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Speranţa noastră este mereu în mod esenţial şi speranţă pentru 
ceilalţi; numai aşa ea este într-adevăr speranţă şi pentru mine. Ca şi creştini 
noi nu ar trebui niciodată să ne întrebăm numai: cum mă pot mântui pe 
mine însumi? Ar trebui să ne întrebăm şi: ce anume pot face pentru ca alţii 
să fie mântuiţi şi să apară şi pentru alţii steaua speranţei? Atunci am făcut 

maximul şi pentru mântuirea mea personală” (BENEDICTUS PP. XVI; Spe salvi, nr. 48) 
 

Scopul revistei: 
Ne însuşim scopul revistei vechi (1932-1936) - redactor fondator pr. prof. Teofil Bălibanu - şi o 

dorim pe Sfânta Terezia de Pruncul Isus ca patroana şi a acestei noi ediţii, rugându-o să mijlocească pentru 
noi darurile de care avem nevoie pentru a oferi nutremânt sufletesc tuturor colaboratorilor şi cititorilor. 

Ne adresăm în mod special sufletelor tinere, adică acelor persoane cu vârsta între 8 şi 80 de ani, care 
doresc să crească mereu, ca florile de mai şi, în fiecare zi, acumulează cunoştinţe noi din diferitele domenii ale 
ştiinţelor. Acestora noi îi vom adăuga ştiinţa iubirii de Dumnezeu şi a iubirii de oameni - cele două aripi ale 
sufletului cu care, prin cunoaşterea şi trăirea adevărurilor religioase, putem urca spre Cer şi spre propria noastră 
împlinire. Constatăm că oamenii acestui început de mileniu nu mai suportă să fie stăpâniţi, dar au o mare sete de 
a fi iubiţi. Din buchetul "flori de crin" va iradia iubirea Dumnezeului părinţilor noştri, Cel care la Bethleem S-a 
coborât în istorie ca o realitate şi rămâne pururi în istorie, ca posibilitate ontologică pentru îndumnezeirea omului 
şi transfigurarea creaţiei (pr.R.P.). 
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         File de istorie monahală 
 

Închinăm acest număr al Florilor de Crin vieţii consacrate şi pentru că s-au împlinit 
1680 ani de la naşterea şi 1630 ani de la mutarea la Cer a celui între sfinţi Părintelui nostru 
Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei din Capadocia, întemeietorul vieţii monahale 
organizate. Dimitrie Cantemir, în cartea “Descriptio Moldaviae” scrie: “Toate mănăstirile 
Moldovei au aceiaşi organizare instituţională şi urmează regulile prescrise monahilor de 
Sfântul Vasile cel Mare”. De fapt, Regulile Sf. Vasile cel Mare s-au răspândit în toate 
Mănăstirile Orientale şi implicit în toate Mănăstirile din spaţiul carpato-danubiano-pontic 
locuite de români. În România, călugării greco-catolici, înainte de anul 1948, erau organizaţi 
în Provincia Ordinului Sf.Vasile cel Mare, ordin exempt, adică dependent direct de Roma, 
unde funcţionează Curia Generală OSBM. Curia Provinciei România era la Bixad în Ţara 
Oaşului. Mănăstirea de la Bixad era în anul Domnului 1948 nava-comandant a aşezămintelor 
călugăreşti ale Ordinului Sfântul Vasile cel Mare din România, funcţionând sub cupola de har 
a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, corabia mântuirii Neamului Românesc, 
recunoscută prin lege de Statul Român ca „biserică naţională” alături de Biserica Ortodoxă 
Română. Bixadul era mănăstirea-mamă a mănăstirilor greco-catolice din Moisei - 
Maramureş, Prislop - Hunedoara, Nicula – Cluj, Obreja - Alba, a orfelinatului din Turda şi a 
parohiilor de la biserica Bob şi Calvaria din Cluj; având la conducere călugări sfinţi şi erudiţi: 
Atanasie Maxim – provincial-protoegumen, Gheorghe Marina – egumen, Augustin Pop – 
magistru noviciatului şi Emil Ajaki – econom.  

 Toate mănăstirile noastre sunt încă ocupate samavolnic şi ilegal de călugări 
ortodocşi. Călugării greco-catolici, cei supravieţuitori temniţelor comuniste şi noile vocaţii de 
după 1989, şi-au construit noi mănăstiri la Visuia, Molişet, Prilog şi Mintiu Gherlei. 

 Indiferent când va triumfa şi în România postdecembristă puterea legii, dând 
dreptate păgubitului nu uzurpatorului, aducem necontenit calde mulţumiri Bunului şi 
Milostivului Dumnezeu pentru lumina ceasului de faţă (atâta de câtă suntem noi vrednici !) şi 
Îl preamărim pururi prin rugăciuni zilnice. Preoţii – după rânduiala liturgică, poporul - după 
datina străbună, iar călugării bazilieni, urmaşii legitimi ai celor de la Bixadul greco-catolic, 
după Regula statornicită de peste 1600 de ani de către întemeietorul şi patronul Ordinului – 
sfântul Vasile cel Mare,(329-379), căruia atât Biserica Greco-Catolică cât şi Biserica Ortodoxă 
îi psalmodiază acelaşi condac şi tropar: „Arătatu-te-ai temelie neclintită Bisericii, dând 
tuturor muritorilor domnia cea nestricată, sigilând-o cu învăţăturile tale, arătătorule al celor 
cereşti, Vasile cuvioase”. „În tot pământul a ieşit vestea ta: căci a primit cuvântul tău; prin 
care cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea lucrurilor ai lămurit-o, moravurile oamenilor 
le-ai înfrumuseţat. Împărătească preoţie, părinte cuvioase Vasile, roagă-L pe Cristos 
Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre”. 

Cititorule al cestei reviste, când pleci genunchii inimii tale în rugăciunea zilnică pentru 
sufletul tău, pentru viaţa ta şi a celor din familia ta, din comunitatea ta, adu-ţi aminte să te 
rogi şi pentru noi vocaţii sfinte la preoţie şi la călugărie, pentru ca tinerii clerici şi călugări 
care acum se pregătesc la şcolile catolice, ca pe vremea revigorării Ordinului Bazilian prin 
Atanasie, Leon şi Marina, să fie instrumentele alese de Cer pentru împlinirea şi pe pământul 
românesc a profeţiei regelui psalmist David (84,11-14): 

”Mila şi Adevărul se vor întâmpina, 
Dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa, 

Din pământ va răsări Adevărul, 
Şi Dreptatea va străluci din ceruri. 

Revărsa-Şi-va Domnul binecuvântarea 
Şi pământul nostru roadele-şi va da. 

Dreptatea va merge înaintea Lui 
Şi paşilor Lui va deschide calea”. 

                                               Amin. Aşa să fie!                    Pr.Vasile-Romul Pop                             

EDITORIAL 
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Câteva cuvinte despre VIAŢA CONSACRATĂ 

 
Argument 
Omul contemporan are nevoie de a vedea că promisiunile lui Dumnezeu, ce s-au 

realizat în persoana lui Cristos acum 2000 de ani, se împlinesc şi azi pentru el. Sufocat de  
mii de mesaje, de o infinitate de cuvinte, mai mult ca niciodată el are nevoie de „vestea de 
bucurie”, de „cuvântul” care se face carne din carnea sa.  

Omul de azi, obosit de promisiunile false de fericire; are nevoie de împlinirea 
promisiunilor, are nevoie disperată de mântuire. El este însetat şi înfometat de iubire, de 
prietenie, de înţelegere, şi are nevoie de cineva, care să-l ajute să-şi depăşească fricile, 
angoasele, incertitudinile; are nevoie de cineva care să dea sens absurdităţii aparente care-l 
înconjoară. 

Acest „cineva” poate fi exemplul de viaţă al creştinilor practicanţi şi mai ales a 
persoanelor consacrate. Exempla trahunt ziceau latinii – exemplele atrag. Pilda vieţii celor 
care s-au dăruit slujirii lui Dumnezeu este mai convingătoare decât o mie de sfaturi şi 
îndrumări. 

Chemarea tuturor creştinilor  
Chemarea lui Iisus „Fiţi sfinţi, …”, se adresează tuturor celor poartă numele lui 

Cristos, tuturor creştinilor. Toţi sunt „chemaţi”. Toţi am fost chemaţi din veşnicie „în” şi 
„prin” Cristos  să fim „sfinţi”, adică să participăm la „viaţa sfântă” a lui Dumnezeu, la infinita 
sa transcendenţă. Aceasta constituie „consacrarea” oricărei persoane botezate; mai mult, se 
poate spune că în planul lui Dumnezeu orice fiinţă raţională are această vocaţie. 
Consacrarea se identifică cu divinizarea omului, iar aceasta cu cristificarea sa care se 
realizează prin revărsarea Spiritului Sfânt. 
 Apostolii înfăţişează viaţa creştină ca pe o liturghie, o participare la preoţia unicului 
Preot Iisus Cristos. Sfântul Pavel consideră credinţa credincioşilor ca pe o „jertfă şi o 
ofrandă”(Fil 2,17). Pentru el întreaga viaţă a creştinilor este un act sacerdotal şi îi îndeamnă 
să-şi ofere trupurile „ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul 
spiritual pe care trebuie să-l aduceţi” (Rom 12,1; cf Fil 3,3;Evr 9,14; 12,28). Acest cult 
constă deopotrivă în preamărirea Domnului, ca şi în actele de binefacere (Evr 13,15). 
Epistola lui Iacob enumeră în detaliu gesturile concrete ce constituie adevăratul cult: 
înfrânarea limbii, vizitarea orfanilor şi a văduvelor, ferirea de întinarea lumii (1,26). Prima 
Epistolă a lui Petru (2,5.9) şi Apocalipsa (1,6;5,10,20,6; cf Exod 19,6) sunt explicite: ele 
atribuie poporului creştin „preoţia regală” a lui Israel. Prin acest titlu, profeţii din Vechiul 
Testament vesteau că Israel trebuia să ducă popoarelor păgâne cuvântul adevăratului 
Dumnezeu şi să-i asigure cultul. Poporul creştin îşi asumă de acum încolo această misiune. 
Poate să o facă datorită lui Iisus Cristos, care îl face părtaş demnităţii sale mesianice de 
Rege şi Preot. 

Misiunea specială a celor „consacraţi”: clerul bisericesc: episcopi, preoţi, diaconi 
şi, în mod deosebit, călugării şi călugăriţele. 
 Vocaţia celui consacrat (celei consacrate) sintetizată şi promulgată prin Decretul 
conciliului Vatican II privind reînnoirea vieţii călugăreşti Perfectae caritatis  din 28 octombrie 
1965, (cu celebrarea anuală în 2 februarie, propusă de Sfântul Părinte papa Ioan-Paul al II-
lea, ca îndemn post-sinodal, Vita Consecrata” -prescurtare:VC),.este aceea de a face şi mai 
vizibilă această „consacrare”.  

Viaţa consacrată este o „existenţă cristoformă” care poate fi realizată numai „pe baza 
unei vocaţii speciale şi prin puterea unui dar deosebit al Spiritului Sfânt. În ea într-adevăr 
consacrarea de la botez este condusă spre un răspuns radical în urmarea lui Cristos, prin 

TEOLOGIE 
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trăirea sfaturilor evanghelice”(VC, 14). În acest fel consacratul este chemat să devină, chiar 
în umanitatea sa slabă, o transparenţă vie a misterului lui Cristos. 

De fapt, „în viaţa consacrată nu este vorba numai de a-L urma pe Cristos cu toată 
inima, iubindu-L mai mult decât pe tatăl sau mama, mai mult decât fiul sau fiica (cf Mt 
10,37), aşa cum se cere oricărui ucenic, dar de a şi exprima aceasta prin adeziunea 
„conformativă” faţă de Cristos a întregii existenţe, într-o tensiune totalizată ce anticipă, pe 
cât posibil în timp şi conform diferitelor harisme, perfecţiunea eshatologică” (VC, 16). 

Astăzi în Biserică se simte tot mai mult exigenţa de a uni activitatea de evanghelizare 
cu aceea a „noii evanghelizări” şi de a deveni conştienţi de rolul decisiv pe care trebuie să-l 
aibă în ea persoanele consacrate. Această exigenţă atât de importantă cere, mai înainte de 
un efort organizator sau strategic, o mai mare docilitate la acţiunea Spiritului Sfânt, fără de 
care se riscă de „a lucra în zadar”. Evanghelizarea, deci, nu este altceva decât răspândirea 
printre oameni din partea celui consacrat a acelei vieţi a lui Cristos pe care deja El o 
experimentează în Spiritul Sfânt.  

Cea mai mare operă de evanghelizare pe care cel consacrat ar putea să o realizeze 
este cea de a trăi cu seriozitate faptul de a fi Biserică, acel „a-fi-în comuniune” care-i revine, 
realitate care constituie dovada definitivă a prezenţei şi activităţii Spiritului în interiorul său. 
Dacă vrem să vedem reînnoite propriile comunităţi consacrate şi ca vocaţiile să reînflorească, 
este necesar ca Spiritul să devină cu adevărat protagonist la nivel personal şi comunitar al 
vieţii consacrate într-o autentică dinamică misionară. Viaţa consacrată trebuie să devină într-
adevăr „viaţă în Spirit”. Aceasta înseamnă convertirea de la „eu” (inclusiv eu-l propriei 
congregaţii sau provincii) la „noi” al comuniunii şi misiunii eccleziale; înseamnă depăşirea 
forţelor care conduc către moarte şi deschiderea faţă de viaţă, depăşirea unei false ataşări 
faţă de trecut şi deschiderea profetică, hrăniţi de adevărata Tradiţie, către un viitor în 
căutarea voinţei lui Dumnezeu; o depăşire a micului nostru provincialism şi deschiderea la 
logica Evangheliei şi a misterului pascal, care este logica crucii şi a învierii.  

 Cel consacrat în mod radical este chemat, în mod mai evident, să devină icoana  vie 
a lui Cristos: „consacrarea Sa specială”(VC, 30). Cei consacraţi „lăsându-se conduşi de 
Spiritul Sfânt pe un drum continuu de purificare, devin –zi de zi- „persoane cristoforme”, 
prelungire în istorie a unei prezenţe speciale a Domnului înviat”(VC, 19). Consacrarea lor nu 
este altceva decât chemarea la o progresivă cristificare: ei sunt chemaţi să fie ca un 
sacrament viu al prezenţei lui Cristos în mijlocul oamenilor.  

