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Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic�, s-a întrunit în a cea de a doua 
sesiune ordinar� a acestui an, la Blaj, în perioada 21-
23 octombrie a.c. La lucr�rile Sinodului au participat 
urm�torii membri ai Sinodului Episcopilor: Preafericirea 
Sa Lucian Mure�an, Arhiepiscop Major al Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�; Preasfin�ia Sa 
Virgil Bercea, Episcop eparhial de Oradea; Preasfin�ia Sa 
Alexandru Mesian, Episcop eparhial de Lugoj; Preasfin�ia 
Sa Ioan �i�e�tean, Episcop eparhial de Maramure�; 
Preasfin�ia Sa John Michael Botean, Episcop eparhial 
de St. George în Canton, Ohio (SUA); Preasfin�ia Sa 
Vasile Biz�u, Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore 
�i Preasfin�ia Sa Mihai Fr��il�, Episcop auxiliar de Alba 
Iulia �i F�g�ra�. 

A absentat Preasfin�ia Sa Florentin Crih�lmeanu, 
Episcop eparhial de Cluj-Gherla: aceast� absen�� se 
datoreaz� prezen�ei Preasfin�iei Sale, ca delegat al 
Bisericii Române Unite cu Roma, la cea de a XII-a 
Adunare General� a Sinodului Episcopilor, ce are loc la 
Vatican în perioada 5-26 octombrie a.c. Ca invita�i pentru 
prezentarea unor probleme specifice au fost prezen�i 
la discutarea anumitor teme �i pr. Ovidiu M�rginean, 
cancelar al Eparhiei de Canton-Ohio, pr. dr. Ioan Mitrofan, 
econom al Bisericii; �i pr. Cristian Terhe�. 

În sesiunile de lucru, Sinodul Episcopilor a 
analizat �i dezb�tut raporturile de activitate ale diferitelor 
comisii sinodale; a dezb�tut problema organiz�rii interne 
a structurilor ecleziastice; a analizat rezultatele procesului 

de reformare a aparatului Curial; a aprobat Regulamentul 
de organizare �i func�ionare al Curiei Arhiepiscopale 
Majore; a aprobat o serie de documente care au ca scop 
o mai bun� reglementare a raporturilor dintre diferitele 
organisme. În vederea îmbun�t��irii activit��ii, Sinodul a 
luat în considerare �i propunerile de modific�ri ce trebuie 
aduse Statutului Sinodului �i Statutelor Tribunalelor 
Ecleziastice; au fost aprobate propunerile venite din partea 
Comisiei Sinodale pentru redactarea Dreptului Particular. 

S-a f�cut analiza �i s-au luat hot�râri asupra 
urm�toarelor teme: „Fondul Marchi�”, constituit pentru 
sus�inerea studen�ilor teologi; unele situa�ii particulare din 
Diaspora; transferul preo�ilor români în serviciul Bisericii 
Catolice din SUA; constituirea asocia�iei Romanian 
Greek Catholic Association, Inc; stadiul procesului de 
beatificare a Episcopilor martiri; raporturile ecumenice 
cu Biserica Ortodox� Român�. În ceea ce prive�te ultima 
tem� abordat�, Sinodul a reiterat necesitatea ca aceste 
raporturi s� continue în spiritul autentic de iubire �i cu 
respectarea normelor magisteriale în domeniu. 

Sesiunea sinodal� a fost precedat� de celebrarea 
unui Te Deum în Catedrala Arhiepiscopal�, lucr�rile 
Sinodului Episcopilor fiind încredin�ate de c�tre 
Preafericirea Sa Lucian grijii materne a Preasfintei 
Fecioare Maria. Concomitent cu desf��urarea lucr�rilor 
sinodale au avut loc în Catedrala Arhiepiscopal� �i în 
Aula Magna a Facult��i de Teologie din Blaj �i momente 
comemorative ocazionate de împlinirea a 60 de ani de la 
interzicerea Bisericii Române Unite din România. 

Sub titlul „1948-2008, Credin�� �i jertf�”, 
manifest�rile au fost marcate de momente emo�ionante 
dintre care amintim: premiera filmului „Scrisoare c�tre 
fratele meu”, în regia d-nei Anca Berlogea, lansarea 
volumelor „În împ�r��ia lutului” �i „Aspecte din via�a 
Blajului” ale scriitorului Radu Brate� (21 octombrie a.c); 
lansarea volumului „60 de ani de la interzicerea Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�”; comunic�ri 
sus�inute de d-nul Emil Hurezeanu, scriitor, publicist �i 
reputat analist politic, �i de d-nul prof. univ. dr. Ion Buza�i, 
profesor, critic literar �i teolog bl�jean; „Uneltele sfin�irii 
noastre” - un recital din poezia închisorilor �i de muzic� 
religioas�, sus�inut de d-na Adela M�rculescu, actri�� a 
Teatrului Na�ional din Bucure�ti, �i interpreta popular� 
Veta Biri�. La toate aceste momente comemorative au 
participat �i membrii Sinodului Episcopilor. 

Lucr�rile Sinodului Episcopilor s-au desf��urat 
într-o atmosfer� de fireasc� comuniune fratern�, fiind 
marcate �i de momentele emo�ionante ale comemor�rii 
jertfei pentru credin�� a Episcopilor, preo�ilor, c�lug�rilor 
�i mirenilor Bisericii noastre, desfiin�at� brutal în urm� 
cu 60 de ani. La finalul lucr�rilor Arhiepiscopul Major, 
Preafericirea Sa Lucian, a acordat o binecuvântare 
particular� întregului Sinod al Episcopilor. 

S-a stabilit statutar ca urm�toarea sesiune 
ordinar� a Sinodului Episcopilor Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolic�, s� se desf��oare la 
Blaj, sediul Arhiepiscopului Major, în perioada 2-4 
iunie 2009.

pr. William A. Bleiziffer
Notarul Sinodului Episcopilor
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Dragi fra�i �i surori, 
Liturgia ne face s� celebr�m ast�zi Dedicarea 

Bazilicii Laterane, numit� „mama �i capul tuturor 
Bisericilor din Roma �i din lume”. De fapt, aceast� 
Bazilic� a fost prima care s-a construit dup� edictul 
împ�ratului Constantin care, în anul 313, a acordat 
cre�tinilor libertatea de a-�i practica religia lor. Acela�i 
împ�rat a d�ruit Papei Melchiade str�vechea proprietate a 
familiei Lateranilor �i a f�cut s� se construiasc� Bazilica, 
Baptisterul �i Patriarhium, adic� re�edin�a Episcopului 
Romei. unde Papii au locuit pân� în perioada transfer�rii 
la Avignon, în Fran�a. 

Dedicarea Bazilicii a fost celebrat� de Papa 
Silvestru spre anul 324 �i templul a fost intitulat Preasfântul 
Mântuitor; doar dup� secolul al IV-lea au fost ad�ugate 
titlurile Sfin�ilor Ioan Botez�torul �i Ioan Evanghelistul, 
de unde denumirea comun�. Aceast� s�rb�toare a interesat 
mai întâi numai ora�ul Roma; apoi, începând din 1565, 
s-a extins la toate Bisericile de rit roman. În felul acesta, 
cinstind edificiul sacru, se în�elege s� se exprime iubire 
�i venera�ie pentru Biserica roman� care, cum afirm� 
Sfântul Igna�iu din Antiohia „st� în fruntea carit��ii” 
întregii comuniuni catolice (C�tre Romani 1,1). 

Cuvântul lui Dumnezeu în aceast� solemnitate 
aminte�te un adev�r esen�ial: templul de c�r�mizi este 
simbol al Bisericii vii, comunitatea cre�tin�, pe care deja 
Apostolii Petru �i Pavel, în scrisorile lor, o în�elegeau ca 
„edificiu spiritual”, construit de Dumnezeu cu „pietrele 
vii” care sunt cre�tinii, pe singura temelie care este Isus 
Cristos, comparat la rândul s�u cu „piatra unghiular�” (cf. 
1Corinteni 3,9-11.16-17; 1Petru 2,4-8; Efeseni 2,20-22). 
„Fra�ilor, voi sunte�i zidirea lui Dumnezeu”, scrie Sfântul 
Pavel �i adaug�: „sfânt este templul lui Dumnezeu care 
sunte�i voi” (1Corinteni 3,9c.17). 

Frumuse�ea �i armonia bisericilor, destinate s� dea 
laud� lui Dumnezeu, ne invit� �i pe noi, fiin�e umane, 
limitate �i p�c�toase, s� ne convertim pentru a forma 
un „cosmos”, o construc�ie bine ordonat�, în strâns� 
comuniune cu Isus, care este adev�ratul Sfânt al Sfin�ilor. 
Aceasta se petrece în mod culminant în liturgia euharistic�, 
în care „ecclesia”, comunitatea celor boteza�i, se reg�se�te 
unit� pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu �i pentru a 
se hr�ni cu Trupul �i Sângele lui Cristos. În jurul acestei 
duble mese, Biserica din pietre vii se edific� în adev�r 
�i în caritate �i este pl�smuit� l�untric de Spiritul Sfânt 
transformându-se în ceea ce prime�te, conformându-se 
din ce în ce mai mult Domnului ei Isus Cristos. Ea îns��i, 
dac� tr�ie�te în unitate sincer� �i fratern�, devine astfel 
jertf� spiritual� pl�cut� lui Dumnezeu. 

Dragi prieteni, s�rb�toarea de ast�zi celebreaz� un 
mister mereu actual, �i anume c� Dumnezeu vrea s� se 
edifice în lume un templu spiritual, o comunitate care s�-l 
adore în spirit �i adev�r (cf. Ioan 4,23-24). 

Dragi fra�i �i surori, 
Cuvântul lui Dumnezeu din aceast� duminic� - 

penultima a anului liturgic - ne invit� s� fim vigilen�i �i 
silitori, în a�teptarea întoarcerii Domnului Isus la sfâr�itul 
timpurilor. Pagina evangelic� poveste�te renumita 
parabol� a talan�ilor, relatat� de Sfântul Matei (25,14-30). 
„Talantul” era o antic� moned� roman�, de mare valoare, 
�i tocmai din cauza popularit��ii acestei parabole a devenit 
sinonim cu aptitudine personal�, talent, pe care omul este 
chemat s�-l fac� s� rodeasc�. În realitate, textul vorbe�te 
despre „un om care, având de plecat într-o lung� c�l�torie, 
a chemat la el pe servitorii s�i �i le-a încredin�at avu�ia sa” 
(Matei 25,14). Omul din parabol� îl reprezint� pe Cristos 
însu�i, servitorii sunt ucenicii iar talan�ii sunt darurile pe 
care Isus le încredin�eaz� lor. De aceea asemenea daruri, 
pe lâng� calit��ile naturale, reprezint� bog��iile pe care 
Domnul Isus ni le-a l�sat ca mo�tenire, pentru ca s� le 
facem s� rodeasc�: Cuvântul S�u, depozitat în Sfânta 
Evanghelie; Botezul, care ne reînnoie�te în Spiritul Sfânt; 
rug�ciunea - Tat�l nostru - pe care o în�l��m la Dumnezeu 
ca fii uni�i întru Fiul; iertarea Sa, pe care ne-a poruncit 
s� o purt�m tuturor; sacramentul Trupului S�u jertfit �i al 
Sângelui v�rsat. Într-un cuvânt: Împ�r��ia lui Dumnezeu, 
care este El însu�i, prezent �i viu în mijlocul nostru. 

Aceasta este comoara pe care Isus a încredin�at-o 
prietenilor S�i, la cap�tul scurtei Sale existen�e 
p�mânte�ti. Parabola de ast�zi insist� asupra atitudinii 
interioare cu care s� primim �i s� valoriz�m acest dar. 
Atitudinea gre�it� este cea a fricii: servitorul c�ruia îi 
este fric� de st�pânul s�u �i se teme de întoarcerea lui, 
ascunde moneda în p�mânt �i ea nu produce nici un rod. 
Aceasta i se întâmpl�, de exemplu, celui care, dup� ce 
a primit Botezul, Împ�rt��ania, Mirul, îngroap� aceste 
daruri sub un strat de prejudec��i, sub o imagine fals� 
despre Dumnezeu ce paralizeaz� credin�a �i faptele, încât 
tr�deaz� a�tept�rile Domnului. Dar parabola pune mai 
bine în relief roadele bune aduse de ucenicii care, ferici�i 
de darul primit, nu l-au ascuns cu team� �i gelozie, ci l-au 
f�cut s� rodeasc�, împ�r�indu-l cu al�ii, împ�rt��indu-l. 
Da, ceea ce Cristos ne-a dat se multiplic� d�ruind! Este 
o comoar� menit� s� fie cheltuit�, investit�, împ�r�it� cu 
to�i, cum ne înva�� acel mare administrator al talan�ilor lui 
Isus care este apostolul Pavel. 

Înv���tura evanghelic� pe care ne-o ofer� ast�zi 
liturgia a avut influen�� �i asupra planului istorico-
social, promovând în popula�iile cre�tine o mentalitate 
activ� �i întreprinz�toare. Mesajul central prive�te îns� 
spiritul de responsabilitate cu care s� primim Împ�r��ia 
lui Dumnezeu: responsabilitate fa�� de Dumnezeu �i fa�� 
de umanitate. Întruchipeaz� în mod des�vâr�it aceast� 
atitudinea a inimii Fecioara Maria care, primind cel mai 
pre�ios dintre daruri, pe Isus însu�i, l-a oferit lumii cu 
imens� iubire. Ei s� îi cerem s� ne ajute s� fim „servitori 
buni �i credincio�i”, ca s� putem lua parte într-o zi „la 
bucuria Domnului nostru”.

Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
9 �i 16 noiembrie 2008

Biserica de c�r�mizi este simbolul Bisericii vii Darurile de la Domnul se multiplic� d�ruindu-le

www.catholica.ro



4 VESTITORUL

Domnilor,
„În frumoasa Transilvanie rumânii fac partea 

mai mare a l�cuitorilor; ei sânt aicea poporul cel mai 
vechi; ei vorbesc o limb� dulce, frumos sun�toare, 
întocmit� spre mare cultur�; ei în aceast� limb� plinesc 
cele dumnezeie�ti în beseric� �i acas� (…). Rumânii nu 
mai pot fi în starea de pân� acum; lor le este de lips� 
cultura, �i aceasta în limba rumâneasc� ” scria Ioan 
Rusu în Icoana P�mântului.

La aceste lucruri o fi meditat, pe ace�ti „rumâni”, 
limba lor �i cultura româneasc� o fi vrut s� le emancipeze 
�i s� le deschid� orizonturile Episcopul greco-catolic 
Samuil Vulcan, când, în Anul Domnului 1828, a 
deschis por�ile noii �coli zidite la Beiu�. La 180 de ani 
de la înfiin�area Liceului „Samuil Vulcan”, gândurile 
noastre se îndreapt� cu recuno�tin�� spre trecut, înso�ite 
de adânc� reculegere, pentru     Episcopul fondator, 
întemeietorul, care s-a jertfit pentru popor �i limb�, 
pentru na�iune �i Biseric�, pentru cultura neamului s�u.

