelalte naþiuni din 
Transilvania”a  fost preluatã ºi continuatã de succesorii 
sãi. În 1791, în timpul Episcopului Ioan Bob, s-a redactat 
cunoscutul memoriu ,,Supplex Libellus Valachorum”.

Atitudinea Episcopului a creat nemulþumire 
în Dietã ºi ideea de a-l înlãtura era tot mai simþitã. 
Rãzmeriþa declanºatã în Ardeal împotriva Unirii cu 
Roma de un cãlugãr ortodox sârb care se credea sfânt 
ºi care nici româneºte nu ºtia, a grãbit înlãturarea lui 
Inocenþiu Micu. Mitropoliþii sârbi au urmãrit mereu 
- era o practicã veche - ,,acapararea” ortodocºilor 
din Transilvania sub jurisdicþia  lor. În felul acesta, 
acel cãlugãr ciudat a primit misiunea sã învrãjbeascã 

Transilvania. Episcopul Inocenþiu Micu Clain va pleca 
la Viena, dar aici ajunseserã deja învinuirile Dietei 
pentru ,,râvna foarte mare pentru neamul sãu”. În aceastã 
situaþie s-a refugiat la Roma, unde a rãmas pânã la 
sfârºitul vieþii. Urmaºul sãu a fost Episcopul P. Pavel 
Aron al cãrui destin era sã deschidã, la Blaj, vestitele
ºcoli confesionale gândite de predecesorul sãu.

D. Neda, în articolul ,,Marele Inochentie 
Micu’’, din ,,Cultura creºtinã”, iulie-august, 1942, ca 
o concluzie la  aceastã situaþie, va scrie ,,Va fi fost el, 
Petru Aron, ºi alþi bisericani, stimat. Vlãdicul Inochentie  
însã era adorat în tot cuprinsul Ardealului, de cler ºi 
de popor”.

În timpul anilor îndelungaþi petrecuþi la Roma, 
îºi mãrturisea adesea dorul de patrie. Astfel, într-o 
scrisoare adresatã în 1756 lui Petru Pavel Aron, spune: 
,,Nu ºtiu cu ce dulceaþã ne atrage atât de mult pãmântul 
strãmoºesc de nu ne îngãduieºte sã-l uitãm. Zilele 
mele însã dau spre apus ºi voiesc ca sufletul meu, la 
timpul sãu, sã aºtepte învierea de apoi la mãnãstirea 
Blajului....”.

Blândul cãrturar Samuil Micu Clain , nepotul 
Arhiereului, a descris un fapt uimitor ,,ca sã rãmânã 
spre ºtirea ºi celor ce se vor opri, în vremuri mai târzii”
asupra vieþii  lui Inocenþiu Micu: ,,Când a murit la Roma 
Episcopul Clain, a cãzut în polata de la Blaj, la pãmânt, 
icoana Episcopului Clain, fiind de faþã Episcopul de 
atunci Atanasie Rednic. Icoana aceasta, de nimeni 
miºcatã, a cãzut cu faþa în sus, cu picioarele înainte, cu 
capul cãtre uºã, cum este obiceiu a duce mortul”.

Episcopul Inocenþiu Micu Clain a murit la 
23 septembrie 1768 ºi a fost înmormântat în biserica 
,,Madonna del Pascolo”. La 22 iulie 1997 este exhumat 
ºi transferat în biserica, ,,Bunei Vestiri” a Colegiului 
Român din Roma. La 2 august 1997 se întoarce acasã, 
dupã mai bine de douã veacuri, iar în 19 octombrie a 
aceluiaºi an este aºezat în mormântul din Catedrala 
Blajului, ctitoritã de el.

Cu un extraordinar simþ al realitãþilor naþionale 
ºi cu darul convingerii cultivat de iezuiþii care l-au format 
,Episcopul Inocenþiu Micu Clain a servit pânã la jertfã 
Biserica Greco-Catolicã ºi neamul.

În toatã existenþa sa, Biserica Greco-Catolicã 
,,n-a ºovãit o clipã, paºii ei nu s-au clãtinat pe cãrarea 
dreaptã ºi luminatã de credinþã” - istoria  dovedeºte acest 
adevãr ºi prin oamenii mari pe care aceastã Bisericã i-a 
avut, prin sacrificiul lor care, în timpul mai apropiat de 
noi, a devenit martiriu. Primul din ºirul lung al acestor 
bãrbaþi este Episcopul Inocenþiu Micu Clain.

La 240 de ani de la moartea sa, cei care nu uitã 
cã s-a ostenit, s-a luptat ºi s-a jertfit în numele dreptãþii 
ºi adevãrului pentru Bisericã ºi ai sãi, îi aduc un smerit 
prinos de recunoºtinþã.
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Departe de a fi un ins nereligios, ateul este 
sacerdotul cultului inexistenþei lui Dumnezeu. Altarul 
sãu este propria sa conºtiinþã teoreticã, în faþa cãreia, 
plin de auto-evlavie, îºi oficiazã ºi îºi propovãduieºte 
cultul propriei pãreri. Mintea lui cheamã cu “suspine 
negrãite” propriul intelect sã pogoare ºi sã spulbere 
amãgirile teologice. 

Fundamentalismul ateu creºte ca vâscul mai ales 
pe trunchiul religiilor care au reuºit sã se interiorizeze 
etnic. De aceea, mai atei decât ateii germani, britanici 
sau americani sunt ateii ortodocºi. Ateul ortodox este 
hipersensibil la cadrul Ortodoxiei, ale cãrui stereotipii 
seducãtoare îi asmut nesaþul. De altfel, aici se aflã ascuns 
ºi pericolul care pândeºte, cel puþin simbolic, destinul 
creºtinismului oriental. 

O reflecþie teologicã incomodã a lui Merejkovski 
avea sã deconspire tocmai paradoxul acestei conduite: 
riscul credinciosului ortodox este sã fie într-atât de 
hipnotizat de Ortodoxie încât sã ajungã s-o iubeascã 
mai mult chiar decât pe Cristos! Iatã descrise lapidar 
mentalitatea ºi comportamentul ateului ortodox. Dacã 
acesta ºovãie de obicei sã-L ia în serios pe Cristos 
sau pur ºi simplu respinge ca pe o penibilã superstiþie 
realitatea lui Dumnezeu ºi cu atât mai mult evenimentul 
întrupãrii Fiului Sãu, în schimb este copleºit de 
prestigiul strãmoºesc al tradiþiei religioase, de savoarea 
inconfundabilã a datinilor ºi de fastul destins al ritualului, 
în toate acestea admirând tot atâtea izbânzi istorico-
culturale ale poporului nostru! 

Pentru ateul ortodox, cultul reprezintã un fapt 
eminamente cultural ºi o “modernitatea religioasã”, 
exclusiv decorativã. Ateul ortodox exaltã fãrã rezerve 
valoarea muzealã a Ortodoxiei. Pe aceasta o aclamã 
zgomotos, sãrind ca ars, ba chiar fiind gata sã se 

jertfeascã (el, care ºtiþi bine cu câtã parcimonie îºi 
administreazã martiriul!) atunci când careva se atinge de 
cel mai neînsemnat fir de pãr din creºtetul ortodoxioarei 
lui.

Fiinþa ateului ortodox este captivatã de estetica 
praznicelor, de opulenþa podoabelor care însoþesc 
spectacolul liturgic, de “exotismul” ambianþei monahale, 
de stenica jovialitate a pogo-rãmântelor de tot felul, 
ca ºi de inventivitatea arguþiilor duhovniceºti care, în 
relaþiile cu Puterea, consolideazã “taina compromisului”. 
Este un conviv fermecãtor la agapele clericilor, gata sã 
participe util la domolirea asperitãþilor dintre Cristos ºi 
Mamona, ºtiind mai bine ca oricine cât sã întindã coarda 
cu popimea.

La toate astea mã gândeam zilele trecute, 
pe când strãbãteam strãduþele unui încântãtor cartier 
bucureºtean, în plinã zi de post a “Tãierii Capului 
Sfântului Ioan Botezãtorul” (29 august, zi de doliu a 
creºtinãtãþii), când am avut prilejul sã întâlnesc, una 
dupã alta, biserici care oficiau de zor tot atâtea nunþi. 
Patru mirese, toate ignorante, cu aleºii lor, ignoranþi ºi 
ei, ºi cu rubedeniile lor, ignorante ºi ele, împlineau la 
mii de ani distanþã dorinþa anticei Irodiade, “schimbând 
netulburaþi cap de profet pe trup de curtezanã”. Este greu 
de crezut însã cã cei care oficiau aceste taine ar fi slujit în 
necunoºtinþã de cauzã. Iatã-i, mi-am zis, care va sa zicã, 
mireni ºi preoþi înfrãþiþi în ambianþa atot-înþelegãtorului 
ateism ortodox postrevoluþionar!

În rest, mã bate gândul cã prea ne-am grãbit sã 
ne fãlim cu îmbujoratul rezultat al referendumului recent, 
care proclama ca ortodoxã aproape 90 % din populaþia 
României. Realitatea se aratã a fi, oricum, mai posacã.

Sorin DUMITRESCU
http://www.crestinortodox.ro/Ateul_ortodox

Ateul ortodox 

Catedrala “Sfânta Treime” din Blaj a gãzduit 
sâmbãtã, 20.09.2008, manifestarea omagialã a celui care 
în 1737 i-a aºezat piatra de temelie ºi ale cãrui rãmãºiþe 
pãmânteºti aºteaptã a doua venire a Domnului la temelia 
iconostasului ei: episcopul Inochenþiu Micu-Klein. În 
exil fiind la Roma, acesta mãrturisea: “Nu ºtiu prin ce 
dulceaþã îi atrage pe toþi pãmântul natal ºi nu îi iartã 
sã nu-ºi aducã aminte de el. Zilele mele încã au dat în 
amurg, ºi aº vrea ca sufletu-mi, în clipa despãrþirii sale de 
trup, sã fie încredinþat Creatorului prin slujbele voastre 
de dezlegare, iar osemintele mele sã aºtepte învierea ce 
a de apoi în mãnãstirea Blajului. Cãci este cunoscut cã 
eu am pus întâia piatrã la acel lãcaº, cã am trudit foarte 
mult la el” (Scrisoare a lui Inochenþiu Micu-Klein cãtre Petru 
Pavel Aron, 1756). În veci pomenirea lui!