Să adăugăm la acest document pontifical şi apoftegma de la Sfântul Macarie cel Mare 
citire, unul din cei care a crezut, a experimentat şi a fost înălţat între sfinţii din calendar: 
„Când un om a părăsit lumea şi toate dulceţile ei de dragul lui Cristos, dar nu a fost în stare 
s-o înlocuiască cu lumea duhovnicească şi nepieritoarele ei dulceţi, atunci el devine ca o sare 
fără gust, cea mai mizerabilă dintre fiinţele omeneşti; pentru că, pe de o parte, a pierdut, şi, 
pe de alta, nu a câştigat: Dacă el nu a izbutit ca, prin Spiritul Sfânt, să intre într-o nouă 
vârstă, atunci devine un om mort;fiind că în afară de moartea văzută există şi o alta, 
nevăzută, după cum, înafara vieţii care se vede, există şi o alta, care nu se vede, a celor cu 
adevărat vii, a celor ce pururi Îl laudă pe Domnul”. 

 
Cum îi recunoaştem pe adevăraţii discipoli ai lui Cristos. 
Încercăm a răspunde prin câteva cuvinte culese din textele sfinte ale Scripturii: 
Discipolii lui Iisus Cristos au, ca şi El misiunea de a anunţa venirea 

Împărăţiei lui Dumnezeu şi de a contribui la înfăptuirea ei; cf Luca 9,1-6: Şi 
chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi 
să vindece bolile. Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei 
bolnavi. Şi a zis către ei: Să nu luaţi nimic pe drum, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici 
bani şi nici să nu aveţi câte două haine. Şi în orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi şi de 
acolo să plecaţi. Şi câţi nu vă vor primi, ieşind din acea cetate scuturaţi praful de pe 
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picioarele voastre, spre mărturie împotriva lor. Iar ei, plecând, mergeau prin sate 
binevestind şi vindecând pretutindeni (comp.Matei 10,1-14;Marcu 6,7-13). 

Ei trebuie să fie gata de a părăsi orice alte preocupări ale vieţii cf.Marcu 
1,18.20; 2,14: Şi umblând pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui 
Simon, aruncând mrejele în mare, căci ei erau pescari. Şi le-a zis Iisus: Veniţi după Mine şi 
vă voi face să fiţi pescari de oameni. Şi îndată, lăsând mrejele, au mers după El. Şi mergând 
puţin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui. Şi ei erau în corabie, 
dregându-şi mrejele. Şi i-a chemat pe ei îndată. Iar ei, lăsând pe tatăl lor Zevedeu în 
corabie, cu lucrătorii, s-au dus după El. Şi trecând, a văzut pe Levi al lui Alfeu, şezând la 
vamă, şi i-a zis: Urmează-Mi! Iar el, sculându-se, I-a urmat. (Comp. Matei 4,20.22; 9,9) 

Să rupă orice legătură afectivă cu lumea cf. Matei 10,37: Cel ce iubeşte pe tată 
ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe 
fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine  (Comp.Luca 9,59-62).  

Să renunţe la toate şi să-şi ia crucea, cf. Marcu 8,34u;10,21: Şi chemând la Sine 
mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede 
de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, 
iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.[…]. Iar 
Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă 
săracilor şi vei avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie  (Comp.Matei 
10,38u;;Luca14,26u.33).  

Ei nu mai aparţin acestei lumi, căci se împotrivesc tendinţei sale 
păcătoase, cf. Ioan 15,19; 17,14: Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar 
pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte… 
Eu le-am dat cuvântul Tău, şi lumea i-a urât, pentru că nu sunt din lume, precum Eu nu sunt 
din lume.  

Întrucât au renunţat la toate, vor fi răsplătiţi însutit, vor avea viaţa veşnică 
cf. Marcu 10,28u: Şi a început Petru a-I zice: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat. Iisus i-
a răspuns: Adevărat grăiesc vouă: Nu este nimeni care şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, 
sau mamă, sau tată, sau copii, sau ţarine pentru Mine şi pentru Evanghelie, Şi să nu ia 
însutit - acum, în vremea aceasta, de prigoniri - case şi fraţi şi surori şi mame şi copii şi 
ţarine, iar în veacul ce va să vină: viaţă veşnică (Comp :Matei, 19,29). 

Vor domni în cer cf. Luca 22,28-30: Şi voi sunteţi aceia care aţi rămas cu Mine în 
încercările Mele. Şi Eu vă rânduiesc vouă împărăţie, precum Mi-a rânduit Mie Tatăl Meu. Ca 
să mâncaţi şi să beţi la masa Mea, în împărăţia Mea şi să şedeţi pe tronuri, judecând cele 
douăsprezece seminţii ale lui Israel. 

Ei sunt prietenii intimi ai lui Iisus Cristos cf. Ioan 15,15: De acum nu vă mai zic 
slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate 
câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute; dar trebuie să se facă servitorii 
aproapelui cf. Matei 20,25-28: Dar Iisus, chemându-i la Sine, a zis: Ştiţi că ocârmuitorii 
neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le stăpânesc. Nu tot aşa va fi între voi, ci care între 
voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie 
vouă slugă, După cum şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi 
dea sufletul răscumpărare pentru mulţi  (Comp.Marcu 10,43-45; Luca 22,26u). 

Lumea îi tratează aşa cum L-au tratat pe El, cf: Matei 10,17-25 :Feriţi-vă de 
oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La 
dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi păgânilor. Iar când vă vor da 
pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce 
să vorbiţi; fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Spiritul Tatălui vostru este care grăieşte întru 
voi. Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi se vor scula copiii împotriva părinţilor şi-i 
vor ucide. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela 
se va mântui. Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat 
grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. Nu este ucenic 
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mai presus de învăţătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. Destul este ucenicului 
să fie ca învăţătorul şi slugii ca stăpânul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu cât 
mai mult pe casnicii lui. 

Lumea îi persecută, cf. Matei 24,9:: Atunci vă vor da pe voi la chinuri şi vă vor 
ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu (Comp.Ioan 15,18-21; 16,2; I 
Ioan 3,13). 

Dar Iisus Cristos şi Spiritul Sfânt rămân mereu cu ei cf. Ioan 14,18u: Nu vă 
voi lăsa orfani: voi veni la voi. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi 
vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru 
Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care 
Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi 
arăta lui. 

Lor le este promisă pacea sufletească cf.Matei 11,28u: Veniţi la Mine toţi cei 
osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă 
de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul 
Meu e bun şi povara Mea este uşoară. 

Îndemnându-vă să aprofundaţi aceste cuvinte, vă reamintim şi un alt cuvânt din 
Sfânta Evanghelie (Matei 9,35-38): „În vremea aceea umbla Iisus prin toate oraşele şi 
satele, învăţând în sinagogile lor şi predicând Evanghelia Împărăţiei, şi vindecând toată 
boala şi toată neputinţa în popor. Şi văzând popoarele, i s-a făcut milă de ele, căci erau 
necăjite şi risipite ca şi oile care nu au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: Iată secerişul este 
mult, dar lucrătorii sunt puţini. Deci rugaţi -L pe Domnul secerişului ca să scoată lucrători la 
secerişul Său”.  

Aşa cum ne învaţă şi Sfânta Biserică să ne rugăm: Iisuse al meu, Tu ai dat Bisericii 
Tale păstori sufleteşti care să-i conducă pe credincioşi pe cărările mântuirii; dă-le darul Tău 
sfânt, ca să împlinească cu zel şi cu însufleţire dregătoria Ta sfântă, ca să fie mijlocitori la 
Tine pentru noi; şi cu rugăciunile lor şi cu viaţa lor evlavioasă să abată mânia Ta de la noi; 
să strălucească în mijlocul nostru cu podoaba tuturor virtuţilor, şi noi să-i urmăm pe ei pe 
calea cea bună. Binecuvântează însutit şi răsplăteşte ostenelile lor, ca  în ziua răsplătirilor să 
dăruieşti lor şi nouă bucuria şi fericirea aleşilor Tăi. Amin. 

 Preot Vasile-Romul Pop 
 
 
 

 

Ion Agârbiceanu, preot şi scriitor 
 

 
Lucian Blaga l-a numit „sfânt părinte al literaturii române”. „Ion 

Agârbiceanu este unul dintre puţinii scriitori autentic creştini din 
literatura română” - afirmă cel mai informat biograf al său, Mircea Zaciu 

S-a născut la 12 septembrie 1882, în localitatea Cenade, 
Comitatul Alba de Jos. La începutul secolului XX, s-a alăturat 
prozatorilor George Coşbuc şi Ioan Slavici, prezentând în creaţia sa 
literară universul existenţial şi pătimirile din acea vreme ale ţăranului 
român.  

După studiile gimnaziale făcute la Blaj (1892-1900), Ion 
Agârbiceanu a urmat cursurile Facultăţii de Teologie din Budapesta (1900-1904). A colaborat 
la cele mai importante publicaţii literare „Tribuna” - Sibiu, la „Gazeta Transilvaniei” - Braşov, 
„Familia” - Oradea, „Drapelul” - Lugoj. În anul 1903 începe colaborarea la revista 
„Sămănătorul”. În 1905 se înscrie la Facultatea de Litere din Budapesta. Între 1906-1910 

MEMORIA ACTIVĂ 
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este preot paroh în Bucium-Sasa, jud. Alba, apoi la Orlat, jud. Sibiu 1910-1919. În timpul 
primului război mondial este preot militar în corpul voluntarilor ardeleni (1917-1918). După 
1918 a fost director al ziarului „Patria” din Cluj (1919-1927), apoi al revistei „Tribuna” din 
Cluj. După 1919 a făcut parte din Parlamentul României întregite, devenind senator şi 
vicepreşedinte al Senatului. Din 1930 a fost preot şi protopop de Cluj în 1931 fiind canonic al 
Episcopiei de Cluj-Gherla. El este, în mod declarat, un preot greco-catolic, iar prezenţa sa 
este o onoare pentru Biserica Greco-Catolică; nu este însă mesager al unei anume Biserici, ci 
se adresează tuturor românilor aşa cum numai un preot o poate face: părintele Agârbiceanu 
prilejuieşte contactul cu Dumnezeu, prin gest, prin vorbă şi prin faptă. Cât anume din 
demersul său spiritual a fost valorificat atunci este greu de apreciat, dar exemplul rămâne şi 
poate rodi în timp. La nivelul de vârf al ierarhiei greco-catolice, efortul său este bine înţeles 
şi apreciat: în 1920, Mitropolitul de pie memorie Vasile Suciu îi scrie: "Luând în considerare 
şirul lung de ani în cari preaonorat frăţia ta ai lucrat pe terenul păstorirei sufleteşti şi al 
publicisticei, în semn de recunoştinţă şi mulţumită părinţească şi dorind a-ţi da îndemn nou 
spre activitatea neobosită pe aceste terene importante pentru binele sfintei noastre Biserici, 
am aflat în Domnul să te numim protopop onorar…" 

Creaţia sa literară l-a adus între membrii „Astrei” unde a fost secretar general între 
1925-1940. Pentru o perioadă a fost redactor al revistei „Transilvania”. A fost membru al 
Academiei Române şi a făcut parte din conducerea Societăţii Scriitorilor. De asemenea, din 
1921, a fost preşedinte al Sindicatului presei române din Ardeal şi Banat. După instaurarea 
comunismului, scriitorul, deşi nu a fost întemniţat, a fost marginalizat şi batjocorit în propria-
i casă de pe str. Andrei Mureşan 25 din Cluj. 

 S-a stins din viaţă la 28 mai 1963, dar a rămas în memoria românilor ca blând 
povestitor ardelean, vestitor al tezaurului de credinţă şi tradiţie a neamului nostru. 

 A trecut la cele veşnice, având mulţumirea unei opere literare a cărei valoare 
artistică şi etică a fost recunoscută şi a unei vieţi în care, după propriile-i cuvinte, a căutat să 
armonizeze „omul cu scriitorul”. După moartea scriitorului, s-a evidenţiat, prin reeditări mai 
ales, opera de meditaţie creştină a părintelui-scriitor, iar în această privinţă Episcopia Greco-
Catolică de Oradea şi Editura Buna Vestire din Blaj au un merit aparte. Au apărut astfel: 
Căile fericirii (Editura Buna Vestire, Blaj, 2004), Faţa de lumină a creştinismului (Editura 
Buna Vestire, Blaj, 2006), Schiţe din viaţa preoţească, (Editura Buna Vestire, Blaj, 2006) ş.a. 
                                                                                           Prof. Maria Borz 

 
 

 Ghedeon, judecător şi profet 
 

 
Numele este derivat din verbul 

ebraic "gada", care înseamnă "a tăia, a 
sfărâma", dar este explicat în moduri 
diferite. Unii îl pun în legătură cu 
impetuozitatea belică a lui Ghedeon şi îl 
iau cu înţelesul ori de "războinic" ori de 
"tăietor", în timp ce alţii îl pun în seria 
numelor care desemnează defecte sau 
anomalii fizice, traducându-l prin mutilator 
sau cel cu mâna rănită.  
 
