


Nr.3 (36) - septembrie 2010                        FLORI DE CRIN 
 

2 

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

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

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

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

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

În toate religiile, puterea este un atribut esenţial al divinităţii. Credinţa creştină 
formulează astfel primul articol al revelaţiei biblice: „Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl 
atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului”. Această formulă indică cele trei aspecte 
ale atotputerniciei adevăratului Dumnezeu: ea este universală, căci Dumnezeu a creat totul 
(Gen.1,1; In 1,3); iubitoare,căci Dumnezeu este Tatăl din ceruri (Mt 6,9), şi misterioasă, căci 
doar credinţa o poate recunoaşte în manifestările ei, uneori descumpănitoare, şi se poate 
deschide în faţa acţiunii ei mântuitoare (I Cor 1,18; II Cor 12,9s).  

Atotputernicia lui Dumnezeu se desfăşoară în istoria mântuirii. Prin Spiritul său, 
putere divină pe care profeţii o opun slăciunii omului, 
care este „trup” (Is 31,3; Zah 4,6), sau prin Cuvântul 
său totdeauna eficient (Is 55,11), Dumnezeu 
întăreşte umilele instrumente pe care şi le alege. 
David, păstorul, plin de Spirit datorită ungerii regale 
(I Sam 16,13), îl eliberează pe Israel de toţi duşmanii 
(II Sam  7,8-11); din spiţa lui se va naşte Mesia, al 
cărui nume va fi „Dumnezeu puternic”, peste care se 
va odihni Spiritul lui Dumnezeu (Is 9,5s; 11,1s) şi al 
cărui Tată va fi Dumnezeu (II Sam 7,14; Ps 89,27 
ss). 

Iisus Cristos este Cuvântul atotputernic care 
se întrupează în sânul unei Fecioare umile (Lc 

1,27.48s; In 1,14; Evr 1,2s); aceasta este lucrarea Spiritului Sfânt, puterea Celui Preaînalt, 
pentru care nimic nu este cu neputinţă (Lc 1,35 ss; Mt ,20). Fiu al Omului, Iisus este uns cu 
Spirit şi putere (Fapte 1,38). Spiritul se odihneşte asupra Lui şi îi este dăruit fără măsură (Lc 
3,22; In 1,32ss, 3,34s). Iisus îşi arată puterea prin miracole, care îl acreditează (Fapte 2,22) 
şi care dovedesc nu numai că Dumnezeu este cu El (In 3,2; 9,33) şi că El este trimisul 
Tatălui (5,36), ci şi faptul că El este „Dumnezeu cu noi” (Mt 1,23).  

Iisus arată cine este (In 8,24) şi care îi este puterea: detronează puterile malefice 
(Col 2,15), precum şi pe stăpânitorul acestei lumi, şi îi atrage pe toţi la Sine (In 12,31s). 
Pentru aceasta îşi trimite ucenicii să ateste că El are întreaga putere în cer şi pe pământ şi 
să supună toate neamurile, prin credinţă şi ascultare, Stăpânirii Sale spirituale (Mt 28,18ss). 
Pentru ca ei să-şi împlinească această misiune, nu numai că le întăreşte propovăduirea prin 
minuni (Mc 16,20), dar va fi „mereu împreună cu ei, până la sfârşitul veacurilor”. Va fi cu ei 
prin Spiritul Său, putere de sus pe care promite că le-o va trimite (Lc 24,9; Fapte 1,8). 

Spiritul care îi umple pe Apostoli în ziua Rusaliilor (Fapte 2,4) este un dar din partea 
lui Cristos cel înviat, care îi arată puterea mântuitoare (Fapte 2,32-36; 4,7-12). După ce 
cuvântul lor cel plin de putere a produs convertirea inimilor (Fapte 2,37.43; 4,4.33), Apostolii 
îşi exercită puterea de a ierta păcatele (In 20,21ss) şi de a dărui Spiritul Sfânt (Fapte 8,17). 
Expansiunea Bisericii confirmă promisiunea făcută de Iisus ucenicilor Săi: aceştia împlinesc 
lucrări mai mari decât El şi obţin de la Tatăl tot ceea ce îi cer în numele Fiului (In 
14,12ss;16,23). Când Apostolii sunt daţi morţii din cauza lui Iisus, viaţa lui Iisus este arătată 
în ei (II Cor 4,10 ss), cei care au crezut în puterea lui Dumnezeu, Care L-a înviat pe Cristos 
(Col 2,12; IICor 13,4); în ei acţionează măreţia nemăsurată a puterii divine, care depăşeşte 
orice dorinţă şi orice închipuire (II Cor 4,7; Ef 1,19ss; 3,20). 

Aceeaşi putere îi păstrează pentru mântuirea care se va revela în timpurile de pe 
urmă (I P 1,5). Dumnezeu îi face neclintiţi pe cei care se smeresc sub mâna Sa atotputernică 
şi care, prin credinţă, se împotrivesc diavolului (I P 5,-10). Necredincioşii vor fi, dimpotrivă, 
seduşi de cei a căror putere vine de la diavol (II Tes 2,9-12; Apoc13,2-7) şi pe care Domnul 
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îi va nimici cu suflarea gurii Sale în Ziua venirii Sale (II Tes 2,8). În Ziua aceea va fi nimicită 
Moartea, ca şi orice altă putere potrivnică (I Cor 15,24ss); Dumnezeu va învia prin puterea 
Sa trupurile celor în care locuieşte Spiritul Său şi va fi totul în toate (I Cor 15,28). În 
Apocalps  se aude cum cei aleşi îl preamăresc pe Domnul Dumnezeu Atotputernicul (gr. 
Pantokrátor), care îşi împarte tronul cu Mielul şi care va face o lume nouă. „Aleluia ! Domnul, 
Dumnezeul nostru, Atotputernicul şi-a întemeiat Împărăţia”(Apoc 19,6). Împărăţie a iubirii, 
căci Atotputernicul este Tatăl „Aceluia Care ne-a iubit şi ne-a spălat de păcatele noastre prin 
Sângele Său şi ne-a făcut împărăţie şi preoţi lui Dumnezeu, Tatăl Său. Lui să-I fie slava şi 
stăpânirea în vecii vecilor. Amin” (Apoc 1,5s).  

Tăuţii Măgherăuş, 9 august 2010 (apud V.T.B.605-609)                  
                                                            Pr.Vasile Romul Pop 
 
 

„Dreptatea lui Dumnezeu” 
 
 Dacă ne întrebăm: Ce este împărăția lui Dumnezeu, vom afla răspunsul dat de Sf. 
Ap. Pavel pentru totdeauna: „Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci 
dreptate și pace și bucurie în Spiritul Sfânt” ( Romani 14,17). 

 Împărăția lui Dumnezeu este dreptate, dar nu o 
dreptate după faptele legii (Gal. 2,16 – 21; 5,4), iudaică, de 
formă și după literă, ci după har și după adevăr. Dreptatea 
creștină e îndreptare, moarte față de păcat (I Petru 2,24),  
„Calea dreptății” (II Petru 2,21) e calea mântuirii; „Cununa 
dreptății” (II Timotei 4,8) e cununa fericirii veșnice. 
 Împărățiile fără dreptate, spune Sf. Augustin, sunt o 
mare adunătură de hoți; se dărâmă unele pe altele și se 
nimicesc. Împărătia lui Dumnezeu se conduce cu toiagul 
dreptății (Evrei, 1,8) ; nu după mânie, căci unde lucrează 
mânia, nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu (Iacob 1,20); 

nici cu părtinirie (Rom. 2,11) căci cine face nedreptatea va lua plata nedreptății pe care a 
făcut-o (Col. 3,25). 
 Principiul dreptății Dumnezeiești îl găsim exprimat destul de clar în Sf. Scriptură, atât 
în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Voi face doar câteva referiri la dreptatea 
Dumnezeiască, mai întâi din Vechiul Testament:  
 „La nimic nu folosește bogăția în ziua mâniei; numai dreptatea izbăvește de moarte” 
(Pilde 11,4); 
 „Dreptatea mântuiește pe cei drepți, iar cei vicleni vor fi prinși prin pofta lor.” (Pilde 
11,6) 
 „Dreptatea înalță un popor, în vreme ce păcatul este ocara noroadelor.” (Pilde 14,34) 
 „Cel ce umblă în calea dreptății și a milostivirii, va afla viață, dreptate și mărire.” 
(Pilde 21,21) 
 „Până la moarte te luptă pentru adevăr și Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine” 
(Înțelepciunea lui Isus Sirah sau Eclesiastul 4,30) 
 Dumnezeu este o Ființă desăvârșită,  adică perfecțiunea însăși, având toate însușirile 
la gradul absolut. „Fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este” (Matei 
5,48). Înșiruind câteva însușiri ale lui Dumnezeu: este necreat, spirit absolut, atotprezent, 
veșnic, atotputernic, atotștiutor, atotînțelept, atotsfânt, atotiubitor și atotdrept, mă voi referi 
la ultima însușire. 
 Referindu-mă la dreptatea dumnezeiască voi arăta ca ea nu numai pedepsește sau 
achită, ci și răsplătește. Dumnezeu este Judecătorul, care îi răsplătește fiecăruia după 
faptele sale (Matei 16,27). 

TEOLOGIE 
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 În viața noastră de zi cu zi avem nevoie de bunuri care să satisfacă nevoile trupului: 
adăpost, hrană, îmbrăcăminte, dar nu trebuie să neglijăm bunurile împărăției lui Dumnezeu, 
după cum ne poruncește Isus Cristos: „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea 
Lui și acestea toate se vor adăuga vouă” (Matei 6,33). 
 În lupta pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu, ne folosim de cele șapte virtuți 
morale și religioase: „înțelepciunea, dreptatea, cumpătarea, bărbăția, credința, speranța și 
iubirea. 
 Dreptatea creștină este virtutea pe temeiul căreia credinciosul își îndeplinește toate 
îndatoriile sale față de Dumnezeu și față de oameni, cu ajutorul harului Dumnezeiesc, adică 
din conștiință și cu hotărâre, cu sfințenie. Pentru sine, el oprește numai cele ce i se cuvin; 
pentru semeni, toate câte se cuvin acestora, îndeplinind astfel cuvintele Sfintei Scripturi: 
„Dați ... tuturor cele ce sunteți datori: celui cu darea, dare; celui cu vama, vamă; celui cu 
teama, teamă; celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiți datori decât cu iubirea unuia 
față de altul. Căci cel care iubeștepe aproapele a împlinit legea.” (Rom. 13,7-8) 
 În felul acesta se poate sălășlui, și cu sprijinul credincioșilor, buna rânduială între 
oameni, frățietatea și dragostea, egalitatea și pacea, alungându-se nedreptatea, părtinirea, 
exploatarea, vrajba și violența.  
 În Noul Testament în cel puțin 58 de versete se amintește despre dreptatea lui 
Dumnezeu. Vom face referire în cele ce urmează, doar la câteva din aceste locuri. În 
„predica de pe munte” mântuitorul spune: „Fericiți cei ce flămânezesc și însetoșează de 
dreptate, că aceia se vor sătura” (Matei 5,6); 
 „Fericiți cei izgoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor” (Matei 5,10) și 
mai adaugă: „de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și fariseilor, nu 
veți intra în împărăția cerurilor”. (Matei 5,20) 
 Înainte de înălțarea lui Isus la cer, le spune apostolilor ca este nevoie să se ducă spre 
a le trimite pe Spiritul Sfânt „și El, venind, va vădi lumea de păcat și de dreptate și de 
judecată” (Ioan 16,8). 
 Sfântul Ap. Pavel, aflându-se cu Varnava în Cipru, în prima sa călătorie misionară, îl 
înfruntă pe vrăjitorul Elimas, rostind: „O, tu cel plin de toată înșelăciunea, fiule al diavolului, 
vrășmașule a toată dreptatea, nu vei înceta de a schimba căile Domnului cele drepte?” 
(Fapte 13,10) 
 În a treia călătorie misionară, Sf. Ap. Pavel este prins și trimis la Cezarea în fața 
procurorului Felix, fiind învinuit de tulburare în popor. Procurorul Felix, venind cu soția sa 
Drusila, l-a ascultat pe Pavel despre credința în Cristos Isus. „Și vorbind el despre dreptate, 
și despre înfânare și despre judecata viitoare, Felix s-a înfricoșat și a răspuns: 
 „Acum mergi și când voi găsi timp potrivit, te voi chema” (Fapte 24,25). 
 Toată învățătura creștină urmărește o continuă pregătire pentru împărăția lui 
Dumnezeu. Știind că aici pe pământ suntem oaspeți și călători și că nu avem aici cetate 
stătătoare. Împărăția lui Dumnezeu este o patrie cerească, sfântă și fericită care se 
dobândește prin luptă. Cunoaștem armele de luptă pentru a dobândi împărăția lui 
Dumnezeu. Deci, creștini fiind, nu putem fi dezertori din această luptă. Serviciul ostășesc în 
această luptă ține pâna la moarte. Este vorba despre lupta împotriva duhurilor răutății 
(Efeseni 6,12), lupta împotriva fărădelegilor, a poftelor și a patimilor păcătoase, pentru ca la 
sfârșitul vieții pământești să putem rosti împreună cu Sfântul Apostol Pavel: „Lupta cea bună 
m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit, de acum mi s-a gătit cununa dreptății, 
pe care mi-o va da Domnul, Judecătorul cel drept în ziua judecății, și nu numai mie, ci și 
tuturor celor ce au iubit arătarea Lui.” (II Timotei 4,7-8) 
 Cel mai puternic argument al dreptății dumnezeiești este pedeapsa veșnica la 
judecata finală.        Pr. Țurcaș Gheorghe,  
                                                                                     Vicar foraneu al Silvaniei 
                                                                                                                                                 

 



Nr.3 (36) - septembrie 2010                        FLORI DE CRIN 
 

6 

 
 

Practici devoționale mariane din Salaj 
la începutul secolului al XX-lea 

 
       Evlavia mariană a cunoscut la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-
lea un puternic avânt datorită măsurilor luate de autoritățile ecleziastice, și în special datorită 
influenței populare. Credincioșii tuturor confesiunilor creștine o percepeau pe Fecioara Maria 
în ipostaza de mamă care și-a sacrificat singurul fiu pentru mântuirea oamenilor. O astfel de 
mamă nu putea refuza nici o rugăminte sinceră, din partea celor care i se adresau prin 
diferite forme de pietate ca: sărbătorile, hramul bisericii, rugăciuni, îi purtau numele, dar 
cele mai impresionante erau practicile de pietate colectivă, ca pelerinajele și reuniunile 
mariane. 
       Procesiunile și pelerinajele la începutul secolului al XX-lea în Transilvania au devenit 
prin excelență mariane. Fiind o consecință a faptului că Fecioara Maria se bucura de cea mai 

mare apreciere din rândul sfinților, dar și a faptului că 
principalele ei sărbători erau situate în timpul verii 
(Adormirea Maicii Domnului sau Sf. Maria-Mare în 15 
august) sau la începutul toamnei (Nasterea Maicii Domnului 
sau Sf. Maria-Mică in 8 septembrie), când vremea era bună 
și favoriza desfășurarea procesiunilor. În timpul pelerinajelor 
între pelerini, membri ai aceleeași confesiuni sau și de altă 
confesiune, se stabileau relații de coeziune religioasă și de 
solidaritate. 
       Astfel de practici devoționale au fost practicate atât 
în mediul ortodox, cât și în cel greco-catolic. Biserica greco-
catolică din Transilvania sub influența Bisericii Catolice a 
preluat o serie de practici de pietate mariane, cum ar fi: 
Rozarul, Vecernia si împodobirea cu flori a altarelor și 
icoanelor Fecioarei în luna mai – luna Fecioarei Maria, 
oficierea Paraclisului în fiecare seara în Postul Sf. Maria (1-
15 august ), rostirea Rozarului în comun sau individual în 

luna octombrie – luna Rozarului, și nu în ultimul rând reuniunile mariane. Reuniunile mariane 
se adresau tuturor păturilor sociale, încercând să aduca sub controlul Bisericii mulțimea 
credincioșilor prin diferite practici devoționale comune sau individuale și prin solidarizarea 
membrilor pentru ajutorul aproapelui aflat în lipsuri și nevoi. Și pelerinajele au fost 
influențate de marile pelerinaje ce se desfăsurau în lumea catolica la Lourdes, Fatima, 
Beauraing, Banneaux etc. 
       Se impune totodată menționat faptul ca între confesiunile majoritare au existat 
influențe și împrumuturi reciproce, asigurând o mai buna cunoaștere și acceptare reciprocă. 
Multe din noile locuri de pelerinaj făceau concurență vechilor locuri de pelerinaj, care au 
cunoscut o renaștere. Un astfel de fenomen s-a înregistrat și la Șimleul-Silvaniei, unde s-a 
luat decizia de „a cruța poporul de pelerinajul ustănicios, dar cu puțin rod sufletesc 
împreunat, la Mănăstirea Pociu, va inaugura în sărbatoare Adormirii Maicii Domnului în 
biserica vicarială din Șimleu – în miniatură- sărbătoarea de la mănăstirea Pociului... Oare 
urmând acest exemplu n-ar putea preface fiecare preot biserica sa în Mănăstirea de la 
Pociu?” Inițiativa a fost urmată în 1910 de peste 1000 de pelerini din localitățile apropiate 
ca: Cozniciul-de-Jos, Bădăcin, Ilișua, Husasău etc. Pelerini au venit din presara sărbatorii 
pentru a putea participa la toate serviciile divine. 
       Rugi și procesiuni în comune învecinate se organizau la biserici ce purtau hramul 
Fecioarei, cu ocazia sfințirii unor icoane mariane sau la îndemnul preoților. Încet-încet astfel 