Foto: Pr. Adin POP

Comemorare Inochenþiu Micu-Klein
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Ioan F. POP

(continuare în pag. 11)

Parisul – un mit disponibil
(VI)

Se dedicã P.S.S. Virgil Bercea

Trebuie sã recunosc cã Roma m-a provocat la 
scris într-un anume fel, Parisul mã provoacã parcã puþin 
diferit. (De altfel, Roma este o doamnã, Parisul – un 
dandy). Aºa cum acasã parcã alte resorturi mã stîrnesc 
la scris. Deºi, oriunde, este doar bietul eu. Eul pus mereu 
ºi mereu în faþa propriei zãdãrnicii. Cãlãtoria este ºi un 
mod de a-þi verifica zãdãrniciile plasate în diferite colþuri 
ale lumii. Orice înstrãinare îþi contamineazã felul de a 
fi. Ceva nu mai funcþioneazã la fel. Cîte un loc palpitã 
într-un colþ de memorie. Altele cad în umbrã ºi uitare. 
Pustii sînt locurile pentru care nu mai bate nici o inimã. 
Pustii sînt inimile în care nu mai tresaltã nici un loc. 

*
Noaptea trecutã am dormit foarte prost. Dupã 

biblioteca de dimineaþã, iau decizia ca dupã-amiaza sã 
rãmîn în camerã, pentru a mai zãdãrnici pe textele aduse 
de acasã. Mai am de vãzut cîteva obiective turistice, 
dar mai sînt ºi cîteva zile de stat aici. De acum înainte 
dimineþile le voi dedica turismului. Deja mã furnicã
o oarecare dorinþã de a mã întoarce acasã. De cîte ori 
vorbim la telefon, Octavian mã chestioneazã în legãturã 
cu jucãria promisã. Indiferent de fascinaþia unui loc 
strãin, tot te trage ceva spre casã. Fericiþi cei care au un 
acasã pe care nu trebuie sã-l caute. Fericiþi de cei care 
au vãzut ºi au crezut...

*
Sã nu uit cîteva amãnunte. Am vãzut pe malurile 

Senei vapoare în care (mi s-a spus ulterior) locuiesc 
permanent unele familii. Un fel de casã pe apã. Am 
înþeles cã nici nu plãtesc impozit pentru asta. Maºinile 
sînt parcate, chiar ºi în pantã, lipite una de alta. Ca sã 
iasã din parcare, una din maºini trebuie sã o împingã 
pe cealaltã. Nu cred cã la Paris existã maºinã care sã 
nu fie lovitã sau zgîrîiatã. Sînt la mare modã, în rîndul 
tinerilor, teniºii ºi bascheþii. Se poartã cu orice. Chiar ºi 
cu costumul. Toþi tinerii, precum ºi majoritatea adulþilor, 
ascultã muzicã în cãºti. În metrou, în muzee, pe stradã. 
Oriunde. Fiecare îºi pune dopurile muzicale în ureche 
ºi se închide în lumea lui. Nimeni nu e prea interesat de 
celãlalt. Ci numai de lumea redusã la calapodul îngust 
al eului. Mã ºi mir cã mai are rost sã fii îmbrãcat... În 
metrou cam toatã lumea citeºte, scrie, face cîte ceva. 
Pe malul Senei (unde astã searã am fãcut o îndelungatã 
plimbare, cam ca pe malul Criºului la Oradea), multã 
lume aleargã, face gimnasticã,  jogging, chiar exerciþii 
de abdomen. Am senzaþia cã uneori fiecare se comportã 
de parcã ar fi singurul locuitor al Parisului. Dacã nu poþi 

ocoli lumea, te faci cã n-o vezi cã, totuºi, existã. Îmi vine 
sã zîmbesc cînd mã gîndesc cã m-am frecat ºi eu un pic 
de Paris ca mãgarul de gard...

*
Nerãbdarea de a mã întoarce acasã urcã în mine 

precum mercurul în termometru. Consult calendarul sã 
vãd dacã sînt în regulã cu zilele. La Paris, aproape cã nu 
mai au nici o importanþã. Conteazã doar cu ce le umpli. 
Ora s-a schimbat. Mai am de schimbat o lume ºi voi fi 
din nou acasã. 

*
M-a surprins sã aflu cã, acum cîþiva ani, aici a 

fost comentat un text de-al meu publicat cîndva într-o 
revistã literarã. A fost reþinut poate ºi datoritã titlului lui 
ironic, polemic. Precum buzduganul zmeului, scrisul 
meu a ajuns înaintea mea la Paris. Cîndva, cînd nu 
credeam cã voi vedea vreodatã Parisul, l-am întrebat 
pe un amic orãdean (tocmai întors de la Paris) doar atît: 
dacã Parisul existã. Acum vãd cã un rãspuns profund la
aceastã întrebare nu e uºor de dat.

27. 03. 2007
Încep sã dorm noaptea din ce în ce mai prost. 

Mai mult, visez tot felul de tîmpenii. Totul se datoreazã, 
poate, ºi faptului cã se apropie ziua plecãrii. Groazã 
mi-a fost de venit, groazã îmi este de plecat. Încerc sã 
bifez ultimele puncte de pe agenda turisticã. În aceastã 
dimineaþã am fost la Domul invalizilor. În biserica 
din incintã, a cãrei cupolã este poleitã cu aur, se aflã 
mormîntul lui Napoleon. Impozant, pe un fel de navã care 
ar trebui sã cutreiere in aeternum istoria. Vizitez puþin 
curtea interioarã (unde se aflã spitalul), ºi ies pe partea 
cealaltã, unde se deschide o perspectivã cuceritoare. 
Mã abordeazã o doamnã americancã, pierdutã ºi ea în 
Paris ca ºi mine. O intereseazã un muzeu de artã. O pot 
ajuta doar întrebînd, la rîndu-mi, portarul. Eu vreau sã 
mã duc la Jardin de Tuilleris. Aºa cã facem, înspre Place 
de la Concorde, cîþiva paºi împreunã. Dupã ce trecem 
impresionantul pod, eu o iau spre obiectivul meu. Nu 
este foarte departe, deºi de la metrou pînã aici am fãcut 
o bunã bucatã de drum. Mã opresc în parcul care este 
de-a dreptul impresionant. Mã aºez pe un scaun aflat 
pe marginea lacului ºi privesc indiferent lumea care se 
perindã încoace, încolo. Dupã o vreme, mã hotãrãsc sã 
mã întorc. Vãd în depãrtare turnul Eiffel, aºa cã decid 
sã o iau pe jos, pe malul Senei, pînã la camerã. Am avut 
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într-adevãr ce mã plimba, pentru cã pînã la camerã am 
avut nevoie de o orã ºi jumãtate de mers pe jos. A fost 
cam obositor, dar mi-a prins bine. Mai ales pentru cã 
azi a fost cea mai frumoasã zi de cînd sînt la Paris. Am 
fãcut aproape un marº forþat. Dar, pe de altã parte, oraºul 
este unul care te îmbie la plimbare. Mai ales pe malurile 
Senei. Atîta vreme cît vãd celebrul turn, totul este în 
regulã. Observ cum vapoarele care traverseazã Sena 
sînt pline de turiºti care se bucurã de panorama oraºului. 
Ajuns în camerã, deschid harta ºi mã minunez de cît am 
mers pe jos. Mai aveam puþin ºi ieºeam din oraº...

Dupã amiaza rãmîn în camerã. Citesc puþin, 
dar fãrã prea mare tragere de inimã. Apoi ies în curtea 
misiunii, trag în piept puþin aer de Paris. Dupã care mã 
plimb pe strãzile din apropiere. Cum e vreme bunã, 
mesele cafenelelor se mutã pe trotuar. În oraºele mari 
anonimatul creeazã un anumit soi de indiferenþã, chiar 
de libertate. E vorba de libertatea care nu conteazã. 
De libertatea prin care poþi face aproape orice, fãrã a 
interesa însã pe nimeni. De altfel, nu poþi fi anonim 
decît în mulþime. Nu existã anonim de unul singur, afarã 
de faptul cã fiecare îºi este sieºi anonim. În general, 
oamenii trãiesc în acvarii diferite. Se privesc doar prin 
transparenþa sticlei. Se perindã indiferent unii prin faþa 
altora. Fiecare cu acvariul lui. Se neglijeazã din ce în 
ce mai civilizat. În comunism, am trãit într-un acvariu 
în care apa nu s-a schimbat aproape cinzeci de ani. În 
capitalism se schimbã ceva mai des...

Vorbesc cu Lãcri ºi cu Octavian la telefon. 
Octavian îmi cere date precise despre jucãrie. Acasã 
s-a stricat televizorul, aºa cã sînt aºteptat cu un plus de 
nerãbdare. Cu nerãbdare aºtept ºi eu întoarcerea, mai 
ales cã pãrintele C., fiind plecat în pelerinaj, nu mã mai 
poate duce cu maºina la aeroport. Ne gîndim care ar fi 
cea mai simplã soluþie de a ajunge la aeroport. De ce 
mi-a fost fricã, evident, n-am scãpat. 

În curtea misiunii discut cu un medic român 
care trãieºte aici. Nu se mai întoarce în România, ºi-a 
construit deja un alt destin. Grea decizie, cred, sã-þi muþi
destinul dintr-un loc în altul. Recunosc, nu aº fi în stare 
de aºa ceva. Sînt prea þãran ca sã umblu prea mult la 
destin. Chiar dacã mã integrez destul de greu în lume, 
am nevoie, totuºi, de prezenþa referenþialã a lumii mele. 
Cu toate minusurile ei. Aici e totuºi o lume prea asepticã. 
Uneori, visele e bine sã rãmînã doar vise...