Timpul „judecătorilor” 
     

 
Ghedeon, în calitate de judecător 

al Israelului, eliberase poporul de sub 
jugul madianiţilor (cf Jud 6-8). Aşa numita 
perioadă a judecătorilor (în jurul anilor 
1200-1020 î.C.) era o epocă de autarhie 
(stare de autoizolare în raport cu alte 
popoare) în care triburile lui Israel, 
neorganizate încă într-o formă rigidă şi 
centralizată, trebuiau să se apere de 
numeroasele asalturi şi ameninţări 
continue provenind din partea popoarelor 
vecine. Cartea Judecătorilor cuprinde însă 
o prezentare schematizată şi teologizată a 
acestei perioade. Ori de câte ori israeliţii îl 

SINAXAR 
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abandonau pe Iahve pentru a sluji zeilor 
străini, Dumnezeu îi dădea pe mâinile unui 
popor duşman (cananei, filistei, moabiţi, 
amoniţi, aramei) până când se întorceau 
căindu-se la Iahve, care îi elibera prin 
figura unui 
judecător sau 
salvator.  
     Judecătorii 
au fost 
doisprezece în 
total, ca şi 
numărul triburilor 
lui Israel. Era 
vorba de capi 
carismatici, 
chemaţi de 
Dumnezeu care, sunt împărţiţi în şase 
judecători majori şi şase judecători minori. 
Aşa zişii şase judecători majori sunt eroi 
de război, în timp ce aşa numiţii şase 
judecători minori au exercitat funcţia lor 
pe timp de pace, implicaţi nu numai în 
administrarea justiţiei, dar şi în 
gestionarea afacerilor civile, activitate care 
a creat premisele pentru dezvoltarea 
monarhiei.  
Profilul istoric al unei vocaţii biblice 
     În seria celor 12 judecători, 
Ghedeon, fiul lui Ioaş, este al cincilea, dar 
ca erou belic este situat pe primul loc. Era 
originar din Ofra, localitate situată la 15 
km est de Samaria, în teritoriul tribului lui 
Manase. Apariţia lui este consecinţa 
pătrunderii în pământul fertil palestinian, 
trecând Iordanul, a triburilor de nomazi 
provenind cu cămilele lor din deşertul  
sud-oriental. În cartea Judecătorilor avem 
cea mai veche ştire literară despre 
triburile nomade războinice care călăresc 
pe cămile. Aceste razii (din arabă „razwa”, 
„incursiune, asalt neaşteptat”, raportat în 
general la beduini) erau posibile graţie 
domesticirii cămilelor, sau mai bine zis, a 
dromaderilor, spre sfârşitul celui de al    
II-lea mileniu î.C., cu alte cuvinte, în 
timpul Judecătorilor. Cu această „navă a 
deşertului” era posibilă traversarea unor 
ample zone lipsite de apă, o „invenţie” 
care foarte curând avea să aducă multă 
suferinţă israeliţilor. Madianiţii aveau 
cămile „fără număr, ca nisipul de pe 

ţărmul mării” (Jud 7,12), cu ajutorul 
cărora luau cu asalt şi prădau Israelul. Se 
instalau în teritoriile israeliţilor, distrugeau 
toate roadele ţării până la Gaza. „Nu lăsau 
pentru hrana lui Israel nici oaie, nici bou, 

nici asin. Căci ei 
veneau cu vitele şi 
corturile lor şi 
veneau mulţi, ca 
lăcustele” (Jud 
6,5). Israeliţii nu 
aveau cu ce să 
răspundă la o 
asemenea putere 
şi erau condamnaţi 
din ce în ce mai 
mult la mizerie. De 

fiecare dată când prădătorii se iveau din 
deşert, israeliţii se refugiau terorizaţi în 
peşteri şi stânci greu de pătruns.  
Chemarea lui Ghedeon 
    Cele spuse mai sus sunt confirmate de 
faptul că Dumnezeu alege pe Ghedeon, un 
tânăr lipsit cu desăvârşire de importanţă şi 
fără putere, pentru a-i învinge pe 
madianiţi. În acest scop, un înger al lui 
Iahve îi apare lui Ghedeon în timp ce era 
la treierat – situaţie nicidecum cazuală – 
pentru a lăsa de înţeles că în ciuda fricii 
sale, trebuia să continue să treiere grâul. 
Într-adevăr, ca toţi ceilalţi, şi Ghedeon era 
cuprins de mare spaimă faţă de madianiţi, 
până într-acolo încât treiera nu pe câmp, 
la vedere, ci în ascuns, în beciul viei, 
pentru ca madianiţii să nu-l vadă şi să-l 
prădeze. Când îngerul Domnului l-a numit 
„bărbat puternic şi valoros” şi i-a dat 
însărcinarea de a-l elibera pe Israel de sub 
jugul lui Madian, Ghedeon nu a înţeles 
nimic din această alegere şi a răspuns că 
familia lui era dintre cele mai sărace din 
Manase şi că el era cel mai mic din casa 
tatălui său.   
    „Dar Dumnezeu a ales cele nebune ale 
lumii ca să-i facă de ruşine pe cei înţelepţi. 
Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii, ca 
să le facă de ruşine pe cele puternice. 
Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii şi 
dispreţuite, ba chiar cele ce nu sunt, ca să 
le distrugă pe cele ce sunt...” va scrie Sf. 
Pavel în prima Scrisoare către corinteni 
(1,27-28). Mai înainte de a lupta împotriva 
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madianiţilor, însă, Ghedeon a trebuit să-L 
evidenţieze de Iahve, ca să iasă la iveală 
în mod clar că de adoraţia cuvenită lui 
Iahve depinde prosperitatea sau pedeapsa 
lui Israel. Astfel, la porunca lui Dumnezeu, 
a distrus altarul lui Baal din Ofra, stâlpii 
cultuali (în ebraică ashera, un simbol al 
pomului sacru) şi a transformat aceste 
locuri ale cultului păgân în sanctuare ale 
lui Iahve. Apoi, în faţa concetăţenilor 
înfuriaţi şi hotărâţi să-l ucidă pentru 
aceste lucruri, tatăl Ioaş a scos în evidenţă 
cu ironie că Baal, dacă era într-adevăr un 
dumnezeu, ar fi trebuit să fie în măsură să 
se apere. De aceea, Ghedeon a fost numit 
şi Ierub-Baal („Baal să se apere împotriva 
lui”). Atunci când spiritul Domnului a 
coborât peste Ghedeon/Ierub-Baal, el a 
mobilizat întregul trib al lui Manase şi 
celelalte triburi pentru a lupta împotriva 
madianiţilor care îşi stabiliseră de curând 
tabăra în câmpia Izreel. Dar în faţa 
îndatoririi de a-l salva pe Israel, Ghedeon 
s-a comportat cum s-a comportat Moise şi 
cum se va comporta Ieremia în faţa 
chemării lui Iahve, cu alte cuvinte, 
prezentând obiecţii. Scepticismul lui şi 
rezervele sale puteau fi depăşite numai de 
un semn miraculos. Ca dovadă că îl va 
învinge cu adevărat pe Madian, la cerinţa 
lui Ghedeon, Dumnezeu a făcut ca 
dimineaţa devreme, lâna abia tunsă să fie 
umezită de rouă, în timp ce terenul din jur 
a rămas uscat; a doua zi, a făcut să apară 
pământul umezit şi lâna uscată. Convins şi 
încurajat de acest semn, Ghedeon 
porneşte cu 32.000 de oameni împotriva 
lui Madian şi s-a stabilit în sudul taberei 
acestuia, în apropiere de izvorul Carod, în 
partea de nord-vest a muntelui Ghilboa, 
pentru a tăia făţiş drumul duşmanului care 
intrase în şesul Izreel. Dar dacă Israel 
trebuia să atribuie victoria lui Dumnezeu şi 
nu propriilor forţe, numai o trupă măruntă 
putea să lupte împotriva lui Madian. De 
aceea, Ghedeon a trebuit să dea drumul la 
grosul soldaţilor şi a păstrat cu sine numai 
300. În timpul nopţii a pătruns în tăbăra 
madianiţilor şi a auzit că unul dintre ei 
povestea la cineva cum a văzut în vis o 
pâine rotundă de orz rostogolindu-se în 
tabăra lui Madian, lovind un cort atât de 

puternic încât cortul s-a desfăcut şi a 
căzut la pământ.  
     Pentru Ghedeon acesta era un alt 
semn al victoriei şi un indiciu că era timpul 
să atace. În aceeaşi noapte, cu cei 300 de 
oameni ai săi a înconjurat tabăra 
inamicului. Soldaţii lui au început să sufle 
în cornurile de berbec şi să agite făcliile în 
aer. Spaima şi confuzia au fost atât de 
mari încât unii s-au ucis între ei, iar alţii, în 
panica generală, au luat-o la fugă. 
Ghedeon i-a urmărit pînă la Iordan, unde 
oamenii din tribul lui Efraim au capturat 
căpeteniile madianite Oreb şi Seeb şi le-au 
ucis. În total, au căzut 120.000 de 
madianiţi. Sebach şi Zalmunna, însă, regii 
madianiţilor, care au încercat să 
cucerească „ţara lui Dumnezeu”, au 
scăpat dincolo de Iordan. Ghedeon a 
început să-i urmărească şi, în ciuda 
refuzului cetăţilor transiordaniene Succot 
şi Penuel de a oferi provizii trupelor sale 
epuizate, a mers pe urma lor până când   
i-a prins şi i-a ucis (cf Ps 83,12). Apoi,  s-a 
răzbunat crunt pe locuitorii din Succot şi 
Penuel, care n-au ajutat pe fraţii lor şi 
cauza Domnului. Când, în fine, israeliţii 
entuziaşti au vrut să-l facă rege – în 
convingerea smerită că această biruinţă 
nu se datora lui – a refuzat această 
demnitate, cu urarea ca Dumnezeu să fie 
regele lor. Cu toate că a refuzat coroana 
ce i-a fost oferită, s-a bucurat de o poziţie 
regală, ca stăpân şi tată a 70 de copii, 
care însă toţi aveau să fie eliminaţi de 
fratele lui Abimelech, aspirant la titlul de 
rege (cf Jud 9,1-6). Aceasta, pentru că 
Ghedeon a oferit israeliţilor o nouă ocazie 
de idolatrie, turnând din brăţările şi inelele 
de aur ale madianiţilor un efod, o statue 
cultuală, cum a făcut şi Aron cu viţelul de 
aur.  
Lectura posterităţii 
       Relevanţa istorică a acestor 
evenimente constă în faptul că migraţiile 
grupurilor beduine în Israel, care s-a 
defăşurat de mai multe ori în decursul 
secolelor, şi la care luaseră parte şi unii 
strămoşi ai triburilor israelitice, acum era 
blocată definitiv. Cu biruinţa asupra 
madianiţilor, Israelul se eliberase de o 
povară enormă, iar memoria acestui 
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eveniment s-a păstrat timp îndelungat, 
cum dovedeşte expresia „ca în ziua lui 
Madian”. Se citeşte, de exemplu, în cartea 
profetului Isaia (9,3): „Căci jugul care îl 
apăsa şi toiagul care-l lovea, şi nuiaua 
asupritorului, tu le-ai sfărâmat ca în ziua 
lui Madian”. „Ziua lui Madian” este şi 
pentru noi o expresie tipică pentru a-l 
indica pe Dumnezeul care ne eliberează 
de orice necaz şi asuprire.  
    De semnalat în Jud 9,8-15 un poem de 
o deosebită elocvenţă: sub veşmântul 
literar se acunde o serie de criterii 

referitoare la alegerea într-o funcţie de 
conducere. Măslinul, smochinul şi viţa de 
vie, spre deosebire de spini, refuză să 
devină împărat peste pădure, pentru că 
acest lucru i-ar fi obligat sa renunţe la 
rodnicia în care i-a statornicit Dumnezeu 
însuşi.  
    (Text inspirat şi adaptat liber după Paul 
Maiberger, Marile figuri ale Vechiului 
Testament, Mainz 1990; tr.it., Brescia 
1995).  
 

 
 
 

   Duminica a VI-a după Rusalii 
 

Iubiţi credincioşi şi credincioase 
 Minunea descrisă de Matei în 
această Evanghelie, este descrisă şi de 
Marcu (2, 1-12). Aceasta serveşte ca 
text şi pentru Evanghelia Duminicii a 
II-a din Postul Mare. Deosebirea este 
că, la cele scrise de Matei, Marcu 
descrie modul în care a fost adus 
slabănogul în faţa Mântuitorului, 
acesta fiind coborât prin acoperişul 
casei.  
   În această Sf. 
Evanghelie pe care am 
ascultat-o astăzi, 
Domnul nostru Iisus 
Hristos ne dă trei 
dovezi puternice despre 
dumnezeirea Sa: Întâi, 
iertând păcatele 
paraliticului, căci nimeni 
nu putea să ierte 
păcatele decât 
Dumnezeu. Dumnezeu 
fiind, a putut să zică: 
"Fiule, iertate sunt 
păcatele tale!". A doua dovadă este 
aceea că a descoperit gândurile cele 
ascunse ale cărturarilor şi fariseilor, 
gândurile rele ce umblau prin capul şi 
inimile lor, pentru care le-a zis: 
"Pentru ce cugetaţi cele rele în inimile 

voastre”? Căci ce este mai lesne a 
zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a 
zice: Scoală-te şi umblă? Dar, ca să 
ştiţi că putere are Fiul Omului pe 
pământ de a ierta păcatele, a zis 
slăbănogului: "Scoală-te, ia-ţi patul tău 
şi mergi la casa ta”. Slăbănogul s-a 
ridicat şi s-a dus la casa sa. El şi-a 
regăsit casa mergand pe picioarele 
sale.   

     Mare mirare a cuprins 
pe toţi câţi au văzut şi 
măreau pe Dumnezeu, 
că a dat putere 
oamenilor să facă 
asemenea minuni. Iată 
ce minte îngustă, căci 
era Dumnezeu cu ei şi 
nu-L cunoşteau, Îl 
socoteau numai om. De 
aceea, spune Evanghelia 
că-L lăudau pe 
Dumnezeu că a dat 
putere oamenilor să facă 
asemenea minuni. A 

treia dovadă a fost aceea că 
Mântuitorul l-a vindecat pe slăbănog 
numai cu cuvântul. Cine putea să facă 
o asemenea minune numai cu cuvântul 
dacă nu Dumnezeu! Cu adevarat să 
înţelegem şi să marim din adâncul 
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sufletului, recunoscând şi noi pe 
Domnul nostru Iisus Hristos ca 
Dumnezeu cel Atotputernic şi 
Mântuitorul sufletelor noastre.  
  In evanghelia de astăzi, Iisus 
Hristos vede gândurile fariseilor şi le 
răspunde înainte ca aceştia să le 
rostească. ”Şi Iisus, ştiind gândurile 
lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele în 
inimile voastre”? Cărturarii care erau 
acolo de faţă nu au spus nimic cu glas 
tare, ci numai au gândit. Nu zice 
Domnul: "în minţile voastre", ci: în 
inimile voastre, ceea ce înseamna că 
gândirea lor era înţesată cu răutate şi 
ură.  
 Domnul a pătruns cugetele lor. 
Cine poate vedea gândurile decât 
numai Dumnezeu ? De ce cugetaţi cele 
în inimile voastre? Aceasta e 
întrebarea lui Dumnezeu pentru 
oameni? De ce presupuneţi lucruri care 
nu există? De ce gândiţi în inima 
voastră împotriva iertării lui 
Dumnezeu, când tocmai iertarea lui 
Dumnezeu e viaţa şi mântuirea 
oamenilor? De ce ne deranjează faptul 
că Dumnezeu ne cunoaşte gândurile 
cele mai ascunse? Sunt oare însă atât 
de importante gândurile, încât 
Dumnezeu trebuie să le vada si sa le 
ştie? Dacă ne întoarcem la Sfânta 
Scriptură vedem că dreptul Iov din 
Vechiul Testament jertfea o vită în 
fiecare zi pentru că „Se poate ca 
feciorii mei să fi păcătuit şi să fi 
cugetat cu păcat împotriva lui 
Dumnezeu”(Iov 1,5). În predica sa de 
pe munte Iisus spune „că oricine se 
uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit 
adulter cu ea în inima lui”, iar „oricine 
se mânie pe fratele său vrednic va fi 
de osândă” (Mt.5,22-28). 
 Păcatul cu gândul nu este doar 
cantitate neglijabilă, ci are o greutatea 
spirituală importantă. De ce totuşi 
atâta emfază asupra unui lucru care 
nu a fost încă făptuit? Ce dacă 

