


Nr.1 (34) - martie 2010                        FLORI DE CRIN 
 

2 

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

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

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

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

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

 
Cuprinsul 

 
 

 

Editorial                     ROMUL POP „O lună cu prietenele noastre, sufletele din Purgator” 3 
Teologie IOAN ERDELI 

CRISTIAN BORZ 
Purgatoriul 
Postul Mare - consideraţii 
 

5 
8 

Memoria activă          VASILE OLTEAN 
VALERIA CIOCEAN 
MARIUS CUTEANU 

Biserica de lemn din Camăr – monument istoric  
Tragedia Bisericii Greco-Catolice din Bobota, Sălaj 
Oameni de ispravă din Şimleu 

9 
10 
12 

Sinaxar PAUL MAIBERGER 
IOANA GALE 

Rut, o emigrantă în genealogia lui Isus 
Sfântul Valentin 

14 
16 

Amvon MIHAI TEGZEŞ        Duminica Floriilor 17 
 CRISTIAN BORZ 

GEORGE CHIŞ 
GHEORGHE ŢURCAŞ 

Predică la înmormântarea unui creştin practicant 
Predică la înmormântare 
Despre rugăciunile pentru cei morţi 

22 
24 
26 

 
Lumea în care trăim    CAMELIA POP 

MIRCEA ARDELEAN 
REDACŢIA 

Lecţiile trecutului 
Cuvânt de suflet şi de mulţumire 
În curând... „Florilegiu Omiletic” 

28 
30 
31 

                                
 
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  
GHEORGHE ŢURCAŞ. Redacţia:Şimleu Silvaniei, Str. Libertăţii, bl. L40, sc.C,ap. 12 (pr. Cristian Borz) 

 e-mail: floridecrin@yahoo.com 
Redactor fondator a noii serii: Pr. ROMUL POP 

Redactor şef: Preot CRISTIAN BORZ (0260-678956;  0740-696187) prcristianborz@yahoo.it 
Redactori:,Protopop de Zalău – VALER V.PĂRĂU (661795; 0740068880; parvaler@yahoo.it); Protopop 

de Supur- SIMION MĂRIEŞ (622223; 0740688149);  ing. TEODOR  POCOLA ( 0741-091253) 
Poşta redacţiei: Costul revistelor primite cu taxă ramburs sau plata abonamentului Vă rugăm să le depuneţi în 
contul bancar al Protopopiatului Greco-Catolic, Şimleu-Silvaniei, RO49RZBR0000060003923258 Raiffeisen Bank. 
Pentru abonamente (12 RON pe an) comunicaţi cu Pr. GHEORGHE ŢURCAŞ (0260/678094; 0740686374) 
                                       Coperta: Marius V. Pop                                                              

TIPĂRIT LA: Tipografia ANVIORI Baia Sprie, tel: 0262-260 916   
 



Nr.1 (34) - martie 2010                        FLORI DE CRIN 
 

3 

                      
 

“O lună cu prietenele noastre, sufletele din Purgator” 
- o rugăciune puternică - 

 
 
Cartea Părintelui Berlioux, “O 

lună cu prietenele noastre, sufletele 
din Purgator. Să le cunoaştem, să le 
rugăm, să le eliberăm”, publicată 
sub patronajul călugărilor bazilieni 
OSBM, se bucură de o largă 
răspândire între creştinii practicanţi 
şi de faima că este o “rugăciune 
puternică”. Se 
rosteşte de 
obicei în cursul 
lunii noiembrie 
(luna pomenirii 
morţilor), dar şi 
în orice timp al 
anului, câte 30 
de zile 
consecutiv.  

Zilnic se 
citeşte o 
învăţătură de 
credinţă, o 
pildă şi o scurtă 
rugăciune a 
zilei respective ; 
apoi se rosteşte 
o decadă de 
Rozar, Litania 
pentru sufletele 
din Purgator, 
Credeul, 
Bucură-te 
Regină, Rugăciunea pentru sufletele 
din Purgator şi Psalmul 129 (toate 
înserate la sfârşitul cărţii).  

Aceste lecturi şi rugăciuni 
sunt în conformitate cu doctrina 
Bisericii Catolice – în acord cu 

textele Conciliului Vatican II- ale 
constituţiei dogmatice asupra 
Bisericii Lumen gentium (49-100) şi 
ale Catehismului Bisericii Catolice 
(1030-1031 ;1471-1472), privind 
comuniunea de viaţă cu fraţii noştri 
aflaţi în perioada de purificare de 
după moarte.  

În prefaţa 
cărţii citim : “În 
lumea creştină 
se ştie bine că 
rugăciunea celor 
vii este utilă 
celor răposaţi, 
dar nu se ştie 
suficient de bine 
că sufragiile 
pentru cei 
răposaţi sunt 
utile celor vii. 
Da, puterea şi 

recunoştinţa 
sfintelor suflete 
din Purgator 
sunt prea puţin 
cunoscute şi 
apreciate; nu ne 

preocupăm 
suficient de 
posibilitatea de a 
recurge la 

mijlocirea lor. Şi totuşi, creditul lor 
este atât de mare încât, dacă nu 
am avea dovada experienţei de 
fiecare zi, ar fi greu să credem. 

Într-adevăr, aceste suflete 
binecuvântate nu mai pot câştiga 

EDITORIAL 
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merite; dar ele au facultatea de a 
face ca meritele lor anterioare să fie 
spre folosul nostru. Ele nu mai pot 
obţine nimic pentru ele însele, dar 
rugăciunile pe care le fac pentru noi 
şi suferinţele pe care le îndură, 
mişcă Inima lui Iisus. Şi dacă, din 
acel loc de ispăşire, ele pot să ne 
fie atât de folositoare, ce nu vor 
face ele pentru noi, atunci când vor 
ajunge în Cer! Cât vor fi de 
recunoscătoare faţă de binefăcătorii 
lor! 

De aceea, foarte mulţi 
teologi, printre care sfinţii Liguori, 
Bellarmin, Suarez, ne învaţă că 
putem în mod legitim şi foarte 
folositor să invocăm sufletele din 
Purgator pentru a obţine de la 
Dumnezeu harurile şi favorurile fie 
trupeşti, fie sufleteşti, de care avem 
nevoie.  

Sfânta Tereza obişnuia să 
spună că întotdeauna obţinea ceea 
ce îi cerea lui Dumnezeu prin 
mijlocirea celor răposaţi. „Când 
doresc să obţin neapărat un har, 
spunea sfânta Ecaterina de Bolonia, 
apelez la aceste suflete care suferă, 
pentru ca ele să ducă cererea mea 
lui Dumnezeu, şi harul Lui îmi este 
totdeauna acordat”. Ea ne asigura 
că, prin mijlocirea acestora, primea 
chiar favoruri care nu-i fuseseră 
acordate prin mijlocirea Sfinţilor.  
 Există mai ales anumite 
favoruri temporare care par a fi 
rezervare acestor suflete spre a fi 
îndeplinite: vindecarea unei boli 
grave; scăparea de un pericol fizic, 
moral sau spiritual;  căsătoria şi 

înţelegerea în familie; găsirea unui 
loc de muncă… Ştiind cât preţ 
acordă oamenii acestor bunuri de 
ordin secundar, Dumnezeu le-a pus, 
ca să spunem aşa,  la dispoziţia 
acestor suflete care suferă în 
Purgator, pentru a ne incita în acest 
fel să le obţinem cele mai mari 
sufragii.  
 Deci, avem numai de câştigat 
dacă facem acest schimb de 
rugăciuni cu fraţii noştri răposaţi. 
Admirabil dar al Providenţei  şi 
admirabil mister al Comuniunii 
Sfinţilor! În timp ce noi le uşurăm 
suferinţa prin rugăciunile noastre şi 
îi eliberăm din Purgator, ei oferă lui 
Dumnezeu pentru noi toate 
meritele lor dobândite pe pământ şi 
astfel primim binecuvântări 
spirituale şi temporare. Câte 
avantaje, câte mângâieri de tot 
felul în practicarea carităţii creştine 
faţă de membrii Bisericii în 
suferinţă! 

Să cunoaştem sufletele din 
Purgator, să le rugăm,  să le 
eliberăm: iată cele trei motive 
pentru care am pregătit această 
broşură. Cine ar putea afirma că nu 
are pe nimeni în Purgator, fie din 
familia sa, fie din cei apropiaţi lui?”. 
 Acesta-i şi motivul nostru 
pentru care prezentăm în acest 
număr al Florilor de Crin  doctrina 
despre Purgator. 
 
Husasău de Criş, 14 februarie 2010                  
Pr. Vasile-Romul Pop 
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Purgatoriul 
 

Pentru a se prezenta în fața lui Dumnezeu 
după moarte, sufletul omului trebuie să fie cu 
desăvârșire curat. De aceia sufetele celor care 
mor cu păcate ușoare, sau nu au ispășit suficient 
pe pământ pentru păcatele mari care au fost 
iertate se curăță în purgator pentru a putea intra 
în paradis. 

Purgatorul sau locul curățitor, așa dar, 
este un loc de muncă unde sufletele oamenilor, 
care au murit numai cu păcate ușoare, ori cu 
pedepse neîmplinite, se chinuiesc până se curăță 
de păcate și atunci ajung în rai. Existența 

purgatorului este un adevăr de credință definit de Conciliul Ecumenic al 17-lea de la 
Florența (1438-1448) reafirmat de Conciliul Tridentin (1546-1563) în sesiunea a XXV 
din 1563: “Căt despre credincioșii care, căindu-se cu adevărat au murit în iubirea lui 
Dumnezeu fără însă a fi făcut roade suficiente de pocăință pentru păcatele și 
omisiunea lor, sufletele sunt curățite după moarte prin pedespse de purificare. La 
ușurarea acestor pedepse contribuie sufragiile credincioșilor de pe pământ, cum sunt 
Sfânta Liturghie, pomenile și alte fapte de caritate”. 

Romanii credeau că sufletele înainte de a ajunge la pacea din Eliseu trebuiau 
să se curețe de păcate și de rugina cu care s-au întinat pe pământ. Grecii 
deasemenea credeau că sufletele se curățesc în Acheron cu pedepse proporționale 
cu păcatele făcute în viață. 

Învățătura despre purgator are temeiuri biblice. În Cartea Judecătorilor 
(11,40) fiicele Ierusalimului plângeau în fiecare an pe  Ieftae fata lui Galaaditeanul 
patru zile pe an. Și Iosif, frații și neamurile l-au jelit timp de șapte zile pe tatăl lor 
Iacob (Gen. 50,7). În Cartea a doua a Macabeilor (12,43) învățătura despre purgator 
este clar prezentată: “Iuda, Macabeul, comandantul iudeilor strângând bani după 
numărul bărbaților care erau cu el, două mii de drahme de argint, a trimis la 
Ierusalim să se aducă jertfă pentru păcat. Foarte bun și curios lucru, având în 
vedere învierea morților. Căci de n-ar fi nădejde că ar învia cei care mai înainte au 
căzut, zadarnic și de râs lucru ar fi fost a se ruga pentru cei morți. Și a văzut că celor 
care au bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus, drept aceia sfânt și 
cucernic gând a fost că a adus jertfă de curățire pentru cei morți, ca să se 
slobozească de păcat”. Iar în Cartea profetului Baruh găsim această admirabilă 
rugăciune pentru cei morți: “Doamne, Atoținătorule, Dumnezeul lui Israel, auzi 
rugăciunea celor ce au murit ai lui Israel, și a fiilor celor care au păcătuit înaintea Ta, 
care n-au ascultat glasul Tău și s-au lipit de rele. Nu-ți aduce aminte de nedreptățile 
părinților noștri, ci adu-ți aminte de mâna Ta și de numele tău în vremea aceasta” 
(3,5). În timpul robiei babiloniene Tobit îl sfătuiește pe fiul său Tobie: “Fii darnic cu 
pâine și vin la mormântul celor drepți” (4,17).  

Interpretarea rabinică a Scripturii atestă de asemenea această credinţă. În 
Cartea Profetului Zaharia, Domnul a spus: "Două treimi vor pieri, şi vor muri, iar 

TEOLOGIE 
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cealaltă treime va fi lăsată acolo. Iar pe aceasta a treia o voi pune în foc; îi voi curăţi 
ca pe argint şi îi voi încerca cum se încearcă aurul" (13,9); Şcoala Rabinului 
Shammai a interpretat acest pasaj ca o purificare a sufletului prin mila şi bunătatea 
lui Dumnezeu, pregătindu-l pentru viaţa eternă. În Sirah 7:35, cuvintele "chiar şi 
morţilor fă-le parte de dărnicia ta" au fost interpretate ca a-l implora pe Dumnezeu 
să cureţe sufletul. Rezumând, Vechiul Testament atestă cu claritate un anume fel de 
proces de purificare a sufletului credinciosului după moarte. 

Practica de a veni în ajutorul răposaților prin rugăciuni, pomene, posturi era 
cunoscută atât în Orient cât și în Occident fiind atestată la anul 130 de scriitorul 
Aristide care făcea acest îndemn: “Dacă unul din credincioși moare, ajutați-l să 
ajungă la mântuire celebrând Euharistia și rugându-vă lângă trupul lor neînsuflețit” 
(Apologia lui Aristide 124-126 adresată împăratului Adrian). Sfântul Chiril al 
Ierusalimului (315-386) în a V-a Cateheză mistagogică scrie: “Noi ne rugăm pentru 
toți cei care au adormit înaintea noastră având convingerea că acest lucru va aduce 
cel mai mare folos sufletelor în favoarea cărora este oferită rugăciunea”. Victor Hugo 
(1802-1885), autorul renumitului roman “Mizerabilii” într-una din scrisorile sale 
mărturisește: ”Conștient că moartea nu reprezintă punctul final al vieții mele, când 
voi coborâ în mormânt voi spune, mi-am sfârșit drumul, dar nu voi putea spune,    
mi-am sfârșit viața. Lucrul meu începe iarăși în dimineața următoare. Mormântul nu 
este o cărare oarbă, ci un drum deschis, un bulevard deschis, se pierde aici în amurg 
și se deschide în zorile unei vieții noi. La mormânt nu se încheie totul, ci moartea 
pune capăt existenței pământești.” 

În Noul Testament Sfântul Luca în 12,58-59 scrie: “Când mergi cu pârâșul tău 
la drum nevoiește-te pe cale să scapi de el ca nu cumva să te târască la judecător și 
judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în temniță. 
Zic ție: Nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel din urmă bănuț”. Sfântul Apostol 
Pavel în I Cor. 3,11-15 scrie: “Nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă, 
care e Isus Cristos. Iar de zidește cineva pe această temelie: aur, argint, sau pietre 
scumpe, lemne, fân, trestie. Lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua 
(Domnului). Pentru că în foc se descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul 
fiecăruia. Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul 
cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa ca prin foc.”  

