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 „Speran�a noastr� este mereu în mod esen�ial �i speran�� pentru ceilal�i; numai a�a ea 

este într-adev�r speran�� �i pentru mine. Ca �i cre�tini noi nu ar trebui niciodat� s� ne 
întreb�m numai: cum m� pot mântui pe mine însumi? Ar trebui s� ne întreb�m �i: ce anume 
pot face pentru ca al�ii s� fie mântui�i �i s� apar� �i pentru al�ii steaua speran�ei? Atunci am 
f�cut maximul �i pentru mântuirea mea personal�” (BENEDICTUS PP. XVI; Spe salvi, nr. 48) 

Scopul revistei: 
Ne însu�im scopul revistei vechi (1932-1936) - redactor fondator pr. prof. Teofil B�libanu - �i o dorim pe 

Sfânta Terezia de Pruncul Isus ca patroana �i a acestei noi edi�ii, rugându-o s� mijloceasc� pentru noi darurile de care 
avem nevoie pentru a oferi nutremânt sufletesc tuturor colaboratorilor �i cititorilor. 

Ne adres�m în mod special sufletelor tinere, adic� acelor persoane cu vârsta între 8 �i 80 de ani, care doresc s� creasc� 
mereu, ca florile de mai �i, în fiecare zi, acumuleaz� cuno�tin�e noi din diferitele domenii ale �tiin�elor. Acestora noi îi vom 
ad�uga �tiin�a iubirii de Dumnezeu �i a iubirii de oameni - cele dou� aripi ale sufletului cu care, prin cunoa�terea �i tr�irea 
adev�rurilor religioase, putem urca spre Cer �i spre propria noastr� împlinire. Constat�m c� oamenii acestui început de mileniu 
nu mai suport� s� fie st�pâni�i, dar au o mare sete de a fi iubi�i. Din buchetul "flori de crin" va iradia iubirea Dumnezeului 
p�rin�ilor no�tri, Cel care la Bethleem S-a coborât în istorie ca o realitate �i r�mâne pururi în istorie, ca posibilitate ontologic� 
pentru îndumnezeirea omului �i transfigurarea crea�iei (pr.R.P.). 
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„12+1” 
 

Cei 12  (Petru, Andrei, Iacob, Ioan, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacob Alfeu, Simon 
Zelotul, Iuda Tadeu �i Matia cel ales in locul lui Iuda Iscarioteanul) precum �i Pavel, iluminatul din 
drumul Damascului, sunt numi�i Apostoli ai lui Iisus Cristos. În sfintele texte ale Noului Testament, 
cuvântul este scris pe grece�te „apostolos” �i se traduce române�te „trimis”.  

 
I. Primul care poart� acest nume este Apostolul Ceresc, Iisus Cristos, „pe Care Tat�l L-a 

sfin�it �i L-a trimis în lume” (Ioan 10,36) �i C�ruia I S-a dat „toat� puterea în cer �i pe p�mânt” 
(Matei 28,18). Luând trup omenesc din trupul de crin neprih�nit al Fecioarei din Nazaret, a vie�uit 
33 de ani între oameni, ca pild� �i model al des�vâr�itei purit��i, înv��ându-i s� fac� voia 
Creatorului �i încununându-�i misiunea de „trimis” prin suprema Jertf� a propriei vie�i p�mânte�ti 
pe Crucea Golgotei �i prin glorioasa Înviere. Prin Jertfa de împ�care a creaturii cu Ziditorul, El este 
nu numai „Împ�ratul �i Înv���torul”, ci �i „Apostolul �i Arhiereul m�rturisirii noastre” (Evrei 3,1). 

 
II. Din aceast� întreit� a Lui putere, Iisus a împ�rt��it �i celor 12 persoane, chemate mai 

întâi individual �i, apoi, alese, pe care Le-a numit Apostolii S�i (Luca  6,13). Pe ace�tia i-a format 
treptat în „�coala” Sa �i le-a dat, de la început, �i unele harisme, sau puteri spirituale (Matei 10,8), 
cu care s� lucreze �i care au sporit la Cincizecime. 

Pe ace�tia Cristos Arhiereul i-a sfin�it (Ioan 17,17) �i i-a hirotonit în ziua Învierii, prin 
suflarea Spiritului Sfânt asupra lor, dându-le, din apostolia �i preo�ia Lui, �i puterea de a ierta 
p�catele (cf. Ioan 20, 21-23). Cu aceste puteri i-a trimis s� propov�duiasc� Evanghelie �i s� boteze 
toate popoarele (cf. Matei 28, 18-20), El fiind pururea cu ei, �i le-a dat porunc� s� oficieze Sfintele 
Sacramente mântuitoare (cf. Matei 28,19; Luca 22,19; Fapte 6,6; 14,23; 20,28). 

Celor 12 Iisus le-a ad�ugat, prin interven�ia Sa directa (Faptele Apostolilor 9,5-6) pe rabinul 
Saul, devenit, prin mandat divin, Pavel, apostolul neamurilor (cf. Romani 11,13; II Timotei 1,11). 
Numai ace�tia (nu to�i oamenii c�rora Iisus sau Apostolii le-au vestit evanghelia, au primit-o �i s-au 
botezat), numai cei 12+1 au primit puterea de a întemeia �i organiza Biserici �i comunit��i 
pretutindeni, „hirotonindu-le” diaconi, preo�i �i episcopi (cf. Fapte 6,6; 14,23; I Timotei 4,14; Tit 
1,5). �i tot numai ei (ca cei care aveau plenitudinea harului �i a harismelor), aveau dreptul �i 
puterea de „a da Spiritul Sfânt” celor boteza�i (Fapte 8,17; 19,6),  precum si de a transmite harul 
preo�esc al apostoliei, de la Cristos, urma�ilor lor în har, episcopilor; de aceea preo�ia, în Biserica 
Catolica �i Biserica Ortodox�, se nume�te „de succesiune apostolic�”. 

 
III. În consecin��, urma�ii celor 12+1 (atestati biblic în trei trepte sacerdotale: episcopi - Tit 

1,7; preo�i - I Timotei 5,17; diaconi - I Tim. 3,8), începând cu cei contemporani Sfin�ilor Apostoli 
(Timotei în Efes, Tit în Creta �.a), �i pân� la episcopii contemporani cu noi, �i to�i cei care vor urma 
pân� la sfâr�itul veacurilor, sunt „trimi�ii” lui Iisus în lume, pentru a c�l�uzi sufletele spre El.  

Ieri �i azi �i mâine, sufletul cre�tin suspin�: „Dorim, voim, cerem ca preo�ii no�tri s� fie 
puternici mijlocitori între noi p�c�to�ii �i tronul milostivirilor cere�ti, s� rup� toate leg�turile �i 
vasalit��ile cu veacul p�gân, s� fie, iar �i iar, solda�i aspri ai idealului cre�tin, cel neprimitor de 
târguial�! Ne trebuie grozav, azi mai mult ca oricând, în�elepciunea lor, cump�tul lor aduc�tor de 
pace, sfin�enia lor �i puterea lor f�c�toare de minuni!”(Gala Galaction, Ziua Domnului).  

De aceea, Florile de Crin reinvie pentru inima cititorilor s�i fideli pilduitorul chip al sfântului 
apostol Pavel din Tars, evocat chiar într-un document papal. S� ne fie de folos, ad�ugând zilnic 
citirea unui capitol din cele 14 Epistole pauline cuprinse în canonul Noului Testament, adresate 
oarecând cre�tinilor din: Roma, Corint, Galatia, Efes, Filipi, Colose,  Tesalonic, „trimi�ilor ” s�i 
Timotei, Tit �i Filimon, precum �i evreilor încre�tina�i în acel timp apostolic, Epistole al c�ror text 
este atât de actual de parc� ne este destinat celor de la început de mileniu trei. 
Zal�u, 9 noiembrie 2008                                                       Preot Vasile Romul Pop 
 

EDITORIAL 
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           Pavel din Tars  

                         Cateheza papei Benedict al XVI-lea  
 
 

Dragi fra�i �i surori,  
Am încheiat reflec�iile noastre asupra 

celor doisprezece apostoli ale�i în mod direct 
de c�tre Isus de-a lungul vie�ii sale p�mânte�ti. 
Ast�zi începem s� al�tur�m figurile altor 
personaje importante ale Bisericii primare. �i 
ele �i-au d�ruit via�a pentru Domnul. Este 
vorba despre b�rba�i �i chiar femei, care, dup� 
cum scrie Luca în Faptele Apostolilor, "�i-au 
închinat via�a pentru numele Domnului nostru 
Isus Cristos" (Fap 15,26).  

Primul dintre ace�tia, chemat de 
Domnul însu�i, de c�tre Cel Înviat, pentru a fi 
�i el un adev�rat apostol, este f�r� îndoial� 
Pavel din Tars. El str�luce�te ca stea de prim� 
însemn�tate în istoria Bisericii, �i nu numai a 
celei de la începuturi. Sfântul Ioan Crizostomul 
îl exalt� ca personaj superior chiar �i multor 
îngeri �i arhangheli (cf. Panegiric 7,3). Dante 
Alighieri în Divina Comedie, inspirându-se din 
relatarea lui Luca în Faptele Apostolilor (cf. 
9,15), îl define�te pur �i simplu "vas ales", 
ceea ce înseamn�: instrument ales dinainte de 
Dumnezeu. Al�ii  l-au numit "al treisprezecelea 
apostol" - �i într-adev�r el insist� mult asupra 
faptului c� este un adev�rat apostol, fiind 
chemat de c�tre Cel Înviat -, sau chiar de-a 
dreptul "primul dup� Unicul". Sigur, dup� Isus, 
el este personajul de la începuturi despre care 
avem cele mai multe informa�ii. De fapt, avem 
nu numai relatarea pe care ne-o face Luca în 
Faptele Apostolilor, ci �i un grup de Scrisori 
care provin direct din mâna sa �i care ne fac 
cunoscut� personalitatea �i gândirea sa f�r� 
intermediari. Luca ne informeaz� c� numele 
s�u originar era Saul (cf. Fap 7,58; 8,1 �.u.), la 
fel ca în ebraic� (cf. Fap 9,14.17; 22,7.13; 
26,14) la fel ca �i regele Saul (cf. Fap 13,21), 
�i era un iudeu din diaspora, ora�ul Tars fiind 
situat între Anatolia �i Siria. De la o vârst� 
fraged� a mers la Ierusalim pentru a studia 
profund legea mozaic� la �coala marelui rabin 
Gamaliel (cf. Fap 22,3). Înv��ase chiar �i o 
meserie manual� destul de grea, croitul 
corturilor (cf. Fap 18,3), care ulterior i-a 
permis s� se între�in� singur f�r� a împov�ra 
Bisericile (cfr. Fap 20,34; 1Cor 4,12; 2Cor 
12,13-14).  

Pentru el a fost decisiv� cunoa�terea 
comunit��ii acelora care se recuno�teau drept 
ucenici ai lui Isus. De la ei a ajuns s� cunoasc� 
o nou� credin��, - un nou "drum", dup� cum 
se spunea - care punea în centru nu atât 
Legea lui Dumnezeu, cât mai degrab� 
persoana lui Isus, r�stignit �i înviat, de care 
depindea iertarea p�catelor. Ca �i iudeu zelos, 
el considera acest mesaj drept inacceptabil, ba 
chiar scandalos, �i s-a sim�it de aceea dator 
s�-i persecute pe ucenicii lui Cristos chiar �i în 
afara Ierusalimului. Tocmai în drumul spre 
Damasc, la începutul anilor 30, Saul, dup� cum 
el însu�i m�rturise�te, a fost "cucerit de 
Cristos" (Fil 3,12). În timp ce Luca poveste�te 
faptul cu abunden�� de detalii, - cum l-a atins 
lumina Celui Înviat �i a schimbat în mod 
fundamental întreaga sa via�� - el, în scrisorile 
sale, merge direct la esen�ial �i vorbe�te nu 
doar despre viziune (cf. 1Cor 9,1), ci de 
iluminare (cf. 2Cor 4,6) �i mai ales de revelare 
�i de chemare la întâlnirea cu cel Înviat (cf. Gal 
1,15-16). De fapt, se va numi în mod explicit 
"apostol prin chemare" (cf. Rom 1,1; 1Cor 1,1) 
sau "apostol din voin�a lui Dumnezeu" (2Cor 
1,1; Ef 1,1; Col 1,1), pentru a sublinia c� 
aceast� convertire a sa nu era rezultatul unei 
maturit��i mentale, al reflec�iilor, ci rodul unei 
interven�ii divine, al unui nea�teptat dar 
dumnezeiesc. Începând cu acel moment, tot 
ceea ce mai înainte însemna pentru el o 
valoare devine în mod paradoxal, dup� cum el 
însu�i spune, pierdere �i gunoi (cf. Fil 3,7-10). 
�i din acel moment toate energiile sale au fost 
puse în slujba exclusiv� a lui Isus Cristos �i a 
evangheliei sale. De acum existen�a sa va fi 
aceea a unui apostol doritor s� "se fac� totul 
pentru to�i" (1Cor 9,22) f�r� rezerve.  

De aici rezult� pentru noi o lec�ie foarte 
important�: ceea ce conteaz� este s�-l punem 
în centrul vie�ii noastre pe Isus Cristos, astfel 
încât identitatea noastr� s� fie marcat� în mod 
fundamental de întâlnirea, de unirea cu Cristos 
�i cu cuvântul s�u. La lumina sa orice alt� 
valoare este redobândit� �i totodat� purificat� 
de eventualele mizerii. O alt� lec�ie important� 
oferit� de Pavel este spiritul universal care 
caracterizeaz� apostolatul s�u. Sim�ind urgen�a 

TEOLOGIE 
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problemei accesului neamurilor, adic� al 
p�gânilor, la Dumnezeu, care în Isus Cristos 
r�stignit �i înviat ofer� mântuirea tuturor 
oamenilor f�r� excep�ie, s-a oferit pe el însu�i 
vestirii acestei evanghelii, cu adev�rat "veste 
bun�", adic� anun��rii harului destinat s� îl 
împace pe om cu Dumnezeu, cu sine însu�i �i 
cu ceilal�i. Din primul moment el a în�eles c� 
aceasta este o realitate care nu privea doar pe 
iudei sau un anumit grup de oameni, dar avea 
o valoare universal� �i îi privea pe to�i, pentru 
c� Dumnezeu este Dumnezeul tuturor 
oamenilor. Punctul de plecare al c�l�toriilor 
sale a fost Biserica din Antiohia Siriei, unde 
pentru prima dat� evanghelia este vestit� 
grecilor �i unde apare �i numele de "cre�tini" 
(cf. Fap 11,20.26), adic� cei care cred în 
Cristos. De aici el a plecat mai întâi spre Cipru 
�i apoi în mai multe rânduri spre regiuni din 
Asia Mic� (Pisidia, Licaonia, Gala�ia), apoi spre 
cele din Europa (Macedonia, Grecia). Cele mai 
însemnate au fost ora�ele Efes, Filipi, 
Tesalonic, Corint, f�r� a uita bineîn�eles Berea, 
Atena �i Milet.  

În apostolatul lui Pavel nu lipsesc 
dificult��ile, pe care el le-a înfruntat plin de 
curaj din iubire fa�� de Cristos. El însu�i 
amintea c� a lucrat "în eforturi... în închisori... 
în b�t�i... deseori în pericol de moarte... de trei 
ori am fost b�tut cu vergile, o dat� am fost 
b�tut cu pietre, de trei am naufragiat...; 
deseori în c�l�torii, pericole pe râuri, pericole 
din partea tâlharilor, pericole din partea 
cona�ionalilor, pericole din partea p�gânilor, 
pericole în cetate, pericole în pustiu, pericole 
pe mare, pericole printre fra�ii mincino�i; în 
munc� �i în trud�, deseori în privegheri, în 
foame �i sete, adesea în posturi, în frig �i f�r� 
haine; �i pe lâng� toate acestea, preocuparea 
mea de fiecare zi, grija pentru toate Bisericile" 
(2Cor 11,23-28). Dintr-un fragment al Scrisorii 
c�tre Romani (cf. 15,24-28) reiese hot�rârea 
sa de a ajunge pân� în Spania, la extremit��ile 
Occidentului, pentru a vesti evanghelia peste 
tot, pân� la hotarele p�mântului cunoscut 
atunci. Cum s� nu admir�m un astfel de om? 
Cum s� nu-i mul�umim lui Dumnezeu pentru c� 
ne-a dat un apostol de aceast� statur�? Este 
clar c� nu ar fi fost posibil s� înfrunte situa�ii 
atât de grele �i uneori disperate, dac� nu ar fi 
fost sus�inut de o motiva�ie de valoarea 
absolut�, în fa�a c�reia nici o limit� nu putea 
s� r�mân� de nedep��it. Pentru Pavel, aceast� 

motiva�ie, o �tim, este Isus Cristos, despre 
care el scrie: "Iubirea lui Cristos ne 
constrânge... pentru ca cei care tr�iesc s� nu 
mai tr�iasc� pentru ei în�i�i, ci pentru acela 
care a murit �i a înviat pentru ei" (2Cor 5,14-
15), pentru noi, pentru to�i.  