*
Mã gîndesc uneori la timpul din care absentez. 

La gîndirea care nu mai reflectã nici un timp. La spaþiul 
care mã include doar pentru a mã înstrãina. Alteori, aº 
vrea sã mã detaºez de lucruri pînã la uitare. Ce bizar 
pare totul! Hrãnim niºte biografii în care nu încape, de la 
cap la coadã, nici mãcar o idee ca lumea, necum o viaþã. 
Hrãnim niºte biografii în care abia dacã mai încãpem, 

din cînd în cînd, ºi noi. Ne agãþãm (unii) de cuvinte ca de 
niºte colaci de salvare. Deºi cuvîntul, lãsat pe mîna cui 
nu trebuie, poate duce chiar la deteriorarea cuvîntului. 
La aºternerea tãcerii precum o cataractã. Scriitorii nu fac 
decît - cu o expresie a lui M. Blanchot -, sã pregãteascã 
moartea ultimului scriitor. Existã cuvinte care mai mult 
înstrãineazã de cuvînt. Existã cuvinte care nu pot fi 
niciodatã tãceri. Existã scriitori care mor chiar în învierea 
unor cuvinte. La sfîrºit va fi, evident, tot un cuvînt...

*
Sînt cuprins uneori de anumite melancolii care 

sînt gata sã mã sugrume. Cad în braþele unor reverii 
ca într-o boalã. Cad tot mai des în delirul acesta numit 
existenþã. Cad în ceea ce e mai puþin omenesc în mine. 
Cad în mine precum într-o prãpastie...

Alteori sînt momente în care mã las trãit într-o 
manierã aproape mecanicã. Viaþa curge pur ºi simplu 
peste mine. Sau prin mine. Eu nu sînt decît un biet 
personaj într-o poveste care nu mai intereseazã pe 
nimeni. Nici chiar pe cel care o povesteºte. Ca sã aibã 
cît de cît un sens, fiecare ar trebui sã gîndeascã lumea 
pînã la capãt. Sã se simtã integral responsabil de ea. 
Destinul ei ar trebui sã fie profesia noastrã de fiecare 
secundã. Gîndul þine, de fapt, lumea. Gîndul care mai 
ºtie sã gîndeascã...

*
M-am tot întrebat, în legãturã cu Radu Enescu, de 

care m-a legat o mare afecþiune culturalã ºi umanã, ce-am 
învãþat de fapt de la el. Mã refer la multele zile petrecute 
la cafenele astoriene, la redacþie sau acasã. Ce se putea 
învãþa de la un om care nu a învãþat niciodatã, pe nimeni, 
nimic. Deºi nu avea nici o metodã pedagogicã, nici 
veleitãþi de magistru, totuºi am învãþat de la el poate cel 
mai important lucru din viaþã. În elanul meu cogitabund, 
mã aºteptam de la el la mari lecþii de filosofie, la sclipiri 
ºi speculaþiuni ideatice, la mari sinteze spirituale servite 
la minut. ªi, cînd colo, el îmi servea zilnic mici, dar 
esenþiale, lecþii de viaþã, agrementate cu sarcasm ºi 
ironie. În fapt  (îmi dau seama abia acum, în momente 
de reverii ºi grea melancolie) el m-a învãþat indirect 
cel mai important lucru al vieþii. Evident, fãrã sã spunã 
vreodatã nimic în legãturã directã cu asta. Radu Enescu 
m-a învãþat sã învãþ sã nu fiu singur. Mi-a predat lecþii
de singurãtate. M-a învãþat (fãrã sã mã înveþe) cã viaþa, 
în banalitatea ei, merge bine cu spiritul cel mai rafinat. 
M-a învãþat cã ideile sînt chiar viaþa, nu opusul acesteia. 
Ca o confesiune, nemaifãcutã pînã acum, datoritã lui 
Radu Enescu nu am rãmas singur, cum preconizasem 
la un moment dat. Îi mulþumesc tardiv pentru lecþia pe 
care mi-a dat-o fãrã sã mi-o predea...
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Anul acesta se împlinesc 180 de ani de la 
înfiinþarea Colegiului Naþional Samuil Vulcan din Beiuº, 
cea mai veche ºi prestigioasã instituþie de învãþãmânt 
din aceastã parte a þãrii. Episcopul greco-catolic Samuil 
Vulcan întemeia, la 6 octombrie 1828, la Beiuº, întâia 
citadelã a învãþãmântului românesc din aceastã parte de 
þarã. Scopul înfiinþãrii acestui aºezãmânt de culturã este 
exprimat atât în actul de formare, dat la Oradea Mare, 
cât ºi în inscripþia de pe frontispiciul venerabilei ºcoli: 
“EDUCATIONI JUVENTUTIS HUIUS PROVINCIAE” 

(pentru educarea tineretului acestei provincii). În actul de 
fondare, instituþia de învãþãmânt de la Beiuº era gimnaziu 
de patru clase, iar la 6 februarie 1835 este completat la 
ºase clase, în vara anului 1853 fiind organizat primul 
examen de bacalaureat.

În perioada 1828-1851, limba de predare a fost 
latina, iar din 1851 a fost introdusã limba românã; în 1854 
regimul habsburgic impune ca majoritatea disciplinelor 
de studiu sã fie predate în limba germanã, din 1860 
aceasta devenind obligatorie pentru toate materiile. De-a 
lungul timpului, liceul beiuºean ºi-a consolidat prestigiul 
binemeritat, un argument fiind acela cã ºcoala amintitã 
este prima din învãþãmântul preuniversitar românesc 
care a dat þãrii, dintr-o singurã clasã, trei academicieni: 
Marius Sala, Mircea Flonta ºi Dragoº Lazãr. Programul 
aniversar a debutat luni, 6 octombrie, cu deschiderea 
festivã ºi cu un pelerinaj la mormântul ctitorului de la 
Catedrala “Sf. Nicolae” din Oradea. Cu aceastã ocazie 
PS Virgil Bercea a mulþumit cadrelor didactice ºi elevilor 
beiuºeni, afirmând dorinþa Episcopiei de a susþine în 
continuare învãþãmântul beiuºan. Manifestãrile vor 
continua pe parcursul întregii sãptãmâni.

Florin JULA

180 de ani de la înfiinþarea Colegiului Naþional
Samuil Vulcan din Beiuº

5 octombrie 2008 a fost o zi de sãrbãtoare 
pentru Eparhia Greco-Catolicã de Oradea, fiind ziua 
în care reprezentanþii laicilor din Eparhie s-au întâlnit, 
cunoscut ºi rugat împreunã, sãrbãtorind împreunã Ziua 
Asociaþiilor. La iniþiativa Biroului Pastoral al Eparhiei 
de Oradea, o datã pe an asociaþiile care activeazã în 
cadrul acestei Eparhii se întâlnesc sã schimbe impresii 
ºi idei despre scopul ºi munca lor, într-o ambianþã de 
sãrbãtoare.

Au fost prezente, din diferite oraºe, Asociaþii, 
Grupuri ºi Instituþii ale Eparhiei de Oradea. Întâlnirea 
s-a desfãºurat la Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea, 
unde Liturghia a fost celebratã de PSS Virgil Bercea, 
Episcop de Oradea, împreunã cu preoþii spirituali ai 
fiecãrei asociaþii. În cuvântul de învãþãturã PSS Virgil 
a insistat asupra rolului laicilor în Bisericã, subliniind 
valoarea sentimentelor umane în comuniune, în societate 
ºi în familie ºi faptul cã fãrã sentimente curate ºi 
sincere credinciosul nu poate sã devinã lucrãtor în via 
Domnului.

În continuare Corala “Francisc Hubic”, Corul 
“Fiat Lux”, Corul Oratoriului Maria Imaculata ºi Corul 
Stundenþilor Teologi au dat rãspunsurile muzicale 
solemne ale liturghiei. La sfârºitul Liturghiei, Episcopul 

de Oradea a binecuvântat fiecare asociaþie în parte ºi 
i-a felicitat pentru activitatea depusã în anul pastoral 
2007/2008. În mod special s-a adresat persoanelor în 
vârstã invitate, acelora care au fãcut parte din toate 
asociaþiile de tineri, de adulþi ºi din cele profesionale, ºi 
care astãzi se bucurã de rezultatul muncii lor. Întâlnirea 
a continuat la Liceul Greco-Catolic din localitate, unde 
s-au prezentat cele mai reuºite acþiuni din cadrul fiecãrei 
asociaþii. Bineînþeles nu lipsit programul artistic al 
tinerilor ºi o masa îmbelºugatã.

Biroul Pastoral

Ziua Asociaþiilor celebratã la Oradea
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În perioada 5-11 octombrie a.c. s-a desfãºurat 
la Roma un eveniment religios ºi cultural deosebit de 
important. Este vorba de citirea integralã a Bibliei,
de la primul verset al Genezei pânã la ultimul verset 
al Apocalipsei, eveniment ce a durat aproximativ 139 
de ore de lecturã fãrã întrerupere. Evenimentul s-a 
desfãºurat în Bazilica Sfânta Cruce în Ierusalim din 
Roma. Acest proiect a debutat în aceeaºi zi cu Sinodul 
Episcopilor Catolici. 

Iniþiativa aparþine unui grup de prieteni pasionaþi 
de Sfânta Scripturã, fiind deja desfãºurat în diferite oraºe 
din Franþa ºi Italia. Printre organizatorii principali ai 
acestui proiect sunt posturile de televiziune Rai Uno ºi 
Rai Educaþional, fiind de asemenea colaboratori ºi Sfântul 
Scaun, Secretariatul General al Sinodului Episcopilor 
Catolici, Conferinþa Episcopalã Italianã, Consiliul 
Pontifical pentru Promovarea Unitãþii Creºtinilor ºi cel 
pentru Promovarea Dialogului Interrelogios, Vicariatul de 
Roma precum ºi Arhiepiscopia Ortodoxã a Patriarhatului 
Ecumenic de Constantinopol, Federaþia Evanghelicã a 

Societãþii Biblice din Italia ºi cu o semnificaþie deosebitã 
pentru Biblia Ebraicã - reprezentanþi ai Comunitãþii 
Ebraice din Italia ºi ai Sinagogii din Roma. Din partea 
statului Italian printre organizatori se aflã Primãria 
Romei ºi Ministerul Culturii.

