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 „Îmi doresc ca noi toţi, după aceste zile de har, să avem curajul – chiar curajul 
– de a umbla în prezenţa Domnului, cu Crucea Domnului; de a construi Biserica pe 
Sângele Domnului, care a fost vărsat pe Cruce, şi să mărturisim unica mărire: Cristos 
Răstignit. În acest fel, Biserica va merge înainte. Speranţa mea pentru noi toţi este ca 
Spiritul Sfânt, prin rugăciunea Fecioarei Maria, Maica noastră, să ne acorde acest har: 
de a umbla, de a construi, de a-l mărturisi pe Isus Cristos Răstignit. Aşa să fie.” 

Papa Francisc
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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. Romul POP
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 Creaţie? - Categoric DA. Evoluţie? – 
Realitate evidentă. Deci, titlul propus cere 
reformulare, cu şi în loc de sau: Creaţie şi 
evoluţie. Aşadar:

1. CREAŢIE.

 „Întru început a făcut Dumnezeu cerul şi 
pământul” – cartea Facerii 1, 1
 În interiorul dimensiunii nemărginite 
şi atemporale a lui Dumnezeu, atunci când 
El, prin propria Sa voinţă şi putere,  a 
hotărât ca lumea să aibă un început. „Întru 
început” (en arhé) sugerează că Dumnezeu 
transcende începutul, că El este anterior 
oricărei mişcări. Arhé însă înseamnă nu 
numai început, ci şi principiu (tradus în 
Vulgata prin principium), adică concepţie, 
regulă, normă, punct de vedere. Textul 
preconizează ideea înţelepciunii creatoare 
(Pr. 8, 22-31), a Logosului (Cuvântului) 
creator (In 1, 1-3).
 Grecescul poiéo = „a face” îl traduce 
pe ebraicul bara, un verb care în Vechiul 
Testament este întotdeauna folosit pentru a 
exprima acţiunea creatoare a lui Dumnezeu. 
Vulgata (şi unele versiuni moderne) îl traduc 
prin „a crea”, echivalentul românesc al lui „a 
face”. Verbul e mult mai explicit în 2 Mac 
7, 1-2: Dumnezeu a făcut totul din nimic 
(ceea ce exclude prezumţia unei materii 
preexistente). Românescul „a face” înseamnă 
nu numai a crea  (din nimic), ci şi a crea în 
mod organizat, potrivit unui plan, în etape 
prestabilite şi cu o finalitate clară. Prin „cerul 
şi pământul” (ebraism), se înţelege rezultatul 
creaţiei, cosmosul ordonat „existenţa 
întregului univers” (Sf. Vasile cel Mare). Alţi 
Sfinţi Părinţi înţeleg lumea îngerească şi cea 
materială . (Bartolomeu, Biblia, 2001, pg. 22, 
Nota a, b şi c).

2. EVOLUŢIE

 În luna Mai 2017 de la re-crearea lumii 
prin întruparea Persoanei a treia a Sfintei 
Treimi, Iisus Cristos, şi în anul 7525  de la 
„facerea lumii”, papa  Francisc, autoritatea 
supremă în materie de credinţă, dixit: teoria 
evoluţiei speciilor şi big bang-ul nu sunt 
incompatibile cu existenţa unui creator.
 Cităm din Papa Francisc care a 
făcut o serie de comentarii, în timpul unui 
discurs susţinut la Academia Pontificală de 

CREAŢIE SAU EVOLUŢIE

ştiinţe, despre care experţii spun că au dat 
lovitura finala unor „pseudo-teorii” precum 
creaţionismul si designul inteligent, ipoteze 
despre care unele voci spun că au fost 
susţinute de fostul suveran pontif Benedict 
al XVI-lea. Papa Francisc a explicat că teoria 
evoluţiei speciilor şi big bang-ul nu sunt 
incompatibile cu existenţa unui creator, 
susţinând că, dimpotrivă, aceste teorii „cer 
existenta unui creator”. „Când citim despre 
creaţie în «Facerea», întâmpinăm riscul de a ni-l 
imagina pe Dumnezeu ca fiind un magician cu 
o baghetă, capabil să facă totul. Dar lucrurile 
nu stau aşa. (Dumnezeu, n.r.) a creat oamenii 
şi i-a lăsat să se dezvolte potrivit legilor interne 
pe care el le-a atribuit fiecăruia, pentru ca fiecare 
să ajungă la desăvârşire. Big Bang-ul, pe care 
astăzi îl considerăm a sta la originea lumii, nu 
contrazice intervenţia creatorului divin, ci, mai 
degrabă, o cere. Evoluţia în cadrul naturii nu este 
incompatibilă cu noţiunea de creaţie, pentru că 
evoluţia are nevoie de crearea unor fiinţe care să 
evolueze”, a spus suveranul pontif.
 Biserica Catolică a avut de multă 
vreme reputaţia unei instituţii care se opune 
ştiinţei, unul dintre cele mai faimoase 
episoade fiind forţarea lui Galileo Galilei 
de a-şi retrage teoria considerată „eretică”, 
potrivit căreia Pământul se învârte in jurul 
Soarelui, lucru de necontestat in prezent. 
Comentariile suveranului pontif sunt în 
concordanţă cu abordarea progresistă a papei 
Pius al XII-lea, care a arătat deschidere faţă 
de teoria evoluţiei speciilor şi a îmbrăţişat 
deschis teoria exploziei primordiale (Big 
Bang-ul, n.r.). În 1996, Ioan Paul al II-lea a 
făcut încă un pas şi a afirmat că evoluţia „este 
mai mult decât o ipoteză”, este „un fapt dovedit”. 
Pe de altă parte, papa Benedict al XVI-lea 
si consilierii săi apropiaţi au susţinut ideea 
că designul inteligent stă la baza evoluţiei 
- ideea că doar selecţia naturală nu este 
suficientă pentru a oferi o explicaţie pentru 
complexitatea lumii. În 2005, cardinalul  
Schönborn, apropiat al fostului papă, a scris 
un articol în care a spus ca „evoluţia în sensul 
unor strămoşi comuni ar putea fi adevărată, dar 
evoluţia în sensul neo-Darwinian - un proces 
neghidat, neplanificat - nu este adevărată”.
 Quod erat demonstrandum!

Prislop şi Bobota
20 iunie 2017

Pr. Romul POP

EDITORIAL 
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CREAŢIE ŞI EVOLUŢIE

 Adevărul nu poate contrazice Adevărul

 La 60 de ani de la inaugurarea Academiei 
Pontificale de Ştiinţe, Papa Ioan Paul al II-lea 
reamintea intenţiile predecesorului său – Pius 
al XI-lea, de a se înconjura cu un grup select 
de savanţi pentru informarea Sfântului Scaun 
despre evoluţia cercetării ştiinţifice. Cerea 
senatului ştiinţific să slujească Adevărului. Ioan 
Paul al II-lea, în 1996 extindea aceeaşi invitaţie 
pentru un dialog onest între Biserică şi ştiinţă.

 „Sunt mulţumit de prima temă aleasă, că 
originea vieţii şi evoluţia, un subiect esenţial care 
interesează profund Biserica de la Revelaţie, întrucât 
conţine învăţături referitoare la natura şi originea 
omului. Cum de concluziile diferitelor discipline 
ştiinţifice coincid cu cele conţinute în mesajul 
revelaţiei? Şi dacă, la o primă vedere, sunt contradicţii 
aparente, în ce direcţie privim pentru soluţionarea 
lor? Ştim că adevărul nu poate contrazice adevărul 
(cf. Leo al XIII-lea, Enciclica Providentissimus 
Deus). […] În sfera naturii neînsufleţite şi însufleţite, 
evoluţia ştiinţei şi a aplicaţiilor ei au ridicat noi 
întrebări. Cu cât Biserica află mai mult despre ele, cu 
atât le va înţelege mai bine impactul. Prin urmare, în 
concordanţă cu misiunea ei specifică, va reuşi să ofere 
criterii pentru discernerea conduitei morale necesară 
întregii umanităţi în vederea mântuirii.
 3. […] În Enciclica lui, Humani Generis 
(1950), predecesorul meu Pius al XII-lea a afirmat 
deja că nu există opoziţie între evoluţie şi doctrina 
credinţei despre om şi vocaţia lui, cu condiţia să nu se 
piardă din vedere câteva puncte incontestabile.
 […]Este necesar să se determine sensul 
adevărat al Scripturii şi evitarea oricăror interpretări 
nepotrivite care ar transmite un mesaj nepotrivit. 
Pentru delimitarea ariei lor de studiu, exegeţii şi 
teologii trebuie să se informeze despre rezultatele 
obţinute de ştiinţele naturii.
 4. […] Azi noile cunoştinţe au condus la 
recunoaşterea teoriei evoluţiei ca mai mult decât o 
ipoteză. Este într-adevăr remarcabil că această teorie 
a fost acceptată progresiv de către cercetători, urmând 
unor serii de descoperiri în câmpuri de cunoaştere 
variate.
 Care este însemnătatea unei asemenea 
teorii? Pentru a răspunde acestei întrebări, trebuie 
să pătrundem pe tărâmul epistemologiei. O teorie 
este o elaborare meta-ştiinţifică, diferită de rezultatele 
observaţiilor, dar consecvente cu ele. Prin intermediul 
ei, un lanţ de date şi fapte independente pot fi asociate 

şi interpretate într-o explicaţie comună. Validitatea 
unei teorii depinde dacă se poate sau nu verifica. 
 Mai mult, în timp ce formularea unei 
teorii precum cea a evoluţiei respectă necesitatea 
consistenţei cu informaţiile observate, împrumută 
anumite noţiuni din filosofia naturală.
 Trebuie să vorbim de câteva teorii ale evoluţiei 
decât de una singură. Pe de o parte, multitudinea lor 
ţine de diferitele explicaţii apărute pentru explicarea 
mecanismului evoluţiei, iar pe de altă parte ţine 
de feluritele filosofii pe care se bazează. Există 
aşadar interpretarea materialistă, reducţionistă şi 
spiritualistă.
 5. Magisteriul Bisericii este direct preocupat 
de problema evoluţiei întrucât aceasta implică şi 
conceptul omului: Revelaţia ne învaţă că omul a fost 
creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (cf. 
Facere 1, 27-29). Constituţia conciliară «Gaudium 
et Spes» a explicat această doctrină în mod măreţ. 
Evocă omul ca «singura făptură de pe pământ pe 
care Dumnezeu a voit-o pentru ea însăşi» (G.S. 
24). […] Individul uman nu poate fi subordonat ca 
un simplu mijloc sau instrument nici speciei, nici 
societăţii; el are valoare per se. El este o persoană. 
Cu intelectul şi voinţa lui este capabil de a forma 
relaţii de comuniune, solidaritate şi renunţare la 
sine cu semenii lui. Sf. Toma de Aquino observă 
că asemănarea omului cu Dumnezeu se află în 
intelectul speculativ, întrucât relaţia lui cu obiectul 
cunoaşterii se aseamănă cu relaţia dintre Dumnezeu 
şi creaţie (Summa Theologica I-II:3:5, ad 1). Mai 
mult, omul este chemat să intre într-o relaţie de 
cunoaştere cu însuşi Dumnezeu, o relaţie care se va 
maturiza dincolo de timp, în eternitate. Profunzimea 
şi măreţia acestei vocaţii ne este revelată în misterul 
lui Cristos înviat (cf. G.S. 22). În virtutea sufletului 
spiritual al omului, întreaga persoană posedă o 
asemenea demnitate în trup. Pius al XII-lea a 
accentuat această opinie: dacă trupul uman apare 
din materia preexistentă, sufletul spiritual este creat 
subit de Dumnezeu (Humani Generis, 36). Prin 
urmare, teoriile evoluţioniste, în concordanţă cu 
filosofiile care le inspiră, consideră că spiritul apare 
din forţele materiei vii sau, ca un simplu epifenomen 
al acestei chestiuni, sunt incompatibile cu adevărul 
despre om, şi nici nu sunt capabile să fundamenteze 
demnitatea persoanei. […]”2

Catolicii şi Evoluţia3

 Una dintre cele mai importante întrebări 
de azi pentru fiecare catolic educat este: Cum 

TEOLOGIE 

 Dezacordul şi greşelile dintre oameni asupra problemelor morale şi religioase au fost 
cauze de întristare pentru toţi oamenii buni, dar mai presus de toate pentru adevăraţii şi 
credincioşii fii ai Bisericii, mai ales azi când vedem principiile culturii creştine asaltate din 
toate părţile.1
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trebuie privită teoria evoluţiei? Trebuie respinsă ca 
nefondată şi defavorabilă creştinismului, sau trebuie 
acceptată ca şi o teorie acceptată compatibilă cu 
principiul creştin despre univers?
 Trebuie să distingem cu grijă între 
diferitele sensuri ale cuvintelor teoria evoluţiei 
pentru a da un răspuns limpede şi corect acestei 
întrebări. Trebuie să distingem între:
 - teoria evoluţiei ca ipoteză ştiinţifică şi 
speculaţie filosofică;
 - teoria evoluţiei ca bazată pe principii 
teistice şi pe fundamente materialiste şi ateiste;
 - teoria evoluţiei şi darwinism;
 - teoria evoluţiei aplicată regnului 
vegetal, animal şi omului.

Ipoteză ştiinţifică contra speculaţie filosofică

 Ca ipoteză ştiinţifică, teoria evoluţiei caută 
să determine succesiunea istorică a diferitelor 
specii de plante şi animale pe planeta noastră. Cu 
ajutorul paleontologiei şi a altor ştiinţe precum 
morfologia comparativă, embriologia, bionomia, 
arată cum pe parcursul diferitelor ere geologice 
au evoluat gradat de la începuturile lor doar 
prin cauze naturale specifice dezvoltării. Teoria 
evoluţiei ca ipoteză ştiinţifică nu consideră 
speciile actuale de plante şi animale ca forme 
directe create de Dumnezeu, ci ca rezultat ultim 
al unei evoluţii din alte specii existente în diferite 
ere geologice. Astfel, se numeşte „teoria evoluţiei” 
sau „teoria originii” întrucât implică descendenţa 
speciilor actuale din unele dispărute. Deci teoria 
ştiinţifică a evoluţiei nu se preocupă cu originea 
vieţii; cercetează doar sistematic relaţiile 
între specii, genuri şi familii, şi încearcă să le 
organizeze potrivit etapelor de evoluţie (arbore 
genetic).
 Cât de mult se bazează teoria evoluţiei 
pe observaţie? Se înţelege că este încă o ipoteză. 
Formarea unor specii noi este observabilă în 
foarte puţine cazuri şi numai cu referire la acele 
forme de viaţă apropiate între ele. Cu toate 
acestea, nu este dificil să se furnizeze o dovadă 
indirectă a unei mari probabilităţi pentru relaţia 
genetică a multor specii sistematice între ele şi 
a formelor fosilizate. Nu este exclus ca teoria 
evoluţiei să furnizeze dovada indirectă a relaţiei 
genetice dintre diferite sisteme de specii şi forme 
fosilizate. Comparând dovezile ştiinţifice ale 
probabilităţii teoriei evoluţiei, putem observa 
că ele se înmulţesc când cercul de cercetare este 
restrâns, dar devin tot mai puţine când este inclus 
un număr mai mare de vietăţi. De fapt, nici nu 
există dovada unei descendenţe genetice comune 
a tuturor plantelor şi animalelor dintr-un singur 
organism primitiv. În prezent este imposibil să se 
decidă câte serii genetice independente trebuie 
să fie asumate în regnurile animale şi vegetale. 
Aceasta este esenţa teoriei evoluţiei ca ipoteză 
ştiinţifică. Este în concordanţă cu concepţia 
creştină a universului, întrucât Scripturile nu 
ne spun în ce formă au fost create plantele şi 
animalele la început de către Dumnezeu. În 
anul 1877 Knabenbauer afirma: „Nu există nici 
o obiecţie, în ceea ce priveşte credinţa, de asumare 
a obârşiei tuturor speciilor de plante şi animale din 

câteva tipuri.” (Stimmen aus Maria Laach, XIII, p. 
72).
 Trecând la teoria evoluţiei ca speculaţie 
filosofică, istoria regnului vegetal şi animal 
reprezintă doar o perioadă limitată din istoria 
planetei. În mod asemănător, dezvoltarea 
geologică pe pământ constituie o mică porţiune de 
timp din istoria sistemului solar şi a universului. 
Ca şi concept filosofic, teoria evoluţiei consideră 
întreaga istorie a universului ca o evoluţie 
armonioasă, condusă de legile naturale. Această 
opinie este în concordanţă cu opinia creştină 
asupra creaţiei. Dumnezeu este creatorul 
cerului şi pământului. Dacă Dumnezeu creează 
universul ca un simplu act creativ al voinţei Lui, 
atunci evoluţia lui naturală prin legile sădite în el 
de către Creator, este pentru preamărirea puterii 
şi înţelepciunii divine. Sf. Tomas spune: „Puterea 
unei cauze este tot mai mare, cu cât mai îndepărtate 
sunt efectele la care ea se extinde.” (Summa c. Gent., 
III, c. LXXVI). În lumina acestui principiu al 
interpretării creştine a naturii, istoria regnului 
vegetal şi animal pe planeta noastră reprezintă 
doar un verset dintr-un volum cu un milion de 
pagini în care este descrisă evoluţia naturală a 
universului, şi pe a cărei pagini de titlu stă scris: 
„La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul.”