De fapt, apostolul va da suprema 
m�rturie a sângelui în timpul împ�ratului Nero 
la Roma, unde p�str�m �i vener�m r�m��i�ele 
sale p�mânte�ti. Iat� ce a scris despre el 
Clement Romanul, predecesorul meu pe acest 
scaun apostolic în ultimii ani ai secolului I: "Din 
gelozie �i ur� Pavel a fost obligat s� ne arate 
cum se dobânde�te premiul r�bd�rii... Dup� ce 
a predicat dreptatea întregii lumi, �i dup� ce a 
ajuns pân� la hotarele cele mai îndep�rtate ale 
Occidentului, prime�te martiriul în fa�a 
conduc�torilor; astfel a plecat din aceast� lume 
�i a ajuns în locul sfânt, devenit prin aceasta 
cel mai mare model al perseveren�ei" (C�tre 
Corinteni 5). Domnul s� ne ajute s� punem în 
practic� îndemnul l�sat nou� de apostol în 
scrisorile sale: "Fi�i imitatorii mei, a�a cum eu 
sunt al lui Cristos" (1Cor 11,1).  
Pavel - centralitatea lui Isus Cristos  

Dragi fra�i �i surori,  
În cateheza precedent�, acum dou� 

s�pt�mâni, am încercat s� trasez liniile 
esen�iale ale biografiei apostolului Paul. Am 
v�zut astfel cum întâlnirea cu Cristos pe 
drumul Damascului i-a r�sturnat pur �i simplu 
via�a. Cristos devine ra�iunea sa de a exista �i 
motivul profund al întregii sale munci 
apostolice. În scrisorile sale, dup� numele lui 
Dumnezeu, care apare de mai bine de 500 de 
ori, numele care este men�ionat mai des este 
cel al lui Cristos (de 380 de ori). Este prin 
urmare important s� ne d�m seama cât de 
mult poate s� p�trund� Isus Cristos în via�a 
unui om �i prin urmare �i în via�a noastr�. În 
realitate, Isus Cristos este culmea istoriei 
mântuirii �i de aceea adev�ratul criteriu chiar �i 
în dialogul cu celelalte religii.  

Privind la Pavel, am putea s� formul�m 
întrebarea de fond astfel: cum se realizeaz� 
întâlnirea unei fiin�e umane cu Cristos? �i în ce 
const� rela�ia care deriv� de aici? R�spunsul 
dat de Pavel poate fi în�eles în dou� momente. 
În primul rând, Pavel ne ajut� s� în�elegem 
valoarea absolut fundamental� �i de neînlocuit 
a credin�ei. Iat� ce scrie în Scrisoarea c�tre 
Romani: "C�ci noi credem c� omul este 
justificat prin credin��, f�r� faptele Legii" 
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(3,28). �i de asemenea în Scrisoarea c�tre 
Galateni: "Omul nu este justificat prin faptele 
Legii, ci doar prin credin�a în Isus Cristos; de 
aceea am crezut �i noi în Isus Cristos ca s� fim 
justifica�i prin credin�a în Cristos, �i nu prin 
faptele Legii, pentru c� nimeni nu va fi 
justificat prin faptele Legii" (2,16). "A fi 
justifica�i" înseamn� a fi f�cu�i drep�i, adic� a fi 
primi�i de c�tre dreptatea milostiv� a lui 
Dumnezeu, �i a intra în comuniune cu el �i, 
prin urmare, a putea stabili o rela�ie mult mai 
autentic� cu to�ii fra�ii no�tri: �i aceasta pe 
baza unei depline iert�ri a p�catelor noastre. 
Deci Pavel spune cu toat� claritatea c� aceast� 
condi�ie de via�� nu depinde de eventualele 
noastre fapte bune, ci de harul lui Dumnezeu: 
"Suntem justifica�i în mod gratuit de harul lui, 
prin r�scump�rarea în Cristos Isus" (Rom 
3,24).  

Cu aceste cuvinte sfântul Pavel exprim� 
con�inutul fundamental al convertirii sale, noua 
orientare a vie�ii sale izvorât� din întâlnirea sa 
cu Cristos cel înviat. Pavel, înainte de 
convertire, nu era un om ce tr�ia departe de 
Dumnezeu �i de Legea sa. Dimpotriv�, era un 
om care observa Legea �i o f�cea chiar pân� la 
fanatism. În lumina întâlnirii cu Cristos a 
în�eles îns�, c� prin aceasta a încercat s� se 
construiasc� pe sine însu�i, propria dreptate, �i 
c�, având toat� aceast� dreptate a tr�it pentru 
sine însu�i.  �i-a dat seama c� o nou� 
orientare a vie�ii sale era absolut necesar�. �i 
aceast� nou� orientare o g�sim exprimat� cu 
propriile cuvinte: "Aceast� via�� pe care o 
tr�iesc acum, o tr�iesc prin credin�a în Fiul lui 
Dumnezeu, care m-a iubit �i s-a dat pentru 
mine" (Gal 2,20). Pavel, a�adar, nu mai 
tr�ie�te pentru sine, pentru propria sa 
dreptate. Tr�ie�te pentru Cristos �i cu Cristos: 
dându-se pe sine însu�i, nemaic�utând �i 
nemaiconstruindu-se pe sine însu�i. Aceasta 
este noua dreptate, noua orientare dat� nou� 
de Domnul, d�ruit� nou� prin credin��. În fa�a 
crucii lui Cristos, expresie extrem� a d�ruirii 
sale de sine, nu mai este nimeni care s� se 
poat� l�uda pe sine, propria dreptate f�cut� de 
sine însu�i, pentru sine! În alt loc Pavel, 
amintind de Ieremia, explic� acest gând 
scriind: "Cine se laud� în Domnul s� se laude" 
(1Cor 1,31 = Ier 9,22); sau: "În ce m� 
prive�te, departe de mine gândul de a m� 
l�uda cu altceva decât în crucea Domnului 
nostru Isus Cristos, prin care lumea este 

r�stignit� pentru mine, iar eu pentru lume" 
(Gal 6,14).  

Reflectând la ceea ce vrea s� însemne 
îndrept��irea nu prin fapte, ci prin credin��, 
ajungem astfel la al doilea lucru care define�te 
identitatea cre�tin� descris� de sfântul Pavel în 
propria via��. Identitate cre�tin� care este 
format� din dou� elemente: acest a nu se 
c�uta pe sine, ci a se primi de la Cristos �i a se 
d�rui pe sine cu Cristos, �i astfel a participa în 
mod personal la evenimentul lui Cristos însu�i, 
pân� la a se cufunda în el �i a împ�r�i cu el 
atât moartea sa cât �i via�a sa. Este ceea ce 
Pavel scrie în Scrisoarea c�tre Romani: "Am 
fost boteza�i în moartea lui... am fost 
înmormânta�i împreun� cu el... am fost 
împreun� s�di�i cu el... Tot a�a �i voi, 
considera�i c� sunte�i mor�i pentru p�cat, dar 
vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus" (Rom 
6,3.4.5.11) Tocmai aceast� ultim� expresie 
este semnificativ�: pentru Pavel, de fapt, nu 
este suficient s� spunem c� cre�tinii sunt 
boteza�i sau credincio�i; pentru el este mai 
important s� spunem c� ei sunt "în Cristos 
Isus" (cf. �i Rom 8,1.2.39; 12,5; 16,3.7.10; 
1Cor 1,2.3, etc). În alte situa�ii el inverseaz� 
termenii �i scrie c� "Isus este în noi/voi" (Rom 
8,10; 2Cor 13,5) sau "în mine" (Gal 2,20). 
Aceast� întrep�trundere dintre Cristos �i 
cre�tin, caracteristic� înv���turii lui Pavel, 
completeaz� discursul s�u despre credin��. 
Credin�a, într-adev�r, de�i ne une�te în mod 
intim cu Cristos, marcheaz� totodat� distinc�ia 
dintre noi �i el. Dar, conform gândirii lui Pavel, 
via�a cre�tinului are �i o component� pe care 
am putea s� o numim "mistic�", întrucât 
comport� o contopire a noastr� cu Cristos �i a 
lui Cristos cu noi. În acest sens, apostolul 
ajunge chiar s� califice suferin�ele noastre ca �i 
«suferin�e ale lui Cristos în noi» (2Cor 1,5), 
astfel încât noi "pretutindeni purt�m în trupul 
nostru moartea lui Isus ca s� se arate �i via�a 
lui Isus în trupul nostru" (2Cor 4,10).  

Toate acestea trebuie s� le realiz�m în 
via�a noastr� zilnic� urmând exemplul lui Pavel 
care a tr�it mereu cu aceast� profund� 
respira�ie spiritual�. Pe de o parte, credin�a 
trebuie s� ne men�in� într-o constant� 
atitudine de umilin�� în fa�a lui Dumnezeu, ba 
chiar de adora�ie �i laud�. De fapt, ceea ce 
suntem noi ca �i cre�tini se datoreaz� doar lui 
�i harului s�u. Întrucât nimic �i nimeni nu-i 
poate lua locul, trebuie a�adar ca la nimic 
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altceva �i nim�nui altul s� nu d�m omagiul pe 
care i-l dator�m lui. Nici un idol nu trebuie s� 
contamineze universul nostru spiritual, altfel, în 
loc s� ne bucur�m de libertatea dobândit� vom 
c�dea din nou într-o nou� form� umilitoare de 
sclavie. Pe de alt� parte, apartenen�a noastr� 
radical� la Cristos �i faptul c� "suntem în el" 
trebuie s� ne cufunde într-o atitudine de total� 
încredere �i imens� bucurie. În definitiv, 
trebuie s� exclam�m cu sfântul Pavel: "Dac� 
Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva 
noastr�?" (Rom 8,31). �i r�spunsul este c� 
nimic �i nimeni "nu va putea s� ne despart� 
vreodat� de iubirea lui Dumnezeu care este în 
Cristos Isus, Domnul nostru" (Rom 8,39). Via�a 
noastr� cre�tin�, prin urmare, este cl�dit� pe 
roca cea mai stabil� �i sigur� pe care ne-am 
putea-o imagina. �i din ea ne lu�m toat� 
vitalitatea, a�a cum scrie chiar apostolul: 
"Toate le pot în acela care m� înt�re�te" (Fil 
4,13).  

S� înfrunt�m de aceea existen�a 
noastr�, cu bucuriile �i durerile ei, sus�inu�i de 
aceste m�re�e sentimente pe care Paul ni le 
ofer�. Experimentându-le vom putea s� 
în�elegem cât de adev�rat este ceea ce însu�i 
apostolul scrie: "�tiu în cine am crezut �i în 
cine mi-am pus încrederea �i sunt convins c� el 
are puterea s� p�streze bunul încredin�at pân� 
în ziua aceea", adic� pân� în ziua definitiv� 
(2Tim 1,12) a întâlnirii noastre cu Cristos 
Judec�torul, Salvatorul lumii �i al nostru.  
 
Paul �i Spiritul  
Dragi fra�i �i surori,  
�i ast�zi, la fel ca în cele dou� cateheze 
precedente, ne întoarcem la sfântul Pavel �i la 
gândirea sa. Ne afl�m în fa�a unui gigant nu 
doar cât prive�te apostolatul concret, ci �i cât 
prive�te doctrina teologic�, de o profunzime �i 
capacitate stimulant� cu totul aparte.  
Dup� ce am meditat data trecut� la ceea ce 
Pavel a scris privind locul central pe care Isus 
Cristos îl ocup� în via�a noastr� de credin��, 
ast�zi vedem ceea ce ne spune despre Spiritul 
Sfânt �i prezen�a sa în noi, întrucât �i în 
aceast� privin�� apostolul are s� ne înve�e 
ceva de o mare importan��.  

�tim ceea ce sfântul Luca ne spune 
despre Spiritul Sfânt în Faptele Apostolilor, 
relatând evenimentul Rusaliilor. Spiritul 
Rusaliilor aduce cu sine un elan plin de putere 
în asumarea datoriei misionare pentru 

m�rturisirea evangheliei pe str�zile lumii. De 
fapt, Cartea Faptele Apostolilor relateaz� o 
întreag� serie de misiuni înf�ptuite de apostoli, 
mai întâi în Samaria, de-a lungul coastei 
Palestinei, apoi spre Siria. Sunt amintite mai 
ales cele trei c�l�torii misionare f�cute de 
Pavel, dup� cum deja am precizat într-o 
întâlnire anterioar� din ziua de miercuri. Îns� 
sfântul Pavell în scrisorile sale ne vorbe�te 
despre Spirit �i într-o alt� perspectiv�. El nu se 
rezum� la a ilustra doar dimensiunea dinamic� 
�i operativ� a celei de-a treia persoane a 
Preasfintei Treimi, dar analizeaz� �i prezen�a ei 
în via�a cre�tinului, a c�rui identitate este 
marcat� de aceast� prezen��. Cu alte cuvinte, 
Pavell reflecteaz� asupra Spiritului ar�tându-i 
influen�a nu doar asupra ac�iunii cre�tinului, ci 
�i asupra fiin�ei sale. De fapt este tocmai el cel 
care a spus c� Duhul lui Dumnezeu locuie�te în 
noi (cf. Rom 8,9; 1Cor 3,16) �i c� "Dumnezeu 
l-a trimis pe Duhul Fiului s�u în inimile noastre" 
(Gal 4,6). Pentru Pavel a�adar Spiritul ne 
p�trunde pân� în cele mai intime profunzimi 
ale persoanei noastre. În aceast� privin��, iat� 
unele dintre cuvintele sale de o importan�� mai 
semnificativ�: "Legea Spiritului vie�ii în Cristos 
Isus te-a eliberat de legea p�catului �i a 
mor�ii... Voi nu a�i primit un Spirit de sclavie, 
ca s� v� fie din nou team�, ci a�i primit Spiritul 
înfierii prin care strig�m: Abba, Tat�!" (Rom 
8,2.15), întrucât suntem fii, putem spune 
"Tat�" lui Dumnezeu. Se observ� cu claritate 
a�adar c�, înc� înainte de a ac�iona, cre�tinul 
posed� deja o interioritate bogat� �i fecund�, 
d�ruit� lui în sacramentele Botezului �i al 
Mirului, o interioritate care îl a�az�    într-un 
obiectiv �i original raport de filia�ie fa�� de 
Dumnezeu. Iat� marea noastr� demnitate: 
aceea de a fi nu doar imagine, dar fii ai lui 
Dumnezeu. �i acest adev�r este o invita�ie la a 
tr�i filia�iunea noastr�, o invita�ie la a fi mereu 
mai con�tien�i c� suntem fii adoptivi în marea 
familie a lui Dumnezeu. Este o invita�ie de a 
transforma acest dar obiectiv într-o realitate 
subiectiv�, determinant� pentru gândirea 
noastr�, pentru ac�iunea noastr�, pentru fiin�a 
noastr�. Dumnezeu ne consider� fiii s�i, dup� 
ce ne-a ridicat la o demnitate asem�n�toare, 
chiar dac� nu egal�, cu a lui Isus însu�i, unicul 
adev�rat Fiu în sens deplin. În el ne este 
d�ruit�, sau restituit�, condi�ia filial� �i 
libertatea încrez�toare în rela�ia cu Tat�l.  
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Descoperim astfel c� pentru cre�tin Spiritul nu 
mai este doar "Spiritul lui Dumnezeu", dup� 
cum se spune în mod obi�nuit în Vechiul 
Testament �i se repet� în limbajul cre�tin (cf. 
Gen 41,38; Ex 31,3; 1Cor 2,11.12; Fil 3,3 etc.). 
�i de asemenea nu mai este nici numai un 
"Spirit Sfânt" în�eles în mod generic, dup� 
modul de exprimare propriu Vechiului 
Testament (cf. Is 63,10.11; Ps 51,13), �i acela 
propriu iudaismului însu�i în scrierile sale 
(Qumran, tradi�ia rabinic�). Specificului 
credin�ei cre�tine, de fapt, îi apar�ine 
m�rturisirea unei împ�rt��iri originale a acestui 
Spirit din partea Domnului înviat, care a 
devenit el însu�i "Spirit d�t�tor de via�� 
(vivificant)" (1Cor 15,45). Tocmai de aceea 
sfântul Pavel vorbe�te în mod direct despre 
"Spiritul lui Cristos" (Rom 8,9), despre "Spiritul 
Fiului" (Gal 4,6) �i despre "Spiritul lui Isus 
Cristos" (Fil 1,19). Este ca �i cum ar vrea s� 
spun� c� nu doar Dumnezeu Tat�l este vizibil 
în Fiul (cf. In 14,9), dar c� �i Spiritul lui 
Dumnezeu se arat� în via�a �i în ac�iunea 
Domnului r�stignit �i înviat!  

