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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

CUPRINSUL

Redacţia
Romul POP
Cristian LASLO
Ioan POP
Cristian BORZ
Marin ŞTEFAN

***
***
***

Mihai TEGZEŞ
***

Maria BORZ
***

Eugen IVUŢ
Marin ŞTEFAN

***

Editorial
Teologie

Memoria activă

Sinaxar

Amvon

Lumea în care trăim

***

Către Cititori
Omul, icoană a lui Dumnezeu
Omul, chip al lui Dumnezeu la Irineu din Lyon
Patrimoniul disciplinar al Bisericii Române Unite cu Roma
Congresul AGRU Diecezan la Şimleu 1933
Profesorul Marius CUTEANU – 100 de ani de la naşterea sa
Cristos vorbea de Templul trupului Său
Pentru mine a trăi este Cristos şi a muri este un câştig
Predica Excelenţei Sale, Mons. Miguel Maury Buendía
Gloria lui Dumnezeu (Matei 20, 17-28)
Scrisoare Pastorală
Şcoală de vară la Bădăcin
Trupurilor Sfinţilor 21 de martiri copţi
Sfinţire de biserică în Valcăul de Sus, Sălaj
Parastas pentru profesorul Marius Cuteanu
Logo Radio Maria

3
3
4
9
13
14
16
17
18
19
23
24
25
26
26
27

Apare trimestrial cu binecuvântarea P.S. Episcop Dr. Virgil BERCEA
(ca supliment al revistei eparhiale Vestitorul, ISSN 1454-8526),

editată de Vicariatul Silvaniei – Vicar Foraneu Pr. Gheorghe ŢURCAŞ
Redactor fondator al noii serii: Pr. Romul POP (0751.241.063; romul_pop@yahoo.com)

Redactor şef: Pr. Cristian BORZ (0260.678.956) 
Redactori: Pr. Prot. Nicolae BODEA, Ing. Teodor POCOLA (0741.091.253)

Tehnoredactor: Pr. Cristian LASLO, e-mail: cristian@egco.ro
Abonamente: (15 RON/an) Str. Libertăţii, Bl. L40, sc. C, ap. 12,

Şimleu-Silvaniei, Jud. Sălaj; e-mail: floridecrin@yahoo.com
Costul revistelor primite cu taxă ramburs sau plata abonamentului Vă rugăm să le depuneţi în contul bancar al 

Protopopiatului Greco-Catolic, Şimleu-Silvaniei,
RO85 RNCB 0220 146 401 910 001 BCR, Agenţia Şimleu-Silvaniei

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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 Dezvoltarea rapidă a tehnologiei 
a determinat în ultimii ani apariţia presei 
online care, astăzi, se bucură de succes.  Presa 
online s-a adaptat din mers la noile cerinţe si 
a început să se diversifice, asemenea presei 
scrise. 
 Fiind uşor de realizat şi nu foarte 
costisitoare, presa online a devenit extrem de 
accesată, mai ales în ultimii ani. Cea mai mare 
parte a presei scrise s-a mutat pe internet sau 
apare alternativ. Motivele sunt în primul rând 
cele economice, costurile mari de tipărire 
şi distribuţie   i-a determinat pe patronii de 
presă scrisă să se mute pe internet, unde pot 
beneficia şi de o arhivă de ştiri, comunicate 
de presă, reportaje etc. Site-urile de ştiri sunt 
uşor de actualizat, jurnaliştii nu mai sunt 
presaţi de timp sau limită de caractere. 
 Cititorii doresc să fie informaţi rapid 
şi dacă se poate gratis, fapt pentru care sunt 
tot mai atraşi de presa online.
 Presa scrisă în general şi cea religioasă 
în special are pe lângă importanţa deosebită, 
şi un aer aparte. Structura ei este mult mai 
riguroasă şi mai bine formulată, pentru 
că presa scrisă a rămas mult mai devotată 
principiilor care au consacrat-o.
 Presa religioasă are un mare avantaj 

CĂTRE CITITORI
şi anume acela de a nu fi la fel de perisabilă 
ca şi presa laică, unde un articol sau o ştire 
poate să devină neimportantă în câteva 
ore, în schimb un articol de teologie sau de 
morală poate să rămână actual chiar şi zeci 
de ani. 
 Presa religioasă scrisă se adresează 
unui public care de obicei preferă cititul unui 
ziar în schimbul unei ştiri ascultate la radio 
sau cititul unei cărţi în schimbul vizionării 
unui film, dar din păcate acest public este tot 
mai puţin numeros.
 Revista Flori de Crin, revistă de 
spiritualitate creştină, apare trimestrial, 
fără întrerupere de la sfârşitul anului 2001, 
când a apărut în serie nouă. Problemele 
presei scrise s-au răsfrânt şi asupra  noastră 
şi suntem nevoiţi ca pentru viitor să ne 
restrângem activitatea. Astfel revista Flori de 
Crin, începând cu anul viitor, va apărea de 
două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, 
adunând în cele două numere evenimentele 
anului în curs. 
 Redacţia revistei Flori de Crin 
doreşte tuturor cititorilor Sărbători sfinte şi 
binecuvântate!

REDACŢIA

EDITORIAL 

OMUL, ICOANĂ A LUI DUMNEZEU

PLANUL CREATORULUI: 
 Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după 
chipul şi după asemănarea Noastră…” . 

REALIZAREA LUI:
 Şi a făcut Dumnezeu pe om după 
chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a 
făcut…”. (Facere 1, 6-27).

UIMIREA PROFETULUI: 
 Ce este omul că-ţi aminteşti de 
el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el?  
Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de 
îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat 
pe el. (Psalm 8, 4-5).

FILE DE PARACLIS:
 Mult m-am frământat să pricep aceasta, 
dar anevoios lucru este pentru mintea mea. 

Până când am intrat în locaşul Tău cel sfânt, iar 
acolo în taină Te-am aflat fiind, şi în adâncul 
fiinţei mele eu Te-am auzit grăind aşa cum 
m-ai chemat pe nume şi mi-ai zis: În clipa 
zămislirii tale, Eu te-am zidit în pântecele 
mamei tale şi ţi-am dat chipul Meu şi forma 
asemănării Mele. Cum aş putea uita aceste 
clipe, cum aş putea uita de tine, când tu din 
Mine te-ai născut, din suflul gurii Mele, din 
dragostea ce pururi te ţine? Eu ţi-am sădit 
urechea ta, şi crezi că nu te aud pe tine? Eu 
ţi-am zidit cu măiestrie ochiul tău, ca tu să ai 
lumină, şi crezi că nu te pot vedea, pentru că 
mulţi sunt în această lume care se aseamănă 
cu tine? Puterea minţii tale şi gândul tău îl 
ştiu fără ca el să ajungă în cuvânt pe ale tale 
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OMUL, CHIP AL LUI DUMNEZEU LA IRINEU DIN LYON

Înţelesul lui eikon în ambientul grec

 Noul Testament îl prezintă pe Isus ca fiind 
„εικων του θεου του αοράτου”1. Aceasta reprezintă 
însă, în logica modernă o contradicţie, deoarece 
nu poate exista o imagine a ceva invizibil şi fără 
formă. Elementul distinctiv al acestei expresii 
este asociat cu cel al unui vechi concept care nu 
limitează imaginea la o reprezentare funcţională 
a omului. Aceasta însă o priveşte în termeni 
de emanaţie, o revelaţie a fiinţei ce participă 
substanţial la scop. Imaginea nu trebuie înţeleasă 
ca şi o mărime străină realităţii şi prezentă 
numai în conştiinţă. În esenţă este realitatea, 
dar εικων nu implică doar o firavă copie a unui 
lucru. Este o iluminare a miezului şi a esenţei. În 
lumea greacă şi elenă a luat un puternic caracter 
monistic şi optimist, găsindu-se pentru prima 
dată la Platon, în încheierea Timaeus-ului. În 
cosmologia platonică, precum ulterior în sfera 
creştină, lumea întreagă şi nu numai omul, este 
o imagine vizuală a neatinsului αυτοζωον.
  Pe lângă această idee cosmologică, 
speculativă şi filosofică, în ambientul grec 
exista o idee religioasă care nu este cu nimic 
mai prejos. Când ne gândim prima dată 
la o idee generală a conceptului religios al 
chipului, avem această mare imagine, atacată 
întotdeauna de filosofi, că omul îl are pe 
Dumnezeu prezent în sine. Această idee 
este fundamentată şi pe miracole. Copiile 
au aceeaşi capacitate şi putere de a acţiona 
ca şi originalul. Mai specific, dacă εικων 
manifestă totuşi divinitatea în lume, nu ar fi 
surprinzător să aflăm termenul εικων του θεου 
folosit ca şi predicat mai ales în cultul elenistic 
al conducătorilor din Egipt, aceştia trebuind 
să fie dumnezei în formă vizibilă.2

„Chip” în Vechiul Testament

 Dumnezeu-Tatăl nu a fost văzut 
de nici un pământean. Pornind de la Ioan 
1,18, modul prin care se face cunoscut, este 
prin chipurile sale. Înainte de a se revela în 
mod deplin prin Fiul Său, a existat o etapă 
pregătitoare, şi anume cea veterotestamentară. 
Prin înţelepciunea divină, omului îi sunt 
dezvăluite unele aspecte ale lui Dumnezeu, 
iar omul, prin funcţia de cap al naturii şi cu 
posibilitate de nemurire, constituie deja un 
chip al lui Dumnezeu.
 Prin porunca Decalogului care 
interzice fabricarea de zeităţi false3, de o 
rigoare mai slabă, este uşor justificabilă în 
cazul zeităţilor păgâne false, dar mai dificil 
când vine vorba de chipurile lui JHWH. 
Obişnuiţi cu antropomorfismele, autorii 
sacri înţeleg să reacţioneze nu împotriva 
unei reprezentări sensibile, ci împotriva 
magiei idolatre, devenind apologeţi ai 
transcendenţei divine. Conform afirmaţiei 
Sfântului Apostol Pavel, Dumnezeu îşi 
manifestă măreţia nu prin viţei de aur, 
ci prin lucrările creaţiei Sale.4 Dumnezeu 
nu este înduplecat prin chipurile aflate la 
îndemâna omului, ci El îşi împlineşte acţiunea 
mântuitoare în mod liber, prin Fiul Său.5
 Crearea omului vine ca o încununare 
a creării universului, notând scopul divin: 
„Să facem om după chipul şi asemănarea noastră 
[…] Înmulţiţi-vă […] Stăpâniţi […].”6 Creat 
după chipul Său, omul poate intra în dialog 
cu Dumnezeu, dar nu este dumnezeu, trăind 
într-o dependenţă faţă de El, asemănătoare 
unei relaţii tată-fiu. Deosebirea este că un 
chip e imposibil să dăinuie independent de 

TEOLOGIE 

buze înspre Mine, căci firea ta, ca o mlădiţă din 
Mine ea se naşte şi în Mine ea trăieşte, şi tot 
ce este în ea Eu pururi cunosc. Chiar şi atunci 
când tu nu vrei să ştii de Mine, când tu nu vrei 
să Mă cunoşti, sau  să mă asculţi, şi crezi că Eu 
nu sunt, sau că aş fi departe, tu tot în Mine eşti, 
că nu e altă cale, pe care ai putea să mergi şi 
să rămână vie în tine lumina vieţii tale, pentru 
că ea s-ar stinge precum în noapte şi-n uitare, 
atunci când ea nu ar mai fi în Mine….
 Te laud şi Te preamăresc, pentru că 
m-ai făcut să fiu o făptură aşa de minunată…

 Minunate sunt lucrările Tale şi acum 
sufletul meu le cunoaşte…
 Îţi mulţumesc că m-ai trezit din amăgirea 
minţii mele, şi, Doamne, vreau să fiu cu Tine. Că 
Tu eşti Domnul meu şi Dumnezeul meu, bucuria 
mea şi împlinirea vieţii mele, oriunde aş fi …
 Doar … câteva propuneri,  pentru 
tema propusă.

Prislop, noiembrie 2017
Pr. ROMUL POP   
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cel pe care îl reprezintă, după cum o arată 
termenul suflare în prezentarea creaţiei.7

 Importanţa expresiei chip al lui 
Dumnezeu nu vine atât din cuvântul ca 
atare, cât din contextul veterotestamentar. 
Omul nu e chipul unui zeu oarecare, ci este 
creat după chipul unui Dumnezeu atât de 
transcendent, încât este interzisă fabricarea 
unui chip material. Omul este singurul ce 
poate pretinde acest titlu, şi care exprimă 
fundamentul demnităţii sale.8

 Omul îşi exercită rolul de chip prin 
două activităţi majore:
 a. ca şi chip al paternităţii divine, 
trebuie să se înmulţească şi să umple 
pământul;
 b. ca şi chip al domniei divine, să 
supună pământul stăpânirii sale.9

 În scrierile Vechiului Testament este 
de obicei dezvoltată tema stăpânirii. Astfel, 
în Psalmul 8, omul pare a se identifica cu o 
stare „cu puţin mai prejos de cea a unei fiinţe 
divine”. În cartea Înţelepciunii 2,23, omul nu 
este după chipul lui Dumnezeu, ci este chiar 
chipul Lui. În acelaşi pasaj a devenit explicit 
un element important al asemănării dintre 
Dumnezeu şi om, şi anume nemurirea. 
 Începând cu Filon din Alexandria, 
în iudaismul alexandrin sunt distinse două 
creaţii după cele două relatări ale cărţii 
Facerii: numai omul ceresc este creat după 
chipul lui Dumnezeu, iar omul pământesc 
vine din ţărână. Speculaţia aceasta referitoare 
la cei doi Adam va fi reluată şi transformată 
de Sfântul Apostol Pavel10 şi întâlnită ulterior 
şi la Sfântul Irineu.

„Chip” în Noul Testament

 Când Hristos este numit „εικων 
του θεου”11 accentul este pus pe egalitatea 
dintre εικων şi original. În limbajul Sfântului 
Evanghelist Ioan, Isus fiind prezentat cu 
εικων, înseamnă „cel ce M-a văzut pe mine, 
a văzut pe Tatăl.”12 Chiar dacă expresiile 
din Coloseni 1,15 nu au fost prezentate în 
paralelism cu „Fiul iubirii Sale”13, este totuşi 
evident că fiinţa lui Isus ca o imagine este 
doar o altă cale de a-L numi Fiul lui Dumnezeu. 
Bineînţeles, există o legătură cu asemănarea 
divină veterotestamentară. 
 Pentru Sfântul Apostol Pavel, εικων του 
θεου este fără îndoială o măreţie ce o datorează 
cărţii Facerii14. Dacă o atribuie lui Hristos şi 
nu lui Adam, este pentru că îl aseamănă pe 
Hristos cu Adam. Lucrul acesta este confirmat 
şi de I Corinteni 15,45, unde vorbeşte 
de Hristos ca un al doilea Adam. Acesta 
urmează rândurile conexiunii pe care Filon o 
face între Facere 1,27 şi omul ceresc. Acest om 
este Logosul pentru Filon, şi Hristos pentru 

Pavel. La Pavel însă, nu există nici un interes 
bazat pe speculaţii. Cele mai importante 
lucruri sunt în acest caz, cele pe care nu le 
spune. El adoptă o înşiruire de interpretări şi 
se referă constant la anumite declaraţii. Este 
inclusă şi aceea despre chipul lui Dumnezeu 
în Hristos. Aceasta nu pentru a arăta însă că 
Tatăl a zamislit imaginea Sa în Fiul întrupat, ci 
Hristos ne este dat ca şi chip al lui Dumnezeu. 
Astfel, ne putem realiza lucrarea şi voinţa lui 
Dumnezeu. Expresia nu subminează natura 
personală a lui Hristos ca şi cum ar fi fost doar 
o putere divină. De asemenea, Pavel foloseşte 
conceptul de imagine a lui Dumnezeu pentru 
a face comunitatea să înţeleagă cine este Isus.
 Elementul principal al antropologiei 
neotestamentare este cel al existenţei umane 
ca şi εικων, la care trebuie însă muncit. Acest 
lucru este realizabil însă, numai prin unirea 
existenţei cu Hristos – εικων. Ideea generală 
conform căreia fi creştin înseamnă a deveni 
fratele întâiului-născut, este dată de afirmarea 
distinctivă potrivit căreia, creştinul va 
participa la asemănarea divină manifestată 
în Hristos. Omul, care este o imagine a lui 
Hristos, este o imagine într-un sens specific. 
Acesta este sensul adevărat şi orginal, şi 
anume sensul din Facere 1,27.15

Crearea şi scopul creării omului

 Pentru a răspunde la întrebarea de 
ce l-a creat Dumnezeu pe om, am putea 
împrumuta răspunsul regelui Solomon: 
„Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi 
l-a făcut după chipul fiinţei Sale.”16 Pornind de 
la acest răspuns, putem observa şi poziţia 
Sfântului Irineu, care afirmă: „Pentru ca 
Dumnezeu să poată aşeza în el toate binefacerile 
sale. Dumnezeu nu are nevoie de slujirea omului, 
ci dimpotrivă, omul are nevoie de comuniunea cu 
Dumnezeu. Nici la început, şi nici pentru că avea 
nevoie Dumnezeu de om l-a plăsmuit pe Adam, ci 
pentru a avea în cine să aşeze binefacerile sale.”17