Modelul pentru Episcopul Vulcan a fost Blajul, 
cu ale sale „fântâni ale darurilor”, cu al s�u Inocen�iu 
Micu Clain �i Petru Pavel Aron �i mai ales cu corifeii 
�colii Ardelene, Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe 
�incai. Cu to�ii au fost anima�i de acela�i crez sintetizat 
pe „Câmpia Libert��ii” de la Blaj de Simion B�rnu�iu: 
„… r�mâne�i credincio�i �i numelui �i limbii voastre, 
ap�ra�i-v� ca fra�ii cu puteri unite, ... Vede�i cum ne-
am luptat noi pentru limba �i romanitatea noastr�. 
Lupta�i-v� �i voi �i le ap�ra�i ca lumina ochilor 
vo�tri…” (Simion Barnu�iu, Discursul de la Blaj). 
Aceste idei, acest crez va iradia în tot Ardealul: Blajul 
va fi urmat �i în scurt timp au fost deschise �coli la 
Beiu�, Oradea, Gherla, N�s�ud. Aceste idei �i acest 
crez au trecut mun�ii la Bucure�ti �i Ia�i,  purtate 
de înv���ceii din aceste �coli, deveni�i la rândul lor 
profesori �i lumin�tori ai neamului

În acest cadru se situeaz� Episcopul Samuil 
Vulcan. Episcopul dorea o �coal� „în mijlocul 
domeniului s�u episcopesc, între mun�i, la Beiu�, 
acas�”, un dar pentru neamul s�u, pentru elevii  veni�i 
de prin satele Bihorului �i din �inuturile de vest, de la 
Satu Mare pân� în Banat. „Rumânii - se va fi gândit 
Episcopul - nu mai pot fi în starea de pân� acum; lor le 
este de lips� cultura, �i aceasta în limba rumâneasc�” 
(Ioan Rusu, Icoana P�mântului). Eforturile Episcopului 
continu�. Trimite „carte de dojan�” preo�ilor �i 
mirenilor din episcopie ,,spre trimiterea pruncilor 

Gânduri  la o aniversare
180 de ani de la înfiin�area Liceului ,,Samuil Vulcan’’ din Beiu�

+ Virgil BERCEA

lor la acele �coale”, pentru c� „fericirea de acolo (de 
�coal�) atârn�” amintind c� de la înv���cei, ca plat� 
,,nimica se va pofti”. Gimnaziul din Beiu� devine astfel 
o ,,fântân� a darurilor” pentru to�i pruncii din aceste 
p�r�i, indiferent de confesiune.

Liceul cu dasc�lii s�i a d�inuit prin timp, 
înfruntând cu senin�tate �i cu probitate încerc�rile 
vremurilor, profesorii �i înv���ceii convin�i fiind c�: 
„Limba e averea cea mai scump� a omului nestricat 
�i a poporului necorupt, �i un odor atât de pre�uit” 
(Simion Barnu�iu, Discursul de la Blaj). Anul 1948 
aduce na�ionalizarea �colilor dar �i desfiin�area Bisericii 
Greco-Catolice. Poate unii dintre dumneavoastr� î�i mai 
aduc aminte cum a fost devastat� Biblioteca Liceului �i 
distruse c�r�i la care nu aveau nici o vin�, precum poate 
unii î�i mai aduc aminte cum unii profesori �i preo�i 
ai Liceului Vulcan au avut înfundat pu�c�riile pentru 
marea culp� de a fi fost greco-catolici. Dar mo�tenirea 
spiritual� a Liceului ,,Samuil Vulcan” nu s-a risipit: pe 
sub bol�i t�cute �i prin clase însorite veghea, blând�, 
umbra fondatorului. Dup� 1989, în noile realit��i în 
care tr�im, �tim c� valorile cre�tine, ideile europene, 
deschiderea �i toleran�a, iubirea aproapelui �i cultura 
adev�rat� sunt promovate la Colegiul „Samuil Vulcan”, 
iar acest lucru îi onoreaz� pe actualii dasc�li. 

Acum, în acest moment s�rb�toresc, cu gânduri 
�i sentimente alese, se cuvine  s� aducem un profund 
omagiu celui care, într-o zi de octombrie, cu 180 de ani 
în urm�, a deschis aceast� �coal�, Episcopului Samuil 
Vulcan, �i profesorilor de ieri �i de azi, care au f�cut 
�i continu� s� fac�  din �coala beiu�an� o „fântân� a 
darurilor”.

Beiu�, 11 octombrie 2008
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Oamenii mari ai unei epoci istorice date î�i 
reg�sesc imaginea din timpul vie�ii înc� în speran�ele 
de ob�te, care se leag� de personalitatea �i lucrarea 
lor în folosul celor obidi�i. Au r�zb�tut pân� în zilele 
noastre dou� versuri de o simplitate dezarmant�, dar 
care concentreaz� în mod emo�ionant defini�ia atribuit� 
lui Simion B�rnu�iu de românii ardeleni la 1848:

 „Scris-am carte pe-un b�nu�
La prea direpul B�rnu�”.

Era, în vremea aceea, pre�edintele Comitetului 
Na�ional Român de la Sibiu �i întruchipa în rândul 
românilor faima de om al drept��ii cu arma gândului. 
Viitorimea a consfin�it drumul spre dreptate prin 
puterea gândului, a spiritului, f�când ca marele fiu al 
plaiurilor s�l�jene s� fie ast�zi un contemporan inspirat 
al nostru, cu ideile, îndemnurile, înv���mintele �i 
conceptele neatinse de coasa vremii. Ca to�i oamenii 
de geniu, B�rnu�iu �i-a risipit cu d�rnicie energia în 
domenii diverse, de la filosofie la politic�, de la religie 
la pedagogie, de la filologie la economie politic�, de 
la drept la sociologie, �i în�iruirea ar putea continua. 
O analiz� a acestor preocup�ri aparent disparate 
scoate îns� în eviden�� o constant� psihologic� 
care str�bate întreaga activitate �i oper� b�rnu�ian�, 
constituindu-se într-o adev�rat� coloan� axiologic� 
a acesteia: legea moral�. Cercet�torii operei sale au 
eviden�iat ata�amentul fa�� de filosofia lui Immanuel 
Kant, despre care o legend�, sau poate o consemnare 
autentic�, spune c� avea afi�at� în biroul s�u inscrip�ia 
urm�toare: „Cerul înalt deasupra mea, legea moral� 
în sufletul meu”. Se poate face o leg�tur� între �inuta 
moral� a lui B�rnu�iu �i aceea a filosofului s�u preferat, 
a�a cum aceea�i �inut� moral� o putem pune pe seama 
cunoa�terii profunde a îngrijor�rilor vremii sale, care 
se afla la r�scrucea unor schimb�ri profunde pe toate 
planurile vie�ii sociale. O istorie întreag� îl cunoa�te ca 
pe un campion al stoicismului, ascet nec�lug�rit care 
nu a dorit nimic �i niciodat� pentru sine, a dus o via�� 
auster� apropiat� de a lui Petru Pavel Aron, împ�r�in-
du-�i banii de profesor la Ia�i cu studen�ii s�raci. 
Modelul iubit era Cato din Atica, str�mo�ul antic d�ruit 
cu toat� fiin�a binelui celorlal�i. B�rnu�iu se încrâncena 
îns� la orice nedreptate f�cut� semenilor s�i, poporului 
s�u, pân� la a deveni un arhanghel de temut, a�a cum 
ni-l prezint� poetul Gheorghe Sion în cunoscutele sale 
amintiri. 

B�rnu�iu avea convingerea c� societatea 
omeneasc�, în mod concret na�iunea român� din 
Transilvania, nu-�i putea realiza echilibrul istoric la 
care aspira, dac� la baza eforturilor spre acest echilibru 
nu  erau a�ezate legile moralei. În deceniul dinaintea 

Un caz de con�tiin�� moral�: Simion B�rnu�iu
+ Virgil BERCEA

Revolu�iei de la 1848, Biserica Unit� cu Roma a 
cunoscut o înflorire comparabil� cu aceea din vremea 
�colii Ardelene, printr-o nou� organizare a institutelor 
de înv���mânt din Blaj, unde se predau acum materii la 
nivel european, de c�tre profesori cu erudi�ia modern� 
în sânge. Este destul s�-i amintim pe Iosif Pop, Ioan 
Rusu, Demetriu Boer, Timotei Cipariu �i, desigur, el 
însu�i, Simion B�rnu�iu. Glasul profesorului bl�jean 
Simion B�rnu�iu s-a auzit r�spicat în 1842, când Dieta 
Transilvaniei a emis o lege care viza desfiin�area de 
facto a limbii române ca limb� cultural�, condamnând 
acest pas politic nefast în vestitul s�u studiu „O 
tocmeal� de ru�ine �i o lege nedreapt�”. „Aceast� lege, 
spune el, este invalid� pentru c� încalc� morala, pentru 
c� legiuitorul este dator a c�uta la legea moralit��ii 
când pune legi”. „Cultura �i fericirea”, dup� inedita lui 
formulare, sunt scopurile cele mai înalte ale poporului 
român, iar prin aceast� lege se încalc� str�vechea 
datorie moral� de a da respectul cuvenit fiec�rui popor. 
„Deposedarea unui popor de limba sa, spune B�rnu�iu, 
este un p�cat strig�tor la cer, un atentat la lucrarea 
lui Dumnezeu”. Cuvintele sale sunt p�trunz�toare: 
„Limba e averea cea mai scump� a omului nestricat �i 
a poporului necorupt, �i un odor atât de pre�uit”. 

B�rnu�iu a dat m�sura întregii sale for�e morale 
în momentul critic al Revolu�iei de la 1848, când 
discursul s�u din catedrala Blajului a t�iat hotar între 
dou� evuri politice �i sociale din via�a românilor. S-a 
scris mult despre Discursul de la Blaj, cu competen��, 
de aceea este suficient s� ne oprim cu aceast� ocazie 
tot la filonul moral al acestei opere oratorice din 
istoria culturii noastre. Nedreptatea istoric� suferit� 
de românii ardeleni în decursul secolelor se dovede�te 
prin scoaterea lor, (ca majoritate covâr�itoare �i 
ma�in� economic� esen�ial�,) din rândul na�iunilor 
constitu�ionale �i marginalizarea la nivel de popor 
de iobagi. Însu�i dreptul divin este înc�lcat astfel, 
pentru c� – spune el – „o natur� le-a n�scut pe toate 
na�iunile”, iar aceast� sorginte, egal� de la Dumnezeu, 
trebuie s�-�i g�seasc� corolarul ei pe p�mânt. C�ci „ce 
pre� mai are via�a [omului] dup� ce �i-a pierdut tot ce-l 
face demn s� mai fie pe p�mânt?”. Adic� dup� ce �i-a 
pierdut libertatea, na�ionalitatea �i limba. 

Marele Discurs poate fi analizat din multe puncte 
de vedere, cu revela�ii �i surprize constant uimitoare. 
Unul dintre ele este pozi�ia tran�ant� în materie de 
religie, pe care s-a situat oratorul în fa�a mul�imii 
din catedrala Blajului. Dup� cum se �tie, erau acolo 
români uni�i �i romani ortodoc�i, a�a cum erau �i mul�i 
intelectuali ai celorlalte etnii din Transilvania. Iar afar�, 

(continuare în pag. 6)
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pe Câmpia Libert��ii, se aflau 40.000 de oameni din 
toate cele trei ��ri române�ti. În fa�a �i în auzul acestora, 
B�rnu�iu a accentuat unitatea de credin�� a românilor, 
în condi�iile diversit��ii de confesiune. De la Inochentie 
Micu, românii ardeleni n-au mai avut prilejul s� aud� 
astfel de formul�ri inspirate. Unirea cu Roma este 
judecat� în termeni peste care istoricii actuali nu pot 
trece în analizele lor. „Din fântâna uniunii – spune 
el – au curs ni�te mijloace materiale pentru români”, 
mai spune c� s-a emancipat clasa preo�ilor români de 
statutul de iobagi �i s-au ridicat �colile Blajului, „din 
care au r�s�rit o mul�ime de lumini între români”. 
Este cea mai frumoas� caracterizare a �colii Ardelene, 
ca imaginea unei dimine�i în care c�rturarii bl�jeni 
str�lucesc asemenea unor lumini pe cerul istoriei 
române�ti. Aceast� diminea�� a bucuriei a fost îns� 
întunecat� de nenum�ra�ii du�mani ai emancip�rii 
românilor, care au instigat ura confesional� între ei, 
încât - zice - „se certau fii cu p�rin�i, (…) se b�teau 
fra�i cu fra�i f�r� s� �tie pentru ce”. O enorm� crim� 
moral� s-a comis astfel împotriva neamului românesc, 
care înc�lca înc� odat� legile dumnezeie�ti, prin 
convertirea sentimentului religios în instrument politic 
de subjugare. Acestor vremuri dore�te B�rnu�iu s� li se 
pun� cap�t, încât românii s� se simt� fra�i între sine, 
indiferent de religie. „S� jur�m - îi îndeamn� el pe 
cei prezen�i la adunare - c� nu vor mai putea turbura 
pacea �i bun� în�elegerea noastr� nici iezui�ii, nici 
c�lug�rii sârbe�ti, nici misionarii Strigoniului, nici 
agen�ii na�iunilor str�ine, chiar �i când s-ar îmbr�ca 
în vestminte de preo�i �i episcopi române�ti”. �i le mai 
cere românilor ortodoc�i �i uni�i care reprezentau acolo 
întregul popor românesc un lucru m�re�: „S� jur�m c� 
nici diavolii Iadului nu vor mai putea rumpe leg�turile 
onoarei fr��e�ti prin care e legat� adunarea aceasta, 
si printr-însa toat� na�iunea român�!”. Îndemnul lui 
B�rnu�iu a r�mas �i r�mâne actual, moral, probând înc� 
odat� puterea de vizionar al celui pl�m�dit din t�ria 
moral� recunoscut� a S�lajului �i a oamenilor s�i.

B�rnu�iu, tr�ind la r�scrucea dintre epoca 
veche �i cea modern� a istoriei românilor, �i mai ales 
con�tientizând din plin esen�a momentului �i-a asumat 
misiunea istovitoare a edific�rii unei gândiri na�ionale 
originale în sfera filosofiei �i �tiin�elor confinii 
acesteia: psihologia, pedagogia, dreptul politic �i altele. 
�i-a luat doctoratul în drept la Pavia, în Italia, cu teza 
„Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche”, 
iar bog��ia cuno�tin�elor dobândite astfel a împ�rt��it-o 
studen�ilor de la prima universitate româneasc�, cea de 
la Ia�i, înfiin�at� de principele Alexandru Ioan Cuza în 
1860. Omul moral B�rnu�iu a ie�it în lumin� înc� odat�, 
refuzând func�ia de rector care i s-a oferit, în ideea c� 
educa�ia �tiin�ific� a celei dintâi genera�ii de studen�i 

într-o institu�ie universitar� na�ional� se face de la 
catedr�, �i nu din biroul conduc�torului. Fraternitatea 
lui cu studen�ii �i discipolii, care l-au adorat ca pe 
un zeu, este bine cunoscut�. Pe seama acestor tineri, 
el si-a sacrificat s�n�tatea oricum �ubred�, redactând 
o salb� întreag� de tratate �tiin�ifico-didactice: 
„Dreptul public al românilor, Dreptul natural privat, 
Logica, Pedagogia, Psihologia empiric�, Estetica” 
... Dar încununarea întregii sale opere �tiin�ifice este 
minunata monografie „Dreptul public al românilor”, 
carte unic� în cultura noastr�, prin care B�rnu�iu une�te 
în concepte moderne �i în sistem legat toate ideile 
na�ionale pl�m�dite în ansamblul �colii Ardelene 
�i a erudi�iei din Transilvania dup� anul 1700. Poate 
c� Mihai Eminescu a cunoscut aceast� lucrare 
b�rnu�ian�, din care, pare c� se inspir� în mai multe 
locuri ale operei sale, acolo unde marele poet cânt� 
istoria, m�re�ia �i soarta poporului român. Cel mai 
cunoscut exemplu este inegalabila „Doin�”, care pare 
versificat� efectiv dup� B�rnu�iu. Ideea suveranit��ii 
absolute a românilor asupra spa�iului lor istoric îl 
absoarbe atât de adânc, încât aparent monotona proz� 
istorico-juridic� se adun� în stan�e poetice duioase, 
îngândurate uneori, fulminante alteori, niciodat� 
lipsite de patos �i profunzime de cugetare. Posteritatea 
a fost impresionat�, �i în acest caz, de aceea�i situare a 
demersului sub semnul moralit��ii istorice. Poporului 
român i se cuvin, prin legea moral�, toate prerogativele 
�i atribu�iile asupra unui spa�iu geo-istoric pe care l-a 
ap�rat �i sfin�it cu sudoarea �i sângele fiilor lui, prin 
veacuri, pân� în vremurile care promiteau o soart� mai 
bun� pentru urma�ii marilor str�mo�i.