gândesc ceva rău, dacă până la urmă 
nu îl fac, e oare pacat? 
Iată însă ce spune Sf. Scriptură “Omul 
bun din comoara cea bună a inimii sale 
scoate cele bune”. Adică fiecare om 
are inima ca o vistierie. Şi dacă inima 
lui este curată, înteleaptă, nevicleană, 
bună şi sfântă, şi gura lui va vorbi 
cuvinte bune şi sfinte, după cum 
spune: "Din prisosul inimii sale 
vorbeşte gura lui" (Mt.12,34:35) Şi, 
iarăşi, dacă inima lui este stricată şi 
vicleană, şi gura lui vorbeşte cuvinte 
stricate si viclene. 
 Nici un lucru rău nu se 
făptuieşte direct fără a trece prin filtrul 
minţii. Înainte ca mâna să lovească 
sau gura să vorbească mintea trebuie 
să încuviinţeze şi să dea comanda. 
Fără gândul păcătos nici fapta 
păcătoasă nu ar exista. Dumnezeu ştie 
că dintr-o minte păcătoasă nu poate 
ieşi altceva decât păcatul. Sfântul 
Maxim Mărturisitorul, spune atât de 
frumos: “Stăpâneşte-ţi gândurile, o, 
creştine ! Că dacă nu-ţi vei stăpâni 
gândurile, îndată vei ajunge să nu poţi 
stăpâni lucrurile”! De aceea păcatul cu 
mintea este şi el socotit în rândul 
celorlalte păcate cu vorba sau cu 
fapta. Un proverb românesc enunţă cu 
înţelepciune: „spune-mi cu cine te 
însoţeşti ca să-ţi spun cine eşti”. Eu zic 
însă zic „spune-mi ce gândeşti ca să-ţi 
spun cine eşti”. Noi înşine suntem de 
fapt nu ceea ce facem şi ceea ce 
vorbim, ci mai ales ceea ce gândim, 
ceea ce ne considerăm noi a fi în 
intimitatea minţii noastre. De aceea 
păcatul cu gândul este important, 
pentru că Dumnezeu vrea ca noi să 
fim curaţi şi pe dinăuntru şi pe 
dinafară. El vrea ca omul să fie tot 
sfânt , să nu aibă doar o spoială de 
evlavie la suprafaţă, iar  în interior 
stricaciune.  
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 Noi însă ne amăgim cu ideea că 
daca ceilalţi nu ştiu cine suntem noi în 
interior totul e bine. Dar este un mic 
amănunt care ne scapă mereu. Acela 
că Dumnezeu Atotştiutorul veghează, 
şi că nici o faptă, nici o vorbă, nici un 
gând nu rămâne necântărit în balanţa 
Dreptului Judecător. Nu din dorinţa de 
control, ci din deplină dreptate şi 
dragoste. Căci Dumnezeu îi iubeşte şi 
pe cei buni şi pe cei păcătoşi şi doreşte 
ca şi aceştia să vină la cunoştinţa 
adevărului. Trebuie însă să folosim 
aceasta spre zidirea noastră 
sufletească încercând să facem  şi să 
gândim numai cele plăcute lui 
Dumnezeu.  

Aceasta este „trezvia minţii”, 
aşa cum o numesc Sfinţii Părinţi. Ei 
spun că trebuie să avem mintea mereu 
trează, şi gata de reacţie la orice atac 
diavolesc. Psaltirea spune aşa: “In 
dimineţi am ucis pe toţi păcătoşii 
pământului, ca să pierd din cetatea 
Domnului pe toţi cei ce lucrează 
fărădelege”! Păcătoşii pământului sunt 
gândurile care iată, trebuie omorâte de 
dimineaţă, adică de când au răsărit în 
mintea noastră. Nu trebuie să ne 
îndulcim cu ele şi mai ales să nu ne 
învoim cu ele, nici măcar în imaginaţie. 
Lucrând aşa vor pieri din cetatea 
Domnului toţi cei ce lucrează 
fărădelegea, deci şi păcatul cu fapta. 
Prima barieră înaintea păcatului este 
deci omorârea gândului păcătos. 

 
Ca să controlăm însă ceea ce ce 

iese din mintea noastră, trebuie să 
controlăm şi ceea ce intră în mintea 
noastră. Ca oameni liberi putem să 
facem tot ceea ce dorim, să privim 
ceea ce dorim, dar cu toate acestea nu 
tot ceea ce putem face sau vedea ne 
este de folos. „Toate sunt îngăduite 
dar nu toate ne zidesc”, spune Sf. 

Apostol Pavel. Este esenţial să 
cumpănim bine ce informaţii 
înmagazinăm în mintea  şi inima 
noastră. Un proverb chinezesc spune 
că “cel mai bun doctor este nu cel care 
tratează o boală ci cel care o previne”. 
La fel şi noi pentru a preveni gândul 
păcătos nu trebuie să-i dăm 
combustibilul informaţiei fără rost sau 
mai rău dăunătoare. Cine are alte 
gânduri decât voia lui Dumnezeu, cine 
are alte Biserici decât Biserica lui 
Dumnezeu, cine are alte tabieturi 
decât cele ale crestinului nu este 
potrivit cu viaţa sfântă. De ce? Pentru 
că cugetă cele rele în inimile lor [Mt. 9, 
4].  
 Îndreptându-se spre casă, un 
ţăran a găsit la marginea drumului, pe 
câmp, un sac plin cu porumb. Uitându-
se el de jur-împrejur, s-a hotărât să-l 
ia acasă, fiindcă i-ar fi prins tare bine 
şi, oricum, nu-l vedea nimeni. S-a mai 
uitat o dată înainte, înapoi, în dreapta 
şi în stânga şi s-a apleacat să ia sacul. 
Dar, deodată, s-a oprit, amintindu-şi 
că, într-o singură direcţie, nu s-a uitat: 
în sus. Privind cerul, lăsă acolo sacul 
şi, zâmbind, îşi continuă liniştit drumul 
spre casă, spunându-şi:   
    
  - Mulţumesc, Doamne, că mi-ai dat 
gândul cel bun. E drept că aş avea 
mare nevoie de un sac cu porumb, dar 
mai mult am nevoie de un cuget curat 
şi liniştit. Cu siguranţă că vreun vecin 
din sat nu a putut duce prea mult 
deodată şi se va întoarce după sac. 
Dacă l-aş fi luat nu m-ar fi văzut nici 
un om, dar m-ar fi văzut Dumnezeu. 

“Mă străduiesc să am un cuget 
curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea 
oamenilor.”                                                        
Pr. Marius Crişan, 

         Parohia Supuru de Jos 
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Duminica VIII-a după Rusalii 
„Pâinea, semn al solidarităţii” 

 
Contextul 
Toţi cei patru evanghelişti au 

ţinut să relateze „înmulţirea pâinilor”, 
iar Matei şi Marcu au 
redat-o de două ori. 

În Evanghelia 
după Matei, minunea se 
petrece imediat după 
moartea Botezătorului, 
„vocea” care striga în 
pustiu şi pregătea calea 
Domnului. După acest 
eveniment Isus se 
retrage în deşert să se 
roage, departe de lumea 
care L-a urmat, 
înfometată de 
învăţăturile Sale, atât de 
diferite de a celorlalţi 
rabini. 

O minune săvârşită în 
deşert evocă mana coborâtă din cer 
din Cartea Ieşirii. Din punct de vedere 
teologic, există o legătură între Isus şi 
Moise: adevăratul eliberator, care 
conduce întreaga lume spre pământul 
făgăduinţei (Împărăţia Cerurilor), este 
Isus. Prin urmare, se trece de la 
pâinea materială (mana) la cea 
spirituală (Euharistia). Isus nu oferă o 
pâine oarecare, ci Adevărata Pâine, pe 
El însuşi. Putem asocia mulţimea 
săturată cu Biserica şi banchetul, cu 
Euharistia. 

Singurătatea lui Isus a fost 
scurtă, deoarece lumea L-a aflat. 
Lumea îl caută, îl găseşte, îi aduce 
bolnavii spre vindecare şi îl ascultă, 
nepăsătoare de trecerea timpului, 
deoarece alături de Isus, timpul nu se 
pierde! De fapt se manifestă credinţa  
dar şi imensa nevoie de lumină, 

speranţă, pentru condiţia lor de 
oameni săraci, marginalizaţi. Lui Isus i 
se face milă în faţa suferinţelor omului. 

El nu este doar 
Maestrul care vorbeşte 
ci şi „fratele” care 
acţionează pentru a 
sătura orice foame.  

Din 
comportamentul 

Domnului putem 
înţelege care este 
calea corectă pentru 
rezolvarea problemele 
noastre: rugăciunea şi 
mila faţă de aproapele 
aflat în nevoi. Al doilea 
mesaj al Evangheliei se 
poate rezuma la 

trecerea de la egoism la dărnicie, adică 
la împărţirea propriilor bunuri cu 
aproapele. Omul nu trebuie să uite 
faptul că bunurile sale, sunt darul 
primit de la Dumnezeu, pe care este 
chemat să îl folosească în favoarea 
fraţilor, nu împotriva lor.  

Scopul minunii 
Prin înmulţirea pâinilor, Isus 

doreşte să ne spună că a venit în lume 
să „sature”, să mântuiască toţi 
oamenii, în mod special pe cel 
“flămând şi gol, făr-adăpost”           
(G. Coşbuc). Prin această minune, Isus 
doreşte să-i convingă pe ucenici de 
gratuitatea lui Dumnezeu, de faptul că 
Dumnezeu este izvorul tuturor 
bunurilor, a oricărei hrane. 

Domnul nu rămâne surd la 
foamea din lume; la plânsul unei 
mame care nu are banii necesari să 
cumpere lapte copilului ei; nici la 
faptul că mulţi muncitori s-au 
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îmbolnăvit de depresie în urma 
pierderii locului de muncă şi nu mai au 
posibilitatea să procure necesarul 
pentru traiul familiei lor; nici la vestea 
că zilnic 50 de copii mor de foame. 
Isus ştie că o fiinţă umană nu poate fi 
„om deplin” dacă nu are ce mânca, 
sau se îmbrăca ori banii necesari 
pentru a-şi trata eventualele boli. 

Prin „înmulţirea pâinilor”, 
Mântuitorul ne învaţă că religia nu 
priveşte numai viaţa de apoi, ci implică 
iubirea şi grija aproapelui, încă din 
lumea aceasta, pentru ca toţi oamenii 
să poată trăi cu demnitate. Iată de ce, 
Biserica nu trebuie să facă 
compromisuri cu puternicii lumii, 
pentru a câştiga unele favoruri. Ea 
trebuie să se preocupe de soarta 
săracilor, să pledeze în favoarea lor.  

Tuturor Isus ne cere să nu ne 
predăm în faţa lipsurilor materiale. 
Domnului nu-i plac chinurile şi durerile 
omului, ci vrea să-l elibereze de 
suferinţe şi de foame. El doreşte ca 
noi, cei bogaţi, sătui, consumişti, să îi 
hrănim pe cei săraci; să fim făuritorii 
speranţei care, în zilele noastre, 
slăbeşte şi se diminuează tot mai mult. 

Faptul că Isus le-a cerut 
apostolilor să distribuie pâinea şi 
peştii, ne învaţă că Dumnezeu „are 
nevoie” de noi, ca să vestim şi să 
răspândim mila Sa, acolo unde foamea 
de fericire şi de sens sunt grav 
ameninţate.  

La auzul cererii lui Isus, ucenicii 
intră în panică: oare nu este 
Dumnezeu, Cel care trebuie să ne 
ajute şi să rezolvăm problemele 
noastre? Ce nevoie avem de un 
Dumnezeu care ne cere să Îl ajutăm? 

În planul Său mântuitor de 
suflete, lui Dumnezeu îi place să ne 
implice şi pe noi, cerându-ne să dăm 
pâine înfometaţilor. O, Doamne! Noi te 
rugăm şi îţi adresăm cereri, tocmai 
pentru ca să nu facem nimic, ci doar 

Tu să faci totul (interesantă gândire, 
care face din Dumnezeu un sclav, un 
servitor util, la comanda şi dispoziţia 
omului). Noi vrem să credem în Tine, 
tocmai pentru ca să ne rezolvi 
problemele şi să nu ne abandonezi la 
rău. Iată ideea de Dumnezeu pe care 
o preferăm!? Un Dumnezeu 
Atotputernic care vede suferinţele 
oamenilor, le ascultă rugăciunile şi-i 
ajută. În schimb, Isus cere colaborare. 
Când ne rugăm Domnului să oprească 
războaiele, Dânsul ne răspunde: „Fii tu 
cel dintâi promotor, iniţiator al păcii”. 

Apostolii educaţi de Isus 
Ucenicii - în acest context, 

simbolul „întrajutorării practice”, 
prezent în majoritatea oamenilor- fiind 
deja seară, îi recomandă lui Isus să 
lase lumea să plece pentru a-şi 
cumpăra mâncarea necesară. Este 
soluţia cea mai bună, dar nu pentru 
Fiul lui Dumnezeu, care le spune: 
„Daţi-le voi de mâncare”.  

Ucenicii cred că mulţimile 
trebuie să se descurce singure, dar 
Isus le cere să se implice, pentru că ei 
sunt cei care trebuie să rezolve 
problema. Ordinul primit de la Isus 
pare imposibil de pus în practică: „Nu 
avem decât cinci pâini şi doi peşti”. 
Dar nimic nu este cu neputinţă lui 
Dumnezeu. Isus ia puţinul ucenicilor, 
iar în mâinile Sale „puţinul” devine 
„mult”, îndestulător. 

În faţa mulţimii înfometate, ucenicii 
par loviţi de egoism. Isus le răspunde 
cu logica „dărniciei”. Cei dintâi pretind 
ca fiecare să se preocupe de sine, 
Isus îi invită pe apostoli „să dea”.  