 Observăm de asemenea, că Sfântul 
Irineu integrează scopul omului cu mărirea pe 
care Logosul întrupat o avea de la Dumnezeu 
mai înainte de crearea lumii materiale, 
pornind de la textul neotestamentar: „Şi 
acum, preamăreşte-Mă Tu, Părinte, la Tine însuţi, 
cu mărirea pe care am avut-o la Tine, mai înainte 
de a fi lumea.”18 Această participare a omului la 
mărirea divină are loc într-un mod progresiv. 
Omul trebuie să treacă de o etapă pregătitoare 
de-a lungul istoriei mântuirii: „Astfel, 
Dumnezeu, chiar de la început l-a plăsmuit pe 
om pentru darurile Sale; El i-a ales pe patriarhi, 
a pregătit mai înainte poporul, ca să-i înveţe pe 
cei care nu ştiu, să-L urmeze pe Dumnezeu. El i-a 
trimis prooroci ca să-l obişnuiască pe om pe pământ 
ca să poarte Spiritul Lui şi ca să aibă comuniunea 
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cu Dumnezeu. El, care nu are nevoie de nimic, a 
dăruit comuniunea Sa celor care aveau nevoie de 
El. A proiectat, ca un arhitect, edificiul mântuirii 
pentru cei bineplăcuţi Lui.”19

 Edificiul de care aminteşte episcopul 
lyonez, nu este altceva decât realizarea istoriei 
poporului ales. Această istorie reprezintă 
lunga pregătire, o obişnuinţă a omului de 
a-L urma pe singurul Dumnezeu adevărat. 
Dumnezeu, după cum putem observa, a 
cârmuit în multe feluri neamul omenesc pe 
calea mântuirii.20 Aceeaşi idee a varietăţii 
cârmuirii o întâlnim la Sfântul Evanghelist 
Ioan: „... iar glasul Lui era ca un vuiet de ape 
multe”21 căci într-adevăr, apele Spiritului sunt 
diferite, precum şi Tatăl este bogat şi felurit.22

 Aici este vorba de glasul Sfintei Treimi 
care răsună de-a lungul istoriei mântuirii. În 
gândirea Sfântului Irineu, în centrul operei 
de mântuire a omului stă Logosul divin, deci 
iconomia mântuirii este hristocentrică: „Cum 
ar fi urcat omul la Dumnezeu, dacă Dumnezeu 
n-ar fi venit la el?”23 Această coborâre a lui 
Dumnezeu se face prin Hristos.24

 „Chiar de la început, Fiul este Cel care-L 
descoperă pe Tatăl, pentru că este de la început cu 
Tatăl; viziunile profetice, mulţimea harurilor şi 
a slujirilor, preamărirea Tatălui, pe toate acestea 
Cuvântul, asemenea unei melodii bine alcătuite 
şi armonizate, le-a arătat oamenilor, la vremea 
cuvenită, spre folosul lor. Într-adevăr, unde 
există compoziţie există şi melodie, şi unde există 
melodie, există şi timp potrivit, şi unde există timp 
potrivit, există şi folos. De aceea, Cuvântul S-a 
făcut împărţitorul harului Tatălui, spre folosul 
oamenilor. Căci pentru ei a împlinit atât de mari 
iconomii, arătându-L pe Dumnezeu oamenilor şi 
înfăţişându-l pe om lui Dumnezeu.”25

 La Sfântul Irineu, iconomia mântuirii 
îmbracă şi un caracter soteriologic: „Mărirea 
lui Dumnezeu este omul viu şi viaţa omului 
este vederea lui Dumnezeu. Dacă Revelaţia lui 
Dumnezeu în creaţie dă viaţă tuturor fiinţelor 
care trăiesc pe pământ, cu atât mai mult arătarea 
Tatălui prin Cuvântul va da viaţă celor care-L vor 
vedea pe Dumnezeu.”26 Sunt întâlnite aici două 
aspecte ale Revelaţiei şi două feluri de viaţă:
 - Revelaţia divină prin creaţie, 
dăruitoare a vieţii pământeşti;
 - Revelaţia Tatălui prin Logos, ce dă 
viaţa celor ce-L văd.
 Isus Hristos, la „plinirea vremii”27, 
S-a făcut om printre oameni ca să unească 
sfârşitul lumii cu începutul ei, adică pe 
om cu Dumnezeu.28 Hristos este Adam 
cel nou care a venit şi a recapitulat în Sine 
creaţia: „Or, Tatăl întregului neam omenesc 
este Cuvântul lui Dumnezeu, cum a arătat 
Moise, spunând: «Nu este oare acesta Tatăl tău, 
Care te-a zidit, te-a făcut şi te-a întemeiat?»”29 

Actul biblic al creaţiei trebuie înţeles însă 

numai în relaţia dintre primul şi cel de-al 
doilea Adam. Textul cărţii Facerii are un 
caracter hristologic şi eshatologic, de aceea 
în menţionarea sa trebuie avută în vedere şi 
relaţia dintre cei doi Adam. Sfântul Irineu 
face referire la două texte veterotestamentare 
pentru reliefarea acestui aspect30:
 - „Să facem om după chipul şi asemănarea 
noastră...”31 ca ultima lucrare a celor şase zile;
 - „Atunci luând Domnul Dumnezeu 
ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în 
faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă 
vie.”32 ca început al istoriei.33

 Cele două texte au lăsat cale liberă 
interpretărilor; avem astfel concepţii diferite 
atât din partea evreilor, cât şi din partea 
creştinilor. Filon din Alexandria consideră 
că textul din Facere 1, 26 se referă la crearea 
omului după chipul lui Dumnezeu, acţiunea 
fiind arătată prin cuvântul ποιηθεις, iar textul 
din Facere 2, 7 la omul plăsmuit din ţărână 
(πλασθεις). Diferenţa dintre cele două lucrări 
divine, este aceea că primul nu este supus 
stricăciunii, pe când al doilea, format din 
trup şi suflet, este supus morţii.
 Spre deosebire de Filon, Sfântul Irineu 
consideră crearea omului o acţiune unitară, 
folosind cele două texte în paralel, şi arătând 
că omul a fost creat de Dumnezeu şi nu de 
îngeri: „Despre om zice Scriptura: «Şi Dumnezeu 
l-a plăsmuit pe om luând ţărână din pământ şi a 
suflat în faţa lui suflare de viaţă.» Prin urmare, 
nu îngerii l-au făcut, nici plăsmuit […]. Căci 
Dumnezeu nu avea nevoie de ei pentru a face ceea 
ce Însuşi a hotărât să facă. Cum, nu avea El oare 
mâinile Lui? Dintotdeauna, cu adevărat sunt la El, 
Cuvântul şi Înţelepciunea, Fiul şi Spiritul. Prin ei 
şi în ei a făcut toate lucrurile, liber şi de bunăvoie. 
Şi Lor Li se adresează Tatăl când zice: «Să facem 
om după chipul şi asemănarea noastră.» El Însuşi a 
luat materia lucrurilor create şi modelul lucrurilor 
făcute, şi forma lucrurilor împodobite.”34

 Modelarea omului prezentată în 
Facere 2,7 nu este un act inferior facerii 
după chipul lui Dumnezeu. Adam a fost 
făcut şi plăsmuit de Mâinile lui Dumnezeu 
– Cuvântul şi Înţelepciunea. La fel ca şi în 
alte locuri, Spiritul Sfânt este identificat 
de Sfântul Irineu cu Înţelepciunea: „Dar 
Înţelepciunea, care nu este altceva decât Spiritul, 
era la Dumnezeu înainte de creaţie...”35 
 Pentru Sfântul Irineu, Mâinile divine 
arată puterea lui Dumnezeu, cu care a 
modelat creaţia, şi în acelaşi timp, apropierea 
Tatălui care îşi îmbrăţişează neîncetat opera 
– omul, copil al Său.
 Creaţia întreagă este opera unui singur 
Dumnezeu, a Tatălui ce a făcut toate prin El 
însuşi, prin Cuvânt şi Înţelepciune. Unitatea 
divină este strâns legată de unicitatea Sa. 
Dumnezeu nu se foloseşte în creaţie de 
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intermediari, datorită prezenţei Fiului şi 
Spiritului: „Tatăl n-a avut nevoie de îngeri ca 
să facă lumea şi să-l plăsmuiască pe om, pentru 
care a făcut lumea. N-a fost lipsit de ajutor pentru 
rânduirea lucrărilor şi a iconomiei omului, ci, 
dimpotrivă, avea o slujire de o bogăţie necuprinsă 
de cuvânt, a fost asistat la toate lucrările Sale de 
cei care sunt în acelaşi timp Progenitura şi mâinile 
Sale: Fiul şi Spiritul, Cuvântul şi Înţelepciunea, şi 
sub mâna cărora sunt toţi îngerii.”36

 Gândirea creştină, pornind de la Cartea 
Proverbelor şi de la prologul Evangheliei 
lui Ioan, a căutat să ofere o interpretare 
trinitară actului divin de creaţie. Observăm 
astfel că teologia creştină nu este numai o 
afirmare a unităţii celor două Testamente, ci 
şi o demonstrare a lucrării Treimii la crearea 
omului. Sfântul Irineu atribuie fiecărei 
Persoane a Sfintei Treimi o funcţie diferită 
în lucrarea comună a creaţiei – apropriere37, 
astfel că Tatăl hotărăşte şi porunceşte, Fiul 
săvârşeşte şi modelează, Spiritul hrăneşte şi 
face să crească. La această lucrare trinitară, 
se alătură şi omul care înaintează câte puţin 
şi se îndreaptă spre desăvârşire.38

 În această operă comună a creaţiei, 
Sfântul Irineu atribuie Tatălui voinţa şi 
hotărârea sau porunca de a crea şi darul vieţii 
divine; Fiului săvârşirea, forma lucrurilor 
create; Spiritului desăvârşirea, dispunerea, 
orânduirea, hrana şi creşterea lucrurilor create. 
 Observăm că toate vin de la Tatăl 
prin Fiul, iar Spiritului îi sunt atribuite mai 
ales înfrumuseţarea sau împodobirea, şi 
darul vieţii divine. Spiritul hrăneşte şi face 
să crească viaţa, deci nu e izvorul unic, căci 
viaţa vine din Sfânta Treime. 
 Alături de pluralul Mâinile divine, 
întâlnim la Sfântul Irineu şi forma singulară39, 
formă care Îl prezintă pe Dumnezeu în actul 
creaţiei, mâna Lui care cuprinde toate lucrurile. 
Această mână care ne-a modelat la început, ne-a 
alcătuit şi în sânul matern, aceeaşi mână care 
ne-a cercetat în vremurile din urmă, pe cei care 
eram pierduţi, şi a găsit oaia cea rătăcită.40 Mâna 
divină poate fi asemănată cu mâna artistului 
care îşi lasă amprenta sau autograful pe operă. 
Lucrarea divină asupra omului nu este una 
încheiată la finele zilei a şasea din creaţie, ci va 
fi încheiată atunci când chipul şi asemănarea 
vor fi desăvârşite. Sfârşitul lumii va însemna 
comunicarea vieţii intratrinitare. De la prima 
răsuflare, Adam a fost întotdeauna sub mâinile 
lui Dumnezeu: „Niciodată, cu adevărat, Adam 
n-a fost lăsat din mâinile lui Dumnezeu, cărora S-a 
adresat Tatăl zicând: «Să facem om după chipul şi 
asemănarea noastră.» De aceea, la plinirea vremii, 
nu prin voinţa trupului, nici prin voinţa omului, 
ci prin bunăvoinţa Tatălui, mâinile lui Dumnezeu 
l-au făcut pe om viu, ca Adam să devină chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu.”41

Chip şi asemănare a Creatorului

 Omul este modelat de mâinile lui 
Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa, ceea 
ce îl face liber şi în acelaşi timp răspunzător 
de actele sale42: „Prin mâinile Tatălui, prin Fiul 
şi Spiritul, este omul, şi nu o parte din om, care 
devine chip şi asemănare a lui Dumnezeu.”43

 La Sfântul Irineu cuvântul εικων 
exprimă partea materială a omului, spre 
deosebire de partea spirituală, asemănarea 
– ομοιωσις – latura care se apropie de 
Dumnezeu. De altfel, episcopul lyonez 
foloseşte cuvântul asemănare numai când 
e vorba de trupul lui Hristos44, făcut din 
aceeaşi substanţă cu a lui Adam.45

 Omul desăvârşit este o unitate de 
suflet-corp-Spirit. Precizia Sfântului Irineu 
nu lasă de dorit, şi putem remarca faptul că 
omul devine desăvârşit numai participarea 
Spiritului. Omul rămâne incomplet atâta timp 
cât nu participă din plin la Spiritul ce dă viaţa 
conferită de Dumnezeu. „Omul desăvârşit este 
un ansamblu care formează o unitate compusă din 
suflet ce primeşte Spiritul Tatălui şi care e unit cu 
carnea modelată după chipul lui Dumnezeu […]. 
Carnea modelată, luată singură, nu este omul 
desăvârşit, ea nu este decât corpul omului, deci o 
dimensiune a omului. Sufletul, luat de unul singur 
nu este nici pe atât omul, lui i se dă numele de 
Spirit, nu cel de om. Este uniunea în comuniune a 
acestor realităţi care constituie omul desăvârşit.”46

 „Spiritul Sfânt învăluie corpul şi sufletul 
din interior şi din exterior, el rămâne întotdeauna 
cu el şi […] nu îl abandonează niciodată.”47

 Contextul acestui citat explică diferenţa 
dintre respiraţia omului fizic şi Spiritul 
dătător de viaţă. Cea dintâi a fost înlăturată, 
ea care fusese dată printr-o simplă suflare, 
Spiritul etern dăruind adevărata viaţă, cea la 
care Dumnezeu l-a chemat pe om.
 Sfântul Irineu cântă admiraţia sa în faţa 
corpului uman, acest corp la înviere va fi în 
cinste deplină, acest corp care este macheta 
lui Dumnezeu, şi a primit chipul artei sale: „... 
carnea (trupul) s-a aflat capabilă de a primi şi de a 
conţine puterea divină [prin înviere] pentru că la 
început a primit măiestria lui Dumnezeu şi astfel 
o parte a ei a devenit ochi ce vede, o alta ureche ce 
înţelege, o alta mână care simte şi munceşte, o alta 
nervii ce sunt încordaţi de toate părţile şi care ţin 
împreună membrele, o alta arterele şi venele pe unde 
trece sângele […], o alta diferitele viscere, o alta 
sângele care este legătura sufletului şi a corpului 
[…]. Este imposibil de enumerat toate elementele 
constitutive ale organismului uman, care nu a fost 
făcut fără înţelepciunea profundă a lui Dumnezeu. 
Ori, ceea ce participă la arta şi înţelepciunea lui 
Dumnezeu, participă de asemenea, la puterea 
Sa. Carnea nu este deci exclusă de la artă, de la 
înţelepciunea şi de la puterea lui Dumnezeu, care 
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procură viaţa, se desfăşoară în slăbiciune”48, am 
putea afirma în carne.49

 Potrivit Sfântului Pavel, chipul lui 
Dumnezeu este Fiul.50 Deducem astfel că 
omul – chip divin – este chip al Chipului, adică 
al Fiului. Sfântul Irineu afirmă: „Dumnezeu a 
făcut din om chipul lui Dumnezeu, iar chipul lui 
Dumnezeu este Fiul, după care omul a fost făcut, 
de aceea, în vremurile de pe urmă a venit să se 
arată că acest chip era asemenea Lui.”51

 Fiul lui Dumnezeu este chipul Tatălui 
înainte de a se întrupa, iar ceea ce este ca 
Dumnezeu, se face văzut prin Întruparea Sa ca 
om. Astfel se arată în om chipul lui Dumnezeu. 
„Adevărul s-a descoperit prin întruchiparea 
Cuvântului lui Dumneze, care făcându-se asemenea 
omului, l-a făcut pe om asemenea Lui, ca prin 
asemănarea cu Fiul, omul să devină preţios înaintea 
lui Dumnezeu. În vremurile de dinainte se spune 
că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, dar 
aceasta nu se vedea, căci Cuvântul era încă nevăzut. 
Dar, când Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut trup, 
le-a adeverit şi pe unul şi pe celălalt. A făcut să se 
vadă chipul în tot adevărul lui, devenind el însuşi 
ceea ce era Chipul Său şi a refăcut asemănarea, 
făcându-l pe om asemenea Tatălui celui nevăzut 
prin mijlocirea Cuvântului întrupat.”52

 Omul nu a fost creat numai după 
chipul lui Dumnezeu, ci el trebuie să devină 
asemenea Cuvântului în iconomia mântuirii, 
prin Spiritul Sfânt, care dă sensul eshatologic 
al chipului. 
 Sfântul Irineu vorbeşte de o asemănare a 
trupului omenesc cu Trupul Cuvântului divin. 
Această asemănare se va împlini însă numai 
la Parusie. Tatăl va fi preamărit când omul va 
deveni în întregime chipul şi asemănarea Lui: 
„Dumnezeu va fi preamărit în lucrarea plăsmuită 
de El când îl va face pe om asemenea Fiului Său.”53