MEMORIA ACTIVĂ 
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de procesiuni se transformau în obicei și an de an poporul cu mic și mare, nu lipsea de la 
„ruga” din... Comunitatea confruntată cu calamități naturale apela la intercesiunea Fecioarei, 
de exemplu pentru a scapa de secetă în zilele de vară se făceau procesiuni pe câmp cu 
icoana Sfintei Maria sau „a pus vot sfânt ca în ziua de Sfântă Marie cu toții vor merge în 
procesiune în comuna învecinată”. Un astfel de legământ au încheiat locuitorii din parohia 
Mal la îndemnul preotului Stefan Szabó, care în număr de 300 au mers de Adormirea Maicii 
Domnului în 15 august 1905 în comuna Sîg. 
       Încrederea în puterea mijlocitoare a Fecioarei îi determina să călătorească în acestă 
zi de mare praznic, fiind siguri că efortul le va fi răsplătit și rugăciunile ascultate. Apariția 
unui nou loc de pelerinaj era și un motiv de mândrie și faimă locală și regională, locul 
respectiv primea în accepțiunea colectivității privilegii aparte acordate de Fecioara. 
Ceremonialul era strict reglementat și anunțat din timp potențialilor pelerini. Preoții de 
asemenea primeau invitații pentru a participa la oficirea serviciilor divine, prezența lor în 
număr mare era necesară pentru a putea săvârși Maslul pentru bolnavi, ecteniile pentru 
morți, dezlegările, numeroasele mărturisiri și cuminecări, care se desfășurau din zorii zilei și 
până târziu în noapte. Programul pelerinajului de la biserica din Buciumi în onoarea Prea 
Curatei Vergure Maria din 14-15 august preciza care erau îndatoririle preoților desemnați 
pentru diferite slujbe, dar și ale preoților care nu au fost desemnați dar fiind prezenti cu 
credincioșii lor doreau să-și ofere ajutorul. La registrul observații se preciza în cazul afluenței 
unui număr mare de pelerini slujba va fi oficiată afară, și că trebuia întocmită o listă cu 
bolnavii ce solicitau Sf. Maslu și care era prețul unei slujbe. Pentru preoții ce participau la 
ceremonii s-a pregătit la casa parohială un prânz frugal de post.  
       Iată o descriere contemporană a pelerinajului din Buciumi: „Încă de sâmbăta la 
vecernie, credincioșii din Buciumi auzind ca a venit în satul lor un părinte din Blaj, începură a 
curge înspre biserică pentru a se mărturisi, iar duminică dimineața la utrenie, liturghie și 
predici vreo 6000 de oameni ascultau cu cea mai mare evlavie. Dar acesta era numai 
începutul, căci încă în decursul utreniei, pe când bravii cantori intonau din strană catavasiile 
Preasfintei Nascătoare de Dumnezeu, pe ulițele comunei se auzeau cântece:  
      Toată lumea-ți strigă ție: 
      Ai mila de noi Marie! 
      O Marie, slava ție!” Erau procesiunile credincioșilor din Stârciu, Șeredei, Ponițe, Hurez, 
Tusa, Valcău, Iaz, Giumelciș, de pe Muntele Rez și Meseș sau din județul Cluj din Valea 
Drăganului, Bologa, Traniș, Visagu, Poeni, Ciucea, etc. care doreau să se închine la icoana 
Fecioarei din biserica din Buciumi. Sub raport numeric numărul pelerinilor a fost apreciat în 
1927 la aproximativ 15.000, iar numărul mărturisirilor și cuminecărilor la 3000. Toată 
suflarea satului lua parte la procesiune, cortegiile se distingeau prin repertoriul melodic și 
organizare, nu lipseau nici steagurile reuniunilor mariane din respectivele parohii. Coloanele 
ajunse la destinație înconjurau de trei ori biserica satului în sunetul clopotelor și cântecelor, 
abia apoi își căutau un loc de așezare și mergeau să sărute icoana făcătoare de minuni a 
Fecioarei. Cei care nu erau mărturisiți de acasă, se mărturiseau pentru a se putea cumineca 
a doua zi la Liturghia solemnă. În 1930 s-au mărturisit și cuminecat 1000 de credincioși, 
lăsând o puternică impresie asupra tuturor participanților care erau convinși de „înclinările 
morale naturale ale țăranului nostru”.  
       Din Istoricul Mănăstirii Sfânta Maria din Hotarul Bălanului redactat în 11 aprilie 1936 
aflăm că acest centru de pelerinaj ortodox se afla la concurență cu un alt centru, și anume 
Mănăstirea greco-catolică Strâmba. „Preoții ambelor confesiuni trăind în cele mai bune 
relații, preoții ortodocși în frunte cu enoriașii lor luau parte activă la pelerinajele ce se 
intreprindeau la această mănăstire, servind împreuna Sf. Liturghie și alte funcții.  
       Pelerinajul la Mănăstirea Strâmba data din 1882 când într-un prim circular protopopul 
Hațiegan invita credincioșii să participe la pelerinajul de S. Maria-Mare (Adormirea Maicii 
Domnului 15 august). Anual se organizau pelerinaje pentru credincioșii ce vroiau „curățirea 
de păcate, lumină pentru deșteptarea sufletească, balsam de alinare pentru suferințe, izvor 
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de întărire în credință, mângăiere pentru cei întristați și adevarata școală practică de 
îndreptare pentru cei mulți și indiferenți. Cuvantul lui Dumnezeu vestit, împărtășania Sf. 
Taine, actele de pietate deprinse stoarce bogația darurilor cerești asupra sufletelor umilite 
așa încat bucuria faptei împlinită, a eliberării de păcate, a nădejdii în puterea darurilor lui 
Dumnezeu radiază așa de pronunțat de pe fața tuturor când, făcând închinarea obișnuită, își 
ia ramas bun de la Sf. Mănăstire plecând spre vetre lor”. Aceste sentimente și așteptări erau 
comune tuturor pelerinilor, indiferent de centru spre care se îndreptau spre a-și găsi alinarea 
suferințelor trupești și sufletești, sau pentru a adresa o rugăciune de mulțumire Fecioarei. 
       Începând cu 1935 episcopul de Oradea Valeriu Traian Frențiu prin sfințirea bisericii 
din Zalău în 15 august inițiază un nou loc de pelerinaj. Pe lângă ritualurile obișnuite în astfel 
de ocazii, s-au săvârșit și servicii solemne pentru credincioșii veniți în număr mare să se 
împărtășească cu harurile divine, chiar cu o zi înainte. În seara zilei de 14 august 1935 
pelerinii la Înserat au ascultat și Canonul de Mângăiere sau Paraclisul. La predică au fost 
îndemnați și îndrumați să practice penitența pentru păcatele săvârșite, apoi au participat la o 
procesiune în sunetul cântărilor mariane. Rugăciunea de final “O Doamna mea!” a fost 
rostită de toți pelerinii, după recitarea ei de episcop la icoana Fecioarei. Solemnitatea 
momentului a fost sporită și de prezența episcopului în rândul enoriașilor săi. Acest moment 
a marcat și introducerea Paraclisului în forma prescurtată, pentru a putea fi cântat de toți 
pelerinii, la fel ca în Dieceza de Oradea. Această „inovație” a cunoscut din acest moment 
oficializarea, deoarece în multe parohii Paraclisul era fie cântat, fie recitat. Îmbrățișarea celor 
două posibilități era în favoarea credincioșilor, care astfel puteau să ia parte activă la 
ceremonial. Faima pelerinajului din Zalau a fost sporită de protopopul Aurel Ghilea, care a 
făcut demersurile de a obține din partea Papei a harului indulgențelor plenare pentru 
pelerinii din 15 august și 8 septembrie. Și la pelerinajul din 15 august 1938 a participat 
episcopul Valeriu Traian Frentiu, în cuvântul de la finalul Liturghiei solemne a insistat asupra 
necesității iubirii aproapelui, îndemând pe cei prezenți să urmeze poruncile divine.  
       La pelerinajele oficiate în diverse centre participau atât credincioși greco-catolici, cât 
și ortodocși. Oficialitățile ecleziastice ortodoxe s-au văzut nevoite să ceară luarea de măsuri 
contra celor care împrumutau „obiceiuri străine”. Astfel erau catalogate: icoanele și praporii 
în care Maica Domnului era pictată ținând copilul în dreapta, și nu în stânga; Fecioara 
cioplită în piatră, marmură, lemn, din biserici sau de pe crucile din țarini; iconițele catolice 
aduse de la mănăstiri cu ocazia pelerinajelor, etc. Unele din aceste obiceiuri erau 
împământenite în rândul credincioșilor, care le considerau doar o formă de venerare a 
Fecioarei Maria. 
       Începutul secolului al XX-lea a marcat și introducerea reuniunilor sau congregațiilor 
mariane în mediul greco-catolic. Membrii acestor asociați religioase se angajau potrivit 
statului să participe la o serie de practici de pietate, printre care amintim: Paraclisul celebrat 
în comun în prima duminică din luna, Acatistul în preseara sărbătorilor Fecioarei, 
mărturisirea și cuminecarea deasă la toate praznicele mariane, exerciții spirituale anuale, să 
rostesca Rozarul în comun sau individual, etc. Astfel de practici erau strict reglementate, iar 
acțiunile membrilor erau coordonate de diferite secții (de înfrumusețarea bisericii, 
propaganda, apologetica, îngrijirea cimitirului, caritabilă, etc.). 
       Reuniunea Sf. Maria a femeilor greco-catolice române din Buciumi s-a înființat în 
1912 la propunerea preotului, care a prezentat credincioșilor însemnătatea reuniunilor 
mariane și folosul lor pentru membri și pentru Biserică. Protocolul de constituire purta 
semnatura a 26 de membre, care s-au angajat să activeze în acestă societate, fiecare a 
contribuit în măsura posibilităților cu 1, 2, 5, 6 sau 10 coroane. Statutele au fost înaintate 
forurilor superioare spre aprobare. Faptul ca s-au înscris doar femei nu este surprinzător, 
deoarece evlavia mariana era considerată prin excelență ca fiind feminină. Nu toate 
reuniunile mariane aveau membre doar femei, în cazul unora statutele precizează că și 
bărbații puteau deveni membrii. În general numărul bărbaților a fost destul de redus, ei 
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figurau în calitate de membri binefacători și sprijinitori. În decursul anilor fie uitau, fie 
neglijau datoria de a se înscrie ca membrii efectivi. 
       Creșterea numărului de reuniuni mariane în Salaj a fost o consecință și a bunei 
organizări pe care o aveau aceste societăți religioase în Dieceza de Oradea. În sinoadele 
preoțești se cerea în mod repetat înființarea de reuniuni mariane în fiecare parohie. Membrii 
erau promovați doar după o perioadă de probă, în care primeau instrucția și educația 
religioasă necesară pentru a putea activa în calitate de membri activi ai reuniunii. 
Promovarea marca organizarea unor manifestari solemne, la care luau parte toți credincioșii 
satului și din parohiile vecine, copiii de la școală care pregăteau un program artistic, un 
trimis de la episcopie care oficia serviciul divin și vorbea noilor membrii ordinari activi despre 
îndatoririle și foloasele lor în calitate de marianiști. O astfel de sărbătoare s-a organizat în 
Bicaz în 10 iunie 1934, când au primit medalii și diplome 48 de mariniști. Cu acest prilej s-a 
sfințit și steagul reuniunii. Congregația „Maica Îndurarilor” din Bicaz și-a ales ca al doilea 
patron să fie Sf. Tereza cu Pruncul Iisus. La ședința festivă organizată după ceremonialul 
religios s-au mai înscris încă 38 de membrii candidați.  
       Reuniunea Mariană din Zalău a apărut la inițiativa protopopului Aurel Ghilea pentru a 
asigura înfrumusețarea bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului nou înființate. Prima 
președintă aleasș de cele 76 de membre a fost Terezia Dr. Ember, soția președintelui 
Tribunalui, care a demisionat după numai un an. Noua președintă Aurora Ing. Terdic a 
continuat să promoveze obiectivele reuniunii, reușind să adune un fond de 50 000 lei, 20 
000 lei pentru mobilierul necesar în biserică. Valoarea lucrurilor procurate pentru biserică a 
fost estimată la 100 000 lei. Marianistele erau împărțite în echipe care în fiecare sâmbătă 
făceau curat și împodobeau altarul cu flori. Aurora Terdic înainte de a se muta la Cluj 
deoarece soțul ei era detașat, a înființat un fond de 3 000 de lei pentru construirea a două 
scaune de mărturisire moderne. Perioada conducerii ei a marcat pentru reuniune perioada 
de apogeu în privința achizițiilor făcute pentru biserică. S-au procurat bănci și strane de 
stejar împodobite cu sculpturi aurite în valoare de 70 000 de lei. Dar achiziția care umplea 
de mândrie credincioșii era un candelabru de cristal din Belgia de 3 m lungime și 2 m lățime, 
„un adevărat obiect de artă de toată frumusețea la care zilnic vin mulțime de vizitatori să-l 
admire. Se spune ca ar fi singurul candelabru de acest gen și această mărime din toată 
România”. Prețul lui s-a ridicat la 117 000 lei. Din 1939 presedinția reuniunii a fost preluată 
de soția protopopului, Cornelia Ghilea. Reuniunea Mariana din Zalău în scurtul răgaz de la 
înființare a reușit să adune aproape 250 000 de lei pentru podoaba Casei Domnului, care era 
principala îndatorire a marianistelor, bineînteles alături de promovarea cultului Fecioarei 
Maria. 
       Reuniunea Mariana „Imaculata Conceptie” a elevelor de la Școala Normală de 
Conducătoare din Șimleul-Silvaniei întemeiată în 1929 își delecta publicul cu piese de teatru, 
cum ar fi Sf. Iulia despre triumful creștinismului asupra păgânismului. Coordonate de 
părintele Andrei Plăianu congregaționistele puneau în scenă drame istorice ce făceau parte 
din repertoriul școlar, cum ar fi “Martirii din Mexic” susținută în 8 mai 1936. Venitul serbării 
religioase din 21 noiembrie 1937 (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului) când marianistele 
din Șimleu au prezentat piesa “A fi Regină” și s-a ascultat conferința păr. Tit Mălai despre 
“Spiritul marianist în zilele noastre”, a fost destinat Orfelinatului Reuniunii Femeilor Române 
Sălăjene. La astfel de reprezentații participa un public numeros și uneori chiar episcopul de 
Oradea, dornic să îmbrățișeze ultimele inițiative ale congregaționiștilor. În cadrul acestei 
reuniuni activa o secție de răspândire a presei bune, care colporta cărți religioase, iar 
marianistele sprijineau publicarea revistei “Micul Misionar” ce apărea la Oradea.  
       Reuniunea Mariana a femeilor din comuna Strâmba cu ocazia pelerinajului din 15 
august 1940 a sfințit o troiță, ridicată din contribuțiile membrilor și donații. În ciuda vremii 
nefavorabile la pelerinaj au luat parte peste 2 000 de credincioși, iar cei 8 preoți prezenți au 
mărturisit și cuminecat 800 de pelerini. Liturgia solemna și sfințirea troiței au fost oficiate de 
Pr. Dr. Avram Cosma din Cluj.  
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       Evlavia mariană a cunoscut la începutul secolului al XX-lea o înflorire datorită creșterii 
numărului locurilor de pelerinaj și activității reuniunilor mariane. Aceste devoțiuni clasice 
erau însoțite de altele, cum ar fi procesiunea cu lumânări din Postul Sfintei Mării, anumite 
rugăciuni specifice ca: Paraclisul, Acatistul și Rozarul, etc. Apariția de congregații mariane în 
rândul tinerilor a marcat cucerirea unui nou teritoriu de activitate și influență. 
                                                                                           Lavinia BUDA 

 
 

                          
Isaia, vestitorul nașterii și suferinței lui Mesia 

 
     Numele ebraic Jeşa’jah, latinizat în Isaias, înseamnă „Jah(ve) este mântuire/ ajutor/ 
răscumpărare”. Aceeaşi semnificaţie are numele Jehoşua (Iosue), a cărei formă restrânsă în perioada 
post-exilică a devenit Jeşua – Jesus.  