Teorie teistică a evoluţiei contra teorie ateistică 

 Teoria evoluţiei se sprijină pe o fundaţie 
teistică. Spre deosebire de ea există o altă teorie 
care bazată pe materialism şi ateism, al cărei 
principiu prim este negarea Creatorului. Această 
teorie a evoluţiei ateistică este zadarnic de luat în 
seamă pentru începutul universului sau pentru 
evoluţia lui armonică, întrucât respinge atât 
creatorul cât şi legiferatorul. Ştiinţa naturală însă 
a dovedit că apariţia spontană a vieţii din materie 
lipsită de viaţă contravine faptelor observaţiei. 
Din acest motiv teoria teistică a evoluţiei 
acceptă intervenţia din partea Creatorului în 
producerea primelor organisme. Când şi cum 
au fost implantate primele seminţe de viaţă în 
materie, într-adevăr, nu ştim. Teoria creştină a 
evoluţiei necesită de asemenea, un act de creaţie 
al sufletului uman, întrucât sufletul nu-şi poate 
avea originea în materie. Teoria ateistică a 
evoluţiei, din contră, neagă presupunerea unui 
suflet separat de materie, alunecând în plin 
materialism.

Teoria evoluţiei contra darwinism

 Darwinismul şi teoria evoluţiei nu sunt 
concepte echivalente. Teoria evoluţiei a fost 
propusă cu mult înaintea lui Darwin, de către 
Geoffroy de Saint-Hilaire  şi Lamarck. În 1859, 
Darwin i-a dat o formă nouă străduindu-se să 
explice originea speciilor cu ajutorul selecţiei 
naturale. Conform acestei teorii, împerecherea 
noilor specii depinde de supravieţuirea celui 
mai capabil în lupta pentru supravieţuire. 
Teoria darwinistă a selecţiei este inadecvată 
din punct de vedere ştiinţific întrucât nu ţine 
cont de originea atributelor adaptate scopului, 
care trebuie returnate interiorului, cauzelor 
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originale ale evoluţiei. Alţi materialişti au lărgit 
teoria selecţiei naturale într-un concept filosofic, 
considerând întreaga evoluţie a universului ca 
supravieţuire a celui mai competent specimen. 
Darwinismul s-a aplecat şi asupra speciei umane, 
imposibil de acceptat.

Evoluţia omului contra evoluţia plantelor şi 
animalelor

 În ce măsură este teoria evoluţiei 
aplicabilă omului? Că Dumnezeu s-a folosit de 
cauze naturale şi evoluţioniste în crearea trupului 
uman, nu este improbabil, şi ideea a fost speculată 
de Sf. Augustin. Dar dovezile dezvoltării omului 
din animale este inadecvat, mai ales din respect 
faţă de paleontologie. Iar sufletul uman nu a 
putut apărea din evoluţia naturală a unei bestii, 
întrucât este de natură spirituală. Din această 
pricină trebuie să-i recunoaştem obârşia în actul 
creativ al lui Dumnezeu. 

Creaţie şi Evoluţie4

 
 Dacă trecem de la interpretarea 
biblică a creaţiei la problemele biologice şi 
filosofice, găsim gânditorii catolici exercitând 
o mare libertate a speculaţiei. Un exeget iezuit 
contemporan afirma că rândurile cărţii Facerii, 
considerate conectate cu întregul act al creaţiei, 
subliniază doar că pământul cu tot ce conţine şi 
poartă, împreună cu regnul vegetal şi animal, nu 
a apărut din senin şi nu este opera şansei, ci îşi 
datorează existenţa lui Dumnezeu. Referitor însă 
la existenţa vieţii vegetale şi animale afirmă că:
 - fie toate speciile au fost create simultan, 
ori numai câteva au fost destinate să dea viaţă 
altora;
 - fie doar o sămânţă a fost lăsată pe 
pământ şi care, sub influenţa cauzelor naturale 
s-a dezvoltat în primele plante, iar alta pusă în 
apă a dat naştere primelor animale.
 Toate acestea Cartea Facerii ni le lasă 
investigării şi revelării de către ştiinţă, dacă 
ştiinţa este într-adevăr capabilă să dea un verdict 
definitiv, exhaustiv. Cu alte cuvinte, articolul de 
credinţă cuprins în Geneză rămâne ferm şi intact 
indiferent de explicaţia oferită pentru explicare 
evoluţiei vieţii pe pământ.
 Cele două probleme biologice conectate 
cu cosmogonia biblică sunt originea vieţii şi 
succesiunea organismelor. Referitor la aceste 
probleme, credinţa catolică învaţă că originea 
plantelor şi animalelor se datorează într-un fel sau 
altul puterii lui Dumnezeu. Pe de o parte, pornind 
de la Sf. Augustin şi Sf. Toma de Aquino, se poate 
susţine că elementele primordiale înzestrate cu 
capacitate de dezvoltare au fost create în sensul 
strict al cuvântului, iar regnul animal şi vegetal 
au evoluat conform operaţiilor naturale sub 
suprema îndrumare a lui Dumnezeu. Pe de altă 
parte, în concepţia altor Sfinţi Părinţi şi Doctori 
ai Bisericii, se poate susţine că viaţa şi categoriile 
de vieţuitoare au fost toate (sau numai câteva 
dintre ele) create imediat de Dumnezeu. Oricare 
dintre aceste puncte de vedere poate fi socotit 
corespunzător, gânditorul creştin fiind liber să 

aleagă.
 Este cunoscut faptul că teoria generării 
spontane a unor vieţuitoare, viermi, insecte, 
ş.a. a fost susţinută de teologi şi filosofi până 
recent când dovezile experimentale au dovedit 
teze opuse. Stabilirea adevărului universal al 
biogenezei a fost apoi văzut – pentru a confirma 
învăţătura Scripturii, că viaţa (vegetală şi animală) 
se datorează puterii divine creatoare. Întrucât 
caracteristicile substanţei vii (spontaneitate 
şi activitate imanentă) sunt contrare celor ale 
substanţei lipsite de viaţă (inerţie şi activitate 
tranzitivă), eficienţa creatoare divină a primit 
distinctiv denumirea de administrator. Deşi 
Dumnezeu poate să opereze aşa cum face în 
lucrarea creatoare, fără cooperarea creaturii, 
este absolut imposibil pentru creatură să 
provoace chiar şi cel mai mic act fără cooperarea 
Creatorului.
 Divinitatea mai include încă două alte 
atribute. Unul dintre ele este ordinea, legile 
naturale ale universului. Al doilea, ce poate 
fi numit excepţional, se referă la organismele 
iniţiale, primele plante, peşti, păsări şi animale, 
asupra cărora s-a răsfrânt ulterior propagarea 
ereditară. Că aceste perechi au evoluat se 
datorează lucrării Divine. Cu alte cuvinte, 
Dumnezeu trebuie să fi fost principiul prim – 
folosindu-se bineînţeles de materie, al creaţiei 
perechilor de animale şi în particular a trupului 
uman din materia preexistentă. 
 Trebuie spus că distincţia dintre creaţie 
şi cooperare, administrare şi formare nu trebuie 
considerate subiectiv realizate în Dumnezeu. Ele 
sunt doar aspecte de luat în seamă de către mintea 
analitică în relaţia fundamentală şi esenţială de 
dependenţă a creaturii faţă de Principiul Prim – 
Dumnezeu.

Cauza finală a creaţiei

 Crearea a ceva din nimic, trecerea 
peste prăpastia non-existenţei către existenţă, 
presupune o putere infinită, iar din moment ce 
motivul acţiunii Fiinţei infinite sălăşluieşte în 
fiinţare, motivul primordial al creaţiei trebuie 
să fie dragostea Creatorului faţă de bunătatea 
sa intrinsecă. Dragostea acelui bun absolut o 
concepem ca un impuls către Creator de a-i da 
o întruchipare extrinsecă (creaţia în sens pasiv, 
universul). Ideea conform căreia această lucrare 
este construită trebuie să existe în inteligenţa 
Creatorului şi, ca atare, se numeşte cauza 
exemplară sau arhetipală a creaţiei. Realizarea 
obiectivă este cauza finală a creaţiei. În universul 
material această realizare, expusă în scopul 
fiecărei părţi individuale care conlucrează la 
scopul întregului, rămâne imperfectă şi este doar 
o relicvă a proiectului original. În fiinţa raţională 
ajunge la o anumită deplinătate, în măsura în care 
personalitatea omului, cu dotările intelectuale, 
este o imagine a Creatorului şi, ca atare, o 
realizare mai perfectă a planului creativ. Mai 
mult, în conştiinţa umană scopul creator devine 
manifestare explicită şi recunoaştere reflexivă. 
Reacţia lui inteligentă prin atitudinea de 
supunere şi conduita pură, realizează scopul final 
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al creaţiei, preamărirea Creatorului, atât cât este 
posibil în această viaţă. Dar chiar dacă activitatea 
ordonată sau normală a organismelor individuale 
şi ale părţilor subordonate universului dezvoltă 
şi completează acele organisme şi părţi, la fel 
comportamentul raţional al omului îl conduce 
spre perfecţiune şi, ca o consecinţă, rezultă 
într-o stare de fericire, realizabilă însă pe deplin 
într-o viaţă dincolo de aceasta. Această fericire 
a omului trebuie să fie scopul ultim al creaţiei. 
Planul creator se completează astfel în mod 
explicit prin glorificarea Creatorului atunci când 
creaţia se întoarce spre El. Omul efectuează acest 
pas prin relaţionarea conştientă cu Dumnezeu şi 
încheierea actului de creaţie.
 Lactanţiu, în cartea Despre Instituţiile 
Divine (cap. VII, 6) rezumă finalitatea ierarhiei 
în creaţie: „Lumea a fost creată cu acest scop, să 
ne naştem. Ne-am născut cu scopul de a-L putea 
cunoaşte pe Creatorul lumii şi pe noi - Dumnezeu. 
Îl cunoaştem să-L putem adora. Îl adorăm să putem 
dobândi nemurirea ca recompensă pentru muncile 
noastre. Pentru aceasta suntem răsplătiţi cu 
nemurire, ca devenind precum îngerii, să-I putem 
sluji Măritului Tată şi Domnului pentru totdeauna, 
şi să fim pentru eternitate împărăţie lui Dumnezeu.” 
Când se spune că omul este finalitatea (relativă) 

a creaţiei, aceasta evident nu exclude alte scopuri 
coexistente şi subordonate.

În loc de concluzii:5

1. Originea vieţii este necunoscută ştiinţei;
2. Originea speciilor organice şi a principalelor 
subdiviziuni este de asemenea, necunoscută;
3. Nu există nici o urmă sau argument precis în 
favoarea originii animalice a omului;
4. Majoritatea aşa-numitelor specii şi genuri 
sistematice cu siguranţă nu au fost create ca 
atare, ci plăsmuite printr-un proces de evoluţie 
graduală. Modificările care depăşesc intervalul 
de variaţie observat la specia umană până acum 
nu au fost demonstrate strict, nici experimental, 
nici istoric.
5. Cauzele evoluţiei sunt puţin cunoscute. Cea 
mai mare dificultate este să explicăm originea 
şi constanţa caracterelor „noi” şi teleologia6 
procesului. „Selecţia naturală” a lui Charles 
Darwin este doar un factor negativ. Influenţa 
mediului nu poate fi pusă la îndoială, dar nu 
putem încă stabili cât de mult poate fi extinsă 
acea influenţă.

(Traducere Pr. Cristian LASLO)

1. Papa Pius al XII-lea, Humani Generis, 1
2. L’Osservatore Romano, 30.10.1996, Ediţia Engleză
3. Cf. http://www.newadvent.org/cathen/05654a.htm în 
data de 25 Iulie 2017
4. Cf. http://www.newadvent.org/cathen/04470a.htm în 
25 Iulie 2017

5. Cf. http://www.newadvent.org/cathen/05655a.htm în 
data de 25 Iulie 2017
6. TELEOLOGÍE s. f. Doctrină potrivit căreia totul în 
lume a fost creat de Dumnezeu pentru a servi omului. ♦ 
Studiul scopurilor lucrurilor; teoria finalităţii. – Din fr. 
téléologie.

NOTE

PATRIMONIUL DISCIPLINAR AL BISERICII ROMÂNE 
UNITE CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ

TEOLOGIE 

 Cuprinsul: Introducerea. - I. Dezvoltarea 
disciplinei ecleziastice în primul mileniu. – 1. 
Dacia provincie romană. - a) Catehumenatul. - b) 
Organizarea ierarhică bisericească. - c) Ritul liturgic. 
- d) Norme de conduită a vieţii creştinului. - 2. 
Vicariatul de Tesalonic. - a) Organizarea Bisericilor 
din Prefectura Ilirică. - b) Disciplina clerului. - 3. 
Patriarhul de Constantinopol. - a) Legislaţia sinodală. 
- b) Nomocanonul lui Foţie. - II. Disciplina ecleziastică 
în mileniul doi. - 1. Înainte de unirea cu Roma. - a) 
Pravila diaconului Coresi. - b) Pravila aleasă. - c) 
Pravila cea mică de la Govora. - d) Pravila cea mare. - 
e) Zaconicul lui Sava Brancovici. - 2. După unirea cu 
Roma. - a) Procanonul de Petru Maior. - b) Canoanele 
săboarălor de Samuil Micu. - c) Enchiridion de Iosif 
Pop Silaghi. - III. Disciplina canonică a papilor. - 
1. Organizarea Bisericii greco-catolice române. - 2. 
Renunţarea la scaunul episcopal. - 3. Sacramentul 

căsătoriei. - 4. Sărbătorile. - 5. Concordatele. - IV. 
Prima codificare a dreptului particular. - 1. Conciliul 
Provincial I. - 2. Conciliul Provincial II. - 3. Conciliul 
Provincial III. - V. Codificarea dreptului particular 
azi. - 1. Legile liturgice. - 2. Înstrăinarea bunurilor 
ecleziastice. - 3. Protopopiatele. - 4. Diferitele statute. 
- 5. Decretele Arhiepiscopului Major. – Concluzia

Introducerea
 În acest articol voi prezenta un studiu 
istorico-canonic despre dezvoltarea patrimoniului 
disciplinar al Bisericii noastre, de la cucerirea 
romană a Daciei până în zilele noastre.
 Articolul este împărţit în cinci capitole 
şi conţine disciplina bisericească: din primul 
mileniu când Biserica Romei şi majoritatea 
Bisericilor Orientale erau în deplină comuniune; 
din al doilea mileniu, perioada ce cuprinde 
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schisma cea mare şi reîntoarcerea Bisericii din 
Transilvania la deplina comuniune cu Roma; din 
al treilea mileniu, perioada zilelor noastre.
 În primul capitol prezint în ordine 
cronologică trei perioade istorice foarte 
importante pentru a cunoaşte cum a luat naştere 
Biserica pe teritoriul României şi cum s-a ajuns 
la identitatea ei de azi: începutul creştinismului 
în provincia romană Dacia; viaţa Bisericii din 
Dacia sub jurisdicţia Vicariatului apostolic 
de Tesalonic; şi viaţa Bisericii din Dacia sub 
jurisdicţia Patriarhului de Constantinopol, 
începând cu secolul al – VIII – lea.
 Următoarele trei capitole sunt o analiză a 
disciplinei Bisericii Transilvaniei din mileniul al 
doilea. Capitolul doi cuprinde disciplina canonică 
din timpul schismei mari dar şi după unirea cu 
Roma. Capitolul trei cuprinde legile promulgate 
de Papii Romei pentru Biserica noastră după 
reîntoarcerea la deplina comuniune cu Roma. 
Capitolul patru cuprinde o sinteză a primului Cod 
de drept canonic particular al Bisericii noastre, 
ce a fost elaborat şi redactat de cele trei Concilii 
Provinciale pe la sfârşitul secolului al XIX – lea.
 Ultimul capitol, al cincilea, este un studiu 
asupra legislaţiei canonice particulare din al 
treilea mileniu, după ridicarea Bisericii noastre 
la rangul de Arhiepiscopie Majoră1.