 Deosebirea dintre chip şi asemănare 
este făcută în mod categoric de Sfântul Irineu 
numai în trei locuri din Adversus Hæreses, în 
Cartea a cincea:
 - când vorbeşte despre deosebirea 
dintre omul psihic şi cel spiritual;54

 - când precizează deosebirea dintre chipul 
pământesc şi cel ceresc: „De vreme ce am purtat 

chipul pământesc, vom purta şi chipul cel ceresc.”55

 - pasajul în care vorbeşte despre chipul 
şi asemănarea omului cu Fiul întrupat.56

  Putem deosebi la Sfântul Irineu:
 - omul psihic sau trupesc, înclinat spre 
înplinirea poftelor. Acesta este alcătuit dintr-
un suflet şi trup, dar fără participarea Spiritului 
divin; este numai după chipul lui Dumnezeu;
 - omul spiritual şi desăvârşit. 
Alcătuirea acestuia este tot din trup şi suflet, 
dar prin participarea la Spiritul este purificat 
de patimi. Prin această participare se poate 
vorbi de chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 
  „Când acest Spirit pătrunde în suflet şi 
se uneşte cu lucrarea plăsmuită, prin această 
revărsare a Spiritului, omul devine spiritual 
şi desăvârşit, după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. Când, dimpotrivă, Spiritul lipseşte 
din suflet, un astfel de om rămâne, cu adevărat, 
psihic, trupesc sau carnal şi nedesăvârşit, păstrând 
chipul lui Dumnezeu în lucrarea plăsmuită, dar 
neprimind asemănarea prin Spiritul.”57

 Omul pierde astfel prin păcat 
asemănarea cu Creatorul, lipsindu-se de 
Spiritul Sfânt, de harul divin, deoarece 
Spiritul este cel care îl formează pe om după 
asemănarea Cuvântului lui Dumnezeu. Isus 
Hristos dă omului forma sau chipul, iar 
Spiritul oferă mişcarea şi harul, ca o integrare 
a omului în Dumnezeu. Această integrarea – 
îndumnezeire – nu este realizată fără acordul 
omului, ci Dumnezeu ţine cont şi de liberul 
arbitru şi sufletu raţional al omului. Omul 
trebuie să-L imite pe Dumnezeu prin fapte 
bune: „Căci numai devenind imitatorii faptelor 
sale avem comuniunea cu El. Prin aceasta, noi, 
care am fost creaţi din nou, primim de la Cel ce este 
desăvârşit creşterea; de la Cel care este singur bun, 
asemănarea cu El; de la Cel care are nestricăciunea, 
acest mare dar.”58

 Putem deosebi aşadar la Sfântul 
Irineu, o asemănare cu Dumnezeu prin suflet 
care este raţional, liber şi spiritual, iar o altă 
asemănare, prin participarea Sfântului Spirit 
şi urmarea lui Hristos.59

Pr. Cristian LASLO
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PATRIMONIUL DISCIPLINAR AL BISERICII ROMÂNE 
UNITE CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ (2)

TEOLOGIE 

II. Disciplina ecleziastică din mileniul doi

 La începutul mileniului doi, în anul 
1054, raportul dintre Biserica Romei şi 
Biserica din Constantinopol s-a deteriorat 
atât de mult încât s-a ajuns la schismă. 
Deoarece în acea perioadă Biserica română 
din Ardeal, Moldova şi Ţara Românească 
se afla sub jurisdicţia scaunului patriarhal 
de la Constantinopol, s-a trezit în afara 
comuniunii cu Biserica Romei.
 La începutul mileniului doi şi până 
în secolul al XIV-lea Biserica română era 
organizată sub guvernul direct al episcopilor 
slavi ce îşi aveau sediile episcopale la dreapta 
Dunării.
 Doar de pe la mijlocul secolului al 
XIV-lea Biserica română a fost organizată 
sub autoritatea unei ierarhii proprii, adică, 
fiecare dintre cele trei provincii mai sus 
menţionate avea un mitropolit.
 În Ţara Românească a fost înfiinţat 
în anul 1359 scaunul mitropolitan de la 
Argeş, mai apoi transferat în anul 1517 la 
Târgovişte1.
 În Moldova se cunoaşte existenţa din 
secolul al-XIV-lea a unui scaun mitropolitan 
la Rădăuţi. Mai apoi, în anul 1401 patriarhul 
Constantinopolului a aprobat un scaun 
mitropolitan la Suceava, iar scaunul di 
Rădăuţi a fost degradata la rangul de eparhie 
sufragană a acestui nou scaun2.
 În Ardeal este atestat istoric din anul 
1376 existenţa unui arhiepiscop ce avea 

probabil scaunul mitropolitan la Alba-Iulia3.
 În materie de drept canonic toate 
cele trei provincii foloseau legislaţia 
Bisericii de tradiţie constantinopolitană 
(bizantină), ajunsă la noi prin câteva colecţii 
de drept greceşti cum ar fi „Nomocanon” de 
Matei Blastar, „Hexabiblos” de Constantin 
Harmenopoulos şi „Nomocanon” de Manuil 
Malaxos.
 Matei Blastar4 a scris „Nomocanonul” în 
anul 1335 în mănăstirea din Tesalonic. Opera 
sa mai este cunoscută şi sub denumirea 
„Sintagma alfabetică”, deoarece a fost 
ordinată în ordinea alfabetului grecesc. Ea 
conţine sfintele canoane şi legile împărăteşti, 
organizate în 24 de capitole şi 303 titluri. 
Această colecţie este cunoscută la noi de la 
mijlocul secolului XIV şi a fost folosită ca 
şi izvor de drept canonic pentru elaborarea 
„Pravilei celei Mari” (despre care voi scrie în 
paginile următoare).
 Un deceniu mai târziu, Constantin 
Harmenopoulos5 a scris opera „Hexabiblos” 
(anul 1344 sau 1345) la Tesalonic. Această 
colecţie de drept a fost publicată pentru 
prima oară la Paris în anul 1540. Opera 
este o compilaţie în 6 volume, ce conţine o 
varietate de izvoare ale legislaţiei bizantine. 
În România este cunoscută din secolul al 
XVII-lea şi a fost folosită de canonistul 
greco-catolic român Samuil Micu ca izvor 
pentru tratatul său despre căsătorie publicat 
la Viena în anul 1781.
 Manuil Malaxos6 a scris 
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„Nomocanonul” în anul 1561, la mitropolia 
din Teba Boeţiei. Această colecţie este foarte 
complexă. Ea cuprinde sfintele canoane 
şi legile împărăteşti, prezentate în 541 de 
capitole. Această compilaţie este cunoscută 
în Biserica română din secolul al XVII-lea 
şi a fost folosită ca izvor de drept pentru 
redactarea „Pravilei celei Mari” şi a „Pravilei 
aleasă”.

1. Înainte de unirea cu Roma
 Biserica română după ce mai multe 
secole a adoptat disciplina colecţiilor greceşti, 
traduse şi în slavă, începe din secolul XVII o 
muncă de redactare a propriilor colecţii în 
limba română.
 Aceste colecţii sunt numite cu 
termenul „Pravila” ce derivă din cuvântul 
slavo-antic „pravilo” şi înseamnă fie legea ca 
atare fie codul de legi ecleziastice şi civile.
 În următoarele rânduri voi prezenta 
colecţiile româneşti ce privesc în mod direct 
Biserica română din Ardeal.

a) Pravila diaconului Coresi
 Prima colecţie de drept în limba 
română a fost publicată între anii 1560-1563 
şi 1570-1580 la Braşov, de Coresi7 un diacon 
ortodox originar din judeţul Dâmboviţa.
 Această operă numită „Pravila sfinţilor 
părinţi” este cunoscută şi sub denumirea 
„Pravila de la Ieud”, după locul unde a fost 
descoperit unicul exemplar.
 Documentul rămas este un fragment 
dintr-o pravilă voluminoasă. În perioada 
în care a fost publicată această pravilă, 
românii din Transilvania erau supuşi unui 
prozelitism agresiv din partea calvinilor.

b) Pravila aleasă
 Această operă rămasă până azi un 
manuscris este o compilaţie de canoane şi 
legi împărăteşti bizantine. A fost scrisă în 
Moldova în anul 1632 de Eustratie.
 Titlul său complet este „Pravila aleasă 
şi tocmită şi dentru multe sănte scripturi cercată 
şi găsită”. Pentru redactarea sa autorul s-a 
inspirat din „Nomocanonul” lui Manuil 
Malaxos.
 Manuscrisul de găseşte azi la 
Biblioteca Academiei Române Filiala 
Cluj-Napoca. Înainte de 1948 era păstrată 
la Blaj.

c) Pravila cea mică de la Govora
 Colecţia aceasta cunoscută şi ca 
„Pravila bisericească”8 a fost publicată în anul 
1641 în tipografia mănăstirii Govora din 
Ţara Românească.
 Titlul ei complet este „Pravila aceasta 
iaste dreptătoriu de leage, tocmeale a Sfinţilor 
Apostoli, tocmite de şapte soboare, către aceasta 
şi a preacuvioşilor părinţi, învăţătorilor lumii”.
 Autorul acestei opere este monahul 

Mihai Moxa. Se pare că el a folosit ca şi 
izvoare anumite colecţii slave şi greceşti, 
necunoscute pentru noi.
 „Pravila cea mică” este o colecţie 
sistematică de canoane şi de legi împărăteşti 
şi are 149 de capitole cuprinse în două părţi. 
Capitolele prezintă canoanele şi constituţiile 
Sfinţilor Apostoli, canoanele sinoadelor şi 
a Sfinţilor Părinţi, legile civile şi penale, 
canoanele pocăinţei, disciplina căsătoriei şi a 
clerului, sacramentele şi regulile monahale.
 Această pravilă a fost publicată şi pentru 
Biserica română din Ardeal, având semnătura 
mitropolitului Ghenadie din Ardeal.

d) Pravila cea Mare
 Această pravilă cunoscută şi ca 
„Îndreptarea legii”, a fost publicată în anul 
1652 la Târgovişte pentru Biserica română 
din Ţara Românească şi Ardeal9.
 Titlul complet este “Îndreptarea legii cu 
Dumnezeu carea are toată judecata arhierească 
şi împărătească de toate vinile preoţeşti şi 
mireneşti. Pravila sfinţilor apostoli, a ceale 
7 săboare şi toate ceale nameastnice. Lângă 
aceastea, şi ale sfinţilor dascăli ai lumii Vasilie 
Velichi, Timothei, Nichita, Nicolae. Theologhia 
dumnezeeştilor bogoslovi. Scrise mai nainte şi 
tocmite cu porunca şi învăţătura blagocestivului 
împărat, chir Ioan Comninul, de cuvântătoriul 
diac a marii besearici lui Dumnezeu şi păzitor 
de pravili, chir Alexie Aristinu. Iar acum de 
întâiu prepuse toate de pre elineaşte pre limba 
rumânească, cu nevoinţa şi oserdia şi cu toată 
cheltuiala a pr. s. de Hs., chir Ştefan, cu mila lui 
Dumnezeu mitropolit Târgoviştei, exarh Plaiului 
a toată Ungrovlahia. În Târgovişte, în tipografia 
prealuminatului mieu domn, Io Mathei voievod 
Basarab, în sfânta mitropolie, în casa Nălţării 
domnului nostru Isus Hristos. Martie 20, văleat 
7160 a lui Hristos 1652, v. post velichi”.
 Autorul pravilei este monahul Daniel 
Andrei Panoneanul. El a scris pravila 
cu sprijinul mitropolitului Ştefan din 
Târgovişte.
 „Pravila cea Mare” este o colecţie de 
canoane şi legi împărăteşti şi cuprinde două 
părţi.
 Prima parte numită „Îndreptarea 
Legii” este organizată în 417 glave (capitole), 
ce conţin un rezumat al învăţăturii lui Foţie, 
Balsamone şi Harmenopoulos şi legile 
împărăteşti despre judecată, ierarhie, cler, 
organizarea bisericească, sacramentele, 
delictele, pedepsele, postul etc.
 Partea a doua numită „Nomocanon 
cu Dumnezeu” este organizată în titluri şi 
glave (capitole) ce sunt însoţite de diverse 
comentarii. Această parte cuprinde canoanele 
Sfinţilor Apostoli, ale Conciliilor Ecumenice, 
ale sinoadelor locale şi ale Sfinţilor Părinţi a 
Bisericii.
 Autorul a folosit ca şi izvoare 
principale „Sintagma alfabetică” a lui Matei 
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legislaţia Bisericii noastre, pe lângă codicele 
oficial „Pravila ce Mare”, câteva colecţii de 
drept canonic oriental, scrise de canonişti 
greco-catolici români cum ar fi: „Procanon” 
de Petru Maior; „Canoanele săboarălor” de 
Samuil Micu; „Enchiridion” de Iosif Pop 
Silaghi.

a) Procanon de Petru Maior
 Petru Maior a fost preot greco-catolic 
român, de formaţie teolog, istoric, canonist 
şi filolog. A studiat în seminariile din 
Târgu-Mureş (1769-1772) şi din Blaj 
(1771-1774), după care a studiat filozofia 
şi teologia la Propaganda Fide din Roma 
(1774-1779). Din 1779 până în 1780 a 
studiat dreptul la Universitatea din Viena.
 Opera „Procanon”13 a fost scrisă la Blaj în 
anul 1783 şi a fost publicată pentru prima dată 
de Constantin Erbicianu la Bucureşti între anii 
1894-1895, în revista „Biserica ortodoxă română” 
nr. 6, 7, 8. A doua ediţie a fost publicată în anul 
1948 la Sibiu de Grigore T. Marcu (Tipografia 
Arhidiecezană). A treia ediţie a fost publicată 
în anul 1996 la Târgu-Mureş de Serafim 
Duicu (Editura Tipomor). Nu cunosc unde se 
păstrează manuscrisul original.
 Titlul operei este „Procanon ce 
cuprinde în sine cele ce sânt de lipsă spre 
înţălesul cel deplin şi adevărat al canoanelor şi 
a toată tocmeala bisericească, spre folosul mai 
cu samă a românilor”. Aceasta este prima 
colecţie greco-catolică română de drept 
canonic oriental.

b) Canoanele săboarălor de Samuil Micu
 Samuil Micu a fost ieromonah 
greco-catolic român din mănăstirea Sfânta 
Treime din Blaj, istoric, filolog, canonist, 
teolog şi filozof.
 A studiat la Seminarul pentru monahi 
din Blaj şi la Colegiul „Pazmanian” din Viena 
între anii 1762 şi 1772.
 A scris importante opere istorice, 
teologice, lingvistice şi de drept canonic 
oriental. La Viena a publicat în limba latină 
două tratate de drept canonic: Dissertatio 
canonica de matrimonio juxta disciplinam 
Graecae Orientalis Ecclesiae în anul 1871 
şi Dissertatio de jejuniis Graecae Orientalis 
Ecclesiae în anul 1872.
 Colecţia sfintelor canoane intitulată 
„Canoanele săboarălor a toată lumă, şi acelor 
namăsnice, şi ale Sfinţilor Părinţi, căle primite în 
Bisărica răsăritului” a terminat-o în anul 1798 
la Blaj. A scris-o în limba română cu litere 
chirilice. Aceasta a rămas în manuscris şi se 
găseşte azi la Biblioteca Academiei Române 
Filiala Cluj-Napoca fond Blaj, numărul de 
înregistrare 427.
 Opera aceasta este a doua colecţie 
greco-catolică română de drept canonic 
oriental şi este o traducere incompletă a operei 
„Synodikon” (anul 1672) de William Beveridge. 

Blastar, „Nomocanonul” lui Manuil Malaxos, 
„Nomocanonul” lui Alexie Aristen şi 
răspunsurile lui Atanasie al Antiohiei.
 Biserica greco-catolică română din 
Ardeal a folosit „Pravila cea Mare” ca pe un 
cod de drept oficial până în anul 1872 când 
a început lucrarea de codificare a dreptului 
particular.
 

e) Zaconicul lui Sava Brancovici
 Zaconicul este o colecţie de obiceiuri şi 
de legi stabilite de sinoadele din Transilvania 
sau de consistoriul mitropolitan şi de Prinţul 
Transilvaniei10.
 Zaconicul a fost elaborat cu intenţia 
de a ajuta la o organizare mai bună a Bisericii 
române din Ardeal, într-un moment istoric 
şi eclezial de mare criză.
 Opera aceasta este atribuită 
mitropolitului Sava Brancovici şi probabil 
a fost scrisă în anul 1680 la mitropolia din 
Alba-Iulia.
 Un fragment manuscris din 
„Zaconicul” se găseşte azi în biblioteca 
Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, 
cu numărul de înregistrare 211 la secţia de 
manuscrise româneşti.
 Din acest fragment reiese că această 
colecţie cuprindea 11 capitole.
 Textul rămas conţine un inventar a 
bunurilor ce aparţineau mitropoliei de Alba-
Iulia, procedura de alegere a mitropolitului şi 
lista cărţilor liturgice, a veşmintelor liturgice 
şi a vaselor sacre.
 Fragmentul a fost publicat în anul 
1855 de Timotei Cipariu în cartea sa despre 
istoria Bisericii române din Ardeal11.