   Isaia, a cărui profeţie se încadrează între 740 şi 700 
î.C., este fără îndoială figura cea mai importantă dintre toţi 
profeţii.  
 Profilul istoric al profetului 
     Potrivit antetului cărţii, Isaia era fiul lui Amoz (a nu se 
confunda cu profetul Amos). În activitatea lui, Ierusalimul ocupă 
un rol atât de relevant încât se poate considera pe bună 
dreptate că era născut şi crescut în capitală. Profeţii lui Israel se 
interesau nu numai de cult şi de chestiuni sociale, dar şi de 
politică. Mai mult, în Isaia politica este în centrul predicării 
lui. Isaia era ocrotit de originea şi poziţia sa socială, ba chiar e 
posibil să fi fost înrudit cu dinastia regală, cum sugerează 
Talmudul babilonian unde se spune că el ar fi fost fratele 
regelui Amasia (796-767). 
 Un nobil, lasă aristocraţia pentru profeţie 
     Date fiind raporturile de tensiune şi refuz faţă de 
profeţii cultuali, este foarte greu ca Isaia să fi fost unul dintre 
ei, cu atât mai puţin cu cât el nu se defineşte pe sine niciodată 
ca profet (ebr. nabi). Numai în adaosul istoric al capitolelor 36-
39 i se atribuie acest titlu, care într-o perioadă tardivă nu mai 
era legat de o activitate profesională.  

     Isaia avea ca soţie o „profetesă” (8,3) care i-a dat doi fii cărora le-a dat nume simbolice: 
Şear-Iaşub („un rest se întoarce” – 7,3) şi Maher-şalal-haş-baz („prădare rapidă-pradă în grabă” – 
8,3). Ei trebuiau să fie un semn şi o avertizare pentru Israel.  
     Vocaţia profetică a lui Isaia datează din 739 î.C., anul morţii regelui Ozia. Într-o viziune, Isaia 
trăieşte experienţa impresionantă a maiestăţii şi puterii lui Dumnezeu, care i se prezintă ca un împărat 
aşezat pe un tron înalt, aclamat de serafimi prin cântarea: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oştirilor. 
De mărirea lui, pământul este plin!” (6,3). Acest strigăt, care se aude până la noi în cântarea liturgică 
de la Sanctus, a insuflat în Isaia conştiinţa sfinţeniei lui Dumnezeu – „sfântă” este Divinitatea prin 
excelenţă – într-un mod atât de adânc încât el, pentru a-l indica pe Iahve, a inventat expresia 
„Sfântul lui Israel”. Dar această sfinţenie l-a făcut să simtă în mod dureros păcătoşenia lui şi a 
poporului. După ce a fost purificat de vinovăţie, Isaia declară cu entuziasm propria disponibilitate la 
misiunea ce i se va încredinţa. Încă de la început, de altfel, i se spune că poporul nu îi va da 
ascultare, o experienţă amară pusă emblematic la începutul cărţii, ca un epilog antedatat al lungii sale 
predicări (1,2-4).  
 Fazele istorice 
     Pe baza evenimentelor politice la care se face trimitere în continuu şi care nu rareori au fost 
obiectul intervenţiilor sale directe, activitatea profetului se împarte în patru perioade.  
     Prima perioadă merge de la vocaţia lui pînă la izbucnirea războiului siro-fenician, de la 739 la 
734. Această primă predicare se află mai ales în capitolele 2-5. În aceşti ani, în care Iotam domnea în 

SINAXAR 
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Iuda, Isaia a exercitat mai ales o critică de natură socială, condamnând luxul (3,16-24) şi îmbuibarea 
(5,11-13.22), angajându-se în favoarea săracilor şi a celor neajutoraţi, mai ales a văduvelor şi a 
orfanilor (3,14; 5,8).  
     A doua perioadă, despre care vorbeşte „Memorialul lui Isaia” (6,1-9,6) este din timpul 
războiului siro-efraimitic, în jurul anului 733. Aici avem textul mesianic cel mai renumit. Despre ce era 
vorba? Politica expansionistă a imperiului neoasirian (care a durat între 935-612) ameninţa, printre 
alţii, atât Israelul cât şi Iuda. În această situaţie, în 733 o serie de mici state siro-palestiniene strâng o 
alianţă pentru a scutura jugul regelui asirian Tiglat Pileser al III-lea (745-727). Liga statelor şi-a ales 
drept şef pe regele Rezin al Damascului (Siria) şi pe regele Pekach al Israelului (740-731) care în Isaia 
este numit Efraim, pe baza tribului din ţinutul de sud, menţionat ca parte pentru un întreg. Cei doi 
regi încearcă să-l atragă de partea lor şi pe Ahaz, regele lui Iuda (734-728), care însă refuză să 
participe la coaliţia anti-asiriană, provocând în acest fel războiul siro-efraimit. Rezin şi Pekach pornesc 
împotriva lui Iuda (cf 2 Cr 28,5-8) şi ameninţă Ierusalimul (cf 2 Rg 16,5). Intenţia lor era aceea de a-l 
depune pe Ahaz pentru a-l înlocui cu un rege arameu. În acest context, Isaia se prezintă la regele 
Ahaz şi îl îndeamnă să păstreze calmul, să nu se teamă de aceşti „tăciuni încinşi”, cum îi numeşte cu 
dispreţ, pentru că planurile lor nu vor avea succes. „Dacă nu veţi crede, nu veţi avea stabilitate”, 
declară profetul înaintea regelui, voind să-i spună prin aceasta că stabilitatea dinastiei lui depinde de 
credinţa în Iahve.  
     Dar pentru că Ahaz se îndoieşte şi cu pietate prefăcută vrea să ceară un semn de la 
Dumnezeu, care totuşi îi este acordat, Isaia nu-l mai consideră un adevărat adorator al lui Iahve. Din 
cauza necredinţei lui, Isaia îi anunţă un mesaj de ameninţare: „Pentru aceasta, Domnul însuşi vă va 
da un semn: Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu, pe care îl va numi Emanuel, Dumnezeu cu 
noi” (7,14). La cine se referă Isaia vorbind despre o fecioară şi un copil, nu se ştie cu 
certitudine. Iudeii din timpul lui Isaia au văzut în fecioară mireasa încă foarte tânără a regelui Ahaz, 
de circa 20 de ani, iar în Emanuel pe fiul ei, succesorul lui Ahaz, Ezechia. Teoriile şi interpretările 
acestui oracol al lui Isaia sunt atât de numeroase încât se impune următoarea concluzie: Isaia însuşi 
nu era la curent cu semnificaţia concretă a acestui semn, astfel încât nici fecioara şi copilul nu erau 
personaje istorice concrete, ci doar figuri simbolice. Pentru comunităţile creştine din primii ani, 
enigmaticul Emanuel (Dumnezeu cu noi) nu putea fi decât Isus Cristos (Mt 1,22), pentru că în niciun 
alt om Dumnezeu nu s-a făcut atât de aproape de noi. În plus, în Septuaginta, traducerea greacă a 
Vechiului Testament, pe baza căreia Noul Testament citează Vechiul Testament, mama copilului este 
numită „parthenos”, „fecioară” cu toate că termenul ebraic „almah” poate însemna şi „femeie tânără”; 
drept care s-a văzut în aceasta o referinţă negreşită la Sfânta Fecioara Maria. Cu această 
reinterpretare mesianică, Noul Testament a dat un sens iluminant şi definitiv acestui oracol misterios 
al profetului.  
     Dar Ahaz, încrezându-se în propria inteligenţă politică în loc de Iahve, trimite lui Tiglat Pileser 
al III-lea un dar ca semn de omagiu şi îi cere ajutor împotriva lui Rezin şi Pekach. Tiglat Pileser 
porneşte împotriva Damascului, cucereşte cetatea şi îl justiţiază pe Rezin. În semn de recunoştinţă, 
Ahaz ridică în templul din Ierusalim, în locul altarului lui Iahve, un altar păgân după modelul altarului 
din Damasc, dedicat divinităţii asiriene principale, Assur. Isaia, aşadar, îl avertizase pe Ahaz nu din 
motiv pur politice, dar pentru că era preocupat de salvgardarea credinţei adevărate.  
     Cum a prevăzut şi s-a temut, prin această capitulare în faţa asirienilor, cultul de stat asirian a 
intrat în Ierusalim, un scandal la care s-a ajuns numai din cauză că nu a voit să dea ascultare la 
cuvintele profetului. Succesiv, Isaia, cuprins de amărăciune pentru acest scandal comis în templul 
sfânt al Ierusalimului, se retrage şi se angajează să inspire mesajul său ucenicilor lui, cu alte cuvinte, 
să comunice acestora, probabil în formă scrisă, învăţătura lui ca o comoară preţioasă de păstrat, 
lăsând lui Dumnezeu pe toate celelalte (8,16-18). Timp de aproape douăzeci de ani, profetul nu se va 
mai face auzit. Va apărea din nou pe scena publică atunci când regele Ezechia va încerca pentru 
prima dată să se elibereze de condiţia de vasal faţă de Assur.  
     A treia perioadă a predicării lui Isaia (cf 14,28-32; 18; 20; 28,7-22; 29, 1-14; 30, 8-17), 
îmbrăţişează timpul revoltelor filistenilor împotriva asirienilor, în timpul domniei lui Sargon (716-711). 
În 713 statul filistean al lui Asdod, împreună cu alte mici regate, încrezându-se în ajutorul Egiptului, 
se ridică împotriva asirienilor. Şi regele Ezechia al lui Iuda (728-699), până acum vasal fidel şi tributar 
al Asiriei, nu vrea să piardă această ocazie. În acest moment intră din nou în scenă profetul Isaia, 
care prezintă pericolul unui pact cu Egiptul. Timp de trei ani profetul umblă fără haine şi fără sandale, 
pentru a ilustra prin acest comportament simbolic, faptul că egiptenii şi cei care se încred în ei vor fi 
târâţi în robie la Assur, goi şi desculţ (cap. 20). În 711 revolta este sufocată şi Aşdod devine o 
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provincie asiriană. Iuda scapă din fericire de acelaşi destin numai pentru că a comunicat rapid 
supunerea sa faţă de Assur.  
     A patra perioadă a activităţii lui Isaia cade în timpul celei de a doua tentative a lui Ezechia de 
a-şi recuceri autonomia. După moartea lui Sargon, în 705, Ezechia foloseşte mişcările de revoltă 
izbucnite pretutindeni în imperiul asirian pentru a se desprinde de marea putere orientală. Rupe 
unilateral raportul de vasalitate, suspendă plata tributului, elimină cultul de stat asirian din templul 
Ierusalimului. Şi de această dată caută ajutor în Egipt şi se pune în fruntea unei coaliţii anti-asiriene. 
Dar şi de această dată Isaia îl avertizează cu insistenţă să nu se încreadă în ajutorul egiptean (30,1-5 
şi 31-1,3). Cu toate acestea, Ezechia întăreşte fortificaţiile Ierusalimului pentru a putea rezista la un 
eventual asediu prelungit şi pentru a-şi garanta provizii de apă mai sigure şi abundente, face să se 
sape canalul Siloe, un tunel în stâncă lung de peste 500 de metri, ce poate fi parcurs şi astăzi, care 
uneşte izvorul de la Ghicon, sau al Mariei, cu scăldătoarea Siloe (cf 2 Rg 20,20 şi In 9,7). Dar Isaia 
critică şi aceste pregătiri, care trădează încrederea în sine şi nu în Dumnezeu (cf 22,9-11). Noul rege 
asirian Senaherib, la rândul lui, după ce a redus la tăcere revoltele din partea orientală a imperiului, 
porneşte împotriva rebelilor din Siria şi Palestina. În 701 ocupă regatul lui Iuda, în sud, cu cucereşte 
46 de cetăţi, printre care Lachis, fortăreaţa cea mai mare şi mai întărită (36,1). Şi astăzi suntem 
informaţi în mod vizual de cucerirea acestei cetăţi dintr-o serie de basoreliefuri pe care Senaherib le-a 
fixat în pereţii palatului său de la Ninive. Situaţi complexă a acestui timp este descrisă cu măestrie de 
Isaia (1,7-9). Senaherib hotărâse deja să cucerească şi Ierusalimul şi a trimis solie pentru a încredinţa 
condiţiile capitulării, când Dumnezeu i-a comunicat lui Ezechia, prin Isaia, că avea să salveze cetatea 
(37,35). Senaherib nu a putut să pătrundă în Ierusalim, pentru că „îngerul Domnului a abătut 185.000 
de oameni în tabăra asirienilor” (37,36): o ciumă devastatoare a constrâns armata duşmană să se 
retragă. Locuitorii Ierusalimului, apoi, s-au dedat la manifestări necontrolate de bucurie, dar fără să 
arate niciun semn de recunoştinţă faţă de Iahve, sau de pocăinţă şi convertire (22,13). 
Lectura posterităţii 
     După aceste evenimente din anul 701, Isaia nu mai apare în public. Despre restul vieţii sale, 
Vechiul Testament nu ne mai spune nimic. În „Martiriul lui Isaia”, o scriere apocrifă compusă în 
ebraică în Palestina în secolul II sau I î.C., păstrată integral doar într-o versiune etiopiană, se spune 
că Manase, regele lui Iuda între 699 – 643, l-a capturat pe Isaia care s-a retras în pustiul lui Iuda şi l-
a tăiat cu fierăstrăul. Probabil la această tradiţie face referinţă Evr 11,37.  
     Deutero-Isaia, capitolele 40-55, are un autor cu totul diferit, într-o situaţie complet nouă: 
condiţia de robie a poporului ales, necesitatea mângâierii lui cu mesaje de speranţă. De la un 
monoteism practic, se trece la un monoteism teoretic, asumat ca formă teologică, rod al unei reflexii 
explicite. În aceste capitole sunt descrise şi suferinţele unei figuri misterioase, numită „Slujitorul lui 
Dumnezeu”, interpretată de comunitatea creştină ca profeţii ale suferinţelor lui Isus Cristos.  
     Trito-Isaia, capitolele 55-66, cuprind oracole profetice de diferite genuri, referindu-se la 
perioada de după exil, la timpul reconstrucţiei. Începe o nouă eră a mântuirii. Când la Nazaret, Isus 
începe activitatea sa publică, i se dă să citească sulul cărţii lui Isaia şi Isus comentează un text din 
aceste capitole: „Duhul Domnului este asupra mea, el m-a trimis să vestesc săracilor vestea cea 
bună...” (Is 61, 1-3 preluat apoi în Lc 4,16-30). (Text inspirat şi adaptat liber după Paul Maiberger, 
Marile figuri ale Vechiului Testament, Mainz 1990; tr.it., Brescia 1995).  
 