Sfântul Pãrinte Papa Benedict al XVI-lea a 
lansat proiectul la rugãciunea Angelus de duminicã, 
5 octombrie, invitând pe toatã lumea sã participe atât 
prin prezenþa fizicã la Bazilicã cât ºi prin intermediul 
canalelor de televiziune. În acelaºi timp ºi-a arãtat 
gratitudinea faþã de cei aproximativ 1200 de cititori din 
peste 50 de þãri. Santitatea Sa a citit primele versete din 
Sfânta Scriptura, duminicã seara de la orele 19.00. 

Proiectul se încadreazã în contextul Anului 
Paulin, Sfântul Pavel îndemnând a se transmite Cuvântul 
Domnului prin orice mod oportun timpului. Cititorii sunt 
oameni de toate felurile care ºi-au arãtat dorinþa de a 
citi în direct textul sacru, înscriindu-se prin intermediul 
internetului.

Anton CIOBA

Biblia, zi ºi noapte

Pe parcursul a douã zile, respectiv 9-10 
octombrie 2008, s-a desfãºurat sesiunea ºtiinþificã 
“Istorie ºi civilizaþie în nord-vestul României”, eveniment 
organizat de Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã Zalãu, 
sub egida Consiliului Judeþean Sãlaj, în colaborare cu 
Episcopia Românã-Unitã cu Roma, Greco-Catolicã din 
Oradea, Academia Românã - filiala Cluj ºi Institutul de 
Istorie “George Bariþiu” din Cluj-Napoca. Manifestarea 
a fost dedicatã împlinirii a 200 de ani de la naºterea lui 
Simion Bãrnuþiu, celor 160 de ani de la Revoluþia din 
anul 1848 ºi 90 de ani de la realizarea Marii Uniri.

Deschiderea oficialã a lucrãrilor a avut loc 
joi, 9 octombrie, în Sala “Avram Iancu” a Primãriei 
municipiului Zalãu. La deschidere a luat cuvântul 
Elena Musca, directorul Muzeului Judeþean, care a 
mulþumit tuturor celor care s-au implicat ºi au sprijinit 
organizarea ºi desfãºurarea acestui eveniment, dupã 
care a luat cuvântul PSS Virgil Bercea, Episcopul 
greco-catolic de Oradea. Preasfinþitul Virgil a subliniat 
însemnãtatea manifestãrii de la Zalãu, prilej de bucurie 
ºi pentru cã Simion Bãrnuþiu a fost fiu al Bisericii 
noastre. Prefectul de Sãlaj, d-l Andrei Todea, a readus în 
memoria participanþilor «bucuria de a-l cinsti pe marele 
Bãrnuþiu». Primarul Zalaului, d-l Radu Capilnasiu, 
a pledat pentru “redobândirea mândriei naþionale”, 
în contextual integrãrii în Uniunea Europeanã. În 
încheierea momentului oficial de la Sala “Avram Iancu” 

a vorbit acad. Camil Mureºanu, din Cluj, preºedintele 
manifestãrii, despre “Adunarea Naþionalã de la Blaj. 
Relatãri din presã vremii”.

Dupã deschiderea oficialã, lucrãrii sesiunii au 
continuat la Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã din Zalãu, 
pe trei secþiuni - “Simion Bãrnuþiu”, “Anul revoluþionar 
1848” ºi “Istorie modernã ºi contemporanã” - la aceste 
lucrãri participând cu comunicãri istorici, profesori, 
cercetãtori din Zalãu, Oradea, Cluj-Napoca, Bocºa, Satu-
Mare, Bucureºti, Constanþa, Deva ºi Alba-Iulia. În pauzã 
dintre sesiuni a avut loc vernisarea expoziþiei de artã 
plasticã “Urme” a artistului Dan ªtefan. La aceste lucrãri 
au participat vicarii din Sãlaj ai celor douã Biserici 
istorice romaneºti: Gheorghe Þurcaº ºi Ioan Ghiurco. 
Vineri, 10 octombrie, manifestarea a continuat la Bocºa 
(satul natal a lui Bãrnuþiu) unde s-a oficiat de cãtre preoþii 
greco-catolici un parastas la Centrul Cultural “Simion 
Bãrnuþiu”, moment animat de un grup de elevi ai ºcolii 
din localitate cu cântece ºi poezii. S-a vizitat cripta unde 
se gãsesc osemintele marelui Simion Bãrnuþiu ºi au 
urmat alocuþiuni ale personalitãþilor prezente.

Participanþi s-au deplasat la Gorgana, lângã 
Sînmihaiu Almaºului, unde s-a rostit o rugãciune de 
cãtre preoþii greco-catolici; au urmat alocuþiunile celor 
prezenþi ºi salutul vice-primarului din localitate. Un grup 
de copii au cântat cântece patriotice.

Pr. Protopop Valer Pãrãu

Simpozion Simion Bãrnuþiu la Zalãu
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Nicolae TÃUTU
Francisc Hubic – Liturghiile

(IV)

3 scrisoarea de gãseºte în arhiva familiei Hubic

 Cu aceastã compoziþie ºi cele care au urmat,        
d-nul profesor Hubic a rupt cu tradiþia din ritul oriental 
de a nu cânta cu instrumente în bisericã, ci numai vocal, 
din douã strane” îºi aminteºte profesorul de muzicã 
Ambrozie Iluþiu, elev la liceul din Beiuº al profesorului 
Francisc Hubic, într-o scrisoare „Pro memoria” adresatã 
familiei Hubic în 19743. Deci, pentru a mãri numãrul 
instrumentiºtilor din orchestrã pe lângã cei din Beiuº, 
de la „Lyra” ºi de la liceu, maestrul a invitat ºi elevi ai 
ªcolii Normale din Oradea, foºti elevi la Beiuº. Aceastã 
colaborare s-a realizat nu numai la Liturghia mare din 
1920 ci ºi la alte compoziþii cu orchestrã: „Vecernia” 
(1921), „Psalmul 93” (1914). Profesorul Ambrozie Iluþiu 
aminteºte cum a învãþat sã cânte la violã de care nici nu 
auzise înainte, cum a îndrãgit-o apoi toatã viaþa. Pãrintele 
Aloisie Tãutu a învãþat sã cânte la violoncel, în orchestrã, 
ambii îndrumaþi de profesorul Hubic.

Aceastã liturghie a fost cântatã în duminici ºi 
sãrbãtori la Beiuº ani în ºir, cu pãrþi din ea a organizat 
„Mari Concerte Religioase” în 1924 - cum sunt anunþate 
pe afiºe - la Lugoj în 29 aprilie, în sala Teatrului Naþional 
ºi în 2 mai la Craiova tot în sala Teatrului Naþional. 
Alãturi de compoziþii de Mendelssohn (Psalmul 100),
Kiriac (Sfânt), Ghica Comãneºti (Lãsaþi pruncii), 
Hubic (Nãscãtoare, Doamne strigat-am, Luminã linã,
Psalm), toate a capella, în partea a doua a programului 
erau pãrþi importante din Liturghia din 1920 toate cu 
acompaniament de orchestrã: Cristos a înviat, Carii pe 
Cheruvinia, Ca pe împãratul, Cu divinitate, Sfânt, Pre 
Tine, Cuvine-se, Îngerul a strigat.

Despre concertul de la Lugoj, prezentat de 
„renumitul cor al Liceului din Beiuº, dirijat de profesorul 
Francisc Hubic”, PSS dr. Alexandru Nicolescu de Lugoj, 
viitorul mitropolit de Blaj, iubitor de muzicã sacrã, 
în cuvântarea sa aprecia: „asearã pe aripile cântãrii 
religioase ne-aþi înãlþat în sferele înalte ale atmosferei 
pure, dumnezeieºti. Ne-aþi scãpat de cãtuºele grele 
pãmânteºti ºi ne-aþi înãlþat de pe pãmânt în ceriu, au 
fost clipe neuitate de reculegere sufleteascã. Admirat-
am pe lângã tehnica frumoasã a glasurilor voastre, 
rotunzimea tonurilor maestrului vostru, flexiunile, 
înmlãdirile-i elegante ºi uºoare, trecerile graþioase, line, 
catifelate, admirat-am varietatea motivelor ºi accentelor 
aºa de corespunzãtoare textului pe care se vede cã l-a 
meditat maestrul vostru aºa de adânc. Peste tot ne-a 
plãcut gravitatea ºi seriozitatea amestecatã fericit c-o 
dulceaþã ºi gingãºie neasemuitã a muzicii iubitului 
vostru maestru ce te pãtrunde ºi-þi rãscoleºte tainiþele 
sufletului. Se vede cã maestrul vostru s-a rugat mult lui 
Dumnezeu ºi-a studiat serios … îmbinarea vocilor cu 
glasul sonor al instrumentelor … Cu adevãrat o inovaþie 
preafericitã!”

Transferat la Oradea în septembrie 1924, ca 
dirijor al corului „Unirea” al Catedralei ºi ca profesor 
la Academia Teologicã Greco-Catolicã de Filosofie, 

Pedagogie, de Psihologie, de Istoria bisericii, de Cânt ºi 
Rit bisericesc, care toate onoreazã dar ºi obligã la eforturi 
mari, de care se achitã cu mare conºtiinciozitate, gãseºte 
energia creatoare pentru a realiza Liturghia pentru cor 
mixt ºi orchestrã din 1927 ºi Liturghia în Re Major pentru 
cor mixt ºi orchestrã din 1929, aflate în manuscris.