Cu legea moral� în suflet, asemenea admiratului 
s�u Immanuel Kant, românul Simion B�rnu�iu a fost un 
simbol necontestat al epocii în care �i-a purtat pa�ii �i 
gândurile, suflet din sufletul poporului român �i flac�r� 
nestins� de veghe la destinul viitor al acestui popor, la a 
c�rui configurare ca na�iune modern� a adus una dintre 
cele mai importante contribu�ii.

Zal�u, 10 octombrie 2008

(urmare din pag. 5)
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ANUL SFÂNTULUI PAVEL

Enigma din Damasc 
Ce s-a întâmplat cu adev�rat pe acel drum 

Ca despre multe personaje din antichitate, nu 
cunoa�tem anul exact al na�terii lui Paul �i cu atât mai 
pu�in anul mor�ii. Îns� o întreag� serie de date sigure �i de 
diferite indicii ne permite s� fix�m cu mare aproxima�ie 
fie extremele, fie etapele intermediare. 

Atunci când scrie biletul c�tre Filemon, probabil în 
anul 54 (sau, conform unei cronologii mai joase, prin anul 
62), el se declar� „b�trân”, în greac� presb�tes (Filemon 
9); �i atunci când Luca în Faptele Apostolilor relateaz� 
uciderea cu pietre a lui �tefan la începutul anilor treizeci, 
noteaz� �i prezen�a lui Saul care este calificat ca „tân�r”, 
în greac� nean�as (Fap 7,58). Cele dou� denumiri sunt 
desigur generice, dar, conform calculelor antice cu privire 
la vârsta omului, prima ar trebui s� indice în mare pe unul 
în jurul vârstei de �aizeci de ani �i a doua pe unul pe la 
vârsta de treizeci de ani. Deducem de aici c� el s-a n�scut 
în ultimii ani ai erei precre�tine �i deci era cu pu�ini ani 
mai tân�r decât Isus. 

N�scut la Tars în Cilicia (cf. Fap 22,3) ca evreu din 
diaspora de limb� greac� �i cu un nume latin (schimbat 
prin asonan�� din Saul în Paul), cel mult având cet��enia 
roman� (cf. Fap 22,25-28), el apare plasat pe frontiera 
a trei culturi diferite �i probabil �i din aceast� cauz� e 
disponibil la deschideri universaliste rodnice, a�a cum se 
va dovedi în continuare. Poate c� derivând de la tat�l, el 
a înv��at �i o munc� manual� care consta în meseria de 
skenopoi�s, literalmente „confec�ioner de corturi” (cf. 
Fap 18,3), probabil lucr�tor al lânii aspre de capr� pentru 
a face din ea corturi, probabil pentru uzul militar, dar mai 
ales privat (cf. Fap 20,33-35). 

De altfel, în antichitate Tarsul era vestit prin 
prelucrarea textil� în special a lânii (cf. Dion din Prusa, 
Discursuri, 34, 21), a�a încât unele papirusuri dau m�rturie 
despre adjectivul tarsik�rios pentru a indica un �es�tor de 
lân�. Pe la 12-13 ani, vârst� la care b�iatul evreu devine 
bar mitzv� („fiu al preceptului”), Paul p�r�se�te Tarsul �i 
se mut� la Ierusalim pentru a fi educat la picioarele lui 
rabbi Gamaliel cel B�trân, dup� cele mai rigide norme 
ale fariseismului (cf. Gal 1,14; Fil 3,5-6; Fap 22,3; 23,6; 
26,5), dobândind un mare zel pentru Tora mozaic�. 

Pe baza unei puternice ortodoxii religioase, 
dobândit� deja, el întrevede în noua mi�care ce f�cea 
referin�� la Isus din Nazaret un mare risc pentru identitatea 
iudaic�. Pe de o parte, Paul cunoscuse critica puternic� a 
lui �tefan la templul din Ierusalim (cf. Fap 6,14; 7,47-50). 
Pe de alt� parte, el nu putea s� admit� un Mesia r�stignit, 
care trebuia considerat doar scandal �i blestem (cf. 1Cor 
1,23; Gal 3,13); dac� apoi acesta era în mod pozitiv legat 
cu ne�tiutorii Legii (acei camm	  ha-’aretz) �i chiar cu 
p�c�to�ii a�a încât pentru a fi drep�i în fa�a lui Dumnezeu 
trebuia s� se cread� în Isus, atunci Tora ajungea s� nu 
mai fie nici suficient� �i cu atât mai pu�in necesar�. 

Asta explic� faptul c� el a „persecutat Biserica lui 
Dumnezeu” cu t�rie, a�a cum va admite de trei ori în 
scrisorile sale (1Cor 15,9; Gal 1,13; Fil 3,6). 

De altfel este greu s� ne imagin�m în mod 
concret în ce consta aceast� persecu�ie. De exemplu, 
ceea ce scrie Luca în Fap 9,1-2 („Saul, tot urzind 
amenin�are împotriva discipolilor Domnului, a mers la 
marele preot �i a cerut de la el scrisori c�tre sinagogile 
din Damasc ca s�-i aduc� lega�i la Ierusalim pe cei 
pe care i-ar fi g�sit în aceast� credin��, fie b�rba�i, fie 
femei”) este greu de potrivit cu datele istorice, a�a cum 
prezint� comentatorii. De fapt, sub procuratorii romani 
Sinedriul nu avea jurisdic�ie în afara ��rii lui Israel �i 
nici Paul nu se putea bucura de un mandat oficial f�r� a 
fi membru al Sinedriului. De aceea se face ipoteza c� el 
a fost pur �i simplu trimis la Damasc de o sinagog� de 
iudei „eleni�ti” din Ierusalim, probabil cu o scrisoare de 
recomandare din partea marelui preot, pentru a avertiza 
sinagogile locale împotriva pericolului noii erezii �i a le 
îndemna s� ia m�suri adecvate, chiar severe. 

Desigur, chiar pe drumul Damascului, la 
începutul anilor treizeci, probabil în anul 32, a avut 
loc momentul decisiv din via�a lui Paul. Acolo a avut 
loc o cotitur�, ba chiar o r�sturnare a valorilor. În mod 
nea�teptat, el a început atunci s� considere „daun�” �i 
„gunoi” tot ceea ce înainte constituia pentru el maximul 
ideal, motiva�ia existen�ei sale (cf. Fil 3, 7-8). Ce s-a 
întâmplat? În aceast� privin�� avem dou� tipuri de 
izvoare. Primul tip, cel mai popular, sunt relat�rile 
datorate peni�ei lui Luca, cel care de trei ori relateaz� 
evenimentul (cf. Fap 9,1-19; 22,3-21; 26, 4-23), 
insistând asupra câtorva detalii pitore�ti, cum ar fi 
lumina din cer, c�derea la p�mânt, un glas care cheam�, 
noua stare de orbire �i vindecarea lui ca de ni�te solzi 
sco�i din ochi, postul. Este greu ca Paul personal s� fie 

(continuare în pag. 6)
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la originea acestor nara�iuni, fie pentru c� el nu vorbe�te 
niciodat� despre asta în ace�ti termeni, fie pentru c� în 
Gal 1,13 îi trimite pe cititorii s�i la ceva ce a auzit. 

De aceea este foarte posibil ca Luca s� fi folosit 
o relatare care s-a n�scut probabil în comunitatea din 
Damasc (s� ne gândim la coloratura local� dat� de 
prezen�a lui Anania �i fie de numele str�zii, fie de numele 
proprietarului casei în care Paul este g�zduit: Fap 9,11), 
care a compus într-un prim moment o relatare a convertirii 
care scotea în eviden�� transformarea extraordinar� care 
a avut loc în ex-persecutorul �i care apoi a devenit �i 
relatarea chem�rii unui nou evanghelizator. 

Al doilea tip de izvoare este acela mai „autentic”, 
deoarece const� în m�rturia celui direct interesat, �i sunt 
scrisorile lui Paul însu�i. De fapt, de mai multe ori el face 
referin�� la acea experien�� extraordinar� �i este vorba 
mereu de aluzii foarte scurte, ce nu sunt descriptive, care 
insist� numai pe sensul a ceea ce s-a întâmplat atunci (cf. 
Rom 1,5: „Prin Isus Cristos am primit har �i misiunea 
apostolatului”; 1Cor 9,1: „Nu l-am v�zut eu pe Isus, 
Domnul nostru?”; 1Cor 15,8: „Ultimului dintre to�i, ca 
unui n�scut înainte de vreme, mi s-a ar�tat �i mie”; 2Cor 
4,6: „Dumnezeu care a zis: „S� str�luceasc� lumina în 
întuneric”, el însu�i a str�lucit în inimile noastre pentru 
luminarea cunoa�terii gloriei lui Dumnezeu pe fa�a lui Isus 
Cristos”; Fil 3,7: „Cele care erau pentru mine un câ�tig, 
de dragul lui Cristos, eu le-am considerat o pierdere”; 
Gal 1,15-16: „Dar când i-a pl�cut lui Dumnezeu, cel 
care m-a ales înc� din sânul mamei mele �i m-a chemat 
prin harul s�u, m-i l-a descoperit pe Fiul s�u în mine ca 
s�-l vestesc p�gânilor, imediat, f�r� s� m� sf�tuiesc cu 
cineva. �i f�r� s� urc la Ierusalim, la cei care erau apostoli 
înaintea mea, am mers în Arabia, apoi m-am întors din 
nou la Damasc”). Dup� cum se vede, în toate aceste texte 
el nu se opre�te pe detalii narative, ci interpreteaz� mereu 
acel moment nu atât ca un fapt de convertire, deoarece nu 
folose�te niciodat� lexicul specific (cu verbele metano
in-
epistr
fein �i derivatele), cât mai ales ca fundament al 
apostolatului s�u, ca misiune de evanghelizare, deci ca un 
eveniment de misiune (cu un lexic de viziune, apari�ie, 
revela�ie, iluminare). 

Ne putem întreba cum se explic� schimbarea care 
a avut loc în Paul pe drumul Damascului. În climatul 
romantic din secolului al XIX-lea se prefera s� se recurg� 
la schema omului chinuit, care în sfâr�it g�se�te o cale de 
ie�ire din propriile nelini�ti adoptând o solu�ie extrem�. 
Pentru a face asta se interpreta în sens autobiografic 
ceea ce se cite�te în Rom 7,7-25, unde Paul vorbe�te la 
persoana întâi singular: „Nu s�vâr�esc ceea ce vreau, ci 
fac ceea ce ur�sc... Dup� omul l�untric îmi g�sesc pl�cere 
în Legea lui Dumnezeu, dar v�d o alt� lege în m�dularele 
mele, care lupt� împotriva legii min�ii mele �i m� �ine 
sclav prin legea p�catului care se afl� în m�dularele mele” 
(vv. 15.22.23). 

Mai mult decât atât, exegeza de ast�zi a acestei 
pagini pauline este mult mai încâlcit� �i îndoielnic�, fie 
pentru c� textul este scris la prezent (deci literalmente nu 
ar trebui s� se refere la trecutul anterior convertirii), fie 
pentru c� textul nu apar�ine unui context autobiografic, ci 
unei reflec�ii de principiu cu privire la valoarea Legii (a�a 
încât acel eu se poate explica foarte bine cu figura retoric� 
a enalagei a�a încât s� includ� o experien�� universal�), 
fie pentru c� într-un alt text cu siguran�� autobiografic 

Paul spune, contrar, c� a fost „f�r� cusur, în ce prive�te 
justificarea care vine din Lege” (Fil 3,6: aici iese în 
eviden�� chiar mândria �i bucuria unei identit��i iudaice 
tr�it� în plin�tate ca „un câ�tig”). Se poate crede mereu 
c� ceea ce el scrie în Rom 7,7-25) reprezint� pur �i 
simplu con�tientizarea succesiv� (cre�tin�) a unui vechi 
conflict incon�tient fa�� de Lege, în timp ce Fil 3,4-6 ar 
reprezenta doar con�tiin�a tipic� a lui Paul precre�tin. 

Dar lucrurile sunt mai complexe. M�rturiile 
personale ale lui Paul cu privire la evenimentul de la 
Damasc sunt în mod constant centrate pe figura precis� 
a lui Isus Cristos. El nu vorbe�te de altul, pân� acolo 
încât m�rturise�te c� a fost „cucerit de Cristos Isus” 
(Fil 3,12). A�adar a fost vorba în mod esen�ial de o 
întâlnire de „persoane”, în timp ce conceptele, „ideile”, 
de�i implicite, au jucat un rol secundar. El a v�zut gloria 
lui Dumnezeu str�lucind pe chipul lui Cristos (cf. 2Cor 
4,6). Din acest punct de vedere, experien�a lui Paul 
trebuie explicat� �i cu referin�� la anumite categorii din 
mistica iudaic� a merkav�h, adic� a „carului”, care î�i 
înfige r�d�cinile sale în viziunea din primul capitol din 
Ezechiel. Acolo profetul spune c� a v�zut un car tras 
de patru fiin�e vii „�i pe aceast� specie de tron, sus, o 
figur� cu tr�s�turi umane (...). A�a mi-a ap�rut aspectul 
gloriei Domnului” (1,26.28): adic�, aici se îndr�zne�te 
s� se asocieze gloria cereasc� a lui Dumnezeu la o 
fiin�� uman�, fie ea chiar nedeterminat�, �i asta explic� 
rezervele rabinismului cu privire la aceast� pagin�. 

În orice caz, nu se poate neglija dimensiunea 
psihologic� a experien�ei lui Paul, adesea tratat� în 
termeni de halucina�ie (de�i în mod normal istoricii 
�i teologii nu au studii în materie de psihologie, a�a 
cum psihologii sunt destul de lipsi�i de tehnicile 
istoriografice �i de teologie). Un studiu f�cut în urm� 
cu câ�iva ani încearc� s� fac� claritate în acest sens, fie 
f�când deosebire între halucina�ie �i iluzie, deoarece 
ele nu trebuie identificate, fie precizând în mod onest 
c� lipsa de obiectivitate a fenomenului (viziune, auz, 
miros, pip�it) se refer� numai la observatorul extern, 
dar nu la subiectul care are aceast� experien��, �i fie 
dând aten�ie �i condi�ion�rilor socio-culturale ale 
subiectului interesat. 