 
 

 
Înălţarea Sfintei Cruci 

  
Cum de venerăm un obiect, crucea, pe care Mântuitorul 
nostru a fost răstignit, îndurând chinurile cele mai mari? 
Are rost să onorăm un “obiect” prin care s-a provocat 
multă suferinţă şi moartea lui Isus? De fapt, noi nu 
venerăm obiectul, ci ceea ce Domnul a făcut pentru noi, 
acceptând suferinţele şi jertfindu-Şi viaţa pentru 
mântuirea tuturor oamenilor.  

  AMVON 



Nr.3 (36) - septembrie 2010                        FLORI DE CRIN 
 

13 

 La întrebările de mai sus putem răspunde cu cuvintele apostolului Pavel: “În 
timp ce Iudeii cer minuni şi păgânii caută înţelepciunea, noi îl propovăduim pe Isus 
cel răstignit, scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni, dar pentru cei pe care 
Dumnezeu i-a chemat, iudei sau păgâni, Cristos este înţelepciunea şi puterea lui 
Dumnezeu” (1Cor 1, 22-24).  
 Pavel ne prezintă două idei greşite, pe care oamenii şi le fac despre 
Dumnezeu. Cea dintâi, pretinde că Dumnezeu trebuie să facă fapte extraordinare, 
minuni supranaturale, deoarece dacă Dumnezeu există, trebuie să demonstreze El 
însuşi omului, puterea Sa. A doua, “calea raţionalistă”, crede că dacă Dumnezeu 
există, mai repede sau mai târziu, omul trebuie să reuşească să demonstreze acest 
lucru cu ajutorul ştiinţei, al raţiunii sale umane. În ambele cazuri omul doreşte să-L 
stăpânească pe Dumnezeu şi să-L subjuge voinţei sale umane: Domnul nu are voie 
să gândească altfel decât omul!  
 Acestui mod de gândire, strict  uman, Pavel arătându-ne Crucea, ne prezintă 
un Dumnezeu care ne iubeşte, care Se pune în slujba mântuirii omului-trădător, 
creatura Sa. Pe cruce, “Creatorul” slujeşte “creatura”, din dorinţa de a o mântui. De 
fapt, în Scrisoarea către Romani, sf. Pavel ne spune că: la fel cum se plăteşte 
cauţiunea pentru eliberarea unui deţinut, tot astfel pe cruce, Isus plăteşte cu sângele 
Său, preţul pentru răscumpărarea şi ispăşirea păcatelor oamenilor.  
 Prin acest mod – considerat “nebunie” de către oameni – Dumnezeu alege să 
fie solidar cu omul, să-l slujească până la moartea pe cruce! Astfel “şarpele de 
aramă” din VT este înlocuit acum de Crucea lui Isus, ridicată, o cruce care se 
termină în Învierea Domnului şi a celor ce cred în El.  
 Fraţilor! Această sărbătoare s-a născut în Orient, pentru a comemora 
consacrarea de la Ierusalim, din anul 335, a bisericii Sfântului Mormânt, unde este 
venerată Crucea descoperită de Împărăteasa Elena, ce se crede a fi a lui Isus. Când 
în anul 630, Împăratul Heraclit a readus crucea furată de perşi, la celebrarea 
consacrării, s-a adăugat bucuria regăsirii crucii. Din acel moment sărbătoarea s-a 
extins şi la creştinii din Occident.  
 Primii creştini venerau numai crucea înălţată, ca semn şi instrument de care 
Isus s-a folosit în vederea mântuirii oamenilor; semn al celei mai mari iubiri pe care 
omul şi-ar fi putut-o închipui. Isus lipsea… deoarece înviase. De altfel, în timp ce 
oamenii vorbesc de greutăţi, criză, necazuri, creştinii vorbesc de crucea de zi cu zi. 
Faţă de cei dintâi, urmaşii lui Cristos ştiu că vor învia împreună cu El, căci pe cruce, 
Isus s-a răstignit ca să ne facă părtaşi iubirii şi măririi Sale veşnice. Când, pe cruce, 
suliţa a împuns coasta Sa, îndată a ieşit “sânge şi apă“. Un fluviu care spală păcatul 
lumii, în vederea mântuirii tuturor oamenilor!  
 Sensul creştin al crucii  
 Crucea este cea care ţine deschise braţele lui Isus, pentru ca să-i îmbrăţişeze 
pe toţi oamenii. Ea este izvor de viaţă nemuritoare: pentru Isus şi pentru noi! Pe 
cruce, Isus transformă aspectul dureros, tragic, dramatic al suferinţei, în “suferinţă 
mântuitoare”, răscumpărătoare, dătătoare de viaţă veşnică, fericită. Crucea ne 
vesteşte că iubirea biruie şi este nemuritoare; că viaţa biruie moartea!  
 Nu doar Isus a avut o cruce, ci cu toţii suntem chemaţi să ne purtăm – cu 
demnitate şi credinţă – crucea de zi cu zi. Fiecare îşi are crucea sa: este istoria 
durerii noastre. Dar fiecare cruce are un sens numai dacă, asemene crucii lui Isus, 
este dusă şi purtată cu iubire. Altfel, se transformă în disperare. Fiecare cruce pe 
care o purtăm, chiar dacă uneori nu înţelegem, poate deveni o minunată istorie de 
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iubire: a unei iubiri care nu se reduce la vorbe goale, care nu ocoleşte problemele 
vieţii, ci care sărbătoreşte, clipă după clipă, viaţa de zi cu zi, făcută din necazuri şi 
bucurii. De fapt, iubirea şi durerea sunt cele două braţe ale crucii. Noi trebuie să ştim 
să trecem peste dureri, în drumul vieţii către înviere.  
 Fraţilor! În clipele grele se cunoaşte credinţa şi iubirea omului faţă de 
Dumnezeu. Evanghelia ne vesteşte că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume, nu 
pentru ca să o judece, ci pentru ca să o mântuiască. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit 
mult, a şi suferit mult. Trebuie să înţelegem că adevărata iubire implică şi suferinţă. 
Este o iubire care biruie suferinţa şi egoismul, căci pe cruce, Isus are puterea să se 
gândească la noi. Ne-o încredinţează pe mama Sa. Ne vrea uniţi, ne porunceşte să 
fim uniţi!  
Dumnezeu nu iubeşte suferinţele oamenilor!  
 Majoritatea suferinţelor îşi au originea în folosirea greşită a libertăţii, pe care 
Dumnezeu ne-a dat-o şi în faptul că suntem creaturi limitate. Noi, oamenii, nu dorim 
atât de mult să căutăm un răspuns la suferinţele noastre, ci dorim numai să nu mai 
suferim. Isus nu ne-a dat un răspuns teoretic, ideologic, ci unul practic: a luat 
asupra sa suferinţele noastre şi le-a dus la Înviere!  
 Să evităm suferinţele care izvorăsc dintr-o viziune greşită a credinţei! 
Dumnezeu nu iubeşte suferinţa. A biruit-o! “A-şi lua crucea” înseamnă a iubi şi a 
răspândi iubirea fraţilor noştri, până la a-şi da viaţa pentru ei. Crucea nu este 
sinonimul durerii, ci al darului de sine care are la bază respectarea voii Domnului.  
 Ştim că, crucea este simbolul suferinţei, al durerii: ceva oribil, pe care omul 
trebuie să-l evite cu orice preţ. Cunoaştem că păgânii din timpul lui Isus considerau 
“crucea”, o infamie care trebuie înlăturată imediat,: “Până şi simplul cuvânt – cruce – 
trebuie înlăturat, nu numai de pe buzele cetăţenilor romani, ci şi din minţile lor, din 
ochii lor, din urechile lor” (Cicero). Numai Dumnezeu putea schimba acest sens 
negativ al crucii. A făcut acest lucru prin moartea Fiului Său şi prin Învierea Sa 
pentru mântuirea lumii, cum spune un imn liturgic latin: “Prin pomul crucii Tu ai 
întemeiat mântuirea omului, deoarece de unde izvora moartea, de acolo să învie 
viaţa“. Pentru toate popoarele! De fapt, Isus cel răstignit a “înviat” crucea, făcând 
din aceasta un instrument eficient al iubirii Sale. Astfel crucea devine medicina 
Domnului pentru vindecarea păcatelor omului, pomul vieţii, mijloc de mântuire.  
 În acest sens, Dietrich Bonhoffer, pastor german spunea: “Unde este crucea, 
învierea este aproape“.  
 Medicina Domnului: În deşertul pe care îl străbătea poporul, lipsea apa, 
pâinea, carnea… orice hrană. Poporul se răzvrăteşte şi-şi îndreaptă privirea către 
Egipt, “pământul sclaviei”, nu către direcţia corectă, pământul făgăduinţei, locul 
libertăţii. Domnul, marele educator al poporului, le-a trimis bolile, pentru ca să-i 
ajute să se pocăiască pentru necredinţa lor. După ce poporul s-a căit, Domnul i-a 
“înfăşurat”, binecuvântat cu îndurările Sale. Le-a poruncit să facă un şarpe şi să-l 
înalţe. Cei care îl vor privi vor rămâne în viaţă. Şarpele era simbolul “dumnezeului 
vindecător” nu numai în Grecia ci în toată zona mediteraniană. Isus se foloseşte de 
acest simbol pe care şi-L aplică sieşi. Vrea să ne spună că Isus cel răstignit, este 
noul şi adevăratul medic, care vindecă omul de orice boală, dăruindu-i viaţa veşnică.  
 Pomul vieţii: Părinţii bisericii au văzut crucea, ca fiind pomul vieţii din Rai. În 
cartea Facerii i se interzice omului să mănânce din roadele sale. Isus, adevărata 
viaţă şi adevăratul pom al vieţii, ne dăruieşte să mâncăm din roadele acestui pom al 
vieţii, crucea. “Dumnezeu nu a trimis pe Fiul său ca să judece lumea, ci ca să fie 



Nr.3 (36) - septembrie 2010                        FLORI DE CRIN 
 

15 

mântuită prin El“. Nu este omul cel care culege roadele, ci ele îi sunt dăruite de către 
Isus, fratele său mai mare şi Fiul lui Dumnezeu. De fapt, omul este chemat de 
Dumnezeu să primească viaţa, ca pe un dar.  
 Instrument, mijloc de mântuire: Prin mijlocirea lui Moise, Dumnezeu a dat 
poporului viaţă, dar în special mântuire, deoarece l-a salvat de la ispita de a se 
reîntoarce în Egipt, la starea de sclavie. Isus înălţat pe cruce şi ridicat la cer, prin 
învierea din morţi, a devenit pentru toţi oamenii: înviere şi mântuire. De fapt, prin 
crucea Sa, Domnul a mântuit lumea!  
 Fraţilor! Dumnezeu nu iubeşte suferinţa. Când a Înviat şi S-a Înălţat la cer, a 
abandonat crucea. Crucea nu este semnul suferinţei lui Dumnezeu, ci al iubirii Sale 
pentru noi. Una este iubirea unui om care îmi dă numai sfaturi, dar alta este iubirea 
lui Dumnezeu, care şi-a dat viaţa pentru mine! A “înălţa crucea” înseamnă a înălţa 
iubirea lui Dumnezeu, pentru mine. Trebuie să ne bucurăm pentru că Dumnezeu S-a 
apropia de noi şi ne-a făcut darul vieţii Sale, pentru ca noi să avem viaţa Sa, căci: 
“Nimeni nu are  
o iubire mai mare, decât cel care îşi dă viaţa pentru prietenii săi“. Amin. 
                                                                                                  Pr. Mihai Tegzeș 
 

 
 
 

Predică la Cununie 
 

 „Azi din cer revarsă, Doamne, Harul tău dumnezeiesc, Peste tinerii de faţă, Care se 
căsătoresc. Cum în Rai, pe-Adam şi Eva Tu i-ai binecuvântat, Spre-ale lor odrasle astăzi Ochiul tău fie-
ndreptat.” 
 Iubiţi miri, dragi naşi, cinstiţi nuntaşi, 
 Taina sfintei Cununii este una dintre cele mai maiestuoase şi mai 
cuprinzătoare ceremonii din Biserica, în care miri, 
naşi, părinţi, popor credincios se îngemănează în 
rugăciunea pentru buna înţelegere, dragoste 
nesfârşită, bunăstare materială, naştere de copii 
buni, creştere spirituala şi mântuirea tinerilor miri. 
 În faţa Sfântului altar mireasa este 
încredinţată mirelui, în prezenţa naşilor care devin 
garanţi şi veghetori la fericirea celor ce se cunună. 
În biserică îi aşteaptă Hristos care, de la Cana 
Galileii, este prezent la fiecare cununie în calitate 
de invitat şi săvârşitor al misterului transformării celor două destine în unul singur. 
 Miri nu mai sunt trataţi ca simpli cetăţeni, ci “servi ai lui Dumnezeu” adică de 
o demnitate maximă: ei se “încununează” asemeni împăraţilor şi împărăteselor nu 
doar simbolic, ci real, pentru că devin împăraţi, unul al inimii celuilalt, sub privirea lui 
Hristos Însuşi. S-ar putea spune că cetăţenia lor nu mai este din această lume, ci 
este cerească pentru că vin să mărturisească un sentiment şi o stare care-i 
aseamănă cu Dumnezeu, iubirea: „Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că 
dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi 
cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că 

