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 În „ ” bine au 
ot rât tinerii mei colegi din redac ia lorilor 

de Crin s  nc ine un num r al revistei uria ei 
personalit i vetero testamentare  regele 
profet DA ID  din arfa c ruia r sun  peste 
veacuri strig tul penitentului din Psalmul 
50:  
 „

”  
 Sapientia  2009  p 194)

 I vorul Psalmului 50 este actul de 
c in  al regelui David  care  dup  ce a comis 
un dublu p cat  adulter i omucidere luând o 
pe Bat eba femeia lui rie eteul trimis la 
moarte sigur  pe frontul cu Amoni ii)  este 
sever mustrat de c tre trimisul Domnului  
profetul atan cf   cap  11 12)  Acest 
psalm nso e te Biserica n tr irea poc in ei  
Omenirea p c toas  condus  de Cristos 
g se te drumul pentru a trece de la sclavia 
r ului la o via  re nnoit  i o inim  puri cat  
prin arul lui Dumne eu  pentru a se oferi 
pe ea ns i ca sacri ciu viu  sfânt i pl cut 
lui Dumne eu
 Pentru cre tinii care vin la M n stirea 
Prislop  cu minunate efecte  s a transpus  
dup  te tul  sub form  de 
rug ciune  i n limba ului vorbitorului de 
limb  român  de secol I  aceast  Rug ciune 
de invocare a protec iei Dumne eie ti:
 

EDITORIAL 
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ISRAEL

Prislop  2 februarie 2016

Pr. Romul POP

TEOLOGIE 

 

 Cartea lui Iosua desc ide o nou  
sec iune a Scripturilor  adesea etic etat  
simplu a  i care cuprinde 
c r ile numite de c tre evrei ale 

: Iosua  udec tori i C r ile Regilor  
Acestea fac parte din acela i op  ntrucât 
ini ial au fost editate ca i o istorie continu  
a poporului evreu  de la Moise pân  la 
e ilul babilonian  Mesa ul lor este puternic 
in uen at de mesa ul marilor prooroci ai 
secolelor III II Cr  iar unii cercet tori 
consider  c  au fost editate de aceea i coal  
care a ntocmit Deuteronomul  de unde i 
numele de Istoria 1

 Studiind men ion rile istorice ale 
perioadei timpurii din Iosua i udec tori  
ne confrunt m cu sus inerea ideii c  Israel 

a cucerit p mântul Palestinei prin atacuri 
violente  În iua de a i ns  mul i cercet tori 
sus in ideea c  sunt alte posibilit i prin 
care evreii au dobândit posesia terenurilor  
Dove ile sunt comple e i di cil de 
demonstrat din lipsa dove ilor care ar putea 
constitui ba a unei conclu ii  dar r mânând 
n acela i spirit critic  nici propunerile 

e istente pân  a i nu sunt infailibile
 Cartea lui Iosua poate  mp r it  n 
dou  sec iuni ma ore: capitolele de la doi 
la 12 descriu cuceririle ie ite din comun ale 
inuturilor Canaanului de c tre triburile 

conduse de Iosua  iar capitolele 13 22 
narea  modul n care aceste inuturi au fost 
mp r ite triburilor i stabilirea otarelor  

Editorii c r ii au ad ugat un prolog i un 
epilog acestei c r i „istorice”  stabilind 
evenimentelor un conte t teologic  Aceste 
adaosuri sunt puse pe bu ele lui Iosua  În 
primul capitol  Iosua vorbe te poporului 
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promi ându i c  Dumne eu le va da victoria 
dac  se vor supune legii dat  prin Moise  
i pe care o acceptaser  de a  În capitolele 

23 24  Iosua ine ultimul discurs  dând 
poporului ultimele dorin e  testamentul  n 
care ndeamn  poporul s  r mân  credincios 
i s i re nnoiasc  leg mântul f cut lui 

 Parcurgând primele 12 capitole  se 
poate crede c  ocuparea s a efectuat iute i n 
mod decisiv  iar armatele israelite au fost n 
stare s  nl ture orice opo i ie  Râul Iordan 
este traversat în mod miraculos2 precum au 
trecut Marea Ro ie la eliberarea din Egipt)  
este înc inat apoi un altar lui Dumne eu la 

ilgal3  idurile Ieri onului se pr bu esc 
datorit  puterii C ivotului Legii4  cetatea 
Ai este înfrânt 5  iar acum to i b tina ii 
stau înfrico a i datorit  m ririi lui a e  
Locuitorii ibeonului înc eie pacea cu 
evreii printr un iretlic6  i în dou  campanii 
fulger în nord i sud  Iosua îi înfrânge pe 
regii canaaneni i i pe alia ii lor  Aceast  
parte a cuceririlor se înc eie cu o list  
impresionant  a celor înfrân i  „

” 7 Este astfel preg tit cadrul 
împ r irii Canaanului triburilor iudaice  iar 
sec iunea cuprins  între capitolele 13 22 este 
considerat  de unii plictisitoare din pricina 
multitudinii numelor de cet i i locuri  
Informa iile sunt utile îns  cercet torilor ce 
încearc  s  determine loca iile numeroaselor 
cet i antice i identi carea teritoriilor în 
care triburile au vie uit în Palestina
 Trebuie s  m îns  reali ti în fa a 
„ ” rapide efectuate de israeli i i 
pre entate în prima parte a c r ii  Ca i prim  
m sur  p mânturile împ r ite de Iosua 
sunt mai numeroase decât cele pre entate 
în descrierea cuceririlor  De e emplu  nu 
se face referire la cucerirea cet ii Sic em  a 
teritoriilor înalte din centrul rii  a cet ilor 
de coast  sau a cet ilor importante de pe 

alea I reel  în nord  În ciuda unor victorii 
asupra unor regi sau fort re e  unele 
scurte m rturii din partea a doua a c r ii 
men ionea  c  nu s a reu it în totalitate 
alungarea canaaneni ilor datorit  cet ilor i 
armatelor pe care le de ineau  Multe inuturi 
au fost doar par ial cucerite  iar evreii au 
marcat victorii r sun toare doar în partea 
mun ilor din est  Cartea lui Iosua ideali ea  
aceste victorii timpurii  dar realitatea este cu 
totul alta 8

 Motivul unei povestiri atât de 
somptuoase st  în scopul religios al c r ii  
Israel nu a luptat de unul singur  ci a e  
a dat a utor i putere acestei cete de triburi 
s  cople easc  inamici mult mai impun tori  
C iar dac  posesia evreilor era numai de 
o p trime în urma b t liilor  victoria era 

cu neputin  f r  a utorul lui Dumne eu  
Lista ora elor i cet ilor atribuite ec rui 
trib  provine dintr o perioad  mai târ ie  
când poporul era de a stabilit în Palestina  
pre entând probabil situa ia din urul anului 
1000 î Cr  în prea ma însc un rii lui David  
De v luie un Israel care pretinde întregul 
teritoriu  deoarece l au cucerit cu a utorul lui 
Dumne eu  ce a luptat de partea lor
 Cei responsabili de p strarea 
tradi iilor str mo e ti ale cuceririlor scot 
în eviden  c  victoriile au venit de la 

a e  i c  Iosua i triburile au înso it 
îndrum rile Domnului cu gri  i au dedicat 
întotdeauna victoriile militare ca mul umire 
pentru a utorul S u  Acesta este conte tul 
obiceiului din Orient al ului  prin care 
to i supravie uitorii unei cet i cucerite  erau 
masacra i  ictoria apar inea eului i la fel 
prada de r boi aur  argint  arme  pri onieri 
de r boi  animale)  Metalele pre ioase 
puteau  transferate pe t râmul divin ind 
donate casei eului respectiv  templului  dar 
vie ile umane erau „ ” s  fac  acest 
pas prin ucidere  În multe oca ii  dac  nu 
în ma oritatea ca urilor  eitatea î i d dea 
acordul printr un intermediar ca prada 
de r boi s  e împ r it  solda ilor  dar în 
teorie  totul apar inea sferelor înalte care au i 
adus de altfel  victoria  Descrierile biblice ale 
acestor „ ” stricte aveau menirea 
s  înve e genera iile urm toare s  nu fac  
nici un compromis cu religiile politeiste ale 
b tina ilor  i s  î i pun  încrederea numai 
în a e 9

 Cartea Iosua nu este singura carte 
antic  din Orientul Apropiat în care se 
men ionea  sacri ciul total adus unei 
eit i ca i ofrand  pentru victorie  O 

inscrip ie pe piatr  datat  în secolul al I lea 
î Cr  men ionea  numele regelui Mes a al 
Moabului  ce a luptat împotriva unor cet i 
israelite i a aplicat legea  în cinstea 
eit ii moabite C emos  Dac  astfel de 

cru imi ar  fost aplicate întotdeauna  pu ini 
ar  fost supravie uitorii nenum ratelor 
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r boaie tribale între locuitorii Orientului 
Apropiat  nii cercet tori consider  c  astfel 
de obiceiuri erau arareori puse în practic  
i numai în timpuri de mari prime dii  

Într adev r  întrucât cartea lui Iosua are ca 
scop pream rirea lui a e  ce a d ruit 
israeli ilor victorii i p mânturi  putem  
siguri c  autorii i editorii c r ii au ampli cat 
victoriile i au minimali at înfrângerile

 Cartea continu  povestea cuceririlor i 
a ocup rii treptate a p mânturilor Palestinei 
de c tre triburile israelite  pre entând 
pove tile i legendele pe o perioad  de 
apro imativ 200 de ani 1250  cca  1050 î Cr )
 În general  cartea urm re te faptele 
celor 14 udec tori i o udec toare)  ai acestei 
perioade: amgar  Otniel  E ud  Debora  i 
Barac  edeon  Abimelec  Tola  Iair  Ieftae  
Ib an  Elon  Abton  Samson10  umele a 
unora dintre ei abia dac  este amintit  ace tia 

ind astfel numi i „ ” dar 
nu din cau a staturii  n n )  iar de cealalt  
parte  avem „ ”  renumi i 
pentru cura ul manifestat în lupte  ind mai 
degrab  c petenii militare decât udec tori 
în adev ratul sens al cuvântului  Astfel de 
conduc tori se ridicau în vremuri de restri te 
pentru a conduce triburile pe durata cri ei 
i uneori dup  f r  a  urma i la conducere 

de mo tenitorii casei lor  Datorit  autorit ii 
dobândite în lupte  c peteniile e ercitau i 
puterea legal  în disputele dintre triburi sau 
în certurile politice 11

 Structura c r ii cuprinde:
 a. o pre entare sumar  a cuceririlor 
cap  1  1 2  5)

 b. prologul deuteronomistului la 
pove tile udec torilor  ciclul 

 cap  2  6 3  6)
 c. cap  3  7 16  31)
 d. istoria tribului Dan i idolatria lui 
cap  17  1  18  31)

 e. tribul lui Beniamin i atrocitatea 
lui  r boiul israeli ilor cu fra ii lor din tribul 
lui Beniamin cap  19  1 21  25)
 Conclu ia tras  din cartea 
udec torilor arat  o confedera ie de triburi 

israelite ce bâ bâie în c utarea unit ii 
dintre ele i  în acela i timp  lupt  pentru 
puncte c eie în teritoriul Canaanului  Este 
pre entat  o perioad  a înc ier rilor locale 
i a luptelor defensive împotriva noma ilor 

de ertului  Cântecul Deborei12 ne dest inuie 
c  uneori unul sau mai multe triburi nu 
venea în a utorul fra ilor lui  povestirea lui 
Abimelec13 sau incidentul celor din tribul lui 
Beniamin14 ne pre int  con icte desc ise i 
constante între triburile israelite 15

„
POPOARE”16

 
 Cele patru c r i ale Regilor sau 

i ) urm resc înc eierea 
perioadei udec torilor i orii monar iei în 
Israel  Este un moment de sc imbare decisiv 
iar intensitatea momentului este dat  i de 
sc imb rile istorice ale perioadei descrise  
Zilele lui Samuel  ultimul udec tor  i ale 
lui Saul  primul rege  au marcat cele mai 
disperate i periculoase momente pe care 
triburile israelite le întâmpinau  De cealalt  
parte a balan ei  sub domnia lui David i 
a ului s u Solomon  Israelul va cunoa te 
cea mai puternic  cre tere pe care istoria 
poporului a marcat o  În acela i timp îns  
monar ia s a dovedit a  pentru Israel 
o piatr  de încercare datorit  anumitor 
libert i îngr dite de noua conducere  i care 
nu putea înlocui supunerea singurului i 
adev ratului rege  a e
 Primele dou  c r i ale Regilor 
formea  etapa de tran i ie de la slaba lig  
tribal  activ  din timpul lui Iosua  pân  la 
puternicul stat centrali at f urit de David i 
Solomon  igura central  a acestei perioade 
a fost Samuel  un lider profetic  religios dar 
i politic  la nele secolului al I lea î Cr

 C ivotul legii era p it de c tre 
preotul Eli la altarul din ilo  unde membrii 
celor doispre ece triburi israelite putea 
veni la s rb torile mari de peste an  O 
femeie  pe nume Ana  pe care Dumne eu 
a binecuvântat o cu un u dup  mul i 
ani de sterilitate  î i înc in  copilul lui 
Dumne eu  dându l s  slu easc  la sanctuar  
sub ascultarea preotului Eli  Acolo  copilul 
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numit Samuel  prime te o c emare special  
din partea lui a e  crescând atât ca 
preot  cât i ca profet  În timpul unui con ict 
cu listenii  preotul Eli permite armatelor s  
ia C ivotul Legii în lupt  acesta a ungând 
prad  de r boi  Pier ându i i i în aceast  
lupt  Eli moare subit la a area ve tii  iar 
Samuel devine  singurul lider religios în 
aceast  perioad  tulbure  arul cu care este 
în estrat îl pun în conducerea ritualului de 
sacri ciu  a ut  la a area lucrurilor pierdute  
udec  dispute  dar controlea  în mod 
e cient deci iile politice pentru triburile 
n ucite i disperate ale lui Israel 17

 Datorit  acestei degrad ri morale  
a lipsei armelor i a cre terii amenin rii 
celorlalte popoare  repre entan ii evreilor 
îi cer lui Samuel un rege  întrucât erau 
con tien i c  f r  unirea tuturor sub un 
singur lider militar  însu i e isten a lor era 
amenin at 18

 Dumne eu îi trimite lui Samuel în 
candidat în persoana lui Saul  ce este uns rege  
Saul se dovede te a  un brav lupt tor  reu ind 
s  câ tige o b t lie împotriva amoni ilor 
i câteva altele  împotriva listenilor  u 

reu e te îns  s  str luceasc  în lupt  astfel 
încât s  se dovedeasc  demn de a conduce 