Cât prive�te pe Paul, trebuie luat act c� 
declara�iile sale cu privire la eveniment sunt rare (nu 
în toate scrisorile) �i foarte sobre (lipsite de descrieri); 
în plus, trebuie constatat c� el nu prezint� niciodat� 
în fa�a propriilor interlocutori experien�a tr�it� de el 
pentru a întemeia pe ea propria autoritate, nici pentru 
a garanta vreo tez� teologic�, nici pentru a înt�ri vreo 
luare de pozi�ie disciplinar�; dimpotriv�, se întâmpl� 
exact contrarul. 

De aceea, trebuie s� ne ferim s� judec�m 
evenimentul de pe drumul Damascului cu categoriile 
psihopatologiei. Singurul fapt sigur pe planul realit��ii 
istorice, spun în termenii lui Jung, este c� el a avut o 
atare func�ie prospectiv� încât a determinat restul vie�ii 
lui Paul �i l-a f�cut în mod cu totul pozitiv �i rodnic: 
acolo el a avut experien�a unei întâlniri �i �i-a format 
o convingere care a r�sturnat existen�a sa, fie resetând 
întregul s�u patrimoniu ideal, fie reorientând energiile 
sale spre un scop nou.

(urmare din pag. 5)

www.ercis.ro

(Dupã L’Osservatore Romano, 29 iunie 2008) 
Romano Penna; Traducere de pr. Mihai PÃTRAªCU 
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Trecutul spiritual �i cultural al Blajului este foarte 
bogat în personalit��i ilustre �i de-o o înalt� con�tiin��, 
care purtau în inim� �i gând crezul �colii Ardelene, îl 
continuau �i îl transmiteau. Preo�i - profesori ai Blajului, 
ei se disting prin putere de munc�, erudi�ie, spirit de 
jertf�, seriozitate, modestie �i înalt� �inut� moral�. O 
astfel de personalitate ne este adus� în aten�ie acum , la 
sfâr�itul lui noiembrie: preotul, profesorul �i omul de 
cultur� Aron Pumnul.

Iosif Vulcan, în ,,Panteonul român”, îl 
caracterizeaz� astfel: ,,Pumnul a fost unul din acei 
b�rba�i mari, de care na�iunea noastr� avu prea pu�ini”. 

Numele acestui c�rturar ne este mai apropiat. 
Aron Pumnul este omul care i-a schimbat destinul lui 
M. Eminescu, numele fiindu-i înscris în poezia de debut 
a poetului: ,,La mormântul lui Aron Pumnul”. Unii 
chiar spun c� f�r� Aron Pumnul geniul lui Eminescu ar 
fi r�mas necunoscut...

Aron Pumnul s-a n�scut în comuna Cuciulata din 
apropierea F�g�ra�ului, la 27 noiembrie 1818, într-o 
familie de ��rani. Începe �coala primar� la Odorheiul 
Secuiesc, dup� terminarea c�reia urmeaz� studiile 
la gimnaziul din Blaj. ,,Mica Rom�”, Blajul greco-
catolic, a constituit ,,o etap� hot�râtoare în forma�ia lui 
spiritual�”. De acolo au pornit corifeii �colii Ardelene: 
S. Micu, Gh. �incai �i P. Maior. Aron Pumnul �i-a format 
cultura �i personalitatea pe aceea�i cale ca �i înainta�ii 
aminti�i. La sfâr�itul liceului, dup� etapa Cluj - un an la 
Liceul piarist - urmeaz� studiile teologice superioare la 
Colegiul ,,Sf. Barbara” din Viena (1843-1846), unde a 
organizat o societate a studen�ilor români ,,Rumânimea 
cea tân�r�”, cu un program luminist. Se avea în vedere 
traducerea unor manuale ,,prin care românii s� fie 
orienta�i în studiul istoriei patriei, al economiei, fizicii, 
dreptului natural �i na�ional”. Aron Pumnul a audiat 
paralel cursuri universitare la disciplinele: filozofie, 
istorie, drept �i lingvistic� romanic�, dar mai ales 
�i-a îmbog��it cultura prin lectur� bogat� �i variat�: 
Aristotel, Seneca, Spinoza, Voltaire, Rousseau, Kant 
etc. Tot în cadrul societ��ii ,,Românimea cea tân�r�” 
manifest� preocup�ri filologice; alc�tuie�te un sistem 
ortografic bazat pe principiul fonetic, cere izgonirea 
alfabetului chirilic, str�in nou�, �i sus�ine scrierea cu 
alfabet latin. În 1845 public� în ,,Foaie pentru minte, 
inim� �i literatur�” primul studiu de lingvistic�, 
,,Literele corespunz�toare firei române�ti”.

În 1846 revine în Transilvania �i e numit profesor 
de filozofie la Blaj. Un an mai târziu colaboreaz� la 
,,Organul lumin�rii”, subintitulat ,,Gazet� bisericeasc�, 
politic� �i literar�”, a lui T. Cipariu, primul ziar tip�rit 
integral cu litere latine.

În Revolu�ia de la 1848 este al�turi de colegii 

lui, B�rnu�iu, Bari�iu �i Cipariu. A tip�rit ,,Proclama�ia 
c�tre români’’, care a fost r�spândit� prin sate �i chema 
mul�imile la Blaj de Duminica Tomii: ,,Români, uni�i-
v� în cugete �i aduna�i-v� la Blaj {...} Istoria a�a ne va 
aprecia, �i str�nepo�ii no�tri a�a ne vor binecuvânta sau 
blestema-dup� cum vor fi faptele noastre’’. (Arcadie 
Hinescu, ,,Profesorul Aron Pumnul (1818-1866)”, în 
,,Cultura cre�tin�”, Blaj, 1994, p.78). La aceast� prim� 
Adunare au venit la Blaj peste 6000 de români ,,cu dorul 
de a vedea r�s�rind odat� �i pentru ei soarele drept��ii 
�i libert��ii’’. Episcopul greco-catolic Lemeny �i 
Episcopul ortodox �aguna au stabilit ca Marea Adunare 
a românilor s� aib� loc la Blaj pe data de 3/15 mai 1848.
Aron Pumnul a fost ales în Comitetul Permanent. Din 
cauza particip�rii sale la Revolu�ie figura în listele celor 
urm�ri�i, fiind în aten�ia autorit��ilor. În aceste condi�ii 
este silit s� treac� în �ara Româneasc�. De aici va pleca 
în Bucovina, unde va fi ajutat de fra�ii Hurmuzachi. 
Prin concurs ocup� postul de profesor de limba �i 
literatura român� la ,,Gimnaziul Cezaro-Cr�iesc” din 
Cern�u�i-o schimbare pe drumul destinului. Nu se va 
întoarce niciodat� în Ardeal, de�i i-a purtat tot timpul 
dorul. La Cern�u�i se va remarca printr-o bogat� 
activitate cultural� �i didactic�, recunoscut� a fi de o 
valoare excep�ional�. Aceasta explic� acordarea titlului 
de membru de onoare al ,,Societ��ii pentru Literatura 
�i Cultura Românilor din Bucovina”. Influen�a asupra 
elevilor s�i este deosebit�: ,,amintirile lor pioase 
schi�ând figura unui dasc�l dedicat în întregime misiunii 
sale” (Academia R.S.R., ,,Istoria literaturii române” 
II, Ed. R.S.R., Bucure�ti, 1968, p.630). I. G. Sbierea 
î�i amintea c� Aron Pumnul era mult bolnav, dar când 
venea la �coal� ,,era o adev�rat� s�rb�toare pentru noi, 
c�ci mult îl iubeam cu to�ii pe acest b�rbat bun care 
ne instruia cu atâta tragere de inim�, cu atâta iubire 
p�rinteasc� �i cu atâta lini�te �i r�bdare”. Avându-i 
în gând pe elevii s�i, în 1865, public� ,,Lepturariul 
românesc” (4 tomuri, ap�rut în 6 volume la Viena, 
2020 de pagini), o antologie a literaturii române care 

Aron Pumnul - 190 de ani de la na�tere 
Otilia B�LA�

(continuare în pag. 6)
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Îmi amintesc (c� tot sunt la Paris) o replic� de-a 
lui E. Ionescu, pe care o citez aproximativ: faptul c� 
Dumnezeu nu a abolit, pentru mine, moartea, este 
inadmisibil. Cum inadmisibil e, îmi vine s� completez, 
c� pentru unii s-a inventat via�a…

28. 03. 2007
Din nou este o zi destul de frumoas�. Parc�, în 

compara�ie cu primele zile, Parisul vrea s� se pun� bine 
cu mine. De pe modesta mea agend� turistic� încerc 
s� mai abordez un obiectiv: biserica Saint Sulpice. E 
foarte aproape de o sta�ie de metrou prin care am trecut 
de multe ori, a�a c� totul pare destul de simplu. Ajuns 
la fa�a locului constat c� biserica este impun�toare prin 
arhitectura sa, cu cele dou� turnuri, din care unul este 
în repara�ie. M� a�ez, apoi,  pe o banc� din fa�a bisericii 
�i încep s� consult harta, s� v�d ce ar mai fi de v�zut 
prin preajm�. Nu prea g�sesc nimic din ceea ce mi-am 
propus s� v�d. A�a c� m� întorc în camer�. Scriu aceste 
rînduri, în care nu sunt sigur c� m� v�d nici eu, nici 
Parisul. (De capra din banc, ce s� mai vorbim…). Mai 
am dou� zile de stat aici, dar s� mul�umesc Domnului 
c� am ajuns la Paris. Unul din preo�ii care m� g�zduiesc 
aici m� întreab� dac� o s� mai revin. Din cîte îmi dau 
seama, sînt slabe �anse. De obicei, doar r�ul se repet�. 
Binele, mai rar. Dar, totu�i, s� las speran�a s� lucreze…

Ast�zi am v�zut în metrou mai mul�i cer�etori 
decît în alte zile. Evident, to�i �igani (sau rromi) de-
ai no�tri. Din cînd în cînd r�zb�tea cîte o melodie de 
acordeon a c�rei origine nu era greu de ghicit. Totu�i, la 
Paris am v�zut mult mai pu�ini cer�etori decît la Roma. 
Fran�a este , poate, prea atee pentru pomeni. �tiu ei ce 
�tiu...

Noaptea dorm din ce în ce mai prost. Fobia de 
��ran care trebuie s� c�l�toreasc� î�i spune din nou 
cuvîntul. Orice form� de necunoscut, de ie�ire din 
propriile tabieturi, m� pune într-o mare încurc�tur�. 
Un ��ran autentic nu c�l�tore�te decît cu gîndul. 
Restul este pierdere de vreme. Sub pielea unui ��ran 
adev�rat ar trebui s� dai peste p�mînt. Libertatea (de 
orice fel) se înva�� la fel de greu ca robia. Sînt lucruri 
care, înv��ate prea tîrziu, nici n-ar merita s� mai fie 
înv��ate. Sînt lucruri care, pentru o anumit� igien� 
spiritual�, nici nu ar trebui s� le �tim. Dup� o anumit� 
vîrst�  nu ar trebui s� mai înv���m ceva nou. Ci doar s� 
sintetiz�m. S� arunc�m balastul adunat pe creier �i pe 
inim�. Dar cine ne înva�� în lumea de azi s� înv���m 
cum s� înv���m? Cine ne înva�� �tiin�a numit� via��? 
Avem pîn� �i profesori de s�rit coarda, dar profesori de 
destine nu avem. Înv���tura a fost distrus� în bun� parte 
de profesoratul care are impresia c� �tie. �i, evident, 

e dornic s� dea lec�ii altora. Nesemnificativul ne este 
predat de tot soiul de „savan�i”, pe cînd esen�ialul 
trebuie s�-l înv���m întotdeauna singuri. Dar, pîn� la 
urm�, misterul neîn�eles al vie�ii face mai mult decît 
factualitatea papagalicit� ex catedra. Finalmente, 
trebuie s� �tim s� fim mult cu cît mai pu�in. Am 
senza�ia c� ast�zi, aparent, se ofer� foarte mult (chiar 
�i în �coal�) pentru ca, în realitate, s� fim foarte 
pu�in. Suprasatura�ia informa�ional� nu face decît s� 
paveze calea pierderii criteriilor. Informa�ia nu mai 
consolideaz�, ci mai mult sminte�te. Totul trebuie s� fie 
aparen��, iluzie. Iluzie la purt�tor. Lumea s-a umplut de 
�tiutori lipsi�i de în�elepciune. Prostia bate demografic 
�i democratic inteligen�a. 

La limit�, ar trebui s� schimb�m radical lucrurile. 
Adic�, r�ul s� fie considerat bine �i binele, r�u. Oricum, 
în practic� se opereaz� dup� acest algoritm. Dintr-o 
dat� am constata c� lumea este bun� - în r�utatea ei 
nelimitat�. (Cît despre prostie, ea trece deja cu succes 
drept de�tept�ciune). Urmeaz� doar s�-L convingem �i 
pe Dumnezeu de m�re�ia acestei fapte...

*
Dup� amiaza începe s� plou�. De�i nu prea 

voiam s� ies, acum sînt obligat s� r�mîn în camer�. 
Vreau s� termin de studiat ceea ce am adus de acas�. 
Materialele achizi�ionate de aici o s� le cercetez dup� 
ce m� întorc. M� încearc� o serie de st�ri amestecate 
cu regret �i ner�bdare. Regretul de a pleca, totu�i, �i 
ner�bdarea de a ajunge acas�. Ideal ar fi s� putem fi 
m�car în dou� locuri în acela�i timp. Pu�in� ubicuitate 
nu ne-ar strica. 

Spre sear� fac o lung� plimbare pe malul Senei, 
pîn� la Turnul Eiffel. M� opresc pu�in sub el, admir 
aceast� ciud��enie metalic�, dup� care m� întorc pe 
acela�i mal. Aici, pe insuli�a care porne�te de la podul 
cu statuia libert��ii �i se întinde pîn� aproape de turn, 
mult� lume se plimb�, alearg�, face gimnastic�, î�i 
înso�e�te cîinii. Seam�n� un pic cu ceea ce se întîmpl� 
la Oradea, pe malurile Cri�ului. M� întorc agale înspre 
camer�, tr�gînd discret cu ochiul la ce se întîmpl� în 
jur. Aproape de locul în care locuiesc, observ, pentru 
prima dat� de cînd sînt aici, o Dacia Logan parcat�, 
mîndr� parc� de dubla ei cet��enie.