  AMVON 
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Dumnezeu este iubire […] dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi datori 
suntem să ne iubim unul pe altul. (I Ioan 4, 7-11) 
 Animaţi de acest sentiment al iubirii, mirele şi mireasa vor descoperi că prin 
căsătorie capătă drepturi sociale unul asupra altuia, obligaţii faţă de urmaşii care vor 
apărea. 
 Prin invocarea lui Dumnezeu în slujba cununiei, tinerilor miri li se oferă în 
primul rând binecuvântarea Lui care are ca efect principal transformarea 
sentimentelor de dragoste în iubire desăvârşită, exclusivă şi responsabilă.  
Trei sunt scopurile principale pentru care doi oameni se însoţesc prin lucrarea lui 
Dumnezeu în Biserică: 
 1. Exclusivitate şi ordine în viaţa conjugală: „Dar din cauza desfrânării, fiecare 
săşi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său. Bărbatul să-i dea femeii 
iubirea datorată, asemenea şi femeia bărbatului” (I Corinteni 7,1-2). 
 2. Naşterea de copii şi creşterea lor în spiritul valorilor creştine, ca o 
consecinţă firească a dragostei responsabile dintre soţi. Potrivit Sf. Ioan Gură de Aur 
nu acesta este scopul principal al cununiei, pentru că altfel, ar fi de neexplicat cum 
unii soţi care doresc să aibă copii nu pot avea. 
 3. Lucrarea comună a soţilor în vederea mântuirii fiecăruia. Numai prin 
cununie se crează mediul comuniunii dintre doi oameni, care conduce la mântuirea 
lor şi a copiilor. Orice altă legătură în afara binecuvântării lui Dumnezeu şi care să 
implice bărbat şi femeie nu este mântuirtoare. 
 În spatele Tainei Cununiei stă, deci, preocuparea fiinţei umane de a-şi împlini 
vocaţia de fiinţă socială ce caută mântuirea, prin sacrificiu şi dăruire. Omul nu a fost 
creat să fie un însingurat, ci persoană în comuniune. 
 Iisus este Mirele Bisericii, modelul absolut pentru legătura dintre bărbat şi 
femeie, prin căsătorie. Ioan de Colov consideră că Modelul legăturii dintre Hristos şi 
Biserică este puternic şi trebuie urmat, când recomandă ca iubirea dintre bărbat şi 
femeie să fie ca aceea dintre Hristos şi Biserică. „Care bărbat, se întreabă el, s-ar 
jetfi pentru mireasa lui, sau care mireasă s-ar căsători cu un crucificat?” Observăm 
aici aceeaşi preocupare pentru a întări realitatea că iubirea dintre bărbat şi femeie 
trebuie să fie atât de puternică şi jertfelnică încât să accepte imposibilul ca posibil, 
prin puterea credinţei şi a dragostei. 
 Naşi, părinţi, prieteni 
 Familia de naşi este oarecum pusă pe piedestal, este luată ca model şi orice 
mişcare greşită poate să se transforme întro profundă dezamăgire pentru viitorii fini. 
În aceeaşi măsură, părinţii trebuie să-şi reamintească, dacă au uitat, că „rugăciunile 
părinţilor întăresc temeliile caselor copiilor”. Pregătirea îndelungată pentru acest 
moment, pentru care părinţii au trăit multe emoţii, trebuie să-i stimulezesă devină 
mai fierbinte rugători, întrucât adaptarea la noul statut, acceptarea unei alte realităţi 
în viaţă, deprinderea cu greutăţile familiale reprezintă o piatră de încercare atât 
pentru viitorul mire cât şi pentru mireasă, şi o vor depăşi ajutaţi de rugăciunile 
părinţilor. 
 Dupa aceea se cuvine a reevalua relaţiile cu rudele apropiate, prietenii, colegii 
de serviciu, cununia copiilor putând constitui un prilej bun pentru refacerea unor 
relaţii de prietenie familială uitate, pentru stingerea unor conflicte. Pilda vieţii este 
predica şi învăţătura cea mai bună – sau cea mai rea – pentru copii. Părinţii trebuie 
să se îngrijească de redeşteptarea sufletească a copiilor lor după modelul copilului 
văduvei din Nain pe care Domnul l-a înviat datorită lacrimilor mamei sale. 
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 Biserica recomandă câteva practici în viaţa de familie: sfinţirea casei cu o 
anumită regularitate, împodobirea ei cu simboluri şi obiecte creştine cum ar fi cruci, 
icoane, Sf. Scriptură, candelă, lectura în comun a cărţilor sfinte, primirea străinilor, 
acte de filantropie, în limita posibilităţilor economice şi sociale, caritatea sau 
milostenia atunci când solidaritatea umană o cere, mersul în comun la biserică, 
spovedania soţilor la acelaşi preot. Ele pot conduce la o mai bună înţelegere a ceea 
ce înseamnă legătura sfântă dintre bărbat şi femeie, la întemeierea unui cuplu în 
care binecuvântarea şi armonia să fie elementele fundamentale ce aduc în final 
pacea comună şi mântuirea fiecăruia.  
                                                       Pr. Marius Crișan, parohia Supurul de Jos 

 
 
 

 
 Prima întâlnire a soţiilor preoţilor 
 din Protopopiatul Şimleu Silvaniei 

 
 Un eveniment cu o încărcătură deosebit de emoţionantă a avut loc sâmbătă, 26 iunie 
2010, la iniţiativa şi cu sprijinul credincioşilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Plopiş 
şi a părintelui paroh, Ioan Pavel Şanta, cu ocazia întâlnirii protopopiale a preoţilor.  

 Pentru prima dată la o astfel de întâlnire preoţii căsătoriţi au participat cu familiile lor, 
respectiv cu soţiile (n.a. probabil termenul preoteasă este destul de impropriu, având în 
vedere că acest termen denumea în Antichitate pe celebratoarele cultului) şi cu copiii. 
Întâlnirea a început prin celebrarea Sfintei Liturghii la care au concelebrat toţi cei 14 preoţi 
ai Protopopiatului Şimleu Silvaniei cu o participare numeroasă a Consiliului Parohial şi a 
credincioşilor din parohie, inclusiv a Domnului Primar şi a celorlalte autorităţi locale. Predica 
a fost rostită de către Părintele Protopop, Nicolae Bodea, care a insistat asupra importanţei 
colaborării şi a comuniunii în biserică între diferiţii exponenţi de acţiune: pe de o parte între 
preot şi credincioşi în cadrul parohiei, dar şi între preoţi la nivelul unităţii administrative a 
protopopiatului, precum şi între familiile acestora. De asemenea a rostit o scurtă reflecţie 
Părintele Vicar Foraneu al Silvaniei, Gheorghe Ţurcaş, care a conturat idei legate de statutul 
soţiei preotului în Biserica Greco-Catolică, dând exemple de familii de preoţi din perioada 
prigoanei comuniste care în ciuda foarte grelelor dificultăţi cauzate de apartenenţa religioasă 
nu au renunţat la credinţa catolică. 
 După Sfânta Liturghie preoţii şi soţiile lor s-au retras pentru întâlnirea privată care a 
început prin meditarea unui text din Epistola către Coloseni despre iubire, răbdare, iertare, 
dragoste, înţelegere, unitate, dăruire. La rugămintea preoţilor prezenţi soţia Părintelui Vicar 
Foraneu, doamna Florica Ţurcaş, a expus o mărturie impresionantă despre experienţa de 36 
de ani în calitate de soţie de preot. Domnia Sa a detaliat unele aspecte foarte pragmatice şi 
concrete la care o soţie de preot trebuie să acorde maximă importanţă în ce priveşte 
relaţionarea în familie, educaţia şi responsabilizarea copiilor preoţilor, importanţa 
autoformării şi a formării continue, exigenţe de natură profesională, exerciţiul rugăciunii, 
relaţionarea cu credincioşii, ş.a.  
 S-a conturat de asemenea dorinţa comună a perseverării şi aprofundării întâlnirilor 
între familiile preoţilor şi de asemenea s-a născut ideea întrajutorării între soţiile de preoţi cu 
ocazia manifestărilor reciproce care se perindează în fiecare parohie.  
 Evenimentul s-a încheiat cu o agapă specifică locului. Adresăm şi pe această cale cele 
mai sincere mulţumiri organizatorilor!                                                      Florica Bodea 
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La Bocşa s-a oficiat prima Liturghie greco-catolică în 

biserică după 62 de ani 
 
 Duminică, 4 iulie 2010, începând cu orele 9:00 dimineaţa, într-un cadru festiv şi 
emoţionant, s-a oficiat prima Liturghie greco-catolică după 62 de ani în biserica din Bocşa, 
jud. Sălaj. Liturghia a fost oficiată de un sobor de şapte preoţi, avându-l ca celebrant 
principal pe părintele Valer Părău, protopop greco-catolic de Zalău. La Liturghie au participat 
peste 100 de persoane din localitate şi din împrejurimi, împreună cu invitaţi şi oaspeţi de 
onoare. Răspunsurile la Liturghie au fost date de corul bisericii greco-catolice Sf. Familie din 
Zalău, venit special pentru această sărbătoare.  

 Cu acest prilej, pr. prot. Valer 
Părău a transmis un “mesaj de bucurie 
că după 62 de ani s-a înfăptuit dreptatea 
la Bocşa şi avem posibilitatea să ne 
rugăm în biserica care ne-a fost 
confiscată“. Părintele şi-a exprimat, de 
asemenea, “regretul că fraţii noştri 
ortodocşi nu au înţeles să găsească 
soluţii practice la cererea noastră de 
slujire alternativă, fără să se fi ajuns la 
procese şi executarea silită“. Luând ca 
bază cuvântul Evangheliei de duminică 
însă, părintele protopop şi-a 
concluzionat cuvântul său spunând: 
“Isus a început vindecarea slăbănogului 

de la iertare, de aceea şi noi ne vom vindeca rănile dacă vom ierta“. Părintele Alexandru Fiţ, 
parohul greco-catolic din Bocşa, a luat ca referinţă în predica sa cuvântul lui Isus: “Fericiţi 
făcătorii de pace, căci fii lui Dumnezeu se vor chema“. Referindu-se la acest moment istoric, 
părintele Fiţ a spus: “Nu pot să trăiesc indiferent această zi care astăzi este scrisă în istoria 
comunităţii greco-catolice şi a comunităţii Bocşa când, după 62 de ani, ne putem ruga din 
nou în biserica moşilor şi strămoşilor noştri. Îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit de 
această mare zi.”  
 Biserica greco-catolică din localitate a fost confiscată de comunişti în anul 1948 şi 
dată în folosinţă Bisericii Ortodoxe Române. După reînfiinţarea parohiei greco-catolice din 
Bocşa, aceasta a solicitat de mai multe ori să folosească biserica alternativ, propuneri 
respinse de partea ortodoxă. În consecinţă, parohia greco-catolică Bocşa a apelat la instanţa 
de judecată pentru a-şi recâştiga drepturile, proces pe care l-a câştigat definitiv şi irevocabil 
la începutul anului 2010. Partea greco-catolică a reînnoit propunerea de celebrare 
alternativă, care a continuat să fie însă respinsă de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe. Ca 
atare, în dimineaţa zilei de 1 iulie 2010, a avut loc executare silită a sentinţei în urma căreia 
parohia greco-catolică Bocşa a intrat în deplină posesie a bisericii confiscate în anul 1948.  
 În decursul zilei de 1 iulie partea ortodoxă a acceptat propunerea greco-catolică de 
celebrare alternativă, semnându-se în acest sens un protocol în faţa prefectului de Sălaj. Pe 
baza acestui protocol, biserica greco-catolică din localitatea Bocşa este folosită, la intervale 
orare diferite, atât de comunitatea greco-catolică cât şi de cea ortodoxă. Celebrarea 
alternativă a fost propunerea părţii greco-catolice încă de la început, astfel încât nici o 
comunitate religioasă să nu oficieze servicii divine în locuri improprii. Menţionăm că de la 
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reînfiinţarea parohiei greco-catolice Bocşa până pe 4 iulie 2010, aceasta şi-a oficiat serviciile 
religioase într-o capelă improvizată.  
 Conform acestui protocol, biserica greco-catolică din Bocşa este folosită duminica de 
la ora 9-11 de parohia greco-catolică, iar de la ora 11-13 de parohia ortodoxă. De 
asemenea, duminică după-masă, biserica este folosită de la ora 16-17 de credincioşii greco-
catolici, iar de la ora 17-18 de cei ortodocşi. Credem că printr-o astfel de abordare realistă, 
pragmatică şi respect reciproc, în spiritul Evangheliei Domnului Cristos, se pot rezolva şi alte 
cazuri unde greco-catolicii sunt forţaţi de situaţie să se roage în locuri improprii. În aceeaşi 
biserică este loc şi pentru unii şi pentru alţii.  
                                                                                       Rodica Fiț 

 
 
 

Sfințirea Bisericii lui Maniu din Bădăcin 
 

 Peste o mie de credincioși, pe o 
ploaie torențială, au participat duminică, 
25 iulie 2010, la sfințirea Bisericii greco-
catolice cu hramul „Întâmpinarea 
Domnului” din satul Bădăcin, comuna 
Pericei, judetul Sălaj. Evenimentul era 
așteptat, de multă vreme, mai ales 
pentru că e vorba de „Biserica lui Iuliu 
Maniu”.  
 Slujba a fost oficiată de un sobor 
de 23 de preoți în frunte cu episcopul       
greco-catolic de Oradea, PS Virgil 
Bercea. A participat și pr. Matei Boilă, 
strănepotul lui Iuliu Maniu din partea 

surorii acestuia, Elena, alături de fii ai satului, primarul și deputatul de Șimleu, Radu Sârbu, 
primarul din Basești, numeroși credincioși din județ și din afara Sălajului.  
 „Fiecare român are datoria ca cel puțin o dată în viață să treacă pe la Bădăcin”  
 Din cuvântul de învățătură al PS Virgil Bercea am reținut: „Cine s-ar fi gândit că la 
Bădăcin va mai fi o comunitate greco-catolică? Toți cei care vorbeau în perioada comunistă 
despre Iuliu Maniu și despre Biserica greco-catolică erau persecutați. Îl avem aici printre noi 
pe părintele Matei Boilă care poate depune mărturie în acest sens. Faptul că astăzi sfințim 
această Biserică este un semn palpabil că această corabie este în mâinile Domnului”. Pentru 
că, după cum se știe, Iuliu Maniu a fost fiul Bădăcinului, PS Bercea a adăugat: „Nu putem să 
trecem cu vederea o mare personalitate a Badăcinului care a fost Iuliu Maniu. Fiecare român 
are datoria ca cel puțin o dată în viață să treacă pe la Bădăcin. La fel cum se merge în Țara 
Sfânta, la Ierusalim sau Roma trebuie să mergem la Bădăcin. Iuliu Maniu a fost un 
reprezentant al neamului românesc pe care dumneavoastră trebuie să-l purtați în suflet”. În 
încheierea cuvântului său, PS Virgil i-a felicitat pe toți cei care au contribuit la construcția 
acestui lacaș de cult și a mărturisit că va depune toate eforturile pentru reabilitarea casei lui 
Iuliu Maniu din Bădăcin pentru că „acolo sunt rădăcinile noastre, iar noi putem spune ceva în 
istorie dacă avem rădăcini”.  
Istoricul construirii bisericii din Badacin  

 Pr. Cristian Borz, parohul greco-catolic din Bădăcin, ne-a relatat că istoricul 
acestei bisericii începe cu mult timp în urmă. În 1933, Iuliu Maniu, dona acest teren parohiei 
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greco-catolice cu intenția de a construi pe el o școală, o nouă biserică și între școală și 
biserică o casă parohială (așa cum aflăm din Testamentul din 1932). Scoala s-a construit 
între anii 1933-1937, a început și demersurile pentru construcția bisericii, a comandat un 
proeict, s-a făcut sfințirea locului, a adus chiar și caramida necesară construcției, dar 
vremurile tulburi venite prin instalarea regimului comunist și arestarea lui l-au împiedicat să 
continue. 

În anul 1999 un grup de credincioși a dorit reînființarea parohiei greco-catolice, astfel 
că  la 19 decembrie, Duminica dinaintea Crăciunului, se celebra prima Sfântă Liturghie 
greco-catolică de după desființarea Bisericii noastre, în fosta capelă din Casa Memorială 
“Iuliu Maniu”, si atunci ca și acum l-am avut alături de noi pe părintele Matei Boilă. 

În anul 2003 s-a decis construcția unei noii biserici, chiar pe locul pe care cu aprox 
80 în urmă, Iuliu Maniu și parohul de atunci Pr Simion Man au dorit ridicarea ei.  

În 18 aprilie 2004, Duminica Tomii, s-a făcut sfințirea locului și a pietrei de temelie 
de către Pr. Ovidiu Horea Pop, delegate al episcopiei, Pr. Gheorghe Țurcaș pe atunci 
protopop al Șimleului împreună cu un sobor de preoți. Lucrările la fundație au început în 11 
august 2004. Pe 4 februarie 2007 demisolul fiind finalizat, s-a făcut sfințirea lui și am început 
celebrarea Sfintelor Liturghii aici. 