 Israel  irea lui sc imb toare  ie irile 
necontrolate i lipsa abilit ii organi atorice 
i au adus pier ania  Prin arogan  l a întors 
pe Samuel împotriva lui  datorit  unei 
promisiuni era gata s i sacri ce ul i l a 
persecutat pe promi torul s u adept  David  
lucru care s a dovedit o gre eal  fatal  
David apare ca i un tân r slu itor scutier i 
mu ician) al lui Saul  demonstrând repede 
c  are personalitate puternic  i îndemânare 
ca r boinic  cigându l pe uria ul listean 

oliat  a unge foarte popular  provocându i 
lui Saul invidia  Împotrivindu se lui David  
Saul cade în di gra ie  iar Samuel î i mut  
binecuvântarea i ungerea celui dintâi  În 
acest conte t  David trebuie s i salve e 
via a i se retrage în pustiul lui Iuda  unde 
începe s  pun  ba ele viitoarei conduceri  
c iar anga ându se ca mercenar în armata 
regelui listean at  În pribegie  David 
prote ea  triburile din sud în fa a inva iilor 
nomade i a atacurilor listenilor  f cându l 
pe anga atorul lui s  cread  c  îi este de 
fapt  loial  În acela i timp Saul î i epui ea  
resursele c utându l pe David  puterea 

listenilor cre te  iar într una din marile 
b t lii  î i pierde i via a al turi de ul s u 19

 
 Cartea a doua a Regilor se concentrea  
pe domnia lui David  pân  la capitolul 
opt ni se pre int  modul în care David î i 

consolidea  puterea  l rgind grani ele 
regatului pentru noul Israel unit  Dup  acest 
capitol începe nara iunea succesiunii la tron  
înregistrând pr bu irea multor speran e ale 
regelui datorit  luptelor interne ale familiei 
regale  Mai mult  ma oritatea urm rilor 
nefaste se de volt  din p catele personale 
ale lui David
 Ascensiunea lui pe tron denot  c  
a fost un geniu militar i politic  A înfrânt 
st pânirea listenilor  e tin ând grani ele 
Israelului asupra Siriei i Transiordaniei  
putând  numit conduc tor „

”20  
împlinindu se în el toate speran ele evreilor  
Mai mare decât cuceririle militare  a fost 
darul persuasiunii întrucât a reu it s  câ tige 
încrederea triburilor israelite din Sud  
cople indu i cu foloase i ind în aparen  
mercenar al listenilor  De asemenea  a fost 
încoronat ca rege al lui Iuda în Hebron la 
scurt timp dup  moartea lui Saul  A ac ionat 
cu r bdare i a a teptat pentru colapsul casei 
lui Saul  condus  ine cient de c tre ul 
acestuia  I baal 21 Dup  ce acesta este tr dat 
de unul din generalii s i i ucis  triburile din 

ord îl întâlnesc pe David tot la Hebron 
pentru a i se supune  Este important faptul 
c  David nu a venit la tron prin cucerire  ci 
prin acordul tuturor triburilor iudaice
 n alt succes al lui David a fost 
cucerirea cet ii Ierusalimului de la iebusi i  
cetate care st tea la grani a dintre inutul lui 
Iuda i triburile nordice  dar care nu apar inea 
de niciunul  Ora ul a fost ridicat la rang de 
capital  câ tigându i titlul de Cetatea lui 
David  Aici aduce i a ea  C ivotul Legii  

ind împiedicat de o vi iune a profetului 
at anael s  ideasc  un templu 22

 Imaginea lui David nu este îns  în 
totalitate una po itiv  Datorit  victoriilor  au 
încol it împre urul s u cântece de m re ie  la 
fel cum Iliada i Odiseea pre int  legendele 
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lui A ile i Odiseu în recia Antic  În po da 
marilor laude ale Bibliei  David ar  putut la 
fel de bine  un lupt tor intrigant i precaut  
ce a a uns la putere nu neap rat prin mi loace 
oneste  nii cercet tori cred c  l a tr dat pe 
Saul împotriva listenilor  i a cump rat 
loialitatea triburilor din Sud  i a format 
propria armat  loial  lui nu vreunei cau e  
s a folosit de moartea lui Saul i a ul s u 
pentru a deveni rege în locul mo tenitorului 
de drept  i probabil a complotat cu generalul 
Abner uciderea lui I baal  Cu toate acestea  
este posibil de asemenea  ca te tul biblic 
s  sublinie e aceste lucruri tocmai pentru 
a in rma acu a iile false aduse lui David  
cum c  a dorit s  avanse e pe c eltuiala lui 
Saul  c  a fost un nelegiuit i mercenar al 

listenilor  i c  ar  fost implicat în moartea 
dinastiei lui Saul  aptul c  este prote at de 
c tre scriitorul biblic nu înseamn  neap rat 
c  David nu ar  f cut toate aceste lucruri 23

 Oricum  unele fapte ale regelui 
David nu pot  ascunse ori ap rate  cel mai 
notabil ind adulterul cu Bat eba i uciderea 
crunt  a so ului acesteia  rie 24 Revolta 
propriilor i i spri inul pe care ei îl primesc 
pretutindeni sugerea  de asemenea  c  
mul i erau nemul umi i cu domnia lui 
despotic  mai ales triburile nordice  Autorul 
anonim sublinia  cum David a fost capabil 
s i înfrâng  du manii din afara inuturilor 
i s  vindece r nile poporului prin membrii 

familiei lui Saul  dar nu a fost capabil s  fac  
pace în propria familie 25

 eca urile încep cu adulterul i 
crima lui David  Când este confruntat de 
c tre profetul at anael  regele se c ie te 
i face peniten  dar udecata lui a e  

nu va dispare 26 Dumne eu va sta al turi 
de David  dar s mân a propriilor fapte rele 
nu va putea  înl turat  atât de u or  iul 
lui  Amnon  dup  ce î i necinste te sora 
vitreg  pe Tamar  este ucis de fratele ei 

dulce  Abesalom  Abesalom este cru at de 
rege  dar a unge s  complote e împotriva 
lui  Când David este salvat i ul lui ucis de 
c tre generalul Ioab  regele î i acu  omul 
de încredere pentru uciderea lui Abesalom 27 
În anii de pe urm  ai lui David  un alt u 
al s u  Adonia  caut  s  acapare e tronul  
dar de aceast  dat  David este salvat prin 

at anael i preotul adoc  ce îl ung rege pe 
Solomon  înainte ca Adonia  s  ia puterea 28

 ara iunea istoriei cur ii lui David 
este plin  de tensiuni dramatice întrucât 
de v luie imperfec iunile i sl biciunile 
regelui  dar i favorul divin asupra lui i a 
dinastiei pe care a fondat o  David nu a fost 
perfect  dar promisiunea i loialitatea divin  
fa  de el nu a pregetat  De multe ori în 
Psalmi  David apare ca i un simbol al iubirii 
divine pentru Israel  Dar cum se face c  este 
atât de stimat în ec iul Testament când 
e ist  atâtea dubii privind personalitatea 
lui  C eia portretului biblic o repre int  
binecuvântarea lui a e  în sc imbul 
loialit ii lui David  A p c tuit  grav uneori  
dar nu i a abandonat întâiul leg mânt  Ca 
i mare lupt tor  a adus legea lui Dumne eu 

popoarelor vecine  Ca rege a primit 
promisiunea divin  de protec ie care a durat 
patru sute de ani  pân  la c derea regatului 
Iuda i a Ierusalimului sub babilonieni  în 
586 î Cr  A ales Ierusalimul ca i capital  
i loc de înc inare principal  Memoria lui 

David în rândul poporului este in uen at  
mai ales de elementul a utorului divin în 
unirea triburilor  u este atât de important 
succesul sau c derile lui David  cât faptul c  
Dumne eu s a folosit de acest element slab29 
pentru împlinirea planului divin de formare 
a unui popor care s I urme e  promisiune 
f cut  primilor Patriar i

Pr. Cristian LASLO
NOTE:
1  Cf  La rence Boadt  CSP  

 Second Edition  Revised and pdated 
b  Ric ard Clifford  S  and Daniel Harrington  S  
Paulist Press  e  ork Ma a   p  164
2  Iosua 3  15 17
3  Ios  4  19 24
4  Ios  6  1 24
5  Ios  8  21 23
6  Ios  9  15
7  Ios  12  24
8  Cf  La rence Boadt   p  166
9  Cf  idem
10  Cf  Pr  Prof  Dr  icolae Ciudin  

 
EIBMBOR  Bucure ti  2002
11  Cf  La rence Boadt   p  167
12  udec tori 5  2 31
13  ud  9  1 57
14  ud  19 21
15  Cf  La rence Boadt   p  168

16  I Regi 8  5
17  Cf  La rence Boadt   p  195
18  I Regi 8  5
19  Cf  La rence Boadt   p  197
20  acere 15  18
21  II Regi 3  1 „

”
22  Cf  La rence Boadt   p  198
23  Cf  La rence Boadt   p  199
24  II Regi 11
25  II Regi 21
26  II Regi 12  10 11: „

”
27  II Regi 18  33
28  III Regi 1
29  Cf  La rence Boadt   p  202
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TEOLOGIE 

  e apropiem i în acest an cu pa i 
repe i de inerea Mare  când ne reamintit 
iua udec ii  r stignirii i mor ii lui Isus 

pe Cruce  Biblia men ionea  c  Isus a fost 
omorât pe nedrept  iar acest lucru reiese nu 
doar din profe iile din ec iul Testament sau 
din scrisorile lui Pavel  ci inclusiv din modul 
cum s a derulat procesul care a condus la 
condamnarea lui
 Trebuie men ionat c  Isus a avut parte 
de dou  procese: unul dup  legea iudaic  i 
altul dup  legea roman  Atât sistemul iudaic 
de udecat  de voltat de Moise în urul anului 
1250 î Cr  cât i cel roman aveau trei instan e 
de udecat  parcurse i de c tre Isus
 Astfel  Isus a fost udecat dup  legea 
iudaic  de c tre Anna  Caiafa i Sinedriu 
cunoscut i ca )  iar dup  legea 

roman  de c tre Pilat  Irod i iar i de c tre 
Pilat  
 Dac  sistemul uridic roman este mai 
cunoscut i studiat în coli  cel iudaic este 
mai pu in cunoscut  de i a fost de voltat cu 
mult înainte de cel roman  Pre int mai os 
câteva clari c ri în leg tur  cu sistemul de 
udecat  iudaic pentru a în elege viciile de 
procedur  din procesul lui Isus
 urispruden a din sistemul de usti ie 
iudaic î i are ba a în Tora  sau legea lui 
Moise scris  undeva în ur de 1250 î Cr )  
cuprins  în primele cinci c r i din ec iul 
Testament  Instan ele de udecat  au fost 
stabilite în urma urm toarei porunci: „În 

” Deuteronom 16  18)
 udec torilor li se cerea s  nu ia mit  
i s  nu e p rtinitori: „

adic  s  i p rtinitor  n n

” Deut  16  19)
 De asemenea  se considera c  o usti ie 
nedreapt  conduce la de ordine social  
moarte i pierderea st pânirii asupra rii: 
„

” Deut  16  20)  
 Pornind de la aceste principii  
sistemul iudaic de usti ie a fost a a conceput 
încât s  asigure cadrul unui proces ec itabil 
unde cel acu at s  se poat  ap ra  iar în 
ca ul în care era acu at de ceva pedeapsa s  
nu e dispropor ional  cu fapta  De aceea se 
i spune: „

” E od 
21  23 25)  A adar  dac  cineva era acu at c  
a cau at pierderea unui oc i altei persoane  
cel acu at nu putea  pedepsit cu scoaterea a 
doi oc i sau cu moartea
 În ca ul în care un udec tor nu era 
sigur ce pedeaps  s  administre e  i se cerea 
s  se roage i s  se consulte cu cei mai b trâni 
în g sirea pedepsei cuvenite  „

” Deut  17  8 9)
 La ba a sistemului de udecat  
st tea m rturia  deoarece probe scrise 
sau înregistr ri nu se g seau pe timpul 
respectiv  Din acest motiv a noua porunc  
din decalog prevedea expres: „

”  În ca ul în care instan a 
de udecat  depista un martor mincinos  
acestuia trebuia s  i se administre e exact 
pedeapsa care trebuia s  e administrat  
celui acu at pe ba a martorului mincinos  
 M rturia mincinoas  era considerat  
un r u absolut în societate i care trebuia 
stârpit din mi locul poporului  „

” 
Deut  19  18 20)

 M rturia nu putea  dat  de oricine i 
oricum  De exemplu  cel acu at nu se putea 
incrimina prin propria m rturie  iar dac  
spunea ceva care s l auto incrimine e nu 
era luat în considerare de c tre udec tori  
 De asemenea  cineva care a participat 
cu un acu at la comiterea unei înc lc ri a 
legii nu putea deveni martor al acu rii 

 în termenii de a i) deoarece era 
considerat c  i el se face vinovat de aceea i 
fapt  ca i cel acu at  
 În ca ul celui osândit la moarte erau 
necesari cel pu in doi martori ai acu rii  
care erau audia i separat iar m rturia lor 
trebuia s  coincid  „
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” Deut  17  6)
 udec torii erau ale i dintre b rba ii 
în elep i  cunosc tori a mai multor discipline 
i limbi  care aveau i copii  în felul acesta 

asigurându se c  au i compasiune  
 În poporul evreu existau trei instan e 
de udecat  în func ie de m rimea localit ii  
Dac  localitatea era mic  tribunalul era 
format din pân  în trei udec tori  dac  
era medie instan a era compus  din 23 de 
udec tori aceasta se mai numea i Sinedriu
San edrin local)  iar la Ierusalim era instan a 
suprem  cunoscut  i sub numele de Marele 
Sinedriu San edrin  Marele Sinedriu era 
compus din 71 de udec tori  care cuprindeau 
23 de c petenii ale preo ilor  24 de b trâni  
23 de scribi plus mai marele preo ilor pe 
timpul lui Isus acesta a fost Caiafa)
 Procesul propriu is trebuia s  se 
desf oare numai pe durata ilei  public 
i într un loc speci c 

)  u era permis ca procesul sa 
aib  loc noaptea  în casa cuiva  ori în secret  
 Odat  ce martorii acu rii i acu atul 
veneau în fata instan ei  udec torii se 
anali au pe sine dac  au vreo p rtinire fa  de 
unde dintre p r i  iar dac  aveau se recu au 
din proces  În cadrul procesului  udec torii 
anali au numai ce spun ecare dintre par i 
i nu puteau aduce acu a ii împotriva celui 

acu at  
 Dup  ce procesul public se termina 
i to i martorii erau audia i  completul se 

retr gea pentru a delibera  În ca ul pedepsei 
capitale  sentin a nu putea  dat  în aceea i 
i cu procesul  ci necesita cel pu in o i 