2. După unirea cu Roma
 Reluarea comuniunii cu Biserica 
Romei s-a concretizat la sinodul din 7 
octombrie 1698, reunit la sediul mitropoliei 
din Alba-Iulia. La acest sinod au participat 
mitropolitul Atanasie Anghel Popa, 38 de 
protopopi, preoţii parohi din cele 38 de 
protopopiate şi câte doi sau trei laici din 
fiecare parohie.
 În acest sinod s-a scris declaraţia de 
unire numită „Carte de mărturie”12. Aceasta 
are trei părţi: prima parte cuprinde decizia de 
unire; a doua parte stabileşte câteva condiţii 
pentru unire (de ex.: de a rămâne în tradiţia 
orientală); a treia parte cuprinde clauza „de a 
păstra propria Lege” pentru validitatea actului 
de unire.
 În 4 septembrie 1700 acelaşi mitropolit 
a convocat un alt sinod la Alba-Iulia unde 
s-a pregătit „Manifestul de unire” prin care 
se confirmă actul de unire din sinodul 
precedent. La acest sinod au participat 54 de 
protopopi şi preoţii parohi din protopopiatele 
respective.
 După reluarea comuniunii cu 
Biserica Romei, au început să apară în 
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Pentru canoanele Sfântului Grigore de Nisa a 
folosit textul latin a lui Gentian Hervetus.
 Colecţia are două părţi, prima parte 
cuprinde canoanele apostolilor, canoanele 
Conciliilor Ecumenice şi canoanele Sinodului 
Trulan, iar a doua parte cuprinde canoanele 
Sinoadelor locale şi a Sfinţilor Părinţi.

c) Enchiridion de Iosif Pop Silaghi
 Această operă este o colecţie de drept 
canonic oriental pentru uzul clericilor 
greco-catolici studioşi. A fost scrisă de 
episcopul greco-catolic de Oradea, Iosif Pop.
 Titlul întreg al operei este Enchiridion 
Juris Ecclesiae Orientalis Catholicae. Prima 
ediţie a fost publicată în anul 1862, iar a doua 
ediţie post mortem în anul 1880 de canonicul 
Augustin Lauran.
 Lucrarea începe cu un Prolegomena 
de 68 de pagini, ce cuprinde un tratat 
teologico-canonic privind religia creştină, 
Isus Cristos Mântuitorul, Biserica, puterea 
legislativă şi judecătorească, ierarhia 
ecleziastică, clerul, laicii şi izvoarele 
dreptului canonic.
 Enchiridion are două părţi, împărţite 
în secţiuni, capitole şi canoane. Autorul s-a 
inspirat din mai multe izvoare de drept 
canonic oriental, dar şi de drept canonic latin.
 Prima parte intitulată Jus publicum 
ecclesiasticum (Dreptul public elceziastic) 
este împărţită în două secţiuni. Prima 
secţiune cuprinde Jus publicum ecclesiasticum 
internum (Dreptul public ecleziastic intern), 
este împărţită în nouă capitole ce prezintă 
canoanele despre ierarhia ecleziastică (de ex.: 
Ministerul Petrin, Pontiful Roman, Patriarhul, 
Mitropolitul, Episcopul), Conciliile ecumenice, 
Sinoadele provinciale şi eparhiale, eparhia, 
parohia şi monahismul. A doua secţiune 

cuprinde Jus ecclesiasticum publicum externum 
(Dreptul ecleziastic public extern), este 
împărţită în cinci capitole ce prezintă 
canoanele despre relaţia dintre Biserică şi 
Societatea civilă, raportul dintre Împărat şi 
Biserică, puterea ecleziastică şi civilă asupra 
persoanelor juridice ecleziastice şi bunurilor 
ecleziastice şi dialogul cu celelalte confesiuni 
creştine.
 A doua parte intitulată Jus privatum 
ecclesiasticum (Dreptul privat ecleziastic) 
este împărţită în trei secţiuni. Prima secţiune 
cuprinde normele De Personis et Beneficiis 
ecclesiasticis (Despre Persoane şi Beneficiile 
ecleziastice), este împărţită în patru capitole 
ce prezintă canoanele despre persoanele 
ecleziastice, viaţa clerului, beneficiul şi 
patronatul, modalitatea de a obţine beneficiile 
şi demnităţile ecleziastice (de ex.: Pontiful 
Roman, Patriarhul, Mitropolitul şi Episcopul), A 
doua secţiune conţine normele De Jure rerum 
ecclesiasticum (Despre Dreptul lucrurilor 
ecleziastice), este împărţită în trei capitole 
ce prezintă canoanele despre cultul divin, 
sacramente şi sacramentalii. A treia secţiune 
cuprinde normele De Judiciis, delictis, et 
poenis ecclesiasticis (Despre Judecăţi, delicte şi 
pedepse ecleziastice), este împărţită în patru 
capitole ce prezintă canoanele referitoare 
la judecată şi la procesul criminal (penal) 
şi matrimonial, la sentinţe şi la cenzurile 
ecleziastice.
 Autorul termină opera Enchiridion cu 
o avertizare adresată clerului greco-catolic 
de a crede în doctrina despre ministerul 
petrin, despre Filioque şi despre purgator.

Roma, 2017

Mons. Ioan Alexandru POP
NOTE
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MEMORIA ACTIVĂ 

CONGRESUL AGRU DIECEZAN LA ŞIMLEU - 1933

Scurt Istoric

 Papa Pius XI (1921-1939) îi îndemna cu 
insistenţă pe laici să se angajeze în opera de 
apostolat a Bisericii, „pentru a aduce omenirea 
iarăşi la Cristos… pentru a face să pătrundă 
spiritul creştin în toate fibrele şi manifestările 
vieţii omeneşti, publice şi particulare… pentru 
reîncreştinarea societăţii cu toate elementele şi cu 
toţi factorii ei”1. 
 Ceea ce i-a determinat pe intelectualii 
din Transilvania să înfiinţeze AGRU, a fost 
conştiinţa datoriei de a „susţine şi apăra 
Biserica noastră, intensificarea vieţii spirituale 
a membrilor, îndrumarea vieţii publice şi private 
conform eticii creştine, în sentimentul iubirii de 
neam şi patrie”2. Episcopul de pie amintire 
Vasile Aftenie avea să folosească, în 1940, 
formula: „pentru Biserică, Neam şi Ţară”. 
 La 23 noiembrie 1929, se deschidea 
la Blaj congresul de constituire al Asociaţiei 
Generale a Românilor Uniţi (AGRU), congres 
patronat de Mitropolitul Vasile Suciu. 
 Primul preşedinte a fost ales un tânăr 
avocat din Bistriţa, Valeriu Pop, iar secretar 
general Augustin Popa, profesor la Academia 
Teologică din Blaj. 
 Printre membri marcanţi îi găsim pe 
prof. Iuliu Haţieganu, prof. Alexandru Borza 
Nicolae Drăgan, Romul Boilă,.
  Au fost organizate congrese generale 
la Blaj, Carei, Oradea, Sighet, Aiud, Lugoj, 
Satu Mare, Şimleu-Silvaniei. 
 Din rapoartele congreselor eparhiale 
aflăm diversitatea activităţilor organizate: 
federalizarea reuniunilor mariane UMFRU 
(Uniunea Mariană a Femeilor Române Unite) 
şi înfiinţarea ASTRU (Asociaţia Studenţilor 
Români Uniţi), cu care se colabora; conferinţe 
publice, cu subiect religios sau de cultură 
generală; editarea unui buletin AGRU care îl 
avea ca director pe părintele Ion Agârbiceanu; 
publicarea de broşuri, în două colecţii, pentru 
popor şi pentru intelectuali, publicarea unui 
calendar; înaintarea de memorii autorităţilor, 
pelerinaje la Roma, Nicula, Bixad; concursuri 
pentru elevi, dotate cu premii.
 Ziariştii şi publiciştii greco-catolici, dar 
şi cei de rit latin de limba română eru grupaţi 
într-un comitet al presei din cadrul AGRU 
Cluj. Aceste comitet îl avea ca preşedinte 
pe canonicul Ion Agârbiceanu, membru 
corespondent al Academiei Române, laureate 
al Premiului Naţional de proză literară.

 Congresul AGRU- Şimleu

 Organizarea congresului diecezan 
AGRU ţinut la Şimleu în anul 1933 a revenit 
distinşilor profesori Ioan Ossian şi Emil 
Lobonţiu. Oraşul descris în presa vremii ca 
având „frumoase peisagii braşoveneşti” era în 
plină sărbătoare. Organizatorii au construit o 
poarta de triumf în piaţa oraşului, pavoazată 
cu drapele naţionale şi o estradă pentru 
vorbitori în faţa bisericii parohiale. Oaspete 
de onoare la această manifestare a mirenilor 
a fost Presfinţia Sa Episcopul Valeriu Traian 
Frenţiu de la Oradea, care a sosit la Şimleu, 
sâmbătă după-amiază, la orele 16:30, însoţit 
de prefectul judeţului Sălaj, dl Dr. Gheorghe 
Pop şi de o suită de preoţi din Oradea. 
Episcopul a fost întâmpinat în faţa porţii de 
triumf de către primarul oraşului Dr. Ioan 
Sabo, elevii şi elevele şcolilor secundare şi 
toată intelectualitatea românească a oraşului. 
În pragul bisericii parohiale din Şimleu, 
episcopul este întâmpinat de către Vicarul 
Silvaniei, Petru Cupcea, arhidiaconul onorar 
Alimpiu Costea şi parohul Vasile Moody.
 La ora 17:00 începe vecernia în biserica 
parohială ticsită de credincioşi printre care se 
află şi Iuliu Maniu, fost prim-ministru şi Valer 
Pop, fost ministru şi fost preşedinte AGRU.
 După încheierea vecerniei, în Sala 
festivă a Şcolii Normale de Fete s-a ţinut 
o şezătoare culturală pentru elevii şcolilor 
secundare. În deschiderea şezătorii au luat 
cuvântul Dr. Valer Pop, Emil Lobonţiu 
şi directorul Liceului „Simion Bărnuţiu”, 
profesorul Ioan Ossian. Ziua de sâmbătă se va 
încheia cu o masă comună oferită de Vicarul 
Petru Cupcea şi o scurtă şedinţă a comitetului 
diecezan prezidată de preotul Augustin 
Maghiar, preşedinte interimar AGRU.
 A doua zi, duminică, cu toate că 
vremea se arăta nefavorabilă, peste 4000 de 
credincioşi veniţi din oraş sau din satele Ţării 
Silvanei, au ajuns încă de la ora 8:30 în piaţa 
din faţa bisericii unde pe estrada ridicată 
protopopii Ioan Olteanu şi Aurel Ghilea 
celebrează Sfânta Liturghie împreună cu 
preoţii sosiţi. În cuvântul său de învăţătură, 
protopopul Zalăului, Aurel Ghilea le-a 
vorbit celor prezenţi despre „foloasele ce le 
aduce credinţa şi unirea”. Din Supurul de Jos, 
preotul împreună cu credinioşii au adus 
cu ei şi o fanfară. În biserică Liturghia este 
pontificată de către episcopul Frenţiu care a 
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Dr. Valer Pop, preşedintele AGRU-lui central 
şi pe Dr. Gelu Egry, preşedintele AGRU-lui 
diecezan. Se citesc adresele primate de la 
IPSS Vasile, Mitropolit al Blajului şi de la 
episcopii diecezani care trmit binecuvântarea 
apostolic asupra lucrărilor congresului.
 Au luat cuvântul apoi domnii Dr Ioan 
Pop în numele AGRU-lui central, Dr. Gheorghe 
Pop aduce salutul judeţului Sălaj, Dr. Alexandru 
Aciu în numele oraşului Şimleu, părintele 
camerar papal Iuliu Lipcsey în numele bisericii 
romano-catolice, Dr. Ioan Ossian în numele 
învăţământului secundar şi primar, adv. stagiar 
Boroş în numele ASTRU-lui din Oradea, 
părintele protopop Gheorghe Maior. A urmat 
apoi conferinţa „Idealurile umanităţii” ţinută de 
proesorul Augustin Cosma.
 Profesorul Emil Lobonţiu propune să 
se trimită o telegramă Majestăţii Sale Regelui 
Carol II şi adrese omagiale Sanctităţii Sale 
Papa Pius XI, Mitropolitului Dr. Vasile Suciu 
şi episcopilor diecezani.
 La încheierea şedinţei, oaspeţii au 
fost invitaţi la ceaiul oferit de familia Aciu. 
De la ora 21:00 oaspeţii au participat la 
serata organizată de elevii Şcolii Normale, 
unde s-a jucat piesa de teatru „Rosamunda”, 
piesa prelucrată de Elena Dr. Aciu. Seara s-a 
încheiat la restaurauntul „Calafat”, unde în 
sala mare, intelectualii s-au întâlnit pentru 
„o convenire socială”.

Pr Cristian Borz 

predicat despre: „datorinţele credincioşilor faţă 
de biserică şi despre trezirea credinţei creştine”.
 După încheierea Sfintei Liturghii a 
urmat Procesiunea, care s-a îndreptat spre 
strada principală a oraşului. În frunte erau 
cercetaşii cu elevii scolilor normale urmaţi 
de preoţi. Episcopul Valeriu Traian Frenţiu 
este precedat de prepositul din Baia-Mare, 
Dr. Alexandru Breban; canonicii din Oradea 
Augustin Maghiar şi Ioan Buteanu; vicarul 
părţilor sătmărene Alexandru Gera; vicarul 
Silvaniei Petru Cupcea; protopopii Gheorghe 
Maior, Ioan Olteanu, Aurel Ghilea, Vasile 
Barbul şi un număr mare de preoţi. În grupul 
mare de credincioşi veniţi pentru congres şi 
care participă la procesiune se remarcă Dr. 
Iuliu Maniu, Dr. Valer Pop, Dr. Gheorghe 
Pop, Dr. Gelu Egry, Dr. Ioan Sabo, Dr. 
Alexandru Aciu, Dr. Ioan Ossian, Dr. Savu 
Marta şi prof. Emil Lobonţiu. 
 A urmat apoi şedinţa administrativă 
a Congresului prezidată de canonicul 
Augusstin Maghiar, care după ce a arătat în 
mod sumar activitatea AGRU-lui diecezan a 
trecut la alegerea nouliu comitet de conducere. 
 La ora 16, începe Vecernia şi 
Paraclisul, după care predică cononicul 
Augustin Maghiar despre „Demnitatea 
Mariei”, relevând folosul moral al cultului 
Fecioarei în rândul credincioşilor noştri.
 După Vecernie, la ora 17:00 începe 
Şedinţa festivă a congresului prezidată de 
IPSS Valeriu Traian Frenţiu, având alături pe 

NOTE
V.L. – Viaţa Creştină, nr. 21-22/1999
1. Aloisie Tăutu, Conferinţa programatică ţinută la 
Congresul General din Carei, 1935.

2. Statutul AGRU, art. 2, p. a, b, c, d.
Revista Vestitorul, anul IX, 15 iunie 1933, Nr. 12, 
pp.1-3

 

MEMORIA ACTIVĂ 

PROFESORUL MARIUS CUTEANU
100 DE ANI DE LA NAŞTEREA SA

farmecul sunetelor muzicale din copilărie, chiar 
în mijlocul familiei sale, întrucât părinţii lui erau 
melomani şi cântau la mai multe instrumente 
muzicale. A absolvit cursurile Şcolii Primare de 
pe strada Horea şi pe cele ale Liceului „George 
Bariţiu”, ambele din Cluj. Ca elev, Marius 
Cuteanu a format primul cor alcătuit din colegii 
săi din Liceul „George Bariţiu”, prezentând un 
concert de colinde în decembrie 1931. Acest 
lucru s-a constituit într-un eveniment cultural 
mult apreciat, fiind consemnat în ziarul „Patria”. 
Totuşi, momentul dovedirii talentului său în 

 Sâmbătă, 4 noiembrie 2017, s-au împlinit 
100 de ani de la naşterea lui Marius CUTEANU 
– profesor, pianist, compozitor şi dirijor. Acesta 
s-a născut, la 4 noiembrie 1917, în localitatea 
sălăjeană Lemniu (atestată documentar în anul 
1405, Lemyn), componentă a comunei Letca, 
din părinţii: Cornelia Cuteanu – absolventă a 
Şcolii Comerciale din Cluj şi Virgil Cuteanu – 
preot la Biserica Greco-Catolică din Lemniu şi, 
apoi, la Cluj.
 Înzestrat cu o deosebită sensibilitate, 
Marius Cuteanu a avut prilejul să cunoască 

Motto:
„Muzica este graiul sufletului, este limbajul cel mai sublim al spiritului uman”.