I. Dezvoltarea disciplinei ecleziastice în primul 
mileniu

 Pentru a cunoaşte legislaţia Bisericii 
primitive este necesar să se cerceteze izvoarele 
credibile a Noului Testament2. Aceste izvoare 
ne prezintă comunităţile creştine, organizate de 
apostoli, ca icoane fidele a comuniunii ucenicilor 
în jurul lui Cristos.
 Deoarece numărul creştinilor şi al 
comunităţilor creştea din ce în ce mai mult, 
apostolii sub inspiraţia Sfântului Spirit au intuit 
necesitatea elaborării unor precepte morale şi 
norme liturgice şi disciplinare3, care să ajute la 
organizarea vieţii tinerelor comunităţi.
 La Conciliul apostolilor şi al bătrânilor 
reunit la Ierusalim4 pentru a rezolva problema 
impunerii circumciziei şi a legii lui Moise cu 
privire la noile Biserici stabilite în mijlocul 
păgânilor, s-a hotărât obligaţia tuturor de a 
observa abstinenţa de la cărnurile jertfite idolilor, 
de sânge, de animalele sugrumate şi de necurăţie.
 În secolele II şi III d. C. Bisericile 
împrăştiate pe întreg teritoriul imperiului roman 
dar şi în afara acestuia, au continuat elaborarea 
legislativă conform moştenirii lăsate de apostoli. 
Episcopii din acele timpuri, însărcinaţi cu 
păstorirea Bisericilor, cunoscând necesităţile 
pastorale a locului au adăugat alte norme la 
cele lăsate de apostoli. Aceste norme, care 
cu siguranţă erau comunicate între Bisericile 
aceleiaşi provincii sau a mai multor provincii 
apropiate, au fost adunate de autori anonimi în 
colecţii pseudo-apostolice5, cum ar fi „Didache”, 
„Tradiţia apostolică” şi „Didascalia apostolilor”.
 „Didache” sau „Doctrina celor 12 apostoli” 
este o compilaţie de învăţături catehetice ce 

privesc comportamentul moral al creştinilor şi de 
norme liturgice şi canonice. Asemănarea dintre 
aceste învăţături catehetice şi tradiţia ebraică, 
ne face să credem că această operă a fost scrisă 
cel mai probabil la sfârşitul secolul I şi începutul 
secolului II, în Palestina sau Siria, când Bisericile 
erau sub influenţa iudaică.
 „Tradiţia apostolică” este atribuită Sf. 
Ipolit Romanul şi a fost scrisă la începutul 
secolului III, foarte probabil la Roma. Conţine 
prescrierile liturgice privitoare la hirotonire, 
la iniţierea creştină, Euharistia etc., şi norme 
canonice despre organizarea Bisericii, ordinul 
clerical, ordinul văduvelor şi a fecioarelor.
 „Didascalia apostolilor” scrisă probabil 
de un Episcop a apărut în Siria între anul 230 şi 
ultimele decenii a secolului al-III-lea. Opera este 
o culegere de norme despre: obligaţiile soţilor, 
disciplina clericală, judecata eclezială, pedepse şi 
iertare, obligaţia de al onora pe Episcop, obligaţia 
creştinilor de a frecventa biserica, ordinul 
văduvelor, Sfintele Paşte şi Învierea Domnului, 
erezie şi schismă.

1. Dacia provincie romană
 La începutul secolului al-II-lea împăratul 
Traian a întreprins un război de cucerire a Daciei 
condusă de regele Decebal. Acest război a durat 
6 ani şi s-a desfăşurat în două campanii militare, 
prima campanie a avut loc între anii 101-102, iar 
a doua între anii 105-106.
 Războiul s-a sfârşit în anul 106 cu 
sinuciderea regelui Decebal şi supunerea 
teritoriului ce a format provincia romana a Daciei. 
Această provincie cuprindea Transilvania, 
Banatul şi Oltenia6.
 Se poate afirma fără nici o îndoială că în 
Dacia creştinismul a ajuns prin cucerirea romană. 
Această teorie este susţinută de descoperirile 
arheologice din secolul al-XX-lea7, printre care 
multe obiecte cu simbolistică creştină (cruci, 
porumbei, peşti).
 La încreştinarea dacilor au contribuit atât 
soldaţii romani cât şi coloniştii care au venit în 
Dacia cu intenţia de a începe o nouă viaţă. Fără 
nici un dubiu, printre soldaţi şi colonişti erau 
prezenţi şi câţiva creştini originari din ţări ce au 
primit creştinismul din timpul apostolilor8.
 Dominaţia romană în teritoriile dacice 
mai sus amintite a continuat până în anul 275, 
când intensele invazii ale barbarilor îl constrâng 
pe împăratul Aurelian să decidă retragerea 
trupelor romane la sud de Dunăre, in provinciile 
Moesia şi Tracia.
 Descoperirile arheologice demonstrează 
faptul că după anul 275 fosta provincie Dacia 
romană nu a fost părăsită complet. În ea îşi 
continuau viaţa o populaţie daco-romană în 
mijlocul căreia a rămas un mic aluat creştin9.
 Putem să ne imaginăm că aceşti creştini 
din Dacia erau organizaţi conform modelul 
transmis de apostoli şi folosit atât de Bisericile 
de pe teritoriul imperiului roman cât şi de cele 
din afara acestuia. Cu siguranţă, creştinii ajunşi 
în noile teritorii cucerite aduceau cu ei pe lângă 
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învăţătura Domnului şi a apostolilor, preceptele 
morale şi normele liturgice şi canonice existente 
în ţările lor de origine.
 În acest sens, putem presupune că 
creştinii ce proveneau din Siria aduceau cu ei 
normele prevăzute în „Didache” şi poate şi cele 
din „Didascalia apostolilor”. Creştinii originari din 
peninsula Italică aduceau normele din „Tradiţia 
apostolică”. Dintre aceste norme nu puteau lipsi 
cele despre organizarea bisericilor, disciplina 
clericală, liturgie şi catehumeni.

a) Catehumenatul
 Cu siguranţă după cucerirea romană 
noua provincie Dacia romană a devenit un teren 
fertil şi deschis pentru a primi sămânţa credinţei 
creştine. Iar pentru o mai bună transmitere 
a învăţăturii creştine pentru daco-romanii ce 
se converteau la creştinism, puteau fi foarte 
folositoare instrucţiunile sau normele existente 
deja în acea vreme, cum ar fi de exemplu cele 
cuprinse în „Didache” (cap. I-IV). În „Didache” 
învăţătura creştină este împărţită în două căi, 
calea ce duce spre viaţă, luptând cu păcatele şi 
calea ce duce spre moarte, din cauza complăcerii 
în păcate.
 Daco-romanii convertiţi, în aşteptarea 
primirii botezului, erau introduşi în grupul 
catehumenilor, practică folosită în primul 
mileniu de toate Bisericile dat fiind faptul că cea 
mai mare parte dintre cei care cereau botezul erau 
persoane adulte (din câte ştiu în zilele noastre 
catehumenatul este folosit doar în teritoriile de 
misiune). Normele referitoare la catehumeni 
stabilite în „Tradiţia apostolică”10, care probabil au 
fost adoptate şi pentru catehumenii daco-romani, 
prevedeau o investigaţie aprofundată asupra 
vieţii celui care se convertea la credinţă. Se cerceta 
de exemplu dacă era căsătorit, dacă era sclav 
sau dacă efectua munci incompatibile cu viaţa 
creştină, cum ar fi actorul de teatru, proxenetul, 
soldatul etc. În catehumenat se rămânea timp de 
trei ani, excepţie făcând persoanele perspicace şi 
perseverente în învăţarea şi în trăirea credinţei. 
Printre norme se aflau şi cele ce reglementau 
modul de rugăciune al catehumenilor, de 
exemplu: era interzis catehumenului să se roage 
împreună cu credincioşii; femeile catehumene 
aveau obligaţia de a se ruga singure şi într-un 
loc aparte din Biserică etc.

b) Organizarea ierarhică bisericească
 Bisericile locale înfloritoare din 
Dacia trebuiau să aibă o organizare ierarhică 
asemănătoare cu cea a Bisericilor din alte părţi 
ale imperiului, şi adică: episcop ca păstor al 
turmei, preoţi ca şi colaboratori a episcopului şi 
diaconi ca şi slujitori a episcopului.
 De mare ajutor pentru această organizare 
ar fi fost normele prevăzute în cele trei opere 
pseudo-apostolice amintite mai sus. Aceste 
norme reglementau ierarhia ecleziastică şi 
disciplina clerului. Dispoziţiile lor priveau de 
exemplu procedura de alegere11, cerinţele pentru 
admiterea la hirotonire12, drepturile şi obligaţiile 
clericilor13.

 Episcopii erau aleşi de poporul 
credincios şi erau hirotoniţi după ce primeau 
consimţământul preoţilor şi episcopilor prezenţi 
în ziua Domnului care era stabilită pentru alegere 
şi hirotonire. Modul de alegere al diaconilor era 
la fel ca cel al episcopilor.
 Se cerea candidaţilor pentru episcopat 
şi diaconat să nu fie avari, să fie demni, blânzi, 
sinceri, şi încercaţi în viaţă. Candidaţilor la 
episcopat se mai cerea să fie fără de prihană, 
să aibă 50 de ani, să fie învăţaţi, să fie capabili 
să înveţe pe alţii şi să fie buni oratori. Dacă în 
Biserica locală nu se găsea un candidat care să 
aibă 50 de ani, putea să fie ales ca episcop şi o 
persoană mai tânără. Dar tânărul trebuia să aibă 
maturitate, frică de Dumnezeu, să fie blând, om 
al păcii, milostiv, pur, cast, serios, disciplinat, 
bărbatul unei singure femei, să ştie să-şi 
guverneze bine casa şi să-şi crească copii în frica 
de Dumnezeu, să fie respectat şi să-l asculte toţi 
din casa sa. Soţia lui trebuia să fie credincioasă şi 
castă.
 Printre drepturile ce le aveau clericii 
este amintit cel al remunerării prevăzute pentru 
ministerul lor. Clericii aveau dreptul de a primi 
„zeciuiala” de la credincioşi.
 Preoţii şi diaconii aveau obligaţia de a 
se reuni în fiecare zi în locul stabilit de episcop, 
pentru a se ruga şi a învăţa poporul.
 În ceea ce priveşte episcopul, el avea 
obligaţia de a fi un judecător drept pentru turma 
sa, milostiv şi prietenos, un bun păstor pentru a 
putea guverna cu blândeţe, răbdare şi fără nici o 
urmă de mânie. Trebuia să aibă o grijă specială 
faţă de creştinii persecutaţi sau condamnaţi din 
cauza credinţei lor.

c) Ritul liturgic
 Se pare că Biserica din Dacia a avut un rit 
liturgic propriu14 ce a supravieţuit până în secolul 
al-X-lea, când a fost înlocuit de ritul bizantin. 
Limba liturgică era latina şi ritul era primitiv şi 
simplu, format mai mult din elemente locale pe 
baza schemei transmise de apostoli. S-ar putea 
ca liturgia să fi fost influenţată de prescrierile 
liturgice din „Didache” sau din „Tradiţia 
apostolică”, în mod particular cu privire la 
ritul botezului, la celebrarea euharistică şi la 
celebrarea hirotonirii.
 Pentru celebrarea botezului existau două 
forme ce puteau fi folosite de Biserica din Dacia.
 Prima, o formă simplă prescrisă de 
„Didache”15, conţinea formula botezului 
„În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului 
Spirit”. Botezul era administrat de obicei în 
apă curgătoare, ce se vărsa de trei ori pe capul 
botezatului.
 A doua, o formă mai complexă indicată 
în „Tradiţia apostolică”16, începea cu câteva zile 
înainte de botez cu examinarea catehumenului, 
urma apoi semnul liturgic al suflării pe faţa 
catehumenului şi al sigilului pe frunte, pe ochi 
şi pe urechi. În ziua botezului se continua cu 
formula de lepădare a diavolului şi cu ungerea 
cu uleiul exorcismului, urmată de imersiunea de 
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trei ori în apa binecuvântată, curgătoare sau nu, 
şi se spunea de fiecare dată formula de unire cu 
Cristos. După ieşirea din apă botezatul era uns 
de preot cu uleiul sfânt, şi se spunea formula: 
„Te ung cu uleiul sfânt în numele lui Isus Cristos”. 
Se intra în biserică unde episcopul impunea 
mâinile pe botezat şi îi administra Sfântul Mir, 
zicând: „Te ung cu uleiul sfânt în Dumnezeu Tatăl 
atotputernicul şi Isus Cristos şi în Spiritul Sfânt”. 
Botezul se încheia cu Sfânta Împărtăşanie.
 Pentru celebrarea euharistică poate se 
folosea o formulă asemănătoare cu una din 
cele două formule de consacrare existente în 
„Didache” şi în „Tradiţia apostolică”.
 Consacrarea euharistică indicată în 
„Didache”17 conţine acest text: pentru vinul din 
potir „Noi îţi aducem mulţumiri Tată al nostru, 
pentru sfânta viţă a lui David servul Tău, pe care 
ne-ai revelat-o prin Isus servul Tău. Ţie mărirea 
în vecii vecilor” şi pentru pâinea de pe disc „Îţi 
aducem mulţumiri Tată al nostru, pentru viaţa şi 
cunoaşterea ce ni le-ai revelat prin Isus servul Tău. 
Ţie mărirea în vecii vecilor. La fel cum această pâine 
frântă era împrăştiată aici şi acolo peste dealuri iar 
adunată devenea una, astfel să se adune Biserica Ta în 
împărăţia Ta de la marginile pământului. Pentru că 
a Ta este mărirea şi puterea, prin Isus Cristos în vecii 
vecilor”. După pronunţarea acestor cuvinte urma 
împărtăşania şi rugăciunea de mulţumire.
 Cuvintele consacrării euharistice 
prezentate în „Tradiţia apostolică”18 sunt 
asemănătoare cu cele folosite în Noul Testament, 
astfel: după rugăciunea de mulţumire Tatălui 
pentru că ni l-a dăruit pe Cristos se continua cu 
„… a luat pâine şi aducându-Ţi mulţumire, a zis: 
Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul meu care se frânge 
pentru voi. Asemenea cu potirul, zicând: Acesta este 
sângele meu care se varsă pentru voi. De fiecare dată 
când faceţi aceasta, o faceţi într-u amintirea mea”. Se 
termina cu o rugăciune de invocare a Sfântului 
Spirit, pentru unitatea corpului preoţesc.
 Conform colecţiei „Tradiţia apostolică”19 
hirotonirile aveau loc în timpul celebrărilor 
euharistice, în prezenţa poporului credincios. 
Ritul liturgic al hirotonirii era unul simplu. 
Pentru hirotonirea episcopală unul dintre 
Episcopii prezenţi impunea mâinile peste 
episcopul ales, rugându-se Tatălui să-i dăruiască 
guvernarea turmei şi funcţia de sfinţire. După 
hirotonire, noul episcop continua celebrarea 
euharistică. Preotul era hirotonit de propriul 
episcop şi primit de preoţi în corpul preoţesc 
printr-un semn liturgic (probabil prin punerea 
mâinilor peste capul celui hirotonit) prin care 
se manifesta apartenenţa sa la Biserica locală. 
Diaconul era hirotonit prin impunerea mâinilor 
a unui singur episcop, ca semn al hirotonirii sale 
nu pentru preoţie, ci pentru a servii episcopul.