*
Uneori (ca acum) scriu ca �i cum mi-a� scurma 

pielea cu unghiile. Sînt momente cînd scriu pur �i 
simplu ca s� nu urlu. În aceste momente scrisul nu 
mai e literatur�, nu e nici expresie estetic�, e pur �i 

Ioan F. POP

Parisul - un mit disponibil
(VII)

Se dedicã P.S.S. Virgil Bercea

(continuare în pag. 11)
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simplu disperare pur�. Disperarea de a nu putea fi în 
acord cu mine, cu gîndurile mele. Delir. Unele gînduri 
m� tortureaz�, m� biciuiesc cu fantasmagoriile lor. Ele 
nu se pot pune de acord cu carnea, nici cu sufletul. Vor 
s�-�i dispute întîietatea eului. Evolueaz� în mine într-
un eu scindat, vorbind o limb� total str�in�. Scrisul 
poate veni �i dintr-o fiin�� defect�. Sau dintr-un defect 
de fiin��.

*
Ce ciudat, s� încerci s� prinzi în cuvinte via�a! 

De ce nu î�i este ea suficient�? De ce mai are nevoie de 
adaosul acesta de aproxima�ie? De fapt, cred c� t r � i m 
�i vrem s� povestim acest fapt nemaipomenit. �i apoi, 
cui s� poveste�ti pove�ti despre via��? Altor dispera�i? 
Altor tr�itori din pomenile destinului? Scrisul pare cea 
mai f�r� sens boal� a fiin�ei. Dar �i cea mai nobil�.

*
Ce rost are s� de-nudezi un destin în cuvinte, în 

propozi�ii, în fraze? Uneori am senza�ia c� toate c�r�ile 
nu sînt decît ni�te interminabile fi�e clinice. Patologie 
deghizat� în literatur�, filosofie, �tiin��. Nebunie de a 
tot pune gîndurile în formele prea mici ale unor cuvinte.  

29. 03. 2007
Ast�zi se arat� a fi o zi nehot�rît�. Poate s� plou�, 

dar poate s� fie �i timp frumos. Oricum, este mult mai 
rece decît ieri. Ast�zi am f�cut cel mai lunga traseu din 
locul în care stau. Am vizitat biserica Sacre Coeur. Am 
schimbat cîteva metrouri, am întrebat pe unul, pe altul, 
pîn� la urm� am ajuns. Biserica este situat� strategic pe 
un deal. Pentru a ajunge la ea trebuie urcate mai multe 
trepte. L�ca�ul de cult este o bijuterie arhitectonic�, 
panorama oferit� de sus - un vis. Traseul este foarte 
bine organizat pîn� la biseric�. �i aici, ca �i la Roma, 
totul este valorificat în sens turistic. Spre biseric� duce 
o stradel� cu magazine mai ieftine. M� tenteaz� s�-mi 
cump�r de aici o p�l�rie neagr� cu boruri largi (demult 
îmi doresc una). De�i nu e prea scump�, stau totu�i în 
cump�n�. Pîn� la urm�, renun�. Poate alt� dat�...

Stagiul meu cultural-turistic e cam pe sfîr�ite. 
Mîine o s� încerc o ultim� descindere înainte de a 
spune: au revoaire Paris. 

Dup� amiaz�, ca de obicei, r�mîn în camer�. 
Termin de citit ce am adus de acas�. Pe urm� m� lansez 
într-o ultim� plimbare pe malul Senei. Nu bine ajung 
în camer�, c� �i începe s� plou�. Mai am doar o zi ... 
parizian�. Pe urm� �i Parisul va deveni o amintire. O 
iluzie. Iluzia c� am fost, cîndva, la Paris. 

*
În materie de biserici, de�i are cîteva impun�toare, 

Parisul este mic copil fa�� de Roma. Chiar �i turi�tii 
sînt mult mai pu�ini decît în cetatea etern�. Roma este, 

de fapt, un ora� locuit de turi�ti. Parisul, cel pu�in în 
aceast� perioad�, mi se pare mult mai relaxat. Evident, 
aceasta este o impresie de turist amator.

*
M� gîndesc cu melancolie la veselul nostru 

provincialism. La iluzia lui de a se crede din cînd în 
cînd buricul p�mîntului. Poate c� e un fel de profilaxie 
a provinciei de crede asta. C� doar nu o s� recunoasc� 
cineva c� nu sîntem centralii centralilor. Cît de 
sublim� e, în inutilitatea ei, zbaterea culturaliceasc� 
în provincie. E ca �i cînd ai declama impecabil în 
pustiu. Pe de alt� parte, cunoa�tem bine (sau mim�m 
conving�tor) marile nume ale culturii europene �i 
mondiale. Ceea ce nu se �tie e cîte asemenea mari 
speran�e au terminat în anonimat, f�r� s� aib� �ansa 
unei afirm�ri. Cîte spirite mari, de care nu �tim nimic, 
au fost aneantizate de indiferen�a cotidian�? Noi �tim 
(cît �tim) doar despre ceea ce avem. Nu �tim, din 
p�cate, nimic despre ceea ce puteam avea. Indiferen�a 
ucide mai r�u ca o dictatur�. Dar, poate, pîn� la urm� 
r�mîne doar ceea ce trebuie s� r�mîn�. Faptul c� ceva 
r�mîne, totu�i, �ine poate �i de m�re�ia sa. E un fel de 
m�re�ie în a �ti s� învingi cinstit zidul de indiferen�� 
a celor din jur. Faptul c� în cultura noastr� unii au 
rezistat, pl�tind, în schimb, tributul imoralit��ii, au 
descurajat, cel pu�in, talentele care aveau �i caracter. 
Au schimbat complet ierarhia de valori, amestecînd 
talentul cu impostura. Aspectul c� avem, totu�i, o 
cultur�, în ciuda dec�derilor ei ideologice, poate p�rea 
o realizare. Numai c� ereditatea unei asemenea culturi 
este una tarat�. Noi nu �tim ce spirite la fel de mari 
s-ar fi putut na�te chiar din ruinele unei culturi demne. 
Am recuperat talentul viciat al unor personalit��i, dar 
am ratat demnitatea unei culturi. Dar s� m� opresc cu 
aceste gînduri provincioase...

*
Trebuie s� recunosc, tardiv, c� se simte c� am 

intrat în UE. Buletinul de identitate e un act suficient ca 
s� po�i bate cîmpii europeni. M-am convins personal de 
acest lucru, chiar dac� uneori am stîrnit priviri piezi�e. 
De�i am �i pa�aport, am vrut s� verific în teren cam cît 
de european sînt. Da, teoretic sîntem europeni. Ne mai 
trebuie doar cî�iva zeci de ani de practic�. Restul este 
a�teptare...

*
Este tot mai evident, lumea devine un „sat 

planetar”. Dar s� vedem �i ce cîini vor l�tra în el. Cu 
oamenii, ne-am cam l�murit. Va fi un sat de umbre 
rentabile, tot mai rentabile. Am impresia c� investim 
tot mai mult pentru a cî�tiga tot mai pu�in. Pierdem prea 
mult în uman pentru a bifa spectaculoase tehnologii, 
care fac omul tot mai inutil. Omul e mîndru c� e b�tut 
tehnic de om. Am senza�ia c� tot ceea ce cî�tig�m 
înafar�, pierdem, simetric, pe din�untru. Sper s� fie 
doar o senza�ie.             (va urma)

(urmare din pag. 10)
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Duminic�, 19 octombrie, a fost o zi de mare 
s�rb�toare pentru comunitatea greco-catolic� din 
localitatea Pocola. Dup� 60 de ani Parohia Greco-
Catolic� �i-a reintrat pe deplin în drepturi, celebrând 
permanent în l�ca�ul de cult.

Cu toate c� în localitate sunt dou� biserici, una 
ortodox� �i alta greco-catolic�, parohia ortodox� insista 
s� slujeasc� atât în l�ca�ul propriu, cât �i în l�ca�ul 
greco-catolic.

La începutul acestei s�pt�mâni demersurile 
Episcopiei de Oradea au avut ca efect încetarea slujirii 
de c�tre parohia ortodox� în l�ca�ul proprietate a 
cultului greco-catolic, instan�a stabilind pe calea unei 
ordonan�e pre�edin�iale dreptul parohiei greco-catolice 
de a nu fi conturbat� în desf��urarea serviciilor divine.

Acest caz este unul deosebit, în localitate fiind 
dou� biserici, aflate la o distan�� de aproximativ 50 de 
metri. Pentru acest motiv, comunitatea greco-catolic� 
nu a mai fost de acord cu slujirea alternativ�. Solu�ia ca 
fiecare comunitate s� slujeasc� în propriul l�ca� de cult 
este acceptat� �i de credincio�ii ortodoc�i, cu excep�ia 

preo�ilor, care insist� în continuare ca s� reintre în 
l�ca�ul greco-catolic.

P�rintele paroh Marius Bo�a a mul�umit Bunului 
Dumnezeu �i tuturor celor care au contribuit la aceast� 
finalitate, atât de benefic� pentru comunitatea noastr�.

Episcopia de Oradea depune eforturi pentru 
redobândirea �i a altor l�ca�e de cult câ�tigate în 
instan��.

Florin JULA

Slujire permanent� la Pocola

Asocia�ia „Ave Miriam” Valea lui Mihai, în 
colaborare cu Parohia Greco-Catolic� Valea lui Mihai, 
au organizat un  program spiritual �i cultural „Glasul 
copiilor – un rozar viu pentru familii”. 

În seara zilei de duminic� 26 octombrie, în 
Biserica Greco-Catolic� din Valea lui Mihai, într-un 
ambient luminat doar de lumân�ri, copiii din Parohia 
Greco-catolic� împreun� cu al�i tineri din localitate au 
recitat rug�ciunea Rozarului. M�rgelele rozarului au 
fost simbolizate de lumân�rile a�ezate pe pardoseala 
bisericii, în fa�a c�rora copiii rosteau pe rând rug�ciunile 
„Tat�l nostru...” �i „N�sc�toare de Dumnezeu”. 
Medita�iile corepunz�toare acestei devo�iuni au fost 
asociate cu icoanele aferente �i proiectate pentru a 
introduce cât mai profund persoanele prezente, copii, 
p�rin�i �i bunici în aceast� atmosfer� mistic�.

Pentru a se face cunoscut acest element cultual, 
rug�ciunea Rozarului, s-a proiectat un material despre 
istoricul �i r�spândirea sa, precum �i momente din 
drumul spiritual al comunit��ii credincio�ilor greco-

catolici, care a culminat în aceast� var� cu vizita statuii 
pelerine a Maicii Sfinte de la Fatima �i binecuvântarea 
bisericii în ziua de 14 august.   

Aceste ocazii, pe lâng� darurile spirituale pe 
care ni le aduce, ne faciliteaz� cunoa�terea reciproc� �i 
acceptarea diversit��ii culturale �i cultuale bogate. 

Pr. Zorel ZIMA

Simpozion PRO-VITA

Asocia�ia Medicilor Catolici „Sfântul Nicolae” din Oradea a organizat, în data de 24 10 2008, în sala de 

conferin�a a Hotelului Continetal din Oradea, un simpozion cu tema: „Consecin�ele Avortului Asupra P�rin�ilor”, 

invitat fiind conferen�iarul pshi. Victoria Thorn. Simpozionul a f�cut parte dintr-o manifesta�ie mai ampl� ce s-a 

desf��urat la Oradea, Conferin�a Na�ional� a Medicilor de Familie în perioada 23-26 octombrie 2008. Mesajul pe care 

au voit s� îl transmit� organizatorii a fost unul de speran��.

Glasul copiilor – un rozar viu pentru familii
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Scrisoarea Sinodului Episcopilor BRU adresat�
Pre�edintelui României

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unit� 
cu Roma, Greco-Catolic�, a adresat Pre�edintelui 
României, Domnul Traian B�sescu, o scrisoare prin care 
î�i exprim� profunda nemul�umire fa�� de neîmplinirea 
repara�iilor morale �i de drept ce se cuvin a fi acordate 
Bisericii Greco-Catolice de c�tre Statul Român, ca 
urmare a interzicerii abuzive a acestei Biserici, în anul 
1948, de c�tre regimul comunist ateu.

Totodat�, Sinodul î�i manifest� îngrijorarea fa�� 
de tendin�ele de confiscare sau limitare a meritelor 
istorice �i a operei cultural-religioas� a Bisericii 

Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�.
Scrisoarea Sinodului (înregistrat� cu nr. 

36/10.11.2008) vine în contextul s�rb�toririi a 90 de 
ani de la Marea Unire �i a împlinirii a 60 de ani de 
la interzicerea abuziv� de c�tre regimul comunist a 
Bisericii Greco-Catolice din România �i este semnat�, 
în numele Sinodului Episcopilor BRU, de c�tre 
Preafericirea Sa Lucian, Arhiepiscop Major, �i de 
Preasfin�ia Sa Vasile, Episcop al Curiei Arhiepiscopale 
Majore.

Biroul de pres� al Mitropoliei Blajului

Biroul Pastoral pentru Laici din Oradea a 
organizat, în perioada 24-31 octombrie 2008, un schimb 
de experien�� cu Dieceza de Como. În cadrul acestui 
proiect s-a organizat �i un pelerinaj la mormântul 
Sfântului Apostol Pavel din Roma. La acest pelerinaj 
au participat 28 de tineri din Eparhia de Oradea. 
 Tinerii or�deni au participat de asemenea �i la 
Întâlnirea Eparhial� a Tinerilor din Dieceza de Como.
 Întâlnirea Eparhial� a Tinerilor a debutat cu o 
sear� de veghe �i a continuat cu un concert. În programul 
celei de-a doua zi a manifest�rii a fost cuprins� �i Sfânta 
Liturghie. Dup� Slujb� grupul de la Oradea a fost invitat 
la un prânz al�turi de comunitatea catolic� din Como. 
În drumul spre Roma tinerii au avut posibilitatea de a-l 
cunoa�te mai bine pe Apostolul Pavel, cel c�ruia îi este 
dedicat anul acesta liturgic. Organizatorii, împreun� cu 
tinerii, au citit texte legate de via�a �i opera Apostolului 
�i texte din scrierile Sfântului.

Prima zi a fost dedicat� Sfântului Apostol. 
Grupul de tineri a vizitat Catedrala San Paolo Fuori 
le Mura, unde au st�ruit la mormântul lui cerându-i 
s� le dea o credin��. Aici au cerut Bunului Dumnezeu 
indulgen�a plenar�.

Pelerinaj la Roma - pe urmele Sfântului Apostol Pavel

 A doua zi au vizitat principalele obiective 
turistice ale acestui ora�. Ziua de miercuri a fost o zi 
special� pentru to�i cei 28 de tineri deoarece au participat 
la audien�a public� a Sfântului P�rinte. Bucuria a fost 
imens� datorit� faptului c� locurile noastre au fost 
rezervate lâng� podiumul de la care Sfântul P�rinte a 
vorbit poporului.

Aceasta a fost experien�a tinerilor pe care vrem 
s� v-o împ�rt��im. Mul�umim Bunului Dumnezeu c� 
ne-a dat harul �i puterea de a �   pelerini pe urmele 
Sfântului Apostol Pavel.

 Biroul Pastoral Oradea

Mar�i, 28 octombrie, a avut loc simpozionul Andrei Mure�anu în istoria 
poporului roman, organizat cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la moartea marelui 
poet greco-catolic. Simpozionul a fost organizat de Episcopia Greco-Catolic� de 
Oradea, Asocia�ia Episcop Vasile Aftenie, �coala General� Andrei Mure�anu �i 
Consiliul Jude�ean Bihor. Loca�ia aleas� a fost chiar institu�ia �colar� care poart� 
numele poetului. Manifestarea a fost deschis� prin intonarea imnului �i printr-un 
moment literar artistic preg�tit de elevii �colii. A urmat cuvântul Preasfin�itului Virgil, 
Bercea care a men�ionat necesitatea omagierii marilor personalit��i ale bisericii noastre, care �i-au adus aportul la 
p�strarea identit��ii na�ionale a poporului roman.