Această învățătură o propune și Conciliul Vatican II (1962-1965) în Constituția 
dogmatică despre Biserică (Lumen Gentium nr.49): „Până când Domnul va veni în 
mărirea sa și toți îngerii împreună cu El și, moartea fiind nimicită, toate îi vor fi 
supuse, unii dintre ucenicii Lui vor fi călători pe pământ, în vreme ce alții, trecuți din 
această viață, se află în purificare, iar alții sunt în glorie, contemplând limpede pe 
Dumnezeu însuși, Unul Întreit, așa cum este”. 

La 17 septembrie 2002, regretatul şi preaiubitul nostru Papa Ioan Paul al      
II-lea a subliniat nevoia de a ne ruga pentru sufletele din purgatoriu. El a spus: 
"Prima şi cea mai înaltă formă de caritate pentru fraţi este dorinţa fierbinte pentru 
mântuirea lor veşnică... Iubirea creştină nu cunoaşte graniţe şi merge dincolo de 
limitele spaţiului şi timpului, permiţându-ne să-i iubim pe aceia care au părăsit acest 
pământ." Prin urmare, nu doar credinţa în purgatoriu ci şi datoria spirituală de a ne 
ruga pentru suflete de acolo, rămân părţi ale credinţei catolice. 

Mai mult, Catehismul afirmă clar credinţa Bisericii cu privire la purgatoriu şi la 
purificarea sufletului după moarte: "Cei care mor în harul şi prietenia lui Dumnezeu 
dar imperfect purificaţi, deşi sunt siguri de mântuirea veşnică, suferă după moarte o 
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purificare ca să dobândească sfinţenia necesară pentru a intra în bucuria cerului. 
Biserica numeşte purgatoriu această purificare finală a celor aleşi, care este cu totul 
deosebită de pedeapsa celor osândiţi" (cf. nr. 1030-32). 

Cheia acestui răspuns este însă aceea de a vedea frumuseţea din doctrina 
purgatoriului. Noi credem că Dumnezeu ne-a dat o voinţă liberă, astfel încât să 
putem alege între ceea ce este drept şi greşit, între bine şi rău. Voinţa noastră liberă 
ne permite să facem alegerea fundamentală - a-L iubi pe Dumnezeu. Un act al 
voinţei libere atrage după sine responsabilitatea. Când alegem să nu îl iubim pe 
Dumnezeu şi prin urmare păcatul, suntem responsabili pentru acest păcat. 
Dumnezeu în dreptatea Sa ne face răspunzători pentru astfel de păcate, dar în 
iubirea şi îndurarea Sa doreşte să fim împăcaţi cu El şi cu aproapele nostru. În timpul 
vieţii noastre pe acest pământ, dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, ne 
examinăm conştiinţele, ne recunoaştem păcatele, ne exprimăm părerea de rău 
pentru ele, le mărturisim şi primim iertare pentru ele în Sacramentul Pocăinţei. 
Facem penitenţe şi alte jertfe pentru a vindeca rana cauzată de păcat. Făcând astfel, 
noi spunem în continuu "da" lui Dumnezeu.  

Într-un fel, sufletul nostru este asemenea unei lentile - când păcătuim, 
întunecăm lentila; se murdăreşte, şi pierdem raza lui Dumnezeu din vieţile noastre. 
Prin mărturisire şi ispăşire, Dumnezeu curăţă "lentila" sufletului nostru. Când murim, 
dacă părăsim această viaţă iubindu-L pe Dumnezeu, murind în harul şi prietenia Lui, 
şi eliberaţi de păcatul de moarte, vom avea mântuirea veşnică şi vom ajunge la 
viziunea beatifică - îl vom vedea pe Dumnezeu aşa cum este El. Dacă murim cu 
păcate veniale sau fără a fi ispăşit suficient pentru păcatele noastre, Dumnezeu în 
iubirea, îndurarea şi dreptatea sa va purifica sufletele noastre, "va curăţa lentila", să 
spunem aşa. După o astfel de purificare, sufletul va fi apoi unit cu Dumnezeu în Rai 
şi se va bucura de viziunea beatifică.  

Reflectând la înţelegerea frumoasă a purgatoriului, nu trebuie niciodată să 
uităm importanţa faptului de a ne ruga şi de a oferi Liturghii pentru odihna sufletelor 
celor dragi ai noştri. Papa Leon al XIII-lea în Enciclica sa "Mirae caritatis" (1902) a 
elaborat minunat acest subiect şi a subliniat legătura între comuniunea sfinţilor şi 
Liturghia: "Harul iubirii reciproce dintre cei vii, întărită şi sporită prin Sacramentul 
Euharistiei, se revarsă, în special în virtutea Jertfei Liturghiei, asupra tuturor celor 
care aparţin comuniunii sfinţilor. Deoarece comuniunea sfinţilor este pur şi simplu... 
împărtăşirea reciprocă a ajutorului, a ispăşirii, a rugăciunilor şi a beneficiilor între 
credincioşi, între aceia care deja sunt în patria cerească, aceia încredinţaţi focului 
purificator, şi aceia care încă merg pe drumul pelerinajului lor pe acest pământ. Toţi 
aceştia formează un întreg, al cărui cap este Hristos, şi al cărui principiu fundamental 
este iubirea. Credinţa ne învaţă că deşi Jertfa Liturgică poate fi oferită numai lui 
Dumnezeu, poate cu toate acestea să fie celebrată în cinstea sfinţilor care acum 
domnesc cu Dumnezeu în Cer, care i-a încoronat, pentru a obţine mijlocirea pentru 
noi, şi de asemenea, conform tradiţiei apostolice, pentru a spăla păcatele celor care 
au murit în Dumnezeu dar fără a fi pe deplin purificaţi.”  

De asemenea, Catehismul afirmă: "Încă din primele timpuri, Biserica a cinstit 
amintirea celor morţi şi a oferit sufragii pentru ei, îndeosebi Jertfa euharistică, pentru 
ca, purificaţi, să poată ajunge la vederea fericitoare a lui Dumnezeu" (nr. 1032). 
Astfel, când avem de-a face cu moartea cuiva, chiar a unei persoane care nu este 
catolică, oferirea unei Liturghii pentru odihna sufletului său şi oferirea rugăciunilor 
noastre sunt mai benefice şi mai folositoare decât orice telegramă de condoleanţe 
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sau coroană de flori. Cel mai important, trebuie să ne amintim mereu de cei dragi ai 
noştri plecaţi dintre noi în timpul Sfintei Liturghii, şi prin rugăciunile şi jertfele 
noastre să îi ajutăm să dobândească odihna eternă.  

Teologii consideră că purgatorul nu va exista după judecata universală. Să nu 
uităm că luna noiembrie din fiecare an este închinată sufletelor din purgator. Să  
recităm cât mai des Litania pentru cei morți și psalmul 129, ca cei plecați dintre noi, 
părinți, frați, surori, suflete arpopiate, Dumnezeu să dea lumina cea veșnică și 
lumina cea fără de sfârșit să îi lumineze. Pentru o moarte bună să ne rugăm 
Sfântului Iosif: „Sfinte Iosife, care ai murit în brațele lui Isus și ale Mariei, vino în 
ajutorul nostru, mai ales atunci când moartea va pune capăt vieții noastre, și 
dobândește-ne mângăierea să ne dăm sufeltul în Preasfintele mâini ale lui Isus și ale 
Mariei, iar după sfârșitul vieții pâmântești să ne bucurăm în cer de fericirea veșnică”. 

                                                                                Pr. Ioan Erdeli 
 

 
 

Postul Mare - consideraţii 
 

Postul Mare, sau Postul Paştilor, este perioada de pregătire pentru Sfintele 
Paşti, fiind asemănat adesea cu o călătorie spirituală către Săptămâna Patimilor şi 
Înviere.  

Postul Paştelui este un post de patruzeci de zile și a fost instituit:  
1) pentru a cinsti postul lui Isus Hristos în deşert;  
2) pentru a ne face să ispăşim păcatele noastre;  
3) pentru a ne pregăti prin căinţă să sărbătorim cum se cuvine Sărbătoarea 

Paştilor. 
Durata aceasta de 40 de zile a Postului Paştilor se întemeiază pe o tradiţie 

vechi-testamentară, de atâtea ori atestată când e vorba de cercetarea şi pregătirea 
sufletului prin măsuri divine: potopul, care trebuia să spele pământul de păcate, a 
ţinut 40 de zile si 40 de nopţi (Facere VII, 11-17); patruzeci de ani au mâncat evreii 
mană în pustie, înainte de a ajunge în pământul făgăduinţei (Deut. VII, 7 şi XXIX,   
5-6); Moise a stat pe munte 40 de zile pentru a primi Legea (Ieşire XXXIV, 28); 
ninivitenii au postit 40 de zile pentru a se pocăi (Iona III, 4-10); Isus a postit în 
munte 40 de zile şi 40 de nopţi înainte de începerea activităţii publice (Matei IV, 1-2 
şi Luca IV, 1-2) ş.a.m.d. 

Postul Paştilor, este cel mai lung și mai aspru dintre cele patru posturi de 
durată ale Bisericii Răsăritene. El a fost rânduit inițial de Biserică pentru  pregătirea 
catehumenilor de odinioară, care urmau să primească botezul la Paşti, iar apoi ca un 
mijloc de pregătire sufletească a credincioşilor pentru întâmpinarea cu vrednicie a 
comemorării anuale a Patimilor şi a Învierii Domnului. 

Postul Mare nu este caracterizat doar de renunţarea la anumite alimente ci este o 
perioadă de înnoire spirituală, o perioadă a pocăinţei, a curăţirii inimii şi minţii, de 
reîntoarcere către poruncile lui Dumnezeu şi către aproapele nostru. În timpul 
Postului Mare, Biserica ne cheamă să privim la Crucea lui Isus și la marea sa 
milostivire. Ea ne invită să venim la Cristos în Post, în marele Sacrament al Spovezii, 
să schimbăm pacatele noastre cu bogațiile harurilor Sale, să gustăm și să 
experimentăm noi înșine dulceața iubirii Sale plină de iertare. Există multe motive cât 

TEOLOGIE 
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se poate de justificate pentru a posti, însa principalul este iubirea. Iubirea față de 
Dumnezeu și față de aproapele. 

Se întâmplă multe lucruri unice şi minunate, în aceste câteva săptămâni ale 
Postului Mare:  

- muzica din biserică se cântă pe tonuri mai triste şi mai tânguitoare  
cântările amintesc cu deosebire căderea noastră şi slăbiciunea firii noastre, dar şi 
putinţa de a ne ridica şi putinţa de a depăşi acestea cu harul lui Dumnezeu  

- slujbele sunt mai lungi şi mai dese şi cuprind rugăciuni şi ritualuri unice, cum 
ar fi rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, Canonul cel Mare al Sfântului Andrei 
Criteanul sau Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite  

     - veşmintele preoţilor şi odoarele în care este înveşmântată biserica sunt de 
culoare închisă  

La întrebarea „Cum trebuie să postim?” Dumnezeu ne răspunde prin profetul 
Isaia: "Nu știți voi postul care Îmi place?... Împarte pâinea ta cu cel flămând, 
adăpostește în casa pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l..." (Isaia 58,6-7). Acesta 
este postul plăcut lui Dumnezeu.  

Triodul care conține slujbele Bisericii noastre pentru Postul Mare spune 
următoarele despre această perioadă: „Postul primăverii a sosit, lumina pocăinței... 
Să primim vestea Postului cu bucurie! Căci dacă părintele nostru Adam ar fi postit, 
nu am fi pierdut Paradisul... Postind trupește, fraților, să postim și sufletește; să 
pierdem orice urmă de fărădelege, să rupem orice legătură păcătoasă, să împărțim 
celor flamânzi pâinea și să primim în casele noastre pe cei care nu au acoperiă 
deasupra capului, pentru ca să putem primi milostivire mare de la Cristos Dumnezeul 
nostru.” 

                                                                                    Pr. Cristian Borz 
 
 
 
 

     BISERICA DE LEMN din CAMĂR - MONUMENT ISTORIC,  
- Amprente ale spiritualităţii Bisericii Greco-Catolice pe plaiurile 

Sălajului - 
 

  
Pe valea Crasnei, la marginea Sălajului înspre Bihor, se găseşte una dintre cele mai 

simple, dar impunătoare biserică de lemn din judeţul Sălaj. Aceasta este Biserica de lemn 
din Camăr, ridicată din lemn de gorun şi de fag pe fundaţie de piatră din codru şi are 
hramul Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril. A fost construită în anul 1780, iar numele 
meşterului este consmnat ca fiind Alexa Mocanul. Construcţia Bisericii păstrează specificul 
tradiţional al Bisericilor de lemn, cuprizând altarul, naosul şi pronaosul. Forme decorative nu 
sunt ieşite din comun, iar faptul că nu are nimic spectaculos nu se datorează renovărilor, ci 
vechimii bisericii. Acoperişul, este aidoma celui iniţial, din şindrilă în două ape.Turnul de 
deasupra pronaosului nu mai seamănă cu cel vechi, terminat cu un coif, rupându-se în iarna 
anului 1945, de atunci păstrându-i-se forma joasă actuală. Absida altarului este boltită 
printr-o cupolă formată din şase felii, susţinute de tot atâtea nervuri încheiate printr-o cheie 
de boltă. Brâul de pe ancadramentul portalului, care face trecerea între pronaos şi naos, 
aminteşte de porţile maramureşene. Masa altarului este cioplită dintr-un trunchi de lemn de 
gorun. Încheieturile bârnelor sunt asigurate cu cuie din lemn. 