d) Norme de conduită a vieţii creştinului
 Încă de la începuturile Bisericii existau 
norme ce reglementau viaţa privata a fiecărui 
creştin, cum ar fi cele referitoare la rugăciune, la 
post, la mâncare şi la ospitalitatea creştină.
 În „Didache”20 era stabilit pentru 

credincioşi să se roage „Tatăl nostru” de trei 
ori pe zi şi să se întrunească de ziua Domnului 
împreună cu comunitatea. În schimb, în „Tradiţia 
apostolică”21 se impunea credincioşilor de a 
adresa rugăciuni cotidiane lui Dumnezeu, când 
se trezesc dimineaţa, la ora trei, la ora şase, la 
ora nouă, seara înainte să meargă la culcare şi la 
miezul nopţii.
 În ceea ce priveşte postul, conform 
operei „Didache”22 credincioşii aveau obligaţia să 
postească în fiecare miercuri şi vineri. În „Tradiţia 
apostolică”23 era stabilită obligaţia văduvelor şi 
a fecioarelor consacrate de a posti des; pentru 
preoţi şi diaconi postul era lăsat la decizia lor; în 
schimb episcopul putea să postească numai când 
postea tot poporul. Credincioşii aveau obligaţia 
să postească vinerea şi sâmbăta din săptămâna 
cea mare. Femeile însărcinate şi persoanele 
bolnave aveau obligaţia să postească numai în 
sâmbăta mare cu pâine şi apă.
 Câteva norme au atins şi chestiunea 
comportamentului creştinului la masă.24 

Conform acestor norme credincioşii aveau 
obligaţia de a mânca şi de a bea în numele 
Domnului cu moderaţie, judecată, recunoştinţă, 
sobrietate şi în linişte. Văduvele, dacă erau 
invitate la cină, aveau obligaţia să plece înainte 
de apusul soarelui.
 Datorită comuniunii ecleziale existente 
între creştini, unele norme stabileau obligaţia de 
a găzdui pe creştinii străini trei zile. După aceste 
trei zile dacă cineva vroia să rămână mai mult, 
era obligat să muncească pentru a-şi câştiga 
hrana25.

2. Vicariatul de Tesalonic
 În anul 380 papa Damasus a înfiinţat 
Vicariatul de Tesalonic, care avea jurisdicţie 
peste întreaga Prefectură romană Iliricul26.
 În această perioadă mai mulţi istorici 
presupun că teritoriul situat la stânga de Dunăre, 
fosta provincie Dacia romană, era sub jurisdicţia 
episcopilor din dieceza civilă Dacia, care la 
rândul lor erau supuşi jurisdicţiei Vicariatului 
de Tesalonic.
 În anul 535 Împăratul Iustinian I a înfiinţat 
arhiepiscopia Iustiniana Prima27, iar doi ani mai 
târziu papa Vigiliu i-a oferit titlul de vicariat 
apostolic cu jurisdicţie peste câteva provincii 
luate din dieceza civilă Dacia şi dieceza civilă 
Macedonia. În anul 537 teritoriul fostei provincii 
Dacia romană a trecut sub jurisdicţia eclezială a 
acestui nou vicariat.
 Acest vicariat a funcţionat până la invazia 
slavilor din anul 604, când provinciile din fostul 
vicariat se reîntorc sub jurisdicţia vechiului 
vicariat de Tesalonic.
 Vicariatul de Tesalonic a funcţionat până 
în anul 733 când împăratul Leon Isaurianul a 
supus Prefectura Ilirică jurisdicţiei patriarhului 
de Constantinopol.
 În perioada în care teritoriul vicariatului de 
Tesalonic era supus Sfântului Scaun din Roma, papii28 
au emanat norme prin care dispuneau organizarea 
bisericească, disciplina clerului şi forul judecătoresc.
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supus jurisdicţiei Bisericii din Constantinopol. 
Acest teritoriu cuprindea diecezele civile Pont, 
Asia şi Tracia şi teritoriile barbare ce aparţineau 
acestor dieceze şi care se aflau în afara graniţelor 
imperiului roman.
 În dieceza de Tracia erau trei provincii: 
Tracia (sudul Bulgariei, nord estul Greciei şi 
Turcia europeană), Moesia inferior (nordul 
Bulgariei şi o mică parte din Dobrogea) şi 
Scythia minor (Dobrogea) şi poate şi teritoriile 
din Muntenia şi Moldova de azi care erau sub 
jurisdicţia episcopilor din Moesia inferior şi din 
Scythia minor29.
 În anul 733 când împăratul Leon 
Isaurianul supune Prefectura Ilirică jurisdicţiei 
patriarhului de Constantinopol, sustrăgând-o 
jurisdicţiei papei, trec sub jurisdicţia sa şi Oltenia, 
Banatul şi Transilvania.

a) Legislaţia sinodală
 În secolul al-IX-lea s-au ţinut la 
Constantinopol trei sinoade locale. Două dintre 
ele, adică sinodul din anul 861 şi cel din 879 au 
fost introduse în colecţiile canonice româneşti, în 
mod special amintim „Pravila cea Mare” despre 
care voi scrie în capitolul al-II-lea al acestui 
articol.
 Sinodul din 861 s-a reunit în biserica 
Sfinţii Apostoli din Constantinopol şi a stabilit 
17 canoane. Acest sinod este chemat sinodul 
I-II deoarece din cauza violenţelor ce s-au iscat 
între participanţi, episcopii au fost obligaţi să se 
întrunească de două ori pentru deliberări30.
 Dispoziţiile canoanelor se referă la viaţa 
monahală (cann. 1-7), la disciplina clericală (cann. 
8-12, 16-17) şi la delictul schismei (cann. 13-15)31.
 Înfiinţarea mănăstirilor era posibilă 
doar cu acordul şi binecuvântarea Episcopului 
locului. Acordul episcopului se cerea şi pentru 
numirea stareţului. Mănăstirile şi bunurile 
acestora nu puteau fi înstrăinate sau folosite 
în mod profan. Intrarea în viaţa monahală se 
făcea doar după trei ani de probă şi în prezenţa 
stareţului mănăstirii. Monahii aveau obligaţia să 
observe sărăcia perfectă.
 Erau pedepsiţi cu depunerea clericii 
care se castrau pe ei sau pe alţii, care foloseau 
violenţa fie personal sau prin alte persoane, care 
înstrăinau sau foloseau în mod profan obiectele 
sfinte şi care deţineau funcţii administrative 
civile. Laicii care se castrau pe sine nu erau 
admişi la hirotonire.
 Clericii care comiteau delictul schismei 
împotriva episcopului, mitropolitului sau 
patriarhului erau pedepsiţi cu depunerea.
 Sinodul din 869-870, considerat în 
occident ca fiind al optulea Conciliu ecumenic, 
nu a fost încorporat în colecţiile de drept canonic 
bizantine.
 Părinţii sinodali au stabilit 27 de canoane32, 
care privesc criza provocată de patriarhul Foţie 
şi de adepţii lui, venerarea imaginei Domnului 
nostru Isus Cristos, delictul schismei, delictul 
ereziei, administrarea bunurilor bisericeşti, 
ierarhia bisericească etc..

a) Organizarea Bisericilor din Prefectura Ilirică
 Cât timp Bisericile din Prefectura Ilirică 
au fost supuse Pontifului Roman, care conform 
constituţiei divine are grija peste „universis 
Ecclesiis”, ele au fost organizate în vicariatul de 
Tesalonic şi pentru o scurtă perioadă de timp şi 
în vicariatul de Iustiniana Prima.
 Conform normelor papale, divergenţele 
iscate între vicarul apostolic şi episcopii din 
vicariat erau judecate de Pontiful Roman.
 Vicarului îi revenea competenţa asupra 
lucrurilor şi cauzelor de mare importanţă 
pentru vicariat. El avea dreptul de a fi informat 
despre alegerea episcopilor şi a mitropoliţilor 
din diversele provincii. Mai avea dreptul de a 
convoca un sinod cu o durată de 15 zile, la care 
participau doi episcopi din fiecare provincie, 
trimişi de Mitropolitul lor.
 În ceea ce priveşte precedenţa 
demnităţilor din vicariat, după vicar era 
recunoscută onoarea mitropoliţilor. Mitropoliţii 
aveau dreptul de a hirotonii episcopii din 
provinciile lor şi de a convoca sinodul de două 
ori pe an pentru judecarea cauzelor apărute între 
diversele Biserici ale aceleiaşi provincii.

b) Disciplina clerului
 Normele papilor cerea candidatului la 
episcopat să fie bărbat de faimă bună, să nu fie 
laic sau neofit, să nu aibă două soţii ci una, iar 
dacă este văduv, să fi avut doar o soţie.
 Episcopii, preoţii, diaconii şi subdiaconii 
căsătoriţi aveau obligaţia de a observa castitatea 
perfectă.
 Episcopul era ales cu consimţământul 
întregului cler al eparhie, iar în cazul în care 
apăreau conflicte Mitropolitul avea dreptul de a 
interveni pentru a aplana conflictul.
 Mitropolitul era ales de episcopii 
provinciei, care se adunau împreună cu clericii 
şi poporul credincios a mitropoliei. Candidaţii 
erau aleţi dintre preoţii şi diaconii din întreaga 
provincie.
 După hirotonire, episcopilor le era 
interzis transferul în altă eparhie, cu excepţia 
cazurilor de necesitate şi utilitate a Bisericii.
 Preoţii care mergeau în altă eparhie fără 
voia episcopului propriu, aveau obligaţia să se 
reîntoarcă la eparhia pentru a cărui slujire au fost 
înscrişi.
 Exista şi o normă referitoare la primirea 
în monahism. Conform acestei norme, cel 
care cerea să intre în mănăstire era supus unei 
investigaţii minuţioase asupra vieţii sale. Dacă 
trecea cu bine de această investigaţie, era supus 
la trei ani de probă. După trecerea celor trei 
ani primea hainele monahale doar dacă era 
considerat demn.

3. Patriarhul de Constantinopol
 În anul 381 al doilea Conciliu ecumenic 
recunoaşte Biserica din Constantinopol ca fiind 
a doua ca importanţă, după Biserica din Roma. 
Un secol mai târziu, în anul 451 Conciliul 
ecumenic din Calcedonia a stabilit teritoriul 
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 Sinodul din anul 879 ţinut în biserica 
Sfânta Sofia l-a restabilit pe Foţie pe scaunul 
patriarhal din Constantinopol şi a întărit unitatea 
cu Biserica Romei.
 Sinodul a decretat 3 canoane prin care se 
reglementează câteva chestiuni legate de ierarhia 
bisericească.
 Canonul întâi dispune recunoaşterea 
reciprocă ale deciziilor luate de unul dintre cei 
doi ierarhi pentru propria Biserică.
 În canonul al doilea se declară 
incompatibilitatea dintre ministerul 
ierarhic şi starea monahală. Motivul acestei 
incompatibilităţi este diferita chemare pe care o 
au: primul este chemat să înveţe, să guverneze 
şi să se îngrijească de păstorirea poporului; 
în schimb al doilea este chemat la o viaţă de 
penitenţă şi de ascultare perfectă.
 Al treilea canon stabileşte pedeapsa 
excomunicării majore pentru cei care folosesc 
violenţa fizică împotriva episcopului sau îl 
privează de libertate.

b) Nomocanonul lui Foţie
 „Nomocanonul în 14 titluri” a fost scris 
în anul 833 la Constantinopol şi este atribuit 
patriarhului Foţie33.
 Această colecţie de drept cuprinde 
sfintele canoane şi legile imperiale, împărţite pe 
diferite materii în 14 titluri şi capitole.
 Acest nomocanon este izvorul principal 
pentru colecţiile posterioare de drept bizantin, 
chiar şi pentru cele româneşti.
 În rândurile următoare prezint pe scurt 
materiile cuprinse în Nomocanon:
 - despre învăţătura şi credinţa creştină, 
ierarhia bisericească, puterea legislativă, Sf. 

Taină a Preoţiei şi clericii (cf. tit. I, 38 capitole);
 - despre lăcaşurile de cult, vasele şi 
obiectele sfinte (cf. tit. II, 3 capitole);
 - despre cultul divin şi Sf. Taină a 
Împărtăşaniei (cf. tit. III, 22 capitole şi tit. VI, 3 
capitole);
 - despre catehumenat şi Sf. Taină a 
Botezului (cf. tit. IV, 17 capitole);
 - despre dispreţul faţă de religia creştină 
şi agape (cf. tit. V, 3 capitole);
 - despre post şi sărbători (cf. tit. VII, 5 
capitole);
 - despre drepturile şi obligaţiile 
episcopilor şi a clericilor (cf. tit. VIII, 19 capitole);
 - despre forul judecătoresc pentru 
episcopi şi clerici, delicte şi pedepsele 
excomunicării minore şi depunerea, penitenţă şi 
iertarea pedepselor (cf. tit. IX, 39 capitoli);
 - despre dreptul patrimonial bisericesc, 
econom, administrarea, achiziţionarea şi 
înstrăinarea bunurilor bisericeşti (cf. tit. X, 8 
capitole);
 - despre mănăstiri şi monahi, înfiinţarea 
lor, primirea în mănăstire şi guvern, fecioarele 
consacrate (tit. XI, 16 capitole);
 - despre eretici, iudei şi nebotezaţi, 
communicatio in sacris (tit. XII, 18 capitoli);
 - despre laici, Sf. Taină a Căsătoriei, 
adulter, desfrânare, avort, schismă, apostazie, 
excomunicarea minoră (cf. tit. XIII, 41 capitole);
 - despre normele generale pentru laici, 
păcatul lăcomiei şi al zoofiliei, criminali şi hoţi, 
Sf. Taină a Împărtăşaniei pentru excomunicaţi în 
pericol de moarte (tit. XIV, 7 capitole).