Directorul institu�iei, domnul Gheorghe Laz�r Erdeli a men�ionat rolul lui Andrei Mure�anu în istoria poporului 
roman �i modul în care institu�ia a primit numele poetului. Între lucr�rile prezentate amintim: Cântece de r�sunet ale 
românilor, autor Constantin M�lina� �i Imnul �i stema românilor, autor Corneliu Cr�ciun. Au mai luat cuvântul d-na 
Ligia Miri�an, Directorul Direc�iei de Cultur� a Jude�ului Bihor, �i dl. Gheorghe Carp.

Florin JULA

Andrei Mure�anu în istoria poporului român
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În data de 29 octombrie 2008, Protopopiatul 
Greco-catolic Zal�u �i Parohia Sfânta Familie Zal�u au 
organizat simpozionul: „60 de ani la desfiin�area BRU”. 
Ac�iunea a fost dedicat� momentului interzicerii BRU 
din toamna anului 1948.

Au prezentat comunic�ri: prof. dr. Nicolae 
Gudea (Cluj), prof. dr. Cornel Grad (Zal�u), prof. dr. 
Ioan F. Pop (Oradea), prof. Nicolae Costru� (Zal�u), 
prof. Ionel Penea (Cluj), avocat Teodor Vanca (Deva), 
muzeograf Marin Pop (Zal�u), ziaristul Ioan Lupa 
(Zal�u) �i medicii Lucia Ilian �i Liviu Gîrbea (Zal�u).

Comunic�rile au avut loc în sala de conferin�e 
a Bisericii Sfânta Familie, unde au fost prezen�i 
preo�ii Florian Gui - preot vicar al Episcopiei Greco-
Catolice Oradea, �i Gheorghe �urca� – vicar foraneu 
al Silvaniei; din auditoriul prezent au f�cut parte preo�i 
greco-catolici s�l�jeni, dasc�li, muzeografi, cercet�tori, 
istorici, mul�i credincio�i. 

Simpozionul a fost prefa�at de un film 
documentar, precum �i de o expozi�ie în care erau 
prezentate fotografiile episcopilor greco-catolici 
martiri, imagini ce ilustrau momente din timpul 
activit��ii ca ierarhi, dar �i din perioada deten�iei în 
închisorile comuniste.

Lucr�rile au fost deschise de P�rintele Valer 
P�r�u, protopop al Zal�ului, dup� care a urmat salutul 
Preasfin�iei Sale Episcop greco-catolic de Oradea Virgil 
Bercea, rostit de P�rintele vicar Florian Gui. P�rintele 
vicar foraneu Gheorghe �urca� a amintit de înainta�ii 
s�i, preo�ii s�l�jeni persecuta�i, precum �i de drumul pe 
care l-a parcurs sfin�ia sa, dup� 1989, în comunit��ile 
greco-catolice reînfiin�ate.

A urmat prezentarea comunic�rilor legate de 
tema simpozionului: prof. dr. Nicolae Gudea, „BRU în 
perioada martie 1945 - decembrie 1948”, prof. dr. Cornel 

Grad, „Situa�ia BRU din nord-vestul Ardealului sub 
ocupa�ia maghiar� (1940 - 1948)”, prof. dr. Ioan F. Pop, 
„Na�ional �i confesional”, prof. Nicolae Costru�, „BRU 
din S�laj în timpul prigonirii comuniste”, prof. Ionel 
Penea, „Arestarea episcopilor greco-catolici din anul 
1948”, Teodor Vanca, „Martiri ai terorii comuniste”, 
muzeograf Marin Pop, „Aspecte privind istoria BRU 
în perioada interbelic� pân� la desfiin�are”, Ioan Lupa, 
„1948 – 2008- dou� repere istorice în evolu�ia secular� 
a BRU”, Liviu Gîrbea, „Previziunea terorii în predicile 
Episcopului Ioan Suciu”, �i Lucia Ilian, „Martor viu al 
evenimentelor din anul 1948”.

Au fost momente interesante, cei prezen�i au 
apreciat con�inutul �i organizarea evenimentului.

Protopop Valer P�R�U

60 de ani de la desfin�area BRU

Era prin anul 1937, deci cam în timpul adolescen�ei 
mele, când a venit la Târgu Mure� electrizantul preot Ioan 
Suciu de la Blaj, pentru a �ine faimoasele „exerci�iile 
spirituale”, anume pentru tineret, ini�iate de Sf. Igna�iu de 
Loyola cu peste �ase secole în urm�, dar prea pu�in puse 
în valoare: îns� heraldul de la Blaj le s�vâr�ea cu brio. To�i 
tinerii eram fascina�i de verbul lui în fl�c�ri. P�rea c� ar fi 
întruchiparea contemporan� a unui alt Ioan Botez�torul. 
Vorbea din el Profetul, vorbea Vizionarul urgiilor care 
urmau s� se abat� asupra României. Dar cine s�-l asculte?

Vine stepa! – clama în clocot omul care tr�ia, 
înc� de atunci, realitatea sângeroas� care b�tea cu cizma 
în poarta Europei. „Vine de�ertul ro�u”, care va pârjoli, 
care va pâng�ri atâtea con�tiin�e ce se credeau imune 
fa�� de orice r�u istoric, politic �i moral, la ad�postul 
candorii sau al incon�tien�ei unei naivit��i politice 
lipsite de responsabilitate. Stegarii înnoirilor erau �inu�i 

s� a�tepte pe scara de serviciu a treptelor puterii. Cine 
f�cea aceasta? A�i în�eles c� o f�ceau „ajun�ii” �i cei care 
manipula întreaga societate. Crede�i c� ast�zi este altfel? 
În orice domeniu puterea se transform� în monopol care, 
pentru a fi p�strat, se vede îndrept��it s� foloseasc� orice 
mijloc ocult.

Când PSS Suciu vorbea de Stepa ro�ie, în aparen�� 
vorbea de infiltrarea insidioas� a puterii comuniste 
�i a practicilor ei, precum �i de efectele morale asupra 
societ��ii române�ti. Dar cine s�-l asculte pe Sucui? 
Ajun�ii la putere aveau pozi�ii �i bunuri scumpe de ap�rat, 
mult mai de pre� decât morala, onoarea sau interesul 
na�ional. De aceea, episcopul Ioan Suciu s-a adresat  în 
primul rând elevilor, studen�ilor �i celor înc� neîmb�ta�i 
de aburii puterii.

Aceast� corup�ie în curs de generalizare voia s� 

Episcopii Ioan Suciu �i Vasile Aftenie – vizionari �i tr�itori ai 
rezisten�ei anticomuniste

Pr. Tertulian LANGA

(continuare în pag. 15)



15Noiembrie 2008

o combat� episcopul vizionar. Noi l-am crezut �i, tocmai 
de aceea, am �i ajuns în temni�� al�turi de corifeii no�tri. 
Avea heraldul tinere�ii noastre harul de a str�punge 
con�tiin�ele, de a s�di lumin� acolo unde întunericul nu 
ajunse înc� s� se cuib�reasc�. Nu ne vorbea în pilde ca 
unora ce nu putem cuprinde adev�rul. Vorbea în adev�ruri 
tari, c�ci ne   voia sculpta�i în piatr�, ca dalt� folosind 
ardoarea adev�rului de foc. Citez: „Un adev�r spus numai 
pe jum�tate   cuprinde o jum�tate de minciun�, care 
mascheaz� adev�rul”.

Când vine peste noi minciuna �i în�el�toria, c� �tim 
prea bine cine este „tat�l” lor – c�ci însu�i Isus Cristos 
ne-o spune – cum mai putem s� ne prefacem c� ast�zi 
n-am mai �ti? Cum mai putem colabora cu ele? �i iat� c�, 
totu�i, colaborarea e generalizat�, în toate institu�iile, de 
orice natur�, în manualele �colare, în pres�, în televiziune, 
ba chiar �i în familiile care se �in cre�tine. Acestora m� 
adresez în primul rând: câ�i dintre noi ne cre�tem copiii 
în mod deliberat �i explicit cre�tin, �i militant cre�tin? 
Câ�i dintre noi nu ne-am temut de ce le va spune 
înv���torul, profesorul sau �eful lor ierarhic, ca nu cumva 
s�-�i compromit� viitorul? Dar ve�nicia nu este �i ea un 
viitor, ba chiar un viitor suprem �i util? „Vai de locuitorii 
p�mântului…” strig� Îngerul Apocalipsei.

�i mai spunea episcopul herald: „Fiecare om este 
ceea ce �tie. Ve�i fi ceea ce vre�i s� deveni�i: cristo�i sau 
luciferi în lume. S� nu uita�i aceasta niciodat�. Nu al�ii 
s� v� pl�m�deasc� soarta, ci numai voi, prin harul lui 
Cristos! Nu v� l�sa�i cuprin�i de Step�! Iat-o pe Nistru! 
Iat-o pe Prut! S� n-o l�sa�i s� intre �i în sufletele voastre, 
indiferent c� vine din R�s�rit sau vine din Apus. Stepa 
e una: e pustiirea min�ii �i a inimii din voi! Când vine 
Stepa, nu avem voie s� nu �tim ce este. N-avem  decât 
un singur drept: acela de a ne tr�i eroic via�a �i credin�a. 
Vine Vinerea Mare a sufletelor noastre. Biserica Unit� nu 
a avut martiri. E timpul s� îi aib�! V-a�i preg�tit de jertf�?” 
(…)

L-am reîntâlnit pe vrednicul de neuitare, Arhiereul 
Suciu, acela�i, prin de râvn� �i de har în mohorâta iarn� 
a anul 1947 când a fost acceptat în catedrala Sf. Iosif, 
bisericu�a noastr� fiind cu mult prea mic� pentru mul�imile 
setoase s� soarb� apa vie din sfântul s�u cuvânt, cuvânt 
care înfiora prin adev�r �i curaj mul�imea uluit�. Pe atunci 
capitala ��rii gemea de trupe sovietice, iar tancurile lor 
mu�cau s�lbatic caldarâmul. Bucure�tenii nu mai auziser� 
un astfel de cuvânt precum al vestitorului din Blaj, �i se 
îngr�m�deau cu miile la u�a catedralei. Întreaga circula�ie 
era blocat�. În drum spre catedral� l-am întrebat: „P�rinte, 
nu î�i este fric� s� le vorbe�ti a�a? Nu �tii c� a sosit, în 
Bucure�ti, c�l�ul de la Moscova, poate chiar �i pentru 
noi?” „R�spunsul ai s�-l prime�ti curând”. În catedral� nu 
se mai putea intra. Dar eu, pe lâng� el, cel care despica 
mul�imile ca alt�dat� Moise Marea Ro�ie, am reu�it 
s� intru. Ajuns în fa�a Sfântului Altar, f�cu o închinare 
adânc�, în stil oriental, apoi, u�or, urc� spre amvon. Cu 
acela�i glas de diamant t�ia c�rare sfânt� spre lumin� în 
con�tiin�ele împotmolite în cea��. „Vl�dicul tân�r” – cum 
i se mai spune – a început a�a: „Cineva m-a întrebat: 

P�rinte nu v� este fric�?” Dar poate, oare, s�-i fric� 
unui servitor a lui Cristos de slujitorul Satanei? Sau 
poate, oare, s� se însp�imânte crucea de secer� �i de 
baros? Va bate în retragere biserica lui Crist în fa�a 
valului de sânge ce se revars� asupra Europei din 
oficinele Moscovei? O, nu Cristoase, o, nu Cristoase, 
niciodat� nu! Noi to�i eram înfiora�i de fric�. Dar, în 
birourile ambasadei sovietice, c�l�ul ro�u tremura de 
ur� �i a rostit ucazul pentru care �i venise: „Aceasta 
este o gur� ce trebui închis�!” - �i a închis-o pentru 
lumea de atunci, dar glasul ei r�sun� �i acum în inimile 
noastre.

Mul�i am fost aresta�i, apoi, pentru pricina 
c� am ascultat. Dar mai cu seam� au fost aresta�i 
p�storii, pentru a fi b�tut� turma. Printre ace�tia a fost 
�i martirul Vasile Aftenie, episcopul pe care Biserica 
Unit� îl avea la Bucure�ti. Eram într-o celul� din beciul 
ministerului de interne. În patul de beton de al�turi 
st�tea un am�rât ca mine. Intrând în înc�pere, f�cui 
o sfânt� cruce. Intram acolo de unde nu �tiam c� voi 
mai ie�i cândva. Colocatarul a v�zut �i, f�r� preget, a 
întrebat: „Crede�i în Dumnezeu?” „Dar cum s� nu…?” 
„Bag seama, sunte�i ardelean.” „De bun� seam�”, am 
replicat. „Poate chiar greco-catolic” „A�a cum zice�i”. 
�i eu m� �in tot de Blaj, acum sunt îns� în Bra�ov, 
sunt muncitor la fabrica Metrom �i m� numesc Vasile 
Gârne�. Dar n-a� dori s� ne întindem la pove�ti, mai 
bine m-a�i l�sa s� v� spun ceea ce trebuie �tiut. De aici, 
din c�m�ru�a asta, a plecat un mare om, un om cât o 
legend�. Poate c� l-a�i �i cunoscut: episcopul Vasile 
Aftenie, un om puternic ca un munte. El îns� prefera 
s� zic�: „Sunt ca un urs de tare”. Când se întorcea de 
la anchete, b�tut �i plin de sânge, zicea voios: „Mare 
noroc avui, m�i frate!” „Cum zice�i c� a�i avut noroc 
când v�d c� sunte�i numai vân�t�i!” Am spus-o �i-o 
mai zic. Ce s-ar fi întâmplat dac� l-ar fi b�tut a�a pe 
Nelucu Suciu? În mine pot s� dea ca-n sac c�-s tare ca 
un urs. Dar el, s�rmanul, nu ar mai fi r�mas în via��. 
Îns� aceasta nu e totul. Dup� vre-o s�pt�mân� mi lor 
luat de lâng� mine. Când s-a întors, parc� era un altul. 
Era t�cut �i gânditor, ca, pân� la urm�, s� înceap� a 
povesti. Zicea c� l-ar fi dus chiar la Sinaia, într-o vil� 
unde i-or dat mânc�ruri pe alese. A în�eles c� vor s�-l 
f��uiasc� ca s� arate bine. Nu în�elegea de ce. Îns� a 
priceput când s-a v�zut în fa�� cu Teoharie Georgescu, 
cu Petru Groza, �i cu Iustinian Marina, Patriarhul. Pe 
rând, în felul fiec�ruia, i-a oferit Mitropolia de la Ia�i, 
ca s� nu r�mân� ca uitat de lume aici în Bucure�ti, c� 
de la Ia�i pân� pe scaunul Patriarhiei nu este decât un 
singur pas. Celor dintâi nu le-o r�spuns nimic. Când 
îns� a gr�it �i Patriarhul, atunci marele vl�dic a spus 
o vorb� precum el de mare, bun� de scris pe piatr�: 
„Iubi�ii mei, s-o �ti�i, odat� pentru totdeauna, 
eu n-am nici neam, nici suflet �i nici credin�� de 
vânzare!” Atuncea, ofi�erul care îl p�zea i-a dat un 
pumn în gur� îns� Vl�dicul nu a mai zis nimic. A spus 
tot cea avea de spus.