Se cuvine să mulțumesc astăzi bunului Dumnezeu care și-a revarsat din plin harul 
peste noi. Mulțumesc PS Virgil pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Multumesc 
preoților Florian Gui – vicar general; Gheorghe Țurcaș - vicar foraneu, Nicolae Bodea - 
protopop, care mi-au stat alături.  

Mulțumesc părintelui Ioan Crisan responsabil de proiecte și ipodiaconului Eugen 
Clintoc referent Kirche in Not și Pro Missio (Viena). 

Ar trebui să rostesc astăzi multe nume și să multumesc multor persoane. Mulțumesc 
tuturor celor care prin gesturi mici, dar importante la timpul lor ne-au ajutat în drumul 
nostru. 

Mulțumesc tuturor donatorilor care au dorit să rămână anonimi, Sfântul Pavel le 
spunea Corintenilor că “Dumnezeu îi iubește pe cei care dăruiesc cu bucurie”. Vreau să-i 
amintesc pe cei plecați dintre noi și care nu au reușit să vadă această zi, dar care cu 
siguranță se bucura din cer împreună cu noi. 

Mulțumesc Consiliului parohial în frunte cu primul curator și bunilor mei credincioși: 
Dragi mei, noi am gătit aici loc Domnului ca să asculte rugăciunile noastre, El ne va 

gati loc unde să se împlinească toate dorințele noastre, aici vom veni să-L lăudăm pe cel 
Preaînalt, aici  îi vom cere mila și ajutorul Lui, aici îi vom mulțumi pentru tot ceea ce am 
primit, iar după ce vom părăsi această viață, aici se vor face rugăciuni pentru sufletele 
noastre. Generațiile care vor veni vă vor binecuvânta pentru că le-ați ridicat acest lăcaș de 
închinare. 

Fie biserica aceasta locul unde neîncetat să se aducă jertfă, neîncetat să se facă 
rugăciuni spre mărirea lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor. Fie biserica aceasta locul unde 
păstorul cu turma sa necurmat să ceară de la Dumnezeu iertarea păcatelor, buna liniște a 
aerului, înmulțirea roadelor pământului, timpuri de pace, ajutor călătorilor, însănătoșirea 
bolnavilor, răsplătirea binefăcătorilor, întoarcerea celor rătăciți, înger de pace vieții noastre, 
răspuns bun la înfricoșata judecată și fericirea veșnică pentru cei răposați. Fie biserica 
aceasta locul unde întru lungime de zile se va cere ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu 
pentru cei căsătoriți, pentru tineri, pentru bătrâni, pentru văduve, pentru orfani, pentru 
toate sufletele din această parohie.  Această biserică aici în mijlocul satului cu turnul ei, ce 
se înalță, este ca o mamă care arată cu degetul spre cer, ne arată că cerul este adevărata 
patrie și ne spune tuturor: “căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate 
celelalte vi se vor adăuga vouă”, a conchis pr. Cristian Borz. 
 Pentru meritele deosebite și pentru efortul depus în slujba credincioșilor din parohie, 
părintele Cristian Borz a primit duminică, din partea PS Virgil Bercea, “crucea pectoral”. 
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Această cruce este un însemn al prețuirii activității social-misionare și al devotamentului față 
de Biserică. (sursa: Magazin Sălăjean, 27.07.2010) 
                                                                                                 Daniel SAUCA 

 
 
 

Cuvânt 
la sfinţirea bisericii greco-catolice din Bădăcin 

 
 

 Cu prilejul sfinţirii bisericii Greco-Catolice din 
Bădăcin, pentru mine semnul că Dumnezeu   s-a uitat cu 
îndurare spre comunitatea noastră mică, permiţând 
reluarea tradiţiei practicării aici a cultului Sfintei Euharistii 
şi a cultului Maicii Domnului, permiteţi-mi să fac o 
mărturisire din gura grădinii care pentru mine a însemnat 
speranţa şi dragostea tinereţii mele.  
 Am trăit şi trăiesc cu îngrijorare, dar cu neclintită 
speranţă cei peste 70 de ani în care biserica noastră şi-a 
trăit şi îşi trăieşte în continuare, aşa cum ne-a spus vlădica 
Ioan Suciu, în mod glorios, Vinerea Mare. În tot acest timp 
am fost convins în ceea ce priveşte destinul Bisericii lui 
Hristos condusă de Sfântul Petru şi urmaşii săi că, aşa cum 
ne-a spus Iisus, „porţile iadului nu o vor birui”. 
 Dar în decursul luptei grele de milenii, multe 
biserici particulare, multe comuniuni din cadrul ei au fost 

sacrificate în lupta grea cu satana. Ştiu că puterea noastră stă în jertfele şi martiriul de care 
suntem capabili. 
 De aceea, în timpul în care persecuţia comunistă s-a manifestat violent şi Biserica 
noastră nu înceta să-şi dea obolul, de multe ori de sânge, eram foarte încrezător în biruinţa 
ei momentană (moment ce poate dura secole).  
 Dar a venit anul 1989 cu pseudolibertatea lui şi persecuţia Bisericii a luat forme mai 
viclene, dar foarte eficace, profitând de ceea ce aparent era epuizarea resurselor ei, 
copleşită de slăbiciunile din interior care o fac mai vulnerabilă la săgeţile celui viclean. 
Bădăcinul a fost locul în care aceste zbateri viclene ale celui rău s-au manifestat mai 
puternic. Deşi Iuliu Maniu a fost evident cel care a întruchipat rezistenţa poporului nostru 
faţă de comunism, aceleaşi forţe care l-au întemniţat pe el şi pe episcopii noştri au continuat 
să acţioneze, împiedicând ca testamentul lui, acela ca la Bădăcin să se facă un loc de 
educare creştină a tinerilor noştri mai dezavantajaţi material, să fie tradus în fapt. Sunt în 
măsură să aduc mărturie că Bădăcinul a fost în mod intenţionat abandonat unor aşa-zise 
opere de caritate, în realitate împiedicării traducerii în viaţă a testamentului lui Maniu. 
 Chiar dacă şi slăbiciunea noastră a fost de vină, în mod cert voinţa testamentară a 
celui mai important conducător al nostru împotriva ateismului bolşevic a fost cu obstinaţie 
împiedicată să se traducă în fapt de către forţele satanice, puternice acum ca şi înainte de 
1989. M-am cutremurat la gândul că suntem prea slabi pentru a birui forţele răului. M-am 
îndoit o secundă. Am uitat că cel mai eficace ctitor al operelor bisericii noastre este martiriul. 
Şi aici la Bădăcin este locul în care cel mai pregnant martiriu liber asumat s-a manifestat 
plenar prin Iuliu Maniu.  
 Trecând peste slăbiciunea noastră, a celor care l-am cunoscut pe Iuliu Maniu, iată că 
Dumnezeu a permis să se aprindă sub spuza relelor adunate în ultimii 70 de ani, cărbuni 
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manifestând gloria Sa. Nu vreau să fac nedreptate acelor credincioşi din Bădăcin care au 
contribuit la aprinderea acestor cărbuni şi de aceea nu-i numesc, lăsând ca plata lor în ceruri 
să fie deplină, iar ca simbol al lor îl voi numi numai pe parohul din Bădăcin, Borz Cristian, 
vrednicul urmaş al ultimului paroh înainte de desfiinţarea formală a Bisericii noastre, 
părintele Simionaş Man, care aşa ca întreaga noastră Biserică Greco-Catolică, a continuat 
pastoraţia în clandestinitate după 1948. 
Ştiu acum că harul Domnului nostru Isus Cristos îi are la dispoziţie pe aceşti buni credincioşi 
şi că biserica din piatră pe care Preasfinţitul Borcea a sfinţit-o astăzi nu va fi decât 
instrumentul Bisericii adevărate din Bădăcin făcută din sufletele care vor continua aici cultul 
euharistic şi cultul Maicii Domnului atât de prezent înainte de 1948. 
 Dragă părinte Borz, dragi parohieni din Bădăcin, Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să 
săvârşească prin voi opera lui în acest colţ binecuvântat al grădinii Maicii Domnului care este 
Bădăcinul. 
                                                                                       Pr. Matei Boilă,  
                                                                                          Cluj-Napoca 

 
 
 

 
Gazeta din nou la Bădăcin 

  
 Duminică, 25 iulie 2010, cu prilejul sfinţirii Bisericii Greco-Catolice având hramul 
„Întâmpinarea Domnului”, Gazeta de Cluj a fost prezentă şi acolo. 
    Aş dori să arăt că Bădăcinul şi-a primit oaspeţii, mulţi din Sălaj şi judeţele limitrofe, pe o 
vreme învolburată, ca în episodul relatat în Pericopa zilei; (ploaia este şi un semn de belşug, 
în cazul nostru de bogăţie spirituală). Când oficiul liturgic s-a terminat a încetat şi vremea 
rea, iar pelerinii s-au putut bucura de ospitalitatea desăvârşită a gazdelor.  
     Ceremonia religioasă a fost pontificată de Episcopul de Oradea P.S. dr. Virgil Bercea, 
însoţit de 23 de preoţi concelebranţi. La masa sfântului Altar s-au aşezat moaşte ale Sfintei 
Elena, mama împăratului Constantin. Apostolul slujbei l-a citit, fără ochelari, cu o voce 
impecabilă şi fermă, baciul Vasile Oros de 85 de ani, care l-a cunoscut pe Iuliu Maniu.  
     În cuvântul de învăţătură al ierarhului s-a subliniat efortul şi stăruinţa credincioşilor în 
realizarea dorinţei părintelui spiritual al satului de a se edifica un locaş de cult nou. Mai mult, 
P.S. Virgil Bercea s-a angajat solemn să nu precupeţească nici o osteneală pentru 
reabilitarea locuinţei din Dealul Ţarinii, astfel ca aceasta să devină casa memorială Iuliu 
Maniu. 
     La sfârşitul ceremoniei s-a dat citire Decretului prin care preotului paroh Cristian Borz 
i s-a decernat Crucea pectorală pentru merite deosebite în viaţa pastorală. 
     Distincţia este pe deplin meritată, chiar şi numai pentru că a constituit în jurul sfinţiei 
sale un grup de enoriaşi devotaţi. Principalul artizan al bisericii este şi unul din redactorii 
revistei trimestriale „Flori de crin” de înaltă ţinută intelectuală, ce apare la Şimleul Silvaniei 
de mai bine de 10 ani. Portretul acestuia l-a făcut Protopopul Şimleului preotul Nicolae 
Bodea. Chiar la sfârşit a vorbit părintele Matei Boilă, nepotul lui Iuliu Maniu, cel care, alături 
de preotul Borz, a participat la săvârşirea primei liturghii greco-catolice, la 19 decembrie 
1999, după reînfiinţarea parohiei Române Unite. Înainte de a-şi ţine cuvântul, a exclamat 
spontan, „am cunoscut un adevărat vlădică”. Cred că s-a referit şi la implicarea episcopului 
în păstrarea memoriei lui Maniu şi a respectării testamentului său. În alocuţiunea sa a 
subliniat că bădăcinenii trebuie să fie mândri că sunt consăteni cu cel mai moral om politic al 
României. În decursul carierei sale de bărbat de stat a participat hotărâtor la realizarea unirii 
cu patria mamă şi a fost adversarul hotărât al tuturor dictaturilor (carlistă, antonesciană şi 
comunistă). Comuniştii au fost cei mai nemiloşi, l-au condamnat la temniţă grea murind la 
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Sighetul Marmaţiei, fără să se ştie unde i se află osemintele. 
     În amintirea memoriei acestuia, preotul paroh Borz oficiază un parastas în prima 
duminică a lunii februarie din fiecare an, iar în august se organizează un pelerinaj la Sighetul 
Marmaţiei, manifestare care a devenit o tradiţie. 
     Şi acum câteva date despre biserică. În 1934 Maniu a donat terenul unde este 
amplasată aceasta, pentru a se construi o şcoală, o biserică nouă şi o casă parohială. Înainte 
de război s-a edificat o şcoală modernă prin strădania studenţilor PNŢ-işti, inclusiv a lui 
Corneliu Coposu. Din cauza Dictatului de la Viena şi a întemniţării donatorului, biserica nu  s-
a mai putut ridica. Oricum, s-a intenţionat să se ridice şi acest lăcaş, începându-se 
pregătirile. De la tatăl meu şi de la dr. Ioan Boilă am aflat că proiectul bisericii a fost 
elaborat de arhitectul Romul Boilă, cel care după război, a condus la Paris exilul românesc. 
Întrucât, în toamna anului 1948, tatăl meu a fost nevoit să plece din Bădăcin nu ştiu unde se 
mai găseşte acest proiect. 
     Este posibil ca actualul lăcaş să fie diferit de cel pe care l-a conceput primul 
proiectant, dar biserica are contururi remarcabil de elegante, este zveltă, fiind o prezenţă 
luminoasă în peisajul acestei localităţi. Dacă, primăvara, cobori pe Bădăcin, venind de la 
Şimleu îl vezi inundat de o mare de verdeaţă înmiresmată de florile arborilor fructiferi. Cred 
că de aceea acest loc a fost denumit de părintele Boilă ca un colţ din grădina Maicii 
Domnului. 
     Construcţia a început în toamna anului 2004, iar din 2007 s-au oficiat servicii 
religioase la demisol. Până în 2007 slujbele s-au săvârşit în capela locuinţei lui Maniu. 
    Aş vrea să mai fac câteva remarci. Pe lângă oficialităţi şi presă, la ceremonia transmisă de 
postul de radio Maria a participat şi preotul ortodox din localitate care a fost tratat cu tot 
respectul. Nu am putut să nu remarc acest lucru, deoarece părintele, imediat după 
decembrie 1989 a ridicat parastas pentru Iuliu Maniu şi a fost de faţă când s-a inaugurat 
bustul acestuia. Deşi Maniu prin dimensiunile prometeice ale personalităţii sale aparţine 
tuturor românilor, indiferent de confesiune, sunt semnificative cuvintele sale rostite la o 
recepţie dată în onoarea sa la Prefectura judeţului Cluj, la începutul lunii decembrie 1928: 
„Ştiţi că şapte generaţii din familia mea au fost greco-catolici”. 
     La momentele de mare bucurie pe care le-am încercat, consider că au participat – 
acolo sus – şi părinţii mei, preotul Simion şi învăţătoarea Marioara, care au fost repere 
pentru locuitorii din Bădăcin, localitate atestată documentar încă din 1213. 
     Excelenţa sa Virgil, în predica sa, a mai spus: „Sunt multe locuri mai mult sau mai 
puţin îndepărtate unde este bine să fi pelerin, dar fiecare român ar trebui să ajungă măcar o 
dată la Bădăcin, dacă vrea să îşi cunoască originile şi să-i omagieze pe înaintaşi”.  
(sursa: Gazeta de Cluj, 30.07.2010)        
                                                                                   Adrian Man 
                                                                                                  Cluj-Napoca 

  
 

 
 

Sfinţirea Bisericii din Bădăcin, judeţul Sălaj 
 

Duminică, 25 iulie a.c. în localitatea Bădăcin, satul natal al marelui om politic Iuliu 
Maniu, a avut loc sfinţirea noii Biserici Greco-Catolice cu hramul „Întâmpinarea Domnului”. 
Ceremonia a început la ora 9.30 când în ciuda ploii torenţiale o mulţime impresionantă de 
credincioşi şi un sobor de circa 30 de preoţi în sunetul clopotelor l-au întâmpinat pe 
Preasfinţia Sa Dr. Virgil Bercea, Episcop de Oradea, cu prapori şi cântări religioase. La ora 
10.00 a început Slujba de Sfinţire şi Dumnezeiasca Liturghie, la sfârşitul căreia a fost citit 
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Decretul de conferire a crucii pectorale de către Preasfinţia Sa Dr. Virgil Bercea Părintelui 
Cristian Borz, paroh al Parohiei Bădăcin.  