între proces i deliberare  În noaptea i iua 
respectiv  udec torii posteau  se rugau i 

anali au cu luare aminte probele i m rturiile
 Sentin a nal  se d dea în urma unui 
vot  care pornea de la cel mai tân r udec tor 
la cel mai b trân  prevenindu se astfel ca 
udec torii mai b trâni s i in uen e e pe 
cei tineri  Acela i sistem se practic  i a i în 
instan ele de udecat  din România când se 
iau deci iile
 Existau prevederi exprese în legea lui 
Moise ca atunci când udecau  udec torii 
nu aveau voie sa se uite la fa a oamenilor  la 
statutul lor social i nu trebuiau s  in  cont 
de opinia public  
 Sistemul de usti ie iudaic respecta 
pre ump ia de nevinov ie  astfel c  nimeni 
nu putea  arestat i udecat f r  s  i se 
comunice în prealabil acu a iile  Acu area se 
f cea pe ba a martorilor acu rii  care trebuiau 
sa ini ie e acu a iile înainte ca procesul s   
pornit  Odat  ce procesul se pornea  nu mai 
putea  adus un martor al acu rii  
 Pentru a se ap ra  cel acu at putea 
folosi dreptul la t cere  aduce martori ai 
ap r rii sau s  dispute acu a iile f cute de 
martorii incriminatori  De men ionat c  dup  
începerea procesului  cel acu at putea s  
aduc  continuu martori i dove i în favoarea 
nevinov iei sale  în timp ce acu area nu mai 
putea  Acest principiu s a p strat pân  ast i
 Anali ând relat rile evang elice 
despre procesul lui Isus în instan ele iudaice  
descoperim c  acestea au înc lcat propria 
urispruden  pentru a l osândi pe Isus cu 
orice c ip  
 La o lectura a relat rilor evang elice 
am descoperit cel pu in 30 vicii de procedur  
în procesul din instan ele iudaice care 
au condus la un proces inec itabil i la 
condamnarea lui Isus pe nedrept  
 
„

” Mt  26  14 15)
 Dat ind c  Iuda a fost ucenic a lui 
Isus nu putea deveni martor al acu rii 
împotriva celui cu care a fost pân  atunci  
„ în acest ca  Iuda  

”  a rm  
Samuel Mendelso n în cartea „

”
 O dovad  a acestei practici este faptul 
c  Iuda Iscarioteanul nu a fost c emat ca 
martor în fa a San edrinului pentru a depune 
m rturie împotriva lui Isus  om vedea mai 
os c  San edrinul a adus martori mincino i  
a c ror m rturie se b tea cap în cap  Iuda îns  
nu a fost printre ei  Dac  într adev r voiau 
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s l prind  pe Isus  cel mai simplu le era s l 
 audiat pe Iuda în calitate de martor  totu i 

nu au f cut o deoarece m rturia acestuia nu 
ar  fost luat  în considerare  
 Denun ul lui Iuda  îns  a fost necesar 
pentru a se crea cadrul procesual de a l re ine 
pe Isus  

 Evang eli tii ne 
relatea  c  ar iereii „ ” când 
Iuda a mers la ei s  se în eleag  cum s l dea 
pe Isus în mâinile lor  
 Conform legii iudaice  dac  un 
udec tor tia ceva despre cau a respectiv  
în afara celor spuse de martorii acu rii sau 
avea un resentiment fa  de cel acu at  era 
obligat s  se recu e din instan a de udecat  
 Evang eliile sunt pline de exemple 
unde ar iereii vroiau cu orice c ip s l 
prind  pe Isus i s l omoare  deci clar nu 
puteau udeca „ ” i impar ial  a a cum 
o cerea i legea lui Moise

Isus „

” Luca 22  4 5)
 A adar ar iereii care erau udec tori) 
i c peteniile oastei 

) „ ” cu denun torul „ ” 
s  organi e e un agrant ca „

”  Ac iunea de agrant era urm toarea: „

” 
Marcu 14  44)

 Conform legii iudaice era inter is 
s  organi e i un agrant cuiva  adic  s  
for e i sau s  p c le ti pe cineva s  încalce 
legea ca apoi s l po i pedepsi  Inclusiv când 
se administrau pedepsele  dac  nu exist  
certitudinea ca cel acu at a tiut c  încalc  o 
lege i se d deau circumstan e atenuante  
 

 Ar iereii l au pl tit pe Iuda 
s l denun e pe Isus ca acesta sa e adus în 
fa a lor pentru a  udecat
 Conform legii iudaice udec torii nu 
puteau aduce pe nimeni în fa a lor i nu 
puteau acu a pe nimeni  Re inerea cuiva 
trebuia s  se fac  pe m rturia prealabil  a 
martorilor acu rii care veneau i pre entau 
acu a iile în fa a udec torilor din proprie 
ini iativ  
 

 Luca 
men ionea  c  Iuda a primit banii de la 
ar ierei „

” Lc  22  6)

 Se vede limpede complotul dintre 
martorul denun tor i udec tori ca s l 
prind  pe Isus f r  tirea poporului i s l 
condamne într un proces regi at  
 6. Isus a fost arestat asemenea unui 

 „

” 
Ioan 18  3)  

 ând aceast  în iruire de for e  Isus 
a spus: „

” 
Mt  26  55)

 
Am v ut la punctul anterior ca Isus a fost 
arestat noaptea  „

” Ioan 18  12 13) care 
a început s l udece imediat
 Conform legii iudaice procesele 
trebuiau s  aib  loc numai iua  astfel încât 
udec torii s  poat  anali a cu aten ie probele 
i martorii  „

”  spune Mis na iudaic  
 Moise Maimonide explic  de ce 
udecata trebuia s  aib  loc pe timpul ilei: 
„

”
 

 Evang elistul Ioan relatea  
c  odat  a uns în fa a lui Anna  „

” In  18  19)  Remarca i c  Isus 
a fost arestat pentru o fapt  grav  ec ivalent  
cu „ ” care implic  i uciderea celui 
tâl rit)  udec torul îns  îl întreab  despre 
înv tura sa i ucenici  
 Pe lâng  faptul c  Anna a înc lcat 
legea iudaic  care prevede c  nu l po i aresta 
pe un om pentru o crim  i udeca pentru 
alta  Anna încalc  o alt  directiv  din legea 
iudaic  care prevedea c  celui acu at trebuie 
s  i se comunice acu a iile ce i se aduc de 
c tre martori înainte de a începe procesul  
 Anna  îns  din udec tor devine 
acu ator  punându i întreb ri lui Isus în 
încercarea de a g si ceva cu ce s l acu e
 

 La întrebarea lui Anna 
de mai sus despre înv tura i ucenicii s i  
„

” In  18  20 21)
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 Dup  cum am v ut mai sus  inclusiv 
din legea lui Moise  nimeni nu putea  adus 
în fa a udec torului f r  martori ai acu rii 
i acu a ii clare de înc lcare a legii  În loc 

s  îi pre inte acu a iile i martorii acu rii  
Anna îl interog ea  pe Isus încercând s l 
fac  s  se autoincrimine e  ceea ce iar i era 
o înc lcare a legii
 Isus evit  s  r spund  într un mod 
care s l incrimine e i îi cere lui Anna s  
îi pun  în fa  martori ai acu rii care de a 
trebuiau s   fost adu i)  
 

 La r spunsul lui Isus de 
mai sus  „

” In  18  22 23)
 Conform legii iudaice era inter is 
categoric ca un acu at s  e agresat ic 
sau pedepsit în fa a udec torului pân  cel 
acu at nu era condamnat de nitiv  
 De asemenea  acu atul trebuie s  

e udecat de legat în fa a udec torului  
Dup  ce Anna a terminat cu interogarea lui 
Isus  Ioan spune ca „

” In  18  24)
 
impropriu  De la Anna  Isus a fost dus legat 
i „ ” Caiafa Mc  

22  54)  Legea iudaic  inter icea procesele în 
locuri i olate  înc ise  cum ar  casa cuiva  
Acestea trebuiau s  aib  loc în locuri potrivite  
ec ivalentul s lilor de udecata de a i
 Referindu se la locul unde se dau 
sentin ele  Talmudul men ionea  c  
„

”  De asemenea  
Maimonice spune c  „o 

”
 aptul c  a doua instan  
de udecata l a udecat 
pe Isus în „casa” ar ta 
complotul udec torilor ca 
s l condamne pe Isus în 
ascuns  
 12. Procesul lui Isus nu 
a fost public. Conform legii 
iudaice  procesul trebuia s  

e public  astfel încât lumea 
s  poat  participa pentru a 
vedea audierile  Principiul 
acesta se aplic  i a i în 
instan ele de udecat
 13. Completul de 

 Matei i Marcu relatea  
c  în casa lui Caiafa erau de a „

” Mt  26  57  Mc  14  53)
 Conform legii iudaice era o întreag  
procedur  prealabil  ce trebuia urmat  
înainte de începerea unui proces  în ba a 
c reia udec torii se anali au pe sine dac  au 
vreo pre udecat  fa  de cel acu at pentru ca 
eventual s  se poat  recu a  De asemenea  
udec torii depuneau un ur mânt ca vor 
anali a i udeca ca ul impar ial  
 Din context se vede clar c  ace ti 
udec tori erau de a monta i i preg ti i s l 
condamne pe Isus înainte ca acesta s   a uns 
în fa a tribunalului  
 Pân  i ast i completul de udecat  
se formea  dup  ce acu a iile sunt înaintate 
instan ei  Era împotriva legii iudaice  cum e 
i a i  ca un complet s  e de a format i s  

a tepte un anume acu at pentru a l udeca
 

 Luca 
spune: „

” Lc  22  66)  Odat  
a uns în fa a Sinedriului  to i udec torii 
„

” Mt  26  59  Mc  14  55)
 Procedura udiciar  iudaic  prevedea 
clar c  udec torii nu puteau c uta martori ai 
acu rii  ace tia trebuind s  e de a pre en i 
în fa a udec torilor înainte ca cel acu at sa 

e adus în fa a udec torilor  
 

 Matei 
i Marcu relatea  ca în fa a Sinedriului 

„
” Mc  14  56)
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 tim din versetul pre entat la punctul 
14 c  to i ace ti udec tori c utau martori 
mincino i ca s l poat  omorî pe Isus
 cându i s  mint  în fa a instan ei  
udec torii îi f ceau pe to i ace ti martori 
s  încalce porunca a noua din decalog care 
prevedea „ ”
 

 În cartea 
Deuteronomului 19  16 20)  Moise spune 
foarte clar c  dac  o persoan  depune 
m rturie mincinoas  împotriva altei 
persoane  martorul mincinos trebuie sa e 
pedepsit cu aceea i pedeaps  care i s ar  
cuvenit celui acu at  udec torii din Sinedriu 
nu au aplicat aceast  lege  f cându i sc pa i 
pe to i martorii mincino i  
 17. Nu a existat nici un martor 

 Evang eli tii relatea  c  
dup  ce s au perindat o mul ime de martori 
mincino i  s au mai ridicat doi care „

” 
Mc  14  57 59)

 Pân  la acest punct  nu a stat 
în picioare în Sinedriu nici o m rturie 
acu atoare împotriva lui Isus  Într un proces 
ec itabil  urmând legile din timpul s u  Isus 
trebuia eliberat de îndat  i ac itat de orice 
acu a ii false  
 

 Atât Matei cât i Marcu relatea  
c  în urma m rturiei mincinoase a celor doi  
Caiafa l a întrebat pe Isus: „

” Mc  15  4) 
 Isus folose te aici în ap rarea sa 
dreptul la t cere  asigurat de legea lui Moise  
tiind c  orice ar spune va  folosit împotriva 

sa  Remarca i cum Isus a fost arestat pentru 
o fapt  similar  cu tâl ria  adus în prima 
instan a unde a fost interpelat în leg tura cu 
înv tura i ucenicii s i  apoi dus la a doua 
instan  a ungând ca la a treia instan  s  e 
interogat dac  d râm  templul sau nu  

ând c  nu au 
martori acu atori iar Isus î i re erv  dreptul 
la t cere  Caiafa încearc  s l prind  pe Isus 
în cuvânt f cându l s  spun  o blasfemie  
întrebându l: „

” Mc  14  61)
 Isus  care nu putea min i despre sine  
a spus: „

” Mc  14  62) udec torii 
reac ionea  imediat  spunând c  a ulit  
deci trebuie s  moar

 Este de remarcat cum întrebarea lui 
Caiafa nu avea nimic în comun cu toate 
acu a iile i întreb rile care i s au pus 
pân  acum  Era împotriva legii iudaice 
ca udec torii s  aduc  de la sine acu a ii 
împotriva unui acu at  

 Când Isus con rm  
în fa a Sinedriului c  este iul lui Dumne eu  
„

” Mt  26  65 66)
 Era împotriva legii iudaice ca un 
acu at s  se autoincrimine e dac  m rturia 
acestuia nu era validat  de înc  doi martori
 ânditorul evreu Moimonide explic : 
„

” 
San edrin  I  2)

 Cu toate acestea  Isus a fost condamnat 
în ba a propriilor a rma ii f r  nici o alt  
m rturie personal  din partea altcuiva  
 

ci direct condamnat la moarte. „

” 
Mc  14  63 34)

 Pe ba a propriei m rturii Isus este 
acu at de Sinedriu c  a ulit i imediat este 
„ ”  Sinedriul 
a înc lcat agrant legea iudaic  nedându i 
oportunitatea lui Isus s  se apere  lucru cerut 
de legea iudaic
 

 „
” Mc  14  63)

 Codul de procedur  iudaic prevedea 
c  acu atul putea s  tot aduc  martori ai 
ap r rii pe durata procesului  Acest drept 
i a fost înc lcat lui Isus de c tre Sinedriu   
De asemenea  prin a rma ia „ ”  
udec torii au devenit i martori ai acu rii  
a ung s  e i cei care acu  i cei care udec  
i cei care condamn

 
 Când l a au it pe Isus 

con rmând c  este iul lui Dumne eu  
„ ” Mt  26  14)  
Ac iunea lui Caiafa este o înc lcare agrant  
a legii lui Moise  care prevedea expres ca mai 
„
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” Levitic 21  10)
 Pentru ceea ce a f cut  Caiafa însu i 
trebuia udecat pentru c  a înc lcat legea  
Sfâ ierea ainelor era un gest extrem care 
a bulversat pe to i din Sinedriu  Dup  
legea iudaic  deliber rile trebuiau s  e 
luate cu calm  dup  studierea am nun it  a 
m rturiilor i dove ilor  
 