 George CĂLINESCU (1899 – 1965), istoric literar şi scriitor român
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şi cântăreţi. În cei 96 de ani, cât a trăit, a avut o 
viaţă de apostolat în domeniul muzicii româneşti, 
cu precădere cea corală. A fost un bun continuator 
al lui Gheorghe Dima – profesor, compozitor 
şi dirijor, primul director al Conservatorului 
din Cluj (1919-1925) şi membru de onoare al 
Academiei Române (din 1919). De la acesta a 
preluat şi a dus mai departe conceptul prin care 
participarea la activitatea corală a elevilor şi a 
adulţilor trebuie să fie, atât un prilej de cultivare 
a armoniei vocii umane, cât şi o împrejurare 
favorabilă de educaţie civică şi patriotică.
 Marius Cuteanu s-a impus în viaţa 
muzicală a Transilvaniei prin polivalenţa sa 
artistică. A lăsat în urma sa o bogată creaţie 
muzicală: o cantată (Cea de pe urmă noapte a lui 
Mihai Viteazul), culegeri de cântece pentru copii, 
pentru şcolari şi pentru adulţi (pe diferite voci), 
liturghii, colinde, romanţe, muzică corală etc. 
Amintesc de: Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie; 
În temeiul codrului; Peste vârfuri; Şi dacă; O mamă; 
Dorinţa; Atât de dulce; De ce nu-mi vii (toate pe 
versuri de Mihai Eminescu); La noi; Laie Chioru 
(ambele, versuri de Octavian Goga); Numai una 
(versuri de George Coşbuc); Lampa (versuri de 
Veronica Micle); Crizanteme (versuri de Victor 
Eftimiu); Romantica, Cântecul brăduţului şi Ploaia 
(versuri proprii); Colo-n sus; De-ar fi mândra; 
Săltaţi câmpuri (toate trei, versuri populare). 
Printre culegerile şi antologiile sale didactice se 
află şi: 62 Coruri mixte şi voci egale, pentru uzul 
viitorilor dascăli (Bucureşti, 1960); 64 Coruri 
mixte, pentru uzul viitorilor profesori de muzică 
(Cluj, 1965); 100 Coruri şcolare, pentru două 
voci egale. Cu corurile pe care le-a pregătit şi 
le-a dirijat, a susţinut multe concerte în ţară şi 
în străinătate, chiar şi la Jocurile Olimpice de la 
München (1972).
 Pentru întreaga sa activitate, Marius 
Cuteanu a fost onorat cu: diplome, medalii, 
distincţii şi diferite premii. I s-a conferit Ordinul 
„Meritul Cultural” clasa a III-a (1971) şi a fost 
declarat „Cetăţean de Onoare al municipiului 
Cluj-Napoca” (1997) şi al oraşului Şimleu Silvaniei 
(2007). Atunci, în vara anului 2007, când se 

muzica corală a avut loc în anul 1936, când a 
ajuns dirijor al corului bisericii din cartierul 
clujean Iris, înfiinţat de tatăl său. Marius 
Cuteanu s-a înscris la Facultatea de Drept (anul 
1936) şi la Academia de Muzică şi Artă din Cluj 
(anul 1938), dar a întrerupt cursurile acestora 
din cauza războiului (în 1940). După sfârşitul 
celui de-Al Doilea Război Mondial a reluat 
aceste cursuri, absolvind cele două instituţii de 
învăţământ superior. La Academie a beneficiat de 
o îndrumare fructuoasă din partea profesorului 
şi compozitorului Augustin Bena. 
 Din anul 1942, printr-o conjunctură 
fericită, sfătuit de renumitul prof. univ.dr. Emil 
Haţieganu (membru de onoare al Academiei 
Române, rector al Universităţii „Regele 
Ferdinand” din Cluj şi fondator al ziarului 
„Tribuna Ardealului”), a lucrat ca gestionar la 
Cooperativa „Plugarul” din Şimleu Silvaniei, 
unde a înfiinţat Corul Mixt „Reuniunea 
Mariane”, în cadrul Bisericii Greco-Catolice. 
Corul a cântat prima Liturghie la biserica 
şimleuană în 25 martie 1943, de Buna Vestire 
(Blagoveştenia). În plus, tot la Şimleu Silvaniei, 
a înfiinţat (în anul 1945) Şcoala Populară de 
Muzică, Orchestra Simfonică (de cameră) şi 
Corul Ceferiştilor. Corul bisericii şimleuane a 
susţinut concerte în multe localităţi sălăjene, 
printre care: Bocşa, Crasna, Giurtelec, Marca, 
Sărmăşag. Pentru valoarea sa, Corul Bisericii 
Greco-Catolice şimleuane participa la Sfânta 
Liturghie Arhierească închinată Praznicului 
Adormirea Maicii Domnului (15 august), care se 
desfăşura în frumoasa Catedrală Greco-Catolică 
din Zalău. La fel, în aprilie 1946, corul şimleun a 
susţinut un concert la Opera Română din Cluj. 
Atunci, cele 120 de persoane (corişti, solişti 
şi membrii orchestrei), în frunte cu dirijorul 
Marius Cuteanu, au fost aplaudate la scenă 
deschisă pentru compoziţie şi interpretare. Între 
anii 1944-1948 a fost profesor la Liceul „Simion 
Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei (primul liceu 
românesc pe meleaguri sălăjene, înfiinţat în 
anul 1919). Amintesc faptul că, din august până 
în octombrie 1944, Marius Cuteanu a fost afectat 
de arestul sever impus de autorităţile horthyste, 
scăpând în 18 octombrie, când au apărut primele 
detaşamente ale trupelor eliberatoare. Sub 
efectul Reformei Învăţământului din anul 1948, 
liceul şimleuan se desfiinţează (?!), iar Marius 
Cuteanu va profesa la Liceul Teoretic din Zalău 
(1949-1951) şi la Liceul Pedagogic din Cluj 
(1951-1962). Apoi, între anii 1962-1966, a fost 
lector la Institutul Pedagogic de 3 ani din Cluj, 
iar din anul 1966 (până la pensionare) a revenit 
ca profesor de muzică la Liceul Pedagogic din 
Cluj-Napoca.
 Marius Cuteanu a înfiinţat şi a condus 
formaţii corale şi de orchestră, printre care se 
află: corurile din Şimleu Silvaniei şi din Zalău, 
Orchestra Populară a Liceului Pedagogic 
„Gheorghe Lazăr” , Corul Bărbătesc „Iacob 
Mureşianu”, Corul Mixt „Armonia” şi Corul 
„Napoca” (toate patru din Cluj-Napoca).
 Marius Cuteanu, omul cu o înaltă ţinută 
intelectuală, a fost un excelent mentor, formând 
multe generaţii de învăţători, profesori de muzică 
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CRISTOS VORBEA DESPRE TEMPLUL TRUPULUI SĂU

 Dărâmaţi acest templu şi în trei zile 
îl voi ridica (In 2,19). Oamenii grosolani şi 
limitaţi numai la lucruri materiale mi se par 
simbolizaţi de acei iudei care erau supăraţi 
pentru că Isus i-a alungat pe vânzători din 
casa Tatălui său pentru că făceau din ea 
o casă de negustorie. Ei cereau un semn 
ca dovadă că el acţiona în mod corect şi 
ca Fiul lui Dumnezeu, lucru pe care ei, în 
necredinţa lor, nu voiau să-l admită. Dar 
Mântuitorul a răspuns unind împreună 
figura şi realitatea, adică templul şi trupul 
său. Celor care-l întrebau: Ce semn ne arăţi 
că ai dreptul să faci acestea? (In 2,18), le-a 
răspuns: Dărâmaţi acest templu şi în trei zile 
îl voi ridica.
 Amândouă, atât templul, cât şi 
trupul lui Isus, conform unei interpretări 
posibile, mi se par o figură a Bisericii. 
Aceasta este zidită din pietre vii. A devenit 
casă spirituală pentru o preoţie sfântă (1 
Pt. 2,5). Este zidită pe temelia apostolilor şi 
a profeţilor, avându-l ca piatră unghiulară 
pe însuşi Isus Cristos (Ef 2,20) şi, de aceea, 

se numeşte templu. Însă este adevărat şi că 
voi sunteţi trupul lui Cristos şi mădulare, 
fiecare în parte (1Cor 12,27). Dacă aşa 
este, poate să fie distrus ceea ce uneşte 
pietrele templului. Desigur, se poate 
întâmpla ca aceste pietre să fie risipite 
aşa cum este scris în psalmul 21, ceea ce 
înseamnă, excluzând metafora, că oasele 
lui Cristos pot fi împrăştiate de chinurile 
şi persecuţiile celor care luptă împotriva 
unităţii templului. Totuşi, templul va fi 
reclădit şi trupul va învia a treia zi, adică 
după ziua chinuirii şi după ziua următoare, 
care este ziua împlinirii.
 Va fi efectiv o a treia zi în cerul nou 
şi în pământul nou, atunci când aceste oase, 
care sunt casa lui Israel, în ziua cea mare a 
Domnului, vor fi reînsufleţite ca urmare a 
victoriei sale asupra morţii. Astfel, învierea 
lui Cristos, care a urmat după suferinţele 
crucii, cuprinde misterul învierii întregului 
trup al lui Cristos. Trupul sensibil al lui Isus 
a fost răstignit şi îngropat şi apoi a înviat. 
La fel, întregul trup al sfinţilor lui Cristos 

 

SINAXAR 

sărbătoreau „Zilele Oraşului Şimleu Silvaniei”, 
Diploma de „Cetăţean de Onoare al oraşului 
Şimleu Silvaniei”, i-a fost înmânată de către ing. 
Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul Şimleului 
(conducătorul unei delegaţii şimleuane), chiar 
la el acasă, în capitala Ardealului, Cluj-Napoca, 
cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani! 
Aspecte ale vieţii şi activităţii sale se regăsesc în 
volumul „Marius Cuteanu – bagheta dragostei de 
cânt românesc”, scris de clujenii Vioara Temian 
şi Valer Perşa (2005), precum şi în broşura „Te 
Laudamus. Istoria unui cor la 65 de ani”, semnată de 
şimleuanul Ioan Chiorean (2008). De asemenea, 
Marius Cuteanu este nominalizat în dicţionarele 
biobibliografice editate de Biblioteca Judeţeană 
„Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj: Oameni de Seamă 
ai Sălajului (ediţia 2006, volumul II, paginile 344 
- 345), SĂLAJ – OAMENI şi OPERE (ediţia 2011, 
paginile 89 - 90) şi SĂLAJ – OAMENI şi OPERE 
(ediţia 2017, paginile 108 - 109).
 Din păcate, maestrul Marius Cuteanu a 
părăsit această frumoasă viaţă pământeană în 
16 august 2013, fiind înmormântat în Cimitirul 
Central din Cluj-Napoca, în 19 august 2013. La 
înmormântare au participat şi sălăjeni, printre 
care şimleuanii: ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş 
- primarul Şimleului, ing. Ioan Radu Lazăr – 

administrator public al Şimleului, prof. Dumitru 
Corbeanu – director al Centrului de Cultură 
Şimleu Silvaniei, Gheorghe Ţurcaş – preot 
vicar foraneu al Silvaniei (a avut şi un scurt 
cuvânt de învăţătură în memoria răposatului), 
preot protopop Nicolae Bodea – Biserica 
Greco-Catolică din Şimleu Silvaniei, ing. Ioan 
Chiorean – dirijorul Corului „Te Laudamus” al 
Bisericii Greco-Catolice şimleuane şi ing. Zoltan 
Şipoş – corist. După rugăciune, cel mai frumos 
bun-rămas a fost o reprezentaţie corală cu două 
piese din repertoriul lui Marius Cuteanu: Tatăl 
nostru şi Ave Maria, interpretate de Corul 
„Magnifica” din Cluj-Napoca, la care s-au 
alăturat, cântând, şi reprezentanţii şimleuani.
 Aşadar, la centenarul naşterii lui Marius 
Cuteanu, se cuvine ca cei îndrăgostiţi de muzică 
şi nu numai, să-i cinstească memoria! Da, să nu-l 
uităm niciodată pe Marius Cuteanu, cel care a 
spus: „Am dus întotdeauna, în oraşele Transilvaniei, 
mesajul dragostei de cânt românesc, respectul pentru 
limba, cultura şi arta poporului român”. Pentru tot 
ceea ce a făcut, Marius Cuteanu a fost şi rămâne 
VREDNIC DE TOATĂ LAUDA!

Prof. Marin ŞTEFAN
Publicist, Şimleu Silvaniei

Din Comentariul asupra Evangheliei după Ioan al lui Origene, preot
(Vol. 10, 20: PG 14, 370-371)
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 Pentru evanghelie sufăr până acolo 
încât sunt legat ca un răufăcător. Dar 
cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat! 
De aceea, îndur cu răbdare toate pentru 
cei aleşi (cf. 1Tim 2,9-10). Multe valuri şi 
furtuni ameninţătoare vin asupra noas¬tră, 
dar nu ne este teamă că ne scufundăm, 
pentru că suntem întemeiaţi pe stâncă. 
Poate să se tulbure marea, nu va putea să 
sfărâme stânca. Pot să se înalţe valurile, nu 
vor putea scufunda corabia lui Isus. Aşadar, 
de ce ar trebui să ne temem? De moarte? 
Pentru mine, a trăi este Cristos iar a muri 
este un câştig (Fil 1,21). Atunci, de exil? Al 
Domnului este pământul şi tot ce este pe 
el (Ps 24,1). De confiscarea bunurilor? Nu 
am adus nimic în lume şi nimic nu putem 
lua din ea (1Tim 6,7). Dispreţuiesc puterile 
lumii acesteia şi bunurile sale mă fac să râd. 
Nu mă tem de sărăcie, nu doresc bogăţii, 
nu mă tem de moarte, nici nu doresc să 
trăiesc, decât pentru binele vostru. Domnul 
este lumina şi mântuirea mea, de cine mă 
voi mai teme (Ps 27,1). Pentru acest motiv, 
amintesc de momentele actuale şi vă rog să 
nu vă pierdeţi încrederea.
 Nu-l auzi pe Domnul care spune: 
Unde doi sau trei sunt adunaţi în numele 
meu, sunt şi eu acolo în mijlocul lor? (Mt 
18,20). Oare nu va fi prezent acolo unde 
se află un popor aşa de numeros, unit de 
legăturile dragostei? Oare mă bazez pe 
forţele mele? Nu, pentru că am garanţia lui, 
am cu mine cuvântul său: acesta este toiagul 
meu, siguranţa mea, portul meu liniştit. 
Chiar dacă toată lumea este tulburată, eu 

am în mâini Scriptura sa, citesc cuvântul 
său. El este siguranţa şi apărarea mea. El 
spune: Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul lumii (Mt 28,20).
 Cristos este cu mine, de cine mă voi 
teme? Chiar dacă se ridică împotriva mea 
talazurile tuturor mărilor sau înverşunarea 
principilor, toate acestea valorează pentru 
mine mai puţin decât simplele pânze de 
păianjen. Dacă dragostea voastră nu m-ar fi 
ţinut, nu aş fi zăbovit nici un moment să plec 
pentru altă destinaţie chiar astăzi. Repet 
întotdeauna: Doamne, facă-se voia ta (Mt 
26,42). Voi face ceea ce voieşti tu, nu ceea 
ce vrea cutare sau cutare. Acesta este turnul 
meu, aceasta este piatra de neclintit, toiagul 
sprijinului meu sigur. Dacă Dumnezeu vrea 
aceasta, bine! Dacă el vrea ca eu să rămân, 
îi mulţumesc. Oriunde mă va vrea, îi aduc 
mulţumire.
 Unde sunt eu, acolo sunteţi şi voi. 
Unde sunteţi voi, acolo sunt şi eu. Noi 
suntem un singur trup şi nu se desparte 
capul de trup, nici trupul de cap. Chiar 
dacă suntem departe unii de alţii, suntem 
uniţi de dragoste; nici moartea nu ne poate 
despărţi. Trupul va muri, totuşi, sufletul va 
trăi şi îşi va aminti de popor. Voi sunteţi 
concetăţenii mei, părinţii mei, fraţii mei, 
copiii mei, mădularele mele, trupul meu, 
lumina mea, mai plăcută decât lumina zilei. 
Oare poate raza de soare să mă facă mai 
fericit decât dragostea voastră? Raza îmi 
este utilă în viaţa prezentă, însă dragostea 
voastră îmi împleteşte cununa pentru viaţa 
viitoare.

este mai întâi pironit pe cruce împreună cu 
Cristos şi, într-un anumit sens, încetează să 
mai trăiască. De fapt, asemenea lui Paul, 
fiecare dintre noi nu trebuie să se laude 
decât în crucea Domnului nostru Isus 
Cristos, prin care el este răstignit pentru 
lume şi lumea pentru el.
 Fiecare dintre noi nu numai că a fost 
răstignit împreună cu Cristos şi răstignit 
pentru lume, dar a fost şi îngropat împreună 
cu Cristos. Toţi am fost înmormântaţi 

împreună cu el (Rom 6,4), spune Paul. El 
însă adaugă, ca şi cum ar avea o garanţie 
sigură a învierii: Împreună cu el am înviat 
şi noi (cf. Rom 6,4). Trupul vostru este 
templul Duhului Sfânt care locuieşte în 
voi şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu 
şi nu mai sunteţi ai voştri, căci aţi fost 
cumpăraţi cu un preţ mare! Preamăriţi-l pe 
Dumnezeu în trupul vostru (1Cor 6,19-20). 
Nu vă pângăriţi sufletele: Fiţi sfinţi, pentru 
că şi eu sunt sfânt (Lev 11,43-44).