Pentru că toate bunurile noastre 
sunt rodul darului gratuit al lui 
Dumnezeu, nu trebuie să ne 
considerăm proprietarii lor în 
exclusivitate, obligându-i pe alţii să 
trăiască într-o mizerie extremă. Aceste 
lucruri ni le aminteşte Evanghelia de 
astăzi şi ne invită să facem acele 
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minuni pe care doar o iubire mare le 
poate îndeplini. De fapt, Isus 
realizează minunea, dar nu este El cel 
care împarte pâinea. Darurile Sale 
ajung la oameni prin mijlocirea 
ucenicilor. 

„A cumpăra” reprezintă 
caracteristica proprietăţii (fiecare 
pentru el), dar dărnicia este raţiunea 
corectă, este disponibilitatea punerii în 
comun, lupta pentru alţii. Mulţi nu 
înţeleg că prima variantă nu reprezintă 
soluţia pentru fenomenul „foame”, ci 
este chiar cauza sărăciei. Logica 
„cumpărării” împarte oamenii în 
„norocoşi” şi „ghinionişti”. Unii au mult 
sau puţin, dar alţii (majoritatea), n-au 
nimic. Trebuie să trecem de la logica 
„cumpărării” la cea a „dăruirii” (şi 
altora).  

Foamea persistă şi creşte, 
tocmai pentru că fiecare ţine pâinea sa 
numai pentru sine. Dacă judec că 
pâinea mea este doar a mea şi nu 
devine „pâinea noastră cea de toate 
zilele”, nu numai că nu va exista nici 
un fel de înmulţire, ci în curând se va 
ajunge la... sustragere, furt: puţinii 
bogaţi se gândesc doar la ei şi astfel, 
fură pâinea de la mulţimea săracilor 
înfometaţi şi necăjiţi. Numai „punerea 
în comun, împărţirea bunurilor” poate 
realiza o înmulţire a pâinilor în zilele 
noastre. Numai caritatea poate 
salva dreptatea.  

Prin îndemnul Său, Isus nu avea 
intenţia să-i provoace pe ucenici, care 
aveau doar cinci pâini şi doi peşti. El 
doreşte să arate „puterea iubirii” în 
relaţiile umane: astfel cele cinci pâini şi 
cei doi peşti, prin binecuvântarea Sa, 
se înmulţesc şi satură mulţimile.  

„Înmulţirea pâinilor” ne priveşte 
şi ne atenţionează. Foamea din lumea 
zilelor noastre -o chestiune dramatică- 
ne priveşte. Se pare că lumea a 
avansat şi a rezolvat multe aspecte 
negative, dar nu a găsit soluţii la 

problema iubirii dintre oameni. În 
multe ţări ale lumii se moare de 
foame. 

Foamea şi sărăcia sunt realităţi 
pe care Isus ne cheamă să le stopăm, 
să le rezolvăm: „Daţi-le voi să 
mănânce”. Prin urmare, nimeni nu 
trebuie să fie indiferent faţă de cei 
săraci. 

Astăzi, cei care ne numim 
ucenicii Lui, trebuie să-I împrumutăm 
mâinile şi cu generozitatea noastră,   
să-i săturăm pe cei săraci, pentru ca 
adevărul să biruie minciuna, 
fraternitatea să fie mai tare decât 
egoismul -izvorul multor 
nedreptăţi- iar iubirea să dea 
viaţă unei culturi într-adevăr 
minunat-umane. 

Rezultatul minunii: de la 
foame la saţietate, îndestulare  

Trebuie să înţelegem că Isus, 
înainte de a frânge pâinea şi a o 
împărţi, a binecuvântat-o.  

Binecuvântarea este 
ataşamentul, comportamentul autentic 
al omului faţă de Dumnezeu, de 
aproapele şi de lume. A binecuvânta 
„pâinea” înseamnă a recunoaşte că 
toate lucrurile sunt un dar al lui 
Dumnezeu şi deci, a-I mulţumi pentru 
ele, daruri ale lui Dumnezeu ce trebuie 
folosite cu bucurie. Dar, e necesar să 
fie şi împărtăşite, împărţite, deoarece 
Dumnezeu le-a creat pentru toţi 
oamenii, fiii Săi, nu numai pentru unii 
privilegiaţi. 

„Binecuvântarea” pentru Biblie 
este mai mult decât o simplă 
rugăciune. Este o mărturisire de 
credinţă; este ca şi cum am spune: 
renunţ la voinţa mea de a poseda 
bunurile materiale şi de stăpân al lor; 
recunosc că sunt proprietatea lui 
Dumnezeu; aşa cum aceste lucruri 
mi-au fost dăruite, tot astfel eu le 
dăruiesc tuturor. Punându-L pe 
Dumnezeu în locul eu-lui, se naşte 



Nr.2 (31)- iunie 2009                        FLORI DE CRIN 
 

17 

„noi”. Acest lucru se petrece în 
Euharistie: Isus ne dăruieşte pâinea 

trupului Său, pentru ca noi să formăm 
un singur trup. Amin. 

                                                                                       Pr. Mihai Tegzeş 
                                                                  Parohia nr 1, Oradea (Catedrală) 

 
 
 
 

Duminica a X-a după Rusalii 
 

“Doamne, miluieşte pe fiul meu 
că este lunatec şi pătimeşte rău, căci 
adesea cade în foc şi adesea în apă” 
(Mt. 17,15). 

Mare a fost grija părintelui din Sf. 
Evanghelie de astăzi pentru sănătatea 
fiului său. Copilul avea întrânsul pe 
duhul cel necurat. 
Demonul îl chinuia 
cumplit pe bietul băiat 
trântindu-l “ba în foc, ba 
în apă”. Tatăl 
nenorocitului văzând 
chinurile groaznice pe 
care le suferea copilul, l-a 
dus mai întâi la apostoli, 
dar apostoli n-au putut 
face nimic băiatului. 
Atunci părinţii s-au 
îndreptat cu rugăciunea 
spre Isus dumnezeiescul 
învăţător din Nazaret, 
care tămăduia toate bolile şi toate 
neputinţele “Doamne, ai milă de fiul 
meu”. Isus nu a zăbovit o clipă să vină 
în ajutor sărmanului băiat. Pe loc s-a 
milostivit, a certat pe duhul necurat să 
iasă din acel bolnav şi copilul s-a 
tămăduit chiar în ceasul acela. 

Părinţi ca aceştia grijulii întâlnim 
la fiecare pas şi în zilele noastre. Toţi 
oamenii sunt preocupaţi de sănătatea 
copiilor lor. Toţi se îngrijorează când o 
boală le necăjeşte odraslele. Se 
frământă, aleargă la medici, cheltuiesc 
până la cel din urmă ban, numai să 
vadă iar sănătatea înflorind pe obrajii 
fiilor lor. Foarte bine! A se îngriji de 

starea trupească a copiilor este o mare 
datorie a celor ce le-au dat viaţă. Dar 
o datorie mult mai însemnată, mult 
mai sfântă, este creşterea sufletească 
a copiilor. Căci spune Sf. Pavel: “Şi voi 
părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe 
copiii voştri ci creşteţi-i întru învăţătura 

şi cercetarea Domnului” 
(Ef. 6,4). 

Astăzi, mai mult ca 
oricând se simte nevoia 
împlinirii acestui îndemn: 
“creşteţi-i întru învăţătura şi 
cercetarea Domnului”. Nu-i 
destul ca un părinte să aibă 
grijă de sănătatea şi 
frumuseţea trupească a 
fiului sau ficei sale, nu-i 
destul să-i dai hrană, 
îmbrăcăminte sau să-i facă 
un rost în viaţă. Datoria cea 
mai înaltă a părinţilor este 

să dea copiilor o creştere aleasă şi 
creştinească. Şcoala dă ştiinţa de 
carte, armata învaţă disciplina şi 
mânuirea armelor, meseria învaţă cum 
să-ţi câştigi pâinea, dar casa 
părintească formează sufletul omului, 
sufletul din care iese binele sau răul, 
dragostea sau cruzimea, omenia sau 
bestialitatea. 

Ascultaţi părinţilor! Copilul este o 
comoară scumpă încredinţată vouă de 
Dumnezeu de care veţi da socoteală. 
Copilul are un suflet nemuritor şi de 
noi atârnă în primul rând mântuirea 
sau osândirea lui. 

  AMVON 
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Împăratul roman Titus avea tare 
dragă o căprioară care umbla toată 
ziua pe unde-i plăcea, păscând şi 
jucându-se prin grădinile palatului. Dar 
pentru ca nimeni sa nu facă vreun rău 
animalului împăratul i-a legat de 
grumaz un lănţişor de aur cu o tăbliţă 
atârnată de el, pe care stătea scris: 
“Nu mă atingeţi, sunt a împăratului!”.  

Iată ceea ce nu ar terbui să uite 
niciodată părinţii: părinţii au suflet 
proprietatea împăratului ceresc. Pe 
acest suflet n-au voie să-l atingă cu 
mâini nelegiuite şi să-l piardă, ci 
trebuie să-l înfăţişeze curat şi frumos 
Celui ce l-a dat. Căci a zis Mântuitorul 
“Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i 
opriţi, căci a unora ca acestora este 
împărăţia lui Dumnezeu”. Dar, iubiţi 
credincioşi se întâmplă ca unii părinţi 
în loc să-şi apropie copiii de Isus 
Cristos, îi ţin mereu departe de El, 
uitând în vâltoarea grijilor lumeşti, să 
le vorbească de Isus Cristos, să-i 
apropie de El, să-i facă prieteni ai lui 
Isus Cristos. Un tânăr de 18 ani, în 
floarea vârstei, singur fiind la părinţi, 
era bolnav fără nici o cale scăpare de 
la moarte. În aceste clipe grele, mama 
lui se apropie de patul în care zăcea şi 
îi zice: Dragul mamei, văd că trebuie 
să ne despărţim, deşi singura mea 
nădejde era în tine, de aceea te rog 
să-mi spui care-ţi este cea mai mare 
dorinţă a ta că sunt gata să ţi-o 
îndeplinesc? Desigur, odată cu 
moartea unicului lor fiu, peste casa 
aceea se va aşterne întunerilcul 
singurătăţii, întunericul lipsei de orice 
idealuri, un fel de moarte aparentă. 
Mama din dorinţa de a-i satisface fiului 
orice, îi aduce fel de fel de costume 
să-şi aleagă pe cel care-l preferă spre 
a fi înmormântat. Tânărul, în acele 
clipe grele era foarte trist şi 
îngândurat. Îşi alege un costum mai 
mult la întâmplare, fără să-l preocupe 
gândul îmbrăcămintei. În această stare 

de frământări sufleteşi îi zice mamei 
sale: Mamă, acesta este costul pe care 
l-am ales, dar, de fapt nu acesta este 
cea mai mare dorinţă a mea, alt gând 
mă frământă pe mine acum. Tu ştii 
mamă că atunci când te duci undeva 
departe între străini, cât de mult te 
bucuri când întâlneşti un cunoscut sau 
chiar un prieten, iar când mergi, parcă 
mergi fără teamă. Când eram copil am 
auzit vorbindu-se că acei care mor, se 
duc la prietenul lor Isus Cristos. Eu, 
mamă, unde mă voi duce acum? Nu 
cunosc pe nimeni. Să nu te superi că 
îţi spun, dar dumneata nu m-ai învăţat 
să-L cunosc pe Isus Cristos. Nu mi-ai 
vorbit niciodată despre El. Iată de ce 
acum mă duc cu frică acolo, pentru că 
acolo unde mă duc eu voi fi singur, voi 
fi străin, nu voi cunoaşte pe nimeni. 
Aceasta ar fi fost marea mea dorinţă, 
să-L fi cunoscut pe Isus Cristos, să mă 
duc la El ca şi la un prieten. La ce-mi 
folosesc hainele şi toate celelalte 
bunătăţi. Câtă durere s-a lăsat în 
sufletul acestei mame? Dar a rămas 
neputincioasă. Câte mame nu sunt şi 
astăzi cărora dacă li s-ar pune stfel de 
întrebări, ar rămâne neputincioase! 

De aceea iubiţi fraţi, să ne dăm 
toată silinţa, ca părinţi, să-i învăţăm pe 
copiii noştri să-L cunoască pe Isus 
Cristos – fiul lui Dumnezeu, să le 
sădim în suflet iubirea faţă de 
Dumnezeu şi faţă de semeni 
asigurându-le, pe lângă îmbrăcămintea 
şi hrana trupească, şi o bogată hrană 
sufletească. Dar să vedem care sunt 
mijloacele cele mai potrivite pentru a 
face o creştere aleasă a copiilor. 

1. Cel dintâi mijloc de 
educaţie este povaţa, învăţătura. 
Părinţii trebuie să sădească în inimile 
copiilor virtuţile cele mai alese: 
dragostea, mila, blândeţea, bunătatea, 
cinstea, iar păcatul, deprinderile urâte, 
furtul, înjurăturile, minciunilor, toate 
trebuiesc smulse ca nişte buruieni 
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otrăvitoare şi vătămătoare. Să se 
silească părinţii să cunoască poruncile 
Evangheliei, să le sădească în inimile 
copiilor şi ele vor rodi la bună vreme, 
roduri de viaţă aleasă şi sfântă. Căci, 
“cuvântul” – zice poetul Al. Vlahuţă: 
“Aprinde-n inimi ură sau iubire/ De 
moarte, de viaţă-i dătător./ Şi neamuri 
poate împinge la pieire/Cum poate 
aduce mântuirea lor. 

2. La povaţă trebuie să se 
adauge pilda părinţilor lor. Sf. Apostol 
Iacob ne îndeamnă : “Fiţi împlinitori ai 
cuvântului…” (Iac. 1,22). Mântuitorul 
nostru Isus Cristos era nu numai 
învăţător ci şi împlinitor al învăţăturilor 
Sale. Se ştie că de obicei copiii îşi imită 
părinţii în toate. Chiar şi jocurile lor nu 
sunt decât o imitare a faptelor celor în 
vârstă. Dacă părinţii dau o plildă bună 
este lesne de înţeles că ea va mişca pe 
copii şi-i va face să o imite şi ei. Un 
mare învăţător german Fr. W. Forster 
spunea: “Sileşte-te din răsputeri să fii 
tu însuţi ceea ce ai vrea să fie copilul 
tău”, iar marele gânditor Nicolae Iorga 
în “Cugetările” sale spunea: “Faptele 
bune ale tale vor fi pornirile bune ale 
fiilor tăi. Măcar atât ar trebui să te 
îndemne a le face”.  