În acest interval scurt de timp a trebuit sã 
pregãteascã muzical douã evenimente majore din viaþa 
eparhiei noastre: aniversarea a 150 de ani de la înfiinþarea 
eparhiei (1777-1927) ºi aniversarea centenarului 
Liceului eparhial din Beiuº (1828-1928). La ambele 
evenimente participarea corului Catedralei sub bagheta 
maestrului a fost prestigioasã, a contribuit la reuºita ºi 
splendoarea lor. La serbãrile eparhiei a interpretat în 
Catedralã liturghia arhiereascã cu piese corale de G. 
Muzicescu ºi Francisc Hubic, din liturghiile pentru cor 
mixt ºi orchestrã din 1920 ºi 1927. Punctul culminant l-a 
constituit Concertul muzical cu piese compuse de Felix 
Mendelsohn Bartholdy, Psalmul 100, în interpretarea 
unui cor mixt din 150 coriºti ºi a Psalmului 93 pentru 
cor mixt ºi orchestrã de Francisc Hubic, care a dirijat 
ºi „corul monstru” cum l-a numit presa vremii în sala 
„Cercului catolic” (actualul sediu al Filarmonicii 
oraºului). Tot cu aceastã mare ocazie s-a pus în scenã 
piesa de teatru Cu noi este Dumnezeu, la Teatrul „Regina 
Maria” din Oradea, pe muzica lui Francisc Hubic. Corul 
„Unirea” cu dirijorul ºi compozitorul sãu s-au acoperit 
de glorie la aceste manifestãri aniversare.

La festivitãþi a participat ºi Nunþiul Apostolic 
Angelo Maria dei Conti Dolci, alãturi de PSS Valeriu 
Traian Frenþiu, delegaþi ai oficialitãþilor locale, ai 
bisericilor ºi un mare numãr de credincioºi.

În anul urmãtor, 1928, s-a aniversat centenarul 
înfiinþãrii Liceului din Beiuº (1828-1928) „Samuil 
Vulcan” pentru care a compus special „Imnul liceului 
din Beiuº pentru cor mixt, cor bãrbãtesc ºi cor de copii”. 
Zilele de 30-31 mai au fost zile de mare sãrbãtoare la 
care au participat episcopii Dr. Valeriu, Traian Frenþiu 
(Oradea), Dr. Iuliu Hossu (Gherla), Dr. Alexandru 
Nicolescu (Lugoj), Roman Ciorogariu (ortodox, Oradea), 
preoþi, gen. Berthelot, miniºtri ai Cultelor, Alexandru 
Lepãdatu, al Instrucþiunii Publice – Dr. Angelescu 
(Bucureºti), gen. Traian Moºoiu. Liturghia episcopalã 
a fost oficiatã în biserica greco-catolicã din centrul 
oraºului, de toþi episcopii greco-catolici. Rãspunsurile 
au fost date de corul ºi orchestra Catedralei din Oradea 
conduse de maestrul Francisc Hubic, despre care mulþi 
spuneau cã „numai la operele ºi catedralele mari din 
apus se mai pot auzi astfel de prestaþii muzicale” ºi care 
a încântat auditorul. La finele Liturghiei s-a cântat Te 
Deum de Francisc Hubic. Festivitãþile au fost încheiate 
de corul „Unirea” al Catedralei printr-un concert, dirijat 
de Francisc Hubic ºi de elevii liceului dirijat de prof. I. 
Buºiþa din localitate. 

(continuare în pag. 18)
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Ioan DÃRÃBÃNEANU

Cu Episcopul meu acasã ºi la Lourdes

În data de 26 mai, aflându-mã la Lourdes, mi 
s-a spus: „l-am vãzut ºi am vorbit cu Preasfinþia Sa 
Virgil, în zona Catedralei Sfântului Rozar”. Am trimis 
mesajul meu de bucurie sufleteascã peste tot în Lourdes-
ul pelerinajului: la grota Sfintei Bernadetta ºi la Basilica 
Sfântului Rozar, la statuia Sfintei Fecioare, la casa 
Bernadettei, ºi pe Calea Cruci.

Bucuria mea l-a întâlnit pe PSS Virgil Bercea 
la cele douã liturghii concelebrate de Preasfinþia sa 
ºi preoþii români aflaþi în pelerinaj ºi încã odatã în 
aproprierea Porþii Sfântul Mihail.

O bucurie însoþitã de mândrie ºi laudã.
Bucurie, mândrie ºi laudã o - trinitate de 

sentimente, trãiri, de loc surprinzãtoare ºi nici noi, pentru 
mine, deoarece de câte ori l-am întâlnit pe episcopul meu 
- ºi nu a fost de puþine ori le-am trãit din plin.

Acolo la Lourdes au avut o altã intensitate, o 
altã conotaþie ceea ce m-a condus cãtre o meditaþie, a 
cãrei denumire am exersat-o în variante personalizate. 
Nu am putut sã rezist tentaþiei virtualului publicist din 
mine ºi am tot repetat : 

„Cu episcopul meu la Ioaniº ºi la Lourdes”
„Cu episcopul meu la Suplacu de Barcãu ºi 

Lourdes”
„Cu episcopul meu la Beiuº ºi la Lourdes”
Seria încercãrilor a continuat pânã în momentul 

în care am realizat cã denumirea cea mai potrivitã ar fi 
„Cu episcopul meu acasã ºi la Lourdes”

Gândurile mele s-au oprit sprijinite irevocabil 
într-un fragment dintr-o scrisoare scrisã de Sfântul 
Augustin, din care îmi aminteam doar frânturi. Din 
aceste frânturi s-a nãscut în cursivitate ºi unitate 
frazeologicã ºi conceptualã mesajul transmis de Sfântul 
Augustin, preoþilor ºi episcopilor lumii, de atunci ºi pânã 
la sfârºitul cel pãmântean: responsabilitatea, greutatea 
ºi dãruirea demnitãþii de preot sau episcop.

Întors acasã am cãutat cuvintele Sfântului 
Augustin în cartea „Augustin de Hippona” semnatã de 
Carlo Cremonna, pentru a le nota aici ºi a le transpune 
zilelor noastre, într-o meditaþie laicã.

„În aceastã viaþã ºi, în special în acest timp, nu 
este nimic mai uºor ºi mai de cinste, pentru un bãrbat 
decât demnitatea de episcop, de preot ºi de diacon. 
Dar nici mai trist, mai dãunãtor ºi osândã în faþa lui 
Dumnezeu, dacã e primitã cu neglijenþã sau cu ambiþii 
josnice. ªi deopotrivã în aceste vremuri nu este nimic mai 
greu, mai obositor, mai periculos dar nimic nu este, în 
faþa lui Dumnezeu, mai plin de bucurie decât demnitatea 
episcopului sau a preotului sau a diaconului”.

În relaþie cu Lourdes-ul, de unde a pornit aceastã 
meditaþie , extrag doi subiecþi din învãþãtura Sfântului 

Augustin: episcopul care a fost cu mine (ºi cu noi) la 
Lourdes ºi preotul care ne-a însoþit pe tot parcursul 
pelerinajului.

Spiritul Sfintei Fecioare de la Lourdes, în spaþiul 
acela curãþitor de suflete ºi trupuri, m-a ajutat sã-mi 
clarific, sã denumesc în cuvinte o stare sufleteascã pe 
care am trãit-o de fiecare datã când am avut un timp ºi un 
spaþiu comun cu episcopul meu.

Am ºtiut atunci, la Lourdes, cã aceastã stare 
se numeºte „nevoia de episcop”. M-am strãduit, nu cu 
sforþare, ci cu bucuria revelaþiei, sã reproduc filmul 
multelor întâlniri cu PSS Virgil. Prima tentaþie a fost 
sã le numãr, dar la cifra 10, m-am oprit speriat de 
pericolul infatuãrii (tendinþa de a-mi atribui mie un merit 
nejustificat în aceste întâlniri). În locul acestei nevoiaºe, 
ba chiar meschine statistici, în privirile memoriei mele 
sau oglindit feþele credincioºilor greco-catolici surprinse 
în momentul întâlnirii cu Preasfinþia Sa la Borod, Beiuº, 
Zalãu, Delani sau Oradea. Strãlucirea chemãtoare 
din privirile lor însemna ºi „nevoia de episcop” care 
înlesneºte trãirea creºtinã, aproprierea de Dumnezeu 
ºi induce o anumitã stare de siguranþã pentru jindul 
nãdejdilor credincioºilor de recuperare, reintegrare în 
Biserica noastrã Greco-Catolicã, lovitã în vremurile 
cumplitei secete comuniste, dar ºi acum, de o pãcãtoºenie 
frãþeascã greu de înþeles.

„Nevoia de episcop”, în cazul nostru 
binecuvântatul, PSS Virgil, provine ºi din nevoia de 
bucurie a credincioºilor. O primã întâlnire este dominatã 
de emoþie, poate o emoþie primarã, nevinovatã, dar 
ºi neconºtientizatã, impusã de specificul psihicului 
uman. Dupã mai multe întâlniri emoþia rãmâne, dar lasã 
loc analizei, conºtientizãrii ºi în felul acesta bucuria 
întâlnirii cu episcopul devine mai mult o calitate ºi 
mai puþin o emoþie aºa cum apare bucuria în Vechiul 
Testament ºi Noul Testament. Bucuria escatologicã de 
a fi cu Cristos se realizeazã repetat ºi întãrit cu fiecare 
întâlnire, prin starea  „a fi cu episcopul” reprezentantul 
lui Dumnezeu.

Prin natura sa omul asociazã bucuria cu mândria. 
O stare pe care o simþim, noi credincioºii, de asemenea 
la fiecare pãrtãºire cu episcopul nostru, când prãznuim 
„nevoia de episcop” la întâlnirile cu Preasfinþia Sa.

Mândria o stare de spirit, pe care Cartea Sfântã o 
aºeza în aria pãcatului. Oare este vorba de orice mândrie? 
De aceastã mândrie pe care o simþim noi credincioºi la 
întâlnirea cu episcopul?