Paul ne înva�� �i un alt lucru important: 
el spune c� nu exist� adev�rat� rug�ciune f�r� 
prezen�a Duhului în noi. El scrie de fapt: 
"Spiritul vine în ajutorul sl�biciunii noastre 
pentru c� nu �tim ce s� cerem în rug�ciune 
a�a cum se cuvine, dar Spiritul însu�i intervine 
pentru noi cu suspine negr�ite. Îns� cel care 
cerceteaz� inimile �tie care este dorin�a 
Spiritului; adic� intervine în favoarea sfin�ilor 
dup� voin�a lui Dumnezeu. De fapt, �tim c� el 
le îndreapt� toate spre binele celor care îl 
iubesc pe Dumnezeu, adic� al celor care sunt 
chema�i dup� planul lui" (Rom 8,26-27). Este 
ca �i cum ar spune c� Spiritul Sfânt, adic� 
Spiritul Tat�lui �i al Fiului, este de acum ca �i 
sufletul sufletului nostru, de unde înal�� f�r� 
încetare spre Dumnezeu un suflu de rug�ciune 
despre care nici m�car nu putem s� vorbim. 
Spiritul, de fapt, mereu veghind în noi, 
supline�te lipsurile noastre �i ofer� Tat�lui 
adora�ia noastr�, împreun� cu aspira�iile 
noastre cele mai profunde. În mod firesc 
aceasta cere un mare grad de comuniune 
vital� cu Spiritul. Este o invita�ie la a fi mereu 
mai disponibili, mai aten�i la aceast� prezen�� 
a Spiritului în noi, o invita�ie la a o transforma 
în rug�ciune, la a sim�i aceast� prezen�� �i a 
înv��a astfel s� ne rug�m, s� vorbim cu Tat�l 
ca �i fii în Spiritul Sfânt.  

Exist� înc� un aspect propriu Spiritului 
pe care ni-l arat� sfântul Pavel: este leg�tura 
sa cu iubirea. Astfel apostolul scrie: "Speran�a 
nu în�eal�, pentru c� iubirea lui Dumnezeu a 
fost rev�rsat� în inimile noastre prin Spiritul 
Sfânt care ne-a fost dat" (Rom 5,5). În 
scrisoarea mea enciclic� "Deus caritas est" 
citam o fraz� foarte elocvent� a sfântului 
Augustin: "Dac� vezi iubirea, vezi Treimea" 
(nr. 19), �i continuam explicând: "Spiritul, de 
fapt, este acea putere interioar� care 
armonizeaz� inimile [credincio�ilor] cu inima lui 
Cristos �i le mi�c� pentru a-i iubi pe fra�i a�a 
cum i-a iubit el" (ibid.). Spiritul ne cufund� în 
însu�i ritmul vie�ii divine, care este via�� de 
iubire, f�cându-ne p�rta�i în mod personal la 
leg�turile ce exist� între Tat�l �i Fiul. Nu este 
f�r� importan�� faptul c� Pavel, când enum�r� 
diferitele roade ale Spiritului pune pe primul loc 
iubirea: "Roadele Spiritului sunt iubirea, 
bucuria, pacea etc." (Gal 5,22). �i, întrucât 
iubirea prin defini�ie une�te, aceasta înseamn� 
înainte de toate c� Spiritul este creator de 
comuniune în interiorul comunit��ii cre�tine, 
a�a cum spunem la începutul sfintei Liturghii 
folosind expresia sfântului Pavel: "Comuniunea 
Spiritului Sfânt [adic� aceea care este 
înf�ptuit� de el] s� fie cu voi to�i" (2Cor 
13,13). Pe de alt� parte este la fel de adev�rat 
�i c� Spiritul ne stimuleaz� s� stabilim leg�turi 
de caritate cu to�i oamenii. Astfel încât, atunci 
când noi iubim facem loc Spiritului, îi permitem 
s� se exprime în plin�tatea sa. Se în�elege 
astfel de ce Pavel al�tur� în aceea�i pagin� a 
Scrisorii c�tre Romani cele dou� îndemnuri: 
"Fi�i înfl�c�ra�i în Spirit" �i: "Nu întoarce�i 
nim�nui r�ul pentru r�u" (Rom 12,11.17).  
 În încheiere putem preciza c� Spiritul în 
gândirea sfântului Pavel este o arvun� 
generoas� dat� nou� de Dumnezeu însu�i ca �i 
anticipare �i totodat� garan�ie a mo�tenirii 
noastre viitoare (cf. 2Cor 1,22; 5,5; Ef 1,13-
14). Înv���m astfel de la Pavel c� ac�iunea 
Spiritului orienteaz� via�a noastr� spre marile 
valori ale iubirii, ale bucuriei, ale comuniunii �i 
ale speran�ei. Este datoria noastr� aceea de a-l 
experimenta în fiecare zi, urmând îndemnurile 
interioare ale Spiritului, ajuta�i fiind pentru a 
discerne de lumina c�l�uzitoare a apostolului.  
                                                                                        
Papa Benedict al XVI-lea 
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                     Sfântul Pavel 
- servitorul tuturor pentru Evanghelie - 

„C�ci, de�i sunt liber fa�� de to�i, m-am f�cut sclavul tuturor ca s�-i câ�tig pe cât 
mai mul�i.” (1 Cor 9,19) 

“Evanghelia predicat� de mine nu este dup� om: nici n-am primit-o, nici n-am 
înv��at-o de la vreun om, ci am primit-o prin revela�ia lui Isus Cristos.”  (cf. Gal 1,11-12) 

„Iar cuvântul meu �i predica mea n-au constat în discursuri conving�toare ale 
în�elepciunii omene�ti, ci în adeverirea Spiritului �i a puterii, astfel încât credin�a voastr� 
s� fie bazat� nu pe în�elepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.”  (cf. 1 Cor 
2,4-5) 

 
“Ne-am purtat cu simplitate �i cu sinceritate divin�; nu cu în�elepciunea 

trupeasc�, ci cu harul lui Dumnezeu.”     (cf. 2Cor 1,12) 
 
„Nu c� am fi noi st�pâni peste credin�a voastr�, ci vrem s� colabor�m �i noi la 

bucuria voastr�.” (cf. 2Cor 1,24) 

„Noi nu d�m nim�nui nici o ocazie de poticnire ca s� nu fie def�imat� slujirea 
noastr�. Dar în toate noi ne prezent�m ca ni�te slujitori ai lui Dumnezeu printr-o mare 
r�bdare [...],prin Spiritul cel Sfânt, prin puterea lui Dumnezeu.” (cf. 2 Cor 6,3ss) 

„Noi nu ne l�ud�m peste m�sur� cu eforturile altuia, dar avem speran�a s� 
vestim Evanghelia, dincolo de voi.”  (cf. 2 Cor 10,15-16). 

„Nu caut lucrurile voastre, ci pe voi.” (cf. 2 Cor 12,14) 

„Noi nu avem nici o putere împotriva adev�rului, ci pentru adev�r.” (cf 2 Cor 
13,8). 

S� ne rug�m Maestrului nostru Isus cu cuvintele Sfântului Pavel: “Doamne Isuse, 
î�i mul�umim pentru c� ne-ai dat harul apostolatului. Tu care ai început în noi lucrarea 
ta, condu-o �i împline�te-o!”  

S� invoc�m mijlocirea Sfântului Pavel: O sfinte Pavel, tu care nu te-ai ru�inat 
niciodat� de Evanghelie, deoarece este mântuirea tuturo celor care cred! Roag�-te 
pentru noi o sfinte Pavel,tu care te-ai f�cut tuturor toate în mod gratuit, pentru a da 
tuturor mântuirea! 

Roag�-te Sfinte Pavel, tu care pentru Evanghelie ai înfruntat pericole, oboseal�, 
persecu�ii, prigoniri. 

Roag�-te pentru noi! O sfinte Pavel,tu care ne-ai invitat s� fim imitatorii t�i a�a 
cum cu tu ai fost al lui Cristos! 

TEOLOGIE 
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Roag�-te pentru noi! O sfinte Pavel,tu care vorbe�ti înc� inimilor noastre �i 
Bisericii prin Scrisorile tale!  

Roag�-te pentru noi! O sfinte Pavel tu care e�ti, Maestru �i Ghid! Tu, fondatorul 
Familiei Pauline! Roag�-te pentru noi! 

                                                                                  Adriano Aiessi 

 

                                                         
 

Câteva fi�e individuale ale episcopilor greco-catolici, 
f�cute de organele de informare. 

 

Mitropolitul Alexandru Rusu. 
Notele îl prezint� ca pe unul care a "avut de 
la eliberare...o atitudine du�m�noas� fa�� de 
regimul democratic”, tr�gînd concluzia: 
”Episcopul Alex. Rusu nu mai poate continua 
activitatea în regiunea Baia Mare în aceste 
condi�ii”. Era considerat ostil guvernului 
prezidat de Petru Groza, partizan al P.N.�.-
ului lui Iuliu Maniu, iar despre re�edin�a lui se 
afirm� c� era "principalul cuib al reac�iunii din 
Baia Mare”. El însu�i avea rolul de a face 
leg�tura între reac�iunea din provincie �i cea 
din capital�: "leg�turile dintre aceste cercuri 
reac�ionare cu cele din Capital� o face însu�i 
Episcopul Alexandru Rusu, care viziteaz� 
deseori capitala”. De altminteri, episcopul a 
fost acuzat de lucruri asem�n�toare �i în 
pres�, ziarul Brazd� Nou� din Satu Mare 
(noiembrie 1946) numindu-l "agent de 
propagand� na�ional-��r�nist� în care calitate 
a transformat "Catedrala greco-catolic� din 
Baia Mare... într-un cuib na�ionalist-��r�nesc”. 
Nu sunt singurele acuza�ii aduse episcopului 
Rusu, urm�rit pas cu pas pân� la arestare. 
Notele îl arat� ca pe un om de neclintit din 
convingerile sale religioase. Din aceast� 
cauz� guvernul a anulat votul de la Blaj, 
nerecunoscându-l ca mitropolit ales. Astfel s-
a ajuns la numirea episcopului loc�iitor de 
Oradea, Ioan Suciu, ca administrator 

apostolic al Mitropoliei Blajului, pân� la 
desfiin�area BRU. 

Episcopul Ioan Suciu a intrat îns� 
în aten�ia organelor de informare �i 
supraveghere înainte de a fi învestit în 
aceast� func�ie. La jum�tatea lunii octombrie 
1947 el a avut �i privilegiul de a i se întocmi o 
fi�� personal�. Fi�a pornea de la cîteva date 
biografice: originar din Blaj, dintr-o familie de 
ardeleni; liceul la Blaj, înclina�ii spre �tiin��; 
fra�i �i surori - pe care-i între�ine; vîrsta - 38 
de ani, de�i pare mai tîn�r; �inut� sever�, 
foarte curajos, respectat de toat� lumea, 
st�pîne�te �i influen�eaz� auditoriul; nu e 
membru PN�, dar leg�tura lui cu oamenii lui 
Maniu e evident�, fiind "un aprig du�man al 
regimului democratic, prezidat de dr. Petru 
Groza”. Fermitatea credin�ei, dus� pân� la 
sacrificiu, reiese �i din aceste note 
informative: "Eu în�eleg s� mor pentru 
credin�a mea religioas�, dac� e cazul” - se 
citeaz� în raport o fraz� spus� "într-o 
atmosfer� intim�”. E ceea ce episcopul Ioan 
Suciu a �i f�cut. Raportul îl caracterizeaz� 
astfel: "Modest. C�l�tore�te în clasa a treia, 
pe tampoane, dispre�uie�te confortul. Mic de 
statur�, usc��iv, pare un osta� al lui Christos, 
asemeni figurilor lui El Greco. Are un mare 
talent oratoric. Prezint� problemele cele mai 
abstracte sub form� care sunt accesibile 

MEMORIA ACTIV� 
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min�ilor celor mai simple. Posed� un timbru 
pl�cut, �tie s� fie când duios, cînd extrem de 
sever în tonalitatea sa �i astfel st�pîne�te 
auditoriul, pe care reu�e�te s�-l farmece. Este 
foarte respectat de toat� lumea”. O not� 
informativ� din februarie 1948, în care se 
face o semnificativ� caracterizare a 
rezisten�ei catolice, exemplific� aceast� 
rezisten�� prin atitudinea episcopului Suciu: 
"Agitatorii cei mai primejdio�i contra 
regimului sunt dintre catolici. Astfel Ioan 
Suciu, de la Blaj, colind� �ara �i-i arde la 
cuvînt�ri pe fa�� contra democra�iei. A�a a 
f�cut �i la Cluj, chiar acum recent, în 
februarie, fiind în trecere spre Oradea”. De la 
Sibiu, la 27 august 1948, a fost trimis� o not� 
informativ� asupra ac�iunilor desf��urate de 
episcopul Ioan Suciu prin localit��ile jude�ului. 
Episcopul se afla într-o vizita�ie canonic� �i, 
dup� cum rezult� din not�, pretutindeni a 
fost primit de credincio�i cu mare însufle�ire, 
episcopul �inând câte 3-4 predici pe zi. În 
comuna Orlat, de pild�, a fost întâmpinat de 
însu�i primarul comunei, care i-a declarat în 
auzul tuturor "c� de�i primar, el este înainte 
de toate fiu credincios al Bisericii Catolice pe 
care o va ap�ra �i nu o va p�r�si niciodat”. 
Au fost - continu� nota - "multe comune 
unde i-au ie�it în întâmpinare �i ortodoc�i pe 
care i-a binecuvîntat de asemenea”. Vizita�iile 
s-au desf��urat "în spiritul �i sub ocrotirea 
Maicii Domnului”, iar episcopul a împ�r�it 
iconi�e �i a f�cut rug�ciuni, cerând tuturor s� 
se pun� sub scutul Sfintei Fecioare "pentru 
vremurile care vor veni”. Are succes cu 
predicile fiind un orator cu mult talent �i 
verv�. Se pricepe s� construiasc� cu mult� 
u�urin�� fraze aparent nevinovate îns� care, 
în fond, sunt cu mult subîn�eles. Din rapoarte 
rezult� cu eviden�� t�ria de credin�� a 
episcopului, care le spunea tuturor c� "este 
preg�tit suflete�te pentru ori�ice, chiar s� fie 
arestat. A dat dispozi�ii protopopilor ca nici 
unul s� nu încerce s�-�i p�r�seasc� credin�a, 
ci s� fie o pild� vie în fa�a celorlal�i preo�i �i a 
credincio�ilor. Dac� cineva va încerca s� le ia 
bisericile pentru vreun alt cult, s� protesteze, 
îns� s� nu depun� rezisten�� fizic�, ci doar 