„În timpul comunismului lui Iuliu Maniu şi Bisericii Greco-Catolice s-a încercat să li se 
şteargă urmele” a afirmat Preasfinţia Sa Virgil, care a mulţumit credincioşilor din Bădăcin 
pentru eforturile depuse pentru zidirea bisericii. Totodată Preasfinţia Sa şi-a exprimat 
asumarea responsabilităţii în reabilitarea Casei Memoriale a lui Iuliu Maniu. Părintele Cristian 
Borz a făcut o retrospectivă asupra construcţiei noii biserici, adresând mulţumiri „bunilor săi 
credincioşi” pentru eforturile susţinute care au dus la finalizarea lăcaşului unde generaţia 
prezentă şi cele viitoare vor aduce rugăciune şi mărire veşnică Bunului Dumnezeu.  

Activitatea constantă şi perseverentă de dăruire pastorală a Părintelui Cristian Borz a 
fost evocată de către Părintele Protopop Nicolae Bodea care spunea că părintele Borz după 
terminarea studiilor ca şef de promoţie al primei generaţii de teologi greco-catolici de la 
Oradea a îmbrăţişat crucea grea a Bisericii Greco-Catolice postdecembriste devenind tânăr 
paroh al Bădăcinului. În această calitate a început să se implice în mai multe sectoare de 
activitate culminând cu construcţia şi finalizarea unei biserici foarte frumoase şi foarte 
primitoare. De asemenea Părintele Cristian Borz s-a ocupat de reeditarea Revistei 
Vicariatului Foraneu al Silvaniei „Flori de Crin” în calitate de redactor şef. Pelerinajul anual al 
tinerilor Bădăcin–Sighet, iniţiat şi organizat de către Părintele Vicar General al Eparhiei de 
Oradea, Florian Gui, desfăşurat în perioada 22 august-1 septembrie este găzduit în prima 
seară şi în prima noapte tot de către credincioşii greco-catolici din Bădăcin prin implicarea 
directă a Părintelui paroh. Părintele Borz este de asemenea responsabilul mass-media al 
Protopopiatului Şimleu Silvaniei, a predat religia în toate şcolile şi liceele din oraşul Şimleu 
mai mulţi ani de zile, s-a ocupat de grupul de tineri „Copiii Mariei” şi de grupul de cercetaşi, 
este voluntar Radio Maria şi este cel în grija căruia se află reabilitarea Casei Memoriale a lui 
Iuliu Maniu. Crucea pectorală oferită din partea Eparhiei de Oradea de către Preasfinţia Sa 
Virgil a marcat o încununare a acestor merite şi responsabilităţi asumate. 

După încheierea ceremonialului religios şi a luărilor de cuvânt, credincioşii au putut 
săruta sfânta masă a altarului şi au putut vizita demisolul bisericii. Evenimentul s-a încheiat 
cu o agapă fraternă.  

                                       Florica Bodea 
 

 
 

„Toţi suntem pelerini” – spune vicarul orădean Florian 
Gui înainte de pelerinajul pe care l-a pornit acum 10 ani 

şi-l duce mai departe 
 
 “M-am întrebat cum să fac să existe un  alt pelerinaj, m-am întrebat unde, şi de unde 
– trebuia să fie o zonă să o cunosc, dar mă întrebam şi cine o să vină. Mi-am zis că vor veni 
cei mici cu care eu lucram, mai repede decât adulţii, şi trebuia să fie atractivă zona, şi 
cultural, şi geografic, pe lângă spiritual, şi am ales Sighetul, îi avem aici pe ai noştri, ce au 
murit pentru o credinţă extraordinară.” 
 Este târziu în noapte când încă vorbim despre pelerinajul care se va organiza şi anul 
acesta de Şimleul Silvaniei şi până la Sighet. Sunt încă multe pregătiri de făcut şi totuşi, pe 
lângă asta, interlocutorul meu are amabilitatea de a sta la computer, la ore la care oamenii 
de regulă sunt cufundaţi în vise, pentru a îmi povesti despre pelerinajul pe care el „l-a 
inventat” – adică a sesizat nevoia, a gândit momentul, traseul, tot. Este vorba de părintele 
Florian Gui, vicar al Episcopiei Greco Catolice din Oradea, care face parte din Congregatia 
“Don Orione”. Până la urmă tot un fel de cufundare în vis este şi asta. Atâta doar că, după 
zece ani de când pelerinajul acesta are loc, ai un avantaj pe lângă visele celorlalţi, din 
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noapte: ştii că, la trezire, cu ajutorul 
multor oameni pe care i-ai strâns pe 
lângă tine, în timp, ceea ce ai visat 
se transpune în realitate, devenind 
istorie, cu fiecare an ce trece. 
Categorisiri 
 Mai vorbim şi pe-alături, nu 
doar strict de pelerinaj. Dar lucruri 
care, până la urmă, au treabă cu 
trecerea timpului pentru noi, pentru 
Biserică, felul în care s-au înşiruit pe 
fir boabele evenimentelor, înainte de 
revoluţie, după revoluţie. Părintele 

Florian Gui e călugăr şi, discutând despre jovialitate şi scorţoşenie în călugărie, el spune că 
ar găsi firesc pentru călugări să poată conţine şi împărţi mai multă bucurie, „călugăria fiind o 
prefigurare a vieţii veşnice, a fericirii depline în sânul Tatălui Ceresc” – spune el. 
 Mai spune, din când în când, lucruri care te fac să te gândeşti la ele, chiar la o vreme 
după ce ai spus „noapte bună”. Îmi spune despre că îi împarte în „buni” şi „neatenţi”. Să fac 
parte din Biserica Greco-Catolică, ce n-a avut chiar cea mai lină viaţă, în ultimii 60 de ani, şi 
să ai aşezarea de a vorbi doar despre „neatenţie” te face să te gândeşti  că meteahna 
aceasta poate crea şi ea monştri, precum altele, trecute la pagini mult mai întunecare ale 
dicţionarului. 
 Dar părintele Gui alungă părţile care riscă să devină mai triste ale discuţiei noastre 
precum ai alunga o muscuţă: peste câteva zile începe încă un drum al celor atenţi, care nu 
vor să uite istoria, nu vor să lase nepomenite nume de patrioţi şi ierarhi, şi preoţi sau chiar 
simpli credincioşi care ţin de biserica aceasta atât de năpăstuită. Poate manualele de istorie 
de azi nu ştiu, nu vor sau nu pot să vorbească despre rolul Bisericii Greco Catolice în 
formarea şi existenţa noastră ca români – şi atunci devin vizibile variantele celelalte de a 
aduce aminte cine suntem, cine ne-a ajutat să fim. 
 Pentru acest lucru, dar şi pentru un pelerinaj de altă natură, dinspre suprafaţă spre 
sinea fiecăruia, peste 150 de pelerini vor porni într-un drum de 165 de kilometri, un drum al 
prieteniei, al efortului împreună, al renunţării dar şi al întâlnirii cu trecutul. 
Cum se naşte un pelerinaj? De la primul pelerin! 
 Azi, în 22 august, se pleacă spre Şimleu, spre Bădăcin, satul lui Maniu. De fapt, unii 
au plecat de pe la casele lor de ieri seara. Se vine de departe, din locuri ale ţării de unde nu 
ţi-ai închipui, în afara acestui pelerinaj fiind, că s-ar ridica cineva să facă zeci şi zeci de 
kilometri din Sălaj, pentru a ajunge la cumplita închisoare de la Sighet, unde s-a murit şi 
pentru ca să fim români. 
 Vorbesc cu părintele vicar Florian Gui în legătură cu organizarea pelerinajului care va 
începe în 23 dimineaţa din Bădăcin şi va ţine până în 29 august. Spune că sunt 11 tineri din 
Iaşi care vin, că era, în anii trecuţi, o doamnă de 60 de ani din Bucureşti care venea. Pentru 
anul acesta s-au anunţat 157 de oameni, până la ora la care terminam ultima discuţie cu 
părintele. O armată de oameni. Animaţi de ideea de a da ceva de la ei şi a câştiga în 
spiritualitate. 
 Părintele Gui spune că ideea pelerinajului a apărut în 1997 şi, practic, primul drum a 
avut loc în 2000: “Majoritatea pelerinilor sunt tineri, sunt 165 de kilometri de făcut în şapte 
zile. Prima e o etapă scurtă, Şimleu – Bădăcin. Se doarme în familii – în jurul pelerinajului s-
a manifestat o disponibilitate mare. Participanţii sunt  marea majoritate greco-catolici şi 
romano-catolici dar şi ortodocşi, baptişti sau reformaţi.  Grupul din Iaşi sunt romano-catolici. 
 O parte vin grupat, cu trenul, de la Cugir sau Iaşi, de la Oradea vin cu microbuze. 
Peste tot comunităţile ştiu de pelerinaj, preotul de acolo, din localităţi, e punctul de 
referinţă, marea majoritate locuri rurale şi şurile sunt locul de cazare cel mai căutat şi dorit. 
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La început mai interveneam financiar dar ne ajută mult comunităţile din drum – la Ulmeni, 
Bulgari, Mireşul Mare, Bădăcin şi nu numai, aproape peste tot s-a transformat pelerinajul 
într-o sărbătoare”. 
 Acum, în 2010, pelerinajul are binecuvântarea episcopilor ce răspund de zona 
parcursă,  precum şi a capului Bisericii Unite cu Roma. Iniţial, părintele Gui spune că nu s-a 
hazardat să o ceară, fiindu-i frică să nu fie totul “un foc de paie”: “În 2000 am mers singur, 
pe jos, s-a alăturat cândva un absolvent de medicină. Apoi, după trei ediţii, după 
binecuvântarea episcopului Virgil Bercea al Oradiei am primit şi pe cea a Prea Sfinţitului Ioan 
Şişeşteanu, episcope de Maramureş. Eu sunt din Şimleu, satul meu e cap pentru plelerinajul 
la Nicula – cuvântul acesta, “pelerinaj”, a fost dintre primele cuvinte pe care le-am învăţat, 
pe lângă mama şi tata. Am realizat ca Nicula greu va reveni în jurisdicţia noastră dar 
pietatea populară trebuia să revină. Greco-catolicii merg sus la Nicula ca la zidul 
Ierusalimului… M-am întrebat cum să fac să existe un  alt pelerinaj, m-am întrebat unde, şi 
de unde – trebuia să fie o zonă să o cunosc, dar mă întrebam şi cine o să vină. Mi-am zis că 
vor veni cei mici cu care eu lucram, mai repede decât adulţii, şi trebuia să fie atractivă zona, 
şi cultural, şi geografic, pe lângă spiritual, şi am ales Sighetul, îi avem aici pe ai noştri, ce au 
murit pentru o credinţă extraordinară. Localităţile prin care trecem sunt unele cu rezonanţă 
pentru istorie. Apoi la Sighet facem o liturghie cu comunitatea locală şi vizităm memorialul 
iar în 31 august sărbătorim într-un cadru festiv “revelionul bisericesc” – trecerea solemnă în 
noul an bisericesc, noul an pastoral, şcolar şi universitar, unde se intră cu diferite 
angajamente. Iar 30 august e o zi cu tăcere, se sedimentează ce am adunat, au loc discuţii 
pe grupuri, meditatii, spovezi generale”. 
„Ne luăm pelerine pe noi şi mergem mai departe” 
 Tot ca o idee general despre pelerinajul pe care l-a gândit şi, iată, l-a condus la 
aniversarea de 10 ani, părintele Gui spune că sunt importante, pentru pelerine, cinsitrea 
martirilor şi a celor ce au murit în alte locuri dar au dus consecinţa multor ani de închisoare, 
salutul parohiilor din drum, şi că este “o încurajare şi o provocare pentru tine(ri) – oricare ai 
fi tu”. “Cu rugăciune şi credinţă spre cinstea altarelor”  este tema pe care sunt invitaţi,  anul  
acesta, să cugete cei care vor porni în pelerinaj. 
 Cei care au renunţat la confortul caselor, la mâncarea cu care erau obişnuiţi,la 
internet şi telefoanele mobile, doritori să-şi tocească picioarele pentru o idee. „Ce se 
întâmplă când plouă, cât sunteţi pe drum?” – întreb. „Ne luăm pelerine pe noi şi mergem 
mai departe” – vine răspunsul. 
 Vorbesc cu părintele Gui despre actualele cărţi de istorie, despre generaţiile de tineri 
care ies din şcoli şi care nu au noţiuni fundamentale despre istoria ultimei sute de ani, a 
României – d-apoi despre cea universală. Despre  românul care a votat, când cu proiectul 
naţional “Mari români”, unde pe locul 32 îl avem pe Maniu, pe 33 pe Hossu, pe 39 pe 
Coposu, pe 58 pe Elisabeta Rizea, care s-a dus fără să mai prindă limpezirea lumii, pe 75 pe 
Todea, dar şi pe Bulă, pe 59, pe lângă o mulţime de politicieni ai momentului (şi care vor 
trece cu momentul), de sportivi pe care nu ştii de unde să-i iei, dacă nu ai deja o colecţie de 
vuvuzele în casă, şi de alte personaje mai mult sau mai puţin obscure. 
 Părintele Florian Gui remarcă: “Întru într-o zonă în care în cinci minute nu am ce să 
răspund. O spun destul de des:  această criză economică e determinată de o criză morală, 
ultimii cu o morală au fost Maniu şi Coposu, generaţia lor. Trebuie pornit de jos şi lucrat, 
indentificate valori şi promovate, şmecheriile te înalţă penttu o zi şi te coboară definitiv.” 
Şurile Bădăcinului 
 Am vorbit şi cu părintele Cristian Borz, preot paroh în Bădăcin, satul lui Maniu, despre 
felul în care comunitatea pe care o conduce se va implica în primirea şi găzduirea pelerinilor. 
“Probabil că istoria merge mult în urmă, aici, fiind un centru în care s-a venit, de unde s-a 
plecat. În timpul lui Maniu, când s-a construit şcoala, au venit studenţi din toată ţara care au 
făcut muncă voluntară în Bădăcin. La inaugurarea şcolii au venit 5.000 de oameni! Oamenii 
au păstrat, se vede, aceste lucruri. Comunitatea s-a implicat mult, pentru pelerinaj. O 
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families-a anunţat încă de anul trecut pentru mâncare, pentru anul acesta. Se va dormi pe 
grupuri – la crâsnicul nostru, Avram Oros, va sta cel mai mare grup, circa 100 de personae, 
că  are două şuri si pune două case la dispoziţie.” 
 Îl întreb pe părintele Borz care ar fi cel mai greu lucru pentru el, pentru comunitatea 
lui, atunci când I se anunţă vizita a 160 de pelerini. Dar preotul nu se plânge, spune că 
apropierea pe care o are cu comunitarea îl ajută mult. În alte comunităţi, preotul se zbate 
singur, nu toţi pot să-ţi pună casa la dispoziţie. Aici oamenii au învăţat ce trebuie să 
pregătească şi, mai important, ce înseamnă să primeasă  şi să sprijine un pelerin…” 
Un antimis cât o câmpie 
 Mă uit la textele din broşurile pentru pelerini pe care părintele Florian Gui mi le-a pus 
la dispoziţie. Sunt absolut impresionante rândurile scrise de adolescenţii care au participat la 
pelerinajele de până acum. Ele vorbesc deschis depsre efort dar şi despre prietenie, sprijin, 
credinţă, întâlnire cu istoria. Iar cei pe care până  acum îi vedeai poate ceva mai abstract, 
devin reali, palpabili, nume şi gânduri, şi, din câte se vede din scrisul lor, şi rezultate. 
 Tot în textile trimise de părintrele Gui găsesc şi o însemnare despre vizita cardinalului 
Leonardo Sandri în România. Pe câmpia unde se află Cimitirul Săracilor de la Sighet el a 
spus: „Aici am putea celebra Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie fără a avea nevoie de un 
Antimis, deoarece suntem în chip tainic pe un astfel de acoperământ. Tot pământul din jurul 
nostru e un Antimis: Valeriu Traian Frenţiu, Episcop de Oradea, Anton Durcovici, Episcop de 
Iaşi, Ioan Suciu, Administrator Apostolic la Blaj, Tit Liviu Chinezu, Episcop Auxiliar de Blaj, 
toţi împletesc, cu viaţa lor, icoana răstignirii Domnului.” Este o imagine puternică şi clară: se 
aşteaptă clipa în care altarele din viitor vor primi ceva din aceşti martiri ai noştri, ai tuturor. 
 Tot o noapte târzie e şi când termin discuţia cu părintele Florian Gui despre ediţia din 
acest an a pelerinajului pe care îl conduce. Numărase zilele, acum numără orele, îmi spune: 
“La ora aceasta unii au plecat deja, sunt deja pe drum, spre Sălaj”. Îi răspund: “Tot într-un 
pelerinaj suntem şi noi”. Spune simplu: “Da, pelerini suntem toţi”. Atâta doar că, probabil, 
printr-o strădanie ca cea a lui, numărul celor „nu buni”, al celor „neatenţi”, poate ajunge mai 
mic, aducând şansa ca, undeva, în viitorime, „interesanţii momentului” să poată lăsa loc, 
într-un alt top al „Marilor români”, adevăratelor valori ale neamului. 
                                                                              Ramona Băluţescu 

 
 
 

 
Sfaturi pentru părinți 

 
Părinți inteligenți 
 Generația actuală de părinți a vrut 
cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor și a 
încercat să dea copiilor ce aveau mai bun: cele 
mai frumoase jucării, haine, plimbări, școli, 
televizor și calculator. Alții le-au umplut timpul 
copiilor cu multe activități educative ca 
învățarea limbilor străine, informatica, muzica. 
Intenția este excelentă, însă părinții nu au 
înțeles că televizorul, jucăriile cumpărate, 
internetul și excesul de activități blochează 
copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, 

să înfrunte riscuri, să sufere decepții, să aibă timp de joacă și să se bucure de viață. 
  