 
Legea iudaic  prevedea ca deliber rile 
pentru condamn ri capitale s  se dea în iua 
urm toare  ca udec torii s  poat  medita la 
cele au ite i s  se poat  ruga i posti  Acest 
lucru nu s a întâmplat în ca ul lui Isus
 Mis a men ionea  c  „

”  f r  a se l sa in uen a i de 
ceva exterior  Prin reac ia lui Caiafa  acesta 
a pus presiune pe Sinedriu care imediat i a 
format o opinie  
 

 „

” Mc  14  64)
 Conform legii iudaice  dup  ce instan a 
de udecat  ascult  martorii în cadrul unui 
proces public  udec torii se retr geau pentru 
deliberarea  Deliberarea se f cea prin vot  
începând de la cel mai tân r udec tor la cel 
mai b trân  Se folosea aceast  metod  pentru 
ca udec torii b trâni s  nu i in uen e e pe 
cei tineri  În ca ul lui Isus verdictul s a dat 
public i prin strigare  f r  vot  
 26. Procesul lui Isus a avut loc 

 Mis na 
men ionea  c  „

”
 Isaac ise  rabin evreu  explic : „Nici 

”
 Cu toate acestea  Isus a fost prins i 
udecat vinerea înainte de Sabat i înaintea 
s rb torii Pa telui  
 27. Procesul a durat doar câteva ore. 
Procesul lui Isus a început vinerea noaptea 
i s a terminat vinerea diminea a în ur de 

ora 9:00  La ora 3:00 p m  Isus de a murise pe 
cruce i a fost împuns în coast  cu suli a  Deci 
în câteva ore Isus a fost udecat  condamnat 
i executat  

 În Mis na se men ionea : „

”
 
condamnarea lui Isus la moarte. „

” Mc  
14  64)  tim c  cel pu in unul dintre ucenicii 
lui Isus  Iosif din Arimateea  era membru în 
Sinedriu îns  nu a fost pre ent la proces
 Conform legii iudaice  un verdict 
de vinov ie nu putea  dat în unanimitate 
dac  acu atul nu s a putut ap ra  cum a fost 
în ca ul lui Isus  Daca verdictul era unanim 
ca ul se re udeca  
 29. Legea lui Moise prevedea ca 

cu piatra. Am v ut pân  aici c  Sinedriul 
nu a g sit cel pu in doi martori pe care s i 
pun  împotriva lui Isus  acu a ia împotriva 
acestuia având ca ba  doar ceea ce membrii 
Sinedriului au au it din gura lui Isus  În 
felul acesta udec torii deveneau i martori 
ai acu rii  
 Dac  doreau s l condamne la moarte  
udec torii  deveni i între timp i martori ai 
acu rii  trebuiau s  e primii care execut  
pedeapsa capital  Legea lui Moise este 
foarte clar  în acest sens: „

” Deut  17  7)
 În acest moment udec torii erau 
într o situa ie f r  ie ire  deoarece nu doreau 
s  e tot ei care s l i execute pe Isus  
Matei ne relatea  ca „

” Mt  27  1  
Mc  15  1  Lc  23  1) Sfatul acesta vine dup  ce 
Isus de a fusese condamnat la moarte  
 Deci ia pe care a luat o Sinedriul a fost 
urm toarea: „

” Mt  27  2)  
Dac  într adev r erau s  respecte legea i 
f ceau un proces drept  atunci trebuiau ei  
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udec torii  s l  omorât pe Isus cu pietre  
a a cum prevede legea în numele c reia ei 
in i i l au udecat i condamnat pe nedrept  
 nii spun c  Isus a fost dat de Sinedriu 
pe mana lui Pilat deoarece ona ind sub 
ocupa ie roman  doar ei erau cei care puteau 
s  administre e pedeapsa capital  
 Acest lucru nu este sus inut de 
c tre eviden a biblic  deoarece în aptele 
Apostolilor g sim c  tefan a fost ucis cu 
pietre de evrei  sau c  un grup de b rba i 
evrei erau gata s  o omoare cu pietre pe 
Maria Magdalena  De asemenea  Pilat însu i 
le spune ar iereilor s l udece: „

” In  18  31)
 

lui Isus. „

” Mt  27  20)
 Ac iunea respectivilor era o înc lcare 

agranta a legii lui Moise  care stipula clar: 
„

” Exod 23  1 3a)
 orbind despre sistemul de usti ie 
iudaic i procesul lui Isus  exegetul o n 

MacArt ur a spus: „

”
 Acestea sunt doar 30 vicii de 
procedur  din udecata iudaic  a lui Isus  
care dac  nu s ar  întâmplat ar  condus la 
ac itarea sa
 Dup  ce Isus a fost udecat de 
evrei  a fost dat pe mâna guvernatorului
dreg torului Pilat ca s  e executat  Pilat  
îns  a ini iat un nou proces i a încercat 
în repetate rânduri s l elibere e pe Isus  
Liderii poporului  îns  au montat oamenii 
împotriva eliber rii lui Isus i s  cear  
condamnarea acestuia  De i Isus a fost 
pre entat de Pilat în fa a poporului de trei 
ori ca ind nevinovat  poporul a strigat s  e 
r stignit  
 În cele din urm  manipularea 
liderilor a învins ra iunea i legea  iar Isus a 
fost condamnat i executat  

PURGATORIUL

TEOLOGIE 

 „

” 1

 Aceste su ete nu sunt su cient de 
preg tite pentru a intra în fericirea ve nic  i 
nici nu poart  povara p catelor de moarte f r  
a  c ite i f r  a primii iubirea îndur toare 
a lui Dumne eu  care s  le atrag  osânda 
ve nic  i a r mâne desp r ite de El pentru 
totdeauna prin propria alegere liber  Ele 

ind de a în arul i peniten a lui Dumne eu 
se a  într o situa ie tran itorie spre fericirea 
ve nic  „

” 2

 În secolul al I lea evenimentul 
puri c rii dup  moarte este numit  
Biserica a formulat înv tura de credin  

despre Purgator mai ales la Conciliile de 
la loren a în anul 1439 i de la Trento 
în anul 1563  Puri carea supranatural  a 
su etelor este tratat  ca parte integrant  a 
des vâr irii omului în Cristos înviat  unc ia 
Purgatorului poate  de nit  drept: 

 sau  
Suferin a este determinat  de dorin a de a ne 
uni s n iei divine i îngr direa provocat  
de p catele i imperfec iunile noastre  Este 
o pedeaps  impus  din exterior identic  
cu un foc puri cator care favori ea  
sporirea dragostei pur  i generoas  pentru 
manifestarea deplinei iubirii  unc ia 
Purgatorului îmbr i ea  dou  sensuri 
esen iale i complementare: iertarea p catelor 
i bucuria a tept rii propriei des vâr iri  

Pedeapsa purgatoriului difer  de cea a 
iadului: nu este ve nic  iar su etele sunt 
unite cu arul divin prin dragoste  Aceast  
pedeaps  provoac   amân rii 
fericirii ve nice i lipsa temporar  a vi iunii 
lui Dumne eu  Pedeapsa purgatoriului poate 
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 alinat  prin: rug ciunile credincio ilor  
fapte de milostenie a celor vii  i mai ales  
prin sfântul sacri ciu al altarului  Cei care 
nu au acces direct la r splata ve nic  i se 
descoper  marca i de imperfec iuni i limite  
ele pot  cur ate i îndep rtate de nitiv 
prin dragostea deplin  pentru Dumne eu  
binele suprem  Este ca ul unei dragoste 
intense i ar toare care cur  i reînnoie te  
precum focul ce puri c  aurul de impurit i 
i prime te str lucirea real  

 Datorit  faptului c  termenul de 
 nu este trecut în Biblie  nu 

toate cultele cre tine îl accept  Primele 
care îl resping sunt Bisericile Ortodoxe  În 
respingerea conceptului de » aceste 
biserici pleac  de la Parabola bogatului 
nemilostiv unde se arat  c  cei care au 
bene ciat de cele bune în via a p mântean  
f r  a a uta pe cei a a i în nevoi i suferin e  
dup  moartea trupului  vor avea parte de 
osânda ve nic  Îns  cei care au avut parte 
de suferin e i lipsuri de tot felul în aceast  
via  vor  du i în fericirea ve nic  „

” Lc 16  26)  Ortodoxia consider  c  
» este o barier  de netrecut 

i elimin  posibilitatea existen ei unui stadiu 
intermediar de tran i ie i de puri care 
a su etelor dup  moartea trupului  Este 
adev rat c  prin voin a noastr  ca p mânteni 
o astfel de barier  nu poate  trecut  Îns  
dragostea i îndurarea lui Dumne eu 
sunt f r  limite  La Dumne eu nimic nu 
este cu neputin  El nu dore te moartea 
p c tosului  ci acesta s  se întoarc  i s  e 
viu  Dar pentru cei care doresc s  se întoarc  
din calea p catului este nevoie ca ei s  se a e 
într o stare care s  permit  i s  favori e e 
întoarcerea pân  nu a ung în starea în care s  

e desp r i i de nitiv de »  
 Conceptul de » mai este 
respins i de c tre cultele cre tine protestante 
i neoprotestante care invoc  te a lut eran : 

»  Potrivit acestei te e numai 
Sfânta Scriptur  revelat  ar  temeiul i sursa 
credin ei cre tine  În leg tur  cu aceast  este 
i o alt  te  lut eran : sola de»  umai 

credin a ne poat  conduce la Dumne eu i 
la mântuirea su etelor  Ra iunea uman  ar 

 neputincioas  i nu este în stare s  fac  
nimic de la sine putere  Dumne eu stabile te 
dreptatea sau pedeapsa  Aceste te e 
exclud din Comoara revela iei atât Tradi ia 
apostolic  cât i te ele Magisteriului Bisericii  
Dreptatea lui Dumne eu nu este v ut  ca 
un dar  ca o participare la via a Lui  ca ar 
interior omului conform cu dispo i ia i 
conlucrarea lui liber  cu arul  dar limitat  i 

imperfect  Îns  limitarea i imperfec iunea 
nu se opune intr rii omului în via a ve nic  
dar cer o puri care e pe p mânt  e în 
purgator  Dorin a de a nu mai p c tui i de 
a conlucra cu arul divin mântuitor este o 
form  esen ial  de manifestare a libert ii 
omului i de via  a su etului în Cristos care 
prin Înviere a sf râmat bariere mor ii  astfel 
ca aceast  dorin  s  poat  trece peste pragul 
mor ii trupe i
 Pentru a sus ine conceptul de 

» am s  aduc câteva argumente 
biblice i tiin i ce pornind de la prevederea 
neotestamentar : „

” In  20  30 31)  Deci 
în Biblie nu sunt trecute toate semnele f cute 
de Isus  ci numai acelea care sunt necesare 
pentru a crede c  El este Cristos i cre ând 
s  avem via  Dar semnele f cute de Isus 
trebuie ancorate în via a de ecare i  iar 
pentru aceasta noi trebuie s  în elegem atât 
con inutul  cât i sensul lor real
 Cu mintea noastr  limitat  avem 
nevoie de detalii pentru a putea în elege 
corect i s  aplic m concret semnele l sate 
de Isus în via  Detaliile ne sunt oferite de 
Tradi ia apostolic  de Magisteriul Bisericii 
Catolice i de tiin  Câteva exemple din 
domeniul tiin elor coroborate cu unele te e 
biblice au menirea de a pune în eviden  
detaliile necesare pentru a în elege anumite 
semne mântuitoare a lui Isus consemnate în 
scrierile biblice:
 a  forma rotund  a p mântului i 
mi c rile lui  Biblia nu spune c  p mântul 
are form  rotund  Aceasta nu înseamn  
c  p mântul nu exist  sub aceast  form  
care a fost dovedit  de tiin  prin borurile 
cosmice  Scrierile biblice vorbesc de 
cerc»  sau de »: „

” Iob 26  10)  i „
” Is  40  22)  

Dup  alt  traducere este vorba de 
»: „

” Is  40  22)  Ori  cercul 
este rotund  iar cuvântul rotocol este un 
substantiv neutru ce repre ent  imagine  
contur  gur  sau corp în form  de disc  de 
cerc sau de inel  Scrierile biblice au menirea a 
dovedi c  p mântul are form  rotund  îns  
f r  a folosi acest termen  P mântul execut  
o mi carea de rota ie în urul axei sale 
determinând alternan a ilelor cu nop ile i 
o mi care de revolu ie deplasându se pe o 
orbit  eliptic  în urul soarelui determinând 
anotimpurile  Biserica Catolic  acum câteva 
sute de ani a sus inut c  soarele ar  cel care se 
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rote te în urul p mântului  tiin a dovedind 
contrariul a con rmat te a icianului 

alileo alilei potrivit c reia p mântul se 
mi c  în urul soarelui  »  

»  Este fra a despre care se 
spune c  ar  fost rostit  în fa a Inc i i iei 
de c tre ician în anul 1633  dup  ce a fost 
for at s  retracte e teoria sa  alilei a fost 
reabilitat de c tre Papa Ioan Paul al II lea 
la 31 10 1992  înc eind o ceart  simbolic  
cau at  de erorile tribunalului bisericesc
 b  for a gravita ional  i de data 
aceasta scrierile biblice nu vorbesc de aceast  
for  care ine p mântul i celelalte planete 
din sistemul solar a a cum a fost dovedit  de 
tiin  Biblia vorbind de transcenden a lui 

Dumne eu spune: „
” Iob 26  7)  P mântul nu se spri in  

pe nimic  îns  stabilitatea lui este dat  de 
voin a creatorului manifest  prin for a 
gravita ional  or ele gravita ionale dintre 
particulele individuale a dou  corpuri  
cum sunt p mântul i soarele  se pot aduna 
producând o for  de sus inere  
 c  refrac ia ra elor de soare  Acesta 
este un fenomen ic ce pune în eviden  
proprietatea pic turilor de ap  de a dispersa 
ra ele soarelui i a le descompune în cele 
apte culori componente: ro u  oran  galben  

verde  albastru  indigo i violet  i termenul 
de refrac ie nu este prev ut în Biblie  dar ea 
vorbe te de aspectul vi ibil al acestui fenomen 
numit »: „

” en  9  13  15)
 d  expansiunea universului  Este 
un fenomen dovedit de tiin  i const  în 
cre terea continu  a distan elor dintre a trii 
din univers  consemnat în scrierile biblice 
astfel: „