Ace�tia au fost cei care, prin Sfânta Evanghelie, 
au pus temeiul rezisten�ei noastre.

(urmare din pag. 14)
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 În toamna lui 1948 propaganda ocupantului 
sovietic împotriva Bisericii Greco-Catolice din România, 
propagand� sprijinit� de unii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe 
Române, �i cu „bra�e tari” de Guvernul Petre Groza, a 
cunoscut, dintr-o dat�, amplific�ri de mare intensitate 
pe toate planurile. De fapt, dup� 1945, imediat dup� ce 
Armata Ro�ie s-a apucat s� fac� ordine în �ar�, sprijinit� 
de activi�tii P.C.R. �i Securitate, s-a dus o lupt� furibund� 
împotriva tuturor bisericilor. La un moment dat, îns�, înalta 
ierarhie ortodox� român� a dat mâna cu „fra�ii” ortodoc�i 
pravoslavnici de la R�s�rit, al�turându-li-se pe frontul 
anticatolic în vederea interzicerii Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolic�, a suspend�rii oric�rei activit��i 
a acesteia �i a confisc�rii tuturor bisericilor �i bunurilor 
pe care acestea le de�ineau. Aceste fapte f�r� asem�nare, 
s�vâr�ite de ocupantul sovietic �i slujitorii s�i, se înscriu 
ca fiind printre cele mai ru�inoase din istoria României; 
nu atât la adresa du�manului din afar�, ocupant vremelnic, 
cât la adresa fra�ilor cre�tini ortodoc�i, de acela�i neam, 
de acela�i sânge.

Presa scris� din România, radio-ul �i televiziunile 
omit în aceast� perioad� (octombrie - noiembrie) s� 
pomeneasc�, m�car, despre holocaustul îndreptat 
împotriva Bisericii Greco - Catolice în toamna anului 
1948, s� vorbeasc� despre prigonirea credincio�ilor, 
protopopilor �i episcopilor greco - catolici, numai �i 
numai pentru c� ace�tia n-au vrut s� treac� la ortodoxie! 
În 1948, prigoana a început în ziua de 15 mai pe Câmpia 
Libert��ii, la Blaj. Ce blasfemie la adresa românilor 
trans-r�s�riteni, comis� de ierarhii ortodoc�i de la Sibiu 
�i Cluj putea fi mai strig�toare la cer decât organizarea 
unei „adun�ri na�ionale” împodobit� cu portretele lui 
Marc, Engels, Lenin �i Stalin, în aplauzele lui Gheorghe 
Gheorghiu Dej, Petru Groza, ale Mitropoli�ilor B�lan �i 
Cohan, de la Sibiu �i Cluj. Aici, de la tribun�, Nicolae 
B�lan a spus „Ast�zi, când Republica Popular� Român� 
garanteaz� drepturi politice, economice, culturale, 
religioase la to�i, o spun tuturor fiilor ��rii (...) a st�rui în 
dezunirea spiritual� înseamn� a dezerta din frontul noilor 
datini pe care poporul nostru muncitor...”, îndemnându-i 
s� se întoarc� acas�... . Episcopului de la Blaj, Ioan Suciu, 
nu i s-a dat cuvântul, ca dovad� a „drepturilor de tot felul” 
de care a f�cut caz ante-vorbitorul.

Urmând firul evenimentelor din vara �i toamna 
anului 1948, în curând, la 18 iulie, statul român abrog� 
concordatul cu Vaticanul; presa bisericii greco - catolice 
este suspendat� în totalitate la 3 august, prin Decretul  Legii 
175 - 176 se d� reforma înv���mântului, desfiin�ându-se 
�colile confesionale; la 3 septembrie, prin decret, este 
depus Episcopul Blajului, Ioan Suciu, �i se suprim� 
salariile preo�ilor greco - catolici; la 18 septembrie sunt 
depu�i ceilal�i episcopi uni�i: Valeriu Traian Fren�iu 
(Oradea), cel ce sfin�ise Catedrala „Adormirea Maicii 
Domnului” din Zal�u, Alexandru Rusu, Baia Mare, Ioan 

B�lan - Lugoj. Biserica Ortodox� organizeaz� la Cluj o 
adunare a clerului greco - catolic: preo�ilor li se trimit, 
în parohii, formulare - cereri, ace�tia fiind soma�i s� le 
completeze �i s� semneze trecerea la ortodoxie. Intr� în 
ac�iune propaganda, zvonurile, arest�rile de credincio�i 
�i preo�i, amenin��rile �i maltrat�rile. În aceste condi�ii, 
unii au semnat de fric�, al�ii au preferat închisoarea, al�ii 
au fugit care încotro. Preotul Ioan Farc�u, din Aghire�, a 
fost luat în miez de noapte din cas� de doi securi�ti �i doi 
„civili”, târât într-o ma�in� ruseasc� �i dus într-o direc�ie 
necunoscut�. Era 9/ 10 octombrie. A doua zi, duminica, 
unul dintre grupurile de s�teni pornit în c�utarea lui l-a 
g�sit în  apropierea satului Vâr�ol�, într-o porumbi�te, 
maltratat, între via�� �i moarte, z�când într-o balt� de 
sânge. I-au trebuit �ase luni s� poat� s� mearg� pe jos. 
Avea trei copii �colari, pe Virgil, Lucia �i Rodica, pe d-na 
preoteas�, Vilma, boln�vicioas�. 

De subliniat: interzicerea Bisericii Greco - Catolice 
n-au hot�rât-o credincio�ii �i preo�imea ortodox� de rând, 
nici întreaga ierarhie.

În 1946, Stalin a comandat, de la Moscova, 
„�tergerea” bisericilor greco - catolice din Est �i trecerea 
lor la Ortodoxie. În România i-a încredin�at lui Petre 
Groza aceast� misiune. În 1947, Patriarhul Moscovei, 
Alexei, a vizitat România. La Blaj. A fost înso�it de P. 
Groza, c�ruia i-a poruncit: „S� dispar� aceast� biseric�! 
În doi ai s� nu mai aud de aceast� biseric�!” S�-l ascult�m 
�i pe Patriarhul J. Marina, cuvântând în Catedrala din 
Caransebe�: „Spuneam, la Moscova, c� nu avem dreptate. 
Dac� acei pastori mincino�i �i tr�d�tori de neam mai caut� 
s� �ie sub am�gire oile, ne vom duce noi s� le adun�m 
oile. V� asigur (c�tre ierarhia ortodox� rus� - n.n) c� toate 
angajamentele pe care le-am luat vor fi respectate”. 

La adunarea de doliu ocazionat� de moartea lui 
Stalin - 1 martie 1953, la Institutul Teologic din Bucure�ti, 
Patriarhul Justinian, f�r� ascunzi�uri, î�i recit� crezul: 
„Noi, clerul �i credincio�ii Bisericii Ortodoxe Române, 
deplângem pierderea celui care a deschis o nou� er� în  
via�a omenirii. A fost conduc�torul nostru cel mai în�elept 
�i cel mai iubit. Gloria marelui Stalin s� r�mân� pururea 
între noi, iar amintirea �i pomenirea lui s� fie ve�nice”. 
În „Telegraful Român”, Sibiu nr. 11 - 12, din  15 martie 
1953, osanalele închinate lui Stalin continu�: „El a 
fost prietenul cel mai bun �i cel mai drag al poporului 
român, amintirea lui e un leg�mânt pentru to�i oamenii 
muncii”. S� fie acesta leg�mântul multor slujitori, prea 
mul�i,  totu�i, ai Biserici Ortodoxe Române, care din 
fa�a altarului mint, falsificându-ne istoria, exprimându-
se ca la u�a cortului atunci când este vorba de Biserica 
Blajului? Era leg�mântul prin care zecile �i sutele de mii 
de credincio�i greco - catolici, întreaga ierarhie a bisericii 

Lupta continu�
60 de ani de la interzicerea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�

(continuare în pag. 17)

Ioan Lupa CRI�AN
Magazin S�l�jean nr. 209, 2008
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lor erau amenin�a�i, schinjui�i în închisori pentru c� nu 
voiau s� treac� la religia fratelui mai mare de la R�s�rit. 
La sfâr�itul lunii octombrie 1948, to�i episcopii Bisericii 
Române Unite cu Roma erau aresta�i. 

Decretul 358 din 1 decembrie 1948 încoroneaz� 
str�lucita activitate kaghebisto - comunisto - ortodox� �i, 
ca urmare, Biserica Greco - Catolic�, f�uritoarea �colilor 
Blajului, de unde a r�s�rit Soarele tuturor românilor, este 
interzis�, bisericile ei fiind f�cute cadou ortodoc�ilor, 

(urmare din pag. 16)

iar bunurile împ�r�ite dup� modelul sovietic: una �ie - 
dou� mie, ce-i al t�u este  �i-al meu, iar ce-i al meu este 
numai al meu. Cât despre noi, credincio�ii greco - catolici 
„trecu�i în 1948, cu mare  bucurie, �i entuziasm”, în marea 
familie ortodox� (greac�, rus�, bulgar�, sârb�), noi, dup� 
1990, am devenit unguri!!! Conform unor propagandi�ti 
ortodoc�i de ast�zi. Ei uit� sau nici nu  �tiu c� dou� lucruri 
nu le putem schimba: Mama �i Biserica. Mama noastr� 
este Roma. A voastr�?

Or�denii care vor s� r�sfoiasc� ultimele apari�ii 
editoriale în timp ce savureaz� un ceai aromat, servit 
cu delicate�e într-un mediu �ic sau cei care caut� o oaz� 
de calm în vacarmul ora�ului o pot face în Ceain�ria 
Literar� deschis�, oficial, de Asocia�ia Caritas Eparhial 
Oradea. 

Libr�ria „Galaxia Gutenberg”, care le este 
cunoscut� or�denilor de mai bine de doi ani, s-a 
transformat într-una dintre cele mai cochete destina�ii: 
„Asocia�ia are aceast� libr�rie de mai mult timp, iar 
acum ne dorim s� le oferim celor care ne trec pragul 
un loc lini�tit, în care s� poat� r�sfoi sau citi o carte 
sau o revist�, s� bea un ceai cald, s�-�i bucure ochii 
cu picturile expuse în libr�rie, toate acestea pe un 
fundal muzical eclectic. Cei care doresc pot s� vin� 
cu laptopul, întrucât avem conexiune internet sau pot 
s� asiste la lans�rile de carte �i la expozi�iile g�zduite 
de Ceain�ria Literar�”, a declarat Adela Ghi�ulescu, 
directorul executiv al Asocia�iei. 

Membrii Asocia�iei Caritas Eparhial Oradea au 
�i alte motive de bucurie. Unul dintre ultimele proiecte 
desf��urate cu ajutorul unei finan��ri nerambursabile 
din partea Funda�iei Principesa Margareta a României, 
a ajutat 12 copii care provin din familii defavorizate: 
„Obiectul proiectului viza sprijinirea copiilor �i 
a tinerilor din familii aflate în dificultate, pentru 
dep��irea unor situa�ii de criz� care ar fi afectat negativ 
dezvoltarea armonioas� a copiilor pe plan educa�ional, 
medical, precum �i pe cel al implic�rii sociale. „În luna 
septembrie, în timp ce distribuiam rechizite �colare 
unor copii cu probleme financiare, am identificat 

noi probleme, �i anume, 
faptul c� cei mici nu aveau 
nici îmbr�c�minte, nici 
înc�l��minte pentru �coal�. 
Cu ajutorul primit, am 
achizi�ionat îmbr�c�minte �i 
înc�l��minte corespunz�toare 
sezonului rece pentru zece 
copii, ajutându-i s� se 
integreze în colectivul �colii. 
Mai mult chiar, am cump�rat 
ochelari de vedere pentru 

o feti��, care întâmpina dificult��i la �coal� din cauza 
vederii deficitare, iar doi nou-n�scu�i vor primi de la 
noi, pân� când vor împlini �ase luni, laptele praf care 
le mai era necesar”, a ad�ugat Pál Rita, asistent social.

Un alt proiect, finan�at �i de Consiliul Jude�ean 
Bihor, �i-a propus prevenirea consumului excesiv de 
alcool în rândul tinerilor. Cel pu�in 7.000 de adolescen�i 
�i tineri vor primi pliante sau bro�uri prin care vor fi 
informa�i direct de consecin�ele alcoolismului, iar alte 
câteva mii de persoane vor fi con�tientizate în leg�tur� 
cu aceast� problem� prin emisiuni radio, afi�e, bro�uri, 
pliante �i baloane care vor fi distribuite în Oradea în 
cadrul standului care va fi instalat în centrul ora�ului în 
decursul acestei luni. 

Proiectul care a primit cea mai mare aten�ie, 
„Clovnii pe scen�”, a adus zâmbetul pe chipurile 
copiilor interna�i la Spitalul Municipal „Gavril 
Curteanu”. Micu�ii pacien�i sunt vizita�i de doua ori 
pe s�pt�mân� de clovnii asocia�iei: „Acum avem 20 
de clovni, întrucât pe parcursul proiectului ni s-au 
al�turat opt voluntari, to�i sunt liceeni sau studen�i, 
�i prin spectacolele lor reu�esc s�-i fac� pe micii 
bolnavi s� uite un moment de suferin�� �i de calvarul 
tratamentului. Vrem s� extindem acest proiect �i în 
jude�, unde oamenii, mai ales copiii �i b�trânii, nu au 
acces atât de u�or la anumite forme de divertisment”, a 
ad�ugat Adela Ghi�ulescu.

Dana IOVA
www.realitateabihoreana.ro

Ceain�ria Literar� �i-a deschis por�ile
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cuprinde succint crea�iile literare a 106 scriitori din 
toate provinciile locuite de români. Prin aceast� lucrare 
Aron Pumnul a devenit unul din întemeietorii istoriei 
literaturii române. Din tot ce a scris Aron Pumnul, o 
parte s-a publicat postum, dar multe lucr�ri au r�mas 
nepublicate.

Aron Pumnul a fost profesorul venerat de M. 
Eminescu. Viitorul poet locuia în casa acestuia ,,ca 
elev privatist �i bibliotecar”, dar acolo au avut ad�post 
to�i fra�ii lui Eminescu. Eminescu locuia ,,în chiar 
odaia cu c�r�ile”, ne spune G. C�linescu în ,,Via�a lui 
Eminescu”. Aici tr�ia, dormea �i visa printre c�r�i. 
Citise, ,,cum ziceau speria�i, mai târziu tinerii din Blaj-
întreaga bibliotec� gimnazial�”. Biblioteca lui Aron 
Pumnul cuprindea c�r�i valoroase �i ,,ascuns� privirilor 
celorlal�i {....} s�pase de o sigur� confisca�ie”. 
Eminescu era captivat de orele de gramatic� �i literatur� 
ale profesorului s�u, cât �i de ,,feritele” lec�ii de istorie.