Roma, 2017
Mons. Ioan POP

NOTE

1. În Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, promulgat 
de Sf. Părinte Papa Ioan Paul II în anul 1990, sunt stabilite 
4 tipologii de Biserici catolice orientale: prima este Biserica 
Patriarhală, condusă de Patriarh cu putere administrativă 
şi de Sinodul Episcopilor cu putere legislativă şi 
judecătorească; a doua este Biserica Arhiepiscopală Majoră, 
condusă de Arhiepiscopul Major cu putere administrativă 
şi de Sinodul Episcopilor cu putere legislativă şi 
judecătorească; a treia este Biserica Mitropolitană sui 
iuris, condusă de Mitropolit cu putere administrativă şi de 
Consiliul Ierarhilor cu putere legislativă; iar a patra sunt 
alte forme de Biserici care nu intră în cele trei tipologii 
(de exemplu Biserica greco-catolică bulgară este formată 
dintr-un singur exarhat la fel ca şi Biserica greco-catolică 
din Macedonia), guvernul fiecăreia dintre acestea este 
încredinţat unui Ierarh care conduce conform normelor de 
drept. Bisericile din a patra tipologie sunt supuse imediat 
Sfântului Scaun.
2. A se vedea de exemplu Fapte 2, 41-48; 4, 32-37.
3. Câteva exemple: Fapte 1, 21-26 succesiunea apostolică; 
Fapte 6, 2-3, instituirea diaconilor; Rm. 7, 2-3, indisolubilitatea 
căsătoriei; Rm. 12, 1-21; 13, 1-14; 14, 1-23, comportamentul 
care se cere unui bun creştin; I Cor. 5, 1-13, excomunicarea 
majoră pentru adulter şi interzicerea de a socializa cu 
creştinii care nu trăiesc conform credinţei; I Cor. 6, 1-6, 
certurile iscate intre creştini sunt judecate de Biserică; I Cor. 
7. 1-15, 35, castitatea creştină, indisolubilitatea căsătoriei, 
privilegiul paulin; I Cor. 8, 10-13, interzicerea de a participa 
la agapele organizate în templele păgâne; I Cor. 11, 17-
34, pregătirea şi participarea la Cina Domnului; I Cor. 16, 
1-3, operele de caritate creştină; II Cor. 2, 6-8, ridicarea 
excomunicării majore; Gal. 1, 8-9, anatema pentru cine 

predică o altă evanghelie; Ef. 5, 15-33, comportamentul ce 
trebuie să-l aibă creştinii şi unitatea căsătoriei; Ef. 6, 1-7, 
ascultarea creştină; Col. 3, 18-22, comportamentul ce trebuie 
să-l aibă soţii, părinţii, copii şi sclavii; I Ts. 4, 2-8, păzirea 
de necurăţia trupească; I Tm. 3, 2-12, cerinţele pentru 
candidatul la episcopat şi diaconat; I Tm. 5, 9-10, cerinţele 
pentru a fin înscrisă în grupul văduvelor; I Tm. 5, 17-18, plata 
preoţilor; Tt. 1, 5-9, cerinţele pentru candidatul la episcopat; 
Tt. 2, 2-10, comportamentul cerut creştinilor; Gc. 5, 14-16, Sf. 
Maslu si Sf. Spovedanie; I Pt. 2, 12-18, comportamentul ce 
trebuie să-l aibă creştinii; I Pt. 3, 1-3, 7, comportamentul ce 
trebuie să-l aibă soţii; I Pt. 5, 1-3, obligaţiile preoţilor.
4. Cf. Fapte 15, 1-29.
5. A se vedea comentariile: Aimé-Georges MARTIMORT, 
La Tradition apostolique d’Hippolyte, in L’Année canonique, 
XXIII (1979) 159-173; Alfons M. STICKLER, Storia iuris 
canonici, Litogr. Eugenio Gili, Augustae Taurinorum 
1942-43, p. 14-16; Brian Edwin FERME, Introduzione alla 
storia del diritto canonico, I – Il diritto antico fino al Decretum 
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MEMORIA ACTIVĂ 

EPISCOPUL GRECO-CATOLIC IOAN SUCIU
Ucis de comunişti la Sighet pentru că n-a vrut unirea cu Bisrica Ortodoxă

 Ioan Suciu a murit în închisoarea de la 
Sighet pe 27 iunie 1953. A fost primul episcop greco-
catolic arestat de comunişti în noaptea „cuţitelor 
lungi“ româneşti în care a început desfiinţarea 
Bisericii Române Unite cu Roma. A fost un vinovat 
fără vină, închis pentru curajul de a fi luptat făţiş şi 
cu virulenţă împotriva sovietizării ţării.
 „Cetatea Bisericii lui Hristos pe pământul 
românesc e lovită de fiii întunericului. Dar nu vă 
înfricoşaţi, nu şovăiţi! Să nu scrieţi pe paginile 
istoriei cuvintele «laş» şi «trădător»! (...) Eu nu pot 
crede că neamul acesta şi fiii Bisericii lui Hristos 
între români să formeze un sinistru iarmaroc de 
trădători. (...) În aceste umiliri, în aceste dureri şi 
batjocuri, ameninţări şi lovituri, în aceste răni vor fi 
înmormântaţi vrăjmaşii lui Dumnezeu, iar dacă va 
fi nevoie, îi vom îneca în sângele nostru.“ Acesta 
era mesajul Episcopului de Blaj, Ioan Suciu, în 
scrisoarea pastorală transmisă tinerilor greco-
catolici din dieceza sa, în 13 octombrie 1948. 
Îndemna la rezistenţă până la ultima suflare, 
rezistenţă loială şi dârză, rezistenţă obligatorie şi 
esenţială, căci erau vremurile în care comuniştii 
îşi ascuţeau secerile spre a reteza din rădăcină 
tot ce însemna tradiţie în România. Se răsturnau 
valorile. Dar episcopul ştia că ce-i românesc nu 
piere şi nici nu va pieri. Şi se deda cu fiecare 
ocazie la apărarea credinţei sale strămoşeşti şi a 
poporului său.

Un episcop popular
 Ioan Suciu era cel mai tânăr între episcopii 
greco-catolici din România. Era ager la minte şi 
aspru la vorbă, mereu cu un ochi deschis către 
societate şi către activităţile politice care tulburau 
viaţa cetăţii. Avea şi harul de a vorbi pe înţelesul 
generaţiei tinere. Era un episcop popular. Din 
1947, la un an după ce Episcopul Alexandru Rusu 
al Maramureşului a fost respins de Guvernul 
Petru Groza, Suciu a fost numit de Sfântul Scaun 
Administrator Apostolic al Arhidiecezei de Alba 
Iulia şi Făgăraş. Din această funcţie de conducere 
a avut o activitate anticomunistă făţişă, asiduă, 
neîncetată, i-a îndemnat pe oameni să reziste în 
faţa puhoiului roşu ce se revărsa de la Răsărit şi 
să rămână drepţi în credinţa lor.
 Înţelesese încă de pe la sfârşitul celui 
de-Al Doilea Război Mondial cum avea să arate 
viitorul. I-a prevenit pe credincioşii care veneau 
să-l asculte, i-a povăţuit, i-a îmbărbătat cum a fost 
omeneşte posibil. Securitatea n-a întârziat să se 
autosesizeze în cazul Suciu. A fost permanent pe 
urmele lui şi el a ştiut, dar asta nu l-a împiedicat 
să-şi continue predicile „aţâţătoare“.
 De pildă, chiar înainte de toamna 
electorală, fatală!, a lui 1946, în vară aşadar, 
a susţinut o serie de conferinţe la Catedrala 
romano-catolică Sf. Iosif din Bucureşti. Agenţii 
de informaţie au reţinut cum Ioan Suciu nu 
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vreun complex mesianic şi nici o atracţie spre 
jertfă supremă pentru a spori orgoliul personal 
ori al Bisericii. Nu, nu era nicio autosuficienţă în 
vorbele acestea, ci pur şi simplu, felul său de a-i 
îmbărbăta pe oameni.

Deznădejdea unor comunişti
 Din primăvară, comuniştii, în frunte 
cu Gheorghiu-Dej, au lansat o campanie 
anticatolică, ce prefigura intenţia de desfiinţare 
a acestei biserici. Momentul lămuritor a apărut 
chiar în mai 1948, la Blaj, unde se comemora 
centenarul Revoluţiei paşoptiste. Acolo, 
Mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan i-a chemat 
pe greco-catolici – turmă rătăcită de la adevărata 
credinţă, zicea el – să vină sub aripa Bisericii 
Ortodoxe. Ioan Suciu, gazda ceremoniei, a fost 
împiedicat să-i răspundă lui Bălan şi a părăsit 
Câmpia Libertăţii în semn de protest. Apelul la 
unire a fost reluat în iunie 1948 de noul Patriarh 
Justinian Marina, căruia Suciu i-a răspuns la 
obiect: „Biserica Catolică niciodată nu a fost rătăcită. 
Sunt rătăciţi acei care vor să servească interesele 
neamurilor străine“.
 Pe 3 septembrie 1948 a fost demis din 
funcţie prin decret guvernamental. Însă a 
continuat să-şi desfăşoare activitatea de episcop 
şi administrator apostolic. În anticiparea actului 
de destituire, a pornit într-un amplu turneu 
prin Cluj şi Mureş, în care a renunţat la aluziile 
privind ilegitimitatea regimului politic: „Suntem 
conduşi de străini şi toate se pun la cale de către aceştia. 
Străinii ar trebui daţi afară, căci până când aceştia 
conduc, nu va fi linişte“. Predicile sale adunau sute 
de oameni de prin satele ardelene, încât agenţii 
Securităţii se declarau copleşiţi: „Prin predicile 
rostite de acest episcop, membrii organizaţiilor 
politice au rămas foarte deprimaţi, fiindcă acesta 
prin cele spuse le-a irosit munca depusă cu atâta 
trudă“, arăta o notă privind un pelerinaj din 8 
septembrie în Sânmartinul de Câmpie.

Un crez: şi mâine este o zi
 Agitatorii comunişti erau deznădăjduiţi, 
iar Suciu era mai efervescent şi vivace decât 
oricând. „Mie nu-mi este frică, pentru că spun numai 
adevărul şi dacă azi mă închide, mâine scap, fiindcă 

s-a ascuns după vreo perdea şi a luat în deşert 
numele lui Stalin. Mare păcat în plin avânt 
marxist-leninist!

Stalin, ca Samson
 A rămas totul scris în arhivele Securităţii, 
publicate de CNSAS: „[A făcut] aluziuni 
răutăcioase la adresa aliaţilor noştrii (sic!) din Răsărit, 
întrebuinţând următoarea comparaţie: «Stalin se 
aseamănă cu Samson din Biblie, care, orbit, a voit să 
lovească pe adversarii săi şi a dărâmat stâlpii templului, 
pierind şi el împreună cu cei aflaţi în templu. Aşa va 
cădea şi Stalin sub ruinele dărâmăturilor sale»“, scria 
într-o notă informativă sursa „Mihai“. Şi ca el mai 
raportau şi alţii. „Episcopul Suciu, la conferinţa cu 
subiectul «Adevărul», vorbind în faţa unui public 
extrem de numeros, a atacat sistemul de inducere în 
eroare pe toate planurile, practicat de URSS“, relata 
şi „Ion“, în 26 iunie 1946.

Şeful spiritual al lui Maniu
 La finalul seriei de conferinţe, s-a făcut un 
raport elaborat asupra activităţii şi personalităţii 
sale. Aflăm, astfel, că auditoriul său bucureştean 
s-a mărit de la o zi la alta, că episcopul „a luat 
poziţie în contra comunismului, pe care l-a combătut“, 
că la conferinţa cu subiectul „Unde-i fericirea?“ a 
zis: „Sunt unii care măsoară fericirea cu ceasul (nota 
informatorului: URSS??)... 6 ore de lucru, 8 ore de 
lucru, 10 ore de lucru. Vai vouă care aţi transformat 
viaţa într-un ceasornic“. Raportul se încheia cu o 
caracterizare a subiectului supravegheat: câteva 
date biografice de rutină, o înşiruire de prietenii 
şi relaţii din Bucureşti (monseniorul Ghika şi sora 
sa, consulul general Chinezu, secretarul general 
din Ministerul de Externe Stoica, Haţieganu şi 
fiul), urmate de câteva detalii – „bine văzut în 
cercurile anglo-americane, de la misiunea americană a 
primit cadou pâine şi sardele proaspete“, „călătoreşte 
în clasa treia, pe tampoane, dispreţuieşte confortul“, 
„mic de statură, uscăţiv, pare un ostaş al lui Christos, 
asemeni figurilor lui El Greco“, şi probabil cel mai 
important aspect, „e şeful spiritual al lui Maniu, 
Bădăcinul fiind în dieceza lui Suciu“.

Teribilul an 1948
 Ioan Suciu şi-a menţinut discursul public 
chiar şi după ce comuniştii s-au aşezat adânc 
în fotoliile parlamentare, după alegerile din 
noiembrie 1946. Însă anul 1948 a fost cu adevărat 
cel mai negru din istoria personală a episcopului, 
dar şi a Bisericii Greco-Catolice. De fapt, destinul 
său s-a suprapus cu soarta acestei biserici. Au 
fost anihilaţi în aceeaşi manieră, lent şi concertat.
 Presiunile faţă de Biserica Greco-Catolică 
s-au intensificat chiar la începutul anului, fapt 
ce l-a determinat pe episcop să convoace în 
februarie 1948 o adunare a preoţilor din dieceza 
sa. Le-a spus că vor veni vremurile cele mai 
grele, că se vor martiriza pentru credinţă, iar cine 
ezită în faţa acestei previziuni e liber să plece 
înainte să fie prea târziu. „Bisericii Române Unite 
îi lipseşte încă frumuseţea martiriului şi a prigoanei. 
Îi lipsesc încă rănile Mântuitorului. Numai prigoana 
ne va putea da sfinţi şi va putea arăta lumii ceea ce 
suntem: fii şi apostoli ai bisericii adevărate“, spunea 
el într-o predică din februarie 1948. Nu era 
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aşa merg lucrurile: azi e rău, dar mâine va fi bine“, 
spunea el, optimist, convins că încă trăieşte între 
oameni. Nu era însă adevărat. În septembrie, 
comuniştii au trecut la ofensivă, pentru a mai 
alina deznădejdea agitatorilor.
 Blitzkrieg-ul împotriva greco-catolicilor a 
debutat cu o campanie de strângere de semnături 
pentru unirea cu ortodocşii. Din aproape 2.000 de 
clerici, numai 36 (deşi autorităţile sperau să fie, 
totuşi, 38) de preoţi au acceptat. La 1 octombrie 1948, 
s-a hotărât organizarea unui aşa-zis sinod, unde să 
se proclame unirea celor două biserici. Episcopul 
Iuliu Hossu şi Ioan Suciu i-au excomunicat pe 
acei preoţi care au colaborat din diecezele lor. Pe 
2 octombrie, Suciu le spunea enoriaşilor adunaţi 
în catedrala din Blaj: „În curând se vor sigila porţile 
bisericilor catolice, dar noi nu trebuie să disperăm fiindcă 
aceasta înseamnă slăbiciune, înseamnă că cei ce vor să ne 
desfiinţeze se tem de noi“. Înţelegea că nu mai era cale 
de întors şi mai înţelegea că duşmanul nu era decât 
unul singur, nu arunca vina şi asupra ortodocşilor: 
„Să nu credem că actul de trecere a fost cerut de preoţii 
ortodocşi; el a fost cerut de miniaturile neruşinate ale 
duhului rău“.

Lungul drum spre Sighet
 Lovitura de graţie a fost dată în 
noaptea de 28 spre 29 octombrie 1948, când 
Ioan Suciu, împreună cu toţi ceilalţi episcopi 
greco-catolici, a fost arestat. Toţi, într-o noapte. 
El, primul. A parcurs un drum lung: întâi, a 
ajuns în beciurile Ministerului de Interne din 
Bucureşti, apoi a fost dus la vila Patriarhiei de 
la Dragoslavele, unde însuşi Justinian Marina 
i s-a înfăţişat pentru a-l convinge să accepte 
„revenirea la ortodoxie“ în schimbul libertăţii. A 
refuzat categoric. Au urmat: mănăstirea de la 
Căldăruşani, transformată în lagăr, din nou în 
beciurile Ministerului, unde a fost anchetat şi 
torturat, închisoarea Văcăreşti şi, în octombrie 
1950, închisoarea din Sighetu-Marmaţiei. La 
Sighet au fost adunaţi toţi episcopii catolici, atât 
de rit răsăritean, cât şi occidental.
 Era seara de 27 octombrie 1950 când 
preoţii au ajuns în faţa penitenciarului Sighet. 
Au fost înghesuiţi toţi cei nou-veniţi în a doua 
cameră din stânga, de lângă intrare – relata 
preotul Ioan Ploscaru, care a stat alături de Suciu 

încă de la Bucureşti. „Aici aveam saltele şi paturi 
individuale. A doua zi ne-au dus la magazia de efecte. 
Eram introduşi acolo pe rând să ne predăm hainele 
civile şi să îmbrăcăm zeghea vărgată. Primul care a 
intrat a fost episcopul Ioan Suciu. După un timp, 
iată-l că apare: când am fost toţi îmbrăcaţi în uniformă 
ne priveam mirat, ca nişte necunoscuţi.“ Zeghea nu 
i-a schimbat câtuşi de puţin. Au rămas împreună 
când le-a fost mai greu. Ioan Suciu avea 43 de ani 
când a trecut pragul penitenciarului Sighet. S-ar 
fi putut zice că era om în floarea vârstei. Însă a fost 
supus unui regim draconic: l-au lăsat să moară 
de foame, amăgindu-l că îl vor trata special. L-au 
închis după o vreme într-o cameră izolată, fiind 
bolnav de stomac, şi i-au spus că e spre binele 
lui, că va primi un meniu mai bun şi aşa era ferit 
de lăcomia celorlalţi colegi de celulă. Regimul 
alimentar a fost special, într-adevăr: o zi mânca, 
o zi - nu. A murit de distrofie la stomac şi de otită 
cronică, contractată în beciurile Ministerului de 
Interne.