În vreme ce cuvintele cele mai 
stăruitoare por rămâne fără nici o 
înrâurire asupra copiilor, pildele vii au 
o putere covârşitoare, ele dau îndemn. 
Odată o pereche de raci îşi învăţau 
odraslele lor să parăsească obiceiul de 
a merge îndărăt. “Arătaţi-ne cum să 
păşim”, au zis puii; daţi-ne exemplu 
cum se merge cu capul înainte şi vom 
păşi şi noi cum ne povăţuiţi, ca să nu 
ne mai râdă lumea”. Puii de raci avea 
dreptate! Faptele au limba lor mai tare 
decât o mie de învăţături. Prin pilda 
bună copiii primesc şi o convingere 
puternică. Aceeaşi înrâurire o are 
asupra copiilor şi pilda rea a părinţilor, 
ba incă şi mai mare deoarece firea 
omenească este plecată spre păcat. 

Nu se poate descrie în cuvinte răul pe 
care-l pot face părinţii prin pildele lor 
rele. Când ei sunt necredincoişi, beţivi, 
certăreţi, când nu se roagă niciodată, 
când trăiesc în fărădelegi, cum vreţi să 
poată da o bună creştere copiilor lor? 
Ştiti ce fac astfel de părinţi? Îi ucid 
sufleteşte pe aceea pe care i-au 
născut. În vechime un criminal şi-a pus 
în gând să omoare pe un nobil. Dar ce 
unealtă a folosit ucigaşul? Oare sabia, 
otrava, pumnalul? Nu! Ci el şi-a facut o 
faclie, o torţă otrăvită, a aprins-o şi 
fiind noaptea, s-a oferit domnului acela 
să-i lumineze calea spre casă. Nobilul îl 
urmă, dar, odată cu aerul, sorbind 
fumul otrăvit a căzut mort la pământ. 
O astfel de torţă otrăvită poartă 
părinţii înainte copiilor, atunci când le 
dau o pildă rea. Despre astfel de 
părinţi Mântuitorul a grăit cuvinte 
înfricoşătoare: “Dacă cineva va sminti 
pe vreunul din aceşti mai mici, acela 
mai bine ar face dacă şi-ar lega de gât 
o piatră de moară şi s-ar arunca în 
mare”.  

3. Al treilea mijloc pentru 
creşterea copiilor este pedeapsa. N-aş 
vrea să fiu înţeles ca admit şi 
propovăduiesc schingiuirea, 
maltratarea sau lovirea lor brutală. Dar 
ştiu că sunt astăzi mulţi care vor să 
înlăture din educaţie orice pedepsire, 
sub motiv că astfel de mijloc ar înjosi 
demnitatea umană. Noi cinstim mult 
demnitatea umană, dar tocmai de 
aceea, pentru întărirea ei, zicem că 
trebuie folosită şi pedepsirea. Sunt unii 
copii care nu vor să ştie nici de 
omenie, nici de cuvânt bun ci numai 
de frică. În astfel de cazuri părinţii 
trebuie să fie asprii. Vai de dânşii dacă 
dintr-o oarbă înţelegere a dragostei 
părinteşti se uită la copii ca la nişte 
idoli împlinindu-le  toate mofturile  şi 
lăsându-i să-şi facă de cap. Astfel de 
odrasle desmierdate devin o 
nenorocire mai târziu, nişte tirani care 
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vor chinui pe toţi cei din jurul lor. 
Marele pedagog Komensky ne învaţă: 
“ Uneori e necesar a aplica şi 
pedeapsa pentru că exemplele şi 
povăţuirile să fie primite cu o mai 
multă atenţie” iar marele pedagog 
italian Seneca ne învaţă că: “Nici un 
om cuminte nu pedepseşte pentru o 
greşeală, ci spre a împiedica altă 
greşeală”. De aceea, pedeapsa trebuie 
folosită. Ea nu trebuie să fie pâinea de 
fiecare zi ci medicina folosită rar, cu 
chibzuială, cu dreptate dar neocolită. 
Căci zice înţeleptul Solomon: “ Cine 
cruţă varga îşi urăşte copilul” 
(Proverbe 12,24), iar în alt loc: “Nu 
cruţa copilului mustrare! Căci de-l vei 
bate cu varga nu va muri. Lovindu-l cu 
varga scapi sufletul său de pierire” 
(Proverbe 23,13-14).  

Iubiţi creştini Dumnezeu va 
învrednicit ca trupurile să odrăslească 
viată. Faceţi ca  această cinste s-o 
răsplătiţi prin râvnă de a face din copii 
voştri stâlp de reazăm familiei şi 
societăţii, fii credincioşi ai sfintei 
noatre Biserici.  

Străduiţi-vă ca prin creşterea 
aleasă ce o veţi da copiilor să-i faceţi 
răbdători, iertători şi buni şi fiecăruia 
din ei să-i poată spune Tatăl nostru cel 
ceresc la primirea în Împărăţia Sa:” Tu 
fiul meu eşti vrednic să-mi urmezi şi tu 
te vei bucura de cinstea şi fericirea cea 
mai aleasă, aici de-a dreapta Mea!”. 
Amin. 

                                                                        
Pr. Gheorghe Ţurcaş 

                                                                        
Vicar foraneu al Silvaniei 
 

 
 
 
 

Duminica a XII-a după Rusalii 
 

„Şi, iată, venind un tânăr la El,  
I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să 
fac, ca să am viaţa 
veşnică?” (Matei XIX, 16).  

Sfânta Evanghelie, 
pe care am ascult-o în 
această Duminică, ne 
prezintă un tânăr bogat 
venind la Mântuitorul, cu 
dorinţa de a găsii răspuns 
la întrebările esenţiale ale 
vieţii care-l frământau, la 
această vârstă.  

În cei trei ani de 
vestire a  Cuvântului 
mulţi au fost cei care au 
dorit să se apropie de 
Mântuitorul, pentru a 
găsii o rezolvare a problemelor 

deosebite pe  care le aveau: 
vindecarea diferitelor 
neputinţe, ori a cere un 

sfat. Mântuitorul pe toţi  
i-a primit cu dragoste, 
arătându-le îndurarea şi  
bunătatea Sa 
dumnezeiască. Acest 
tânăr însă avea o nevoie 
mai specială el dorea să 
dobândească viaţa 
veşnică.  
  „Dacă vrei sa intri 
în viaţă, păzeşte 
poruncile” este sfatul pe 
care Isus  îl dă 
tânărului.  "Care?" i-a 

zis el. Si Isus i-a răspuns: 
"Să nu ucizi, să nu fi desfrânat, să nu 

  AMVON 
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furi, să nu faci o mărturisire 
mincinoasă, să cinsteşti pe tatăl tău şi 
pe mama ta şi, să iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi." Tânărul i-a zis: 
"Toate aceste porunci le-am păzit cu 
grijă din tinereţea mea; ce-mi mai 
lipseşte?" "Dacă vrei sa fii desăvârşit", 
i-a zis Isus, "du-te de vinde ce ai, dă la 
săraci, şi vei avea o comoara în cer! 
Apoi vino şi urmează-Mă." (Mt. XIX,18-
21 ) 

Din acest scurt dialog cu Isus 
putem afirma despre acest tânăr 
următoarele: 
- El caută răspuns la întrebările 
sufletului pentru că aleargă la Cristos, 
îngenunchează înaintea Lui, simte o 
chemare şi este  preocupat de 
salvarea sufletului său.   
-  Isus îi reaminteşte criteriile de 
mântuire (poruncile) din Legea Veche. 
Auzind că le respectă, îl priveşte cu 
drag. 
-  Domnul observă că tânărul doreşte 
să încerce mai mult pentru mântuire şi 
îl cheamă la o cale mai desăvârşită, la 
apostolat. 
- Tânărului se întristează, îi este greu 
să renunţe la averea sa şi respinge 
chemarea.  
-   Isus îi dă de înţeles că această 
atitudine, nu este potrivită pentru 
mântuire. 
-  Tânărul procedează invers decât fii 
lui Zevedeu, care au lăsat toate: 
corabie, plase, în grija tatălui lor şi    
L-au urmat. Refuză calitatea de a fi 
apostol. 

Această atitudinea Mântuitorului 
faţă de tânărul din Evanghelie poate 
părea derutantă pentru unii dintre noi, 
mai ales răspunsul, dacă ne gândim 
că, într-o altă ocazie, Isus nu a cerut 
oamenilor înstăriţi să renunţe la 
bunurile lor. Însă Domnul, a citit în 
inima tânărului şi a văzut că era 
extrem de ataşat de bogăţiile sale. Lui 
Zaheu, spre exemplu, fiindcă s-a 

transformat radical la întâlnirea cu 
Cristos, nici măcar nu i s-a sugerat să 
renunţe la bunurile sale, vameşul 
luând singur decizia de a repara toate 
nedreptăţile comise şi de a da săracilor 
jumătate din ceea ce îi mai rămânea.  

Oare nu căutase tânărul 
răspuns la întrebarea fundamentală, 
care trebuie să frământe conştiinţele 
tuturor? De ce, oare, „s-a întristat“? 
Fiindcă, inima lui era ocupată cu 
bogăţiile sale de care  îi era foarte 
greu să se despartă. 

Biserica nu condamnă bogăţia, 
ci doar lăcomia bogatului. Nu bogăţia 
te împiedică, nici sărăcia în sine, te 
ajută, a dobândii viaţa cea veşnică, ci 
modul cum administrăm aceste daruri. 
Ce frumos zice Sfântul Apostol 
Pavel: ”Ce ai tu, şi să nu fi primit?” 
Bogatule ce ai tu şi să nu fi primit de la 
Dumnezeu? Şi dacă le-ai primit de la 
Dumnezeu înseamnă că le-ai primit cu 
un scop. Ce folos că eşti bogat, dacă 
devii robul bogăţiei lumeşti şi ce folos 
că eşti sărac, dar sufletul se chinuie 
după bogăţiile lumeşti? 
  A pus Mântuitorul în faţa 
tânărului bogat o probă de netrecut? 
Nicidecum. Cunoscând rădăcina răului, 
i-a cerut să o smulgă,  detaşându-şi 
sufletul de orice lucru pentru a putea 
cu adevărat să-L urmeze. Isus nu-i 
vorbeşte pentru a-l sărăci, nu  este 
prea sever, ci pentru că îl iubeşte şi 
vrea să-l facă cu adevărat bogat. Isus 
vrea să-i deschidă ochii şi să-l facă să 
vadă că bogăţia sa este, în realitate, o 
lipsă: Propunerea lui Isus este aceea 
de a intra deja acum în Împărăţie, de 
a avea deja de acum o comoară în cer 
şi, în plus, să intre în intimitatea Sa: 
„Vino şi urmează-mă!”. „Fericiţi cei 
săraci”, a spus Isus, „pentru că a lor 
este împărăţia cerurilor”. Detaşarea de 
toate pentru a face loc adevăratelor 
comori: iată secretul vieţii depline. 
Detaşarea de sine pentru a primi viaţa 
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lui Cristos: „Nu mai trăiesc eu, ci 
Cristos trăieşte în mine”. Este un drum 
lung, deloc uşor. 

Poruncile şi chemarea 
dumnezeiască nu sunt negociabile, 
fiindcă mântuirea este una pentru toţi, 
deşi căile par atât de diferite. 

Să presupunem că am avea 
extraordinara şansă să ne întâlnim cu 
Isus şi să-i putem adresa o întrebare, 
să-i cerem un sfat, oare ce L-am 
întreba ? Ce sfat I-am cere ? Am fi noi 
la fel de preocupaţi de sufletul nostru, 
de viaţa veşnica, de mântuire precum 
tânărul din Evanghelie ? Sau care 
tânăr mai poate zice eu nu fur, nu sunt 
deloc desfrânat,  îmi cinstesc  părinţii, 
nu urăsc pe nimeni? Şi dacă am putea 
afirma că acestea le-am ţinut care ar 
mai simţii în inima lui că îi mai lipseşte 
ceva ? 
Îşi mai pun tinerii întrebări existenţiale 
astăzi sau trăiesc doar în 
superficialitate? Eu cred că nu sunt 
mulţi tinerii care mai fac acest lucru. 
Cristos ne cheamă pe toţi la libertatea 
fiilor lui Dumnezeu. 

Când ai de toate şi nu-ţi lipseşte 
nimic nu-ţi pui prea des problema că 

poţi muri sau unde anume vei ajunge 
după moarte. Când ai burta plină nu-l 
crezi pe cel de pe stradă care-ţi spune 
că îi e foame. Dar există mulţi tineri 
înconjuraţi de bogăţii (case, maşini, 
haine, bijuterii) care caută să se 
distreze, caută plăceri, faimă şi 
popularitate, aceştia sunt în aceiaşi 
primejdie ca tânărul din Evanghelie.  

 Lui Dumnezeu trebuie să-i 
cerem să ne separe de ceea ce ne 
blochează în drumul spre splendida 
moştenire care ne aşteaptă în ceruri şi 
mai înainte de toate, de noi înşine: de 
gândurile noastre, de proiectele 
noastre, de dorinţele noastre, pentru a 
n-i le asuma pe ale lui. 

Adevărata bogăţie rămâne a 
faptelor de milostenie, a smereniei, a 
dragostei de Dumnezeu şi de oameni, 
a virtuţilor morale creştine, bogăţie 
nepieritoare, singura pe care o putem 
lua cu noi în viaţa de dincolo. Amin. 
                                                                                
Pr. Florin Mureşan  
                  Parohia Valcău de Jos 
                                                                             

 
 
 
 

Predică la Cununie 
“Ascultarea de Dumnezeu” 

 
“Tot ce va zice vouă, să faceţi!” 

(In 2,5).  
Iubiţi miri, dragi nuntaşi. 
Dintre numeroasele nunţi care au 

avut loc în Galileea, în vremea în care 
Domnul şi Mântuitorul nostru Isus 
Cristos era pe pământ numai una s-a 
învrednicit a fi trecută în Sfânta 
Scriptură. Şi aceasta nu pentru că ar fi 
fost cea mai luxoasă sau mai bogată 
sau alte motive de acest fel, ci pentru 

faptul că la ea a participat Isus Cristos, 
Fiul lui Dumnezeu împreună cu Maica 
Sa şi ucenicii Săi. 

Este frumosul obicei al poporului 
nostru ca la orice act însemnat din 
viaţa lor să-şi invite rudeniile şi 
prietenii să se împartăşească toţi din 
bucuria ce s-a sălăşluit în două inimi 
care îşi văd împlinindu-se un ideal 
sfânt şi o năzuinţă scumpă a vieţii. 