MEMORIA ACTIVĂ 
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 Ultimile reparaţii s-au executat 
în anul 2008, fiindu-i renovată 
învelitoarea acoperişului din şindrilă, 
totodată confecţionându-se un nou 
gard din lemn în jurul bisericii, cât şi un 
nou trotruar de beton, ca acces la 
Biserică. Aceste lucrări s-au putut 
realiza cu ajutorul financiar primit din 
partea Consiliului Judeţean Sălaj şi al 
Episcopiei Greco-Catolica Oradea. 
 Biserica de lemn,ca locaş de 
cult. 
 Biserica de lemn, aparţinătoare 
comunităţii româneşti greco-catolice din 

Camăr, care a fost locaş de cult pentru generaţiile de credincioşi, a fost folosită până când 
comunitatea şi-a terminat de construit noua Biserică de cărămidă situată la 60 m, mutândui-
se bunurile comune în noua Biserică. Prin demersurile  preotului Tiberiu Puşcaşiu, făcute pe 
lângă autorităţilor statului între anii 1978-1979, Biserica a fost renovată, fiind salvată de la 
eventuala dispariţie. Fiind ani îndelugaţi închisă şi nefolosită, ea a fost redeschisă la o nouă 
viaţă spirituală în anul 1996, fiind reîmpodobită cu bunurile comune avute. Comunitatea o 
întreţine cu drag ca o conştiinţă istorică şi totodată ca o santinelă în mijlocul mormintelor din 
Cimitirul comunităţii. 
 Biserica de lemn, ca Monument Istoric. 
 Biserica de lemn din Camăr, are şi un statut special, este Monument Istoric, şi face 
parte din circuitul turistic al Bisericilor de lemn din Sălaj. 

Prin prezenţa ei seculară, ca Monument Istoric la început în lista de înventariere a 
avut cod indicativ Nr.32.b.41, fiind apoi actualizat prin Hot.Guv.nr.2314/2004, cu nou 
cod ;SJ.m-A-05030. În Inventarul             Bisericii-Monument, se păstrează bunuri comune 
cu valoare istorică, artistică, între care icoane pe sticlă, hârtie şi pânză, cărţi de cult tipărite 
de la tipografia Blajului între anii 1907-1924, vase de cult, 2 clopote montate în 1800, 
respectiv în 1927. 
 Biserica de lemn din Camăr, în acest an de aniversare a celor 230 de ani de 
existenţă, continuă să rămână un reper conştinţ  comunităţii româneşti   greco-catolice, dar 
şi un monument de referinţă, o construcţie sobră care pare  a-l aduce pe Dumnezeu mai 
aproape de sufletele noastre. 
  
                                                                                  Pr. Oltean Vasile 
    

 
 

 
Tragedia Bisericii Greco-Catolice din Bobota, Sălaj 

 
 

Prin decretul Nr. 358 din 1 decembrie 1948, Cultul Greco-catolic a fost desființat și 
scos în afara Legii, fapt pentru care a fost interzis prin Lege. În respectivul Decret se 
precizează foarte clar că: “Art.2. – Averea mobilă și imobilă… revin Statului Român care o va 
lua imedit în posesie. O comisie interministerială, compusă din delegați ai Ministerului 
Cultelor, Finanțelor, Internelor și Agriculturii și Domeniilor și Instrucțiunii Publice va decide 
destinația acestor bunuri…” 

MEMORIA ACTIVĂ 
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Prin HOTARÂREA Consiliului de Miniștri Nr. 1719 din 27 decembrie 1948 se decide: 
“Art.3. –Averea mobilă și imobilă… ale fostului Cult Greco-Catolic, se va destina diferitelor 
departamente sau instituții și anume: 

 a) Pădurile, cu tot inventarul lor, - Ministerului Silviculturii (deci nu Bisericii 
Ortodoxe…!!!);  

b) Terenurile agricole, livezile, viile și fermele, cu 
tot inventarul viu și mort, Ministerului Agriculturii (deci nu 
Bisericii Ortodoxe…!!!).  

În acest sens Comisia interministerială, compusă 
din delegații Ministerelor, menționate mai sus, a fost 
îndreptățită să decidă destinația patrimoniului Parohiilor și 
Bisericilor Greco-catolice din România… Deși a existat un 
act normative: “H.C.M nr 1719 din 27 decembrie 1948” 
prin care s-a autorizat înființarea Comisiei 
interministeriale, această Comisie nu s-a întrunit 
niciodată, în fapt, și nu a luat nici-o Hotărâre în acest 
sens.  

Prin urmare… Averea mobilă și imobilă a Parohiilor 
Greco-catolice din România nu s-a atribuit nimănui.  

În Parohia Bobota, județul Sălaj, înainte de 1948, 
conform Șematismelor, nu a existat nici un credicios de 
religie ortodoxă, toți credincioșii erau de relegie Greco-
catolică. Nici un credicios, curator sau preot al Bisericii din 
Bobota nu a cerut sau semnat vreo cerere sau alt 
document, act official de trecere la Biserica Ortodoxă. Din 
contră, toți credincioșii, în frunte cu preoții catolicii locali, 
mereu persecutați și amenințați, s-au opus, în mod 

deschis, manifestând public o rezistență, fără precedent, împotriva trecerii forțate la Biserica 
Ortodoxă. 

Toți preoții care au slujit în Biserica din Bobota, după 1 decembrie 1948 și până la 
data de 1 mai 1980, au oficiat și păstrat ritualul și tradițiile greco-catolice, toate slujbele, 
botezurile, cununiile, înmormântările… etc. fapt pentru care au suportat rigorile legilor 
comuniste, îndurând chinuri groaznice sau murind în închisorile comuniste astfel: 

1. Părintele ILIE BORZ, refuzând să semneze trecerea la ortodoxie este 
persecutat și urmărit, fapt pentru care, din octombrie 1948 și până în 1951 a locuit prin 
ascunzișuri, adăpostit de către credincioși. După trei ani, fiind găsit de către securitatea 
comunistă, este arestat și aruncat în închisoarea de la Aiud, unde, după patru ani de 
detenție grea, de exterminare, de chinuri și maltratări supra-omenești, Pr. Ilie Borz moare ca 
un Martir al Credinței – în închisoarea de la Aiud, în anul 1954, cu conștiința curată că nu și-
a trădat religia… Au trecut atâția ani de la moartea sa și încă mormântul lui nu se 
cunoaște…, pentru că nu are nici cruce…, nici un însemn creștin…, nici măcar o floare de 
recunoștință…! 

2. Părintele TRAIAN ȘUTA: din carei, preot în Bobota… pentru că a refuzat să 
subscrie trecerea la ortodoxie, este arestat în Bobota, închis și trimis la Canalul Dunăre-
Marea Neagră, unde moare în brațele lui Corneliu Coposu 

3. Părintele VIRGIL TRUFAȘ: din Jorocuta Supurului de Jos, Satu-Mare, preot în 
Bobota, pentru că a refuzat trecerea la ortodoxie a fost scos din Biserică, alungat din 
parohie… Urmărit și persecutat s-a adăpostit într-o căsuță sărăcăcioasă, la marginea satului, 
a familiei Sacara Ilie și Floare, unde, clandestine oficia Sfinte Liturghii, botezuri, cununii. Deși 
a trăia doar din mila credincioșilor în mizerie și în umilință nu și-a abandonat credința. 

4. Părintele LEONTIN FILIP: a servit credincioșii din Bobota, păstrând tradiția 
predecesorilor săi până la 1 mai 1980 când huiduit este alungat din parohie. 
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Cultul orthodox a fost introdus în Bobota, abia, după 1 mai 1980, odată cu venirea 
noului preot, care imediat după instalare a început procesul de trecere la Biserica Ortodoxă, 
mult întârziat, prin săvâșirea de fapte care erau împotriva voinței credicioșilor: introduce 
cultul ortodox, în mod forțat, nedorit și neagret de către credincioșii din Bobota; schimbă 
crucea “catolică” de pe turnul bisericii cu una oriental; a scos toate icoanele din biserică, 
inclusiv “Calea Crucii”; a repictat biserica cu pictură oriental. 

Nu au făcut comuniștii ce au făcut “frații”!!!  
Înscrisurile oficiale operate în Cărțile Funciare, prin care averea Bisericii grecocatolice 

din Bobota, prin rectificarea numelui, în favoarea Bisericii Ortodoxe, sunt ilegale, 
neîntemeiate, atâta vreme cât acest transfer nu are la bază nici un temei juridic, în special 
că Decretul nr. 358/1 decembrie 1948, nu a prevăzut un astfel de TRANSFER al proprietății 
Bisericii Greco-Catolice în favoarea Bisericii Ortodoxe. Ilegală, abuzivă și frauduloasă este și 
procedura de transcriere a TRANSFERULUI de proprietate a Bisericii greco-catolice din 
Bobota, facută doar pe baza unei simple CERERI de către o persoană neabilitată și fără nici 
o dispoziție juridică… 

Conform Decretului 358/1948, doar COMISIA INTERMINISTERIALĂ avea dreptul să 
atribuie o proprietate, fostă greco-catolică,… ori respective Comisie nu s-a întrunit niciodată 
și nici nu a luat vreo hotărâre în acest sens, fapt confirmat și reconfirmat, în 1997 și de către 
Secretariatul de Stat pentru Culte, publicat în Monitorul Oficial, partea a II-a, nr. 231/12 
ianuarie 1998, pag. 32. 

Lipsește cu desăvârșire și metodologia procedural juridică, care constă în: 
identificarea obiectelor, inventarierea toturor bunurilor, Procesul verbal de predare-preluare, 
consemnarea lor într-un act legalizat juridic. 

La 1 decembrie 2009 s-au împlinit 61 de ani de la elaborarea Decretului 358/1948 și 
20 de ani de la Revoluția din 1989, care a anulat Decretul respectiv, prin cele două Decrete: 
Nr 9/30 decembrie 1989 și nr. 126/1990 prin care s-a dat libertate Cultului Greco-Catolic. 
Cât trebuie sa mai aștepte această Biserică care a dat atâția martiri? Cât trebuie să mai 
aștepte această Biserică pentru a putea fi cu adevărat liberă? Cine are urechi de auzit, 
aude??? 

                                                             Prof. Maria-Valeria Ciocean 
                                                                           Bobota, Sălaj 

 
 
 

 
Oameni de ispravă din Șimleu 

 
 

Dragi cititori, avem obligația față de viitorime, de a așterne pe hârtie evenimentele 
pe care le-am trăit, persoanele pe care le-am întâlnit pentru ca acestea să nu fie date uitării. 
Persoane care cu spirit de hărnicie și sacrificiu au sprijinit în vremuri grele cultura 
românească. În Șimleul ocupat de stăpânire străină, unde nu mai exista nici urmă de școală 
românească sau de altă maifestare cultural românească, Corul Greco-Catolic, care și-a pornit 
activitatea în toamna anului 1942, era sungurul care prin activitatea sa ținea sus stindardul 
culturii românești în Țara Silvaniei. Acest cor a purtat în satele Sălajului, cântare de 
sfințenie, mângăiere și încurajare. Pntru deplasări era sprijinit material șo moral de valoroșii 
români ca: Virgil Barbulovici, Felician Pop, dr. E. Marușca, Ilie Ranga, Victor Schill, Arion 
Callocea, I. Hendea, în frunte cu episcopul martir Ioan Suciu, despre care pe rând vreau să 
va amintesc câte ceva. Dar înaintea tuturor, căci de câteva zile am aflat că s-a oficiat Sf. 
Parastas la un an după deces, pentru vrednica și harnica coristă, Valeria Sabo, elevă de a 
mea la Liceul “Simion Bărnuțiu” între anii 1943-1948 și până și până în anul trecut, 
colaboratoare, la istoria culturii sălăjene. Am cunoscut-o când avea 14 ani și venise 
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împreună cu cele două surori ale sale să participe la recentul înființat cor bisericesc. Erau trei 
surori orfane. Mama lor, soția lui Ioan Sabo, modest funcționar la primărie, murise de puțin 
timp. Valeria ca vârstă era mijlocie între cele trei surori și moștenise cinstea, hărnicia și 
modestia de la tatăl ei. Aceste calitați m-au determinat să-i încredințez slujba de “secretară” 
a corului bisericii și mai apoi și a corului Liceului Simion Bărnuțiu, în special al elevilor care 
colaborau cu corul bisericesc a căror efectiv s-a ridicat în cei 4 ani la cca. 100 persoane. 
Valeria și-a notat cu sârguință, nominal, toți membri, frecvența, participarea la deplasări, 
repertoriile corurilor, membri orchestrei și multe ale amănunte care atunci păreau să nu aibă 
nici un fel de importanță, dar care acum contribuie la cunoașterea culturii sălăjene. Cu 
mărinimie doamna Valeria ne-a comunicat informații de care aveam nevoie la redacatarea 
textelor privind acea perioadă. Dumneaei păstra cu grijă și o colecție de fotografii 
reprezentând moment din viața corurilor la care și dânsa participase. Mi multe din aceste 
fotografii au fost oferite ca documente Episcopiei de Oradea. Asemenea fotografii se găsesc 
expuse ca daruri sufletești stimulatoare și în mândra nouă biserică Greco-catolică din Șimleu 
în strana căreia doamna Valeria a fost prezentă și a cântat până în ultima zi din rodnica sa 
viață. 

Dumnezeu să o ierte și să o odihnească căci a servit cu cinste neamul și credința. 
Virgil Barbuloviciu – nepot de frate al mândrului vicar al sălajului Alimpiu 

Barbuloviciu. Domnul Virgil Barbuloviciu era slujitor al Cooperativei “Grâul de Sălaj” unde 
avea în evidență diferite documente administrative pe care le mânuia cu multă competență 
și punctualitate, fiind ordonat și exigent. Dumnealui avea o evidență  și a diferitelor ilegalități 
comise mai ales împotriva populației de la sate, unde erau frecvente diferite amenzi, 
majorări de taxe etc.  

Domnul Barbuloviciu iubea, aprecia și sprijinea corul bisericii noastre, dar o răgușeală 
amenințătoare nu-i permitea să participle efectiv la cântat. Cu un ton puțin pessimist a 
afirmat de mai multe ori că ar fi frumos ca la înmormântarea sa, să participle acest 
neîntrecut cor cu cea mai înălțătoare “Veșnica Pomenire” ce a auzit vreodată. Peste ani de 
zile, când s-a petrecut acest trist eveniment, dorința acestui prieten al corului nu s-a putut 
îndeplini deoarece corul își întrerupsese activitatea odată cu desființarea samavolnică a 
Bisericii Greco-Catolice. 

Pe popularul medic dentist Pop Felician, prieten și el al corului aveam să-l cunosc la 
puțin timp după venirea subsemnatului la Șimleu, și-i voi păstra chipul și amintirea în suflet 
cu drag toată viața. De înălțime mijlocie, robust, cu o infirmitate a piciorului drept care-l 
oblige să se folosească de un baston în timpul mersului. Om de character, cu o voință 
puternică, curajos, energic, iubit și respectat de cetățenii orașului. Pentru felul său de a fi, e 
concludent și incidental petrecut, când am fost convocați să ascultăm pe un reprezentant al 
stapânirii hortyste, care printr-un discurs fulminant evident în limba maghiară a subliniat 
puternicia și veșnicia stăpânirii maghiare care va învinge vremurile grele pe care trăim. Astea 
le-am așteptat, fu replica fulgerătoare, puternică și hotărâtă a lui Pop felician, evident tot în 
limba maghiară, ca să înțeleagă omul stăpânirii. Ce a urmat? Incredibil. Ni s-au oferit arme. 
Le-am refuzat convinși că această ofertă ascundea un șiretlic. După câteva zile, stăpânitorii 
și armata lor au dispărut, și au trecut vreo 5 luni până când a apărut administrația 
românească, așteptată cu nerăbdare. 