Lotul 1953
 Într-o noapte, Ioan Suciu, deja grav bolnav 
şi mutat în celula 44, alături de alţi episcopi, a 
început să strige „Tatăl nostru“ şi „Născătoarea“. 
Colegii de celulă, treziţi brusc din somn, încercau 
să-l liniştească, de teamă că îl putea auzi gardianul. 
Episcopul Iuliu Hossu s-a dus lângă patul lui, i-a 
dat dezlegarea sacramentală. Ceilalţi l-au vegheat, 
până la ora 00.40 din ziua de 27 iunie 1953, când 
şi-a dat ultima suflare. Sighetul mai răpusese 
fizic încă un român în anul 1953, când părea că 
îi va decima pe toţi până la ultimul. Lotul 1953 al 
martirilor de la Sighet a fost format, printre alţii, 
de: Iuliu Maniu (5 februarie), Gheorghe Brătianu 
(23/27 aprilie), Sebastian Bornemisa (16 iulie; fost 
primar al Clujului), Aurel Baciu (12 decembrie; 
decan al barourilor de avocaţi din Târgu Mureş 
şi Timişoara), Ion Cămărăşescu (fost ministru de 
Interne, deputat).
 Trupul episcopului Ioan Suciu a fost 
dus în Cimitirul Săracilor, aruncat într-o groapă 
comună, iar mormântul a fost nivelat, să nu i 
se mai găsească urma. Fizic, a fost anihilat. A 
rămas, însă, un reper moral. A fost propus pentru 
canonizare la Vatican, alături de episcopii Valeriu 
Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, 
Ioan Bălan, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu.

Maghiarii l-au pus în faţa plutonului de 
execuţie

 Ioan Suciu s-a născut la Blaj, pe 4 
decembrie 1907, în familia modestă şi numeroasă 
a preotului Vasile Suciu. Deşi în copilărie era 
pasionat de botanică şi zoologie, după absolvirea 
liceului, a plecat la Roma, la colegiul grec Sfântul 
Atanasie. După şase ani de studii la institutul 
Angelicum, a fost hirotonit preot la Roma, în 
1931. 
 Întors în ţară, a intrat profesor de religie 
şi de limba italiană la liceul comercial de băieţi 
şi la Academia de Teologie din Blaj. Apoi, a fost 
numit episcop la Oradea, în iulie 1940, şi a lucrat 
alături de Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu. Aici a 
trăit din plin momentul dramatic al Dictatului de 
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la Viena şi al ocupaţiei horthyste. În toamna lui 
1944 chiar a fost la o fracţiune de secundă de a fi 
executat de armata maghiară în retragere.
 S-a întâmplat aşa: un ofiţer ungur a intrat 
în Episcopia de Oradea, însoţit de alţi soldaţi. 
Din cine-ştie-ce motive, l-au scos afară pe Ioan 
Suciu şi pe părintele Foişor, secretarul său, şi 
l-au acuzat pe episcop că ar fi fost informator al 
trupelor române, cărora le-ar fi indicat poziţiile 
maghiarilor. N-au vrut să audă nicio explicaţie 
a lui Suciu, l-au pus la zid, gata să-i execute pe 
ambii clerici cu mitraliera. Cei doi preoţi şi-au 
dat dezlegarea reciproc şi au aşteptat puhoiul 
de gloanţe. Chiar când să se deschidă focul, un 
proiectil a explodat în apropiere şi soldaţii s-au 
răspândit, să se pună la adăpost. Condamnaţii la 
moarte au rămas în picioare. Au scăpat numai 
la intervenţia unui ofiţer cu grad superior care 
le-a explicat maghiarilor că nu se poate face 
execuţie fără judecată şi nu au probe suficiente 
pentru asta. S-au dus cu Domnul în treaba lor, 
preocupaţi de operaţiunile militare urgente, i-au 
lăsat în pace pe preoţii uluiţi şi convinşi că numai 
un miracol dumnezeiesc i-a scos din încurcătură 
teferi.

I se spunea Episcopul Tinerilor 
 Principala preocupare a lui Ioan Suciu 
a fost chestiunea aducerii tinerilor în preajma 
bisericii. A început să vorbească mai mult pe 
limba lor. A editat manuale de religie pentru 
clasele primare şi secundare, dar din dorinţa 
de a le fi cât mai aproape, a înfiinţat revista 
„Marianistul“, dedicată exclusiv copiilor. 
Prin intermediul întregului corp clerical şi al 
profesorilor de religie, revista a ajuns în toate 
şcolile ardelene în timp scurt. Ulterior, pentru 
că a dorit să lărgească cercul cititorilor şi înspre 
studenţime, revista a fost înlocuită cu „Tinerimea 
Nouă“, pe care iniţial o redacta integral singur. A 
fost numit Episcopul Tinerilor, nu numai pentru 
eforturile sale, ci mai ales pentru că acestea 
găseau un răspuns în tinerii greco-catolici. 
Predicile sale adunau zeci de tineri cu fiecare 
ocazie. A scris şi îndreptare creştine pentru viaţă 
şi familie, volume precum „Eroism“, „Mama“ sau 
„Rănile Domnului“ fiind încă repere de conduită 
pentru toţi creştinii cumsecade.

(articol apărut în Adevărul, 27 iunie 2017)
Alexandra ŞERBAN

DIN APOLOGIA ÎNTÂI ÎN FAVOAREA CREŞTINILOR A 
SFÂNTULUI IUSTIN, MARTIR

 Nimănui altuia nu-i este permis să 
participe la Euharistie decât celui care crede 
că sunt adevărate lucrurile pe care le învăţăm 
şi care a fost purificat prin acea baie instituită 
pentru iertarea păcatelor şi renaştere şi apoi 
trăieşte aşa cum a învăţat Cristos.
 Pentru că noi nu luăm pâinea aceasta 
(Împărtăşania) ca pe una obişnuită şi nici 
băutura aceasta ca pe una obişnuită. Într adevăr, 
noi credem că Isus Cristos, mântuitorul nostru, 
s-a făcut om prin Cuvântul lui Dumnezeu. S-a 
făcut om de carne şi sânge pentru mântuirea 
noastră. De asemenea, credem că acea hrană 
asupra căreia s-au adus mulţumiri cu înseşi 
cuvintele rostite de el, acea hrană, care, fiind 
transformată, alimentează trupurile noastre şi 
sângele nostru, este trupul şi sângele lui Isus 
făcut om.
 În memoriile lăsate de ei şi numite 
Evanghelii, apostolii ne-au transmis că Isus a 
poruncit aşa: luând pâinea şi mulţumind, el a 
spus: Faceţi aceasta în amintirea mea. Acesta 
este trupul meu. În acelaşi fel, luând potirul 
şi mulţumind, a spus: Acesta este sângele 
meu (cf. Lc 22, 19-20) şi l-a dat numai lor. De 
atunci noi facem întotdeauna comemorarea 
acestui fapt în adunările noastre şi cel 
care dintre noi are ceva îi ajută pe toţi cei 
care se află în necesitate şi stăm împreună 

întotdeauna. Pentru toate cu care ne hrănim, 
îl binecuvântăm pe Creatorul universului 
prin Fiul său Isus Cristos şi prin Spiritul Sfânt.
 Iar în ziua numită a soarelui se face 
adunarea. Toţi cei care locuiesc în oraş sau 
la ţară se adună în acelaşi loc şi se citesc 
memoriile apostolilor sau scrierile profeţilor 
atât cât permite timpul.
 Apoi, atunci când lectorul a terminat, 
cel care prezidează adresează cuvinte de 
avertizare şi de îndemn care invită la imitarea 
unor fapte aşa de frumoase.
 Apoi, cu toţii împreună, ne ridicăm în 
picioare şi înălţăm rugăciuni şi, după ce am 
terminat rugăciunile, sunt aduse pâine, vin şi 
apă. Atunci, cel care prezidează formulează 
rugăciunea de laudă şi de mulţumire cu 
toată fervoarea, iar poporul aclamă: Amin. În 
sfârşit, se împart fiecăruia dintre cei prezenţi 
şi sunt părtaşi la darurile asupra cărora s-au 
adus mulţumiri, în timp ce aceleaşi daruri 
sunt trimise şi la cei absenţi prin diaconi.
 La sfârşit, cei care au din belşug şi vor, 
dau după plăcerea lor cât cred ei. Ceea ce este 
adunat este depus lângă cel care prezidează, 
iar el îi ajută pe orfani şi pe văduve şi pe cei 
care, din cauza bolii sau dintr-un alt motiv, 
se află în necesitate, apoi şi pe cei care sunt în 
închisoare şi pe pelerinii care sosesc din afară. 

 

SINAXAR 

Celebrarea Euharistiei
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 Aaron (sec. XIV î.Cr.), potrivit genealogiei 
din Exod 6,14 ş.urm., a fost unul dintre cei doi fii 
ai lui Amram şi Iochebed (celălalt a fost Moise), al 
treilea în linia descendenţilor lui Levi (Levi-Chehat-
Amram-Aaron); potrivit cu Exod 7, 7 el a fost cu 3 ani 
mai în vârstă decât Moise. Maria, sora lor, a fost mai 
în vârstă decât amândoi, dacă ea este „sora” lui Moise 
al cărei nume nu ne este dat în Exod 2, 4, 7 ş.urm.
 Aaron apare prima dată în naraţiunea 
din Exodul ca şi „Aaron Levitul” care s-a dus să-l 
întâlnească pe fratele său Moise când acesta din urmă 
s-a întors în Egipt, după teofania de la rugul care ardea. 
Datorită elocvenţei sale superioare, el a fost purtătorul 
de cuvânt al lui Moise pentru israeliţi şi pentru 
Faraon (Ex 4, 14 ş.urm.). În tot cursul carierei sale el 
a fost în mare măsură un personaj secundar alături 
de fratele său mai dinamic. În împrejurarea când a 
acţionat independent de instrucţiunile lui Moise, el a 
acţionat greşit (Ex 32, 1-6). În afară de faptul că a fost 
purtătorul de cuvânt al lui Moise, el a îndeplinit şi 
un rol taumaturgic, el a fost cel care a mânuit toiagul 
care s-a transformat în şarpe şi a înghiţit toiegele-şerpi 
ale vrăjitorilor egipteni (Ex 7, 8 ş.urm.) şi care, când 
a fost îndreptat spre Nil, a transformat apele Nilului 
în sânge şi apoi a adus plăgile succesive, broaştele şi 
păduchii (Ex 7, 19; 8,5 ş.urm., 16, 1 ş.urm.).
 După trecerea Mării Roşii, Aaron a fost unul 
dintre cei doi care au sprijinit mâinile lui Moise în 
timpul luptei cu amaleciţii (Ex 17, 8 ş.urm.), şi s-a 
urcat pe muntele Sinai alături de Moise (Ex 19, 
24), împreună cu fiii săi, Nadab şi Abihu, şi cu 
şaptezeci de bătrâni ai lui Israel; ei au avut o vedenie 
a Dumnezeului lui Israel şi au mâncat în prezenţa 
Lui (Ex 24, 9 ş.urm.). În ocazia următoare, însă, când 
Moise s-a urcat pe Muntele Sinai însoţit numai de 
Iosua (Ex 24, 12 ş.urm.), Aaron a fost înduplecat de 
popor să facă o imagine vizibilă a prezenţei divine 
şi a făcut un viţel de aur atrăgând mânia lui Moise 
(Ex 32, 1 ş.urm.) Formula cu care a prezentat viţelul 
de aur poporului „Iată dumnezeul tău, care te-a 
scos din ţara Egiptului!” (Ex 32, 4), a furnizat lui 
Ieroboam I un precedent atunci când a instalat viţeii 
de aur la Betel şi Dan (1 Rg 12, 28).
 În legile preoţiei din Pentateuh, Aaron este 
instalat ca mare preot, iar fiii săi ca preoţi, ca să 
slujească în cortul din pustie (Ex 28, 1 ş.urm.; Lev 
8, 1 ş.urm.). Aaron este uns cu ulei sfinţit şi de-aici 
încolo este „preotul uns” (Levitic 4, 3, etc.; cf. uleiul 
de pe barba lui Aaron, în Psalmul 133, 2). El şi fiii săi 
au primit veşminte speciale, dar ale lui Aaron sunt 
mai deosebite. Pe diadema turbanului său este scris, 

„Sfinţenie Domnului” (sau „Sfânt pentru Iahve” (Ex 28, 
36); efodul său include un pieptar cu douăsprezece 
pietre preţioase (câte una pentru fiecare seminţie) şi 
un loc pentru Urim şi Tumim, obiectele cu care se 
făcea tragerea la sorţi pentru a stabili voia lui Iehova 
pentru poporul Său (Exod 28, 15 ş.urm.).
 Cea mai importantă zi a anului pentru 
Aaron (şi pentru fiecare „preot uns” care l-a 
succedat) era Ziua ispăşirii (Tişri 10), când trecea 
dincolo de perdeaua care separa compartimentul 
exterior al sanctuarului (Locul sfânt) de cel 
interior (Sfânta sfintelor) şi aducea acolo sângele 
unei jertfe de ispăşire pentru păcatele poporului 
(Lev 16, 1 ş.urm.). Cu această ocazie el nu era 
îmbrăcat cu veşmintele lui de „glorie şi frumuseţe”, 
bogate în culori, ci purta o haină albă de in.
 Soţia lui Aaron a fost Elişeba, din seminţia 
lui Iuda. Fii lor cei mai mari, Nadab şi Abihu, au 
murit în pustie după ce au adus un „foc străin” 
pentru tămâiere (Lev 10,1 ş.urm.); din ceilalţi doi 
fii ai lor care au supravieţuit, Eleazar şi Itamar, au 
descins mai târziu familii preoţeşti rivale (1 Cr.24, 3).
 În ciuda poziţiei lui Aaron, Moise a rămas 
profetul lui Iahve pentru Israel şi principalul 
mijlocitor pentru popor înaintea lui Iahve, şi lucrul 
acesta a stârnit invidia lui Aaron şi Maria (Num 
12, 1 ş.urm.). Aaron însuşi (împreună cu Moise) 
a atras invidia altor familii levitice, al căror lider 
a fost Core (Num 16, 1 ş.urm.). Îndoielile lor cu 
privire la privilegiile lui Aaron au fost spulberate 
de minunea petrecută cu toiagul lui Aaron.
 Răzvrătirea lui Core şi a adepţilor săi 
(Numeri 16, 1 ş.urm.) a arătat limpede că statutul 
sacral al seminţiei lui Levi, şi statutul preoţesc al lui 
Aaron şi al descendenţilor săi din seminţia aceea, 
trebuiau stabilite în mod public. În acest scop, 
numele conducătorului fiecărei seminţii a fost scris 
pe un toiag sau pe un sceptru (maţţeh) aparţinând 
seminţiei sale - numele lui Aaron fiind scris pe 
toiagul ce aparţinea seminţiei lui Levi - şi cele 
douăsprezece toiege au fost puse „înaintea Domnului, 
în cortul mărturiei” (adică, tablele legii care erau în 
chivotul legământului). A doua zi dimineaţa, s-a 
găsit că toiagul pe care era scris numele lui Aaron 
făcuse muguri, înflorise şi rodise migdale - un semn 
că Aaron era ales de Dumnezeu ca preot. Toiagul 
lui a fost pus după aceea „înaintea mărturiei”, ca 
un avertisment împotriva unei rebeliuni ulterioare 
(Numeri 17: 1-11). Potrivit cu Evrei 9, 4. a fost păstrat 
în chivotul legământului, împreună cu „tablele legii”. 
Se pare că a fost acelaşi toiag care a fost folosit pentru 

Într-un cuvânt, are grijă de toţi nevoiaşii.
 Ne adunăm cu toţii împreună în ziua 
soarelui fie pentru că aceasta este prima zi 
în care Dumnezeu, alungând întunericul 
şi haosul, a creat lumea, fie pentru că Isus 
Cristos, mântuitorul nostru, a înviat din 
morţi în acea zi. Într-adevăr, l-au răstignit în 

ziua dinainte de cea a lui Saturn, iar a doua 
zi după ziua aceea, adică în ziua soarelui, 
apărând apostolilor şi ucenicilor săi, i-a 
învăţat acele lucruri pe care vi le-am transmis 
ca să le luaţi serios în consideraţie.