  AMVON 
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Biserica noastră are astăzi 
bucuria de a vedea pe doi tineri care 
n-au uitat povaţa ei, şi, la cem mai 
hotărâtor act din viaţa lor, la cea mai 
aleasă bucurie a inimilor lor, la cel mai 
frumos gând al vieţii au chemat şi pe 
Isus Cristos în ajutor cu întreaga Lui 
comoară de daruri pe care a adus-o 
vieţii. 

Da, iubiţi miri, prezenţa voastră 
în faţa Sfântului Altar, pregătirea pe 
care aţi făcut-o înainte de venirea 
voastră aici prin mărturisirea şi 
împărtăşirea cu Trupul 
şi Sângele 
Mântuitorului, este 
pentru noi o mărturie că 
la temelia căminului 
vostru aşezaţi cea mai 
curată iubire aşezată 
sub puterea ocrotitoare 
a credinţei în 
Dumnezeu. “Taina 
aceasta mare este” 
spune Sfântul Pavel. 
Legătura dintre soţi şi 
soţie este atât de 
sublimă şi de sfântă 
încăt ea nu poate fi 
asemănată cu altceva 
decât cu legătura care există între 
Cristos şi Biserica Sa. 

Într-adevăr, precum Cristos a 
întemeiat şi conduce Biserica spre 
ţelurile ei înalte tot astfel soţul este 
chemat să conducă viaţa familiei spre 
împlinirea rostului ei binefăcător. 

Acum, când vă desprindeţi de la 
ţărmul unei vieţi şi vă avântaţi 
încrezători şi cu nădejde în Dumnezeu 
pe cărările altei vieţi, Biserica prin care 
aţi primit binecuvântarea şi sfinţirea 
căsătoriei, vă pune la inimă sfatul pe 
care l-a dat Maica Domnului la nunta 
din Cana Galileii: “Tot ce va zice vouă 
să faceţi!” 

“Cristos este calea, adevărul şi 
viaţa”. 

- Calea care nu rătăceste 
- Adevărul care nu înşală 
- Viaţa care nu se sfârşeşte 

(adică veşnică) 
Familia nu poate avea un cârmaci 

mai bun, mai permanent decât pe Isus 
Cristos. Unde este Cristos acolo 
greutăţile vieţii vor fi învinse şi 
bucuriile vor fi sfinte, fiindcă 
“Dumnezeu însuşi e iubire”. Dar 
iubirea dintre soţi nu trebuie să fie 
dovedită în câmpul plăcerilor, ci în 
câmpul jertfei şi al dăruirii. Erau odată 

doi tineri îndrăgostiţi 
care vroiau să se 
căsătoarească. Dar fata 
îi ceru iubitului ei ca 
înainte de a-I da mâna 
pentru totdeauna să-i 
aducă şi să-i dăruiască o 
floare de trandafir roşu. 
Şi aleargă tânărul în 
grabă să-i împlinească 
dorinţa, dar nu găsea 
nimic. De unde să ia el 
un trandafir roşu când 
era un anotimp în care 
nu creştea, nu înflorea o 
astfel de floare? A găsit 
un trandafir alb, altul 

galben, altul roz, dar niciunul roşu. Ce 
să facă bietul tânăr? Dar stând 
îngândurat, iată o privighetoare 
miloasă care întrebându-l de ce este 
cu inima tristă, tânărul îi spuse păsul. 
Şi alergând privighetoarea încoace şi 
încolo dar nu găsi un trandafir roşu. În 
cele dein urmă, răsări la geamul casei 
lui un trandafir alb. Dar era alb şi nu 
roşu. Şi privighetoarea îi zise 
trandafirului: Cum voi găsi o floare 
roşie pentru prietenul meu? Iar 
trandafirul îi zise: Dacă te vei aşeza pe 
ramura mea cu inima înfiptă într-un 
spin, ca să curgă câte o picătură de 
sânge pe mine, în timpt ce vei cânta. 
Şi înfingându-şi inima în spin, 
privighetoarea începu să cânte atât de 
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frumos şi atât de cu foc încât, încet, 
încet răsări un trandafir, dar care nu 
era roşu ci avea o culoare ştearsă. De 
aceea privighetoare îşi înfipse mai 
adânc şi mai adânc inima în spinul 
trandafirului, sângele său roşindu-i 
petalele, în timp ce frumosul ei glas 
murea încet până când căzu fără 
suflare, stingându-se cântecul iubirii 
supreme, iar în locul lui răsării un 
trandafir atât de frumos, pentru ca se 
născuse din sângele unui prieten 
darnic, care a murit pentru fericirea 
prietenului ei în timp ce-şi cântecul 

celei mai mari iubiri. Şi tânărul îi dărui 
floarea iubitei sale. 

Şi voi iubiţi miri, v-aţi dăruit 
astăzi unul altuia, v-aţi dăruit 
dragostea pentru toate zilele vieţii. 
Păstraţi-o întreagă întotdeauna,   
iubiţi-vă unul pe altul şi nu uitaţi că 
izvorul iubirii supreme, Isus Cristos, 
este veşnic în Biserică. Alergaţi cu 
încredere la Biserică, căutaţi-l şi “faceţi 
ceea ce va zice vouă să faceţi!” Amin. 

                                               
Pr. Gheorghe Ţurcaş 

Vicar foraneu al Silvaniei 
 

 
 
 

 
 
 

Ambasadorul Vaticanului în vizită în Sălaj 
 

Nunţiul apostolic, Monseniorul 
Francisco - Javier Lozano, reprezentant 
al Sfântului Scaun şi ambasadorul 
Vaticanului în România, a fost prezent 
duminică 8 martie 2009 la Şimleu 
Silvaniei, după ce în aceiaşi zi s-a aflat în 
Zalău. Astfel, Monseniorul          
Francisco - Javier Lozano a ajuns în 
oraşul de sub Măgură la 15, 30 însoţit 
fiind de episcopul de Oradea, Virgil 
Bercea şi a fost întâmpinat de către 
vicarul foraneu al Silvaniei pr. Gheorghe 
Ţurcas, parohul bisericii Sf. Treime, pr. 
Nicolae Bodea, primarul oraşului, Şimleu 

Silvaniei, Septimiu Turcas, preoţi din protopopiat şi credinciosi. Cu această ocazie Nunţiul 
apostolic a asistat la  Vecernia celebrată de pr. Gheorghe Ţurcaş, iar în final a rostit un 
discurs prin care i-a asigurat pe cei prezenţi că Nunţiatura cunoaşte problemele cu care se 
confruntă Biserica greco-catolică şi dificultăţile de reconstrucţie a parohiilor, după care s-a 
retras în casa parohială unde a avut o intalnire cu preoţii. De la Şimleu a plecat la Şumal 
pentru a vizita  Mănăstirea greco-catolică. 
                                                                                         Pr. Cristian Borz 
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Prima transmisie în direct a studioului Radio Maria din Şimleu 

 - moment de sărbătoare şi spiritualitate - 
 

 
Duminică, 29 martie 2009, s-a 

efectuat prima transmisie în direct din 
studioul Radio Maria de la Şimleu Silvaniei. 
Acest eveniment a strâns în jurul său 
numeroşi invitaţi, membri ai diferitelor 
instituţii şcolare, ai Primariei oraşului 
(primarul Septimiu Cătălin Ţurcaş, 
viceprimarul Radu Lazăr), precum şi 
credicioşi din oraş şi împrejurimi.  

După Liturghia celebrată de 
Episcopul de Oradea, Virgil Bercea alături de 
alţi preoţi            greco-catolici la Biserica 
“Sfânta Treime” din Şimleu, a avut loc 
sfinţirea studioului.  

Discursurile legate de acest eveniment au fost deschise de prestaţia oratorică a 
directorului Centrului Cultural Şimleu Silvaniei, Dumitru Corbeanu, care a evidenţiat rolul 
cultural-istoric al oraşului pe parcursul timpului.  

Debutând cu primele publicaţii culturale ale vremii, printre care “Gazeta de Duminica” 
sau “Flori de Crin”, cu existenţa prestigioasa a societăţii culturale A.S.T.R.A, şi continuând 
prin contribuţia unor oameni de cultură ai vremii: Dr. Alexandru Aciu, Pr. Gheorghe Bran, 
Victor Deleu, Simion Oros, Pr. Prof. Dr. Ioan Ossian, Vicarul foraneu al Silvaniei Alexandru 
Şterca-Şulutiu şi mulţi alţii, cultura şi spiritualitatea Şimleului au transformat acest mic oraş 
într-o capitală spirituală a “Ţării Silvaniei”.  

Preotul Doru Popovici, directorul de programe al postului Radio Maria din Oradea a 
contribuit în mare măsură la realizarea tehnică şi la sprijinul informativ oferit comunităţii 
religioase locale. Acesta a subliniat şi faptul că acest studio local nu va avea doar o acoperire 
zonală, ci mesajele şi emisiile sale vor putea fi auzite în nenumărate locaţii de pe Glob, prin 
intermediul internetului, al mijloacelor moderne de transmisie. Comunităţi şi creştini din 
Filipine, Africa sau Canada, vor putea recepţiona acest mesaj de cultură şi spiritualitate chiar 
din inima Şimleului, mulţumită Fecioarei Maria şi a celor care s-au străduit la realizarea 
acestui studio.  

Discursurile au continuat cu cuvintele de mulţumire ale preoţilor comunităţii greco-
catolice şimleuane: preotul Vicar foraneu Gheorghe Ţurcaş şi preotul paroh Nicolae Bodea. 
Aceştia au evidenţiat rolul pe care studioului Radio Maria îl va avea pentru Biserică, pentru 
comunitatea locală, pentru cultura şi spiritualitatea şimleuană, menţionându-se faptul că 
acest “mic leagăn de cultură şimleuana”, se va transforma prin intermediul undelor radio, 
într-un mesager al culturii şi spiritualităţii.  
Momentul sfinţirii studioului l-a adus în inima acestuia şi pe colonelul în rezervă, preşedintele 
Filialei Judeţene a Veteranilor de Razboi Sălaj, Iacob Agache, cel care şi-a adus contribuţia 
spirituală şi materială la realizarea acestui studio.  

Spre final, evenimentul a fost completat de prestaţia corului “Te Laudamus”, aflat şi 
el în moment de sărbatoare prin implinirea a 66 de ani de existenta.  
                                                                                               Ciprian Mihuţ 
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Preoteasa Marioara Man, a plecat la Domnul 

 
 

“Fericiţi cei morţi, care mor acum în Domnul. Să se odihnească de ostenelile 
lor, iar faptele lor vor merge cu ei” (Ap. 14,13) 

Maria Alexandra Luciana Man s-a născut la 1 Decembrie 1913 în Mocira, judeţul 
Maramureş, Tatăl Geoarge Costin fiind învăţător la Şcoala Confesională Greco-Catolică din 
localitate, iar naşa de botez, sora preotului Vasile Lucaciu. 

Când avea doar opt luni şi jumătate, tatăl a fost concentrat pe câmpurile de bătălie ale 
Primului Război Mondial, de unde nu s-a mai întors. Ironia sorţii a făcut ca, la numai două 
săptămâni de la data la care a îmbrăcat uniforma unei armate străine, să vină un ordin prin 
care învăţătorii-cantori la biserică, să fie scutiţi de serviciul militar. Din cauză că acest ordin 
nu s-a aplicat retroactiv, au rămas orfani trei copii, cea mai mică fiind Marioara. 

A crescut într-o familie credincioasă şi muncitoare. După terminarea şcolii gimnaziale, 
a absolvit Şcoala Normală de învăţătoare de la Gherla în anul 1931, nu numai ca urmare a 
faptului că a fost o elevă foarte bună, dar şi datorită sprijinului nemijlocit al Episcopului Iuliu 
Hossu. Acesta a iertat-o de taxele şcolare, ba chiar i-a dăruit bani mamei, văduvă de război, 
episod pe care l-a relatat în revista “Viaţa creştină” într-un articol consacrat viitorului 
cardinal. 

A funcţionat ca învăţătoare în Oar- judeţul Satu-Mare, Fersig - judeţul Maramureş, 
Bădăcin - judeţul Sălaj, apoi Recea în Maramureş, în ultima parte a vieţii active fiind 
încadrată la Intreprinderea Cinematografică Maramureş şi la Colegiul Naţional Gh. Şincai, 
Baia-Mare. 

În anul 1936 s-a căsătorit cu teologul Simion Man (nepot al lui Iuliu Maniu) din 
Bădăcin, unde acesta a fost preot şi unde au avut domiciliul până în 1948. Au avut o căsnicie 
frumoasă împreună, până când în 1999 tot în luna aprilie, soţul s-a întors la casa Tatălui. Din 
căsnicia lor s-au născut trei copii: Adrian, Maria Sânzâiana şi Narcisa. Alături de soţul ei a 
fost un model pentru cei din jurul lor, prin cinste, harnicie, devotament şi sensibilitate. A stat 
mereu aproape de soţul ei sprijinindu-l în activitatea sa pastorală, dar mai ales după anul 
1948 când au început şi persecuţiile politice. 

Inerentele încercări ale vieţii şi dificultăţile celor mai apropiaţi ani le-a suportat cu 
seninătate, resemnare, chiar cu optimism aşa cum trebuie să se comporte un adevărat 
creştin în faţa suferinţei. A fost o fiinţă sociabilă, avea un chip luminos, senin şi de câte ori 
cineva intra în casă, îl îndemna să revină.  

Şi fiindcă Atoputernicul Judecător a iubit-o, i-a dăruit o venerabilă vârstă şi o 
desprindere lină de pe pământ în ziua de 1 aprilie 2009, înconjurată de dragostea şi 
devotamentul Narcisei, care i-a fost toiagul bătrâneţelor. 

L-a iubit pe Tatăl Ceresc, întâmpinând atât cele bune cât şi cele rele cu seninătate ca 
înţeleptul Iov. A respectat întru totul porunca Mântuitorului “Să-ţi iubeşti aproapele ca pe 
tine însuţi”. De aceea a fost în relaţii bune cu toată lumea. Rudele, prietenii, vecinii, foştii 
elevi se despart cu regret de Dumneaei. Cei rămaşi aici se consolează cu gândul că nu peste 
mult timp mulţi o vor revedea într-o lume mai bună, în care doamna Marioara îi va primi cu 
acelaşi zâmbet deschis pe buze. 

Pământul drag al Băii-Mari, care i-a fost scump meleag o primeşte spre odihna 
veşnică. 

                                            
Redacţia 
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Olimpiada Naţională de religie greco-catolică,  

Zalău 2009 
 

 
În zilele de 8 - 10 mai 2008 în organizarea Comisiei 

Sinodale pentru Educaţie Catolică din cadrul Sinodului Bisericii 
Greco - Catolice, s-a desfăşurat la Zalău Olimpiada naţională 
la disciplina religie greco-catolică. 