În tot acest timp s-au ivit situații care reclamau existența unei forțe polițienești. Ea a 
fost organizată pe bază de voluntariat, având commandant pe curajosul medic Pop Felician. 

De statură puțin mai înaltă, blond spre șaten, când l-am cunoscut începuse să 
cărunțească, Ranga Ilie, vicepreședintele cooperative “Grâul de Sălaj”, era un moldovean 
simpatizat de toată lumea. Fire deschisă, satisfăcut de munca cinstită pe care o cultiva cu 
pasiune. Iubea oamenii și viața. 

Originar din părțile Romanului, copil isteț, harnic și receptive și-a însușit meseria de 
cofetar ca învățăcel în moderna cofetărie a domnului Tufli, professor la Academia Comercială 
la Iași. cu a cărui sprijin a petrecut apoi câteva luni la Viena într-o intreprindere similar, 
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unde și-a îmbogățit cunoștințele specifice de meseriei de cofetar, dar și ținută și 
comportarea de adevărat comerciant modern, civilizat. După ce avu ocazia să viziteze câteva 
orașe în drum spre casă, s-a întors la Iași și s-a alăturat intreprinderii protectorului său, care 
după puțin timp s-a transferat la Cluj fiind solicitat de Academia Comercială de acolo. Aici 
intreprinzătorul professor a reușit ca în scurt timp să inițieze o intreprindere similar celei din 
Iași, iar pentru bunul mers a apelat la serviciile fostului său invățăcel Ranga Ilie. 

La Șimleu în acest timp funcționa o cofetărie cu laborator corespunzător, dar pe 
neașteptate, fără să aibe înlocuitor, proprietarul muri. Soția văduvă plecă imediat la Cluj 
pentru a căuta un mester cofetar, îl găsi pe Ilie care a acceptat să vină la Șimleu. Mai târziu 
se căsătorește cu văduva fostului proprietar. 

Toate aceste întâmplări s-au petrecut după Primul Război Mondial, Domnea pacea și 
siguranța. Anii trec unul după altul și iată și anul fatidic 1940 cu o partea a Transilvaniei 
sfârtecată din trupul țării, care pe lângă crime, nedreptăți și umilințe aduc cu ei și sărăcia, 
care devine zi de zi tot mai apăsătoare. Lipsesc alimentele, s-a ajuns ca rația de pâine pe zi 
de persoană să se reducă la 150 g. Ilie Ranga o ducea foarte greu cu cofetăria căci lipseau 
făina, zahărul, nemaivorbind de ciocolată și alte delicatese. Noroc că această mizerie se 
sfârși după 4 ani. Dar vai! Apărură alte greutăți ca urmare a războiului și a datoriilor de 
război, care nu se mai sfârșeau și erau achitate și în natură și în valută. Economia țării s-a 
dezechilibrat, banii și-au pierdut valoarea în chip alarmant și aproape că mai ajungeau 
pentru pâine. 

Clientela în cofetăria domnului Ranga s-a redus la puțin de jumătate. Situația s-ar 
mai fi ameliorat după cele două imorale reforme monetare, dar au început să apară tot felul 
de măsuri de îngrădire a inițiativei particulare încheindu-se cu interzicerea intreprinderilor 
particulare, deci și a cofetăriei din Simleu. Cofetăria a fost confiscată (naționalizată). Cheile 
au fost predate unui cofetar care știa ceva Marxism dar nu știa să facă prăjituri ca nenea 
Ranga. Nici cei ce au urmat nu au știut, căci nu au fost priceputi și harnici să înceapă lucrul 
dimineața pa la 5-6, cu voie bună, în laboratorul din spate și să-l continue toată ziua, până 
seara târziu în prăvălia din față. 

După ani de zile trecând prin Șimleu l-am căutat pe domnul Ranga acasă. L-am găsit 
îmbătrânit și amărât pentru nedreptățile care i s-au făcut. Mi-a spus că o duce greu, că se 
căznește cu o sobă veche, cu două tipsii pe care pregătește prăjituri la comandă. Ultimile lui 
cuvinte când ne-am despărțit s-au înecat în plâns. Ce îngrozitor este să vezi un om bătrân 
plângând în fața unei stupide nedreptăți. 

                                                                           Prof. Marius Cuteanu 
 

 
 
    

Rut, o emigranta în genealogia lui Isus 
 
Semnificaţia numelui este obscură. Alături de „prietenă” s-a ipotizat şi sensul de 

„odihnă, răcoare”.  
  Faima acestei femei se datorează faptului că deşi era străină, a devenit străbunica lui 
David. Rut este moabită, emigrată în Israel în timpul Judecătorilor. Poporul din care 
provenea nu reprezenta desigur o acreditare pozitivă pentru ea, moabiţii, stabiliţi la estul 
Mării Moarte, find duşmani de moarte ai israeliţilor. De aceea, Deuteronomul prescrie (23,4) 
ca niciun moabit să nu fie primit ca membru al poporului lui Israel „nici măcar la a zecea 
generaţie”. Pentru că povestirea nu cunoaşte această normă, în vigoare cel puţin după anul 
600 î.C, pare să fie mai veche, adică, să dateze din timpul regilor. Forma ei actuală, cu toate 
acestea, trebuie să fie rezultatul unei mâini de după exil, cu o datare, cel mai probabil, din 
secolul IV î.C. 

SINAXAR SINAXAR 
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  O emigrantă intră în genealogia lui David 
    Iată aşadar că o moabită a ajuns să devină străbunica lui David. În timpul Judecătorilor 
(în jurul anilor 1100 î.C.), o foamete constrânge pe Elimelech din Betleem să emigreze, cu 
soţia Noemi şi cei doi fii, în pământul învecinat al moabiţilor. După moartea tatălui, fiii iau de 
soţie femei moabite. Când mor şi fiii, Noemi decide să se întoarcă la Betleem şi cere celor 
două nurori, Orpa şi Rut să rămână în patria lor, Moab, şi să se recăsătorească. Orpa 
rămâne, dar Rut îi spune lui Noemi cuvintele faimoase pe care mirii evrei le incid cu bucurie 
pe inelul de căsătorie, ca semn de fidelitate: „Unde vei merge tu, acolo voi merge şi eu. 
Unde te vei opri, acolo mă voi opri şi eu. Poporul tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău va 
fi Dumnezeul meu” (1,16).  

 Dintr-un ţinut străin, în Ţara Făgăduinţei 
    Noemi şi Rut ajung la Betleem chiar în timpul 
secerişului. Rut îşi dă de lucru ca să asigure întreţinerea 
pentru sine şi pentru soacră, folosindu-se de dreptul 
săracilor şi al străinilor de a culege ce rămâne după 
secerat (Lev 19,9; 23,22). Se întâmplă să ajungă şi pe 
câmpul întins al bogatului Booz, o rudă bogată a 
socrului defunct Elimelech. Booz, fascinat imediat de 
această femeie frumoasă şi inteligentă, îi cere să 
rămână şi să adune resturile seceratului pe câmpul său 
şi se poartă cu femeia uimită în mod extraordinar de 
cordial. Noemi, căreia Rut îi povesteşte totul, înţelege 

imediat situaţia, bucuroasă că una din rudele priveşte cu atenţie la nora sa. Pentru a nu-l 
compromite pe Booz, o sfătuieşte pe Rut să se aşeze la picioarele lui în timpul nopţii, în timp 
ce el se odihneşte la arie să păzească recolta, şi să-i ceară să o mărite prin căsătorie 
leviratică. Potrivit normei care reglementează această căsătorie (Deut 25,5-10) bărbatul cel 
mai apropiat în grad de rudenie cu un om mort fără copii avea datoria de a lua de soţie pe 
văduvă. Rut face aşa cum îi cere Noemi şi îi aminteşte lui Booz angajamentul lui: „Tu eşti 
răscumpărătorul”. Dar pentru că mai era la mijloc o rudă mai apropiată decât el, căruia îi 
revenea dreptul de răscumpărare, a doua zi dimineaţă Booz îi cere acestuia, în prezenţa a 
zece martori, să răscumpere ogorul care a fost proprietatea lui Elimelech, pământul pe care 
Noemi a fost constrânsă să-l vândă (Lev 25,25) şi să ia în căsătorie nora rămasă văduvă. 
Ruda nu acceptă, îi cere lui Booz să-i subintre în acest drept şi în semn de confirmare a 
acestei hotărâri – după uzul vremii – îşi descalţă sandaua şi o pune în mâinile lui Booz. În 
acest fel, Rut devine soţia lui Booz. Din Rut, Booz îl va avea de fiu pe Obed, care va fi tatăl 
lui Iesse, din care s-a născut David.  
  Lectura posterităţii 
    Rut, care nu aparţine la „poporul ales”, este demonstraţia vie a faptului că o conduită 
exemplară, fidelitatea şi generozitatea, pot fi întâlnite şi în persoane pe care de obicei le 
respingem şi condamnăm sau le considerăm duşmane. Povestirea este o invitaţie la a 
descoperi şi recunoaşte binele şi între cei „din afară”, lucru pe care mulţi nu ştiu să-l facă din 
prejudecată sau prevenire faţă de străini. Conciliul Vatican al II-lea, în declaraţia despre 
relaţiile Bisericii Catolice cu religiile necreştine „condamnă ca împotrivite cu spiritul lui 
Cristos, orice discriminare între oameni sau persecuţie comisă din motive de rasă, culoare, 
condiţie socială sau religie” (NAE, 5). Această învăţătură poate fi întrezărită în rândurile cărţii 
lui Rut.  
    Dar onoarea cea mai mare este tributată lui Rut pentru faptul că evanghelistul Matei 
(1,5), în ciuda originii moabite a femeii, o aşează în genealogia Răscumpărătorului nostru, 
întocmai, ca străbunică a lui David, din care s-a născut Cristos.  
    (Text inspirat şi adaptat liber după Paul Maiberger, Marile figuri ale Vechiului 
Testament, Mainz 1990; tr.it., Brescia 1995).  
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Sfântul Valentin  

În ziua de 14 februarie se comemorează şi doi martiri 
cu numele Valentin. Comemorarea lor a dat numele la o 
simpatică tradiţie, foarte răspândită în ţările anglo-saxone. 
Deoarece în Evul Mediu se credea că în această zi păsările, 
simţind apropierea primăverii, începeau să-şi facă cuiburile, s-
a considerat că sărbătoarea Sfântului (Sfinţilor) Valentin este 
începutul redeşteptării anuale la viaţa nouă, deci este 
sărbătoarea iubirii dătătoare de viaţă. Sfântul Valentin a 
devenit patronul logodnicilor. Dar care Valentin? Oare preotul 
din Roma, care a fost martirizat în anul 268, sau Episcopul de 
Terni care a avut aceeaşi soartă glorioasă cinci ani mai târziu?  

Valentin a fost un preot catolic care a trăit în Roma 
secolului III.  Împăratul Romei pe vremea aceea era Claudius 
II şi avea probleme cu recrutarea soldaţilor pentru armata sa. 
Problema consta în faptul că nu reuşea să-şi silească soldaţii 
să meargă în teritorii îndepărtate fiind despărţiţi de soţiile şi 
familiile lor. Barbaţii însa erau fermi şi nu acceptau să fie 
despărţiţi de persoanele iubite. 

Împaratul Claudiu a hotărât că doar barbaţii necăsătoriţi să fie recrutaţi. Soluţia care 
după părerea sa rezolva problema era să declare căsătoriile ilegale. Tinerii nu au acceptat 
această lege, iar cei îndrăgostiţi au găsit alinare la preotul Valentin, care era mai mult decât 
doritor să îi căsătorească în secret.   

Răspunsurile limpezi şi convingătoare ale lui Valentin au răscolit şi gândurile 
împăratului; îndreptându-se către publicul ce era de faţă a spus: "Ascultaţi vorbele înţelepte 
ale acestui om". A fost totuşi condamnat la moarte, deoarece între timp a convertit la 
credinţa creştină pe însuşi prefectul Asteriu şi toată familia lui. Martirul a fost înmormântat 
lângă Via Flaminia, unde s-a ridicat şi o biserică dedicată lui. 
Pe lângă faptul că, apără cu tot sufletul său valorile familiei, preotul Valentin avea şi puteri 
tămăduitoare. În închisoare a vindecat-o pe fiica unui paznic (de orbire). Claudius a aflat de 
fapta sa, şi a dat ordin să fie omorat. Astfel, în dimineaţa zilei de 14 februarie, preotul 
Valentin a fost decapitat.  

Mai târziu Vaticanul l-a sanctificat pe Valentin. În anul 496 Papa Gelasius a declarat 
ziua în care a murit Valentin, 14 Februarie 270, ca fiind o zi pentru exprimarea sentimentelor 
de dragoste, sărbătorind puterea lumii spirituale asupra lumii materiale. 
Al doilea Valentin, Episcopul de Terni, în timpul unei treceri prin Roma, a adus la credinţa 
creştină pe un filosof renumit, Cratone, şi pe trei tineri ucenici ai săi atenieni; acest zel l-a 
pus în primejdie de a fi uşor denunţat de către păgâni. Într-adevăr, Episcopul a fost 
denunţat şi adus în faţa tribunalului, care l-a condamnat la moarte prin tăierea capului. Cei 
trei tineri convertiţi i-au dus trupul neînsufleţit la Terni, unde a fost primit cu mari onoruri de 
către înfloritoarea comunitate creştină de acolo.  

Valentin este un nume latinesc, format din participiul prezent al verbului valeo-
valere=a se simţi bine, a fi în putere. În lumea anglo-saxonă numele Valentin este sinonim 
cu Sweetheart=îndrăgostiţi, şi este atribuit felicitării pe care îndrăgostiţii şi-o trimit în ziua de 
14 februarie. Creştinul adevărat doreşte să facă din fiecare clipă a vieţii sale o declaraţie de 
dragoste sinceră faţă de Dumnezeu, izvorul a tot binelui.adaptare după "Vieţile 
Sfinţilor"Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti 
                                                                                                Ioana Gale 
                                             
                          

SINAXAR 
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Duminica Floriilor 
„Ungerea”, omagierea Domnului 

 
Centrul activităţii lui Isus este Galileea, iar Ierusalimul este oraşul care îl refuză 

pe Isus şi unde poporul îi pregăteşte „crucea”. “Săptămâna Sfântă” -a patimilor 
Domnului- începe cu intrarea lui Isus în Ierusalim. Misiunea începută de Isus în 
Galileea se apropie de sfârşit. Ultimul popas este Betania, lângă Muntele Măslinilor, 
cum notează evanghelistul Marcu (11, 1-10).  