 (Traducere Pr. Dr. Mihai TEGZEŞ)

AARON, PREOT AL VECHIULUI TESTAMENT 

SINAXAR 

Imagine a lui Isus
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a lovi stânca la Cadeş (Numeri 20, 7-11); cf. „toiagul 
lui Dumnezeu” (Exod 4, 20; 17, 9).
 Aaron, la fel ca şi Moise, a fost oprit să 
intre în Canaan la sfârşitul pribegiei prin pustie; 
el a murit şi a fost îngropat pe Mt. Hor, la graniţa 
cu Edom, iar slujba şi veşmintele lui i-au fost 
transferate lui Eleazar (Num 20, 22 ş.urm.).
 Preoţii din Israel au ajuns să fie cunoscuţi ca 
„fiii lui Aaron”. „Fiii lui Ţadoc”, care au slujit ca preoţi 
în Templul din Ierusalim de la dedicarea acestuia 
până în anul 171 î.Cr. (cu excepţia întreruperii cauzate 
de exilul babilonian), sunt incluşi în familia lui Aaron, 
între urmaşii lui Eleazar (cf. 1 Cr 6, 1 ş.urm). La 10 ani 
după abolirea preoţiei urmaşilor lui Ţadoc, Alcimus, 
marele preot instalat de Seleucizi, a fost recunoscut şi 
de Hasideeni ca „preot din spiţa lui Aaron” (cf. 1 Mac 7, 
12 ş.urm.), descendenţa lui fiind trasată probabil prin 
Itamar. Ben Sirah rosteşte discursul elogios al lui Aaron 
în Siracide 45, 6 ş.urm. Bărbaţii de la Qumran au format 
o comunitate a lui „Israel şi Aaron”, adică, evrei laici şi 
preoţi (CD 1, 7), preoţii constituind o „sfântă a sfintelor 
Aaronică” (1 QS 8, 5 ş.urm., 8 ş.urm.), aşteptând venirea 
unui Mesia Aaronic (preoţesc) care să fie şi „Mesia lui 
Israel” (laic) (1 QS 9, 11; CD 12, 23 ş.urm.; 20, 1).
 În Noul Testament, Aaron este prezentat ca 
strămoş al Elisabetei, mama lui Ioan Botezătorul (Lc 
1, 5), şi este menţionat în discursul lui Ştefan despre 
istoria lui Israel (Faptele Apostolilor 7, 40). Scriitorul 
Epistolei către evrei prezintă în contrast preoţia limitată 

şi ereditară a lui Aaron şi slujba perfectă şi perpetuă a 
lui Isus în sanctuarul ceresc (Evr 5, 4; 7, 11, etc.).

(cf. Dicţionarul Biblic)

SFÂNTUL FOCA 

SINAXAR 

 Sfântul Foca (+ 117) a trăit în timpul 
împăratului Traian (98-117), fiind originar 
din oraşul Sinope. Pamfil, tatăl lui, de meserie 
constructor de corăbii şi Maria, mama sa, au 
aprins în Foca din copilărie dorul după Cristos. 
Pentru viaţa virtuoasă a fost hirotonit Episcop în 
Sinope. A întors mulţi oameni de la rătăcirea lor 
şi pe păgâni de la închinarea către idoli i-a adus 
la cunoştinţă unuia Dumnezeu. Iar când a vrut 
Domnul ca să-l învrednicească, a înştiinţat pe 
robul său de această voie a sa prin vedenie, astfel: 
Un porumbel a zburat de sus, având în gura să 
o cunună de flori, pe care punând-o pe capul 

fericitului, i-a grăit cu glas omenesc, zicându-i: 
„Acum s-a umplut paharul tău, care se cade a-l bea”.
 Când conducătorul cetăţii Sinope a aflat că 
Foca se închină lui Cristos, a trimis ostaşii să-l ucidă. 
Văzându-i din grădina trecând pe uliţă, Foca i-a 
strigat: „Pe cine căutaţi?” Ostaşii au răspuns: „Căutam 
pe Foca!” Mucenicul, fără să se sperie şi înţelegând 
că i s-a apropiat sfârşitul pământesc, le-a zis: „Veniţi 
la mine şi eu vă voi spune unde îl găsiţi, îl cunosc foarte 
bine”. I-a primit în casa lui şi i-a ospătat din belşug. La 
masă, dialogul a continuat: „Şi pentru ce pricina căutaţi 
pe omul acela?” „Ne-a trimis mai-marele să-l ucidem 
pentru că este creştin!” „Rogu-vă, stăpânii mei, rămâneţi 
până mâine în casa mea, veselindu-vă, mâncând şi bând, 
iar dimineaţa eu îl voi da vouă, că nimeni nu-l cunoaşte ca 
mine, singur îl voi aduce şi-l voi da în mâinile voastre”.
 În acea noapte, mucenicul Foca n-a 
dormit deloc, s-a dus în grădină, a mângâiat 
pentru ultima dată florile, şi-a săpat mormântul, 
a împărţit haine şi mâncare săracilor, s-a rugat, 
iar dimineaţa când ostaşii l-au întrebat unde 
este Foca, le-a răspuns: „Eu sunt!” Cutremuraţi, 
aceştia, deşi nu le venea să creadă, au împlinit 
porunca dregătorului păgân. Astfel, a primit 
moartea de martiri sfântul Foca, în timpul 
persecuţiilor împotriva creştinilor declanşate de 
împăratul Traian. Moaştele Sfântului Sfinţitului 
Mucenic Foca au fost mutate din Sinope, unde 
a fost Episcop, la Constantinopol în ziua de 23 
iulie 403.
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 Discipolii lui Ioan întreabă: „de ce voi nu 
postiţi?” 
 Postul e fundamental în toate religiile. 
Postul este o renunţare, o privare de ceva, o 
mărturie că suntem lipsiţi de ceva, că ne lipseşte 
esenţialul, viaţa, adică Dumnezeu. Aşadar, 
postul vesteşte aşteptarea lui Dumnezeu. 
 Isus răspunde la întrebarea „de ce discipolii 
Săi nu postesc?” folosindu-se de imagini care 
exprimă în mod simplu esenţa credinţei creştine. 
 Prima imagine e că noi „mâncăm”… A 
mânca înseamnă a trăi. Noi trăim în plinătate 
şi nu într-un mod oarecare. De fapt, mâncarea 
noastră nu e una oarecare, ci o invitaţie la nuntă. 
Deci suntem chemaţi să trăim în plinătate, în 
plinătatea iubirii. 
 Odată cu venirea lui Isus a început nunta 
între om şi Dumnezeu, între cer şi pământ, iar 
noi deja trăim în această unire, deci noi trăim 
plinătatea vieţii. Prin urmare, s-a sfârşit toată 
religiozitatea bazată pe aşteptare, pe jertfe, 
pe întristare, pe victimism… Acum celebrăm 
intrarea în viaţa plinătăţii lui Dumnezeu!
 Tema banchetului de nuntă face apel la 
haina de nuntă. 
 Unirea omului cu Dumnezeu cere o 
haină nouă. Haina indică omul în aparenţa sa 
exterioară, în viaţa sa concretă. Deci haina nouă 
face nouă viaţa omului. Iar modul nou de a trăi 
creează ceruri noi şi pământ nou.
 Tema nunţii face apel şi la vin. Nu există 
nuntă fără vin. Vinul e simbolul Spiritului… 
Acum există un Spirit nou, care rupe toate 
burdufurile vechi – adică toate structurile vechi 
– şi se extinde în lumea întreagă… În final, toate 
burdufurile sunt sparte, deci este nevoie de 
burdufuri noi, adică de omul nou. Numai omul 
nou poate înţelege şi primi acest dar. 
 Sunt metafore simple, luate din viaţa 
noastră de zi cu zi: a mânca, a iubi, a se îmbrăca, 
vinul, burdufurile… Şi cu aceste imagini se 
descrie viaţa nouă pe care Cristos o aduce în 
lume.
 O regulă a discernământului spiritual.
 E cea mai uitată regulă de către creştini. 
Nitzsche spune „Nu e adevărat că Cristos a înviat. 
Dacă ar fi adevărat, creştinii ar avea o altă faţă”.
 O regulă fundamentală a 
discernământului spiritual e aceasta: „este specific 
lui Dumnezeu să ne dea bucurie”! 
 Cuvântul „propria” (specific), în limbajul 
antic desemnează „ceva care vine din esenţă”. 
După cum e propriu focului să ardă şi e specific 
apei să ude… la fel este propriu Domnului să 
dea bucurie. Bucuria garantează în mod sigur 
prezenţa Sa în noi. 
 Acest lucru e uitat de creştini, pentru că 
mereu cunoaştem datoria şi multe alte implicări 
– toate drepte – însă a experimenta bucuria 

înseamnă a-L experimenta pe Dumnezeu.
 Nu mă refer la o bucurie uşor de obţinut 
sau la una care se poate cumpăra, ci la bucuria 
care ştie să reziste înaintea dificultăţilor. 
 Regula opusă este: „E propriu duşmanului 
să ne ia bucuria în toate felurile”… Căci e nevoie 
de puţin pentru a ne lua bucuria. E suficientă o 
opoziţie, e suficient să vedem o nedreptate, sau 
să ne privim în interior… Avem mii de motive 
pentru a fi trişti…
 Răul, păcatul şi limitele mele există… 
Totuşi, Dumnezeu îmi dă bucurie. De ce? Pentru 
că răul meu va fi locul iertării; mizeria mea va fi 
locul milei; limita mea va fi locul comuniunii… 
 Puterea bucuriei face în aşa fel, încât 
această viaţă umană – cu limitele şi păcatele ei 
– să devină divină. Însă dacă eu privesc mereu 
limitele mele, mă întristez, mă descurajez, 
mă simt tot mai rău... şi nu trăiesc o viaţă 
creştină. Ci privesc viaţa creştină numai ca pe 
un angajament moralist, dar care nu are nici-o 
legătură cu Evanghelia. Prin urmare, puterea 
Evangheliei e această bucurie (mulţumire) care-i 
semnul indubitabil al prezenţei lui Dumnezeu. 
 În textul nostru prezenţa Domnului e 
descrisă cu ajutorul cuvintelor „a mânca, nuntă, 
haina nouă, vinul nou, burdufuri noi”.
 „Bucuria Domnului e puterea noastră” (cf. 
Neemia), e ceea ce ne ţine în picioare şi ne ajută 
să umblăm… Cea mai mare asceză spirituală 
constă în a ne alunga gândurile triste şi a trăi cu 
gândurile bune. 
 Nu înseamnă că alungându-ne gândurile 
care ne întristează şi ne îngreunează, în mod 
magic vom alunga şi dificultăţile… Greutăţile şi 
problemele rămân, însă noi le putem duce într-
un mod sau în altul…
 v. 14. În verset întâlnim trei categorii 
opuse de persoane… discipolii lui Ioan, fariseii 
şi discipolii lui Isus.
 Discipolii lui Ioan şi fariseii postesc. 
Discipolii lui Isus sunt mâncăi şi băutori. De ce 
postesc discipolii lui Ioan şi fariseii?
 Fariseii sunt persoane brave şi cinstite, 
legate de Cuvântul lui Dumnezeu, de ceea ce 
Domnul a spus, de lege, însă de legea care a fost 
stabilită şi codificată în trecut. Prin urmare, pentru 
farisei viaţa înseamnă trecutul!... Înseamnă 
respectarea acelei legi. Ce fac în prezent? Ei nu 
trăiesc prezentul, ci respectă acea lege din trecut. 
Pentru ei viaţa înseamnă trecutul. „Tu trebuie să 
respecţi trecutul, ceva care vine din trecut!”.
 Discipolii lui Ioan reprezintă religiozitatea 
îndreptată în totalitate spre viitor. După ei „viaţa va 
fi cea viitoare. Acum noi trebuie să aşteptăm”. Deci, ce 
fac în prezent? Postesc!... A posti înseamnă a muri, 
a nu trăi: căci a mânca e viaţa. 
 Discipolii lui Isus mănâncă. Pentru ei 
Dumnezeu nu este „Cel ce era” şi nici „Cel care va 
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NUNTA DOMNULUI CU OMENIREA
Matei 9, 14-17
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fi”, ci este „Cel care este”, aici şi acum.
 Primele cuvinte ale lui Isus în Evanghelie 
sunt „Împărăţia lui Dumnezeu deja este aici”, căci 
El deja a venit! 
 Problema principală a vieţii creştine este 
a înţelege, a percepe prezenţa lui Dumnezeu „aici 
şi acum” şi nu a gândi la timpurile „bune, când 
era” sau a aştepta „vremuri mai bune, când va fi”… 
Nu! Căci Dumnezeu este aici şi acum, în situaţia 
mea şi-L pot întâlni şi trăi în orice situaţie: fie de 
bine (toate darurile Sale îmi vestesc prezenţa Sa, 
deci le trăiesc ca euharistie, ca mulţumire), fie 
de rău [dacă fac eu răul, atunci îl trăiesc ca loc în 
care primesc iertarea, deci ca euharistie, ca mulţumire 
pentru această mare iubire (iertare); iar dacă celălalt 
face răul, răul îl trăiesc ca loc al milei şi al iertării 
mele faţă de alţii, deci ca o euharistie activă].
 Aşadar, viaţa creştină e o viaţă trăită în 
prezent şi în prezenţa lui Dumnezeu, bucurându-
mă pe deplin de darul şi de iertarea Sa, pe care le 
primesc şi le dau. 
 Deci noi nu trebuie să idealizăm trecutul 
„când erau mai buni” sau să aşteptăm un viitor „când 
va fi mai bine”, ci aici şi acum eu mănânc, trăiesc… 
 Avem un risc dublu în a trăi experienţa 
religioasă: riscul de a fi proiectaţi, ancoraţi în trecut. 
E o formă religioasă în care tradiţia ne blochează să 
înaintăm. Riscul opus refugierii în trecut constă în 
faptul că omul priveşte în viitor pentru a-L vedea 
pe Domnul şi nu-L vede că este aici, în prezent.
 Credinţa înseamnă a privi în prezent, 
pentru a-L experimenta pe Dumnezeu care este 
Prezentul. „Dumnezeu e Cel ce este”: este veşnicul 
prezent. 
 Experienţa credinţei valorifică prezentul. 
Celelalte două forme ne trădează; sunt forme de 
religiozitate şi nu de credinţă…
 v. 15. Versetul vorbeşte despre timpul 
nunţii şi despre vremea când va fi luat Mirele.
 Timpul nunţii… „Mirele este cu ei”. Mirele 
e epitetul cel mai frumos atribuit lui Dumnezeu. 
Experienţa fundamentală a omului, aceea de 
relaţie, de iubire, de unire, de bucurie, de viaţă, de 
intimitate, de duioşie este aplicată lui Dumnezeu, ca 
având origine în Domnul. Cu alte cuvinte, raportul 
bărbat-femeie este chipul reflex al raportului om-
Dumnezeu… Dumnezeu e cealaltă parte a omului 
şi omul e cealaltă parte a Domnului!
 Acest verset ne arată calitatea vieţii 
creştine: nu numai mâncăm, adică trăim, ci trăim 
în plinătatea vieţii, a vieţii care este iubirea, a 
iubirii care e Dumnezeu! 
 Tema nupţială traversează întreaga Biblie. 
Încă de la început când se spune că omul a fost 
creat după chipul lui Dumnezeu, se zice „bărbat şi 
femeie”, adică sunt chip al lui Dumnezeu în măsura 
în care sunt raport bărbat-femeie… Osea prezintă 
tema logodnei. Cântarea cântărilor interpretează 
întreaga istorie ca fiind raportul om-Dumnezeu, 
iar Apocalipsa se încheie cu nunta Mielului. 
 Prima poruncă în Evanghelie este „Îl vei 
iubi pe Domnul Dumnezeu cu toată inima”… De ce 
suntem pe lume? Pentru a-L iubi pe Dumnezeu! 
De ce? Pentru că El ne iubeşte infinit! Dacă nu 
înţelegem acest adevăr, nu ştim de ce suntem 
pe lume! Doar simţim nevoia să fim iubiţi, dar 
noi nu ştim iubi şi nici nu ştim că suntem iubiţi 