moral�”. Episcopul a f�cut �i alte vizita�ii 
canonice în arhidiecez�, de�i prefectul de Blaj 
a încercat s�-l împiedice s� le mai fac�, cel 
pu�in o vreme. El i-a r�spuns îns� c� "nu 
exist� putere lumeasc� care s�-l poat� abate 
de la îndatorirea sa de a se îngriji de sufletul 
credincio�ilor s�i �i c� el nu în�elege s� 
cedeze decît în fa�a for�ei brutale”. "Atunci - 
continu� informatorul - prefectul a încercat s� 
z�d�rniceasc� vizitele, risipind oamenii �i 
confiscând tr�surile care trebuiau s�-l 
transporte. Cu toate acestea, el �i-a îndeplinit 
programul de vizite”. Nota recunoa�te c� 
"pretutindeni unde merge este supravegheat 
de jandarmi �i oamenii regimului. Este îns� 
greu s�-l surprind� asupra vreunui fapt 
concret, c�ci �tie s� ascund� subîn�elesul 
frazelor sale în texte biblice”. La mijlocul lui 
septembrie 1948, în zilele de 14-16, episcopul 
Ioan Suciu str�bate satele din vechile raioane 
Gherla, Bistri�a �i Ludu�: B�de�ti, Visuia, 
Mice�ti, Stupini, Fîntânele, Siliva�ul de 
Câmpie, C�tina, Sâmboeni. În ultima 
localitate se va întîmpla �i prima arestare a 
episcopului. Arestarea are loc la cap�tul unui 
drum triumfal. O not� informativ� din 16 
sept. relateaz� c� "în ziua de 12 septembrie 
a.c. a fost în comunele Sînmihai �i B�de�ti, 
iar în ziua de 13 sept. 1948 a fost în comuna 
Mice�ti. În toate trei comunele a fost primit 
de c�tre cet��enii din sat c�l�ri pe cai �i un 
car tras de 6 boi. Cu aproxima�ie, în fiecare 
comun� a fost întîmpinat de cca. 500 de 
persoane. /.../ În ziua de 14 septembrie 1948 
a sosit în comuna Visuia, întîmpinat fiind de 6 
c�l�re�i în costume na�ionale, un car tras de 6 
boi �i cca. 600 persoane”. Tot în 14 sept. "a 
ajuns în comuna Fîntînele unde a fost primit 
de cca. 600 oameni bine organiza�i de c�tre 
înv���torul Berbecaru Iacob, au fost 12 
c�l�re�i în costume na�ionale, dou� care cu 6 
boi frumos ornamentate”. În ultimul loc de 
închinare, la slujba religioas� oficiat� în 
biserica din C�tina, în prezen�a a cca. 400 de 
credincio�i, episcopul va spune în predic� "s� 
ne rug�m pentru conduc�torii vremelnici de 
ast�zi s� nu ne duc� la mai r�u”. În drumul 
de la C�tina la Sîmboeni, se spune în not�, "a 
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fost ridicat de organele de securitate”. Cu 
câteva zile mai înainte fusese destituit din 
func�ia de administrator apostolic, iar �tirea o 
prime�te în timpul acestui pelerinaj apostolic. 
O alt� not� informativ� - o radiotelegram� - 
trimis� din 14 sept. 1948 de c�tre Direc�iunea 
Regional� a Securit��ii Poporului de la Sibiu 
Direc�iunii Generale a Securit��ii Poporului, 
Bucure�ti, Direc�iunea I, în completarea notei 
din 6 septembrie, raporta: "Cu ocazia 
încuno�tiin��rii Mitropoliei de la Blaj de 
demiterea episcopului Ioan Suciu, canonicul 
Moldovan Ioan �i Neda Dumitru au plecat în 
jude�ul Turda, unde se afl� mitropolitul Suciu 
Ioan cu canonicul D�nil� Gheorghe �i preotul 
Rusu Petru, pentru a-i aduce la cuno�tin�� 
ordinul primit de la Culte �i pentru a vedea 
m�surile luate, precum �i atitudinea 
Consistoriului fa�� de acest ordin. Înc� nu se 
cunoa�te atitudinea mitropolitului din Blaj �i 
canonicii sunt hot�rî�i s� r�mîn� solidari cu 
mitropolitul în bloc �i s� plece cu to�ii în 
m�n�stire”.  

La Blaj, în catedral�, în ziua de 2 
octombrie, episcopul va vorbi despe 
caracterul trec�tor al orânduirii comuniste �i 
despre tr�inicia Bisericii Catolice �i a spiritului 
catolic. Chiar în ziua în care credincio�ii 
greco-catolici erau obliga�i s� treac� la 
ortodoxie, episcopul a oficiat în catedrala din 
Cluj, al�turi de 10 canonici �i mai mul�i preo�i. 
La sfâr�itul slujbei a �inut o predic�, 
comentat� într-o radiotelegram� a aceleia�i 
Direc�ii a Securit��ii din Sibiu: "La terminarea 
slujbei, fostul episcop Suciu a �inut un discurs 
cu caracter religios, având un substrat politic-
na�ional”. A f�cut un istoric al BRU, a vorbit 
despre rosturile sale în istoria poporului 
român �i despre prigonirile p�gâne ale 
primilor cre�tini. Acele vremuri reînviau acum 
în România �i episcopul a îndemnat 
credincio�ii la rezisten��: "S� nu v� l�sa�i 
am�gi�i. Fi�i tari �i uni�i în fa�a oric�rei furtuni 
care va veni peste capul nostru. Poate va 
curge sânge chiar. S� nu ne înfrico�eze. S� 
lu�m pilda martirilor no�tri care au jertfit cu 
credin�a lor v�rsându-�i sîngele pentru acest 

crez”. P�rea st�pânit de emo�ii, consemneaz� 
informatorul. A emo�ionat, recunoa�te acesta, 
"pân� la lacrimi” �i pe cei prezen�i. Era ziua 
Vinerii Mari pentru BRU - a�a o �i nume�te, 
de altfel, într-o circular� trimis� preo�ilor la 2 
oct. 1948. A�a o consider� întregul episcopat 
strâns într-o nou� Conferin��, de data 
aceasta organizat� la Bucure�ti, în zilele de 6-
9 oct. 1948. Au participat to�i episcopii uni�i. 
"Conferin�a a avut loc” - se consemneaz� în 
nota informativ� din 9 oct. 1948 - "când la 
Arhiepiscopia Catolic�, când la domiciliul 
Nun�iului Papal, când într-o cas� conspirativ�, 
ce nu a putut fi identificat� �i a avut drept 
scop stabilirea unei atitudini comune fa�� de 
încercarea autorit��ilor de a realiza o revenire 
la ortodoxie”. Informatorii n-au putut afla 
decât c� s-a strîns material în leg�tur� cu 
m�surile restrictive luate împotriva clerului 
greco-catolic. O serie de note informative 
venite din Ardeal va completa lacunele celor 
din Bucure�ti. Episcopul Ioan Suciu - numit 
de informatori ex-episcop - a r�mas, pentru 
întreaga BRU - ceea ce a fost. El continu� s� 
trimit� circulare de îmb�rb�tare preo�ilor, 
tinerilor, tuturor cre�tinilor. Nu pierde nici un 
prilej. Dimpotriv�, le caut� �i le g�se�te. 
Întregul episcopat face la fel. To�i episcopii se 
sf�tuiesc împreun�. 

Semnificative sunt �i notele trimise 
"din teritoriu în lunile iulie-octombrie”. La 
Oradea, potrivit unei note informative 
întocmite la "Centrul Cluj”, în 27 iulie (�i care 
comenteaz� Conferin�a episcopal� de la 
Oradea, din zilele de 17-18 iunie, precum �i 
ac�iunile episcopului Hossu, la Cluj �i 
Bucure�ti, ca urmare a celor hot�rîte la 
Conferin��), s-au purtat discu�ii în leg�tur� cu 
"r�spunsul ce urma s� fie dat la apelul 
patriarhului pentru unirea bisericilor”, discu�ii 
asupra c�rora "se p�streaz� cel mai mare 
secret”, episcopul Hossu nedând la întoarcere 
nici o l�murire verbal� sau scris� clerului 
superior. Ace�tia au putut afla doar c� 
episcopii au fost unitari în atitudinea luat� �i 
c� fiecare episcop urma ca, în duminica 
Rusaliilor, s� predice credincio�ilor. Ne este 
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cunoscut �i con�inutul pastoralei hot�râte la 
Oradea. Ea e intitulat� Clerul �i credincio�ii 
Bisericii Române Unite. Cuvînt de m�rturie 
pentru ceasul de fa��. Poart� data de 24 iulie 
1948 �i e semnat� de Valeriu Traian Fren�iu, 
Alexandru Rusu, Iuliu Hossu, Ioan B�lan �i 
Ioan Suciu. A fost trimis�, în copie, de c�tre 
Direc�ia General� a Siguran�ei Statului, Serv. 
I, Bir. 6, la 12 august 1948, Ministerului 
Cultelor, Cabinetului ministrului, cu 
urm�toarele observa�ii �i propuneri: "Biserica 
Român� Unit� r�spînde�te printre credincio�i 
o circular� pe cinci pagini, semnat� de to�i 
episcopii greco-catolici prin care se arat� 
pozi�ia acestei biserici fa�� de propunerea de 
a reveni la Biserica ortodox�. Întrucît 
ac�iunea episcopilor uni�i este de natur� a 
agita spiritele, v� rug�m s� binevoi�i a 
dispune s� se atrag� aten�ia Bisericii Unite de 
a nu mai r�spîndi asemenea circulare f�r� 
apobarea Dvs. În caz contrariu, Ministerul 
Afacerilor Interne va fi pus în situa�ia de a lua 
singur m�surile necesare”. Implicarea 
organelor Ministerului Afacerilor Interne în 
procesul de "unificare” al bisericilor române�ti 
este evident�. Aceea�i not� men�ioneaz� c� 
episcopul Hossu, în urma conferin�ei de la 
Oradea, a fost la Bucure�ti "pentru a 
prezenta memoriu asupra problemei unirii 
bisericilor �i pentru a cere ca: clerul s� nu fie 
persecutat” �i c� s-a întors la 14 iulie "foarte 
mul�umit de audien�a avut� la primul 
ministru”. Nici nu e de mirare, c�ci Petru 
Groza a excelat în promisiuni neonorate. 
Conferin�a episcopal� de la Oradea a hot�rât 
ca episcopii s� continue ac�iunile de ap�rare 
a credin�ei �i Bisericii Unite. O not� 
informativ� din 21 iunie �i un raport al 
Siguran�ei din Cluj, întocmit la aceea�i dat�, 
reproduc pasaje din cuvântarea episcopului în 
catedrala din Cluj, de Rusalii, �i formuleaz� 
aprecieri privind BRU. Ambele documente au 
ajuns la Bucure�ti la 28 iunie 1948. 
Cuvântarea episcopului a fost considerat� o 
replic� la propunerea patriarhului Justinian: 
"Catedrala era ticsit� de credincio�i iar vocea 
ridicat� astfel încât, la sfâr�itul ei, Episcopul 
r�gu�ise complet”. Sunt reproduse pe larg 

pasaje din aceast� cuvântare: "Ast�zi, când 
serb�m Sfintele Rusalii, a�i auzit �i alte �tiri 
c�rora nu este permis ca s� le da�i crezare. 
Adev�rul este c� am fost chema�i s� ne unim. 
Dar cum? Apoi, a continuat ironic, „fr��e�te”. 
Apoi da, tot fr��e�te r�spundem �i noi: Noi 
�tim, sim�im �i credem cu t�rie c� facem 
parte din adev�rata biseric� a lui Christos. 
Aceasta este convingerea noastr� sfânt�. 
Este adev�rat c� între cele dou� biserici 
române�ti, dac� am vorbi în procente, am 
putea spune c� 96% ne asem�n�m. Deci în 
pu�ine ne separ�m. Dar tot atât de adev�rat 
este c� noi de�inem tezaurul adev�ratei 
credin�e. C�ci Biserica lui Christos este una 
singur� �i numai una. Sfântul Petru a fost 
unul �i acolo unde a fost el, acolo este �i 
adev�rata Biseric� a lui Christos. De dragul 
nim�nui nu vom deveni tr�d�tori. De dragul 
nim�nui de pe p�mînt noi nu ne vom p�r�si 
credin�a maicii noastre Roma”. Raportul 
precizeaz� c� episcopul era înconjurat de un 
cerc larg de canonici, preo�i �i laici, 
remarcând prezen�a canonicilor Avram, 
Chertes, Pura, a preo�ilor Alexandru Nicula, 
Virgil B�liban, Gheorghe Forna, Coriolan 
Suciu, a dr. Liviu Pop, a medicului Liviu Telia, 
a dr. Petre Rebreanu, acuza�i de colportarea 
�tirilor anglo-americane. Raportul conchide: 
"Din cele expuse mai sus, rezult� c� Biserica 
Greco-Catolic� nu numai datorit� intereselor 
de cast� ale preo�imii - ci �i datorit� 
împrejur�rilor specifice ar�tate, s-a 
transformat într-un puternic instrument al 
lag�rului imperialist �i al reac�iunii interne de 
ac�iune împotriva regimului democrat popular 
de la noi. Aceast� ac�iune, episcopul Hossu o 
duce cu ajutorul camarilei, prin care domin� 
via�a Bisericii Unite din regiunea sa, ca �i prin 
protopopii cu care vine destul de des în 
contact. Ace�tia, la rîndul lor, duc influen�a 
episcopului asupra preo�ilor �i credincio�ilor 
de la sate”. 

Noua lege a cultelor a determinat 
organizarea unei noi conferin�e episcopale, în 
zilele de 26-28 august, tot la Oradea. În 
primele dou� zile au participat episcopii 
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români uni�i, iar în ziua a treia �i episcopii 
romano-catolici de Alba Iulia, Ia�i �i Satu 
Mare. Dou� probleme au stat în aten�ia 
conferin�ei: efectul legii cultelor asupra 
�colilor confesionale �i prevederile aceleia�i 
legi în privin�a num�rului de 750.000 de 
credincio�i care "revin” unui episcop. 
Conferin�a a hot�rît redactarea unor memorii 
�i trimiterea lor lui Petru Groza, Stanciu 

Stoian, Vasile Luca �i Ana Pauker. (Din istoria 
Bisericii Române Unite, Editura Muzeului 
S�tm�rean, 2000) 

 

                        �tirban Marcel

                   
 
 

Oameni �i locuri din S�lajul interbelic 
 
În trecutele numere ale revistei am 

ar�tat nominal, cine au fost vrednicii cori�ti, 
care au activat în corul bisericii din �imleul 
Silvaniei în anii 1942-1948, cântând în fiecare 
duminic� �i s�rb�toare Sf. Liturghie. 

De multe ori corul a cântat Sf. 
Liturghie �i în alte localit��i din S�laj fiind 
întodeauna primit cu drag �i bucurie. Mi-au 
r�mas în minte multe întâmpl�ri înteresante 
petrecute cu ocazia unor asemenea deplas�ri, 
�i doresc s� v� povestesc pe scurt câteva 
dintre ele. 