” Is  40  22)
 Re ult  c  scrierile biblice au fost scrise 
într un anumit limba  care nu putea con ine 
no iunile cu care avea s  opere e ulterior 
tiin a  Îns  scrierile biblice prev d foarte 

clar  dar deosebit de concis principiile  liniile 
directoare i aloanele  care marc ea  via a 
de credin  Ele nu sunt perimate  ci mereu 
actuale  dar primesc noi valen e prin noile 
descoperiri tiin i ce ba ate pe experimente 
i aplica ii practice  Te ele tiin i ce ar tate 

mai sus au menirea de a pune în eviden  
leg tura lor cu anumite te e biblice care 
se explic  i se complet  reciproc pentru a 
putea  în elese i aplicate în via  la cote din 
ce în ce mai înalte cerute de credin a cre tin  
care este un organ viu i ecle iast ce d  vie ii 
sens  candoare i plin tate  
 Câteva te e biblice au menirea de a 
sus ine existen a i func ia purgatoriului:

 a  necesitatea rug ciunilor pentru cei 
mor i  Biblia vorbe te de Iuda Macabeul care 
„

” 2 Mac  12  45)  Omul 
a sim it necesitatea comuniunii misterioase 
ce îl leag  cu cei mor i ca proces al unirii 
dintre via a cerului i cea a p mântului care 
se manifest  în Trupul mistic a lui Cristos  
Biserica  Dac  su etele celor mor i ar avea 
parte de fericirea ve nic  rug ciunile nu ar 
mai necesare pentru c  ele ar  de a  mântuite  
Iar dac  su etele ar  condamnate la osânda 
ve nic  în fa a c reia ar exista o barier  de 
netrecut  rug ciunile pentru ele nu ar avea 
efectul mântuitor sperat  
 b  focul dragostei ca for  înnoitoare 
i puri catoare a su etelor  La temelia 

credin ei cre tine se a  Isus  Dac  lucrarea pe 
care cineva o construie te pe aceast  temelie 
r mâne  acesta va primi r splat  Dar dac  
lucrarea lui va  ars  el va  pedepsit  Îns  
„ ” 
1 Cor  3  15)  Biblia mai vorbe te de valoarea 

credin ei  care este mult „
” 1 Pt  1  7)  

 c  existen a unei lumi a iert rii 
p catelor  Isus ice: dac  cineva „

” 
Mt  12  32)  

 d  împ carea cu du manul  Isus 
în Predica de pe munte pune problema 
împ c rii cu du manul i ice: „

” Mt  5  25)  Dac  nu te 
pui de acord cu du manul po i  aruncat 
în înc isoare i nu vei putea ie i de acolo 
„ ” Mt  5  
26)  Drumul punerii de acord cu du manul 
sau al împ c rii semni c  drumul vie ii 
noastre p mânte ti pe parcursul c ruia 
putem re olva  în mod pa nic  toate 
problemele litigioase  A restitui ultimul 
ban semni c  func ia purgatorului de 

» sau 
»  Aceast  func ie exprim  doctrina 

purgatorului în contextul solidarit ii i 
unit ii între Biserica peregrin  i lupt toare 
de pe p mânt  cu cea puri catoare i 
înnoitoare din purgator i cu cea glorioas  
i des vâr it  din cer  „
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” 3

 Efectele puri c rii su etelor sunt: 
tergerea p catelor veniale  eliberarea de 

povara cau at  de înclina ia înspre r u  
stimul sau concupiscen  care în sine nu 
sunt p cate  dar predispun rea la p cate  
anularea pedepselor temporare  în raport 
cu de ordinea i nedreptatea cau ate de 
p cat  i restaurarea ordinii i a drept ii 
reînnoite i transformate conform planului 
divin de mântuire  Pentru a învinge p catul 
ce constituie un impediment în deplina 
comuniune cu Isus glori cat  cre tinii se 
unesc în rug ciune cu to i semenii care nu 
mai sunt în aceast  lume  în special cu cei 
care au mai mult  nevoie s  g seasc  propria 
des vâr ire i sc imbare pentru întâlnirea 
s n itoare cu bun tatea divin  Dragostea 
îndur toare i f r  limite a lui Dumne eu  
precum i ertfa mântuitoare a lui Isus au 

biruit pân  i puterea mor ii i au desc is calea 
spre mântuire prin puri carea su etelor  
Îns  existen a Purgatorului nu permite s  
trat m cu indiferen  ori super cialitate 
necesitatea mântuirii su etelor noastre  ci ne 
îndeamn  la o conlucrare cât mai fructuoas  
cu arul divin s n itor în conformitate cu 
talan ii încredin a i spre administrare  iar 

arul divin s  nu se iroseasc
 

Clu apoca  26 11 2014

NOTE:

1  Ren o Lavatori   Ed  
alaxia utenberg 2013  p  257  

2  CATEHISM L BISERICII CATOLICE  edi ia a III  
a  1030
3  Ren o Lavatori   p  275

 Dac  te întrebi care este cea mai 
important  aniversare a primei p r i a lunii 
ianuarie  consider  f r  e itare  c  aceasta 
este iua de opt ianuarie  În 1873 s a n scut la 

imleul Silvaniei  în apropierea locuin ei din 
B d cin  Iuliu Maniu  unul dintre f uritorii 
Marii niri  poate cel mai important 
exponent al acestei mi c ri de reîntregire a 
neamului românesc  
 Am mai scris despre Iuliu Maniu 
i nu a  dori s  m  repet  reau s  scot în 

eviden  aspecte pe care nu le am mai 
relatat sau despre care m am referit mai 
pu in  Am avut privilegiul ca  din 1937 
i pân  în 1948  s  locuiesc în B d cin  

unde tat l meu a fost preot paro  Tat l i a 
purtat recuno tin  i considera ie marelui 
b rbat de stat pân  la sfâr itul vie ii  Când 
a fost interogat de Securitate  nu a e itat 
s  a rme c  a f cut coal  pentru c  a fost 
a utat  moral i nanciar  de Iuliu Maniu 
i de familiile Boil  u s a lep dat nici un 

moment de ace tia  P rintele Simion Man s a 
n scut într o familie s rac  Avea ca avere 
mai pu in de dou  ectare de p mânt i opt 
copii  din care patru au f cut coal  iar f r  
a utor consistent aceasta nu se putea reali a  
Am publicat fragmente din dosarul lui 
informativ în care a rm  r spicat acest lucru  
Cele dou  dosare informative se reg sesc în 
fotocopie la Biblioteca universitare Lucian 
Blaga din Clu  apoca  În documenta ia 
publicat  de Maga in Istoric cu privire 

la încercarea nepoatei lui Iuliu Maniu s  
readuc  osemintele acestuia la B d cin  
tentativ  care nu a reu it  organele locale MAI 
consemnea  i pre en a lui Simion Man 
acolo  unde urma s  e îngropate osemintele 
lui Iuliu Maniu i mai sublinia  c  fostul 
preot din B d cin îi poart  recuno tin  
marelui disp rut deoarece i a fost spri in în 
formarea lui profesional
 Am fost de multe ori în cas  la Iuliu 
Maniu  am cunoscut multe din rudele sale  
în special pe sora lui Cornelia  nume de 
c lug ri  Cecilia  P rin ii mi au relatat c  
la o mas  în care familia Man a fost oaspete 
marelui b rbat de stat  am trionul mi a cerut 
s i spun „ ”  un cuvânt împrumutat 
de la austrieci  dar eu nu mi amintesc deloc 
acest episod  Eram prea mic i de aceea nici 
imaginea lui nu mi s a imprimat în memorie  
Cele mai îndep rtate imagini pe care re in 
sunt acelea  când mama i a spus Bunicii 
c  Ardealul de ord s a cedat mag iarilor 
pentru mine Bunica se scrie cu B mare pentru 

c  a fost o persoan  extraordinar ) i îmi mai 
aduc aminte i de arestarea tat lui de c tre 
andarmii mag iari  dar m  consider un mare 
privilegiat al vie ii c  am fost în apropierea 
aceluia care a fost un gigant al politicii 
române ti  u agree  abu ul de epitete  

guri de stil i  îndeosebi  de iperbole i nu 
ic c  Maniu  ca om  nu a f cut i gre eli  Dar 

nicicând nu se va spune prea mult despre 
str nepotul lui Simion B rnu iu  În conduita 

 

IULIU MANIU
- un om pentru eternitate -
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lui nu a existat urma de ovinism sau de 
intoleran  etnic  i religioas  În 1940  colegii 
lui de la liceul reformat din Zal u l au invitat 
la o întâlnire comemorativ  Maniu nu a putut 
s  vin  dar a trimis o telegram  admirabil  în 
limba mag iar  reprodus  în Caietele Silvane 
în care acesta îi evoc  cu mult  nostalgie 
pe colegi i cu admira ie i recuno tin  pe 
profesori  c iar dac  i au predat într o alt  
limb  decât în cea natal  Când coala  în 
momentul de fa  d  atâtea rebuturi  onoare 
excep iilor  iar corup ia s a ampli cat la 
cadrele didactice într un mod îngri or tor  este 
reconfortant s  constat c  în România  în toate 
provinciile  am avut astfel de dasc li cum au 
fost cei pe care i a avut Maniu la Bla  i Zal u  
În telegram  impresionea  i obiectivitatea 
lui Maniu  coresponden a ind din anul 1940  
când România era amenin at  cu sfârtecarea 
grani elor de c tre to i vecinii  ostul elev î i 
exprim  cu sinceritate sentimentele i nu le 
amestec  cu politica curent  Se mai tie c  la 
Consiliul de Coroan  din toamna anului 1940  
Maniu s a pronun at ferm împotriva ced rii 
Ardealului de ord i pentru re isten a 
armat  sugerându i Regelui Carol s  î i dea 
demisia
 Dup  ce mag iarii au preluat o parte 
din Ardeal  în care se situa i B d cinul  
Maniu i a cerut tat lui meu s  r mân  
al turi de credincio i  pentru c  acolo este 
locul preo ilor  Acest lucru putea s  îl coste 
via a  dar tata a iubit enorm satul natal i 
nu i a p rut r u pentru câte a îndurat în cei 
patru ani de ocupa ie
 Imediat ce autorit ile române au 
reocupat Ardealul de  tat l meu l a 

vi itat la Bucure ti  ltima oar  a fost cu 
pu in înainte de arestarea lui i Maniu era 
foarte ocupat neputând discuta prea multe 
cu Simion Man
 Dup  r boi  Maniu nu a mai putut 
s  revin  la B d cin  ind împiedicat de 
autorit i  Printre altele a spus c  în satul lui 
din S la  este altfel i fructele au un alt gust  
o arom  speci c
 În cursul vie ii a construit în B d cin 
o coal  modern  i a donat terenul pe care 
s a construit noua biseric  greco catolic
 Din p cate  autorit ile actuale au l sat 
casa familiei s  a ung  în pragul d râm rii i 
nu au pus în executare testamentul prin care 
p mântul lui a fost încredin at Episcopiei 

reco Catolice din Oradea pentru opere 
de caritate  Aceast  situa ie îmi provoac  
un imens sentiment de am r ciune  
Poate c  Primul Ministru Daniel Ciolo  i 

icepremierul Dîncu  m car în ceasul al 
doispre ecelea vor în elege c  trebuie s  fac  
ceva pentru monumentul istoric din B d cin  
adic  pentru casa lui Iuliu Maniu
 De altfel  ar trebui ca în toate ora ele 
mai importante ale Transilvaniei s  existe 
monumente ale lui Iuliu Maniu i m  bucur 
c  cea mai frumoas  strad  din Clu  apoca 
îi poart  numele
 A tept  de asemenea  s  apar  o 
adev rat  biogra e a lui Iuliu Maniu  Cartea 
domnului Stan este  cu certitudine  una 
bun  dar nu are orul emo ional pe care 
ar trebui s  îl aib  o carte consacrat  unui 
om excep ional  Din tot ceea ce s a scris 
despre el  cel mai mult m a impresionat 
evocarea ultimelor ile ale lui Iuliu Maniu 
în înc isoarea de la Sig etul Marma iei 
evocat  de Carandino  fostul director de la 
Dreptatea  Sugere  Institutului de Istorie 

eorge Bari iu din Clu  apoca s  publice  
într o edi ie tiin i c  coresponden a dintre 
Simion B rnu iu i Ioan Maniu  udec tor  
tat l lui Iuliu Maniu
 A  mai dori ca  pân  la sfâr itul vie ii 
mele  m car o parte din aspira iile mele  care 
nu cred c  sunt singulare  s  se îndeplineasc
 Sunt foarte bucuros s  a ap rut 
aproape integral urnalul Politic al lui 
Ioan Hudin  pentru care îmi exprim 
totala gratitudine fa  de academicianul 
Dan Berindei  În acest urnal  Maniu este 
persona ul central  Ar merita ca fragmente 
din evocarea lui Maniu s  gure e i în 
c r ile de istorie  deoarece urnalul este scris 
foarte bine  iar persona ul este caracteri at în 
mod amplu i conving tor
 

)

Dr. Adrian MAN
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 S a n scut în imleu Silvaniei la 4 
august 1903  din p rin ii Ilie i Maria C i iu 
cu domiciliul în strada Cri an  într o cas  
modest  cu înc  dou  surori
 coala primar  a f cut o între anii 
1910 1914  iar liceul între anii 1914 1922  A 
fost un elev sârguincios i din cau a s r ciei 
a fost nevoit s  predea ore la elevii din clasele 
mai mici  La terminarea liceului a primit o 
burs  de studii în Italia  la Colegiul Ponti cal 
„Pio Romeno” din Roma  unde a urmat studii 
teologice între anii 1923 1928  A fost irotonit 
preot celib la 12 noiembrie 1928  
 Dup  irotonire s a întors în ar  
primind paro ia Reteag din ude ul Clu  

u dup  mult timp a fost transferat la 
Clu apoca  unde a fost numit profesor 
de teologie  func ie pe care a îndeplinit o 
pân  în anul 1948  În aceast  perioad  a 
fost i capelan al surorilor din Congrega ia 
„ ” din Clu  A ob inut i 
titlul Doctor în Teologie i iloso e  A scris 
mai multe c r i: „ ”  „ ”  
„ ”  „

”  „
”

 În 1936 a dus pe c eltuiala sa la Liceul 
Confesional „ ” din Clu  
pe nepoata Ecaterina  aceasta r mânând 
în m n stire  În 1940  odat  cu cedarea 
Ardealului  Ecaterina a fost transferat  la 
Sibiu  unde a lucrat în spital  A fost adus  în 
1945  la ucu  ude ul Clu  ind bolnav  de 
meningit  A murit la 21 august 1945 ind 
înmormântat  la ucu  
 Dup  1948 s a ascuns împreun  cu 
surorile din Congrega ia „ ” 
la ucu sau la Obre a  A fost arestat în 1950 
„ ”  
 În anul colar 1947 1948 m a dus 
si pe mine la Liceul Confesional „