infinit de Domnul.
 Deşi cunoaştem imaginea nunţii 
Domnului cu omul, noi credem că realitatea e alta, 
aceea pe care o simţim în interiorul nostru: cum că 
Dumnezeu ar fi un stăpân… Ne-a dat viaţa şi ne 
cere viaţa, ne interzice, ne impune porunci… 
 Dumnezeu e Mirele, adică este plăcere, 
bucurie şi nu este datorie, aşa cum credem noi. 
Iubirea infinită pe care o are pentru mine, sunt eu, 
îmi arată valoarea mea. Iar viaţa mea – existenţa 
mea – constă în a răspunde acestei iubiri.
 Insatisfacţia, nemulţumirea constantă 
pe care o are omul, o are pentru că omul este 
capacitate infinită de a fi iubit şi de a iubi. Şi dacă 
omul nu află iubirea infinită, e nefericit. Dar nu o 
va afla niciodată, căci numai Dumnezeu e iubire 
infinită.
 E bine să definim omul pornind de la 
acest adevăr… Cine e omul? E tovarăşul lui 
Dumnezeu!... Da, putem spune că derivă din 
maimuţă, dar atunci va trebui să se comporte 
ca o maimuţă… Dacă însă omul e cealaltă parte 
a lui Dumnezeu, atunci trebuie să se comporte 
ca Dumnezeu… Fiecare putem alege dintre 
diferitele modele de om care ni se propun… 
Biblia ne propune omul ca fiind partenerul, 
cealaltă parte a lui Dumnezeu.
 Întreaga Scriptură nu este nimic altceva 
decât povestirea dragostei lui Dumnezeu pentru 
om, Domnul aşteptând ca omul să răspundă 
acestei iubiri cu la fel de multă iubire. Atunci 
omul devine el însuşi, adică egal cu Dumnezeu 
care e Iubire. Acesta este întregul sens, întreaga 
însemnătate a Bibliei. 
 1 Io. 4,16 spune „Şi noi am cunoscut şi am 
crezut iubirea pe care Dumnezeu o are pentru noi”… 
Credinciosul nu este acela care crede în teoreme 
ciudate de tipul „unu” este egal cu „trei” şi nu 
înţelege cum e posibil… Credinciosul este acela 
care spune, „am crezut şi experimentat această 
iubire pe care Dumnezeu o are pentru mine”. Şi 
atunci ce fac? Trăiesc şi eu – răspunzând acestei 
iubiri – iubindu-L pe El. Şi iubirea ne face egali! 
Omul devine Dumnezeu prin iubire… Şi aşa se 
împlineşte pe sine ca om: devine Realitatea al 
cărei chip omul este. 
 A nu înţelege aceste lucruri înseamnă a 
permite ca întristarea amară şi nemulţumirea 
extremă să intre în noi.
 Vedeţi ce înseamnă să înţelegem viaţa 
noastră, ca fiind căsătorie cu Dumnezeu, ca 
prezenţă a Lui în noi, ca bucurie, ca iubire, ca 
plăcere de a fi iubiţi şi a iubi, sau – în mod opus 
– ca datorie, până la a ne sacrifica viaţa. 
 Isus ceartă celelalte două forme de 
religiozitate. Din nefericire mulţi creştini suntem 
încă puţin farisei şi câte puţin discipoli ai lui 
Ioan.
 Credinciosul e cel care în prezent – chiar 
în prezentul plin de contradicţii – îl întâlneşte pe 
Domnul, pentru că Domnul este şi Cel întemniţat, 
Cel gol, înfometat… este El în fiecare dintre aceste 
categorii… „El care m-a iubit şi s-a dat pe Sine pentru 
mine”… până la a Se jertfi pe cruce…
 Prin urmare, nu doar imaginile frumoase 
despre Cristos mă umplu de bucurie, ci şi 
celelalte… Şi tocmai iubind categoriile de oameni 
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marginalizaţi, eu Îl iubesc pe El.
 Omul este regina, chemată să se 
căsătorească cu Dumnezeu, să devină ca 
Dumnezeu prin această unire. Şi această căsătorie 
este unirea, în prezent, care-i dă omului plinătate 
de viaţă şi bucurie (posibilă pe pământ)… Iubirea 
e porunca fundamentală şi e sinteza întregii legi. 
 Isaia spune că este un ospăţ de nuntă, 
în care Domnul oştirilor va pregăti pentru toate 
popoarele, pe acest munte un ospăţ, va rupe, 
pe acest munte (Golgota), voalul care acoperea 
faţa tuturor popoarelor… „Şi Domnul Savaot 
va pregăti în muntele acesta pentru toate popoarele 
un ospăţ de cărnuri grase, un ospăţ cu vinuri bune, 
cărnuri grase cu măduvă, vinuri bune, limpezite! 
Şi în muntele acesta El va da la o parte vălul care 
învăluie toate popoarele şi perdeaua care acoperă toate 
neamurile. El va înlătura moartea pe vecie! Şi 
Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe toate 
feţele şi ruşinea poporului Său o va îndepărta de pe 
pământ, căci Domnul a grăit!”
 „Vor veni zile în care le va fi luat Mirele şi 
atunci vor posti”.
 Şi pentru noi există un post, pentru că 
Isus pleacă… Se face referire la Vinerea Sfântă, la 
durerea apostolilor pentru „absenţa Sa”… Deci 
există o anume absenţa a Mirelui, pe care trebuie 
să o ducem fiecare dintre noi pe umeri; pentru 
fiecare există o vinere sfântă… Atunci vom posti, 
adică vom aştepta cu răbdare. 
 Există şi o altă formă de post… adică 
Isus deja s-a înălţat le cer, iar eu nu L-am văzut. 
Deci avem şi noi o anume aşteptare. Cu alte 
cuvinte, Isus e prezent, dar e şi absent. Cântarea 
cântărilor prezintă acest mister: „Mirele este 
prezent, dar şi lipseşte”. Această experimentare şi 
neexperimentare a lui Dumnezeu face parte din 
drumul vieţii noastre spirituale. Şi o acceptăm. 
Este o altă formă de prezenţă a Sa: absenţa! 
Adică El e prezent ca răstignit, ca Acela care 
ia pe umerii Săi răul nostru şi al altora. Deci 
acceptăm şi această absenţă (post) ca fiind o 
formă profundă de prezenţă. 
 v. 16. Metafora nunţii face trimitere la 
haina de nuntă. În Ps. 104 se spune că universul 
– cerul – e haina lui Dumnezeu, e ivirea gloriei 
Sale. Ps. 102 ne spune că această haină va fi uzată 

şi se va schimba. 
 Odată cu venirea lui Isus avem haina 
nouă, adică pământul şi cerul nou. Şi nu trebuie 
să cârpim haina veche cu petecul nou, căci 
nu reuşim. Haina nouă e noutatea totală! Însă 
noi mereu vrem să petecim egoismul nostru 
cu iubirea, mesajul Evangheliei cu tendinţele 
noastre legaliste… Nu! Haina nouă – Evanghelia 
– e total nouă! 
 Dacă pe o haină nouă cârpim o bucată de 
material vechi, se rupe, iar ruptura devine mai 
mare… 
 Deci, o viaţă creştină trăită pe jumătate, 
e atât de nepotrivită încât până la urmă ne lasă 
goi: este vorba de suferinţa credinciosului, care 
nu acceptă întreaga noutate a Evangheliei. 
 Creştinul e tentat să amestece vechiul cu 
noul… Acest fapt e şi mai rău… 
 Petic, în limba greacă, este exprimat prin 
cuvântul pleroma, care înseamnă „plinătate”. Deci 

peticul nou e o plinătate, e lumea deja plină 
în totalitate. Deci este inutil ca tu să tai bucăţi 
din lumea nouă, pentru a cârpi lumea veche… 
Trăieşte noutatea Evangheliei! 
 Dumnezeu este Cel care face lucrurile 
total noi! El reînnoieşte! Deci noi trebuie să evităm 
latura moralistă şi să evităm compromisurile, 
încercând să ne târguim… Faptul că Dumnezeu 
este Cel care face lucrurile total noi, îl vom înţelege 
în a doua metaforă… Prin urmare, eu sunt invitat, 
pot şi aleg să mă reînnoiesc total şi eu.
 Să ne amintim de pilda tuturor invitaţilor 
la nuntă, la ospăţ… Au fost invitaţi toţi bunii şi 
toţi răii. Însă unul nu are haina de nuntă şi este 
scos afară… Condiţia pentru a intra la ospăţ nu 
e să fim „buni sau răi”, ci faptul dacă avem „haina 
nouă”; pentru că la ospăţ sunt chemaţi „bunii 
şi răii…”. Haina nouă este descoperirea iubirii 
pe care Dumnezeu o are pentru mine – mila 
şi harul – şi eu trăiesc, mă hrănesc cu această 
iubire, făcând abstracţie de cine sunt eu… Eu 
încep să trăiesc prin iubirea şi mila Domnului: 
aceasta este schimbarea mea radicală! Această 
milă şi iubire mă schimbă mai mult decât orice 
lege sau decret... care în cel mai bun caz mă 
condamnă. 
 Metafora vinului simbolizează sângele, 
adică viaţa. 
 v. 17. Vinul e imaginea Spiritului... 
Spiritul care dă viaţă, bucurie şi iubire, iar 
burduful care-l conţine – la fel ca vasul – este 
simbolul trupului. Este viaţa noastră concretă, 
aceea care conţine acest Spirit. 
 Având acest vin nou – acest Spirit nou 
– şi trupul nostru e nou! Trăim o viaţă nouă şi 
reînnoită în mod concret… Umanitatea noastră 
se reînnoieşte zi după zi. Deci viaţa noastră 
exterioară se schimbă, pentru că avem acest Spirit 
nou. Devenim ca acele oase seci din Iezechiel, 
peste care vine Spiritul şi le dă viaţă (Iez. 37).
 Ceea ce Isus celebrează în casa lui Matei, 
este această mâncare, adică această viaţă nouă, 
oferită păcătoşilor. Şi nu este o viaţă oarecare, ci 
este o viaţă nupţială. Şi această viaţă de căsătorie, 
de iubire între Dumnezeu şi om, face ca lumea, 
cerul şi pământul să fie noi. Această viaţă e dată 
de Spiritul nou care rupe burdufurile vechi, 
adică vechile structuri, adică umanitatea noastră 
veche. Şi ne dă o umanitate nouă. 
 Să gustăm hrana, viaţa, nunta, iubirea, 
haina nouă, adică lumea nouă, Spiritul nou, 
burduful nou, adică viaţa noastră concretă total 
reînnoită… Acesta e darul pe care Isus îl face în 
casa lui Matei, păcătosul. 
 Deci viaţa noastră nu mai este un post, 
o lipsire de ceva, ci este o bogăţie, o plinătate 
divină de tot binele. 
 Dacă vinul nou e Spiritul, adică viaţa, 
mintea şi inima lui Dumnezeu, atunci burduful 
nou e trupul nostru care devine – după cum 
spune Pavel 1Cor. 6,19 – „templul lui Dumnezeu”.
 Semnul indubitabil al prezenţei lui 
Dumnezeu este bucuria! Şi meseria duşmanului 
este să ne fure bucuria în orice fel!

Silvano FAUSTI
(traducere pr. dr. Mihai Tegzeş)
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SFINŢIREA BISERICII DIN HALMĂŞD

 Pentru credincioşii 
Parohiei din Halmăşd, Sălaj, 
Duminica a III-a după Rusalii 
(25 Iunie 2017 n.r.) a fost o 
zi cu multe binecuvântări 
şi mare bucurie, în această 
zi având loc sfinţirea noii 
Biserici Greco-Catolice 
din localitate. Credincioşi, 
copii îmbrăcaţi în port 
popular şi preoţi, în frunte 
cu părintele paroh Ciprian 
Ioan Burdaş l-au întâmpinat 
pe Preasfinţitul Părinte 
Virgil Bercea, episcopul 
greco-catolic de Oradea, cu 
pâine, sare şi flori.
 A urmat ritualul sfinţirii pereţilor 
exteriori cu apă sfinţită şi ungere cu 
Sfântul şi Marele Mir, apoi au fost aşezate 
în piciorul Sfintei Mese, moaşte de 
martiri. După spălarea cu apă şi săpun, 
apă de trandafir a urmat ungerea cu 
mir a Mesei Altarului şi înveşmântarea, 
urmată de sfinţirea pereţilor interiori şi a 
iconostasului.
 Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
a fost oficiată alături de un sobor de 
preoţi în faţa Bisericii, pe scena special 
amenajată. În cuvântul de învăţătură 
adresat de către Preasfinţia Sa, referitor 
la pericopa evanghelică a „Predicării de pe 
munte”, a subliniat faptul că „Mântuitorul 
ne îndeamnă să fim atenţi unde ne este 
sufletul şi viaţa noastră îndreptată, către cer 
sau către partea materială”, de asemenea 
a felicitat şi credincioşii din Halmăşd 
pentru implicarea pe care au depus-o 
pentru zidirea acestui sfânt locaş: „Astăzi 
suntem tot pe un munte, un alt munte al 

Fericirilor. Aţi făcut această Biserică pentru 
a fi fericiţi, buni, credincioşi de succes, 
pentru a face binele. Tot ceea ce aţi făcut 
pentru această Biserică, aşi făcut pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu, această Împărăţie 
a lui Dumnezeu de fericire, bine, iubire, 
îndelungă răbdare să coboare prin Spiritul 
Sfânt asupra dumneavoastră şi asupra celor 
dragi”.
 La încheierea Sfintei Liturghii, 
părintele Ciprian Ioan Burdaş a 
mulţumit tuturor celor implicaţi la 
zidirea acestei Biserici, aceştia primind 
din partea Preasfinţiei Sale diplome de 
apreciere pentru implicarea activă în 
viaţa Bisericii.
 Biserica poartă hramul Sfântului 
Anton de Padova, şi a fost zidită prin 
strădania preoţilor Marius Chiriloaei şi 
Ciprian Ioan Burdaş.

Eugen IVUŢ
Biroul de presă al Episcopiei de Oradea

 Dumnezeule şi Părinte al Domnului nostru Isus Cristos, Cel ce eşti binecuvântat în veci, Cel 
ce prin întruparea Fiului Tău ai dăruit nouă intrarea din nou în Biserica strămoşilor celor scrişi în 
ceruri, unde este glasul celor ce prăznuiesc şi cântarea cea de bucurie; Însuţi Iubitorule de oameni, 
Stăpâne, caută şi spre noi păcătoşii şi nevrednicii servii Tăi, cei ce săvârşim sfinţirea acestei biserici, 
care se ridică în numele Sfântului Anton şi fă-o pe ea adevărată închipuire a Preasfintei Tale Împăraţii. 
Întăreşte-o pe ea până la sfârşitul veacului a fi întru Tine neclintită şi preamărită”.



Nr. 3 (64) - Septembrie 2017___________________________________________________________________________   23FLORI DE CRIN

Exonerare de răspundere
 Responsabilitatea pentru opiniile şi calitatea materialelor publicate revine 

în întregime autorilor.