Dup� o boal� îndelungat�, în ziua de 12/24 
ianuarie 1866, Aron Pumnul închise ochii. Unul 
dintre colegii lui Eminescu, �tefaneli, alerg� s�-i duc� 
vestea. Povestindu-i clipele din urm� ale profesorului, 
Eminescu plângea. Ultima imagine de la Cern�u�i a 
poetului este din seara zilei când a murit profesorul; 
descrierea apar�ine tot lui �tefaneli care ,,îl g�si pe 
Eminescu aplecat asupra unei foi scrise, la care �tergea 
�i îndrepta – era poezia de debut, ,,La mormântul lui 
Aron Pumnul”, pe care a scris-o plângând �i a publicat-o 
în bro�ura ,,L�cr�mioarele înv���ceilor gimnazi�ti la 
mormântul prea iubitului profesor Arune Pumnul”. 
Poezia începe cu versurile: ,,Îmbrac�-te în doliu, 

frumoas� Bucovin�,/Cu cipru verde-ncinge, antica 
fruntea ta;/ C-acuma din pleiada-�i auroas� �i senin� 
/Se stinse-o dalb� stea/”. Leg�tura sufleteasc� dintre 
profesor �i elev a fost foarte puternic�. Aron Pumnul 
l-a îndrumat spre poezie,i-a fost mentor �i prieten; prin 
el a cunoscut Blajul. În ziua urm�toare înmormânt�rii 
lui Aron Pumnul, Eminescu dispare din Cern�u�i. Se 
pare c� ar fi trecut pe acas� �i, întrebat de p�rin�i, de ce 
a plecat, a r�spuns: ,,Mai mult n-am ce face în Cern�u�i. 
Pumnul nu mai este. Au murit”.

Cu inima plin� de Blajul drag profesorului, 
str�bate pe jos aproape jum�tate din �ar� ca s� ajung� 
la Blaj, ora�ul �colilor române�ti din Ardeal. De pe 
dealul Hulei, cu p�l�ria în mân�, îl salut� cu entuziasm: 
,,Te salut din inim�, Rom� mic�! Î�i mul�umesc, 
Dumnezeule, c� m-ai ajutat s-o pot vedea! (D. Popovici, 
,,Poezia lui Mihai Eminescu”, Ed. Tineretului, 1969, 
p.50).

S-a scris mult despre Aron Pumnul, poate se 
va mai scrie...El a fost un ardelean serios, modest, 
intransigent, cult, care a iubit neamul �i Biserica Greco-
Catolic�, Biserica sa. Prin propria via�a, prin catedr� �i 
prin scrisul s�u, a transmis nepieritoarele valori cre�tine, 
�tiind cât de primejdioas� este îndep�rtarea de ele. 
Lec�ia vie�ii sale, în zilele noastre, poate incomoda, �i 
chiar incomodeaz� lumea celor f�r� con�tiin��. Dar cei 
mai mul�i, cunoscându-l, vor dori ca lumea s� fie mai 
bun�, mai uman�, mai dreapt�, �i vor g�si întotdeauna 
la Aron Pumnul curajul �i exemplul pentru a o înf�ptui. 
Astfel, descoperim c� Aron Pumnul ,,arunc� o punte de 
granit c�tre ziua noastr� de azi...”

Aron Pumnul...
(urmare din pag. 9)

În ziua de 3 noiembrie 2008 s-a reunit la Cluj, 
la sediul Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla, 
Comisia sinodal� pentru redactarea dreptului particular 
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�. 
Reuniunea a fost prezidata de ES Mons. Alexandru 
Mesian (Episcop de Lugoj �i Pre�edinte al Comisiei), 
moderând discu�iile împreun� cu Pr. drd. Coriolan C. 
Mure�an (Vicar Judec�toresc al Eparhiei de Lugoj �i 
Secretar al Comisiei). Au mai participat: Mons. Mihai 
Todea (Protosincel al Eparhiei de Cluj-Gherla), Pr. drd. 
William Bleiziffer (Vicar Judec�toresc al Arhieparhiei de 
Alba Iulia �i F�g�ra�, Cancelar al Curiei Arhiepiscopale 
Majore �i Notar al Sinodului), Pr. drd. Iuliu Muntean 
(Vicar Judec�toresc al Eparhiei de Oradea), Pr. Augustin 
Butica (secretar eparhial Maramure�), d-nul jurist Florin 
Jula (consilier juridic al Eparhiei de Oradea) �i d-nul jurist 
Cristian Tegla� (econom al Eparhiei de Cluj-Gherla). A 
lipsit din motive obiective Pr. dr. Francis Marini (Eparhia 
de Canton-Ohio).

În cursul lucr�rilor membrii Comisiei au avut �i o 
întâlnire cu ES Mons. dr. Florentin Crih�lmeanu (Episcop 

de Cluj-Gherla), prilej cu care s-a discutat �i stadiul 
elabor�rii Dreptului particular. Pe ordinea de zi a fost un 
singur punct: definitivarea Tribunalului Sinodului BRU. 
Potrivit canonului 1062 CCEO Tribunalul Sinodului este 
Tribunal superior în limitele teritoriului canonic al Biserici 
arhiepiscopale majore sau patriarhale. Pe o durat� de cinci 
ani se aleg astfel, din rândul Episcopilor membri in Sinod, 
trei Judec�tori dintre care unul este Pre�edinte �i Moderator 
general al administr�rii justi�iei. Acest Tribunal se ocup� 
de cauzele contencioase privind Episcopii �i Eparhiile �i 
se poate face apel doar la Sinodul Episcopilor. Statutul ce 
a fost discutat are urm�toarele p�r�i: articole introductive, 
competen�ele Tribunalului Sinodului, componen�a 
Tribunalului Sinodului, Procuratorii �i avoca�ii, norme 
procedurale, taxe judiciare �i norme finale.

În urm�toarele luni Comisia va începe preg�tirea 
p�r�ii de Sacramente din Dreptul particular, urm�toarea 
reuniune fiind propus� a avea loc la Cluj în prim�vara lui 2009.

Pr. drd. Coriolan C. MURE�AN
Secretar al Comisiei

(www.bru.ro)

Reuniunea Comisiei sinodale pentru dreptul particular
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S-a n�scut la 8 februarie 1911 în localitatea 
Some�-Odorhei, jud. S�laj, �i r�mâne orfan la vârsta 
de 4 ani. Este crescut de bunici, iar dup� moartea 
acestora ajunge la orfelinat. Urmeaz� �coala primar� 
în satul natal �i apoi liceul Mihai Eminescu din Satu 
Mare. Continu� studiile la Facultatea de Teologie 
Greco-Catolic� din Baia Mare, de unde se transfer� la 
Oradea, unde prime�te burs� pentru a se între�ine. Dup� 
terminarea facult��ii î�i sus�ine examenul de licen�� la 
Blaj.

Î�i începe activitatea în cadrul Episcopiei Greco 
Catolice de Oradea, unde prime�te o locuin�� de 
serviciu. La 16 octombrie 1938 se c�s�tore�te, iar în 
30 octombrie 1938 este hirotonit de c�tre PSS Valeriu 
Traian Fren�iu.

P�rintele Ioan Luc�cel a plecat la Domnul

Prima parohie este Derna, iar de acolo va pleca 
s� slujeasc�, în scurt timp, la Ciutelec, iar de aici, din 
cauza r�zboiului, va pleca la Nojorid, unde �i p�store�te 
pân� în 1948 când este obligat s� p�r�seasc� parohia.

St� în rezisten�� mai mul�i ani în care suport� 
rigorile regimului comunist �i, din aceast� cauz�, 
este obligat s� fac� gestul care la urm�rit toat� via�a. 
A func�ionat în mai multe parohii, Cehal, Botiz, 
Sântandrei, de unde se �i pensioneaz� în 1987.

Dup� 1989 î�i reia misiunea de p�stor sufletesc 
în Episcopia Greco-Catolic� de Oradea. Se stinge din 
via�� la 97 de ani, în noaptea de 6/7 noiembrie 2008.

Dumnezeu s�-l odihneasc�!

 S-a n�scut la Blaj în 1921. �i-a început studiile 
la Blaj, apoi a continuat la Liceul Greco-Catolic „Sf. 
Vasile” din acela�i ora�, pe care l-a terminat în 1940. 
A urmat cursurile facult��ii de Medicin� la Sibiu de 
unde, din cauza unor neîn�elegeri politice, se transfer� 
la Cluj în cadrul universit��ii „Babe�-Bolyai”. În 
timpul studiilor a lucrat la Spitalul militar. În perioada 
anilor 1941-1945 a lucrat în favoarea Statului Român. 
Pentru merite deosebite a primit Crucea Memorativ� a 
celui de al II-lea R�zboi Mondial. A fost veteran de r�zboi.

 A terminat medicina în 1948, iar din 1949 a 
fost angajat în cadrul facult��ii clujene ca �i asistent 
universitar la Clinica Medical� 2, sub îndrumarea 

prof. Dr. Iuliu Ha�ieganu. În anul 1951 a venit la 
Oradea, la Spitalul CFR, ca medic radiolog, dup� care 
s-a transferat în cadrul Spitalului Jude�ean Oradea, ca 
medic internist, iar din 1957 a fost Medic Primar la 
Interne. În anul 1991 a intrat în pensie.

 Fiind n�scut în leag�nul Blajului, de religie 
greco-catolic, a fost un lupt�tor pentru recunoa�terea 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic�, atât 
prin prezen�a fizic�, cât �i prin pres�. Scrie numeroase 
articole �i, din 1993, împreun� cu câ�iva veterani 
greco-catolici din Oradea conduce revista „Vestitorul 
Uniri” – foaie de spiritualitate cre�tin�, pân� în anul 
1997.  Dumnezeu s�-l odihneasc�!

Dou�zeci �i dou� de familii din jude�ul 
Maramure�, afectate de inunda�iile din vara aceasta, vor 
avea un motiv de bucurie. Asocia�ia Caritas Eparhial 
Oradea le-a trimis 22 de aragazuri �i 22 de butelii 
echipate complet. Cea mai sensibil� zon� este cea din 
Poienile de sub Munte, unde 14 gospod�rii au fost 
total sau par�ial distruse. Astfel, o cas� din Ruscova, 
cinci case din Petrova, o cas� din Leordina, o cas� din 
Bistra �i 14 gospod�rii din Poienile de sub Munte vor 
beneficia de ajutorul trimis de Caritas Eparhial Oradea. 
Aragazurile au fost achizi�ionate la pre�ul de 130 
milioane de lei.

Crina DOBOCAN
Jurnal Bihorean 21.11.2008

A plecat dintre noi doctorul Aurel Rozor

Aragazuri pentru sinistra�i
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Intenþiile apostolatului rugãciunii pentru anul 2008
DECEMBRIE 

Intenþia generalã: Pentru ca, în faþa expansiunii crescânde a culturii violenþei ºi a morþii, Biserica sã 
promoveze cu mult curaj cultura vieþii prin fiecare acþiune apostolicã ºi misionarã pe care o desfãºoarã. 

Intenþia misionarã: Pentru ca toþi creºtinii, mai ales în þãrile de misiune, prin gesturi concrete de fraternitate, 
sã arate cã pruncul nãscut în grota din Betleem este speranþa luminoasã a lumii

1,5 Lei

 Îi informãm pe cititorii noºtri cã pentru a intra 
în posesia abonamentului la revista Vestitorul este 
necesar ca acesta sã fie achitat pe tot anul sau pe cel 
puþin ºase luni.
 Abonamentul trebuie sã fie plãtit pânã cel târziu 
la data de 30 ianuarie 2009. Pentru a avea evidenþa 
clarã a abonamentelor vã rugãm sã trimiteþi chitanþele 
care atestã acest lucru pe adresa redacþiei.
 Costul unui exemplar va fi de 1,5 LEI, cost 
care, pentru abonaþi, va rãmâne acelaºi pe tot timpul 

anului, indiferent de eventualele modificãri de preþ.
 Vã reamintim cã modalitatea cea mai sigurã de 
a intra în posesia revistei noastre este abonamentul.
 Vã rugãm ca pânã la data de 01.02.2009 sã 
trimiteþi banii pe adresa:

Toma Alexandru
str. Borsecului, nr.14
Bloc X16, Sc.B, Ap.30 - 410571 - Oradea jud. Bihor
Telefoane de contact: 0259-472 823; 0741-933193

ABONAMENTE
LA REVISTA VESTITORUL

PSS Florentin Crih�lmeanu, Episcop de Cluj-
Gherla, a fost numit de Sfântul P�rinte între membrii 
celui de-al XII-lea Consiliu al Secretariatului General 
al Sinodului Episcopilor. Dintre cei 15 membri ale�i 
sau numi�i este singurul Episcop din Europa Central� �i 
de R�s�rit �i singurul de rit oriental cooptat în Consiliu. 

În deschiderea Congrega�iei de dup�-amiaz�, 
din ziua de vineri, 24 octombrie 2008, secretarul 
general al Sinodului, Arhiepiscopul Nikola Eterovic, 
a comunicat numele celor 12 membri ale�i ai celui 
de-al XII-lea Consiliu al Secretariatului General al 
Sinodului Episcopilor �i numele celor 3 membri numi�i 
de Sfântul P�rinte. Membrii acestui Consiliu r�mân în 
func�ie pân� la începutul urm�toarei Adun�ri Generale 
a Sinodului Episcopilor (cf. CIC can. 348), informeaz� 
Radio Vatican.

Dup� ce a citit 
lista celor 12 membri, 
Arhiepiscopul Eterovic 
a spus: „�i acum, Sfântul 
P�rinte a decis s� mai 
completeze membrii 
Consiliului General - 
cei care trebuie s� preia 
documentele �i s� le dea 
o form� final� - cu înc� 
3 membri pe care el dore�te s� îi propun�”. Prima 
persoan�, un Cardinal din Brazilia, a doua persoan�, un 
Episcop din India �i „a 3-a persoan� este din Europa, 
mai precis, din România”. Dup� aceea, a rostit numele 
Episcopului greco-catolic de Cluj-Gherla.

www.bru.ro

Episcopul de Cluj-Gherla numit de Papa în Secretariatul General al Sinodului

Trei episcopi prezen�i la sfin�irea Bisericii greco-catolice din Plopi�
Biserica Greco-Catolic� din Plopi�, purtând hramul 

“Adormirea Maicii Domnului”, a fost sfin�it�, duminic� 28 
septembrie, în prezen�a a trei episcopi, PSS Virgil Bercea de 
Oradea, PSS Dr Cornel Damian, episcop romano-catolic, auxiliar 
de Bucure�ti, �i PSS Alexandru Mesian de Lugoj, circa 30 de preo�i, 
autorit��i jude�ene �i locale �i peste 1000 de credincio�i.

L�ca�ul de cult a fost construit în perioada 2001- 2008, cu 
sprijinul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, a diferite organiza�ii 
de întrajutorare din Occident �i a credincio�ilor din Plopi�.

Moa�tele care s-au depus în Sfânta Mas� a Altarului au fost 
aduse de la Roma �i apar�in Sf. Carol Boromeu (1538-1584). De 
men�ionat c� biserica a fost construit� sub p�storirea a trei preo�i: pr. 
Vasile Aciu 2001-2007, pr. Sabin Cic�a 2007-2008 (mai) �i pr. Ioan �anta, care serve�te �i în prezent.

Al�turi de credincio�ii prezen�i la Plopi� au mai fost �i ascult�torii postului “Radio Maria”, slujba de sfin�ire �i 
Sfânta Liturghie fiind transmise integral. Pr Cristian BORZ