Rãspunsul este categoric negativ. Nu este 
vorba de aceastã mândrie care însoþeºte bucuria, pentru 
cã mândria credinciosului greco-catolic, simþitã de 

(continuare în pag. 16)
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fiecare întâlnire cu episcopul sãu, nu este o mândrie 
rãzvrãtitã, care refuzã sã depindã de Dumnezeu, nu este 
o „superioritate (individualã) care se umflã”, ajungând la 
amãgire ºi trufie. Nu este o mândrie izvorâtã din mândria 
ºi lauda de sine.

Este o mândrie curatã, în consonanþã cu 
înþelepciunea divinã, în imediata vecinãtate a bucuriei 
ºi a laudei, cu care se confundã. Nevoia de episcop, 
înseamnã ºi nevoia de laudã. Dumnezeu ne-a hãrãzit 
cu aceastã dorinþã, aceastã nevoie, dar în modul arãtat 
de Noul Testament, prin cuvântul eucharstein care 
ar însemna a mulþumi. Amintindu-ne de ritualul ºi 
închinarea la Templu ne dãm seama cã lauda este cauzatã 
de bucuria, prezenþei rãscumpãrãtoare a lui Dumnezeu. 
(Deut.27.7) ªi deoarece „câþi în Cristos ne-am botezat, 
în Cristos ne-am ºi îmbrãcat” avem dreptul la laudã 
cauzatã de prezenþa episcopului nostru, ca ºi un fel de 
„ecou al laudei din ceruri” (Apoc.4:11), lauda fiind o 
caracteristicã a poporului lui Dumnezeu.

Lauda lui Dumnezeu nu trebuie sã depindã 

(urmare din pag.15)

de sentimente ori împrejurãri. Noi fiind însã oameni, 
trãim în mijlocul împrejurãrilor ºi ne îmbrãcãm în 
veºmintele sentimentelor. Din acest motiv trãim din plin 
ºi exersãm cu bucurie lauda de mulþumire cu fiecare 
prilej de împlinire a nevoii de episcop ºi o exprimãm 
individual sau colectiv, prin rugãciuni, prin primirea 
Sfintei Euharistii, pâinea ºi sângele lui Cristos, din mâna 
episcopului, prin cântecele noastre de bucurie.

Bucuria, Mândria ºi Lauda faþã de episcopul 
locului sunt trãite de noi credincioºii din Eparhia de 
Oradea cu facilitare ºi exprimare spontanã, naturalã 
pornitã din zâmbetul dãruitor ºi privirile, porþi deschise 
larg spre primirea sufletelor noastre care nu au nici mãcar 
timp pentru reþinere sau timiditate nemotivatã.

Zâmbetul, privirile surâzãtoare, cuvintele 
de binecuvântare mângâiate de o tonalitate blândã, 
însoþite de gestul inconfundabil, dãruitor de energie a 
punerii mâinii pe creºtetul sufletului credincioºilor sunt 
exprimãri a bucuriei, mândriei ºi laudei episcopului PSS 
Virgil faþã de noi, fraþii sãi întru Cristos ºi pãstorire.

Cu o efervescenþã creºtineascã extraordinarã 
tãºnãdenii ºi pot spune nu doar ei, ci sãtmãreni de pe tot 
cuprinsul judeþului, la care s-au adãugat numeroºi turiºti 
aflaþi în staþiunea turisticã Tãºnad, s-au închinat Preacuratei 
Fecioare Maria, bucurându-se de statuia itinerantã din 
sanctuarul portughez atât de cunoscut în lumea creºtinã, 
Fatima. Timp de ºapte ore, cât a durat popasul în Biserica 
greco-catolicã «Naºterea Fecioarei Maria», credincioºi de 
diferite confesiuni ºi-au aºternut la picioarele Preacuratei 
rugãciunile, într-un ºir nesfârºit, întrerupt doar în timpul 
expunerii unui documentar filmat despre apariþiile Fecioarei 
Maria de la Fatima, de împãrtãºirea credincioºilor ºi de 
rugãciunea copiilor ºi tinerilor, care au încredinþat ocrotirii 
materne a Maicii Domnului pe copiii din lumea întreagã ºi 
în special pe cei afectaþi de indiferenþa celor mari.

Statuia a fost însoþitã de patru tineri voluntari, 
un român din Timiºoara ºi trei italieni, care au ales sã-ºi 
petreacã unul vacanþa ºi ceilalþi concediul în compania 
statuii Preacuratei. Am stat de vorba cu Miguel Angel 
Gutierrez, Roberto De Pascalis ºi Roberto Mellone, care 
au acordat un scurt interviu în exclusivitate cititorilor 
Cronicii Sãtmãrene. 

- Când aþi sosit în România?
Miguel Angel Gutierez: Am sosit în România 

în 8 august, la invitaþia Preasfinþiei Sale, episcopul dr. 
Virgil Bercea, care a dorit sã ofere, astfel, credincioºilor 
din Episcopia de Oradea, prilejul de a se pregãti 
spiritual pentru apropiata sãrbãtoare a Adormirii Maicii 
Domnului ºi ridicarea cu Trupul la Cer. Pânã la 15 august, 
când ne vom reîntoarce la Oradea, vom strãbate toate 
protopopiatele episcopiei de Oradea.

-Cum aþi ajuns sã însoþiþi statuia de la Fatima?
- Toþi trei facem parte din Asociaþia «Luci sull‘Est», 

Lumina spre Est. Aceasta este o asociaþie formatã din 

Tãºnadul a fost în sãrbãtoare!
laici, constituitã 
în 1990, cu scopul 
d e  a  s p r i j i n i 
c o m u n i t ã þ i l e 
c r e º t i n e  î n 
realizarea unor 
p ro i e c t e ,  c u m 
este cel de azi sau 
pentru tipãrirea 
u n o r  c ã r þ i  c u 
caracter religios. 
Anul trecut am fost în România, dar în sudul þãrii, în 
oraºe cum sunt Bucureºtiul ºi Craiova. Dar am parcurs 
numeroase þãri din spaþiul ex-sovietic, am fost în Lituania, 
în Letonia ºi chiar în depãrtata Siberie.

Roberto De Pascalis: Eu sunt carabinier ºi am 
dorit sã arãt tinerilor cã o vacanþã se poate petrece ºi aºa, 
prin activitate de voluntariat.

- Cum vi s-a pãrut întâlnirea cu Tãºnadul?
- A fost cea mai reuºitã întâlnirea de pânã acum 

ºi vrem sã-l felicitãm pe pr. Alin Bolduþ pentru tot ceea 
ce a fãcut. Ne-a impresionat credinþa oamenilor care au 
venit într-un numãr impresionant la întâlnirea cu Fecioara 
Maria. ªi ne-a mai bucurat un lucru: faptul cã tinerii ºi 
copiii au fost nelipsiþi pe parcursul întregului program de 
închinare.

Cu gândul la Preacurata Fecioara Maria, cu ochii 
spre statuia Ei de la Fatima ºi cu sufletul în genunchi, 
credincioºii din Tãºnad ºi-au luat rãmas bun de la tinerii 
care au însoþit-o, iar tinerii au obþinut promisiunea unei 
colaborãri viitoare cu Asociaþia «Luci sull‘Est».

Alice Valeria BOLDUÞ
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Cuvântul lui Dumnezeu este sãmânþã 
de sfinþenie ºi viaþã veºnicã

Mai întâi de toate dorim sã 
transmitem salutul Nostru cãlduros 
tuturor participanþilor prezenþi la 
cea de a XII-a sesiune a Sinodului 
Episcopilor Bisericii Catolice din 
întreaga lume, întruniþi acum la 
Roma.

Te m a  a c e s t u i  S i n o d , 
“Cuvântul lui Dumnezeu în viaþa 

ºi în misiunea Bisericii”, se situeazã pe linia preocupãrii 
comune a Bisericilor noastre pentru a sublinia ºi reafirma 
rolul pe care îl are Cuvântul dumnezeiesc în dinamica 
misionarã a începutului de veac XXI. 

În acest sens vã aducem la cunoºtinþã cu bucurie 
cã Biserica noastrã Ortodoxã Românã, prin glasul unanim 
al ierarhilor sãi, a declarat anul 2008 ca „An jubiliar al 
Sfintei Scripturi ºi al Sfintei Liturghii”. Aceasta subliniazã 
legãtura organicã ºi de nedespãrþit între Sfânta Scripturã 
ºi Sfânta Liturghie, între Cuvântul lui Dumnezeu ºi Sfânta 
Euharistie, izvorul hranei celei indispensabile fiinþãrii 
oricãrui creºtin, singura în mãsurã sã rãspundã foamei ºi 
setei spirituale care caracterizeazã pe omul contemporan 
(cf. Docum. Laboris, 35; 46).

Mesajul PF Daniel
Întregul tezaur liturgic al Bisericii Ortodoxe este 

profund marcat de cuvintele Scripturii care penetreazã 
deopotrivã rugãciunile ºi imnele pe care creºtinii le aud la 
slujbele la care participã. Lecturile care au loc în timpul 
slujbelor noastre cuprind de asemenea o parte considerabilã 
a cuvintelor inspirate de Dumnezeu prin gura profeþilor 
ºi a apostolilor, din cãrþile sapienþiale sau din psalmi. În 
fruntea celor mai citite pericope din Scripturã în cadrul 
slujbelor noastre tradiþionale se aflã epistolele Sfântului 
Apostol Pavel. Ca semn de cinstire ºi de preþuire pentru 
personalitatea ºi pentru scrierile Sfântului Apostol Pavel, 
creºtinii din România vor avea marea bucurie ca la 
ceremonia resfinþirii Catedralei patriarhale din Bucureºti, 
în data de 26 octombrie, sã venereze moaºtele Sfântului 
Apostol Pavel aduse de la Veria (Grecia).

Considerãm cã, în contextul european secularizat 
de astãzi, zelul misionar al Sfântului Apostol Pavel ne 
poate inspira, iar rugãciunile sale ne pot ajuta în activitatea 
noastrã misionarã.