Prima parte a Evangheliei de astăzi ne relatează „ungerea lui Isus”, 
eveniment pe care îl vom analiza, pornind de la gestul Mariei şi de la reacţiile lui 
Iuda şi Isus. 

Pericopa scoate în relief opoziţia dintre gestul generos, minunat al Mariei şi 
nemulţumirea lui Iuda; descrie tensiunile care apar între Isus şi autorităţile religioase 
ale epocii. În faţa reacţiei poporului, care crede în Isus, căpeteniile hotărăsc uciderea 
Lui. Căpeteniile încercaseră de mai multe ori să-L omoare, astfel încât, Isus ducea o 
viaţă ca un “clandestin”, putând oricând să fie prins (cfr. Io 10, 40; 11, 54). Isus 
fusese la Betania înainte cu câteva zile pentru a-l învia pe Lazăr, dar se îndepărtase, 
ca urmare a hotărârii sinedriului de a-L ucide.  

Persecutat de iudei, cu şase zile înainte de Paşti, Isus pleacă la Betania, la 
prietenii Săi, Betania însemnând „casa sărăciei”. Reîntoarcerea la Betania arată că şi 
Isus „are nevoie de odihnă” în compania prietenilor Săi adevăraţi, care-L primesc cu 
iubire sinceră. Domnul era urmărit de autorităţile (cfr. Io 11, 57) care doreau să-L 
ucidă (cfr. Io 11, 50). Ştiind că este căutat, prietenii Îl primesc şi-I dau să mănânce. 
Maria-L omagiază prin ungerea picioarelor cu ulei parfumat.  

Dacă la Ierusalim Domnul a fost aclamat „Rege al iudeilor”, „Fiul lui David”, 
acum El caută persoane care să-L iubească cu adevărat, nu pentru titlurile Sale ci 
pentru ceea ce El este. Fraţii din Betania nu-L văd doar ca pe un Mesia, ci şi ca pe 
un prieten. Isus are nevoie de această căldură umană, dezinteresată, înainte de a 
înfrunta jertfa crucii.  

Era periculos să ospătezi un om urmărit, dar iubirea celor trei fraţi este mai 
mare decât frica lor de pedeapsă. Iudeii au hotărât să-l ucidă pe Lazăr, deoarece 
învierea sa era proba clară că, Isus era Mesia: „Numai Dumnezeu poate să învie 
morţii”. De aceea lumea-l căuta, dorind să vadă îndeaproape „proba vie”a puterii lui 
Isus. O comunitate sfântă este mereu în pericol de moarte, pentru că este dovada 
incontestabilă, a faptului că Evanghelia este adevărată. 

Gestul Mariei 
În timpul cinei, Maria unge picioarele Domnului cu jumate de litru de ulei 

parfumat (cfr. Lc 7, 36-50). Ea împlineşte un ritual de omagiere al oaspetelui, în 
conformitate cu tradiţia iudaică. Era un ulei scump. O livră avea 330 de grame, şi 
costa 300 de dinari. Vocea Mariei nu se aude. Ea doar acţionează. Gestul ei vorbeşte 
pentru ea. Ungându-I picioarele, se declară slujitoarea Domnului. Isus va repeta 
acest gest la Cina cea de taină (cfr. Io 13, 5).  

La Betania, în casa prietenilor, Isus a dorit să-şi petreacă ultimele zile şi să 
trăiască clipe plăcute în compania lor.  

  AMVON 
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Maria vrea să-I arate toată prietenia şi iubirea ei. Se pare că ea este singura 
care înţelege că Isus se apropie de clipa în care îşi „dăruieşte” întreaga viaţă. 

Ioan ne relatează că Maria unge picioarele lui Isus, pregătindu-L pentru 
îngropare: nu se ungeau picioarele unei persoane vii, ci picioarele unui cadavru, ca 
parte a unui ritual care pregătea tot trupul pentru înmormântare. Prin urmare, 
ungerea lui Isus, pe care Maria o împlineşte, este un semn profetic al ceremoniei 
înmormântării, prevestind uleiul cu care trupul Său urma să fie uns după moarte. 
Totodată ungerea reprezintă şi un gest de prietenie, de primire călduroasă, de 
duioşie. Acest ulei, vărsat înainte de moartea Domnului, exprimă siguranţa Mariei, în 
urma episodului învierii lui Lazăr, că Isus nu poate să moară.  

Gestul ungerii este uman, înălţător, prin faptul că exprimă sentimente de o 
adevărată iubire, plină de admiraţie faţă de Maestru. La prefacere, auzim cuvintele 
lui Isus, care ne spun că şi-a dăruit trupul pentru noi; ungerea săvârşită de Maria 
este mulţumirea pentru jertfa lui Isus, pentru ceea ce Domnul a făcut pentru noi toţi, 
săracii pământului. 

Prin gestul său, Maria ne învaţă cum să fim alături de Isus, de săraci. Calea pe 
care a urmat-o până a-I săruta picioarele Maestrului, este calea ce duce la mântuire, 
la apropierea de Isus. Săracii sunt mereu cu noi şi pot să ne spună câtă nevoie au de 
„uleiul” iubirii şi al dreptăţii.  

Făcându-se sărac între săraci, Isus ne învaţă cum să cheltuim „uleiul”, duioşia 
şi iubirea noastră, ca dar al vieţii noastre, în favoarea celor din urmă, a săracilor. Cei 
săraci nu au nevoie doar de lucruri materiale, cum credea Iuda, ci şi de iubirea şi de 
afecţiunea noastră. Evanghelia trage un semnal de alarmă faţă de gesturile pe care 
le facem celor de lângă noi. 

Isus apreciază „cheltuiala” Mariei: cheltuiala mare reprezintă o iubire mare. Cel 
care iubeşte, gândeşte cu inima şi nu economiseşte în iubire. Iubirea dă tot, 
fără să pună o limită (cfr. Elena Bosetti).  

Reacţia lui Iuda 
Iuda consideră gestul Mariei, o cheltuială inutilă: el nu a înţeles cine era Isus. 

Maria era singura dintre toţi care a priceput că Isus se apropie de moarte. Ea a 
înţeles că în acea clipă, Domnul era cel mai sărac dintre toţi şi că acel ulei îi 
aparţinea.  

Cei care nu cred, nu apreciază şi nu sunt de acord cu gestul Mariei. Iuda, spera 
într-un câştig. Evanghelistul ne spune că „era un hoţ”… Iuda este supărat. Inima lui 
era stăpânită de profit. Înşelătorul ban îl va împinge la trădarea lui Isus, pentru 30 
de dinari.  

Văzându-l ca pe o cheltuială fără rost, Iuda critică gestul Mariei. De fapt, 300 
de dinari era salariul pentru 300 de zile de muncă. Iuda spune că banii ar fi trebuit 
daţi săracilor. Evanghelistul Ioan adaugă că lui Iuda, un hoţ, nu-i păsa de săraci. De 
fapt, Ioan îl condamnă pe Iuda şi nu interesul său pentru săraci, ci faptul că se 
slujeşte de săraci pentru a se îmbogăţi. Gândindu-se doar la interesele sale egoiste, 
Iuda nu înţelege ce are Maria în suflet, criticând-o. Isus citind în inima Mariei, o 
apără: „Las-o! Să-l pună în păstrare pentru ziua înmormântării Mele!” Şi imediat 
adaugă: „Săracii îi aveţi mereu cu voi, dar pe Mine nu mă aveţi pentru totdeauna” 
(Io 12, 7-8).  

Discursul lui Iuda scoate şi mai mult în relief credinţa şi iubirea Mariei faţă de 
Domnul. Ea a înfăptuit un gest duios, tandru, fără să ţină seama de preţ. În schimb, 
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Iuda îşi descoperă inima meschină, urmărind ca suma de bani să ajungă în mâinile 
sale, pentru a şi-o însuşi.  

Chiar dacă Iuda Îl însoţea aproape de trei ani pe Isus, iar Maria îl vedea pe 
Domnul, o dată, de două ori pe an, când Isus urca la Ierusalim, Maria ne 
demonstrează că-i mai aproape de Domnul. A sta cu cineva fără să-l iubeşti, nu te 
ajută să-l cunoşti. Dimpotrivă, te orbeşte. Iuda era orb. Asemenea lui Iuda, mulţi 
creştini frecventează Biserica şi se roagă, dar nu-L cunosc pe Domnul (cfr. Mt 7,21).  

Reacţia lui Isus 
Cu ce stare de suflet Domnul a înfruntat zilele patimilor? Cu câtă speranţă, 

frică, tulburare a urcat la Ierusalim? Poate că Isus se întreba: oare într-adevăr va 
servi cuiva, faptul că îmi jertfesc viaţa? Va înţelege, în sfârşit, omul, cine este 
Dumnezeu şi cât de mult iubeşte? 

Isus ia apărarea Mariei şi ne explică faptul că sensul gestului ei este profetic, 
prevestind ungerea trupului Său înainte de moarte.  

Două afirmaţii ale lui Isus merită să le analizăm acum, mai îndeaproape. 
a) „Pe săraci îi aveţi mereu cu voi”.  
Oare Isus vrea să ne spună că nu trebuie să ne preocupăm de săraci, pentru că 

„sărăcia” lor este un destin impus de Domnul? Ce să înţelegem din spusele Lui? În 
timpul lui Isus evreii cunoşteau pe de rost VT. Era îndeajuns ca Isus să spună doar 
începutul unei fraze din VT şi ei cunoşteau continuarea acesteia. În acest caz, fraza 
începe astfel: „Pe săraci îi aveţi mereu cu voi!” (Deut 15, 11a) şi se continuă cu: „De 
aceea îţi poruncesc eu: deschide mâna ta fratelui tău, săracului tău şi celui lipsit din 
pământul tău” (Deut 15, 11b). În conformitate cu legea aceasta, comunitatea 
trebuie să-i primească pe săraci şi să împartă cu ei din darurile sale.  

Iuda dorea să ajute săracii, dar cu banii altora. Sunt mulţi care, asemenea lui 
Iuda, îşi fac „publicitate” cu banii de pe urma vânzărilor bunurilor altora şi nu cu 
banii proprii. Cel care este asemenea lui Isus, aminteşte altora de obligaţia de a-i 
primi pe săraci şi de a împărţi cu ei bunurile proprii, deranjându-i pe alţii şi se 
supunându-se riscului de a fi condamnat. 

Prin cuvintele: „Pe săraci îi aveţi mereu cu voi”, Isus nu doreşte să descurajeze 
preocuparea noastră faţă de săraci, ci să ne amintească faptul că întotdeauna şi în 
orice fel de acţiune, are întâietate atenţia faţă de Dumnezeu, rugăciunea.  

b) „Ca să îl păstreze pentru ziua înmormântării Mele”. 
Moartea pe cruce era o pedeapsă teribilă, adoptată de romani pentru a-i 

pedepsi pe cei care se revoltau faţă de Imperiu. Persoana condamnată la moarte nu 
putea fi nici îngropată, nici unsă. Rămânea pe cruce până când cadavrul era mâncat 
de animale sau, era înmormântat simplu, asemenea săracilor. Mai mult, după Legea 
VT, răstignitul trebuia să fie considerat o persoană „blestemată de Dumnezeu” (cfr. 
Deut 21, 22-23). Isus a fost condamnat la moarte, pentru grija Sa faţă de săraci şi 
pentru fidelitatea Sa faţă de planul Tatălui. Nu ar fi trebuit să fie îngropat. De aceea, 
odată mort, nu mai putea fi uns. Ştiind acestea, Maria anticipează ritualul ungerii, 
ungându-L înainte de a fi răstignit. Prin gestul său arată că-L recunoaşte pe Isus ca 
fiind Mesia, chiar dacă este un crucificat. 

Ca Dumnezeu, Isus s-a dăruit prin întrupare, acum îşi dă viaţa ca om. Se face 
sărac şi cel mai nevoiaş, dorind mângâiere, iar acel ulei vărsat cu atâta duioşie este 
„rugăciunea”, răspunsul omului faţă de un Dumnezeu, care s-a făcut om. 

Fraţilor! Isus ne cere să ne facem timp pentru rugăciune şi nu să ne dedicăm 
doar activităţilor practice, chiar şi când acestea sunt în favoarea aproapelui. 
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Caritate fără rugăciune nu există! Isus ne aminteşte că iubirea necesară pentru 
a ne trăi viaţa ca o slujire, trebuie să o cerem de la El. Putem considera gestul Mariei 
ca fiind o rugăciune.  

Iubiţi credincioşi! Evanghelia ne spune că Isus are nevoie de timpul prietenilor 
Săi. Să încercăm, în aceste zile care ne-au rămas până la sărbătoarea Învierii, să 
dăm din timpul nostru săracilor, nevoiaşilor, marginalizaţilor. Acest fel de a fi, de a 
acţiona, depinde de libertatea noastră de a alege şi de a ne deschide inima iubirii. 
Isus este singur. Aşteaptă, se roagă, mănâncă împreună cu prietenii Săi, cu gândul 
îndreptat la ceea ce se va întâmpla. Şi noi suntem chemaţi să medităm aceste 
simţiri. Suntem chemaţi să aducem lauda şi recunoştinţa noastră pentru ceea ce 
Dumnezeu a făcut pentru noi.  

A doua parte a pericopei de astăzi prezintă intrarea triumfătoare a lui Isus în 
Ierusalim. Ea este o prevestire a victoriei Sale împotriva păcatului şi a morţii.  

Marcu relatează că Isus trimite pe doi dintre ucenicii Săi ca să-i aducă „un 
măgăruş”. Acest lucru înseamnă că Domnul vrea să intre în Ierusalim într-un mod 
nou; doreşte să arate misiunea Sa de adevărat păstor al lui Israel, chiar dacă acest 
fapt îl va costa moartea. Acesta a fost momentul crucial pentru misiunea şi viaţa Sa. 
Sosise „ceasul” Său, momentul pentru care a venit în lume, în mijlocul oamenilor. 