”  tot pe c eltuiala sa  spri inind o 
astfel pe mama  care mai avea înc  trei copii 
de colari at  În anul 1949  parintele Simion 
st tea clandestin în Casa surorilor de la ucu  
Aici insistând la Maica Superioar  am fost 
primit  în m n stire la 1 februarie 1949  de i 
era o perioad  tulbure  Am stat la ucu pân  
um tatea anului 1949  perioad  în care  ind 
ic  de C R ist i având gratuitate pe tren  

duceam alimente i coresponden a de la ucu 
la Obre a  M  duceam cu c ru a la gara ucu 
unde le înc rcam în vagon  apoi în alta Cistei 
eram a teptat  apoi treceam Târnava ca s  
putem a unge la Obre a  Am r mas în casa din 

Obre a pân  la sfâr itul lunii august când toate 
surorile de la ucu i Obre a au fost îmbarcate 
în autobu e pe care era scris cu litere mari 
„ ”  ne am întâlnit toate la Sibiu  
de unde ne au dus la Bistri a âlcea într o 
m n stire de c lug ri e ortodoxe  Surorile 
care aveau depuse „ ” ur mintele de 
castitate  s r cie i ascultare) au fost re inute i 
li s au con scat crucile pectorale i inelele  apoi 
s a trecut la presiuni asupra lor pentru a semna 
trecerea la ortodoxie  ou  celor f r  voturi  
ne au dat drumul acas  cu recomandarea s  
frecvent m Biserica Romano Catolic
 P rintele Simion a fost condamnat la 
3 5 ani de înc isoare si a trecut prin pu c riile 
de la Oradea  ilava  Porta Alb  iar ilava i 
Timi oara  A fost eliberat la 20 august 1954  
A r mas acas  pân  în 1956 timp în care a 
continuat s  celebre e Sfânta Liturg ie în cas  
i s  vi ite e  îmbr cat în aine r ne ti  pe 

surorile din Congrega ia „ ”  
care se a au în casele p rinte ti  Astfel: la 
Marca pe surorile Silag i  la Por  pe Sora 

ilotea  la Ia  pe surorile Maria aleriana i 
Maria Crescen ia  apoi la Plopi  Ip  alc u 
de os  alc u de Sus  Cosniciu  Marin  Aici 
a continuat s  celebre e clandestin  
 Deoarece era tot mai periculos i 
riscant  a ot rât s  plece în Moldova  unde 
a cerut Ministerului Cultelor s  e acceptat 
în ritul latin  Ob inând aprobarea  a r mas 
acolo  a utând în paro iile unde era nevoie  
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DESCHIDEREA 

A fost în paro iile: T m eni  D rm ne ti  
Sagna  Satul ou  Ploscu eni i S b uani  În 
paro ia T m eni a stat cel mai mult i aici î i 
doarme i somnul de veci din 11 martie 1988
 În timpul activit ii sale a petrecut 
multe ore în scaunul de spovad  a f cut 
cate e  cu copiii  adolescen ii i adul ii  a 
preg tit copiii pentru Prima Împ rt anie  
A f cut foarte multe traduceri din limba 
france  italian  i latin  Multiplica la 
ma ina de scris „ ”  
„ ” pe care apoi le f cea cadou 
tinerilor preo i
 enea în ecare an acas  pentru a 
se întâlni cu rudeniile în special cu cele 
dou  surori Ana i Amalia  Celebra Sfânta 
Liturg ie  în limba român  în Biserica 
romano catolic  din imleu  unde participau 
i rudele  Protopopul ortodox era deran at de 

faptul c  „

”
 În anul 1972 a participat la aniversarea 
a 50 de ani de la absolvirea Liceului „Simion 

” din imleu
 La 12 noiembrie 1978 a aniversat 
în paro ia Sagna  50 de ani de preo ie în 
pre en a multor confra i preo i  Acest 
eveniment a fost s rb torit i la imleu 
printr o Sfânt  Liturg ie celebrat  în 
Biserica romano catolic  de c tre p rintele 

ar ade Paul i p rintele Ciobanu  La masa 
festiv  au fost a tepta i i p rintele canonic 
Coriolan T mâian i p rintele Simion Man  
cu care inea leg tura când venea acas  
Evenimentul nu a fost lipsit de monitori area 

securit ii care „ ” printre alu elele de la 
geamul vecinului de peste drum
 inea leg tura cu preo ii greco catolici 
din Clu : pr  Pura  pr  Prundu  pr  Langa cu 
care se întâlnea la atra Dornei  în paro ia 
romano catolic  unde paro  era Iosif Sab u  
 În vara anului 1983  la 80 de ani  
au ind c  în comuna Bulci  ude ul Alba 
aproape de S vâr in)  exist  o comunitate 

mic  de 80 100 membri care nu au preot  s a 
oferit s  mearg  acolo i s  suplineasc  pân  
la venirea unui paro  A încercat s  repare 
casa paro ial  s  o dote e cu cele necesare: 
mobilier  araga  frigider  Era între inut de 
credincio i cu mâncare pe rândul caselor  
Scria la ma in  foarte mult  dar la un moment 
dat i a fost con scat  de mili ie  ând c  
nu poate face fa a s a întors la T m eni
 L a spri init material pe p rintele Iosif 
De eu  care avea patru copii
 Când a murit mama sora dânsului  
Ana) a celebrat slu ba de înmormântare în 
rit latin în pre en a paro ului din imleu i 
a p rintelui ar ade  care a venit din Beiu  
cu un grup de cânt re i pentru a putea s  
celebre e în limba român
 A dorit s i doarm  somnul de veci 
în p mântul Moldovei  unde spunea el: 
„

”
 oi cei r ma i din familie îi p str m 
vie memoria i ne rug m ca: „

”

  AMVON 

 Advent înseamn  venire  În vec ime 
când un Împ rat vi ita un ora  acel ora  
bene cia de un  Pentru noi  
cre tinii  Adventul indic  venirea lui Hristos  
Termenul  indic  ast i în mod obi nuit 
timpul liturgic care ne introduce în atmosfera 
Cr ciunului alc tuit în ritul Roman din patru 
s pt mâni
 Advent înseamn  pentru noi  cre tinii  
a adar  venire: pe de o parte vine Domnul 
nostru Isus Hristos  care este capul Bisericii  
El este „ ”  iar pe 
de alt  parte  Biserica Îl a teapt  pe Cel care 
vine
 Sunt în num r de trei venirile 

Domnului nostru Isus Hristos care ne 
sunt pre entate în mod obi nuit în Sfânta 
Liturg ie: venirea la Cr ciun  venirea la 
sfâr itul veacurilor  i venirea de ast i  din 
cadrul acestei s nte celebr ri liturgice
 Adventul este un eveniment care Îl 
pune în centru mai presus de toate pe Isus 
Hristos  adic  pe cel care vine  igura sa ne 
este pre entat  de c tre Sfântul Pavel în întâia 
lectur  de ast i: „

”
 Dac  El vine  noi trebuie s L a tept m  
trebuie s  preg tim venirea Sa
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 Evenimentul venirii Domnului i 
al vie ii cre tine ca a teptare a Celui ce 
vine  a fost tema fundamental  a marilor 
catedrale i a tuturor bisericilor medievale ale 
Occidentului  începând din secolul al II lea  
Aceste biserici în ar itectura i în iconogra a 
lor  sub in uen a tradi iei orientale  exprim  
teologia Adventului  Adventul simboli ea  
pentru noi nu numai o perioad  a anului 
liturgic  ci este icoana întregii noastre vie i de 
credin  
 Când un credincios intr  într una 
din aceste biserici medievale  privirea sa este 
atras  imediat de gura impun toare a lui Isus 
Hristos Pantocrator care domin  toat  partea 
de deasupra altarului  u numai atât  deoarece 
pân  i pardoseala bisericii u or în urcare spre 
altar este o invita ie adresat  credinciosului de 
a porni într un urcu  c tre Domnul

 De ecare dat  când ie im de acas  
i ne îndrept m spre biseric  exprim m 

aceast  imagine a vie ii cre tine  Ast i s a 
desc is pentru noi  care este 
Isus Hristos  i El a intrat în lume printr o 
poart  adic  prin Preacurata ecioar  Maria  
care adesea este repre entat  în misterul 
Buneivestiri pe u a principal  a iconostasului  
tocmai pentru a ar ta acest mister  oi  
discipolii lui Isus Hristos  de ecare dat  când 

intr m pe u a bisericii noastre trebuie „
 cum spune Sfântul P rinte  Papa 

rancisc  

”   din 8 decembrie 
2015)
 Odat  ce am intrat pe poart  înaint m 
de ecare dat  împreun  cu Domnul nostru 
Isus Hristos c tre altar  locul mor ii i al 
învierii Sale  
 O dat  intra i în biseric  Domnul ne 
vorbe te prin proclamarea S ntelor Scripturi  
Domnul ne adresea  cuvântul S u  

 Ast i Domnul nostru Isus Hristos ne 
vorbe te i prin evang elia dup  Sfântul Luca 
i ne relatea  nou  celor aduna i în urul 

mesei altarului o parabol  
 „

”  Dar Isus i a 
r spuns cu o alt  parabol : „

”  

 În aceast  parabol  Isus ne pre int  
diferite categorii de persoane  pentru a ne 
înv a care este comportamentul pe care 
trebuie s l avem în via  pentru a  demni de 
c emarea Sa i pentru a L întâlni în momentul 
împ rt irii cu trupul i Sângele S u  
 Boga ii sunt aceia care i permit prin 
bog ia pe care o de in s i cumpere terenuri 
sau mi loace de munc  boi în acele vremuri  
cu care s i lucre e p mântul  Boga ii stau 
acas  în timp ce slu itorul le duce invita ia de 
la st pân  Cei boga i ies doar atunci când au 
de mers s  vad  sau s  încerce un nou obiect 
pe care vor s  îl cumpere  
 S racii îns  a teapt  s i c eme cineva 
ca ilieri ca s  lucre e domeniile celor înst ri i  
S rmanii aproape întotdeauna nu au o cas  
pentru c  tr iesc f r  un acoperi  i trebuie s  
îi c ut m prin pie e i pe drumuri i pe sub 
poduri
 Cei boga i tr iesc în untru  cei s raci 
tr iesc afar  unii sunt st pâni  iar al ii  
slu itori  
 erici i cei c ema i la osp ul mielului  

iii leg mântului fuseser  invita i cei dintâi  
dar vor r mâne afar  i  paradoxal  to i 
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marginali a ii i s rmanii vor intra în casa 
Domnului  Da  poporul vec iului leg mânt a 
fost cel c emat  îns  nu s a tiut de lipi de ceea 
ce avea  Bunurile acestei lumi i au împiedicat 
s  îmbr i e e c emarea Dumne eului lor  Ei 
s au oprit la nivelul creaturilor: p mântul  boii  
i c iar so ia  Au devenit idolatri deoarece au 

uitat c  Domnul este Creatorul a toate  Toate 
s au întâmplat pe dos  Cei dintâi c ema i nu 
au îmbr i at c emarea adresat  lor  în timp ce 
s racii au fost pofti i la mas  i la s rb toare
 Sc imbarea îns  nu a fost f cut  
de c tre st pânul casei care a r mas del 
promisiunilor sale  ci de invita ii în i i  Ace tia 
din urm  au ales darul în locul Donatorului  
Iat i îns  pe s raci  cei mai pre os dintre to i  
c  se a a  în calitate de invita i la osp ul 
împ r iei lui Dumne eu  

 St pânul casei care i invit  pe to i  
cel numit Domnul de evang elistul Luca  
îl repre int  în mod evident pe însu i 
Dumne eu  i mai precis  pe Dumne eu 
Tat l  La sfâr itul parabolei îns  Isus ne 
de v luie c  osp ul cel mare despre care a 
vorbit la început este i osp ul s u  El este 
cel care invit  cel care întâmpin  i este El 
cel în m sur  s  udece cine va  exclus de la 
bucuria banc etului es atologic  Dumne eu 
nu le cere invita ilor s  renun e de nitiv 
la averile lor i nici s  lase la o parte so ia  
Primii i au cump rat un p mânt sau cinci 
perec i de boi  iar cel de al treilea i a luat 
so ie  acum sunt invita i la un osp  pe care 
îl ofer  Domnul  Dumne eu vrea s  veri ce 
dac  invita ii au capacitatea de a i dep i 
ata amentul fa  de lucruri pentru a intra în 
logica darului  De fapt c iar dac  fuseser  
cump rate  p mântul i animalele îi fuseser  
date omului tot de c tre Dumne eu  Darul 
cel mai pre ios f cut lui Adam  a utorul care 
îi seam n  este so ia cf  en 2 18 25)  tim 
bine de altfel în ce neca  au c ut amândoi 
atunci când au refu at s  primeasc  darul lui 
Dumne eu  cf  en 2 3)  
 În general  în societatea noastr  
consumist  noi suntem orienta i s  ne plac  
ceea ce cump r m  ceea ce ob inem prin 
munc  prin implicare  prin ceea ce tim s  
facem  iar la nivel rela ional  prin cuceririle 
noastre  Prefer m s  ne construim via a i 
rela iile umane singuri  ca i cum Dumne eu 
nici nu ar exista  i astfel ne surprinde darul 
pe care Dumne eu ni l ofer  prin invita ia 
pe care ne o adresea  în ecare duminic  
de a lua parte la osp ul s u  l sându ne 
de orienta i  încât nu i mai putem recunoa te 
valoarea i importan a  preferând astfel 
realit ile cotidiene ale acestei vie i  

 Exist  îns  evenimente prin care 
Dumne eu ne ia de mân  i ne spune: 

 La un 
astfel de parcurs ne invit  Dumne eu ast i 
prin desc iderea por ii în cadrul acestei s nte 
celebr ri  Dumne eu nu ne cere numai s L 
punem pe el pe primul loc în via a noastr  
mai sus de preocup rile noastre cotidiene  ci 
ne cere s  ne facem martori ai planului s u i 
s  transmitem mai departe invita ia sa la to i 
b rba ii i la toate femeile pe care le întâlnim 
pe c r rile vie ii noastre  