În încheiere, dorim deplin succes ºi roade bogate 
participanþilor la cea de-a XII-a sesiune a Sinodului 
Episcopilor, felicitându-vã pentru tema inspiratã pe care 
aþi ales-o spre dezbatere în acest an.

Cu frãþeascã dragoste în Cristos ºi deosebitã 
stimã,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Papa Benedict al XVI-
lea a deschis Sinodul mondial al 
Episcopilor despre Cuvântul lui 
Dumnezeu exprimându-ºi speranþa 
cã acesta va da naºtere unui nou 
dinamism misionar în regiunile 
lumii în care se pare cã “Dumnezeu 
este mort”. În ziua de duminicã, 5 
octombrie 2008, Papa a prezidat la 
Bazilica San Paolo fuori le mura 
Liturghia inauguralã a Sinodului 
care se va încheia în 26 octombrie. 

Tema Sinodului este “Cuvântul lui Dumnezeu în viaþa ºi 
misiunea Bisericii”.

“Naþiuni care odinioarã erau bogate în credinþã ºi 
în vocaþii, acum îºi pierd propria identitate, sub influenþa 
vãtãmãtoare ºi destructivã a unei anumite culturi moderne”, 
a remarcat Sfântul Pãrinte în predica sa. “Existã unii care, 
hotãrând cã ̀ Dumnezeu este mort`, se declarã ̀ dumnezeu` 
pe ei înºiºi, considerându-se singurii artizani ai propriului 
destin, proprietari absoluþi ai lumii”, a continuat el. 
“Debarasându-se de Dumnezeu ºi nemaiaºteptând de la 
El mântuirea, omul crede cã poate sã facã ceea ce-i place 
ºi cã poate sã se punã pe el ca singurã mãsurã a lui însuºi 
ºi a propriei acþiuni. Însã atunci când omul îl eliminã pe 
Dumnezeu din propriul orizont, îl declarã pe Dumnezeu 
“mort”, este într-adevãr mai fericit? Devine într-adevãr 
mai liber? Atunci când oamenii se proclamã proprietari 

absoluþi ai lor ºi singurii stãpâni ai creaþiei, pot într-adevãr 
sã construiascã o societate în care sã domneascã libertatea, 
dreptatea ºi pacea?” 

Papa Benedict al XVI-lea a rãspuns negativ la 
aceastã întrebare, explicând cã, “aºa cum demonstreazã pe 
larg ºtirile zilnice”, cu aceastã viziune “se extind arbitriul 
puterii, interesele egoiste, nedreptate ºi exploatarea, violenþa 
în toate exprimãrile sale”. “Punctul de sosire este cã omul 
se simte tot mai singur ºi societatea tot mai dezbinatã ºi 
confuzã”. Papa a spus cã cu acest Sinod Biserica doreºte 
sã arate lumii “cã rãul ºi moartea nu au ultimul cuvânt, ci 
pânã la urmã Cristos este cel care învinge. Mereu! Biserica 
nu înceteazã sã proclame aceastã veste bunã, aºa cum se 
întâmplã ºi astãzi, în aceastã Bazilicã dedicatã Apostolului 
neamurilor, care cel dintâi a rãspândit Evanghelia în vaste 
regiuni din Asia Micã ºi din Europa”. 

Pentru a împlini aceastã misiune, a adãugat 
Pontiful, “prima ºi fundamentala misiune” a Bisericii este 
aceea de a se hrãni din Cuvântul lui Dumnezeu. “De fapt, 
dacã vestirea Evangheliei constituie motivaþia ei de a fi 
ºi misiunea ei, este indispensabil ca Biserica sã cunoascã 
ºi sã trãiascã ceea ce vesteºte, pentru ca predica ei sã fie 
credibilã, în pofida slãbiciunilor ºi sãrãciilor oamenilor 
care o compun”. Citând din Sf. Ieronim, el a adãugat: 
“Cel care nu cunoaºte Scripturile, nu cunoaºte puterea 
lui Dumnezeu ºi nici înþelepciunea lui. Necunoaºterea 
Scripturilor înseamnã necunoaºterea lui Cristos”.

Sinodul mondial al Episcopilor

www.catholica.ro
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Francisc Hubic ...
(urmare din pag. 14)

În 6 decembrie 1930, de hramul Catedralei „Sfântul Nicolae”, s-a oficiat o liturghie pontificalã de cãtre 
episcopul Valeriu Traian Frenþiu. Rãspunsurile le-a dat corul mixt cu orchestrã al maestrului compozitor Francisc 
Hubic, cum consemna presa vremii. A asistat ºi Nunþiul Papal Angelo Maria dei Conti Dolci.

Între 21-22 noiembrie 1931 are loc la Oradea Congresul general al AGRU. În aceste zile festive corul Catedralei 
a fãcut surprize plãcute chiar ºi acelora care erau obiºnuiþi cu el, auzindu-l mai des. „Ansamblu minunat – cum se 
menþioneazã în Vestitorul din 15 februarie 1932 – executãrile precise, montãrile, coloriturile erau atât de perfecte, iar 
elanul atât de viu, încât nu ne-am putut sustrage pe nici o clipã de sub farmecul cântãrilor executate”.

„La liturghia pontificalã din 21 noiembrie au participat PSS Valeriu Traian Frenþiu (Oradea), Iuliu Hossu 
(Cluj-Gherla), Al. Niculescu (Lugoj) ºi s-a cântat Liturghia de Musicescu ºi Fr. Hubic, iar la liturghia pontificalã din 
22 noiembrie Liturghia a II-a cu orchestrã (din 1927) a profesorului Fr. Hubic. Emoþiile stârnite de cor erau tipãrite 
pe faþa asistenþei întregi; evlavia adâncã, prosternarea smeritã izvorâtã din spontaneitatea inimii la auzul acordurilor 
din cor în faþa euharisticului Isus, erau semnele externe vizibile ºi mãrturia a ce pot sã producã, pentru mãrirea lui 
Dumnezeu ºi mântuirea sufletului, corurile bine instruite”. Tot atât de impresionante au fost cântãrile interpretate la 
ºedinþa festivã a congresului ºi la Te Deum de Fr. Hubic din catedralã dupã terminarea lui.

„Culmea prestaþiunilor a fost concertul de galã de la teatru, în seara zilei de 22 noiembrie. Ce s-a produs cu 
acest prilej a fost peste orice aºteptare, aºa ceva nu s-a mai auzit nicicând în Oradea”.

Programul a cuprins compoziþii din cei mai mari muzicienii ai lumii: Verdi, Goumod, R. Wagner, Chopin, 
Mudelssohn, Roode, Pembauer ºi Francisc Hubic cu Psalmul 93.

„Constatãm cã prin aceste prestaþiuni Corul Hubic a arãtat nu numai ce muncã asiduã ºi temeinicã au depus 
cu toþii, coriºti, orchestranþi ºi dirigent, ei au indicat prin ele chiar un ritm nou în nãzuinþele noastre de apropiere în 
cele artistice de marile naþiunii creºtine ºi cu înaltã culturã – muzicalã”. 

„Corul catedralei cu acest prilej a trecut un examen foarte riguros ºi s-a gãsit – cum apreciazã ºi marele ziar 
parizian La Croix – de cel mai bun cor din România” fãcându-i o invitaþie foarte inimoasã de a concerta la Paris ºi 
în oraºele mari ale Franþei, ceea ce vedem cã corul va ºi primi ºi prin debuturile sale va face falã patriei ºi religiei pe 
care o reprezintã”. Pânã în 1947 compozitorul a sperat cã va face acest concert.

este decisivã pentru istoria Bisericii la nivel teologic. Sunt 
douã perspective deschise de acþiunea lui, perspective 
decisive pentru creºtinãtate. Prima este de ordin pastoral. 
Paul lanseazã mesajul lui Cristos cãtre orizonturi 
externe terenului de plecare, cel ebraic, devenind în 
felul acesta Apostolul neamurilor prin excelenþã. El este 
ferm convins cã “nu mai este nici iudeu, nici grec, nici 
sclav, nici om liber, nici bãrbat ºi nici femeie: voi toþi 
sunteþi una în Cristos Isus” (Gal 3,28). Este o alegere 
care comportã tensiuni în interiorul creºtinãtãþii de 
la începuturi, aºa cum este atestat de “conciliul” din 
Ierusalim (Fap 15) ºi de polemica avutã cu Chefa-
Petru, evocatã de însuºi Paul, scriind galatenilor. Însã 
convingerea lui este nemiºcatã ºi va fi atestatã de tot 
ministerul sãu apostolic: “Cel care m-a ales încã din 
sânul mamei mele ºi m-a chemat prin harul sãu, mi l-a 
descoperit pe Fiul sãu în mine ca sã-l vestesc pãgânilor” 
(Gal 1,15-16). 

Desigur, aceastã deschidere implicã o elaborare 
a limbajului însuºi ºi chiar o ulterioarã aprofundare a 
mesajului lui Cristos. Astfel se deschide o a doua 
perspectivã la fel de fundamentalã, cea strict teologicã. 
Paul oferã un plan ideal al sãu care este construit 
prin diferitele sale scrisori ºi care îºi are centrul în 
Cristos ºi în unul din nodurile sale principale, în aºa-

numita “îndreptãþire prin credinþã ºi prin har”. Ea este 
formulatã de trei ori în mod esenþial într-un singur verset 
din Scrisoarea cãtre Galateni: “ªtiind cã omul nu este 
justificat din faptele Legii, ci doar prin credinþa în Isus 
Cristos, am crezut ºi noi în Isus Cristos ca sã fim justificaþi 
prin credinþa în Cristos, ºi nu prin faptele Legii, pentru cã 
nimeni nu va fi justificat prin faptele Legii” (2,16). 

Pe aceastã tezã se va dezvolta nu numai Scrisoarea 
cãtre Galateni, ci ºi capodopera teologicã a apostolului, 
Scrisoarea cãtre Romani: dar desigur cã cele 432 de 
versete ale acesteia din urmã fac spaþiu spre alte linii ºi 
domenii de gândire care fac din teologia lui Paul o stea 
polarã pentru reflecþia secularã a Bisericii, uneori ºi ca 
“semn de contradicþie”: ne gândim numai la Reforma 
protestantã ºi la dezbaterea mereu vie ºi rodnicã asupra 
gândirii pauline, o gândire foarte articulatã ºi asupra 
temelor ecleziale ºi morale. 