Isus nu a intrat în Ierusalim într-un car, cum ar face căpetenia oştilor 
eliberatoare, ci pe „mânzul asinei”, împlinind profeţia din Zah 9, 9. Prin urmare, Isus 
intră în Ierusalim ca Rege, ca şi Mântuitorul pe care Dumnezeu L-a trimis pentru 
eliberarea poporului Său. Acest tablou era semnul datorită căruia poporul trebuia să-
L recunoască pe Regele său. 

În centrul evenimentului „intrării în Ierusalim” se află Isus, ucenicii şi mulţimile 
fiind în planul al doilea.  

Mânzul asinei reflectă profeţia din (Gn 49, 11) care relatează despre 
binecuvântarea lui Iacob, fiului său Iuda. Mesia era aşteptat să vină din tribul lui 
Iuda. Versetul de dinainte (Gn 49, 10) zice: „Nu va lipsi sceptrul din Iuda, nici toiag 
de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni Împăciuitorul, Căruia I se vor 
supune popoarele”. Isus este stăpânitorul popoarelor, vestit de patriarhul Iacob. 

Isus pe mânzul asinei este semn al faptului că, acum a venit în Isdrael 
Regele adevărat al poporului. Dacă lumea, din gesturile şi din vorbele sale, se 
pare că a înţeles, ucenicii vor înţelege doar după un timp, adevărata regalitate şi 
mărire a Celui înviat.  

Despre acest Rege mântuitor, Isaia (62, 11) şi Zaharia (9, 9) vestiseră că va 
aduce pacea peste Ierusalim şi îndemnară locuitorii oraşului să-L primească cu 
bucurie! Dar Ierusalimul nu se bucură, nu are nevoie de Regele-Isus, care aduce 
pace şi mântuire poporului aflat în suferinţă: „arcul de război va fi distrus, va vesti 
pacea între popoare” (Zah 9, 9-10).  

Isus nu se prezintă ca un rege care judecă şi pedepseşte, ci ca un rege blând 
şi bun. Doreşte să-i dăruiască mântuirea Ierusalimului, iar Ierusalimul este invitat să 
o accepte. Isus este singurul care poate scăpa oamenii de violenţă şi de 
război, de nedreptăţi şi sclavie; unicul care poate întoarce oamenii de la 
iubirea exclusivă de sine, la o viaţă mai umană, bazată pe solidaritate. 
Acest lucru îl deducem din exemplul vieţii Sale. El nu a venit să distrugă, ci, pentru 
mântuirea oamenilor; nu pentru a condamna, ci pentru a învia, iar acesta a fost 
scopul măreţ al vieţii Sale. 
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De fapt, la baza răscumpărării, a mântuirii noastre, se află patima, moartea şi 
învierea Domnului. Isus, Dumnezeul făcut om este cel care împacă omul cu 
Dumnezeu, pentru că în numele omenirii şi în folosul ei, repară refuzul lui Adam 
faţă de Dumnezeu, care cauzase moartea tuturor oamenilor: „Într-adevăr, după cum 
prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au devenit păcătoşi, tot aşa prin 
ascultarea unuia, mulţi oameni vor deveni drepţi” (Rm 5, 19).  

În Ghetsimani, Isus se abandonează în mâinile Tatălui. „Tată, nu cum vreau eu, 
ci cum vrei Tu!” (Mt 26, 39). Dacă păcatul a fost un act de neîncredere în 
Dumnezeu, opusul său este un semn de încredere totală în Domnul. Acelui act de 
ascultare până la jertfa de Sine îi va răspunde Tatăl, înviindu-L din morţi şi ridicându-
L şi cu umanitatea Sa în ceruri. Astfel, Isus a deschis umanităţii noastre, poarta 
cerului.  

Mulţimea din jurul lui Isus era cea a pelerinilor, care veniseră să 
sărbătorească Paştile şi nu locuitorii Ierusalimului. Ei aruncau înaintea Lui, hainele 
lor, gest care făcea parte din ceremonia de întronare a regelui; dar aruncau şi ramuri 
din copaci, ca semn de omagiere (cfr. 2 Regi 9, 13). Însă mulţimile care îl 
aclamau, după câteva zile vor striga: „răstigneşte-L”. Iată că lumea se schimbă 
repede, lăsându-se influenţată de cine strigă mai tare, nu judecă, nu analizează şi nu 
decide în funcţie de adevăr. 

Strigătul „osana” se traduce prin „ajută-ne, deci”. În acest context se traduce 
cu „trăiască”! adresat lui Mesia, care vizitează oraşul Său. 

„Bine este cuvântat, cel ce vine în numele Domnului” (Ps 118, 26) era salutul 
cu care erau întâmpinaţi pelerinii la poarta Templului, însă în contextul de faţă are 
un sens escatologic: şi Isus va fi salutat astfel, la a doua Sa venire (cfr. Mt 23, 39).  

Iubiţi credincioşi! Isus, Mesia, nu profită de primirea călduroasă a mulţimilor, 
pentru că nu se lasă ispitit de mirajul puterii. Pentru ca să fim uniţi cu El, trebuie să 
ştim birui ispitele bogăţiei şi puterii. Prietenia noastră trebuie să-i vizeze pe cei 
nevoiaşi, pentru a aduce roade pentru Împărăţia cerurilor. Astfel, rugăciunile din 
Biserică să fie confirmate de viaţa noastră socială de într-ajutorare a săracilor, prin 
ascultarea răbdătoare, prin sfătuirea prudentă, alinându-i şi ajutându-i să treacă 
peste momentele dificile din viaţa lor.  

Cadourile pe care regele Isus le aduce oraşului sunt: mila faţă de păcătoşi şi 
pacea, în opoziţie cu violenţa. Regele fără spadă şi scut va deveni victima oraşului 
său. 

Ramurile de palmieri sunt simbolul martiriului, iar cele de măslin, simbolul 
păcii. Procesiunea cu ramurile de măslin înseamnă: să-L primim pe Isus, care 
actualizează gesturile sale mântuitoare, prin care ne dăruieşte mântuirea. 

A duce ramurile de măslin la noi acasă, înseamnă a-L recunoaşte pe Domnul 
regele nostru, cu alte cuvinte, a participa la rugăciunile Bisericii şi la sfintele 
sacramente, pentru ca învierea Sa să ni se transmită şi nouă. 

După puţine zile de la intrarea triumfătoare în Ierusalim, lucrurile se schimbă. 
Se ajunge repede la patima şi răstignirea Sa. Această duminică ne invită să trăim 
triumful şi patimile lui Isus, împreună cu El. 

Intrarea în Ierusalim este cea a unui rege, dar singura cunună care i se pune 
pe cap este cea de spini!… Unicul baston… o trestie! Astfel ramurile de măslin, 
semn al sărbătorii, se schimbă în sudori de sânge, în faţa chinurilor şi a fricii de 
moarte. 
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Isus nu fuge de la Ierusalim. Acceptă crucea şi o poartă până la sfârşit. Cel 
care a creat bine toate lucrurile, este scos din oraş şi omorât. Aparent, Domnul a 
fost învins. Nu putea nici vorbi, nici vindeca. De fapt, moartea Lui a fost o victorie: 
era concluzia logică a unei vieţi cheltuite pentru Domnul şi pentru noi, oamenii! 
Numai Domnul putea muri aşa: să uite de Sine, pentru a Se dărui în întregime 
pentru alţii! Un păgân şi-a dat seama! Iar Tatăl bun L-a înviat pe Fiul Său. N-a 
permis morţii, să biruie Iubirea Sa. 

Răul şi moartea nu sunt mai tari ca Iubirea. Ucenicii lui Isus continuă şi 
astăzi să-i iubească pe săraci, pe bolnavi, pe marginalizaţi, pe bătrâni, pe cei care nu 
au cu ce-i răsplăti, deoarece iubirea biruie puterea răului şi a morţii! Chiar dacă răul 
există, nu are ultimul cuvânt: mântuirea noastră se realizează dacă stăm aproape de 
Isus, care şi-a dat viaţa pentru noi şi pentru lume. Amin. 

                                                                          Pr. Mihai Tegzeș 
 
 

  
 

Predică la înmormântarea 
unui creștin practicant 

 
 

Un sentiment comun de doliu și de tristețe ne unește astăzi în jurul acestui 
sicriu în care se află trupul neînsuflețit al adormitului întru Domnul ……. care s-a 
mutat de la noi. Este uman să fim aici și să plângem dispariția celor dragi ai noștri, 
dar nu ar fi drept și nici creștinesc să rămânem la această notă de durere.  

Biserica, în slujbele sale pentru cei morți, ne vorbește despre “ziua de 
naștere”, atunci când se referă la momentul plecării noastre din această lume. Sfinții 
sunt celebrați în data morții lor, chiar dacă slujbele ne vorbesc despre “dies natalis”. 
Pare a fi o ironie, sau pare a fi absurd, dar ea exprimă una dintre cele mai 
consolante realități. Pentru că noi credem în cuvântul lui Cristos: “Eu sunt învierea și 
viața; cine crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Io 11,25), și pentru că 
adormitul întru Domnul a fost un creștin practicant și care s-a împărtășit mereu cu 
Trupul și Sângele lui Isus la Sfânta Liturghie, nu putem uita o altă promisiune a lui 
Isus repetată și confirmată cu jurămănt: “În adevăr, în adevăr, vă spun vouă că cine 
mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și va învia în ziua 
judecății” (Io. 6,55). Deci este adevărat și este justificat să vorbim despre moarte ca 
despre o renaștere la viața veșnică. 

Creștinii se nasc de trei ori, iar aceste nașteri corespund cu trei chemări sau 
vocații divine. 

Prima naștere a fost chemarea la viața naturală. Dintre miliardele de ființe 
posibile, dar care nu vor fi niciodată, noi am fost gândiți, iubiți, vruți și chemați la 
viață. A fost o mare sărbătoare în familia noastră când mama ne-a ținut pentru 
prima oară în brațe. 

A două chemare sau renaștere a fost aceea la viața supranaturală. Dumnezeu 
Tatăl ne-a primit prin Cristos în familia Sa și a fost mare sărbătoare în cer. Tatăl 
ceresc a pronunțat și asupra noastră, sigur în sens analogic, cuvintele răsunătoare 
de la Botezul lui Isus: “Acesta este fiul meu iubit în care mi-am găsit plăcerea”. Vă 

  AMVON 
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amintiți dialogul dintre Isus și Nicodim, acesta din urmă întreba ce trebuie să facă ca 
să intre în Împărăția lui Dumnezu, iar Isus îi răspunde: “ în adevăr, în adevăr îți spun 
că dacă unul nu se naște a doua oară nu poate vedea împărăția cerurilor”. Nicodim, 
mirat și sceptic întreabă: “cum este posibil să ne naștem încă odată dacă suntem 
bătrăni?”. Isus fără să retragă nicio silabă îi explică: “în adevăr, în adevăr îți spun, 
niciunul, dacă nu se naște din apă și din Spirt nu poate intra în împărăția cerurilor. 
Cine este născut din trup, trup rămâne, iar cine este născut di Spirit, Spirit rămâne.” 
(Io 3,5). Deci, viața supranaturală dăruită prin botez este o viață adevărată și nouă 
care transform tot omul. Cine nu are această viață este un om lipsit de cea mai 
frumoasă parte a planului lui Dumnezeu.  

Este și a treia zi de naștere: aceea care marchează moartea trupească, care 
de fapt este renașterea la viața veșnică. În realitate, harul Botezului era deja 
sămânța aceste vieți în Dumnezeu, dar numai cu moartea, ea va crește și va înflori, 
precum Isus, care a trecut prin moarte ca să ajungă la glorioasa Înviere: “Cred în 
viața veșnică, cred  în învierea morților” (Crez). 

Viața noastră se desfășoară între aceste două zile de naștere. O renaștere în 
zorii vieții și o renaștere la apusul ei. Numai că pentru creștinul care moare în 
prietenie cu Dumnezeu, nu va fi un apus singuratic, ci un apus strălucitor de 
speranță și bucurie. Este adevărat că toți suntem niște condamnați la moarte, mai de 
vreme sau mai târziu ajungem la acest punct, pare trist, dar creștinismul ne 
consolează spunându-ne că toți mergem spre o viață fără apus. Numai în această 
lumină creștină putem înțelege ceva din misterul morții.  

Nu numai creștinismul, ci și știința sănătoasă ne învață că nu totul moare 
odată cu trupul, acest lucru a fost descoperit și recunoscut și de către păgâni. 
Spiritul inteligent și liber depășește limitele spațiului și ale timpului, este incoruptibil 
și nemuritor. Acest lucru îl simțim toți și răspunde la cele mai profunde aspirații ale 
noastre. Noi vrem să trăim, să trăim… 

Istoria adormitului întru Domnul, va fi istoria fiecăruia dintre noi la un 
moment dat. După o viață lungă sau scurtă, în realitate oricât de lungă ar fi viața nu 
reprezintă decât un scurt episod în comparație cu viața veșnică, iată și ora de 
Dumnezeu stabilită. Înăuntrul unui trup lovit și zdrobit de o boală cruntă, sufletul se 
purifică, se eliberează și se pregătește pentru marea întâlnire. În jurul lui familia se 
roagă  și face tot posibilul să mai dea o șansă celui care se apropie de moarte… 
Biserica adună și donează comorile sale de haruri și iertare, cheamă în ajutor pe 
frații de pe pâmânt dar mai alespe cei din cer… Apoi inima obosită se oprește. Prin 
izbugniri în plâns se murmură: a murit!   

Dar sufletul nu a murit, a intrat în viața veșnică. Dar care viață, ne întrebăm? 
Dincolo e atâta mister! Cu siguranță este vorba de o viață foarte diferită de a 
noastră, dar o viață adevărată, plină, o viață care ne oferă fericirea absolută. Să nu 
ne gândim la dragii noștri plecați din această lume ca la niște umbre, ca la niște 
fantasme. Va fi o viață care se aseamănă cu cea spiritelor pure, o viață mai 
apropiată de cea a lui Dumnezeu. Sufletul a intrat în sfârșit în viața eternă pentru 
care a fost destinat, creat, el acum este fericit, în sfârșit fericit pentru că îl vede pe 
Dumnezeu față în față. Dragii noștri răposați îl văd pe Dumnezeu, îl iubesc și sunt 
iubiți, este o lume nouă unde sunt udați de un fluviu de fericire deplină, mereu nouă 
și eternă. Sfântul Toma d’Aquino spunea că sunt trei lucruri care ating infinitul: 
“unirea naturii umane cu cea divină în Cristos, maternitatea divină a Fecioarei Maria 
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și fericirea sfinților. Dumnezeu însuși nu putea să realizeze ceva mai măreț” (I, 25, 6 
a 4). 