7  A L întâlni pe Dumne eu
 
 Ast i Domnul  Isus Hristos 
Pantocrator  ne întâmpin  cu bra ele desc ise  
Da  în momentul Împ rt aniei  Ministrul 
Sacru ducând Trupul i Sângele lui Hristos  
se apropie de adunarea credincio ilor  în timp 
ce credincio ii se a a  în rând i se apropie 
de el  Prin aceast  mi care se exprim  toat  
teologia vie ii cre tine  De ecare dat  când 
v d în Italia credincio ii care întind mâna 
spre a primi Eu aristia  îmi vine în minte 
acel gest atât de des întâlnit pe str ile 
ora elor noastre  i anume gestul cer etorului  
Iubi i credincio i  înaintea lui Isus Hristos 
Pantocrator imaginea Dumne eului 
invi ibil  întâiul n scut al întregii crea ii  
capul corpului  adic  al Bisericii  întâiul 
n scut dintre cei care învie din mor i  noi to i 
suntem ni te cer etori  începând de la mine  
de la conduc torii acestei lumi  i pân  la 
dumneavoastr  credincio ii aici pre en i  Lui 
s i cerem iertare pentru p cate  s L rug m a 
ne învrednici de o inim  nou  încât în acest an 
al Milostivirii divine s  devenim  asemenea 
Lui  instrumente ale iert rii  ale în elegerii i 
îndur rii  s  ne transform m în m rturii ale 
faptului c  iubirea este mai puternic  decât 
orice form  de violen  i e mai puternic  
c iar decât moartea  deoarece r ul se învinge 
întotdeauna prin bine i prin iubire
 În momentul Împ rt aniei  când vom 

 înaintea altarului s  primim eu aristia  s  
ne rug m lui Isus Hristos Pantocrator:
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 O nou  edi ie a Monogra ei satului 
B d cin i a familiei Maniu se impunea nu 
doar din pricina epui rii primei edi ii  ci 
i din alte considerente  Reali area relativ 

rapid  a proiectului  ritmul ini ial  dorin a 
de a duce la cap t proiectul într un timp cât 
mai scurt au impus o mai atent  revi uire  
Totodat  num rul ridicat de noi lucr ri de 
specialitate ap rute  noi documente scoase 
la lumin  din ar iva C SAS  fotogra i din 
colec ii personale  la acestea ad ugându se 
dorin a reasc  de a mai completa  de a aduce 
la i  de a aran a dup  alte criterii con inutul 
i informa iile  au creat noi perspective  

Înf ptuirea unei noi edi ii s a impus  în 
consecin  ca necesar  ca un act resc
 Motiva ia unei asemenea deci ii 
re ida în dorin a de a oferi spre lectur  
tuturor  aceste „f râme” din trecut într o 
edi ie revi uit  întregit  i adus  la i  Doresc 
s  le ofer cititorilor nu doar o retip rire  ci o 
lucrare mai bine întocmit  i completat  
 ac preci area c  în pre enta edi ie 
s au introdus i unele subcapitole i capitole 
noi  iar altele c iar înlocuiesc într o form  
mai bun  pe cele din edi ia precedent  Tot 
la ad ugiri men ion m c  la Anexe apar 
noi documente  scrisori  diplome  fotogra i  
note  informa ii etc  ot m  de asemenea  c  
ilustra ia a fost completat  i ea  acolo unde 

 

s a apreciat a  necesar  iar bibliogra a a fost 
îmbog it  cu noi lucr ri  Cu toate acestea 
structura  în general  a r mas cea ini ial  
 Sper ca noua edi ie  rev ut  i 
ad ugit  înso it  de aceste preci ri i 
l muriri  va  de folos tuturor celor interesa i 
de istoria local  a satului B d cin  precum 
i de cea a familiei  care l a dat României 

pe unul dintre cei mai mari oameni de stat  
Iuliu Maniu

Pr. Cristian BORZ

 

INAUGURAREA 
  a fost 
inaugurat  i în S la  prin celebrarea S ntei 
Liturg ii la Biserica „ ” din 

imleu Silvaniei  La eveniment a participat 
i Excelen a sa Piero Marini  Ar iepiscop 

al Bisericii Romano Catolice i maestru de 
ceremonii în timpul ponti catului Sfântului 
P rinte Ioan Paul al II lea i al Papei Benedict 
al I lea  împreun  cu Preas n ia Sa  irgil 
Bercea  episcopul greco catolic de Oradea i 
un sobor de preo i
 Ceremonia a început cu întâmpinarea 
a celor doi ierar i la orele 9 30  cu pâine i 
vin  apoi a urmat ceremonia de desc idere a 
„ ”  s a celebrat Sfânta Liturg ie la 
care credincio ii pre en i au ascultat cuvântul 
de înv tur  al Ar iepiscopului Piero Marini  
Înaltul Ierar  a explicat semni ca ia 

desc iderii unei Por i S nte dup  îndemnul 
Papei rancis: „

” 
 La eveniment au fost pre en i 
primarul ora ului Septimiu C t lin urca  i 
deputatul Lucian Bode al turi de un num r 
mare de credincio i din imleu Silvaniei 
i împre urimi  biserica „ ” 

paro ial  ind neînc p toare  Evenimentul 
s a înc eiat cu o mic  agap  oferit  celor 
pre en i de c tre credincio ii paro iei din 

imleu

Ioana GALE
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 ia a consacrat  profund înr d cinat  
în exemplele i înv tura Domnului nostru 
Isus C ristos  este un dar de la Dumne eu 
Tat l pentru Biseric  prin Sfântul Spirit  Cu 
profesiunea voturilor c lug re ti 

) tr s turi ale lui Isus C ristos  
 primesc 

o tipic  i unic  vi ibilitate» în mi locul 
lumii  iar privirea credincio ilor este c emat  
spre acel mister al Împ r iei lui Dumne eu  
c emare care este de a pre ent  în istorie  dar 
a teptând plin tatea reali rii în ceruri
 De a lungul secolelor nu au încetat s  
existe b rba i i femei  aten i la c emarea lui 
Dumne eu i la mi carea Spiritului Sfânt  
alegând aceast  via  special  de a i urma 
lui C ristos i pentru a se dedica lui cu o 
inim  » cfr  1 Cor 7  34)  Precum 
odinioar  ucenicii Domnului  au l sat i ei totul 
pentru a sta cu El i a I urma în toate  adic  a 
se pune în slu ba lui Dumne eu i a fra ilor  
În acest mod ei au contribuit la manifestarea 
i misiunea Bisericii cu multe carisme de via  

spiritual  i apostolic  dat  lor de Spiritul Sfânt 
Sf  Ioan Paul al II lea  )

 Anul ie ii Consacrate repre int  cu 
siguran  prile  de bucurie în toate comunit ile 
monastice  fraternit i i institu ii de via  
consacrat  o aducere aminte a primului 
moment în care am sim it voca ia la via a 
c lug reasc  a persoanelor care ne au condus 
pa ii spre taina acestei vie i  dar i un prile  
de a sta mai mult i mai profund în mie ul 
vie ii comunitare  mici gesturi de fraternitate  
caritate i iubire fr easc  Mai presus de toate 
este o apropiere mai mare de Dumne eu prin 
rug ciune i meditarea Cuvântului Divin i 

  a  îndr ni a spune: meditarea i 
aprofundarea propriilor Reguli Mona ale sau 
Constitu ii de via  consacrat
 Comunitatea noastr  monastic  nu 
doar c  a parcurs cele mai sus amintite  dar 
i a desc is por ile pentru a primi în mi locul ei 

pe întreaga durat  a Anului ie ii Consacrate 
mai mul i fra i i surori în C ristos din diferite 
comunit i i de Reguli diferite  Diferit  am 
putea spune doar ca aparen  pentru c  ecare 
Regul  Monastic  sau Constitu ie de via  
consacrat  are la ba  Sfânta Sciptur  Aceasta 
face s  e legate între ele  diferen  f când doar 
modul de a le tr i i persoana fondatorului
 iind o comunitate monastic  cu 
speci c contemplativ i având ca magistru 
Regula Sfântului asile cel Mare prima dintre 
Regulile Mona ale pentru via  comunitar  
sau de ob te) s a încercat s  se aduc  i în 
comunitatea din umal  ude ul S la  un su u 
din ceea ce odinioar  p rintele nostru asile 
cel Mare a reu it s  cl deasc  a a numita 
Ba iliad  prin a da o mai mare importan  
celor a a i în suferin  i neca uri  Dar trei 
lucruri sunt de ba  în Regula Sf  asile cel 
Mare:

 imic mai mult decât ceea ce Sfânta 
Scriptur  cere oric rui cre tin  s au cum spunea 
Sf  P rinte rancisc: persoana consacrat  
trebuie s  e profet  apropiat i speran
 Înc eierea acestui an al vie ii consacrate 
a fost celebrat  pe data de 2 februarie 2016  
la s rb toarea Întâmpin rii Domnului  
Dumne eului i Mântuitorului nostru Isus 
C ristos  prile  în care am celebrat împreun  
cu Preas n ia Sa Dr  irgil Bercea  episcop de 
Oradea i Întâist t tor al M n stirii noastre  
Apoi  pe data de 6 februarie 2016 am s rb torit 
împreun  cu to i c lug rii  fra ii i surorile din 
Epar ia i Diece a Catolic  de Oradea  prile  
de bucurie i împ rt ire fra easc
 Anul vie ii consacrate a fost un bun 
prile  de a deveni mai boga i din punct de 
vedere spiritual  C iar dac  am s rb torit 
simbolic înc eierea acestui an pe 2 februarie  
pentru noi mona ii  fra i i surori  acest an 
continu  cu n de dea c  ne va purta spre aceea 
fericire etern  

M n stirea Sf  Înviere  umal
Fr. Severian DOD

sursa foto: 
 Eugen Ivu
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C indri ) i cu parastasul pentru familia 
Maniu  celebrat de Olimpiu Todoran  vicar 
general al Epar iei de Oradea  împreun  
cu un sobor de preo i  A urmat vi itarea 
Mu eului Memorial „ ”  amena at 
la demisolul Bisericii reco Catolice  unde 
s a desf urat simpo ionul „ Salva i Istoria 

a ional   Salva i Casa lui Iuliu Maniu ”
 În cadrul simpo ionului  dr  Marin 
Pop  cercet tor la M IAZ a pre entat 
interesanta lucrare „

”  iar dr  Dan Deac  
specialist în Dacia Roman  la M IAZ  a 
captivat aten ia întregii asisten e cu tema 
„

”  g sit  pe o plac  în 
peretele casei lui Iuliu Maniu  În continuare  a 
avut loc o „ ”  Este vorba despre 
cea de a doua edi ii a volumului „

” revi uit 
i ad ugit)  scris de preotul Cristian Bor  

Cartea a ap rut în colec ia „ ” a 
Editurii „ ” a CCA S  Motivarea 
apari iei c r ii i o succint  pre entare au 
fost f cute de dl  Daniel S uca  directorul 
CCA S  În continuare  pr  Bor  a pre entat 
date  înso ite de fotogra i  despre stadiul 
actual al Proiectului de reabilitare a Casei 
Memoriale „ ”  În leg tur  cu cele 
spuse  au vorbit  pertinent i documentat  
domnii: ec  Lucian Bode  deputat în 
Parlamentul  României  urist Dionisie Oros 

imleu Silvaniei)  prof  Petru Bon e Sâg) i 
prof  Liviu Petrina Bucure ti)  n rup olk 
imleuan Dionis Oros  c itar  i Eduard 

Man  vioar ) a interpretat un cântec dup  
poe ia „ ”  scris  de Corneliu Coposu  
Apoi  pr  Bor  a înmânat câte o carte ec rui 
solicitant  cu autograf personali at
 În drum spre C minul Cultural  elevi 
i cadre didactice de la coala imna ial  

nr  1 din comuna Pericei S la ) i grupul de 
participan i din Ieud au depus coroane de 

ori la Monumentul Eroilor
 Pe scena c minului s a desf urat un 
frumos i pilduitor program cultural artistic  
sus inut de: rupul de copii „

” din localitate recit ri de „ ” 
din via a i din activitatea lui Iuliu Maniu i de 
poe ii scrise de nepo ii acestuia  Ioan i Matei 
Boil  precum i de dr  tefan icolae C i iu 
 prestigios cercet tor b d cinan în medicin  

biologie i alimenta ie i cântecul „
”  în acompaniamentul la c itar  

al ing  Teodor Pocola  L T  „ ” 

  rumos început al lunii lui 
urar  ca de prim var  Cu vânt domol  

însorit i cald  Cald  precum inimile i 
su etele locuitorilor pitorescului sat s l ean 
B d cin  cei care tiu s  pre uiasc  oamenii 
locului i evenimentele legate de ace tia  A a 
s a întâmplat i duminic  7 februarie 2016  
când B d cinul a fost în s rb toare  De a este 
tradi ie ca  în prima duminic  a lunii februarie  
s  se desf oare activit i de comemorare 
a lui Iuliu Maniu  urist i personalitate 
marcant  a vie ii politice române ti  f uritor 
important al Marii niri de la 1 Decembrie 
1918 i pre edinte al Consiliului Dirigent 
al Transilvaniei  pre edinte a dou  partide 

a ional Român i a ional r nesc)  
membru de onoare al Academiei Române 
din 1919) i prim ministru al României în 

trei rânduri  A fost aleas  aceast  duminic  
pentru c  în prea ma ei  la 5 februarie 1953  
Iuliu Maniu  s a ridicat în Cer  în dreapta 
Domnului  ca un martir de seam  dup  
persecu iile i dup  c inurile suportate în 
înc isoarea comunist  din Sig etu Marma iei
 În acest context  Paro ia reco Catolic  
din B d cin  Mu eul ude ean de Istorie i 
Art  din Zal u M IAZ)  Centrul de Cultur  
i Art  al ude ului S la  CCA S)  Direc ia 
ude ean  pentru Cultur  i Patrimoniul 
a ional S la  D CP S)  coala imna ial  

„ ” din B d cin i Radio Maria 
din Oradea au organi at multiple activit i 
tematice  La acestea  al turi de localnici  
au participat: repre entan i ai institu iilor 
cultural istorice s l ene  persoane din 
comunele limitrofe i nu numai  personalit i 
din ar  invita i i oameni de pres
 estivit ile au început cu s vâr irea 
S ntei Liturg ii  cu Pilda Talan ilor  
sus inute de Corul Bisericii din comuna Ieud 
Maramure  diri or  bibliotecara Anu a 
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din imleu Silvaniei  interpretând i dou  
melodii  coordonatoare  prof  Maria Bor )  
Corul mixt greco catolic i ortodox) „

” cântecele patriotice: 
României   i 

 coordonatoare înv  lorica Man)  
rupul olk imleuan i rupul olcloric din 

Ieud  de pe alea I ei suit  de cântece i de 
ocuri populare  coregraf  înv  Liviu Ilea)  
Întregul program a fost monitori at de elevii: 
Bianca C ere i i Alin M d lin Pop
 În înc eiere  pr  Cristian Bor  a readus 
în discu ie stadiul Proiectului „

”  iar 
doamna ar itect aleria Le ene D CP S) 
a pre entat câteva date te nice i fotogra i 
referitoare la lucr rile efectuate  Au fost 
pre enta i to i partenerii proiectului  
reluându se apelul de sus inere material  
i nanciar  a acestuia  luând exemplul 