Salvarea Bisericii ortodoxe din 
�imleu. Între cele dou� r�zboaie mondiale, 
la num�rul mic de credincio�i ortodoc�i din 
�imleul Silvaniei s-au mai ad�ugat �i al�ii 
veni�i ca func�ionari, elevi sau militari. Pentru 
desf��urarea normal� a vie�ii suflete�ti 
cre�tine a acestora a devenit necesar� 
ridicarea unei biserici �i instalarea unui preot 
ortodox. Biserica s-a în�l�at,    s-a înfiin�at �i 
parohia �i lucrurile au mers normal p�n� la 
Dictatul de la Viena, în urma c�ruia au urmat 
�i în �imleu ca în tot Ardealul expulz�rile �i 
refugiul multor func�ionari, cadre militare, 
profesori, înv���tori �i elevi. Bisericu�a 
ortodox� a r�mas f�r� credincio�i �i f�r� 
preot. Exista pericolul ca, cl�direa s� fie 
rechizi�ionat� de armata maghiar� sau 
transformat� în depozit de m�rfuri. În fa�a 
acestei situa�ii pentru a marca existen�a �i a 
asigura viitorul acestui sfânt loca�, cu 
speran�a unor vremuri mai bune, cu 

aprobarea �i îndemnul excelen�ei sale 
episcopul nostru Dr. Iuliu Hossu, corul 
bisericii greco-catolice din �imleu l-a invitat 
pe preotul ortodox de la Horoatul Crasnei, în 
colaborare cu care s-a oficiat din când în 
când câte o Sf. Liturghie la care participau cei 
câ�iva credincio�i ortodoc�i existen�i în 
�imleu, în frunte cu curatorul bisericesc 
maestrul cofetar Ilie Ranga la care erau �i 
cheile bisericii. De mai multe ori din lips� de 
credincio�i luam cu noi câte o ceat� de greco-
catolici. Ne-am bucurat când cu un pic de 
diploma�ie, a reu�it s� convingem st�pânirea 
de existen�a unei comunit��i ortodoxe la 
�imleu. În felul acesta am reu�it s� salv�m 
existen�a bisericii ortodoxe din �imleu-
Silvaniei. Îmi pare r�u c�, cu mijloacele 
tehnice de atunci n-am putut înregistra 
cuvântul de sincer� �i fr��easc� mul�umire 
rostit de p�rintele ortodox la masa comun� 
oferit� la modestul restaurant “Miclea” celor 
care au contribuit la aceast� ac�iune 
“fr��easc� �i româneasc�” dup� cum s-a 
exprimat episcopul nostru Iuliu Hossu. 

Parastasul de la Ip, 1945. O 
ac�iune deosebit� în mediul s�tesc a fost �i 
primul parastas slujit pentru cei 157 de 
români uci�i în septembrie 1940 de c�tre 
horty�ti la Ip, jude�ul S�laj. Corul s-a deplasat 
acolo cu ajutorul c�ru�a�ilor de pe Uli�a 
româneasc�, de care am uzat de mai multe 
ori în deplas�rile noastre. Am sosit cu bine în 
dreptul cimitirului unde se afl� groapa 

MEMORIA ACTIV�
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comun� a martirilor. Îndruma�i de câ�iva 
localnici ne-am îndreptat pe c�rare spre 
cimitir. Nu voi uita niciodat� c� în timp ce 
urcam spre mormântul comun, din dreapta 
din turnul bisericii reformate, un grup de 
tineri au aruncat cu pietre dup� noi, 
manifestându-�i ura barbar�, nest�pânit� 
fa�� de cei ce mergeam s� ne plângem fra�ii. 
Cel de sus ne-a ajutat. Nu a fost lovit nimeni 
de pietrele du�mane. Sus la groapa comun� 
am întâlnit preo�ii de la Oradea, care l-au 
înso�it pe iubitul nostru, tân�r episcop, Ioan 
Suciu. Acolo mai erau prezen�i mai mul�i 
preo�i s�l�jeni, între care �i impun�torul 
protopop al Zal�ului, Trufa� Liviu. De la Zal�u 
mai erau câteva persoane oficiale �i mi se 
pare �i prefectul de atunci Virgil Câmpean. S-
a adunat lume mult�, ��rani din Ip �i din 
împrejurimi, intelectuali mai ales din Ardealul 
de nord, care au asistat neputincio�i la 
barbariile comise în 1940 de c�tre armata 
hortyst�. A venit lume mult� cu durere în 
suflete, pentru a cinsti memoria unor oameni 
nevinova�i, uci�i mi�ele�te de c�tre o band� 
de criminali în uniform� militar�. Sfânta 
Liturghie �i parastasul au fost slujite de un 
sobor de preo�i în frunte cu dragul nostru 
episcop, neîntrecutul orator Dr. Ioan Suciu, a 
c�rui alese cuvinte au adus mâng�iere, pace 
�i lini�te în sufletele celor veni�i s�-�i plâng� 
apar�in�torii �i s� se roage pentru sufletele 
lor. Înainte de plecare spre cas� a trebuit s� 
ascult �i m-am cutremurat de povestea unui 
��ran, care prin minune a supravie�uit nop�ii 
de 13/14 septembrie 2004. Se chinuie�te. 
Zice c� nu are hodin�, aproape în fiecare 
noapte e c�znit de vise îngrozitoare, c�ci 
revede gr�mada de oameni care se zbat, se 
zvârcolesc înjunghia�i, spinteca�i, împu�ca�i, 
între via�� �i moarte, copii care plâng speria�i 
de soarta ce-i a�teapt�. Omul continu� cu 
povestea: “M� trezesc dup� asemenea vise �i 
m� cuprinde jalea când îmi amintesc, c� din 
toat� familia am r�mas singur, c�ci fra�ii mei 
odat� cu sora mea Maria �i cu mama mea au 
plecat din lumea asta batjocori�i, înjura�i �i 
împu�ca�i. Oare de ce?” Regret profund c� 
graba c�ru�a�ilor �i poate �i a cori�tilor m-au 

desprins de românul chinuit de visele nop�ii 
de groaz�. Trebuia s� mai stau cu dânsul. Nu 
m� pricepeam s� g�sesc cuvinte de 
mâng�iere pentru asemenea durere. Poate c� 
dac� i-a� mai fi ascultat povestea 
îngrozitoarelor vise, poate �i a amintirilor de 
groaz� tr�ite în noaptea de 13/14 
septembrie, acest suflet chinuit s-ar mai fi 
u�urat. Cu siguran�� �i m�rturisirea durerilor 
poate aduce mâng�iere �i u�urare. 

 Astfel în prim�vara anului 1943 au 
cântat Sf. Liturghie la Jurtelec. Intrând în 
curtea bisericii am observat u�a bisericii larg 
deschis� �i în fa�a u�ii o tr�sur�, în care 
�edea nemi�cat�, se p�rea bolnav�, o 
doamn�. Din apropiere a ap�rut un domn, 
care �inând seama de graba noastr�, b�nuind 
cine suntem s-a prezentat telegrafic ca fiind 
înv���torul “Graur”. Biserica era ticsit� de 
lume. Sfânta slujb� cor-preot se desf��ura 
foarte frumos când deoadat� preotul parc� 
înecat s-a oprit într-un mod neobi�nuit, n-a 
rostit mai mult timp nici un cuvând. M-a 
fulgerat ideea c� preotul a suferit un stop 
cardiac sau vreun accident vascular. Un 
corist care a fugit pân� jos s� vad� ce s-a 
întâmplat, m-a informat c� l-a g�sit pe preot 
plângând, cu capul rezemat de interiorul 
iconostasului. Dup� încheierea Sf. Liturghie, 
preotul s-a adresat corului �i �i-a cerut scuze 
pentru momentul neobi�nuit pe care l-a 
produs, nemaiputându-se st�pâni �i     l-au 
înecat lacrimile fiind profund mi�cat de 
m�re�ia �i armonia corului. La ie�ire mul�i 
credicio�i ne-au întrebat când vom mai veni 
la Jurtelec, c�tare frumoas� priceasn� a 
cântat corul, dar între timp a ap�rut �i 
domnul înv���tor Graur care a exprimat 
mul�umiri din partea sa �i a doamnei sale 
care a insistat s� fie adus� la biseric� cu 
toate c� era bolnav�, paralizat� �i a ascultat 
de afar� Sf. Liturghie cu cor, stând tot timpul 
sprijinit� �i nemi�cat� în tr�sur�. Am acceptat 
cu drag invita�ia jurtelecanilor �i am venit de 
mai multe ori în acest sat românesc, 
ospitalier �i le-am cântat �i alte pricesne 
frumoase. Cu o ocazie am asistat dup� Sf. 
Liturghie la o �edin�� de judecat� în curtea 
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bisericii. Judec�tor împ�ciuitor era chiar 
p�rintele satului, care cu în�elepciune �i 
dreptate a rezolvat diferendele ivite de o 
bucat� de timp între unii s�teni spre 
mul�umirea �i împ�carea tuturor, a�a c� 
nimeni nu mai avea de c�utat dreptate la 
judec�torii sau tribunale din Zalau sau Cluj. 
M-am gândit de multe ori, ce frumos ar fi 
dac� peste tot, în toate satele noastre 
române�ti, sfânta dreptate str�mo�easc� �i 
cre�tineasc� ar fi slujit� ca în jurtelecul acelor 
ani. 

Multe biserici din Ardealul cedat în 
1940, au avut de suferit unele distrugeri 
grave, altele profan�ri ca cele din Boc�a, 
Marca �.a. În aceast� situa�ie, frumoasa 
biseric� din Boc�a a fost resfin�it� de 
episcopul Dr. Iuliu Hossu. A participat un 
num�r imens de credicio�i pe care spa�ioasa 
biseric� nu i-a putut cuprinde �i serviciul 
religios s-a f�cut în curtea bisericii. Corul 
pentru considerente acustice fiind a�ezat în 
fa�a într�rii în biseric�, a sunat admirabil, 
colaborând perfect tot timpul cu numerosul 
grup de preo�i, care având în frunte pe 
Preasfin�itul episcop de Cluj, Dr. Iuliu Hossu. 
beneficiind �i de un timp frumos însorit de 
prim�var�, au realizat un în�l��tor serviciu 
religios, înso�it de armoniile corului, care s-a 
ridicat la nivelul minunatei �i mi�c�toarei 
predici ro�tite de neîntrecutul orator, 
episcopul Iuliu Hossu, care a cuprins cea mai 
sublim� �i sfânt� rug�ciune pentru pace, 
rostit� în timpul celui mai crâncen r�zboi. 
Mul�i din cei prezen�i aveau pe cei dragi, fra�i, 
feciori p�rin�i cuprin�i în aceast� diabolic� 
hor� a mor�ii �i s-au al�turat profund mi�ca�i 
la aceast� minunat� predic�-rug�ciune, care 
a cuprins de mai multe ori propozi�ia: “D�-ne 
Doamne pace �i ne dai totul”. În fa�a bisericii 
din Boc�a se g�sesc unul lâng� cel�lalt 
mormintele a doi oameni de seam� ai 
S�lajului. Unul e al neînfricatului lupt�tor 
pentru drepturile poporului român Simion 
B�rnu�iu, iar cel�lalt al vestitului vicar al 
S�lajului, Alimpiu Barbuloviciu. La ie�ire, mai 
ales cei mai tineri doreau s� afle câte ceva 
despre ace�ti reprezentan�i ai neamului 

nostru. Le-am ar�tat c� aici unde e atâta 
lume, despre ei, nu se poate vorbi a�a cum 
se cuvine (suntem sub st�pânire str�in�), dar 
c� la urm�toarea repeti�ie de cor, vom avea 
multe de povestit, �i a�a a fost.  

Cu alt� ocazie am mers pe jos cale de 
6-7 km pân� la Crasna. E sat mare, cu 
români în minoritate, dar oameni de isprav� 
care �i-au construit o frumoas� biseric� în 
care atunci prin anii 1940 slujea un preot 
venerabil, care mi se pare c� se numea 
Flonta �i care s-a bucurat mult de 
colaborarea cu corul din �imleu având 
posibilitatea s� ofere o frumoas� Liturghie 
bunilor s�i credincio�i. Dup� încheierea Sf. 
Liturghii am avut satisfac�ia de a m� 
împ�rt��i din partea preotului, cu multe 
evenimente din istoria S�lajului mai ales din 
cele petrecute la sfâr�itul secolului al XIX-lea. 
Despre greut��ile întâmpinate cu construirea 
frumoasei biserici, mândria Crasnei �i a 
harnicilor români din partea locului. Cu ocazia 
acestei vizite a corului la Crasna     m-am 
bucurat de c�ldura �i prietenia cu care au fost 
primi�i membrii corului în casele �i la mesele 
bunilor credincio�i de acolo, care s-au 
întrecut  în tradi�ionala ospitalitate 
româneasc�. 

Zal�u. În fiecare an începând cu 
1943, corul bisericii noastre din �imleu, 
participa la Sfânta Liturghie arhiereasc� 
închinat� s�rb�torii “Adormirea Maicii 
Domnului”, la 15 august ce se desf��ura în 
monumentala Catedral� greco-catolic� din 
Zal�u, (confiscat� de comuni�ti �i înc� 
neretrocedat�), care pe lâng� o acustic� 
deosebit� oferea �i spa�iul necesar amplas�rii 
unei mari forma�ii coral-instrumentale cum a 
fost a noastr� la 15 august 1944. Înc� eram, 
sub st�pânire str�in� �i amintesc aceasta 
deoarece deplasarea de la �imleu la Zal�u a 
100 de persoane (corul cu orchestra plus 
inevitabilele anexe) prezenta în acele vremuri 
riscuri, pentru evitarea c�rora ne-am adresat 
din timp prefecturii din Zal�u. Prefectul, 
baronul Iozsika a refuzat s� ne acorde 
cuvenita aprobare invocând pericolul aerian 
la care ar fi expus� o mul�ime compact� ca a 
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noastr�. Ne-am dat sema imediat c� nu 
bobele americanilor le-a avut prefectul în 
vedere când a refuzat aprobarea, ci �tirbirea 
m�re�iei solemnit��ii religioase române�ti, 
pentru a c�rui reu�it� trebuia s� fim �i noi la 
Zal�u. Ne-am asumat r�spunderea. O parte 
din cori�tii care aveau rude �i prieteni în 
Zal�u au plecat cu o zi mai devreme cu 
autobuzele, al�ii rând pe rând cu c�ru�ele 
vrednicilor români de pe Uli�a româneasc�. 
Oricum la începerea Sfintei Liturghii tot corul 
�i orchestra erau prezen�i, plus o persoan�. 
Era tat�l meu, preotul Virgil Cuteanu, dirijorul 
corului bisericii greco-catolice Iris din Cluj 
(înc� neretrocedat�) foarte bun violonist, 
care �i-a luat vioara �i a venit la Zal�u s� ne 
fie de ajutor. Câ�iva feciori vrednici �i 
puternici au urcat în cor pianul împrumutat cu 
m�rinimie de c�tre avocatul dr. Pintea din 
Zal�u. Istrumentul era necesar pentru piese 
speciale �i în general pentru orchestr�. Sfânta 
Liturghie a avut o desf��urare solemn�. S-a 
nimerit ca la Sf. Altar s� slujeasc� numai 
preo�i cu voce �i ureche muzical� bun�. 
În�l��toarele cuvinte de înv���tur� rostite de 
dragul nostru mare episcop Ioan Suciu au 
cucerit inimile mul�imii de credicio�i, 
în�l�ându-i suflete�te �i înt�rindu-le credin�a 
�i n�dejdea în zile mai bune. Corul în 
colaborare  cu con�tiincioasa noastr� 
orchestr�, st�pânind un valoros repetoriu a 
contribuit la realizarea unui moment de 
solemn� afrimare a culturii noastre 
religioase na�ionale.  M-am convins de 
aceasta când dup� Sf. Liturghie, la ie�irea din 
biseric�, un ofi�er superior în uniform�, de 
etnie str�in�, r�t�cit prin nu �tim ce 
împrejur�ri în mul�imea din biseric�, s-a 
apropiat de mine �i mi-a m�rturisit, c� nu �i-a 
putut închipui ca românii s� fie în stare s� 
realizeze lucrurii a�a de frumoase. L-a 
încântat Sf. Liturghie, dar mai ales cântecele 
corului atât de solemne. Mi s-a p�rut sincer� 
m�rutirsirea, precum �i “gratula�ia” evident în 
limba maghiar�. Din ce s-a cântat la aceast� 
Sf. Liturghie s-a desprins ca priceasn�, 
partea a II-a Adagio din concertul no 1 de 
Gavril Muzicescu precum �i marele “Aliluia” 