Sărmanul nostru trup, drag și credincios coleg de călătorie, mai mult, parte 
esențială a personalității noastre, câte lovituri nu primește de la moarte. Cu o primă 
lovitură îl face să fie inert și rece. Cu o altă lovitură în întunericul unui mormânt îl 
supune descompunerii. După 20 de ani va mai fi doar câteva oase goale. Dar va fi 
doar un somn de așteptare, pentru că și trupul nostru, adevăratul nostru trup va 
avea renașterea sa. Trupurile înviate vor îmbrăcate “în spendoarea soarelui” spune 
evanghelistul Matei. (Mt. 13,43). 

Moartea spre care mergem fiecare dintre noi nu este altceva decât o 
renaștere la viața eternă pentru care am fost creați: “Precum întru El ne-a şi ales, 
înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui” (Ef 1, 4). 
Să nu ne oprim nici un moment, fraților, să-L iubim pe Dumnezeu, pentru ca după 
moarte să putem fi uniți cu El. 

                                                                                 Pr Cristian Borz 
                                                                                Parohia Bădăcin

 
 

Predică la înmormântare 
 
 

 Nu de puţine ori s-a întâmplat ca să participăm unii sau alții la diferite 
manifestări în care ne-am bucurat, am râs, ne-am simţit bine sau am fost plăcut 
surprinşi de un moment anume. Despre aceste momente care ne bucură inima şi ne 
veselesc am vorbi mai tot timpul. Dar iată ca omul în experienţele sale, cele de toate 
zilele, nu îi este dat doar să se bucure ci şi să trăiască momente de întristare, de 
supărare mai ales în momentul când vestea plecării unei fiinţe dragi dintre noi ne 
este descoperită. 
 Este o certitudine, un fapt dovedit, că fiecare dintre noi la timpul rânduit de 
Bunul Dumnezeu vom trece prin moarte, însă nu ştim când va fi acest timp. Cartea 
Ecleziastului din Vechiul Testament ne vorbeşte în unul dintre capitolele sale despre 
lucrurile care îşi au timpul lor bine stabilit când să se împlinească şi cum. Aşa cum 
este un timp anume pentru semănat, pentru seceris, pentru spovadă, este un timp și 
pentru moarte. Acest fapt ne duce cu gândul la acea pregătire continuă pentru acest 
timp al morţii. 
 Mântuitorul nostru Isus Cristos ne descoperă acest adevăr asemănând 
moartea cu un fur care vine noaptea pe ascuns, ba mai mult suntem îndemnaţi la 
priveghere. Dumnezeu tăinuieşte acest ceas al morţii spre binele nostru pentru ca 
noi totdeauna să fim pregătiţi pentru momentul chemării noastre pentru a da 
socoteală în faţa dreptului Judecător asupra vieţii pe care am petrecut-o aici pe 
pământ. Moartea în orice loc şi orice timp, ne poate lua viaţa, iar dacă aceasta, 
moartea, vrem să fie bună şi să fim fericiţi, trebuie să fim pregătiţi să o aşteptăm 
totdeauna şi în tot locul. 
 Vorbind despre moarte din punct de vedere sentimental, aceasta este 
înfiorătoare şi îngrozitoare, dar plasată în lumina Învierii Mântuitorului nostru Isus 
Cristos, moartea este mângâietoare şi dorită. Ne aducem aminte de dreptul Simeon 
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care ţinând Pruncul în braţe a zis către Dumnezeu: ”acum eliberează pe servul tău 
Stăpâne...”. Pentru cei ce trăiesc în păcate, în desfrânare, momentul morţii devine 
unul tensionat, plin de spaimă tocmai datorita faptului că îşi dau seama ce îi 
aşteaptă dincolo de moarte. Răsplata dată pentru cei ce au făcut cele rele transmite 
un seniment de nesiguranţă, nelinişte, teamă. Din viziunea trăirii creştine, moartea 
nu este un final, un capat de drum, ci o continuare, este o poartă, o punte unde tot 
ceea ce este material se opreşte, iar ce este veşnic trece dincolo către împăraţia lui 
Dumnezeu, către adevarata casă a noastra, transmiţându-ne totodata un sentiment 
de sigutanţă, de linişte, de pace, de mângâiere. 
 Câştigarea vieţii veşnice depinde doar de propria persoană, de cum şi în ce 
măsură împlineşte cuvântul lui Dumnezeu în timpul şederii sale pe pământ. Evident 
este faptul că atâta timp cât omul stă în lumina Învierii lui Isus Cristos, el este ferit 
de pierzare pentru că această lumină dumnezeiască pătrunde în cele mai ascunde 
lăcaşuri ale sufletului eliminând umbra morţii şi aducând lumina vieţii. Lumina lui 
Cristos care luminează tuturor conduce paşii creştinilor către mântuire pentru că 
această cale este dreaptă şi luminată, iar lipsa luminii îl duce pe om în rătăcire şi în 
cele din urmă în prăpastia pierzării. Această lumină a lui Cristos nu face umbră ci ea 
alungă întunericul şi umbra, iar prin prezenţa sa în sufletele creşinilor aduce 
vindecarea păcatelor şi mângâiere.  
     Fiecare om trebuie să moară, că numai o dată moare, şi că nimic nu are 
consecinţe mai importante decât moartea, căci de momentul morţii depinde ca omul 
să fie, în eternitate fericit sau nefericit. Tot omul ştie că de o viaţă bună atârnă o 
moarte bună şi că de o viată rea, o moarte rea. Totuşi ne punem fireasca întrebare, 
cum se întâmplă că majoritatea creştinilor trăiesc de parcă nu ar muri niciodată sau 
de parcă nu ar avea importanţă că vor avea o moarte bună ori rea? Noi ar trebui să 
conştientizăm că momentul morţii nu-i ocazia potrivită pentru rectificarea traiului, ci 
pentru asigurarea fericirii eterne, care trebuie să fie cea mai importantă preocupare 
a noastră.  
 Timpul morţii este timpul furtunii şi al vijeliei. În acele momente păcătoşii îl 
cheamă pe Dumnezeu în ajutor, însă şi atunci numai de frica iadului pe care îl văd 
apropiindu-se de ei, nu din căinţă adevărată, de aceea Dumnezeu nici nu-i ascultă. 
Iar aceştia nu vor gusta atunci decât fructele vieţii lor păcătoase. Ce a semănat omul 
aceea va şi secera. Nu este suficient să primesti atunci Sfintele Sacramente, ci 
trebuie să deteste păcatele din adâncul sufletului său, şi să-L iubească pe Dumnezeu 
mai presus de toate. Însă cum ar putea urî plăcerile nepermise, unul care până la 
moarte le-a iubit? Cum va iubi pe Dumnezeu mai presus de toate unul care până la 
moarte a iubit cele trecătoare mai presus decât pe Dumnezeu? 
 Domnul le-a numit „nebune” pe acele fecioare pentru că numai atunci s-au 
gândit să-şi umple candelele lor când mirele era deja înaintea uşii. Toţi se tem de o 
moarte subită pentru că atunci nu mai este vreme de limpezirea conştiinţei. Drept 
urmare trebuie precum sfinţii, să avem o pregătire anticipată pentru clipa morţii. 
„Privegheaţi şi vă rugaţi că nu ştiţi ziua nici ceasul”, dar pentru ca moartea să ne 
găsească împăcaţi şi curaţi se cuvine să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga nouă. Amin 
                                                                                             Pr. George Chiș 
                                                                                             Parohia Bobota 
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Predică la înmormântare 
“Despre rugăciunile pentru cei morți” 

 
 

“Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind – păcat nu de moarte – să se roage și Dumnezeu 
va da viață acelui frate, anume celor care nu păcatuiesc de moarte. Este și păcat de moarte; nu zic să 
se roage pentru așa păcat” (I In. 5,16). 

Orice viețuitoare (plantă, sau animal) este creată de Dumnezeu cu un scop, 
să crească, să se înmulțească și apoi să moară. Acest scop sădit de Dumnezeu se 
împlinește, după care urmează moartea. 

În noi oamenii, Dumnezeu a sădit un scop acela de a ajunge la fericirea 
deplină. În noi e sădită dorința de a ajunge la o stare desăvârșită. Stăpâniți de 
această dorință, oamenii aleargă și jertfesc tot ce le stă în putință, numai să poată fi 
fericiți. 

Omul, asemenea unui alergător în arenă, care dorește să câștige cununa 
victoriei, aleargă și el toată viața spre a câștiga cununa fericirii. Această zbatere 
după fericire nu cunoaște margini și odihnă. Dar de cele mai multe ori, alergarea lui 
poate fi zadarnică. De cele mai multe ori omului îi este dat să îndure multe greutăți 
până la sfârșitul vieții fără să fie fericit. Atunci cum împăcăm aceste două situații? 
Oare Dumnezeu a sădit în om un scop care să nu se poată împlini? Nicidecum! 
Scopul creației omului, care este fericirea, trebuie să se împlinească. Dacă nu s-a 
împlinit aici pe pământ, atunci trebuie să existe un loc dincolo de mormânt unde să 
se împlinească. 

Omul nu este numai material ci și spiritual. Dacă trupului îi este de ajuns spre 
îndestulire, toate bunătățile și plăcerile acestei vieți, sufletul și inima (în sens spiritual 
vorbind) nu o poți îndestuli chiar dacă îi dai toată mărirea, comorile, plăcerile și 
onorurile lumii acesteia. Scoate peștele din apă și-l pune pe uscat, dă-i tot felul de 
mâncări și tot va muri. Prinde pasărea din aer, pune-o în colivie nutrește-o bine, dar 
tot nu va cânta ca înainte. Pentru că peștele e creat pentru apă, pasărea pentru 
zbor, iar inima (sufletul) omului pentru Dumnezeu. Numai în împărăția lui Dumnezeu 
sufletul își va găsi mediul cel mai prielnic. Partea din ființa omenească prin care ne 
asemănăm cu Dumnezeu este sufletul nemuritor. 

Dacă privim în trecutul istoric al popoarelor vom constata că există argument 
asupra nemurii sufletului. 

Argumentul teleologic, bazat pe:  
a) năzuințele omului de a cunoaște tainele naturii și misterele existenței 

noastre  
b) aspirațiile desăvârșirii morale – care întâmpină greutăți  
c) fuga după fericire 
Argumentul istoric – pornește de la universalitatea credinței în nemurirea 

sufletului. Așa întâlnim denumiri ale locului de după moarte: “Șeolul” evreilor (Sânul 
lui Avraam), “Nirvana” indienilor, “Câmpiile elizee” ale grecilor și romanilor, “Raiul și 
Iadul” creștinilor, “Sânul lui Mahomed” toate acestea exprimă credința în nemurirea 
sufletului. “Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei 
Sale” (Înțelepciunea lui Solomon 11,23), “ …iar prin gelozia diavolului moartea a 
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intrat în lume” (Înțelepciunea lui Solomon 11,24). Prin căderea lui Adam și Eva în 
păcatul neascultării de porunca lui Dumnezeu, oamenii au moștenit moartea, căci 
“plata păcatului este moartea” (Rom 6,23). Dacă dreptatea dumnezeiască a cerut să 
fim pedepsiți pentru păcatul neascultării, bunătatea dumnezeiască ne-a făgăduit 
trimiterea unui Mântuitor. Această făgăduință se împlinește prin întruparea Fiului lui 
Dumnezeu în persoana lui Isus Cristos, care se naște cu trup din Sfânta Fecioară 
Maria, ia asupra Sa păcatele omenirii, acceptă moartea pe Cruce, apoi învie din morți 
deschizând calea spre înviere. Fiecare om primește în sufletul său nemuritor răsplata 
veșnică îndată după moarte, la o judecată particulară, care îi pune viața în relație cu 
Cristos, fie trecând printr-o purificare; fie intrând imediat în fericirea cerului; fie 
osândindu-se îndată pentru totdeauna. În seara vieții noastre vom fi judecați după 
iubire. Cei care mor în harul și prietenia lui Dumnezeu, dar imperfect purificați, deși 
sunt siguri de mântuirea veșnică, suferă după moarte o purificare ca să dobândească 
sfințenia necesară pentru a intra în bucuria cerului.  

Biserica numește Purgator această purificare finală a celor aleși, care este cu 
totul deosebită de pedeapsa celor osândiți. Biserica a formulat învățătura de credință 
despre Purgator mai ales la Conciliile din Florența și din Trento, cu referire la textele 
din Sfânta Scriptură: “Dacă lucrul cuiva se va arde, va fi păgubit, iar el se va mântui, 
dar așa ca prin foc” (I Cor 3,15) și “Pentru că lămurirea credinței voastre, cea cu 
mult mai scumpă decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc, să vă fie prin laudă, 
spre mărire și spre cinste la arătarea lui Isus Cristos” (I Pt. 1,7), “Celui care va zice 
cuvânt împotriva Fiului Omului se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva 
Spiritului Sfânt nu i se va ierta lui nici în veacul acesta, nici în cel ce va să vie” (Mt. 
12,32). Din această afirmație se deduce că anumite greșeli pot fi iertate în veacul 
acesta, iar altele în veacul viitor. 

Această învățătură se întemeiază pe practica rugăciunii pentru cei morți. 
Poporul biblic a câștigat o mare bătălie împotriva Edoniților. A doua zi au venit cei 
care erau cu Iuda Macabeul să adune trupurile celor morți. Asupra unora s-au găsit 
lucruri consacrate idolilor. Iuda Macabeul a cunoscut că moartea compatrioților săi a 
fost o pedeapsă pentru păcat de aceea s-a gândit să facă o pomenire în public 
pentru sufletele celor răposați. A colectat bani și i-a trimis Templului din  Ierusalim. 
“De aceea, sfânt și cucernic gând a fost, că a adus jertfă de curățire pentru  cei 
morți, ca să se slobozească de păcat” (II Mac. 12,46). Mii de ani au trecut de când  
s-a scris istoria aceasta! Popoarele Palestinei au trecut în umbra uitării, Templul lui 
Solomon a fost dărâmat. Preoția și jerfele din Ierusalim desființate. Ceva însă a 
rămas desupra pulberii atâtor prefaceri. Credința că viii sunt datori să se roage 
pentru frații lor răposați. Biserica a preluat sfânt și cucernic gând. Sfinții au aflat noi 
temeiuri pentru pomenirea morților. Trei sunt temeiurile pentru cultul morților în 
biserică: starea sufletelor după trecerea lor din viață; posibilitatea mijlocirii pentru 
ele; iubirea adâncă a lui Dumnezeu ca toți oamenii să se mântuiască. 