PENTRU MINE A MURI ESTE CRISTOS ŞI A MURI ESTE 
UN CÂŞTIG

 

SINAXAR 

Din Omiliile sfântului Ioan Crisostomul, episcop; Înainte de exil
Nr. 1-3: PG 52, 427-430
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 1. Dragi fraţi şi surori, sunt foarte 
bucuros să celebrez cu voi astăzi această 
Euharistie festivă în noua biserică parohială 
din Valcău şi mulţumesc episcopului vostru, 
Excelenţa Sa Monsenior Virgil Bercea, pentru 
că m-a invitat să prezidez această Sfântă 
Liturghie şi pentru amabilele Sale cuvinte 
de bun venit de la începutul acestui rit sacru. 
Vă salut pe voi toţi care aţi dorit să vă uniţi 
în rugăciune în solemna consacrare oficială 
a acestei biserici. Salut oficialităţile locale, pe 
Domnul Primar, parlamentarii prezenţi şi pe 
toţi care deţin autoritate.
 Vin la voi ca şi Nunţiul vostru 
Apostolic. Vă aduc tuturor binecuvântarea 
Succesorului Sfântului Petru, Sfântul Părinte 
Papa Francisc, care a voit să vă fie aproape 
prin intermediul persoanei mele şi mi-a cerut 
să transmit salutul Său şi binecuvântarea Sa 
tuturor Catolicilor şi tuturor oamenilor de 
bunăvoinţă care sunt pe aceste plaiuri.
 2. La începutul celebrării noastre 
am consacrat această biserică, locul în care 
în mod obişnuit, comunitatea creştină 
celebrează Euharistia. Nu a fost, cu siguranţă, 
pretenţia voastră de a construi o casă pentru 
Dumnezeu, întrucât gloria lui Dumnezeu, 
aşa cum şi Regele Solomon a recunoscut 
după construirea templului magnific al 
Ierusalimului, nu poate fi cuprinsă nici în 
cerurile cerului (cf. Regele 8:28), ci aţi dorit să 
aveţi un spaţiu pentru a oferi lui Dumnezeu 
Jertfa plăcută, în comuniune cu toată Biserica.
 Sunteţi „pietre vii” prin care se 
construieşte Biserica lui Cristos pe „piatra” 
care este Petru (cf. Mt 16,18) şi, în cele din 
urmă, Cristos însuşi, „piatra de temelie, aleasă, 
preţioasă” (1 Pe 2,6), în care „locuieşte trupeşte 
toată plinătatea dumnezeirii” (Col 2, 9).
 El, care nu doar a asumat condiţia 
umană (cf. Ioan 1,14) ci, pentru a ne face să 
devenim asemenea Lui (cf. 1 Ioan 3, 2) s-a 
făcut hrana noastră, ne convoacă şi ne adună 
pentru a ne oferi trupul Său, adevărată 
hrană sufletească, pe care îl primim la fiecare 
celebrare euharistică (cf. In 6,51).
 3. Lecturile biblice ne amintesc că 
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume 
pentru mântuirea noastră, de aceea El a fost 
înălţat pe cruce (cf. In. 3: 13-17), şi că noi nu 
ne putem lăuda cu nimic altceva, decât în 
crucea lui Cristos (cf. Gal 6, 11-19).
 Acum suntem martorii unui moment 

de har: inaugurarea unui complex parohial, 
reflectare a comunităţii care l-a construit, şi o 
facem prin celebrarea euharistică, memorial 
al sacrificiului răscumpărător al lui Cristos 
de pe cruce, care adună şi constituie poporul 
lui Dumnezeu.
 4. Vă doresc tuturor ca celebrarea 
euharistică de astăzi, prin care am deschis în 
mod oficial spre închinare biserica din Valcău, 
să ne ajute pe toţi cei ce o frecventăm să 
progresăm în acea transformare morală care 
e fructul răspunsului nostru iubitor la iubirea 
pe care Cristos a manifestat-o pe cruce.
 El ne vrea în fiecare zi mai liberi şi 
bucuroşi în a-l urma. El este cu noi şi s-a făcut 
„adevărată hrană” pentru a face din noi trupul 
Său „oferit pentru mântuirea lumii”. Iar eu, pe 
voi care aţi suferit pentru credinţa voastră, 
împreună cu Sfântul Pavel, vă îndemn: 
„Aduceţi-vă aminte de înaintaşii voştri, …; 
priviţii cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa 
şi urmaţi-le credinţa” (cf. Evr. 13,7)!
 5. Dragi fraţi şi surori, să medităm aceste 
învăţături împreună cu Preasfânta Fecioara 
Maria. Ea ne va ajuta în nevoile noastre dacă 
o invocăm cu încredere şi dacă o urmăm ca şi 
model, pentru că Ea ştie să păstreze în inima 
Sa (cfr. Lc. 2,51) operele mântuirii pe care 
acum, ca şi în fiecare Euharistie, le atingem şi 
actualizăm. Aşa să fie.

PREDICA EXCELENŢEI SALE,
MONS. MIGUEL MAURY BUENDIA

 

  AMVON 

Nunţiu Apostolic în România şi în Republica Moldova,
Parohia greco-catolică Valcău de Sus (Eparhia de Oradea Mare),

Duminică, 10 septembrie 2017
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 Psalmistul nu spune „Fericit cel fără de 
păcat”, ci „Fericit omul căruia îi este iertat păcatul”. 
Dar pentru ca păcatul să fie iertat, trebuie să iasă la 
lumină (v. 5). Astăzi vom asculta un text în care iese la 
iveală păcatul care-l încătuşează pe discipol. E bine să 
iasă la iveală păcatul, căci Domnul ne va elibera de el. 
 Textul ne descoperă falsitatea prezentă 
în inima noastră, acea minciună care ne face să 
considerăm că binele e un rău şi că răul e un 
bine... Acea falsitate care derivă din ignoranţă, 
dar nu dintr-o ignoranţă oarecare, căci poate 
vizavi de alte lucruri suntem docşi, însă noi 
ignorăm calitatea cea mai profundă a lui 
Dumnezeu, care-i gloria. Mărirea este însuşirea 
lui Dumnezeu, care se revelează în lume. Noi 
confundăm gloria Lui cu mândria noastră deşartă. 
 Dacă suntem orbi faţă de gloria lui 
Dumnezeu – deoarece suntem reflectarea Feţei 
Sale – înseamnă că suntem orbi cu privire la cine-i 
omul, la cine suntem noi. şi ne încăpăţânăm să 
facem – pentru a ne realiza – tocmai acele lucruri 
care ne distrug: ne construim mândria deşartă. 
 În cateheza următoare vom aborda minunea 
definitivă, care e luminarea: orbul care vine la 
lumină. Întreaga Evanghelie vrea să ne determine 
să venim la lumină, să ne naştem ca fii, dar mai 
înainte de a veni la lumină, este necesar să vedem 
că suntem orbi. Aşadar acest text ne arată orbirea 
noastră, care nu e o orbire generală, ci este numai 
daltonistă, noi nu vedem culoarea lui Dumnezeu, 
dar pe toate celelalte le vedem foarte bine. 
 Mulţumim Domnului că avem 
predecesori iluştri, adică toţi apostolii.
 Textul e divizat în trei părţi: în vv. 17-19 
Isus urcă la Ierusalim şi prevesteşte gloria Sa, 
care va fi gloria crucii; vv. 20-24 descriu orbirea 
tuturor discipolilor faţă de această glorie: ei nu 
înţeleg; în vv. 25-28 avem lupta între cele două 
glorii diferite, cea a oamenilor, a mai marilor 
naţiunilor şi cea a Fiului omului.
 Aceste versete intră în inima luptei 
pentru propria realizare – prezentă în fiecare om 
– acea luptă care priveşte noţiunea de glorie. 
 Omul are nevoie de glorie, căci înseamnă 
să fie recunoscut. Dacă un om nu este cunoscut sau 
recunoscut, nu există... Omul nu trăieşte doar cu 
pâine, ci trăieşte în baza afecţiunii pe care altul i-o 
acordă, în baza recunoaşterii (acceptării, aprecierii). 
 Dumnezeu însuşi e glorie: Tatăl e deplin 
recunoscut de către Fiul şi Fiul de către Tatăl, într-o 
iubire reciprocă. Aceasta e gloria lui Dumnezeu.
 Eroarea pe care o facem constă în a nu 
cunoaşte adevărata noastră glorie. Gloria – 
în limba ebraică, kavod – înseamnă greutate, 
consistenţă. Consistenţa unei persoane este „cât 
valorează în ochii lui Dumnezeu; cine este în ochii lui 
Dumnezeu”. Omul este fiu! Aceasta e gloria sa. E 
o glorie infinită. Dacă omul nu cunoaşte această 
mărire, caută multe alte glorii mai mici, pe care 

merge să le cerşească, sau pe care le plăteşte 
acum... sunt diferitele măriri deşarte, care stau la 
baza întregului rău din lume. Tot răul din lume 
se face din cauza mândriei deşarte...
 „Glorie deşartă (vana-gloria)” înseamnă 
„greutate goală”, o glorie nulă: e mărirea propriei 
imagini care se numeşte idolatrie. Cultul idolilor, 
care apoi ne face idoli goi... care au ochi care nu 
văd; urechi care nu aud; gură care nu vorbeşte, 
adică nu mai există comuniune şi viaţă. 
 Acest text e diagnosticul orbirii noastre 
faţă de glorie, deci fie faţă de realitatea lui 
Dumnezeu, fie faţă de realitatea omului, care 
este după chipul Său. Noi greşim tocmai asupra 
noţiunii de glorie. 
 Evanghelia vrea să ne vindece de 
această greşeală, pentru a ne face să ne naştem 
oameni noi, liberi, care cunosc adevărata glorie: 
demnitatea proprie de fiu al lui Dumnezeu şi 
demnitatea fiecărui om, care e fiu al Domnului. 
 Numai când vedem gloria, adică iubirea 
infinită a lui Dumnezeu pentru noi, existăm deplin 
ca persoane libere... Dacă nu, suntem cerşetori, sclavi 
ai căutării de a fi recunoscuţi, pentru că suntem 
nevoie absolută de a fi recunoscuţi (apreciaţi). Dacă 
nu aflăm recunoaşterea acolo unde este, o cerşim 
acolo unde nu se găseşte, fără să ne săturăm...
 Textul nostru este un contrapunct între 
cele două glorii: gloria Fiului omului, care e cea 
a lui Dumnezeu, şi gloria omului. Gloria Fiului 
omului este a iubi, a sluji şi a-ţi da viaţa, a ne face 
să trăim în libertate. Iar gloria omului este cea a 
egoismului, care este a se folosi de alţii, a-i domina 
(stăpâni), a-i face sclavi şi a le da moartea...
 Vizavi de aceste două glorii se „joacă” 
viaţa fiecărei persoane şi istoria omenirii.
 A cunoaşte desluşit acest adevăr este 
important, cu atât mai mult cu cât nici apostolii nu-l 
văd clar... Aşadar, e important să ştim că nu avem o 
cunoaştere limpede a acestui adevăr, cel puţin. 
 În acest loc, pentru a treia oară – în Matei, 
la fel ca în Marcu – Isus încearcă să descrie care este 
stilul Său: stilul urcării la Ierusalim, stilul gloriei... şi 
tot de trei ori discipolii nu înţeleg clar. 
 Scena discipolilor – care nu înţeleg – este o 
Evanghelie, o veste bună... dar nu pentru că ei nu 
pricep, ci pentru că Isus acceptă discipolul aşa cum 
este şi-l ajută să se elibereze de limitele sale prin 
mărturisirea propriei împietriri a inimii, a propriei 
nepriceperi, a propriei orbiri şi surzenii; îl ajută să 
se elibereze de rău, de păcat şi-l conduce la vindecare. 
Acesta e faptul evanghelic al bunei vestiri.
 vv. 17-19 Ei urcă spre Ierusalim. Deja sunt 
aproape de Ierihon. De la Ierihon la Ierusalim 
lipseşte o zi de călătorie. Aşadar începe urcuşul, 
iar Isus pentru a treia oară le explică „de o parte” 
celor 12 ce se va întâmpla la Ierusalim. 
 Prima dată când Isus le-am explicat, ucenicii 
nu au înţeles. Petru a spus: „Niciodată să nu şi se 

GLORIA LUI DUMNEZEU
Mt. 20, 17-28 Ps. 32 (31)

 

  AMVON 



Nr. 4 (65) - Decembrie 2017___________________________________________________________________________   20FLORI DE CRIN

întâmple aşa ceva”. A doua oară s-au întristat, căci era 
mai bine să nu reacţioneze la spusele lui Isus, căci 
atunci când au reacţionat prima oară, Isus l-a numit 
pe Petru satană... Iar a treia oară, comportamentul 
discipolilor e şi mai rău: „Ce ne spui Tu, Isuse, nu ne 
interesează. Să vorbim despre altceva...”.
 Dar e important că Isus le-a vestit de mai 
înainte pătimirea Sa, căci atunci când s-a întâmplat, 
ucenicii au priceput ceea ce nu înţeleseseră. 
 În acest loc Isus descrie detailat gloria 
Sa, gloria Fiului omului, care e însăşi gloria 
lui Dumnezeu. Ea constă în „a fi predat, dat pe 
mâinile oamenilor”. Gloria lui Dumnezeu este „a 
Se încredinţa, a Se da”: Dumnezeu e Iubire, deci se 
dă pe mâini bune, cele ale oamenilor... 
 Maxima glorie, maxima libertate a iubirii 
este să se dea, iar Dumnezeu – care e Iubire – se 
încredinţează, se dă şi omului. 
 „Se dă arhiereilor şi cărturarilor”, categorii 
care reprezintă puterea religioasă şi cea culturală 
care ar fi trebuit să înţeleagă gloria lui Dumnezeu, 
după două mii de ani de istorie a mântuirii... Însă 
tocmai aceste categorii Îl vor condamna la moarte. 
Vor judeca faptul că Viaţa este demnă de moarte. 
 Apoi „Îl vor da păgânilor”... Gloria lui 
Dumnezeu trece (se dă) din mână în mână, pentru că 
niciun om nu o vrea. Şi astfel ajunge la toţi oamenii. 
 „Păgânii Îl vor batjocori, biciui şi răstigni”. 
Gloria lui Dumnezeu va fi batjocorită de gloria 
lumească; puterea lui Dumnezeu va fi biciuită 
de fiecare slăbiciune (păcat) umană; libertatea 
lui Dumnezeu va fi răstignită de om, sclav al 
propriei idei despre glorie…
 Şi ce face Dumnezeu? Ne lasă să facem 
toate acestea, pentru că El respectă pe deplin omul 
şi libertatea acestuia. Însă El respectă şi propria 
Sa libertate: „şi a treia zi va învia”! Cu alte cuvinte, 
Dumnezeu ia acţiunea umană aşa cum este, dar 
îşi rezervă dreptul de a avea ultimul cuvânt, fără 
să ne contrazică, în sensul că: „faceţi tot ce vreţi. 
Dar şi Eu fac ceea ce vreau, adică iau acţiunea voastră 
asupra Mea şi o continuu dumnezeieşte, în stilul meu 
de Dumnezeu, dându-vă viaţa, Învierea”. 
 Lucrarea lui Dumnezeu în istorie nu 
nimiceşte (nu elimină) acţiunea omului, nu o 
înlocuieşte, ci lasă ca omul să-şi urmeze întreaga 
sa lucrare (drumul său)... 
 După părerea noastră textul grec nu 
spune „dar a treia zi va învia”, ci spune „şi a treia 
zi...”, ca şi cum ar vrea să sublinieze că Dumnezeu 
nu contrazice, ci coordonează acţiunea Sa, o conduce 
într-o altă direcţie...
 Iar la sfârşit rezultatul se schimbă în 
favoarea noastră, lăsând totuşi neschimbat ceea 
ce deja există... Iar ceea ce există nu este un lucru 
nesemnificativ, deoarece ceea ce există revelează 
gloria Sa. Tocmai în a fi dat, condamnat la moarte, 
biciuit şi răstignit, Dumnezeu revelează iubirea 
Sa, libertatea Sa infinită faţă de om, adică gloria 
Sa. El Îşi pune viaţa în slujba omului, indiferent şi 
independent de lucrurile pe care omul le face... 
Tocmai de aceea e Dumnezeu!... Oricare alt om s-ar 
fi retras în acest moment.
 Aşadar aceeaşi acţiune negativă a omului, 
Dumnezeu o foloseşte pentru a revela gloria Sa... 
Nu pentru că acţiunea omului ar fi bună. Nu! Ci 
această atitudine a Sa e măreţia lui Dumnezeu… 