 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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Blocarea inteligenței 
  Sistemul educațional actual aduce foarte multă informație, de cele mai multe ori 
inutilă. Copiii și tinerii învață cum să opereze cu fapte logice, dar nu știu cum să abordeze 
eșecurile. Învață să rezolve probleme de matematică, dar nu știu să-și rezolve conflictele 
existențiale. Sunt antrenați să facă calcule fară să greșească, dar viața este plină de 
contradicții și probleme care nu pot fi calculate. Acest lucru se întâmplă pentru că inteligența 
lor a fost blocată, noi ne-am transformat în mașini de muncit iar pe ei îi transformăm în 
mașini de învățat.  
 Utilizarea greșită a funcțiilor memoriei 
  Prin sistemul educațional actual memoria copiilor este transformată într-un depozit 
de informație inutilă, iar excesul acesteia blochează inteligența copiilor și bucuria lor de a 
trăi. Cea mai mare parte a informațiilor pe care le acumulăm nu vor fi folosite niciodată. 
Numărul actual de școli este mai mare decât în orice altă epocă, însă acestea nu produc 
persoane care gândesc, și nu e de mirare că elevii au pierdut plăcerea de a învăța. 
 Pe de altă parte, mediile de informare îi seduc cu stimuli rapizi, gata preparați, care îi 
transportă pe tineri, fără ca ei să facă vreun efort, în mijlocul diverselor aventuri – sportive, 
de război, politice sau sentimentale. Bombardamentul acesta de stimuli care vin prin 
televiziune și internet acționează asupra subconștientului, mărindu-le nevoia de plăceri în 
viața reală. Astfel în timp ei nu mai găsesc plăcere în micii stimuli ai rutinei zilnice și vor 
căuta stimuli tot mai puternici, trebuind să facă foarte multe lucruri pentru a avea puțină 
plăcere. Toate acestea generează personalități fluctuante, instabile și nemulțumite.  
 Informăm și nu formăm 
  Noi nu îi formăm pe tineri, ci doar îi informăm. Ei cunosc tot mai mult despre lumea 
în care se afla, dar nu știu mai nimic despre lumea lor interioară. Educația este tot mai 
lipsită de ingredientul emoțional și produce tineri care rareori știu să își ceară iertare, să își 
recunoască limitele sau să se pună în locul celorlalți.  
 Care este rezultatul? 
 O generație de copii și tineri mai bolnavă psihic decât oricare alta din istoria 
umanității: copii depresivi, preadolescenți și adolescenți care dezvoltă obsesii, sindroame de 
panică, timiditate, fobii sau agresivitate. În plus, tot mai mulți dintre ei caută placerea de 
moment în consumul de tutun, alcool și droguri.  
 CE ESTE DE FĂCUT? 
 Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinți buni, ci trebuie 
să devenim părinti inteligenți. Pentru aceasta ne vorbește despre șapte deprinderi ale 
„părinților buni” și cum trebuie transformate ele de către „părinții inteligenți”. Iată prima 
dintre ele:   
  Părinții buni dau cadouri, părinții inteligenți dăruiesc propria lor ființă. Părinții buni au 
grijă să satisfacă, în măsura posibilităților lor economice, dorințele copiilor lor. Fac petreceri 
pentru aniversări, le cumpără pantofi, haine, produse electronice, organizează 
excursii. Părinții inteligenți dau copiilor ceva incomparabil mai valoros. Ceva ce nu se poate 
cumpăra cu toți banii din lume: ființa lor, povestea vieții lor, experiențele lor, lacrimile lor, 
timpul lor. Părinții care le fac în permanență daruri copiilor lor sunt păstrați în amintire 
doar pentru un moment. Părinții care se preocupă să le dăruiască copiilor exemple și 
povestiri din viața lor rămân de neuitat.  
  Părinții buni alimentează corpul, părinții inteligenți alimentează personalitatea. Astăzi, 
părinții buni cresc copii zbuciumați, înstrăinați, autoritari și angoașați, pentru că societatea s-
a transformat într-o fabrica de stres. Părinții care nu-și  învață copiii să aibă o viziune critică 
asupra publicității, a emisiunilor de televiziune și a discriminării sociale îi transformă într-o 
pradă ușoară pentru sistemul acaparator. Pentru acest sistem, copilul vostru nu este o ființă 
umană, ci un consumator. Pregatiți copilul pentru „ a fi”, căci lumea îl va pregăti pentru „a 
avea”. Ajutați-vă copiii să nu fie sclavii problemelor lor. Alimentați  amfiteatrul gândurilor și 
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teritoriul emoțiilor cu curaj și îndrăzneală. Nu le acceptați timiditatea și nesiguranță. Dacă 
problemele se pot rezolva, vor fi rezolvate, iar dacă nu, trebuie să ne acceptăm limitele.  
  Părinții buni corectează greșelile, părinții inteligenți își învață copiii cum să 
gândească. 
 Vechile corecții și binecunoscutele predici nu mai funcționează. Când deschideti gura 
să repetați același lucru, declanșați un resort din subconștient care deschide anumite arhive 
ale memoriei, ce conțin critici mai vechi. 99% din criticile și corecțiile părinților sunt inutile în 
influențarea personalității tinerilor. A-ți surprinde copilul înseamnă a spune lucruri la care ei 
nu se așteaptă. De exemplu: copilul a ridicat glasul la voi. Se așteaptă să țipați și să-l 
pedepsiți. Dar puteți începe prin a tăcea și a vă relaxa, apoi puteți spune:”Nu mă așteptam 
să mă superi în felul acesta. În ciuda durerii pe care mi-ai provocat-o, eu te iubesc și te 
respect mult”. Apoi copilul trebuie lăsat să se gândească.  Părinții buni spun: „Greșești”; 
părinții inteligenți spun: „Ce părere ai despre comportamentul tău?” „Gândește înainte să 
reacționezi”   
  Părinții buni își pregătesc copiii pentru aplauze, părinții inteligenți își pregătesc copiii 
pentru eșecuri. Părinții buni educă inteligența copiilor lor, părinții inteligenți le educă 
sensibilitatea. Stimulați-i pe copii să aibă obiective, să caute succesul în studiu, în muncă, în 
relațiile sociale, dar nu vă opriți aici. Ajutați-i să nu le fie teamă de insuccese. Nu există 
podium fără înfrângeri. Mulți nu strălucesc în munca lor pentru că au renunțat în fața 
primelor obstacole, pentru că nu au avut răbdare să suporte un „nu”, pentru că nu au avut 
îndrăzneala de a înfrunta unele critici, nici umilința de a-și recunoaște greșeala. Perseverența 
este la fel de importantă ca și capacitațile intelectuale. Pentru părinții inteligenți, a avea 
succes nu înseamnă a avea o viața fără greșeli. De aceea sunt în stare să spuna copiilor lor: 
„Am greșit”, „Scuză-mă”, „Am nevoie de tine”. Părinții care nu-și cer scuze nu-și vor învăța 
copiii cum să abordeze aroganța.    
 Parinții buni vorbesc, parinții inteligenți dialoghează ca niște prieteni 
 A sta de vorba înseamnă a vorbi despre lumea care ne înconjoară, a dialoga 
înseamnă a vorbi despre lumea în care suntem:  a relata experiențe, a împărtăși ceea ce se 
află ascuns în inima fiecăruia, a pătrunde dincolo de cortina comportamentelor. Peste 50% 
din părinți n-au avut curajul de a dialoga cu copiii lor despre temerile, pierderile și frustrările 
personale. Nu trebuie să deveniți o jucărie în mâna copilului, ci un prieten foarte bun. 
Adevărata autoritate și respectul solid se nasc din dialog. Dialogul este o perlă ascunsă în 
inimă. Ea este scumpă, pentru că aurul și argintul n-o pot cumpăra.   
  Părinții buni dau informații, părinții inteligenți povestesc istorioare. Captați-vă copiii 
prin inteligența voastră, nu prin autoritate, bani sau putere. Stiți care este termometrul care 
indică dacă sunteți agreabil? Imaginea pe care o au despre voi copiii și prietenii acestora. 
Dacă le face plăcere să fie în preajma voastră, ați trecut testul. Odată, una dintre fiicele 
mele a fost criticată pentru că era o persoană simplă. Se simțea tristă și respinsă. După ce 
am auzit povestea ei, mi-am pus imaginația la treabă și i-am spus următoarea pildă: unii 
preferă un soare frumos pictat într-un tablou, alții preferă un soare real, chiar dacă este 
acoperit cu nori. Am întrebat-o: ce soare preferi? A ales soarele real, atunci, am adăugat, 
chiar dacă unii oameni nu cred în soarele tău, el strălucește. Tu ai lumina proprie. Într-o zi 
norii se vor risipi și oamenii te vor vedea. Să nu-ți fie teamă că îți pierzi lumina.   
 Părinții inteligenți își stimulează copiii să-și învingă temerile și să aibă 
atitudini blânde.   
  Părinții buni oferă oportunități, părinții inteligenți nu renunță niciodată. Părinții 
inteligenți sunt semănători de idei și nu controlează viața copiilor lor. Ei seamănă și așteaptă 
ca semințele să germineze. Pe timpul așteptării poate să apară mahnire, dar, dacă semințele 
sunt bune, vor încolți. Nimeni nu-și ia diploma în misiunea de a educa. Înainte, părinții erau 
autoritari; astăzi sunt copiii. Învățați să spuneți „nu” fară teamă. Daca ei nu aud „nu” de la 
d-voastră, nu vor fi pregatiți să audă „nu” de la viață. Părinții nu trebuie să cedeze în fața 
șantajelor și presiunii copiilor. În caz contrar, emoția copiilor va deveni un balansoar: astăzi 
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sunt docili, mâine explozivi. Trebuie stabilite clar ce aspecte pot fi negociabile. De exemplu, 
a merge la culcare noaptea târziu în cursul săptămânii și a se trezi devreme pentru a învăța 
este inacceptabil și prin urmare ne-negociabil. Trăim vremuri grele. Părinții din toata lumea 
se simt pierduți. Cucerirea planetei sufletului copilului este mai complexă decât cucerirea 
planetei.  
  
CELE 7 PACATE CAPITALE ALE EDUCATIEI 
 
1.  A corecta în public 
2.  A exprima autoritatea cu agresivitate 
3.  A fi excesiv de critic: a obstrucționa copilăria celui educat 
4.  A pedepsi la furie și a pune limite, fără a da explicații 
5.  A fi nerăbdător și a renunța să mai faci educație 
6.  A nu te ține de cuvânt 
7.  A distruge speranța și visele  
  
 Dr. Augusto Cury, psihiatru și psihoterapeut, și-a dedicat 17 ani din viața cercetării 
modului în care construiește și se dezvoltă inteligența. Analiza pe care o face societății 
contemporane ajunge la următoarea concluzie: singurătatea nu a fost niciodată atât de 
intensă: părinții își ascund sentimentele de copii, copiii își ascund lacrimile de părinți și 
profesorii se refugiază în autoritarism. Cantitatea de informație și cunoștințe disponibile este 
mai mare; cu toate acestea, noile generații nu sunt formate pentru a gândi, ci pentru a 
repeta informații. În cartea sa, „Părinți străluciți, profesori fascinanți“, tradusă și în romana, 
Dr. Augusto Cury atrage atenția asupra necesității schimbării felului în care se face educația 
contemporană. 
                                                                                       Dr. Simona Lăpuște 
 

 
 
 
 

„Creștinismul catolic în Țara Oașului” 
 

Toți suntem fiii lui Dumnezeu, copiii Tatălui Ceresc. Toți avem un loc sub soare, un rost 
aici pe pământ și o rază de lumină pe care să călătorim spre Cer, indivizi singuratici, familii 
sau națiuni. 

De când iubirea Tatălui a trimis pe însuși Fiul 
Său pe pământ, fiecare om, familie sau națiune 
avem și o Mamă iubitoare, Biserica Creștină. 

Prin cartea, pe care acum cu iubire vi-o oferim, 
dorim să aducem o rază de lumină spre acest loc, 
numit Țara Oașului, spre a înțelege cât de mult ne 
iubește Dumnezeu și cu câtă dragoste suntem 
purtați, pe valurile vieții cotidiene, în brațele 
ocrotitoare ale Sfintei Biserici. 
    Să o cunoaștem mai bine, să ne apropiem de ea 
și să ne încredem în puterea salvatoare a acestei 

sfinte Mame – iată ce dorim să vă dăruim prin conținutul cărții de față, structurat pe 
următoarele capitole: I- Câteva cuvinte despre Biserică; II - Încreştinarea românilor; III - 
Câteva date istorice despre creştinii greco catolici din Ţara Oaşului;  IV - Apogeul vieţuirii 
creştineşti în Oaș– mănăstirea Bixad la anul Domnului 1948; V - Parohiile greco catolice 

  APARIȚII EDITORIALE 
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renăscute după 1989, cuiburi de soare în satele oşeneşti; VI - Creștini romano catolici în 
Țara Oașului; VII -Perspectiva pentru mileniul III şi ADDENDA: Şapte documente olografe 
despre prezenţa şi activitatea clandestină, în timpul comunismului, a preoţilor greco catolici 
în Ţara Oaşului; Negreşti Oaş şi Cicârlău, fotografii cu patru din cei mai activi preoţi greco 
catolici în timpul clandestinităţii şi file din memoriile călugăriţei Zelia  

”Lui Dumnezeu fie mărirea, în Biserică și întru Cristos Iisus, în toate neamurile, și în 
veacul veacului. Amin” (Epistola sf. Pavel către Efeseni 3,21). 

Negrești Oaș, 26 iunie 2010; Preot canonic:Preot Vasile Romul Pop, Iacob Feier, 
consilier al Episcopiei de Protopopul Țării Oașului, Maramureș,1996-2007 

 
 

 