Olimpiada de religie este un moment important din ciclul 
unui an de studiu la această disciplină şcolară. Suntem mândri că 
oraşul nostru a fost gazda celei de a doua ediţie a Olimpiadei 
naţionale de religie greco-catolică. La olimpiadă au participat 90 
de elevi din toate eparhiile greco-catolice din ţara noastră. 

Festivităţile de deschidere şi de premiere a participanţilor 
au avut loc la Biserica Sf.Familie din Zalău în cadrul unor 
celebrărilor liturgice. La aceste momente preoţii în alocuţiunile lor 

(vicar foraneu Pr. Ţurcaş Gheorghe, Pr. Nicolae Bodea) au evidenţiat importanţa olimpiadei 
de religie în curriculumul şcolar.  

Pe parcursul celor trei zile organizatorii au alcătuit un program adecvat din care nu 
au lipsit o excursie la Grădina botanică din Jibou şi o serată distractivă (Parohia Sf. Familie 
Zalău). 

Rezultatele elevilor noştri oglindesc eforturile profesorilor de religie, care şi la Zalău 
au avut satisfacţii deosebite. Ca la orice concurs s-au evidenţiat câţiva participanţi, aş aminti 
primii premianţi: Liana Rotaru (cls.V - Blaj), Bălănescu Roxana (cls.VI - Cluj), Holhoş Claudia 
(cls. VI – Zalău), Oros Dionis (cls.VII – Şimleul Silvaniei), Tuşa Cristina (cls.VIII - Cluj), Sas 
Liana (cls. IX – Sighet M.), Boroş Dorina, Chişe Ioana (cls. IX – Oradea), Borca Bianca (cls. X 
– Sighet M), Cojocaru Ana (cls.X - Oradea), Teodoru Cristina (cls.XI – Satu Mare), Fărcaş 
Delia, Toma Maria (cls.XI, Oradea), Ştefanca Marişca (cls. XII – Sighet M), Kovacs Marius 
(cls. XII – Oradea), Pupăză Radu (cls. XII – Cluj), dar meritul este a tuturor participanţilor 
care s-au prezentat admirabil. 

Au fost alături de noi dascălii de religie: Cristian Ioviţă (Zalău), Ana Dura, Alina 
Paşcondea, Corina Cata (Oradea), Adrian Tuşa (Cluj), Ileana Sandru (Satu Mare), Neli Şiman 
(Sighet M.), Pr. Neiconi Ovidiu (Lugoj), Nastafa Borodi (Călineşti Oaş), Maria Bedeoan 
(Guleşti), Rodica Avram (Blaj).  

Mulţumim, Preasfinţitului Episcop Virgil Bercea pentru implicarea susţinută în 
organizarea acestor activităţi şcolare, precum şi coordonatorilor eparhiali din cadrul Biroului 
catehetic (Insp. Eparhial Florin Jula).  

Se cuvine, să amintesc şi rolului Inspectoratului Şcolar Sălaj, în mod special aduc 
mulţumiri Domnului Inspector general Ioan Abrudan, Inspectorului şcolar de religie Călin 
Ciurbe, precum şi profesorilor care s-au implicat în organizarea acestui concurs. Tot aici 
vreau să amintesc spiritul organizatoric al profesorului nostru de religie Cristian Ioviţă, 
precum şi ajutorul oferit de Şcoala generală C. Coposu, director d-na Mona Pănican şi 
conducerii Liceului Pedagogic Gh. Şincai Zalău. 

Totodată aducem mulţumiri Doamnei Viceprimar Daniela Coţa care din propria 
iniţiativă a acordat recompense premianţilor. De asemenea, interesul Prefecturii Sălaj prin 
Doamna Subprefect Onorica Abrudan a fost onorabil, Consiliului Local Zalău, dar şi 
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sponsorilor care au contribuit la buna desfăşurare a activităţilor. Participanţii la Olimpiadă au 
fost recompensaţi cu cărţi de Pr. Silviu Hodiş (Tg. Lăpuş). 

Informaţii privind Olimpiada zălăoană au fost prezentate într-o publicaţie specială a 
Olimpiadei.  
 În calitate de gazdă ne asumăm responsabilitatea neajunsurilor practice legate de 
organizare, credem că spiritul acestei acţiuni nu trebuie umbrit de nume ci de fapte. 
 

Protopop Valer Părău 

 

Pelerinajul anual la Sighet 

 
Multă Lumină… Pelerini ce pornesc în 

rugăciune de la închisoarea din Sighet, spre 
Cimitirul de la periferia oraşului… Acolo unde se 
odihnesc - în morminte anonime - martirii… Morţi 
pentru credinţa lor… Sămânţă căzută în pământ 
roditor… Forţa noastră de înnoire pe linia 
ascendentă a vieţii…  

“Episcopii-n lanţuri cu crucea pe umăr,/ca 
Tine Isuse-s discipolii Tăi: /Apostoli în jertfă, 

chemare şi număr/dar fără să aibă vreun Iuda-ntre ei”… (Ioan Ploscaru, Episcop 
Greco-Catolic, Pentru Tine Doamne, Cruci de gratii)  

Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) îi comemorează în fiecare an 
pe cei care au reuşit să strige din tăcere, sperând în iubire, chiar şi atunci când 
durerea i-a copleşit… Şi nu au trădat!…Astfel, Sfânta Liturghie, pontificată de 
Arhiepiscopul Major Lucian Mureşan a fost oficiată împreună cu Arhierei şi preoţi 
catolici din ţară (Preasfinţia Sa Ioan Şişeştean, Preasfinţia Sa Vasile Bizău, Preasfinţia 
Sa Jeno Schonberger, Monseniorul Florian Gui - vicar general de Oradea, 
Monseniorul Simion Ilieş - vicar general de Baia Mare şi Monseniorul Ioan Fărcaş - 
vicar mitropolitan).  

Celor aproape 100 de preoţi li s-au alăturat măicuţe şi călugări din diverse 
congregaţii greco şi romano-catolice din România şi Italia, precum şi diferite asociaţii 
religioase, cum ar fi AGRU Maramureş. Au fost prezenţi peste o mie de pelerini, 
veniţi din întreg Maramureşul (inclusiv din dreapta Tisei), din judeţele învecinate sau 
din diferite colţuri ale ţării.  

Demnă de remarcat a fost prezenţa grupului de tineri pelerini care, de zece ani 
încoace, în luna august, străbat pe jos 150 km (pornind din Bădăcin - satul lui Iuliu 
Maniu - ca să ajungă la Sighet - la locul destinat pelerinajului anual) oferind un timp 
special de renunţare la tot ce e lumesc, în favoarea jertfei şi aprofundării Cuvântului 
lui Dumnezeu - prin meditaţii, cântece religioase şi rugăciuni, sub atenta îndrumare a 
iniţiatorului - părintele Florian Gui… iar în majoritatea parohiilor întâlnite pe traseul 
lor primesc mâncare caldă, apar noi prietenii şi se face, de asemenea, schimbul de 
trăire creştină…  

Datorită acestui sacrificiu de sine credincioşii catolici au devenit beneficiari ai 
acestui loc sfinţit de sângele fidelilor şi l-au numit cimitirul celor consideraţi martiri… 
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Pelerinajul din august a.c. va avea în vedere, pe lângă recunoştinţa datorată 
ierarhilor noştri martiri şi intenţia Sanctităţii Sale Benedict al XVI-lea, de rugăciune 
pentru noi vocaţii, deoarece din 19 iunie 2009 începe Anul Sacerdotal…  

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne trimită Binecuvântarea Sa!  
                                                                             (sursa BRU -12 mai 2009) 

                                                                                          AGRU Maramureş 
 

 
 
 

Simpozion la Bobota 
 

Sâmbătă, 6 iunie 2009, a avut loc în localitatea 
Bobota un simpozion dedicat marelui om politic 
Corneliu Coposu la împlinirea a 95 de ani de la 
naşterea sa.  

Comunitatea Greco-Catolică din localitate cu 
stăruinţa a dorit realizarea acestui eveniment 
considerând o datorie morala în a face cunoscută  
tinerelor generaţii activitatea deosebită a Seniorului în 
lupta sa pentru propovăduirea adevărului, a dreptăţii şi 
nu în ultimul rând a principiilor moral creştine. Trebuie 
menţionat faptul că, Corneliu Coposu a fost fiu de 
prototopop greco-catolic, şi a primit tainele şi bazele 

credinţei creştine sub cupola Bisericii Greco-Catolice, sub îndrumarea atentă a părinţilor ce i-
au oferit o eduaţie aleasă. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, ecleziale şi 
politice, oameni de presă, iar din rândul celor ce au susţinut lucrări în cadrul simpozionului 
amintim profesori de istorie, muzeografi şi oameni care l-au cunoscut personal pe Corneliu 
Coposu. 

 Programul s-a desfăşurat în localitatea Bobota, în sala căminului cultural din 
localitate şi a început cu celebrarea Sfintei Liturghii de către  PS Virgil Bercea episcop de 
Oradea, în comuniune cu preoţi din eparhia de Oradea şi Maramureş, un număr 
impresionant de credicioşi veniţi din diferite parohii şi nu în ultimul rând Corul “Te 
Laudamus” din parohia “Sf. Treime”, Şimleu. La încheierea Sfintei Liturghii a urmat un 
parastas la bustul ridicat în centrul satului. 

 După o mică agapă, simpozionul a început cu prelegerea Preasfinţiei Sale Virgil 
Bercea, urmat fiind apoi de către: drd. Marin Pop (Zalău), Viorel Câmpean (Satu-Mare), dr. 
Liviu Gârbea (Zalău), prof. Ioan Lupa (Zalău), prof. dr. Cornel Grad (Zalău), Valer Hosu 
(Cluj-Napoca), Ionel Penea (Zalău), prof. dr Ioan Ciocean (Zalău), pr. drd Ciprian Robotin 
(Zalău), prof. dr. Blaga Mihoc (Oradea).  

Expunerile prezentate, au făcut cunoscută personalitatea marcantă a neamului 
nostru, Corneliu Coposu, şi lupta sa pentru neam şi ţară. Pe parcursul expunerilor s-a 
realizat o proiecţie video cu momente marcante din viaţa Seniorului. 

Ne-am reîntors la casele noastre cu convingerea că am împlinit un scop nobil, acela 
de fi prezenţi  la  omagierea  lui Corneliu Coposu şi a-l face cunoscut lumii şi celor tineri pe 
cel ce a suferit, a răbdat şi a crezut cu adevarat în principiile moral creştine, în adevăr, în 
dreptate şi în iubirea de neam şi ţară. 

Singurătatea, lipsa de libertate şi depărtarea de cei dragi i-a descoperit Seniorului 
setea de a scrie. Una dintre celebrele sale scrieri este poezia  “Ruga”, scrisă în timpul 
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detenţiei, care este şi azi zugravită pe unul dintre tavanele închisorii de la Sighet. “Cerne, 
Doamne, liniştea uitării,/ Peste  nesfârşita suferinţă. /Samănă întinderi de credinţă /Peste 
nesfârşita suferinţă. /Răsădeşte dragostea şi crinul /În ogorul napădit de ură, /Şi aşterne 
peste munţi de zgură,/ Liniştea, iertarea şi seninul.”               Pr. George Chiş,  

                                                                          Parohia Bobota 
                                                       
  
  

 
Scrisoarea unui bebeluş către mama sa 

 
“Bună mami, ce mai faci? Eu sunt foarte bine, mulţumesc lui Dumnezeu. Au trecut 

doar câteva zile de când m-ai conceput în burtica ta. Cu adevărat, nu aş putea să explic 
fericirea ce o simt pentru că tu vei fi mămica mea. Alt lucru care mă umple de mândrie este 
să văd dragostea prin care am fost conceput. Totul se pare că ar vrea  să-mi spună că voi fi 
copilul cel mai fericit din lume! 

Mami, deja a trecut o lună de când m-ai conceput şi pot să văd cum corpuşorul meu 
începe să ia formă, eu ştiu că nu sunt atât de frumos ca tine, dar acordă-mi o şansă! 

Sunt foarte fericit! Dar este ceva ce mă preocupă… În ultima vreme am observat că 
sunt anumite gânduri ce se tot rotesc prin capul tău şi nu mă lasă să dorm, dar totul va fi 
bine, sigur acestea vor trece. T nu trebuie să te frămânţi aşa de tare. 

Mami, au trecut deja două luni şi jumătate, sunt foarte 
mulţumit cu noile mele mânuţe, am o poftă teribilă să le 
folosesc pentru a mă juca. 

Mami, îmi spui ce se întâmplă? Pentru ce trebuie să 
plângi în toate nopţile??? De ce când te întâlneşti cu tata 
începeţi să strigaţi unul la altul tot mai mult? Am făcut ceva 
rău, v-am supărat cumva? Vă rog, voi face tot ce-mi stă în 
putinţă ca să mă iubiţi… 

Au trecut deja trei luni, mami te văd foarte deprimată, 
nu ştiu ce se întâmplă, nu ştiu ce să mai cred, sunt foarte 
confuz. Astăzi de dimineaţă am fost la doctor şi ne-a dat o 
programare pentru măine… Nu ştiu pentru ce, eu mă simt 
foarte bine… Cumva te simţi tu rău, mămă? 

Mamă, s-a făcut deja ziuă, unde mergem? Ce se 
întâmplă, mami? Mami, nu te întinde, nu este încă ora de odihnă, nu îmi este încă somn, 
vreau să continuu jucându-mă cu mânuţele mele. 

Ah!!! Ce face tubul acesta în căsuţa mea??? Este cumva o nouă jucărie?? Priveşte!!! 
Hei, pentru ce vor să absoarbă căsuţa mea?? Mami, picioruşul meu, încearcă să-l 

smulgă!!! Doamne, pentru ce l-a smuls?? Ei nu văd că mă rănesc. 
MAMI, AJUTĂ-MĂ!!! 
MAMI, AJUTĂ-MĂ!!!  
Mami, au trecut deja 17 ani de la ziua în care eu am plecat şi de aici de sus pot să văd 

cum încă te mai doare pentru că ai luat decizia aceea. 
Te rog nu mai plânge, adu-ţi aminte că te iubesc şi că voi fi aici aşteptându-te cu 

multe sărutări şi îmbrăţişări.” 
                                                                  Te iubesc mult. Bebeluşul tău.

  PILDE,  
ÎNVĂŢĂTURI 
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