E marele mister pe care-l vom contempla în 
catehezele următoare, căci restul Evangheliei 
descrie această glorie. 
 Să vedem ce înţeleg discipolii despre 
această glorie, ajutaţi de o mamă cu iniţiative...
 v. 20 Această femeie „se închină şi cere”. E 
o femeie foarte evlavioasă şi cere... 
 Forma cererii este foarte bună, fiind 
caracterizată de adoraţie, pioşenie, umilinţă 
şi cerere... La fel ca rugăciunile noastre, atunci 
când sunt făcute bine. 
 Conţinutul rugăciunii este uman, foarte 
uman, mai mult, este chiar diabolic! 
 Aşadar putem face rugăciuni foarte 
evlavioase – şi duşmanul ne lasă să facem câte 
vrem – dar conţinutul lor este diabolic. În ce 
constă? În pretenţia ca Dumnezeu să facă sfântă 
voia mea! Acesta este conţinutul mediu al fiecărei 
rugăciuni şi devoţiuni făcute de noi... Dar este 
drept să ştim că este aşa!
 Din fericire, Dumnezeu nu face voia 
noastră... Ci împlineşte făgăduinţele Sale, căci 
altfel ar fi vai de noi...
 Voia noastră exprimă fricile noastre, 
egoismul nostru. Şi este just să ştim că este aşa... 
 Aşadar, poate exista multă devoţiune, 
evlavie şi, în acelaşi timp, ea să fie plină de multă 
imbecilitate... Deci nu este suficient în cazul 
rugăciunii ca doar ambalajul să fie bun... nu ajunge să 
avem tonul pios al vocii, prosternarea (închinarea), 
căci important este conţinutul rugăciunii... 
 Există o întreagă religiozitate (evlavie) 
formală perfectă... dar care-mi foloseşte pentru 
ca Dumnezeu să mă servească, de fapt... Această 
religiozitate se foloseşte de Dumnezeu pentru 
a-şi atinge propriile planuri... şi aşa este o mare 
parte din evlavie.
 Pentru cine nu-şi dă seama de acest adevăr, 
e ceva foarte grav... pentru cine îşi dă seama că 
este aşa, să-I mulţumească lui Dumnezeu...
 Pentru cine nu-şi dă seama e foarte grav 
pentru că înseamnă că face foarte multe rugăciuni 
de acest fel, fără să-şi dea seama... Iar cei care-şi 
dau seama, cu umilinţă să-şi plece urechile şi să 
spună: „Doamne îndură-Te de mine”, aceasta va fi 
rugăciunea orbului din Ierihon... 
 Acest text biblic a fost alcătuit tocmai 
pentru ca noi să ne dăm seama de felul rugăciunilor 
noastre... şi de felul evlaviei (religiozităţii) noastre 
care, în realitate, ascunde impietatea, nelegiuirea 
(lipsă de respect faţă de ceva considerat sfânt)...
 v. 21 Întrebarea „Ce vrei?” Isus o va pune 
în pericopa următoare şi orbului din Ierihon... 
Diferenţa dintre cele două răspunsuri este că 
orbul ştie că e orb şi va cere să i se deschidă ochii... 
Dar aceştia nu-şi dau seama că sunt orbi... Ei 
ştiu bine ceea ce vor: doresc gloria lumească. Iar 
Domnul trebuie să fie Cel care ne ajută să realizăm 
planurile noastre: „ca fiii mei să fie unul la dreapta şi 
celălalt la stânga în Împărăţia Ta”. Acest fapt e dorit 
de mama, de fii şi de toţi ceilalţi apostoli. Această 
glorie în Împărăţie o dorim toţi...
 Există ceva bun în această cerere: faptul că 
vor să fie cu Domnul. Dar în această cerere există şi 
ceva mai puţin bun: vor ca Domnul să fie de partea 
lor, să realizeze planurile lor. Cu alte cuvinte, ei nu 
ştiu cine este Domnul. Sunt absolut orbi cu privire 
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la cine e Domnul, şi la modul în care Domnul 
realizează gloria... De fapt, la dreapta şi la stânga în 
Împărăţia Sa vor fi doi fraţi ai lui Isus: cei doi tâlhari, 
unul la dreapta şi altul la stânga în glorie, pe cruce. 
În acel loc Isus va fi recunoscut ca fiind Dumnezeu. 
 Aşadar ei cer, fără să înţeleagă ceea ce vor. 
Şi tot restul discursului este plin de echivocuri 
(ambiguităţi, neclarităţi) între Isus şi discipoli. 
Echivoce sunt şi cererile noastre adresate Domnului... 
Ce dorim de la El? Vrem să împlinească sfintele 
noastre planuri... Care sunt planurile noastre? 
Acelea pe care le au toţi oamenii... Vai de noi...
 v. 22 „Voi nu ştiţi ceea ce cereţi”… 
Evanghelia încearcă să ne conducă să ştim ceea 
ce cerem! Astfel încât să cerem tocmai ceea ce 
Domnul vrea să ne dea. El doreşte să ni se dea 
pe Sine, să ne dea gloria Sa, Viaţa, plinătatea 
libertăţii Sale. Toate acestea vrea să ni le dea...
 Aşadar, mai înainte trebuie să ştim ceea 
ce cerem. De obicei noi nu ştim ce cerem: suntem 
convinşi că cerem lucruri divine, dar, în schimb, 
cerem exact opusul... Acest pasaj biblic ne ajută 
să ştim ce să cerem de la Dumnezeu.
 Isus îşi întreabă discipolii: „Puteţi, oare, să 
beţi paharul pe care-l voi bea Eu?”. Va fi acel pahar 
despre care El va afirma „treacă de la mine”. Dar 
în acel moment Isus va spune „Nu voia Mea, ci 
voia Ta, să se facă!”. Isus va fi primul om care va 
accepta voia lui Dumnezeu, ca fiind adevărata 
mântuire. De aceea Isus este Fiul. Isus însuşi a 
avut dificultăţi înaintea acestui „potir”... Discipolii 
nu au greutăţi, căci răspund: „putem”, putem 
bea chiar mai mult decât unul... E minunată 
inconştienţa discipolilor... Ei nu înţeleg nimic. 
Aceasta e cea mai frumoasă calitate a ucenicului...
 Însă Evanghelia este scrisă pentru discipol 
pentru ca să înţeleagă tocmai faptul că el nu 
înţelege! Altfel spus, noi – discipolii – înţelegem 
la fel ca toţi oamenii... deci ne închipuim că şi 
Cristos este un idol similar cu aceia pe care ni-i 
construim... şi nu vedem că El este gloria lui 
Dumnezeu, care-i mântuirea omului.
 A vedea această glorie înseamnă a trăi. 
Înseamnă să devenim oameni liberi, după 
chipul lui Dumnezeu, pentru întâia oară în viaţa 
naostră... Cu adevărat faptul de a vedea gloria 
este viaţa şi mântuirea omului... Pentru că greşeli 
facem cu toţii. Greşim în evaluarea gloriei, adică 
a consistenţei, a valorii omului... 
 Pe ce noţiune de valoare este structurată, 
bazată întreaga societate? E clar: cine are mai mulţi 
bani, cine are mai multă putere, cine e mai arogant... 
acela se afirmă, acela valorează... În realitate, un 
astfel de om nu valorează nimic! El doar îşi face 
rău sieşi şi altora... Şi acesta este modelul fals al 
omului, pe care toţi îl avem în minte... De aceea 
există nedreptăţile, neînţelegerile, războaiele, 
mizeria, moartea, egoismul, imbecilitatea... Totuşi, 
toş credem că acesta este tipul frumos de om... şi 
astfel, promovând această imagine deşartă dspre 
om, toţi ne distrugem... şi încă de pe acum trăim 
angoasa, singurătatea, moartea, stăpânirea peste 
alţii, nedreptatea, tocmai promovând această 
noţiune de „glorie deşartă”... 
 Discipolii spun: „da, putem”. Partea bună 
a răspunsului lor este că ei vor să bea paharul 
Domnului... însă nu ştiu care este acest pahar. 

Atunci când vor înţelege care este, vor fugi. Dar 
nu-i important, căci apoi se vor întoarce... 
 Cuvintele „Da, putem”... înseamnă că ei 
pretind că ştiu ce este acest pahar, şi că sunt capabili 
să-l bea... au ştiinţă şi putere... după părerea lor. 
Da! E adevărat că ştiu şi pot, dar să facă răul... 
 Isus este înţelegător, adică pricepe bunăvoinţa 
lor, dar este şi ferm şi determinat în a corecta ceea ce 
este greşit...
 v. 23 Isus le permite deja anticipat ceea 
ce ei nu înţeleg şi cer... „Îl veţi bea paharul Meu”. 
De fapt, ambii fraţi vor bea acelaşi pahar al 
Domnului: Iacob va fi primul care-L va mărturisi 
cu viaţa sa pe Domnul, în anul 44 d.Cr., cf., F.Ap. 
12,2; iar Ioan va fi ultimul dintre apostoli, care va 
da mărturie despre acest pahar. Deci îl vor bea. 
Vor fi ascultate rugăciunile lor, chiar dacă acum 
nu înţeleg ceea ce cer... 
 Acest fapt e mângâietor pentru noi: 
Domnul se preface că înţelege greşit rugăciunile 
noastre, dar le împlineşte în mod just... vede 
bunăvoinţa care stă în spatele cererilor... Căci în 
spatele cererilor există ceva bun: adică ei vor să 
stea cu Domnul!... Nu au înţeles cine este Isus, 
dar vor să stea cu El... şi El le permite.
 v. 24  Luca pune tocmai în timpul 
Ultimei Cine această dispută a celor 12 apostoli 
cu privire la primele locuri. Aşadar, în timp ce 
Isus îşi dă viaţa, discipolii se ceartă vizavi de 
„cine este primul, cel mai mare între noi”.
 Ceilalţi discipoli se mânie nu pentru că le 
spun celor doi: „Nu aţi înţeles nimic despre Isus”, 
ci pentru că şi ei vor acelaşi lucru, căci toţi au 
judecat şi au înţeles la fel. De fapt, de ce există 
certuri sau mânii împotriva altora? Pentru că 
vrem şi noi acelaşi lucru, pe care-l vor şi ei... Toate 
disputele noastre contradictorii sunt cauzate de 
dorinţele care vizează acelaşi obiectiv... adică ne 
certăm dacă urmărim acelaşi scop. 
 Această noţiune falsă despre glorie este 
începutul (principiul) oricărei diviziuni nu doar 
între apostoli, ci între toţi oamenii.
 v. 25  Mai întâi ne spune care este 
ideea lumii despre glorie: este acea glorie care 
se realizează doar în oamenii „care pot”, pentru 
că nu toţi pot fi conducători, oameni mari, 
valoroşi... Însă conducătorii şi persoanele de 
vază reprezintă omul ideal... De aceea ei sunt 
consideraţi importanţi... şi fiecare dintre noi ar 
dori să fie ca ei...
 Atunci care este modelul? Cel care 
comandă este un om care subjugă, se comportă 
ca un stăpân, deşi nu are dreptul. Altfel spus, în 
loc să slujească, se slujeşte de alţii. Îşi foloseşte 
calităţile pentru a-i domina pe alţii, pentru a se 
înălţa, pentru a se deosebi, în loc să slujească. Deci 
îi oprimă pe alţii: le ia libertatea, în loc să le-o dea. 
 Am putea crede că dedesubt se află 
o viziune greşită despre putere. Nu! În spate 
nu se află o viziune greşită despre putere, ci 
adevărul este următorul: ori exercităm puterea 
în acest mod şi instinctiv exact aşa facem, sau, 
exercităm puterea în felul propus de versetele 
care urmează... Dar însuşi apostolii – instinctiv – 
exercită puterea în primul fel... 
 Cine nu recunoaşte că are instinctul de a 
domina pe nedrept (de a face pe patronul fără 
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niciun drept) şi de a oprima – fiecare aşa cum 
poate – cu multă probabilitate nu înţelege partea 
a doua. Iar rădăcina păcatului se arată în această 
relaţie – în această raportare la alţii – adică în a 
oprima şi a stăpâni pe nedrept, în măsura în care 
ne este posibil, crezând că ne realizăm în acest 
fel. În schimb, în acest fel noi ne distrugem ca fii 
ai lui Dumnezeu şi-i distrugem şi pe alţii.
 vv. 26-27 Ar trebui să ne rămână în urechi 
şi în inimă cuvintele: „Nu tot aşa va fi între voi”, 
pentru că aşa este peste tot; instictiv apostolii s-au 
comportat aşa, iar eu nu cred că noi suntem cu mult 
mai buni... „Nu tot aşa între voi”, ci exact opusul! 
 „Nu tot aşa între voi” pentru că nu aceasta-i 
gloria omului, ci e falimentul lui! E un Dumnezeu 
răsturnat, e idolul morţii, este mândria deşartă, 
importanţa goală, lipsa de valoare, e omul care 
se dă (se vinde) în totalitate nimicului şi, mai 
înainte de a cădea-n prăpastie face mult rău... 
Deci, „Nu tot aşa între voi”...
 Credinciosul – fie în interiorul comunităţii, 
fie în această lume – vesteşte că gloria lui 
Dumnezeu există şi că ea nu este aşa, ci-i exact 
opusă! Şi e acea glorie care cu adevărat umple 
lumea de frumuseţe şi de bunătate care dau viaţă. 
 Creştinul nu este un om care renunţă 
(care se predă). Vrei să devii mare? E clar că 
trebuie să devii mare. „Mare” este atributul lui 
Dumnezeu. Însă măreţia lui Dumnezeu este cea 
de a sluji, este cea a lui Isus care spală picioarele... 
„A servi” este expresia concretă a lui „a iubi”: 
aceasta este măreţia lui Dumnezeu.
 Nu înseamnă că un om este atât de mic 
încât trebuie să aibă pe un altul sub picioare, 
pentru a se simţi mare... Adevărata măreţie este 
cea de a iubi şi sluji şi de a face loc celuilalt...  
 Ce face Isus la ultima cină, cunoscând pe 
deplin gloria Sa divină de Fiu al lui Dumnezeu, 
ştiind clar că a venit de la Tatăl şi că se întoarce 
la Tatăl? Se dezbracă de hainele Sale, se încinge 
cu un ştergar şi spală picioarele. Aceasta este 
conştiinţa Sa divină: a spăla picioarele. Tocmai 
astfel se revelează ca Dumnezeu în gloria Sa. 
Pentru că iubirea slujeşte, ea nu se foloseşte de 
altul şi nu-l face sclav... Aşadar există o adevărată 
măreţie pe care trebuie să o realizăm: este măreţia 
noastră adevărată, care este cea a lui Dumnezeu. 
 Ce frumoasă ar fi o lume sau o relaţie în 
care în loc de a ne subjuga unii pe alţii, toţi ne-am 
sluji şi ne-am fi de folos în mod reciproc... ne-
am elibera reciproc, ne-am maturiza împreună... 
Fiecare ajutându-l pe celălalt să trăiască. Cu 
adevărat ar fi „lumea nouă” pe care am trăi-o în 
raporturile dintre noi.
 Nu doar suntem chemaţi să fim mari, ci 
să fim „primul”… Primul este celălalt atribut 
al lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii primul, să fii 
sclavul! Sclavul este cel care aparţine celuilalt. 
Adevărata libertate este cea de a aparţine 
celuilalt, aşa cum este Dumnezeu, care aparţine 
tuturor. Este maxima libertate de a iubi. 
 Pornind de la această dublă noţiune 
de glorie se joacă, se decide existenţa noastră 
şi istoria lumii. Una este gloria care conduce 
la cruce şi la distrugere, la moartea totului, la 
nimic; alta este gloria care, deşi trece prin cruce – 
pentru că Dumnezeu respectă libertatea omului 

– conduce la înviere, la viaţă, încă de acum, şi la 
măreţia lui Dumnezeu.
 Libertatea este cea de a sluji şi astfel 
ne asemănăm cu Isus care e mare, e primul, e 
Dumnezeu… Următorul verset ne arată că aşa a 
trăit, adică a slujit Isus!
 v. 28 Versetul îl defineşte pe Isus: „Fiul 
omului a venit să slujească”. 
 El nu aserveşte (subjugă) pe nimeni; e în 
slujba libertăţii tuturor; nu oprimă, nu asupreşte 
pe nedrept, nu stăpâneşte, ci este primul Om liber 
care ştie să slujească. Este servitorul libertăţii şi 
al vieţii, la fel ca Dumnezeu, până la „a şti să-şi 
dea viaţa”. 
 „A da viaţa” înseamnă a da viaţa, a ne 
ajuta să trăim. Este atributul lui Dumnezeu care 
face să izvorască viaţa.
 Moartea Sa – a-şi da viaţa – produce viaţă, 
căci biruieşte moartea... şi devine „răscumpărare 
pentru mulţi”, însemnând pentru toţi, pentru 
mulţimi. Cu alte cuvinte, tocmai această glorie a 
lui Dumnezeu între oameni devine o capacitate 
de a elibera omul, de a face să reînflorească viaţa 
chiar şi dincolo de moarte, precum şi o capacitate 
de răscumpărare pentru toţi.
 În acest text iese la iveală gloria lui 
Dumnezeu şi modul uman în care noi o 
înţelegem, adică exact pe dos. Şi, în toate aceste 
echivocuri, pasajul biblic vrea să sublinieze 
orbirea noastră faţă de adevărata noastră 
realitate, faţă de adevărul nostru care este similar 
cu a lui Dumnezeu; înaintea gloriei...
 Şi nu este un lucru secundar, pentru că în 
funcţie de modelul de glorie pe care şi-l propui, 
îţi direcţionezi viaţa într-un sens care o distruge 
sau în cel opus, care cu adevărat o realizează 
după chipul lui Dumnezeu. Deci tocmai în a 
vedea această glorie se „joacă” viaţa noastră. 
 Texte utile:
 Ps. 32, Is. 55, 1Sam. 8, 10-22, Jud. 9, 8-15, 
Io. 13, 1-17, Fil. 2, 5-11.
 Întrebări despre text...:
 În ce echipă sunt? Depinde de ideea mea 
despre glorie... 
 1. Este cea a lui Dumnezeu care e sărăcie, 
dar, slujire, umilinţă şi iubire... Aceasta e gloria 
care-l eliberează pe om, restituindu-i faţa sa 
adevărată şi-l face viu. 
 2. Sau prefer gloria (mândria) deşartă, 
care distruge omul, care e cea a bogăţiei, a 
stăpânirii, a oprimării, a orgoliului, care ne face 
tot mai stupizi şi produce tot răul pe care-l aflăm 
în noi şi-n afara noastră.
 Să observăm clar diferenţa între cele 
două glorii. 
 Să vedem felul rugăciunilor noastre... De 
obicei sunt precum cele ale mamei lui Iacob şi 
Ioan: îi cerem Domnului cu multă devoţiune să 
facă ceea ce noi vrem...
 Când discipolii spun: „Noi putem bea 
paharul. Da. Îl vom bea”... La fel ca în lucrurile 
bune pe care noi vrem să le facem... De obicei 
în spatele lor sunt multe intenţii rele. Să le 
descoperim, ne este tare de folos. 