După învățătura bisericii adevărate, sufletul, după ieșirea din trup, 
supraviețuiește și se înfățișează la judecată: “Rânduit este oamenilor să moară, iar 
după moarte judecata” (Ev 9,27). Starea aceasta de după judecata particulară nu 
are un caracter definitiv. Răsplata sau pedeapsa vine abia după judecata din urmă 
sau universală când trupurile se vor uni cu sufletele și vor sta în fața Dreptului 
Judecător. Sufletele nu se pot singure ajuta, între judecata particulară și veșnică 
“vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze” (In 9,4). Cei din viață, însă, se pot 
ruga pentru cei morți. Parcă auzim: “Milă fie-vă de noi, prietenilor, căci mâna lui 
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Dumnezeu m-a lovit” (Iov 19,21). Deci noi, urmăm pilda lui Iuda Macabeul. În trei 
chipuri se poate face această mijlocire: rugăciune, milostenie și jertfă (adică miridele 
de la Sfânta Liturghie). “Vă îndemn înainte de toate, să faceți cereri, rugăciuni, 
mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii” (I Tim 2,1). “Toate câte cereți rugându-vă, 
să credeți că le veți primi și le veți avea” (Mc 11,24). “Dacă vede cineva pe fratele 
său păcătuind – păcat nu de moarte – să se roage și Dumnezeu va da viață acelui 
frate, anume celor care nu păcatuiesc de moarte. Este și păcat de moarte; nu zic să 
se roage pentru așa păcat” (I In. 5,16). 

Urmând exemplul lui Cristos, Biserica îi avertizează pe credincioși despre 
“trista și dureroasa realitate a morții veșnice” numită și Iad. Principala pedeapsă a 
Iadului constă în despărțirea veșnică de Dumnezeu, singurul în care omul poate avea 
viața și fericirea pentru care a fost creat și la care aspiră. Biserica se roagă ca nimeni 
să nu se piardă: “Doamne, nu mă lăsa să mă despart vreodată de Tine” . Dacă este 
adevărat că nimeni nu se poate mântui pe sine însuși este la fel de adevărat că 
“Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască” (I Tim 2,4) și că la El “toate sunt 
cu putință” (Mt 19,26). 

La sfârșitul timpurilor Împărăția lui Dumnezeu va ajunge la plinătate. Atunci 
cei drepți vor domni împreună cu Cristos pentru totdeauna, glorificați în trup și în 
suflet și însuși universul material va fi transformat. Dumnezeu va fi atunci “totul în 
toți” (I Cor 15,28) în viața veșnică.  

Iubirea este virtutea creștină care trece dincolo de viața aceasta. Dacă i-am 
iubit pe cei care au trecut la cele veșnice, să-i păstrăm mereu în rugăciunile noastre. 
Poetul grec Euripide zice: “Virtutea strălucește și după moarte”, de aceea, oamenii 
credincioși și înțelepți s-au refugiat î virtute ca într-un lăcaș sfânt și inviolabil. 

Virtuțile creștine sunt roade ale sufletului curat alonului credincios, ajutat și 
întărit de harul dumnezeiesc. Roadele faptelor bune sunt: “dragostea, bucuria, 
pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, 
înfrânarea, curăția” (Gal 5,22-23). Spre a obține aceste roade, să urmăm îndemnul 
Sfântului Petru: “pentru aceasta puneți din partea voastră toată sârguința și adăugați 
la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfânarea, 
la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea 
frățească dragostea” (II Pt 1,5-7). Amin! 

                                                                  Vicar foraneu al Silvaniei 
                                                                      Pr Gheorghe Țurcaș 

 
 
 

 
Lecţiile trecutului 

 
 Paşii îngheţaţi în iarnă înaintau 

grăbiţi spre casa uitată de vremi. Călătorul 
robit de drum îşi ridică rar privirea spre 
locul unde înainte vreme a locuit cel care 
a fost Iuliu Maniu. Lipsesc semnele care 
să ne îndrume, totul pare încremenit şi 
uitat, ferestrele, altădată larg deschise 
spre soare, par azi zdrobite de liniştea 

rece a nepăsării. O măsuţă, un dulap, o 
scară interioară şi cîteva tablouri 
alcătuiesc spaţiul nobil al unui trecut. 
Stinghera capelă din interiorul casei stă 
mărturie că aici, odată, a locuit un om 
politic care şi-a întemeiat efortul pe 
încrederea sa totală în Providenţă. Sîntem 
verticali atîta timp cît ţinem privirea 
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îndreptată spre cer. Romanii cînd au 
coborît zeii din demnitatea lor, făcîndu-se 
pe sine zei, au început să piardă şi nimic 
nu i-a mai 
putut salva. 
S-au 
menţinut cei 
care pe 
bolta 
cerească au 
zărit un 
semn nou şi, 
crezînd în el, 
s-au 
îmbrăcat 
într-o haină 
nouă. În 
jurul 
credinţei mîntuitoare s-a cimentat temelia 
unei  
 
noi civilizaţii, civilizaţia creştin-europeană. 
        La Bădăcin, acasă la Iuliu Maniu, în 
dezordinea şi părăsirea care domneau 
acolo, am trăit sentimentul dureros al 
trădării şi mă întrebam de ce noi nu 
putem să-i cinstim pe mai marii noştri, să 
le păstrăm vie amintirea, de ce n-am 
transformat locul în care s-a născut şi a 
trăit inegalabilul om politic într-un loc de 
pelerinaj, unde din cînd în cînd să revenim 
pentru a ne aduce aminte, pentru a găsi 
curajul de a merge mai departe. 
         Părintele satului, Cristian Borz, a 
fost ghidul nostru, ne-a însoţit cu răbdare 
la morminte, în interiorul casei şi în 
capelă, locul de refugiu şi rugăciune al lui 
Iuliu Maniu, dar şi al greco-catolicilor, 
care, după revoluţie, vreme de şapte ani, 
au trăit aici întâlnirea lor cu Dumnezeu 
celebrînd Sfînta Liturghie. Şi tot vreme de 
şapte ani părintele s-a străduit să 
înţeleagă, s-adune documente, 
reconstituind treptat faptele şi intenţiile 
marelui om. 
           Crezînd în capacitatea nativă a 
poporului român, Iuliu Maniu a considerat 
imperios necesară construirea de şcoli. În 
sat funcţionează şi astăzi şcoala 
întemeiată de el. Urma să construiască şi 
o biserică, dar vremurile nemaifiind 
prielnice, locul sfinţit a aşteptat cu răbdare 

mulţi ani pînă azi, cînd turla bisericii se 
îndreaptă zveltă spre Cer. 
         Iuliu Maniu este marele nostru 

reper, viaţa lui încununată 
prin martiraj a fost o viaţă 
dedicată unui ideal, 
construirea unei Românii 
civilizate şi democratice. 
Mereu atent la amănunte, 
la lucruri aparent banale, 
şi-a orientat efortul spre 
construcţii solide, 
dispreţuind bravada şi 
demagogia. Credinţa lui în 
destinul poporului român, 
în frumuseţea sufletului 
său, nepătat de plăgile 
istoriei, i-a dat forţa să 

lupte, să aşeze ţara noastră pe principii 
solide, perene, care străbat timpurile. 
          Eroii, martirii şi oamenii de geniu, 
sînt marile semne prin care Dumnezeu se 
manifesta în istorie, iar dacă noi ignorăm 
asemenea semne ne transformăm încet 
dintr-un popor cu un destin de împlinit 
într-o gloată niciodată sigură de pămîntul 
pe care calcă. Mai marii noştri sînt ca stele 
care strălucesc deasupra României arătînd 
timpului istoric pe unde să curgă. 
          Calea spre viitor începe în trecut, 
nu putem înainta decît trecînd prin 
infernul comunist şi decupîndu-l din istorie 
să ne întoarcem în timpul istoric, nu 
neapărat perfect, cînd poporul român îşi 
făcea un loc în lume, condus de rege, 
pentru că „regele este capul întors spre 
cer al unui popor întreg”, spune Gabriel 
Liiceanu. 
         Să ne întoarcem, să înţelegem, să 
iertăm şi să prindem aripi, să renaştem 
din propria suferinţă, să recunoaştem 
greşelile, neputinţele. Să ne privim în ochi 
fără frică şi, asemeni germanilor, după al 
doilea război mondial, să avem încredere, 
că timpul nostru abia începe. Să construim 
temeinic, pentru că avem un sol fertil, 
îngrăşat cu spiritul şi lacrima martirilor, ei 
au coborît adînc în fiinţa noastră şi au 
văzut strălucirea din privirea îndumnezeită 
a neamului românesc.   

                                                                 
Prof. Camelia Pop 
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Cuvânt de suflet și de mulțumire! 

 
“Căci toată darea cea bună și tot darul 

desăvârșit de sus este, pogorât de la Tine, 
Părintele luminilor…” (Rugaciunea Anvonului -
Liturghier)        

După o experiență de aproape 10 ani în 
parohia Porți și de 3 ani în parohia Marin, am 
fost numit la Cehei-Pusta Simleu, unde 
“Părintele luminilor”, “Creatorul tuturor 
văzutelor și nevăzutelor” a fost cu mine, la 
început adunând doi  trei enoriași apoi s-au 
aunat mai mulți ințelegând că “unde sunt doi 
sau trei se adună în numele Meu, acolo sunt și 
Eu, în mijlocul lor” 
           Când preotul slujește Sfânta Liturghie, 
această slujire se săvârșește în același timp în 
cer și pe pământ “căci e o singură biserică 
acolo sus și aicea pe pământ, un singur 
Dumnezeu”, Dumnezeu însuși se face astfel 

văzut, și tainele sale nu încetează a fi văzute, de ”cei ce au ochi pentru ca să vadă și 
urechi să audă…”( Ev Luca VIII,15). Preotul când iese cu Evanghelia la Liturghie se 
roagă în taină spunând: ’’Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostrum, Cel ce ai așezat în 
ceruri cetele și oștirile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba măririi Tale, fă ca 
împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri care slujesc împreună 
cu noi și împreună preamăresc bunătatea Ta”.(Rugăciunea de la intrarea mare-
Liturghier) 
                Au trecut trei ani de la numirea mea în parohia Cehei-Pusta Simleu, 
comunitatea a reînviat, trăiește se dezvoltă, înflorește, pentru că “Părintele 
luminilor“, Dumnezeu Atotputernicul lucrează prin oameni, oameni de cinste și de 
omenie. 
                Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul Oradei, tot mereu, “cu timp si fără 
de timp”, deschis, disponibil și receptiv la apelurile noastre, blând dar și tăios, al 
cărui ajutor material și spiritual se vede în parohia noastra și în Episcopia noastră. Va 
multumim excelenta! 

Munca în echipă a celor ce își desfășoară activitatea cu pricepere și credință în 
cadrul episcopiei noastre a favorizat pozitiv dezvoltarea parohiei noastre, și aici 
amintim pe părintele vicar general Florian Gui, părintele Ioan Crișan, părintele 
hipodiacon responsabil de proiecte Eugen Clintoc. Un aport deosebit au avut Surorile 
Franciscane Angela, Lucia și Cecilia (Mondovi, Italia) în educarea copiilor din parohie, 
cateheza, oratoriul care m-au ajutat foarte mult în pastorație. 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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Au răspuns apelului nostru afirmativ, punându-și amprenta numelui lor la 
construcția bisericii noastre: domnul Ardelean Dumitru-patron “Drum construct”, 
Silaghi Viorel, Domnul Pușcaș Tiberiu (Șumal), domnii Biriș Gavril, Pop Dumitru-
patron “Măgura transport”, domnul Pop Gavri l- patron “Petunia”, domnul Nelu Pop –
patron “Euro Marca”, domnul Hălmajan-patron “Bitum IP”, domnul Mirgheă –patron, 
domnul Lazăr – patron transport, domnul Ardelean Pompiliu Dan-diplomat inginer, 
proiectantul biserici, domnul Septimiu Țurcaș primarul orașului ăi domnul Tiberiu 
Marc – președintele Consiliului Județean Sălaj. 

Sunt oameni credincioși, care au rupt din puținul lor donând sume importante, 
contribuind cărămidă cu cărămidă la ridicarea bisericii, văduva Prian Maria, familiile 
Prian Gheorghe, ing. Pocola Teodor, văduva Ardelean Ileana ,Pocola Mitică, Rad Nelu 
și Simona, Cionca Aurel, vaduva Chereches Ana, Horvat Gavril, Pop Simona, colonel 
Vereș. Sigur cu totii vor fi scriși în “Cartea de aur” a bisericii noastre, le mulțumesc 
tuturor. Nu pot să nu amintesc gestul onorabil al venerabilului profesor Marius 
Cutean din Cluj-Napoca la cei 92 de ani, primul dirijor al corului Greco-catolic din 
Simleu Silvaniei, care a poposit în casa parintelui Gheorghe Silvășan din Cehei, fiind 
ascuns în anii prigoanei comuniste. Receptiv la articolul din anul 2007 al inginerului 
Teodor Pocola, domnul profesor a donat sume considerabile. 
           Am ajuns la stadiul finisajelor, confectionarea iconostasului bancilor, 
pardoseala, încălzirea, cei ce doresc să se alăture proiectului nostru, orice donație 
este bine primită.  
Cont lei:RO12BPOS32106424032RON01 
Cont Euro:RO44BPOS32106424032EUR01 
Preot:Ardelean Mircea ,telefon:0040/744/125882 
                                                                                       Preot. Ardelean Mircea 
 
 

În curând... „Florilegiu Omiletic” 
 

Prin acest « Florilegiu 
omiletic », vă oferim 109 predici la 
duminici şi sărbători, publicate pe 
parcursul celori zece ani de la 
reînfiinţarea revistei şimleuane, ca pe 
un buchet de flori alese din grădina 
Sfintelor Scripturi şi din Tezaurul 
doctrinar al Sfintei Biserici, pe care să 
le puteţi aşeza pe altarul căminului 
dumneavoastră, spre a vă înmirezma 
atmosfera familială prin sacralizarea 

pelerinajului cotidian.  
Majoritatea omiliilor, scrise de tinerii preoţi din parohiile Vicariatului Silvaniei, 

oglindesc atât străduinţa acestora de a vesti Cuvântul, cât şi nivelul actual al acestei 
arte a predicării. De aceea ne adresăm tuturor celor ce le vor găsi cusururi să le 
judece fără asprime, iar dacă ei înşişi vor putea realiza ceva mai bun, să nu pregete, 
ştiind că literatura noastră teologică are mare trebuinţă de asemenea cărţi. 
                                                                                                   Redacţia 