de G.F. Händel atât de apreciate de iubitul 
nostru episcop Ioan Suciu, care �i de ast� 
dat� �i-a exprimat suprema satisfac�ie pentru 
contribu�ia corului la realizarea acestei sfinte 
s�rb�tori. Dar �i multe alte persoane, 
intelectuali sau oameni simpli �i-au 
manifestat admira�ia pentru frumuse�ea 
corului bisericesc cu acompaniament de 
orchestr�. Dintre to�i am re�inut impresia 
unui ��ran mai în vârst�, pletos, din Moigrad, 
care zicea: “Io când am intrat în biseric� am 
auzit cântare ca din rai, gândeai c-o coborât 
îngerii în biseric� �i cânt� laolalt� cu ceterile 
�i trâmbi�ele”. Nu voi uita niciodat� aceast� 
apreciere pozitiv�, fa�� de un fenomen artistic 
muzical, întâlnit poate prima dat� în via�a sa, 
dar pentru care a dovedit atâta în�elegere �i 
satisfac�ie artistic� un suflet de ��ran român. 
Cu fel de fel de gânduri de acest fel, la o 
s�pt�mân� dup� Sfânt� M�rie Mare, am 
plecat la Oradea, la episcopie, cu planuri de 
viitor. Era 23 august. În seara acelei zile am 
auzit la Radio Bucure�ti, importantul 
discurs al Majest��ii Sale Regele Mihai I. 
Am admirat curajul tân�rului rege, care cu 
nem�ii st�pâni în Bucure�ti, �i în toat� �ara, a 
îndr�znit cu riscul vie�ii sale, s� previn� 
transformarea patriei în zon� de crâncen 
r�zboi. Dup� o asemenea �tire senza�ional� 
se impunea o singur� urmare fireasc� “s-a 
spulberat Dictatul de la Viena” �i optimist, în 
diminea�a zilei de 24 august m-am gr�bit 
spre palatul episcopal, unde la intrarea 
principal�, care întredeschis�, erau instala�i 
de paz� doi jandarmi înarma�i, care m-au 
chestionat, telegrafic, despre scopul venirii 
mele, dar cât timp a durat acest mic 
interogatoriu, am aruncat o privire în 
spa�ioasa curte a palatului unde am z�rit o 
mare mul�ime de preo�i greco-catolici în 
picioare, iar în fundul cur�ii, tot în picioare pe 
episcopul nostru, care m-a z�rit �i mi-a 
zâmbit, cu proverbiala-i bun�tate �i mi-a 
schi�at o binecuvântare. Jandarmii m-au 
îndrumat s� plec imediat de acolo. Am plecat 
cu gândul s� ajung la consulatul nostru, dar 
dup� câ�iva pa�i m-am întâlnit cu un grup de 
�imleuani care mi-au relatat c� dup� discursul 
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regal în timpul nop�ii to�ii românii mai de vaz� 
din �imleu în frunte cu bolnavul p�rinte vicar, 
au fost aresta�i si c� pe mine m-a c�utat 
prima oar� poli�ia, considerându-m�, se vede, 
cel mai important opozant. M-a nelini�tit 
pu�in relatarea �imleuanilor, dar v�zând �i 
cele întâmplate cu preo�ii la Oradea, mi-am 
dat seama c� trebuie s� ne a�tept�m la 
evenimente deosebite. Eram sigur c� arest�ri 
s-au f�cut �i la Cluj �i eram nelini�tit de 
soarta p�rin�ilor mei �i a prietenilor de acolo.  
M-am gândit, în primul moment s� m� reped 
pân� acolo, dar dup� o judecat� mai a�ezat�  
m-am hot�rât s� m� reîntorc la �imleu, unde 

m� a�teptau bunii mei prieteni, aresta�i, 
dragii mei cori�ti �i cu siguran�� detectivul 
Molnar, despre care am aflat c� avea ca 
principal� sarcin� de serviciu s� se ocupe 
permanent de modesta mea persoan�. M-
am reîntors. Despre cele întâmplate 
începând cu 24 august �i pân� în 18 
octombrie, ziua eliber�rii �imleului, doresc s� 
v� povestesc în viitor. 

                                                                                
Prof. Marius Cuteanu

 

                                        P�rin�ii Sfintei Tereza de Lisieux: 
                         înso�itorii no�tri pe  calea vie�ii 6 / 13 

 
Sub motoul "Dumnezeu mi-a d�ruit p�rin�i mai demni s� tr�iasc� în 

cer decât pe p�mânt. Am avut fericirea s� am p�rin�i f�r� egal", num�rul pe octombrie 2008 al 
revistei Lumea Catholica ni-i prezint� pe p�rin�ii Sfintei Tereza de Lisieux, recent beatifica�i 
împreun� chiar în ziua în care fiica lor a fost declarat� în urm� cu mai mul�i ani Doctor al Bisericii: 
19 octombrie, Ziua Mondial� a Misiunilor. Articolul "P�rin�ii Sfintei Tereza de Lisieux: înso�itorii 
no�tri pe calea vie�ii", tradus de Ecaterina Hanganu, prezint� c�snicia celor doi so�i care, refuza�i 

în dorin�a lor de a intra în via�a consacrat�, au fost condu�i de Domnul 
spre a se întâlni �i a forma împreun� o familie în c�utarea permanent� a 
sfin�eniei. 

Au avut nou� copii, din care au supravie�uit cinci, cinci fete care 
toate au intrat în via�a c�lug�reasc�. So�ii Martin "au fost angaja�i pe 
deplin în via�a de zi cu zi, în afaceri, în via�a social� �i eclezial�. Dar în 
acela�i timp, privirea lor era orientat� constant spre Cer... Fiecare era 
constant în rug�ciune, în via�a contemplativ�, în via�a de rug�ciune în 
familie, în via�a liturgic� a Bisericii �i împreun�, în familia lor. So�ul �i so�ia 
urm�reau un program strict. Mergeau în fiecare diminea�� la Sfânta 
Liturghie de la ora 5.30... În fiecare diminea�� �i seara se rugau cu toat� 
familia. Respectau duminicile �i s�rb�torile rânduite de Biseric�. Louis 

conducea adora�ia de noapte a Euharistiei. Zelie, ultima care mergea la culcare, r�mânea pân� la 
miezul nop�ii. Erau o mul�ime de lucruri care trebuiau f�cute, dar Îl slujeau cu generozitate pe 
Dumnezeu �i aproapele". 

"Prin multele dureri �i încerc�ri prin care le-a fost dat s� treac�, Louis �i Zelie au continuat 
s� cread� în iubirea pe care Dumnezeu o poart� personal fiec�ruia dintre ei �i copiilor lor, în 
parte... Zelie avea puterea s�-i scrie cumnatei sale, consolând-o la moartea copilului acesteia: 
`Scumpul t�u copila� e cu Dumnezeu acum; se uit� în jos la tine �i te iube�te �i într-o zi va fi din 
nou al t�u`". Referindu-se la moartea propriilor ei copii, ea continua: "Mul�i mi-au spus: `ar fi fost 
mai bine pentru tine s� nu-i ai deloc`. Dar n-am putut suporta o astfel de vorb�rie. Nu cred c� 
p�rerea de r�u �i necazurile pe care le-am îndurat ar putea fi comparate cu fericirea etern� a 
copiilor mei cu Dumnezeu. În afar� de asta, ei nu sunt pentru totdeauna pierdu�i; via�a-i scurt� �i 
e plin� de cruci, dar îi vom reg�si iar��i în Cer". 

SINAXAR 
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"Dup� ce au dus o via�� eroic�, Louis �i Zelie au avut de îndurat boli lungi �i necru��toare, 
iar în cazul lui Zelie, moartea prematur�. Ea a murit de cancer la sân la vârsta de 46 ani, pe când 
Tereza, fiica cea mai mic�, nu avea decât 4 ani. La aflarea diagnosticului a avut puterea s� scrie: 
`A�adar, s� l�s�m totul în mâna Domnului. El �tie mai bine decât noi ce anume e bine pentru noi. 
El r�ne�te �i tot El vindec�. Am s� merg la Lourdes cu primul pelerinaj �i sper c� Sfânta Fecioar� 
m� va vindeca dac� acest lucru e necesar`. Când a v�zut c� nu s-a vindecat la Lourdes, �i-a 
p�strat mai departe credin�a". În încheierea materialului se subliniaz�: "Dumnezeu a chemat 
Biserica s�-i beatifice pe cei doi so�i, nu pentru gloria lor, ci ca s� ne stimuleze, în împrejur�rile 
specifice societ��ii de ast�zi, s� le imit�m iubirea, fidelitatea în iubire, slujirea lui Dumnezeu �i a 
aproapelui, iubirea fa�� de cei s�raci, implicarea în rug�ciune �i în via�a comunit��ii, �i mai ales 
abandonarea complet� în fa�a voin�ei lui Dumnezeu". 
                                                                            (Sursa: Lumea Catholica) 

 
 

                               Duminica Înfrico��toarei Judeca�i 
                                   (a XXXV-a dup� Rusalii) 

“Iar când va veni Fiul Omului întru m�rire 
cu to�i sfin�ii îngeri, atunci va �edea pe scaunul 
m�ririi �i se vor aduna înaintea Lui toate 
popoarele” (Mt. 25,31). 

Fiecare pericopa evanghelic� citit� în 
duminicile de peste an, ne ofer� prilejul s� 
reflect�m asupra unor anumite înv���turi 
necesare pentru via��. Unele ne înt�resc în 
credin��, altele ne încânt� prin frumuse�ea 
înv���turilor. Uneori cartea dumnezeiasc� ne 
picur� în inimi stropi de mil� �i de bun�tate, 
alteori ne îmbie la reculegere �i mâng�iere. 
Evanghelia de ast�zi ne treze�te în suflet 
zguduitorul sentiment al groazei, al fricii. Ea ne 
vorbe�te despre aceea zi care va însemna 
ultimul act al istoriei omene�ti: ziua ar�t�rii 
Fiului Omului, ziua împlinirii Împ�r��iei lui 
Dumnezeu, judecata din urm�. Icoana judec��ii 
din urm� a avut întodeauna o înrâurire puternic� 
�i binef�c�toare asupra sufletului omenesc. 
Datorit� ei, au r�mas neclinti�i în credin�� cei 
dintâi cre�tini. Datorit� ei, mucenicii au primit 
chinurile �i moartea cu zâmbetul pe buze. 
Gândul la judecata din urm� le-au f�cut pe 
fecioare s� biruiasc� ispitele c�rnii �i pe 
mucenici s� g�seasc� dulce asprimea vie�ii lor. 
Acela�i gând a f�cut ca mii �i mii de p�c�to�i s� 
se întoarc� la Dumnezeu �i s� verse lacrimi de 
c�in��. Drama ce se descrie este drama vie�ii �i 
dac� ve�i privi bine v� ve�i descoperi pe voi 
în�iv�. Acolo, la înfrico�atul tribunal ceresc, în 

fa�a miilor de îngeri, în mijlocul nesfâr�itului 
num�r de împricina�i, ve�i sta voi în�iv� într-un 
col� ca s� primi�i din partea Marelui Judec�tor, 
ce? Via�� sau moarte, fericirea sau osânda; 
r�spl�tirea sau pedeapsa. Cea dintâi descoperire 
ce ne-o face Evanghelia judec��ii din urm�, este 
aceea c� va veni prin surprindere, “Iar despre 
ziua �i ceasul acela nimeni nu �tie, nici îngerii 
din ceruri, nici Fiul, f�r� numai Tat�l” (Mt. 
24,36). Totu�i, Isus ne descoperit semnele care 
vor premerge judec��ii: Dumnezeu va zgudui din 
temelii stihiile Universului; soarele se va 
întuneca, luna nu-�i va da lumina sa, stelele vor 
c�dea de pe cer �i toate puterile cerului se vor 
cl�tina, apoi Domnul va trimite pe îngerii s�i s� 
vesteasc� ceasul înfrico�at. La r�sunetul 
trâmbi�elor îngere�ti to�i mor�ii se vor scula din 
morminte, de la Adam �i pân� la cel de pe urm� 
n�scut; cei mor�i de b�trâne�e, cei mor�i din 
pruncie, cei îneca�i în ape, cei uci�i în r�zboaie, 
cei sfâ�ia�i de fiare �i cei ar�i în foc. To�i î�i vor 
îmbr�ca trupurile în care au vie�uit �i tremurând 
se vor înf��i�a înaintea judec�torului Preaînalt. 
Cine va fi judec�torul? Fiul Omului în toat� 
m�re�ia �i puterea lui. Isus Cristos în toat� 
plin�tatea majest��ii Sale dumnezeie�ti. Spre a 
în�elege ce înseamn� un judec�tor Dumnezeiesc 
în toat� m�re�ia Lui voi aminti dou� întâmpl�ri 
biblice: - Când Dumnezeu s-a coborât pe 
muntele Sinai, ca s� dea legea lui Moise, locul s-
a f�cut atât de înfrico�at, încât poporul, la 
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poalele muntelui, s-a umplut de fric� �i 
cutremur, de�i Domnul s-a ar�tat acoperit, în 
chip tainic. – Isus pe muntele Taborului, �i-a 
ar�tat numai o raz� din str�lucirea sa �i cu toate 
acestea cei trei ucenici au c�zut cu fe�ele la 
p�mânt �i s-au sp�imântat foarte. Gândi�i-v� ce 
ar�tare va fi aceea când Dumnezeu va veni pe 
norii cerului, nu ca s� v� dea legea, ci ca s� 
judece pe c�lc�torii de lege, nu ascuns, ci în 
toat� str�lucirea Lui. Oamenii se vor sim�ii în 
fa�a Lui, vinova�i. Cât de mare e frica �i ru�inea 
când dai ochi cu omul c�ruia i-ai f�cut vre-un 
r�u. Când fii lui Iacob l-au întâlnit în Egipt pe 
bunul �i blândul lor frate Iosif, pe care-l 
vânduser� ca rob, de fric� �i de ru�ine nu putur� 
s� scoat� o vorb�. Dar când îl vom vedea pe pe 
Isus care s-a r�stignit �i a murit pentru noi �i pe 
care noi l-am tr�dat, l-au vândut �i l-am 
batjocorit cu p�catele noastre, cu ce ochi îl vom 
privi, cu ce inim� vom sta în fa�a lui? La 
judecata de apoi, Dumnezeu se va ar�ta în toat� 
urgia �i mânia Sa. S� ne amintim de potop, de 
arderea Sodomei �i Gomorei, la pl�gile asupra 
lui Faraon egipteanul, dar niciodat� Dumnezeu 
n-a aprins pe p�mânt toat� urgia sa. 
Întodeauna mânia sa a fost potolit�, îmblânzit� 
de iubirea Sa fa�� de oameni.  

La judecat� nu va mai fi a�a: atunci 
Dumnezeu va fi numai mânie, f�r� blânde�e, 
numai dreptate, f�r� mil�. Sfântul Ioan spune c� 
acel ceas va fi atât de grozav încât p�c�to�ii vor 
striga mun�ilor �i stâncilor: “C�de�i peste noi �i 
ascunde�i-v� de fa�a celui ce �ade pe tron �i de 
mâna mielu�elului. C� a venit ziua cea mare a 
mâniei �i cine poate s� stea? (Apoc. 6,16). 
Atunci sfin�ii nu vor mai mijloci pentru noi, ci vor 
cere ca Domnul s� fac� dreptate cauzei Sale. 
Atunci r�nile deschise ale lui Isus vor striga �i 
sângele p�timirii Lui va cere s� fie r�zbunat. La 
acel proces teribil vor fi chema�i to�i f�r� 
deosebire: grecul sau barbarul, s�racul �i 
bogatul, omul de lume, c�lug�rul, regele �i 
ultimul ce�etor. În fa�a judec�torului suprem 
toate titlurile, toate rangurile vor dispare: 
st�pânul va sta al�turi de rob, prin�ul lâng� 
��ran, savantul lâng� ne�tiutor, generalul lâng� 
soldat, conduc�torul de stat lâng� m�tur�torul 

de strad�, to�i deavalma, o mare de capete 
încremenite de spaim�. 

Apoi va începe judecata. În fa�a acelui 
tribunal vor fi rechemate toate clipele vie�ii 
noastre, toat� istoria vie�ii noastre de la prima 
sim�ire pân� la cea de pe urm� suflare. Atunci 
nu vom putea ascunde nimic. Toate vor fi 
scoase la iveal�: p�catele pe care noi le-am 
f�cut �i p�catele altora a c�ror cauz� am fost noi 
cu sfatul sau cu pilda noastr�. Binele pe care l-
am f�cut �i cel ce nu l-am f�cut de�i l-am fi 
putut face. Toate faptele noastre vor fi strânse 
la un loc sub privirile noastre însp�imântate. Se 
va ar�ta �i istoria ascuns� a inimii noastre, a 
acelei inimi care întodeauna s-a ferit de v�zul 
lumii, care s-a ar�tat înafar� bun�, dreapt�, 
curat� dar care în�untru era plin� de putregai, 
de dorin�e ru�inoase, de gânduri murdare, de 
planuri mi�ele�ti, care doar a�teptau un prilej 
spre a le împlini. O lumin� nea�teptat� va 
lumina aceast� pe�ter� de p�cate de unde vor 
ie�i la iveal� tot felul de r�ut��i. Aceast� 
cercetare se va face în fa�a tuturor îngerilor �i 
oamenilor. 