Prim riei din ora ul imleu Silvaniei  
singura institu ie s l ean  care a sponsori at 
cu bani reabilitarea importantului imobil
 De remarcat c  la activit i au 
participat i directorii colilor din localit ile: 
B d cin  Bobota  Boc a toate trei s l ene) i 
B se ti Maramure )  Cu acest prile   s au 

consolidat leg turile dintre aceste institu ii 
de înv mânt  desc i ându se seria anual  
a ac iunilor cultural artistice i de sus inere 
a proiectului amintit  Acest fapt  cu atât mai 
mult cu cât c iar Iuliu Maniu  ap r torul 
consecvent al democra iei  criticul înver unat 
al regimurilor autoritare  dictatoriale i 
totalitar comuniste din România  spunea: 
„

”

                                                                    
Publicist  imleu Silvaniei

 

UN CEAS CU ISUS
 Sear  de vineri  Micu a Capel  
greco catolic  din Mese enii de Sus  
 Din vâltoarea vremurilor pre entului 
ce dau n val  peste noi cu de toate  cu bune 
i cu mai pu in bune  sim im adesea nevoia  

pentru a evita tulburarea  s  evad m  i 
atunci în dulcea lumin  lin  a serilor de 
vineri a ec rei s pt mâni ne îndrept m 
i gândul  i su etul  i pa ii în c utarea 

ti nei  spre o dumne eiasc  întâlnire de  
 CEAS  C  IS S  

 i  spunem atunci în gândul nostru: 
„

 A fost o bucurie a su etului  dar i o 
provocare clipa când p rintele Ioan Mitrea 
ne a propus ca odat  cu venirea nop ilor 
lungi de iarn  s  primim împreun  cu 
to ii  în dup amia a de vineri a ec rei 
s pt mâni  PACEA lui Isus în inimile 
noastre  i  nu oricum ci  uni i în rug ciune 

s  primim „ “ cât 
adev rata sfânta PACE i lini te i împ care 
su eteasc  pe care doar Isus o poate oferi  
  Devine bucurie i rug ciune ceea 
ce face p rintele Ioan Mitrea împreun  cu 
credincio ii prin aceste ore de adora ie la 
Sfânta Inim  a lui Isus  Îi mul umesc lui 
Dumne eu pentru acest lucru  Ele ofer  
tr iri sincere  speciale prin temele alese 
în dialogul cu Isus  prin profun imea 
rug ciunilor puse în contextul ec rei teme  
prin momentele de reculegere înnobilate de 
o lini titoare mu ic  aleas  cu deosebit  
aten ie  La toate acestea se adaug  originalul 
mod de provocare  de implicare interactiv  
a ec rui credincios participant  S  nu e 
nici o secund  în care gândul s  boare 
în afara momentului  a rug ciunii  nici o 
clip  f r  pre en a lui Isus  Sublim ceas de 
în l are su eteasc  Sublim CEAS C  IS S  
S i mul umim lui Dumne eu  pentru tot
 Îi mul umim p rintelui paro  
pentru ertfa pe care o face pentru „mâna de 

” adunat  deocamdat  în micu a 
capel  greco catolic  din Mese enii de Sus

Ileana NEAGA
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 Întâlnirea cu dl  alentin Bo ca în 
bisericu a înc inat  ecioarei Maria din 
Dearborn  Mic igan  S A  

)  ne a desc is 
noi ori onturi în cunoa terea vie ii Bisericii 
Române nite de peste ocean  istorisindu ne 
pu in i despre via a „ ”  devenit 
preot greco catolic  în clandestinitate  Intrând 
în profun imea istorioarelor i amintind de 
nume cu greutate a istoriei contemporane  
s a desc is apetitul c ut rii i red rii altor 
amintiri cu înc rc tur  su eteasc  cel pu in 
la fel de intens  În luna iunie 2015 l am avut 
ca oaspete în comunitatea noastr  c iar pe 
„ ” Mi ai iril  preot greco catolic 
pensionar  în vârst  de 92 de ani
 remea de pe lâng  marile lacuri i a 
întâmpinat pe musa rii din statul Ari ona 
cu o ploaie de var  nu tocmai r coroas  
Din ma in  a coborât foarte sprinten preotul 
Mike iril  cu un âmbet larg  salutând cu 
o voce care contrasta cu vremea de afar  
pre entându ne o i pe so ia dânsului  Bett  
o doamn  cu o inut  i cu o privire care 
te trimite cu gândul la dragostea din oc ii 

ec rei bunici
 Anii au trecut peste trupul p rintelui  
iar pentru Sfânta Liturg ie a ales s  r mân  
al turi de familie  S a apropiat totu i pentru 
Sfânta Împ rt anie  amintindu i cu bucurie 
de anii în care a slu it ca preot în comunitatea 

 din Detroit  a i o 
comunitate îmb trânit  i aproape stins  
datorit  de r d cin rii familiilor  atât de 
natural  pe continentul nord american
 Înainte de a i lua „ ” 
ne a povestit  fragmentat  cum a renovat 
împreun  cu fra ii sala bisericii  
dându ne oca ia s  putem gusta oarecum 
din ceea ce vec ile comunit i române unite 
din Mic igan  erau odinioar  i parc  un 
dialog mai obiectiv se impunea de la sine…

 

 : Data na terii mele este 
16 aprilie 1924  P rin ii mei  eorg e i 
Iulia C iril  au venit în America înainte 
de începutul Primului R boi Mondial  în 

1914  Ei au venit din Transilvania  comuna 
e endiu  ude ul S la   care pe vremea 

aceea apar inea Austro ngariei  Am avut 
doi fra i i o sor  to i trei mai b trâni decât 
mine  În anul 1930  când ne am mutat în 
satul natal al p rin ilor mei  eu eram de ase 
ani  o n de nou  Dan avea 12 ani  iar sora 
Iulia  15

 

: Biserica noastr   
 de pe strada Orleans n am 

uitat o niciodat  P rin ii no tri ne duceau la 
biseric  în ecare Duminic
 
 

: P rin ii mei s au mutat din 
ngaria în America 

)  dup  
cum am men ionat  i în 1930 au revenit în 
România  n an mai târ iu  împlinind vârsta 
de apte ani  am fost trimis la coala primar  
din satul e endiu  În anul 1937 am intrat 
ca student la coala ormal  de Înv tori 
din Oradea  de unde am primit diploma de 
înv tor  în anul 1945  Atmosfera primilor 
ani în România a fost bun  Toate s au 
sc imbat îns  cu ocuparea Transilvaniei de 

ord de c tre ngaria…

 

: În August 1946 m am reîntors 
în S A  i aveam vârsta de 22 de ani  
Studiile din România nu m au a utat  c ci 
nu tiam engle e te  Am intrat voluntar în 
armat  pentru 18 luni  în programul „

of Rig ts)  
” 1
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 : În anul 1959 ne am mutat la 
Biserica Sf  Maria  deoarece cump rasem o 
cas  la trei sau patru mile distan  Biserica 

 era la vreo 10 15 mile 
distan  Paro ia  a fost considerat  
printre cele mai mici din America  um rul 
membrilor  în fotogra ile pe care le de in  
este ca la 40 50 de persoane  Aveam o mas  
comun  lunar  cost benevol)  o surs  
sigur  de venit pentru între inerea bisericii

 

 : Ca elev la coala ormal  din 
Oradea am studiat mu ica teorie i vioar ) 
ca disciplin  obligatorie  iar la 

 în Detroit  am studiat „ ”
 Eu am fondat corul pe patru voci  
acompaniat de org  Imnurile  
sunt cele compuse de  Mu icescu  
R spunsurile la ectenii le am aran at eu  

tiam partea sopranelor compus  de rancisc 
Hubic  deoarece f ceam parte din orc estra 
corului Hubic de pe lâng  catedrala din 
Oradea… Mie mi au pl cut r spunsurile lui 
Hubic i 
 Dup  irotonirea mea ca diacon  corul 
a continuat mai mul i ani  Câteva biserici 
romano catolice din p r ile Dearbornului 
ne au invitat s  servim Sf  Liturg ie în 
comunit ile lor  pe vremea când eram înc  
sub Ar iepiscopia Romano Catolic  de 
Detroit

 

 : Da  p rintele Aron mi a propus 
s  devin diacon  Preg tirea pentru diaconat 
am f cut o prin programul „Permanent 

” din cadrul Ar iepiscopiei 
Romano Catolice din Detroit  Am fost 

irotonit de c tre Cardinalul Dearden al 
Detroitului pe data de 10 iunie 1978  în 
catedrala de pe ood ard Avenue  în 
Detroit  cu aprobarea Romei  pentru Biserica 
Catolic  de Rit Bi antin  Am activat ca diacon 
timp de nou  ani  pân  în 1987
 Slu irile ca diacon la S ntele Liturg ii 
au însemnat pentru mine momente 
marcante  n alt moment special din acea 
perioad  a fost efortul f cut de mine ca 
Pre edinte la ARCA 

)  pentru convingerea 
Curiei Vaticanului de a crea o Episcopie 

reco Catolic  pentru românii din S A 2

 

 : Împreun  cu pr  Aron  am 
discutat mult despre greut ile pe care 
Biserica noastr  din America le va avea 
din pricina lipsei preo ilor tineri  A a s a 
întâmplat la biserica  din 
Detroit  Dup  moartea pr  eorg e Pop  a 
trecut mult timp pân  când s a g sit preot 
s l înlocuiasc  Am slu it al turi de pr  
Aron la ambele biserici  Eram doi diaconi 
permanen i  dar nu aveam episcop român 
care s  ne irotoneasc  P rintele Aron a 
sugerat posibilitatea irotonirii mele în 
România „ ”  cum spuneam noi)  
S n ia lui tia de Preas n itul Ploscaru în 
regiunea Banatului…
 Sora mea tr ia înc  în România  
v duv  i în anul 1986 ne a vi itat în Statele 

nite  Eu am discutat cu ea posibilitatea 
de c l tori în România pentru o eventual  

irotonire  La începutul anului 1987 mi a 
trimis o scrisoare  spunându mi c  Tinu 
nepotul Valentin Bo ca) tie un episcop în 

Reg in  Preas n itul Todea  ce servea în 
mod clandestin  De asemenea  Tinu ne putea 
a tepta în Bucure ti la sora lui  Cica elicia)  
Primul nostru episcop din America  P S  
Pu ca  m a îndemnat s  merg în România i 
mi a dat o scrisoare de recomandare
 Am a uns în Bucure ti în iua de 
15 mai 1987  r mânând în prima noapte 
la nepoata mea  A doua i am plecat spre 
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Baia Mare  ora ul unde Tinu tr ia  Planul 
nostru a fost s  trecem pe la PS  Todea  în 
Reg in  c ci Tinu vorbise cu dânsul despre 
posibilitatea de a m  irotoni  i voiam s  
tim data când s n ia sa era disponibil

 A un i la Reg in  am intrat pe strada 
unde locuia PS  Todea  dar am parcat la 
o distan  mai mare de cas  Am mers pe 
os pân  la poarta casei  am sunat i ne a 
întâmpinat  Tinu ne a f cut cuno tin  i l a 
întrebat despre data la care s  ne întoarcem 
pentru irotonire  e a r spuns: „

”
 Am revenit la ma in  unde ne a tepta 
so ia  Bett  am parcat ma ina la o distan  
mai mare i am a teptat vreo dou  ore
 La ora 5 în iua de 16 mai 1987 am 
revenit la casa Preas n itului i am fost 
introdus celor doi oameni care erau de fa  
pentru serviciul irotonirii  Cel mai tân r 
era nepotul Preas n itului  Virgil Bercea  
care a servit ca i cantor  El a stat de vorb  
pu in cu so ia Bett  i i a spus c  este preot  
Persoana cealalt  era pu in mai în vârst  i 
Dumnealui l a asistat pe Preas n itul Todea  
Din nefericire nu i am re inut numele
 În urul orei 7 p m  am plecat din 
Reg in spre Baia Mare  mul umind Bunului 
Dumne eu c  nu am dat în vileag pre en a 
noastr  în România  u eram îngri ora i de 
noi  cât de ce s ar  întâmplat cu Preas n itul 
Todea  celor doi preo i i lui Tinu  ce ne 
înso ea peste tot
 
 

: Înainte de a pleca din Reg in  
Preas n itul mi a dat un plic cu o not  
adresat  Preas n itului Pu ca  Episcopul 
Bisericii noastre din America  i o alt  not  
con rmând irotonirea mea
 u s a identi cat ca episcop  ci 
numai „ ”  pentru c  la 
întoarcerea din România eram obliga i s  
ar t m autorit ilor orice document  scrisori 
ori c r i pe care le duceam cu noi  De aceea 

irotonirea a fost anun at  prin urm toarele 

cuvinte:
 „

”
 La reîntoarcere  i am telefonat 
Preas n itului Pu ca  când am a uns la 

e ork  spunându i c  am fost irotonit 
de Preas n itul Todea
 Preas n itul Pu ca  mi a spus s  nu 
anun  irotonirea mea credincio ilor din 
Dearborn i Detroit  Dumnealui avea de 
gând s  o fac  la Conven ia  ce urma 
s  se in  spre sfâr itul lunii Iunie
 Instalarea mea ca preot a avut loc în 
iua de 2 august 1987  dup  pensionarea pr  

eorg e Rusu  în paro ia  
din Detroit  considerat  întotdeauna printre 
bisericile cele mai înst rite din Statele nite

 

: Comunit ile greco catolice 
române ti din S A  trebuie s  e p storite 
de preo i români…

NOTE:

1. n n  I  Bill of Rig ts)  numit  i „
”  este o lege a Statelor nite  adoptat  

în anul 1944  i care asigura bene cii veteranilor 
celui de al Doilea R boi Mondial  Prin institu ia 
Administra iei Veteranilor  proiectul de lege furni a 
împrumuturi pentru colari are  credite ipotecare cu 
dobând  mic  împrumuturi cu dobând  mic  pentru 
afaceri mici  preg tire în vederea anga rii  privilegii 
la anga are i pl i de oma  oi amendamente 
pentru aceast  lege ofereau acoperirea nanciar  
pentru grad de invaliditate complet  i construc ia de 
spitale pentru Administra ia Veteranilor  Legisla ia 
ulterioar  a extins bene ciile tuturor celor care au 
servit în for ele armate
2. În anul 1983  p rintele Louis Pu ca  a fost irotonit 
episcop pentru Exar atul Bi antin Român  fondat pe 
4 Decembrie 1982 de c tre ericitul Pap  Ioan Paul al 
II lea  P S  Pu ca  nu avea îns  dreptul de a irotoni 
preo i c s tori i n n )
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