Avea dreptate poetul Mario Luzi atunci când 
scria: “Paul este o figurã enormã care provine din haosul 
erorii ºi al aºteptãrii neliniºtite a oamenilor pentru a da 
un sens speranþei”. 

ªi speranþa pentru apostol nu se putea întemeia 
decât pe “Cristos, puterea lui Dumnezeu ºi înþelepciunea 
lui Dumnezeu” (1Cor 1,24). 

Paul, de la convertire ...
(urmare din pag. 6)
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A devenit o tradiþie ca la Parohia Greco-Catolicã 
„Sfântul Gheorghe” din Oradea sã se celebreze „Rozariul 
de 24 de ore”. Tema rugãciunii din acest an a fost „Unitate 
în diversitate”, ºi a fost oficiatã sâmbãtã începând cu 
ora 10. Momentele de rugãciune au fost alcãtuite de 
reprezentanþii unor asociaþii, grupuri de rugãciune, elevi 
ºi studenþi, din Oradea. Astfel, conform unui orar înainte 
stabilit, la rugãciunea de 24 de ore au participat copiii 
claselor I-XII ai Liceului Greco-Catolic din Oradea, 
Asociaþiile  „Cercetaºii români uniþi”, „Reuniunea 
Marianã”, a „Terþiarilor Franciscani, „Vârsta a treia”, 
Asociaþia Generalã a Românilor Uniþi ºi Asociaþia 
Tineretului Român Unit dar ºi grupuri de tineri de pe 
lângã parohiile orãdene ( „Alegria” de la Mãnãstirea 
“Maica Domnului” ºi Oratoriul “Maria Imaculata” de 
la Parohia “Sfântul Nicolae”), studenþii teologi de la 
seminarul „Sfinþii Trei Ierarhi” ºi de la Colegiul „Sfânta 
Familie” ºi, nu în ultimul rând, credincioºii comunitãþii 
Sfântul Gheorghe. Cu toþii au încercat sã intre în legãturã 
cu Dumnezeu ºi cu Maica Sfântã pentru ca aceºtia sã 
lucreze pentru progresul creºtinilor în unitate. Parohul 
pr. Olimpiu Todorean, ne-a mãrturisit cã „prin aceste 
rugãciuni nu s-a dorit ca toþi sã fie de aceiaºi religie, 
ci fiecare sã caute ceea ce are în comun cu celãlalt, 
indiferent de religia din care face parte. Rugãciunea este 
unicul mijloc ºi calea prin care credincioºii vor putea sã 
ajunge sã fie una ºi sã descopere adevãrul”.

Mãnunchi de rugãciuni
Crina DOBOCAN

Fiecare grup a venit cu un model de rugãciune ºi 
cu cântece care au durat douã ore. Primii participanþi au 
fost copiii din clasele I-IV, care au organizat, în paralel, 
o expoziþie de desene având ca tematicã „unitate în 
diversitate”. Micuþii au reprezentat-o prin flori. Ultimii 
care au luat parte la eveniment au fost adulþii. Rugãciunea 
de 24 de ore s-a încheiat cu Sfânta Liturghie.

În ziua de 19 septembrie a avut loc Blaj, în 
Aula Magna a Facultãþii de Teologie Greco-Catolicã 
“Universitatea de varã AGRU”, organizatã de Departamentul 
de învãþãmânt-culturã al AGRU. În acest an tema a fost: 
“Cartea în vocaþia pedagogicã a Bisercii Greco-Catolice”. 
La începutul lucrãrilor i-au salutat pe cei prezenþi lectorul 
univ. dr. Alin Tat (preºedinte AGRU), pãrintele vicar drd. 
Coriolan C. Mureºan (asistent spiritual naþional AGRU) ºi 
pãrintele vicar Ioan Fãrcaº. Cei trei vorbitori au subliniat 
importanþa Universitãþilor de varã AGRU, redescoperirea 
culturii naþionale ºi a rolului jucat de BRU ºi de Blaj, 
asistentul spiritual naþional fãcând o paralelã între douã 
figuri importante ale Bisericii care au luptat pentru renaºtere 
spiritualã ºi culturalã: Episcopul greco-catolic român 
Inocenþiu Micu ºi Cardinalul Bessarion, în sec. al XV-lea.

La prima secþiune a lucrãrilor, intitulatã “Tradiþia 
cãrþii în Biserica Greco-Catolicã”, au vorbit: prof. univ. dr. 
Ion Buzaºi despre publicistica Blajului (momentul paºoptist 
ca o “nouã ªcoalã Ardeleanã”, presa religioasã blãjeanã, 
presa pedagogicã blãjeanã, presa literarã blãjeanã,presa 
de specialitate, cu referiri ºi la viata ºi opera lui Timotei 
Cipariu, pr. Ion Agârbiceanu ºi Radu Brateº; prof. cercetator 

dr. Sidonia Puiu despre “Lumina cãrþii de la ªcoala 
Ardeleanã la Cipariu” (permanenþa ªcolii Ardelene, rolul 
de pionierat cultural al Blajului, influenþa “Micii Rome” 
asupra evoluþiei culturale a românilor din Principate, 
contribuþii la terminologia ºtiinþificã), pr. Silviu Hodiº 
despre “Reviste ºi cãrþi de editurã” (editurile greco-catolice, 
programul de editãri de la Galaxia Gutenberg, întâlnirile 
intelectualilor greco-catolici).

În a doua parte s-a vorbit despre proiectul AGRU 
de linie educativã alternativã, proiect prezentat de d-na 
prof. Cornelia Friºan ºi de d-ra prof. Emilia Cotuna. În 
final d-ra prof. Patricia Abrudan a vorbit despre reuniunea 
SIESC de la Agrigento, reuniune cu tema “A educa întru 
spiritualitate ºi interculturalitate, cele doua mari valori 
ale Europei de ieri, de azi ºi de mâine”. Participanþii la 
Universitatea AGRU au fost prezenþi ulterior la reuniunea 
Comitetului Director naþional, reuniune la care au participat 
ºi delegaþii din Eparhii ºi Vicariatul de Bucureºti. În ziua de 
20 septembrie toþi participanþii au fost prezenþi în Catedrala 
“Sfânta Treime” la comemorarea Episcopului Inocenþiu 
Micu-Klein.

www.bru.ro

Universitatea de varã AGRU
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Intenþiile apostolatului rugãciunii pentru anul 2008
NOIEMBRIE

Intenþia generalã: Pentru ca mãrturia de iubire oferitã de sfinþi sã îi fortifice pe creºtini în dedicarea faþã de 
Dumnezeu ºi faþã de aproapele, imitându-l pe Cristos care a venit sã slujeascã ºi nu pentru a fi slujit. 

Intenþia misionarã: Pentru ca toate comunitãþile creºtine din Asia, contemplând chipul lui Cristos, sã gãseascã 
metodele cele mai potrivite pentru a-l vesti populaþiilor din acel vast continent, bogat în culturã ºi în vechi forme de 
spiritualitate, în deplinã fidelitate faþã de evanghelie. 

Har ºi pace din partea lui Dumnezeu iar de la noi 
binecuvântare pentru toþi cei ce aduceþi daruri ºi faceþi bine întru 
sfintele noastre biserici ºi vã aduceþi aminte de cei sãraci.

+ Virgil Bercea
Episcop

Iubiþi credincioºi,
Îndemnul lui Isus Cristos, „Daþi-le voi de mâncare”,

pentru noi creºtinii de azi înseamnã: nu staþi deoparte, ci participaþi 
la producerea bunãstãrii ºi promovarea solidaritãþi umane.

Problema ucenicilor nu a fost aceea cã aveau puþine 
resurse materiale: 5 pâini ºi 2 peºti, ci faptul cã le lipsea, pentru acel 
moment, resursa fundamentalã: solidaritatea ºi comuniunea.

Ai ceva sã dai pentru ca El sã te poatã sãtura nu numai 
pe tine, ci ºi pe alþii? Þi se pare cã ai puþin, dar acel puþin pe care 
îl ai este important. Dar puþinul tãu devine important numai dacã 
îl dãruieºti.

Ce poþi oferi pentru înmulþirea de azi? Puþinul tãu este 
preþios. Isus îl cere acum de la tine.

ªi azi mulþi fraþi suferã de foame, de sete, de nedreptate. 
Isus se adreseazã nouã ºi azi, ca ºi atunci, ucenicilor: Daþi-le voi 
de mâncare”.

Nu putem sã spunem nu, nu putem sã ne gândim doar 
la noi înºine, trebuie sã ne gândim ºi la alþii, care sunt mai puþin 
norocoºi decât noi. ªi azi, prin urmare, prin mici gesturi de 
bunãtate ºi caritate se poate repeta miracolul înmulþirii pâinilor.

În spiritul acesta, Asociaþia „Caritas Eparhial Oradea” 
continuã tradiþia din duminica „Samariteanului milostiv”, zi în 
care se organizeazã în fiecare an o colectã specialã. Prin urmare, 
tasul din data de 16 noiembrie, 2008, duminica „Samariteanului 
milostiv”, va fi predat, de fiecare parohie, Asociaþiei.

Colecta din acest an va fi destinatã continuãrii proiectului 
„O masã caldã pentru cei sãraci”, derulat de asociaþie împreunã 
cu Surorile Misionare Franciscane ale lui Cristos.

Pr. Olimpiu Todorean
Preºedinte

Donaþia continuã
În urma Apelului fãcut de PSS Virgil Bercea cãtre credincioºii Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, pentru a 

sprijini în semn de solidaritate, pe nãpãstuiþii din Moldova, din parohia I “Sfântul Nicolae” Oradea a mai sosit suma 
de 360 lei. 

Pr. Olimpiu TODOREAN