Silvano FAUSTI
(traducere Pr. Dr. Mihai Tegzeş)
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LUMEA ÎN CARE TRĂIM 

SCRISOARE PASTORALĂ

 Dragi fraţi şi surori în Cristos,

 Cu spirit profetic, vizionara de la Fatima, sora Lucia dos Santos, în 1981, cu ocazia 
fondării Institutului Ioan Paul al II-lea din Roma, dedicat studiilor pe tema căsătoriei şi 
a familiei scria: „bătălia finală dintre Dumnezeu şi împărăţia satanei va fi pentru căsătorie şi 
familie. Nu vă fie teamă”, a adăugat ea, „căci oricine lucrează pentru sfinţenia căsătoriei şi a 
familiei va avea mereu de suferit şi se va lovi de tot felul de împotriviri, căci familia este chestiunea 
decisivă”, dar cu multă speranţă sora Lucia încheia „dar Ea îi va zdrobi capul”. Astfel sora 
Lucia lega de devoţiunea la Inima neprihănită a Mariei lupta pentru apărarea familiei de 
orice rău, dar şi victoria asupra asalturilor satanei.

 În ultimele decenii asistăm în Europa şi în lumea întreagă la un adevărat atac asupra 
instituţiei familiei şi a căsătoriei, un război subtil dus paradoxal în numele libertăţii, al unei 
libertăţi greşit înţelese care răstălmăceşte semnificaţia termenilor de căsătorie şi de familie. 
Gravitatea vine din faptul că se atentează astfel la temeiul creaţiei, cu adevărul despre relaţia 
dintre bărbat şi femeie, despre transmiterea vieţii, despre educaţia copiilor. Cum oare noi, 
episcopii din România, să nu ne exprimăm îngrijorarea faţă de situaţia căsătoriei şi a familiei?
 
 Salutăm cu mare speranţă iniţiativele din societatea civilă, numărul mare de asociaţii 
şi fundaţii care s-au grupat pentru a apăra căsătoria şi familia. Le încurajăm şi le susţinem 
cu rugăciunea noastră. În această rugăciune punem şi Referendumul care probabil se va 
ţine în viitorul apropiat, octombrie-noiembrie, şi care vizează modificarea articolului 48 
din Constituţia României. Ne exprimăm acordul pentru înlocuirea expresiei „uniune liber 
consimţită între soţi” cu „uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie” în viitoarea Constituţie 
a României, considerând-o ca o necesară măsură de ocrotire a căsătoriei şi a familiei.

 Le cerem tuturor credincioşilor şi oamenilor de bunăvoinţă din întreaga societate 
să susţină acest demers acasă, la muncă, oriunde au ocazia de a se întâlni cu prieteni, rude, 
cunoscuţi. Propunem aceasta ca pe o formă de apostolat şi ca pe o puternică mărturie de 
recunoaştere şi promovare a frumuseţii căsătoriei şi familiei aşa cum a voit-o Dumnezeu 
şi un răspuns dat campaniei subtile de distrugere a căsătoriei.

 Încredinţăm ocrotirii Inimii neprihănite a Mariei întreaga operă de susţinere a 
familiei cu speranţa că şi România se va alătura statelor europene care au introdus în 
Carta lor fundamentală precizarea cu privire la căsătoria dintre un bărbat şi o femeie.

 Le cerem preoţilor ca până la sfârşitul lunii octombrie, dedicată sfântului rozariu, 
în fiecare duminică să recite rugăciunea: „Sub ocrotirea ta alergăm, sfântă Născătoare de 
Dumnezeu, nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte oricând de toate 
primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată. Amin.”

Episcopii Catolici din România

nr. 162/20.09.2017
CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Scrisoare pastorală

Iaşi, nr. 162/20.09.2017
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ŞCOALĂ DE VARĂ LA BĂDĂCIN

 Aproximativ 100 de copii au participat 
zilnic la cea de-a a IV-a ediţie a proiectului 
„Împreună în diversitate şi multiculturalitate” , 
care s-a desfăşurat în acest an, în perioada 1-14 
august 2017, la Bădăcin. Proiectul s-a desfăşurat în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, 
Primăria Comunei Pericei, Parohia Greco-Catolică 
„Întâmpinarea Domnului” Bădăcin, Grădiniţa 
cu Program Prelungit Nr. 1, Pericei, Asociaţia 
Grădiniţa Copiilor Noştri Pericei, Colegiul Naţional 
,,Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, Grădiniţa cu 
Program Normal Bădăcin, Şcoala Gimnazială Nr.1 
Panic, Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu’’ Halmăşd, 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos, Şcoala 
Gimnazială Nr.1 Bănişor, Şcoala Gimnazială Nr.1 
Pustă Şimleu Silvaniei şi Liceul de Artă ,,Ioan 
Sima”Zalău precum şi cadre didactice din judeţele 
Maramureş, Cluj, Bihor şi Satu Mare.
 Acest proiect a fost inclus în Calendarul 
Activităţilor Educative Regionale 2017 aprobat de 
către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi avizat 
de către Ministerul Educaţiei Naţionale, poziţia 
1196, din Calendarul activităţilor regionale şi 
interjudeţene 2017, fără finanţare M.E.N.
 Activităţile propuse s-au desfăşurat 
împreună cu instituţiile partenere amintite, timp 
de două săptămâni şi au avut în vedere jocurile 
în echipă, atelierele pe diverse sectoare tematice, 
jocuri interactive, învăţarea limbii italiene în 

paralel cu secvenţe de reactualizare a limbii 
engleze, ateliere de lucru „mâini îndemânatice” şi 
activităţi relaxante. Toate acestea s-au desfăşurat 
la Bădăcin, în curtea Şcolii Primare „Iuliu Maniu”.
 Am încercat ca pe parcursul celor 
patru ediţii ale parteneriatului nostru să dăm 
culoare unei părţi din vacanţă prin jocuri pline 
de animaţie, activităţi educative, recreative, 
distractive şi formative.
 De menţionat este faptul că cele patru ediţii 
au au avut câte un motto precum ,,Nu te prăbuşi’’, 
,,Pune suflet în ceea ce faci’’, ,,Toată lumea este familia 
mea’’, ,,Munceşte mult şi fii drăguţ’’ acesta fiind inspirat 
din imaginea centrală a blazonului Bădăcinului, 
porumbelul si spicele de grâu. Atelierele de pictiră, 
programate în cadrul acestei şcoli de vară, au scos 
în evidenţă, prin măiestrie şi culoare simboluri ale 
localităţii. Participanţii au ascultat câteva explicaţii 
cu referire la istoria locală şi au descoperit elenente 
de istorie naţională. Implicarea copiilor în cadrul 
activităţilor desfăşurate au contribuit la baza 
dezvoltării personalităţii acestora, la dezvoltarea 
capacităţii intelectuale şi de memorare, dar şi a 
conştientizării unui comportament adecvat.
 Unul din voluntarii participanţi, Albu 
Ionuţ, a afirmat urmatoarele: „În urmă cu ceva 
timp, la Bădăcin debuta un proiect de parteneriat între 
localităţile Brescia din Italia şi Bădăcin, comuna Pericei. 
De atunci au trecut patru ani de experienţă, patru 

LUMEA ÎN CARE TRĂIM 

„Împreună în diversitate şi multiculturalitate”, ediţia a IV-a
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ediţii la rând. Ceea ce se întâmplă la Bădăcin este un 
lucru minunat deoarece, Iuliu Maniu îşi dorea ca: «Pe 
domeniul de la Bădăcin să fie educaţi şi instruiţi tineri!», 
astfel prin această tabără de vară am reuşit să îndeplinim 
una din dorinţele marelui om politic, Iuliu Maniu. Aici, 
cu ocazia desfăşurării acestui proiect, am învăţat ceea ce 
înseamnă să fii voluntar, ce înseamnă să ajuţi fără să 
aştepţi la schimb o răsplată, deşi cea mai bună rasplată 
este zâmbetul ce se citeşte pe feţele copiilor. Astfel îţi 
dai seama că ai făcut o treabă bună. Aşadar, pot spune 
că tabăra de la Bădăcin a avut un real succes. Singura 
întrebare pe care o primesc de la copii, odată cu venirea 
verii, este: «Când mergem la Bădăcin?»”.
 „Această tabără pentru mine a însemnat două 
săptămâni de socializare şi comunicare cu noi oameni. 

Am legat noi prietenii, ne-am distrat, ne-am jucat şi 
am învăţat multe lucruri noi. A fost foarte frumos”, 
a concluzionat Tătar Anamaria, participant în 
cadrul proiectului.
 Scopul acestui parteneriat a fost relaxarea 
copiilor pe timpul vacanţei, cultivarea prieteniei, 
socializării, a deschiderii şi fraternizării între 
copii cu diferenţe de vârstă, de naţionalitate, 
de obiceiuri şi tradiţii, ideea de a sta împreună 
într-o lume diversă, multiculturală, dar şi 
dezvoltarea ideii de voluntariat prin implicarea 
gratuită în slujba semenilor într-o lume diversă, 
multiculturală.

Prof. Maria BORZ

TRUPURILE SFINŢILOR 21 DE MARTIRI COPŢI

LUMEA ÎN CARE TRĂIM 

 Poliţia libiană a găsit rămăşiţele 
pământeşti ale celor 21 de creştini copţi 
înjunghiaţi de ISIS pe coastele Mediteranei, 
într-unul dintre cele mai tulburătoare episoade 
ale propagandei ororii. Imaginile salopetelor 
portocalii însângerate şi ale trupurile acoperite 
ale victimelor – aliniate într-o zonă deşertică 
– au fost difuzate pe 6 octombrie 2017 de 
departamentul de criminalistică din Misurata. 
Găsirea lor a avut loc puţin mai încolo de zona 
de coastă de lângă Hotelul Mahary, la vest de 
Sirte, unde în ianuarie 2015 a avut loc masacrul. 
După câteva săptămâni – pe 15 februarie – 
imaginea bărbaţilor cu salopetele portocalii, 
puşi în genunchi, având fiecare în spatele său un 
militant îmbrăcat în negru şi ţinându-le cuţitul 
la gât, a fost difuzată de jihadişti, fiind preluată 
rapid de mass-media din toată lumea. Imaginile 
erau însoţite de ameninţarea unei cuceriri 
iminente a Romei.
 La doi ani şi jumătate distanţă, regăsirea 
trupurilor era aşteptată de mai multe zile: 
săptămâna trecută, asistentul procurorului 
general libian Al Sadiq al Saour, anunţând 
arestarea unui nou grup de militanţi ISIS, a 
specificat că printre ei era şi autorul materialului 
video cu creştinii înjunghiaţi. De asemenea a 
spus că în timpul interogatoriului acesta a indicat 
detalii privind măcelul, precum şi locul unde au 
fost îngropaţi. Ştirea a reaprins speranţa familiilor 
victimelor de a avea rămăşiţele pământeşti ale 
celor dragi; dar lucrurile păreau nesigure, fără 
o verificare cu privire la prezenţa efectivă a 
rămăşiţelor. Acum difuzarea imaginilor pare să 
alunge orice îndoială. Din cele 21 de victime ale 
masacrului – muncitori constructori care lucrau 
într-un şantier din Sirte – numai 20 erau creştini; 
împreună cu ei a fost ucis şi un cetăţean ghanez, 
Matthew Ayariga, care lucra împreună cu grupul 
(conform unora s-ar fi convertit tocmai văzând 
credinţa colegilor creştini).
 Datorită impactului mediatic al imaginilor 

martiriului copţilor la Sirte, acesta a devenit un 
eveniment simbol pentru creştinii din Orientul 
Mijlociu. La numai o săptămână distanţă de 
la ştirea despre măcel, Papa copt Tawadros 
al II-lea anunţa deja înscrierea numelor lor în 
sinaxar, cartea martirilor din Biserica Coptă. Data 
sărbătoririi lor, 15 februarie, corespunde zilei în 
care ISIS a difuzat materialul video al decapitării 
lor. Comemorarea este surprinsă şi de iconografia 
coptă, care îi reprezintă la malul mării şi cu 
salopetele portocalii, preluând chiar imaginea 
transmisă de jihadişti. 13 dintre muncitorii copţi 
veneau din satul al-Our, din districtul Minya, din 
nordul Egiptului. Aici, din voinţa preşedintelui 
egiptean al Sisi, este în construcţie o biserică 
dedicată comemorării lor. Lucrările sunt acum 
aproape terminate şi este aşadar foarte probabil 
ca trupurile apărute în deşert să fie înmormântate 
în interiorul ei, într-un loc destinat să devină un 
sanctuar al martirilor copţi din secolul al XXI-lea. 
 „Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele 
lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, 
Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori 
au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase 
îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte 
sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.”

(cf. www.ercis.ro)
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PARASTAS PENTRU PROFESORUL MARIUS CUTEANU

 Duminică, 5 noiembrie 2017, la Biserica 
Greco-Catolică cu Hramul „Sfânta Treime” din 
Şimleu Silvaniei, în cadrul Sfintei Liturghii, a 
avut loc parastasul pentru profesorul Marius 
CUTEANU, de la a cărui naştere s-au împlinit 
100 de ani (sâmbătă, 4 noiembrie 2017).
 Ceremonialul religios a fost săvârşit de 
către: preotul vicar foraneu Gheorghe ŢURCAŞ, 
părintele protopop Nicolae BODEA şi preotul 
Florin MĂRINCEAN.
 Întru cinstirea memoriei profesorului 
Marius Cuteanu, spun:
 N-a murit,
 Doar a apus...
 E proslăvit
 De Cel de Sus!
                                                                                     

Prof. Marin ŞTEFAN
Publicist, Şimleu Silvaniei

 „Cu voia Tatãlui, prin lucrarea Fiului şi prin 
săvârşirea Spiritului Sfânt s-a zidit această Sfântă 
Biserică Greco-Catolică între anii 2012-2017, în timp 
ce Biserica Universală era condusă de Sfântul Părinte 
Papa Francisc, Arhiepiscop Major şi Mitropolit al 
Blajului fiind Preafericitul Lucian Mureşan, Episcop 
al Eparhiei noastre de Oradea, Preasfinţitul Dr. 
Virgil Bercea, Vicar General al Oradiei fiind Pr. 
Mihai Vătămănelu, Vicar Foraneu al Silvaniei, Pr. 
Gheorghe Ţurcaş, Protopop de Şimleu Silvaniei, Pr. 
Nicolae Bodea, iar Preot Paroh, George-Nicolae Chiş, 
prim-curator, Petru Brisc.”
 Moment de bucurie şi împlinire 
sufletească în Parohia Valcău de Sus, odată cu 
sfinţirea noii Biserici cu hramul „Schimbarea la 
Faţă a Domnului” când în Duminica Dinaintea 

Înălţării Sfintei Cruci, Preasfinţia Sa Virgil 
Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, însoţit 
de către Excelenţa Sa Miquel Maury Buendia, 
Nunţiul Apostolic în România şi Republica 
Moldova au săvârşit Slujba sfinţirii Bisericii. 
Ierarhii întâmpinaţi de soborul de preoţi şi 
oficialităţi, dar şi de către copiii îmbrăcaţi în 
straie populare, au binecuvântat pe cei prezenţi 
precum şi munca bunilor credincioşi din Valcău 
de Sus, care au ridicat o nouă Biserica spre 
mărirea lui Dumnezeu.
 După Slujba de sfinţire a noii Biserici, a 
fost săvârşită Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
la care au participat o mulţime de credincioşi, 
cuvântul de învăţătură fiind transmis de către 
Nunţiul Apostolic din România. Părintele 
George Nicolae Chiş, parohul comunităţii, a 
primit din partea Preasfinţitului Părinte Virgil 
crucea pectorală, ca semn al aprecierii pentru 
devotamentul şi munca depusă în vederea 
construirii noii Biserici, iar domnul Brisc Petru, 
primul curator, a primit distincţia „Crucea 
Eparhială pentru laici”.
 Binecuvântează Doamne moştenirea Ta, 
pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale şi pe cei ce 
cu credinţă, cu bună cucernicie şi cu frica de 
Dumnezeu intra şi se roagă într-însa. Amin!

Eugen Ivuţ

LUMEA ÎN CARE TRĂIM 

SFINŢIREA BISERICII DIN VALCĂU DE SUS, SĂLAJ
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