În ziua judec��ii, Fiul Omului ne va 
demasca în fa�a tuturor! “Aduna-voi împotriva ta 
pe to�i, voi descoperi goliciunea ta înaintea lor �i 
ei vor vedea toat� neru�inarea ta” (Ezechiel 
16,37). Da, toat� lumea va fi martor� neru�in�rii 
noastre.  

Dup� aceea va urma desp�r�irea. “�i va 
desp�r�i, Fiul Omului pe unii de al�ii cum 
desparte oile de capre”. În lumea aceasta 
deosebirile dintre oameni le formeaz� averea, 
slujbele, rangurile. În ziua cea de apoi nu va fi 
a�a. Se va desp�r�i pleava de grâu, vasul de 
ru�ine de vasul de cinste, p�c�tosul de cel 
drept. Va fi o desp�r�ire crud�. Se va desp�r�i 
tat� de fiu, prieten de prieten, frate de sor�. 
Dac� desp�r�irea prin moartea trupeasc� ne las� 
o speran�� a posibilei revederi, aceast� 
desp�r�ire final� de la judecat� va fi pe vecie �i 
nu va l�sa nici o speran�� de întâlnire. 

Dup� aceea, Împ�ratul m�ririi privind din 
v�zduh spre cele dou� cete, întâi se va adresa 
celor de-a drepta, cu blânde�e �i cu bun�tate: 
“Veni�i binecuvânta�ii P�rintelui Meu! Ie�i�i din 
p�mântul în care a�i fost dispre�ui�i �i socoti�i ca 
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lep�d�turile lumii! Urma�i-m� pe c�ile 
nemuritoare ale gloriei �i fericirii, precum m-a�i 
urmat pe cele ale umilin�elor �i suferin�ei. M-a�i 
ascultat, m-a�i iubit. Veni�i de mo�teni�i 
împ�r��ia g�tit� vou� de la întemeierea lumii!”.  
Se va adresa apoi celor de-a stânga, cu fl�c�rile 
mâniei �i ale r�zbun�rii în priviri, cu un glas ce 
va deschide sânurile p�mântului, Domnul va 
striga p�c�to�ilor: “Duce�i-v� de la Mine 
blestema�ilor, în focul cel de veci! M-a�i 
dispre�uit, mi-a�i c�lcat poruncile în picioare, v-
a�i f�cut idoli din pl�cerile �i de�ert�ciunile lumii! 
Duce�i-v�! Pl�cerile voastre au fost repezi �i 
trec�toare. Chinurile ce v� a�teapt� vor fi f�r� 
sfâr�it!”  

În vreme ce p�c�to�ii, blestemându-�i 
soarta �i ceasurile în care s-au n�scut, se vor 
pr�bu�i în pr�pastiile iadului ca s� se chinuiasc� 
în veci, drep�ii se vor în�l�a spre m�ririle cere�ti, 
cântând imnuri de m�rire, ca s� se bucure 
deapururi de desf�t�rile cele negr�ite ale 
împ�r��iei lui Dumnezeu. Dup� ce Moise a citit 
israilitenilor legea Domnului a sfâr�it prin 
cuvintele acestea: “Fiii lui Israel! Iat� eu v-am 
pus ast�zi înainte via�a �i moartea, 

binecâvântarea �i 

blestemul. O binecuvântare dac� nu ve�i ie�i din 
c�ile Lui �i ve�i p�zi poruncile Lui. Un blestem, 
dac� nu ve�i asculta �i ve�i sluji altor dumnezei. 
Alege�i!” (Deuteronom 30,15-19). 

Cu acelea�i cuvinte sfâr�esc �i eu cuvântul 
meu de ast�zi: Fra�ilor, v-am ar�tat f�g�duin�ele 
�i amenin��rile, moartea �i via�a, partea cea 
stâng� �i partea cea drept�, v� întreb: pe care 
din aceste dou� drumuri p��i�i? În care ceat� v-
a�i duce dac� Cristos ar ap�rea în clipa aceasta 
s� judece lumea? S� nu ne am�gim. Murim a�a 
cum tr�im. D�c� tr�im în p�cate în p�cate 
murim, �i vai de cel ce moare în p�cate. De 
aceea v� îndemn, îndrepta�i-v�, întorce�i-v� la 
Dumnezeu! Postul mare e înaintea u�ilor. Iat� 
vremea potrivit� pentru primenirea sufletului �i 
pentru cur��irea de p�cate. Folosi�i acest prilej 
binecuvântat! M�rturisi�i-v� p�catele preo�ilor! 
Înoi�i-v� via�a prin primirea Sfintelor Taine! Lua�i 
hot�rârea sfânt� ca niciodat�, cu nici un pre�, s� 
nu mai ie�i�i din calea Domnului.  

Dac� ve�i tr�i ca dpre�ii; ca drep�ii ve�i fi 
r�spl�ti�i în ziua înfrico��toarei Judec�ti. Amin!                
Pr. �urca� Gheorghe 

 
Duminica Samarinencei 

(a V-a dup� Pa�ti) 
 

În Duminica a cincea dup� Pa�ti pr�znuim 
s�rb�toarea Samarinencei. Praznicul se înscrie în 
ciclul duminicilor de dup� Pa�ti, care îl prezint� pe 
Isus Hristos drept Fiul lui Dumnezeu, întrupat, 
venit în lume în c�utarea omului c�zut în p�cat, 
pentru a-l ridica din aceast� stare �i a-l repune în 
demnitatea cea dintâi.  

Înainte de patima �i de Învierea Sa, 
Domnul Hristos, a vestit Evanghelia Împ�r��iei, 
descoperind ucenicilor c� alegerea celor vrednici 
de mo�tenirea cea ve�nic� f�g�duita de El se va 
face, nu numai dintre iudei ci �i dintre neamurile 
p�gâne.    Pân� acum L-am 
v�zut pe Hristos în mijlocul poporului iudeu, 
poporul ales, pe care Dumnezeu îl condusese în 
chip minunat în istorie. În aceast� duminic� 
Hristos se reveleaz� unei femei de alt neam - unei 
samarinence (Ioan 4, 1-42).  

�tim c� samarinenii erau urâ�i, dispre�ui�i 
de iudei din pricin� c� �ineau doar o parte din 
Lege. Dac� iudeii îi urau pe samarineni, Hristos 
voia convertirea lor. El venise în lume pentru to�i 
oamenii, venise s� desfiin�eze barierele dintre 
iudei �i elini, dintre robi �i slobozi, venise s� fac� 
din întreaga umanitate un popor al lui Dumnezeu. 
Acesta este mesajul Duminicii Samarinencei, când 
îl vedem pe Hristos c�utând nu un popor sau o 
semin�ie anume, ci suflete curate, însetate de 
ve�nicie, c�rora s� le potoleasc� setea cu apele 
nemuririi. 

Pe cine a întâlnit la fântân� femeia 
Samarineanca? 

Sfânta Evanghelie de la Ioan (4, 1-42), ne 
relateaz� c� Mântuitorul trecând prin Samaria, 
fiind obosit, S-a a�ezat s� se odihneasc� lâng� 
fântâna lui Iacov. 

AMVON 
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Regiunea dintre Iudeea �i Galileea era numit� 
Samaria, luându-�i numele de la dealul Samariei. 
Drumul dintre  Ierusalim �i Galileea trecea prin 
Sihar, lâng� Sichem.  
   Acolo L-a întâlnit o femeie samarineanc�, 
venit� din cetate pentru a scoate ap�, femeie 
c�reia Hristos i s-a revelat ca fiind Mesia cel 
prezis de profe�i. Isus nu  i-a spus dintr-o dat� 
cine este, ci mai întâi a preg�tit-o pentru a putea 
primi descoperirea, lucru subliniat de Sinaxarul 
s�rb�torii care ne spune c�: „Isus o îndrum� c�tre 
cele înalte aducând vorba despre apa 
spiritual�…Hristos, ca s� nu sperie pe femeie nu-i 
spune despre Sine c� este mai mare decât Iacob, 
ci aduce din nou vorba despre ap�, înf��i�ând mai 
departe cât de mai presus de toate este aceasta, 
devreme ce dac� bea cineva din apa aceasta, nu 
va înseta niciodat�”. Hristos i-a deschis astfel 
inima femeii, f�cându-o s�-L recunoasc� drept un 
prooroc, s� se gândeasc� chiar la Mesia cel 
profe�it, �i atunci Hristos cunoscând bun�voin�a 
femeii �i c� samarinenii �tiau �i ei cele cu privire 
la Mesia, din c�r�ile lui Moise �i c� prooroc mai 
mare ca acesta va ridica Domnul Dumnezeu, zice: 
Eu sunt Mesia! Descoperirea a fost categoric�. 
Samarineanca s-a învrednicit s� aud� de la 
Hristos ceea ce foarte pu�ini dintre iudei auziser�. 
Hristos nu �inea cont de neam, El c�uta inimi 
sincere, deschise, gata s�-L primeasc�. Aceast� 
recunoa�tere a lui Hristos de c�tre samarineanc� 
o cânt�m la Vecernia acestei duminici, spunând:
 „Fiul �i Cuvântul Tat�lui, Cel împreun� f�r� de 
început �i împreun� ve�nic, Izvorul t�m�duirilor, a 
venit la fântân� �i o femeie din Samaria a venit s� 
scoat� ap�; pe care v�zându-o Mântuitorul,  a zis: 
D�-mi ap� s� beau �i mergi de cheam� pe 
b�rbatul t�u! Iar ea gr�ind ca unui om iar nu ca 
unui Dumnezeu, silindu-se s� t�inuiasc�, a zis: Nu 
am b�rbat!  �i Înv���torul a zis c�tre dânsa: 
Adev�rat ai zis: Nu am b�rbat;  c�ci cinci ai avut 
�i acum pe care-l ai nu-�i este b�rbat   iar ea  
mirându-se de acel cuvânt �i alergând în cetate, 
striga mul�imilor, gr�ind: Veni�i de vede�i pe 
Hristos, Carele d�ruie�te lumii mare mil�“.  

„Zis-a samarineanca celor din cetate: 
Iat�, S-a ar�tat pe p�mânt Mesia, Hristos, despre 
care s-a scris în Lege, demult c� va s� vin� proroc 
mare, Dumnezeu �i Om; Acesta �i pe cele f�cute 

de mine le-a v�dit �i pe cele ascunse întru 
adâncul inimii mele, pe toate mi le-a spus, 
precum le-am f�cut. Pentru aceasta, alergând 
toat� cetatea �i încredin�ându-se c� spusele ei 
sunt întru totul adev�rate, s-a �i minunat de 
acesta �i v�zându-l, a crezut.”( vec. Joi s�pt. V d. 
Pa�ti)  
  Hristos c�ut� pe cei care voiesc 
mântuirea. 

Femeia samarineanc� este �i o imagine 
omenirii c�zute în p�cat. „Venit-a la izvor,  în 
ceasul al �aselea,  Izvorul minunilor, spre a aduce 
la via�� pe rodul Evei;  c� Eva întru acest ceas a 
ie�it din rai, din pricina am�girii �arpelui. Deci s-a 
apropiat samarineanca s�  scoat� ap�,   pe care 
v�zându-o  Mântuitorul,  a zis: D�-mi ap� s� beau 
�i Eu te voi s�tura de apa cea vie; iar în�eleapta, 
alergând în cetate, a vestit îndat� mul�imilor, 
zicând: Veni�i de vede�i pe Hristos, Domnul, 
Mântuitorul sufletelor noastre“. (Vecernia acestei 
duminici) 

Samarineanca de la fântâna lui Iacov 
este prezentat� ca imagine a omenirii c�zute, dar 
�i ca mijloc prin care Hristos voia s� ajung� la noi, 
cei al c�ror chip era. Duminica Samarinencei este 
prin urmare, un prilej la care îi aducem cântare 
Celui ce ne-a mântuit pe noi, Celui ce trecând prin 
Samaria, c�uta mântuirea femeii samarinence �i a 
noastr� a tuturor. Revela�ia f�cut� femeii 
samarinence face parte din lucrarea de mântuire 
a omului, întreprins� de Iisus Hristos, de care noi 
bucurându-ne, îl l�ud�m.  

Cum a fost transformat� 
samarineanc� de întâlnirea cu Hristos? 

Întâlnire a omului cu Dumnezeu, cu 
Hristos, nu poate r�mâne f�r� urm�ri în via�a 
omului. �tim ce a însemnat pentru Sfin�ii Apostoli, 
întâlnirea cu Hristos cel înviat. De asemenea Saul, 
fiind întâmpinat de Hristos pe drumul Damascului, 
s-a schimbat radical. La fel stau lucrurile �i cu 
femeia samarineanc�. Era o femeie p�c�toas�, 
dar întâlnindu-L pe Hristos, a devenit alta 
umplându-se de cuno�tin�� dumnezeiasc�. 
Condacul praznicului ne arat� c� pentru 
samarineanc� întâlnirea cu Hristos a însemnat 
mo�tenirea împ�r��iei ve�nice: „Cu credin�� 
venind la fântân� samarineanca, Te-a v�zut pe 
Tine apa în�elepciunii, din care bând din destul 
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cea pururea l�udat�, a mo�tenit împ�r��ia cea de 
sus“. Via�a îns�, tinde s� dea via�� , lumina s� 
lumineze. Femeia care a primit lumina nu poate 
ascunde acest dar. L�sându-�i vasul cu ap�, d�du 
fuga în cetate s� vesteasc� tuturor samaritenilor 
pe Mântuitorul. Fusese convertit� la Hristos, la 
credin�� �i deveni totodat� „misionar�“, 
chemându-i la credin�� pe to�i cei din cetate.   

Pentru samarineanc� întâlnirea cu 
Hristos, a însemnat îndeosebi dou� lucruri: 
convertire la credin�� �i misionarism. Este un 
prilej s� ne întreb�m �i noi dac� L-am întâlnit pe 
Hristos. R�spunsul îns� trebuie s�-l d�m cu via�a 
noastr�.   

Pr. Florin Mure�an                                                  

 
 
           Predica la înmormântare 
           Când cineva drag moare în p�cat   

 
Mama mea a murit la 27 de ani. A l�sat în 
urma ei un so� îndurerat �i trei copii: eu, pe 
atunci de �ase ani, �i o sor� �i un frate, de 
patru �i de doi ani. Îmi amintesc bine de 
mama mea, de moartea ei datorit� 
pneumoniei în a doua zi de Cr�ciun din 1934, 
precum �i de funeraliile ei, primele la care am 
participat. Îmi amintesc �i de tat�l meu cum 
îmi spunea la câteva zi dup� înmormântare: 
"Trebuie s� ne rug�m înc� pentru mami. Ea 
este cu Dumnezeu, dar rug�ciunile noastre îi 
sunt de ajutor." Aceste cuvinte aveau sens 
pentru mine �i atunci când aveam �ase ani, �i 
au sens �i ast�zi. Nu am celebrat nici o 
Liturghie f�r� s� m� rog pentru mama mea, 
iar acum �i pentru celelalte persoane dragi 
care au plecat la Domnul în cele peste    
�apte   decenii de la moartea ei.  
         Dar care este situa�ia cu cei care par a 
fi murit în p�cat de moarte, lipsi�i de harul lui 
Dumnezeu? Ce s� credem despre ei? 
Problema este una serioas�, în special când 
este vorba de cineva drag. Permite�i-m� s� o 
abordez        a�a cum pot mai bine.  
 
P�catul de moarte  
 
          "Pentru ca un p�cat s� fie de moarte", 
spune Catehismul Bisericii Catolice, "sunt 
cerute simultan trei condi�ii: 'Este p�cat de 
moarte orice p�cat care are drept obiect o 
materie grav� �i care este s�vâr�it cu 
con�tiin�� deplin� �i cu consim��mânt 
deliberat'" (nr. 1857). Este important s� fie 

îndeplinite toate cele trei condi�iile. Chiar 
dac� presupunem c� p�catele unei persoane 
au fost grave, cum putem s� fim siguri c� au 
fost îndeplinite �i celelalte dou� condi�ii? Tot 
Catehismul ne spune: "Impulsurile 
sensibilit��ii, pasiunile, pot �i ele s� atenueze 
caracterul voluntar �i liber al gre�elii, ca �i 
presiunile exterioare sau tulbur�rile 
patologice" (nr. 1860). Nu putem niciodat� s� 
apreciem m�sura în care astfel de factori 
atenuan�i sunt prezen�i la anumit� persoan� 
sau nu. Doar Dumnezeu poate s� priveasc� 
în inima omului.  
        Când oamenii m� întreab� dac� un 
anume p�cat este de moarte, eu le spun: "A 
p�c�tui de moarte înseamn� a întoarce 
spatele lui Dumnezeu în mod inten�ionat �i 
liber într-o problem� grav�; este o decizie 
inten�ionat� �i liber� de a da cu piciorul la 
toate lucrurile bune din via�a ta. A�a ceva ai 
f�cut?"  
 
 
 
Zei fal�i  
 
         Fie c� ne d�m seama, fie c� nu, cu to�ii 
c�ut�m binele de-a lungul întregii vie�i. 
P�catul apare atunci când c�ut�m binele în 
locuri gre�ite. Biblia nume�te acest lucru ca 
fiind idolatrie: invocarea unui zeu fals, care 
nu poate niciodat� s� r�spund� rug�ciunilor 
noastre. Scriitorii biblici �i-au exprimat în 

AMVON 
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repetate rânduri dispre�ul fa�� de cei care se 
roag� unor zei fal�i. Psalmul 115 
spune despre ei:  
       "Idolii neamurilor sunt argint �i aur, 
lucruri de mâini omene�ti:  
Gur� au �i nu vor gr�i; ochi au �i nu vor 
vedea; Urechi au �i nu vor auzi; n�ri au �i nu 
vor mirosi; Mâini au �i nu vor pip�i; picioare 
au �i nu vor umbla, nu vor gl�sui cu gâtlejul 
lor.  
Asemenea lor s� fie cei ce-i fac pe ei �i to�i 
cei ce se încred în ei."  
           Mai izbitoare este imaginea 
ridiculizatoare a celor care cheam� zei fal�i în 
"duelul" dintre profetul Ilie �i profe�ii falsului 
zeu Baal, pe vârful Muntelui Carmel. Regula 
întrecerii era simpl�: "Voi s� chema�i numele 
dumnezeului vostru, iar eu voi chema numele 
Domnului Dumnezeului meu. �i Dumnezeul 
Care va r�spunde cu foc, Acela este 
Dumnezeu", a spus Ilie (1Regi 18,24). Adep�ii 
lui Baal au fost cei care au început: "au 
chemat numele lui Baal de diminea�� pân� la 
amiaz�, zicând: 'Baale, auzi-ne!' Dar n-a fost 
nici glas, nici r�spuns. �i s�reau împrejurul 
jertfelnicului pe care-l f�cuser�. Iar pe la 
amiaz�, Ilie a început s� râd� de ei �i zicea: 
'Striga�i mai tare, c�ci doar este dumnezeu! 
Poate st� de vorb� cu cineva, sau se 
îndeletnice�te cu ceva, sau este în c�l�torie, 
sau poate doarme; striga�i tare s� se 
trezeasc�!' �i ei strigau cu glas mai tare �i se 
în�epau dup� obiceiul lor cu s�bii �i cu l�nci, 
pân� ce curgea sânge. Trecuse acum de 
amiaz� �i ei s-au zbuciumat mereu pân� la 
timpul jertfei. Dar n-a fost nici glas, nici 
r�spuns, nici auzire" (1Regi 18,26-29).  
          Sf. Toma de Aquino, unul dintre cei 
mai mari teologi, identific� patru zei fal�i: 
bog��ia, pl�cerea, puterea �i onoarea. Adep�ii 
lor nu sunt greu de g�sit. Omul care s-a 
str�duit atât de mult s� strâng� bog��ii 
pentru ca la 50 de ani s� fac� stop cardiac. 
Omul care se cufund� în c�utarea pl�cerilor 
fizice, cu orice pre�. Omul care calc� în 
picioare pe oricine �i orice doar ca s� pun� 
mâna pe putere. Omul care este atât de avid 
de apreciere încât devine incapabil s� mai 

aud� adev�rul despre el, devenind o 
marionet� în mâinile oricui �tie s� îl 
lingu�easc�. Pe ace�ti adep�i ai unor zei fal�i 
îi întâlnim frecvent printre noi, chiar �i în 
preo�ie. Dar nu sunt oameni r�i. Sunt chiar 
oameni buni. Chiar �i ceea ce caut� ei este 
bun; pentru c� ceea ce caut�, de�i nu î�i dau 
seama, este Dumnezeu. Locul unde îl caut� 
este gre�it. Zeii pe care îi invoc� ei nu pot s� 
r�spund� vreodat� la rug�ciunile lor.  
         Despre un exemplu viu de idolatrie le-
am vorbit cândva unor elevi c�rora le predam 
în Germania, în 1963. Eram într-un liceu de 
b�ie�i, unde elevii înv��au engleza. O �tiau 
suficient de bine pentru a desf��ura întreaga 
or� în englez�. Una dintre c�r�ile pe care le-
am citit la ore a fost "B�trânul �i marea" a 
celebrului Ernest Hemingway, câ�tig�tor al 
Premiului Pulitzer. Este povestea unui pescar 
cubanez care merge pe mare cu o barc� �i 
prinde cel mai mare pe�te din via�a sa. 
Neputând s� îl aduc� în barc�, îl las� în ap�, 
dar începe s� se team� c� rechinii numero�i 
din zon� îi vor ataca imensa captur�. Când 
ajunge în port, trofeul lui este de fapt un 
schelet. Este o povestire pesimist�.  
          Le-am spus elevilor c� autorul c�r�ii a 
dus o via�� în care a c�utat mereu senza�iile: 
în luptele din r�zboiul civil spaniol, în cele 
patru c�s�torii �i cine �tie câte aventuri extra-
maritale, în vân�torile organizate în Africa. 
Asemenea milionarilor pentru care bog��ia nu 
este niciodat� de ajuns, nici o persoan� ce 
caut� senza�iile �i pl�cerile nu este satisf�cut� 
vreodat�. Aceasta ar putea fi explica�ia 
pentru pesimismul c�r�ii lui Hemingway. 
Surprinde pe cineva - i-am întrebat eu pe 
studen�i - c� la sfâr�it scriitorul �i-a tras un 
glon� în cap la 61 de ani? I-am invitat s� 
compare tragicul sfâr�it al lui Hemingway cu 
moartea pe atunci recent� a unui om care a 
impresionat lumea întreag� prin bucuria �i 
fericirea pe care o afi�a: Papa Ioan al XXIII-
lea. Amândoi �i-au petrecut via�a c�utând 
fericirea. Doar c� bunul Pap� a g�sit-o, 
c�utând-o în Acela care este       singurul ce 
o poate da.  
       Merg oare adep�ii zeilor fal�i neap�rat în 
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iad? În cele din urm� aceasta este întrebarea.  
 
Iadul  
 
         Catehismul afirm� c� dac� un p�cat de 
moarte "nu este r�scump�rat de c�in�� �i de 
iertarea lui Dumnezeu, el produce excluderea 
din Împ�r��ia lui Cristos �i moartea ve�nic� a 
iadului, deoarece libertatea noastr� are 
puterea de a face alegeri definitive f�r� 
întoarcere. Totu�i, dac� putem aprecia c� un 
act este în sine o gre�eal� grav�, trebuie s� 
încredin��m judecata asupra persoanelor 
drept��ii �i îndur�rii lui Dumnezeu" (nr. 
1861). Ultima fraz� este important�: ne 
interzice s� afirm�m cu convingere c� o 
anumit� persoan� ar fi în iad.  
         Dar cum poate un Dumnezeu iubitor �i 
milostiv s� condamne pe cineva la pedeapsa 
ve�nic� a iadului? Adev�rul este c� 
Dumnezeu nu condamn� pe nimeni la iad. 
Catehismul spune c� iadul este o op�iune 
personal�. A muri în p�cat de moarte f�r� a 
te poc�i �i a accepta iubirea milostiv� a lui 
Dumnezeu înseamn� a r�mâne separat de El 
pentru totdeauna, din alegerea noastr� 
liber�. Aceast� stare de definitiv� auto-
excludere de la comuniunea cu Dumnezeu �i 
cu ferici�ii este numit� "iad".  
         Ce este mai exact iadul? Este ca atunci 
când to�i au fost invita�i la petrecere, �i doar 
tu nu e�ti acolo - nu pentru c� nu ai fi fost 
invitat, de fapt ai fost invitat de nenum�rate 
ori, ci pentru c� ai refuzat de fiecare dat� 
invita�ia. Este starea de singur�tate: tu cu 
tine, pentru totdeauna, f�r� lumin�, f�r� 
iubire, f�r� nimic bun. Cei care fac o alegere 
permanent� �i consecvent� de a fi f�r� toate 
acestea - cei care în mod inten�ionat �i 
definitiv alung� orice e bun în via�a lor - vor 
vedea într-o zi c� Dumnezeu le respect� 
alegerea. Judecata ce ne a�teapt� pe fiecare 
dintre noi la sfâr�it nu este o balan�� între 
plusurile �i minusurile vie�ii noastre, scrise 
într-o carte de contabilitate divin�. De fapt, în 
momentul judec��ii Dumnezeu consfin�e�te 
propria judecat� pronun�at� de deciziile pe 
care le-am luat de-a lungul vie�ii p�mânte�ti.  

          Dac� nu l-a�i v�zut, atunci v� îndemn 
s� vede�i filmul britanic "Regina", un film 
elegant �i frumos, cu momente de suspans 
dar �i cu momente impresionante. Ne 
prezint� controversa dintre premierul britanic, 
Tony Blair, �i suverana sa, regina Elisabeta a 
II-a, privitor la reac�ia ei la tragica moarte a 
prin�esei Diana, contrastând t�cerea reginei, 
retras� pe domeniile din Sco�ia, cu durerea 
popula�iei din Londra. Filmul ne ofer� un bun 
exemplu legat de subiectul nostru.  
          Diana a tr�it în vitez� �i a�a a �i murit. 
I-a fost infidel� so�ului, dup� cum �i el i-a 
fost infidel. A intrat într-o curs� a pl�cerilor �i 
exist� destule dovezi c� nu avea vreo 
credin�� religioas�. Cu câteva s�pt�mâni 
înainte de a muri a fost chiar la un spiritist. 
Cu toate acestea, ea a f�cut numeroase 
gesturi de iubire �i a avut cuvinte de 
încurajare pentru oamenii în suferin��: 
bolnavii infecta�i cu HIV, cei f�r� cas�, 
victimele minelor. Pentru aceasta oamenii au 
iubit-o. Când a murit, m-am gândit c� 
destinul ei a sem�nat oarecum cu cel al 
femeii din Evanghelia lui Luca, "cunoscut� în 
cetate ca o p�c�toas�", dar care i-a uns 
picioarele lui Isus cu ulei parfumat. Când unii 
�i-au manifestat nemul�umirea vizavi de 
acceptarea de c�tre Isus a unor astfel de 
gesturi din partea unei p�c�toase, El a 
r�spuns: " Iertate sunt p�catele ei cele multe, 
c�ci mult a iubit" (Luca 7,47). Nu putem 
spera la aceste cuvinte �i pentru al�ii?  
 
"Nu v� îndoi�i niciodat�"  
 
           Pe când eram un seminarist de 20 de 
ani, l-am auzit pe un preot, care a fost paroh 
toat� via�a sa, spunându-ne în timpul unor 
zile de reculegere: "Fra�ii mei, ca preo�i ve�i fi 
p�stori peste to�i cei din parohiile voastre. 
Unii dintre ei vor veni la biseric� de Cr�ciun �i 
de Pa�ti doar, al�ii niciodat�. S� nu crede�i c� 
a�i e�uat în misiunea voastr� relativ la ace�ti 
oameni. De fapt oamenii se afl� în diferite 
stadii ale itinerarului lor spiritual. Unii vor lua 
curba corect� spre Dumnezeu cu câteva 
momente înainte de a muri. Dac� în slujirea 
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voastr� ve�i ajuta pe cineva s� schimbe 
direc�ia, orientându-l spre Dumnezeu, în orice 
moment ar fi, voi v-a�i îndeplinit misiunea." 
Dup� 60 de ani, aceste cuvinte îmi sunt înc� 
vii în memorie.  
          Sfântul nostru P�rinte Papa Benedict 
al XVI-lea spunea ceva similar. Cu câ�iva ani 
înainte s� fie ales Pap�, într-un interviu 
acordat jurnalistului Peter Seewald, Cardinalul 
Joseph Ratzinger spunea: "Nu am nimic 
împotriv� dac� oameni care nu au mers tot 
anul la biseric� se duc cel pu�in de Cr�ciun 
sau în noaptea Anului Nou sau cu ocazii 
speciale, deoarece acesta este un alt mod de 
a apar�ine sacrului, luminii. Trebuie s� existe 
diferite forme de participare �i asociere; 
Biserica trebuie s� fie deschis� l�untric" 
(Dumnezeu �i lumea).  
          În octombrie 2006, Papa Benedict al 
XVI-lea încheia o serie de cateheze despre cei 
doisprezece Apostoli vorbind despre Iuda 
Iscarioteanul. Nu putem �ti de ce l-a tr�dat 
Iuda pe Isus, dup� ce Acesta l-a primit în 
cercul prietenilor S�i apropia�i, a spus Papa. 
El l-a comparat pe Iuda cu Petru, care de 
asemenea l-a tr�dat pe Isus. Dup� c�derea 
sa, Petru s-a poc�it �i a g�sit iertare �i har. �i 
Iuda s-a poc�it, dar p�rerea lui de r�u a 
degenerat în disperare �i a devenit auto-
distrugere. Este o invita�ie la a ne aminti 
mereu ceea ce Sfântul Benedict spunea la 

sfâr�itul capitolului al V-lea al Regulii sale: 
"Nu v� îndoi�i niciodat� de milostivirea lui 
Dumnezeu".  
         Gândi�i-v� frecvent la aceste cuvinte. 
Milostivirea lui Dumnezeu este cea care ne 
permite s� sper�m c� fiecare om se va 
mântui, inclusiv noi. Cu to�ii am adus cult pe 
altarul unor zei fal�i la un moment dat în 
via�� - unii poate chiar ani întregi. Nici noi, 
preo�ii, nu suntem o excep�ie. Mi-a trebuit 
aproape o via�� întreag� s� în�eleg c� cele 
mai profunde dorin�e ale inimii pot s� fie 
satisf�cute doar de Dumnezeu - �i m� apropii 
de încheierea celui de-al optulea deceniu al 
vie�ii mele. "De�i suntem p�c�to�i", spunem 
în Rug�ciunea Euharistic�, "ne încredem în 
milostivirea �i iubirea Ta. Prime�te-ne nu 
pentru vrednicia noastr�, ci din bel�ugul milei 
Tale."  
        Ruga�i-v� pentru cei care au plecat din 
aceast� via��. Ruga�i-v� �i aminti�i-v� 
cuvintele Episcopului b�trân spuse Sfintei 
Monica, mama Sfântului Augustin, când 
aceasta era îndurerat� de modul în care 
str�lucitul ei fiu î�i irosea via�a, aducând cult 
la temple ale zeilor: "Fiul atâtor lacrimi nu 
poate s� piar�".  (traducere Radu Capan, 
sursa Crisis Magazin, aprilie 2007) 
                   Pr John Jay Hughes                                        
 

                                                      
  
 
 

 
Sfin�ire inaugural� a bisericii greco-catolice din Jibou 

 
Cu prapori �i icoane în mâini, cu cât�ri de laud� pe buze, alaiul credicio�ilor greco-

catolici din Jibou�i nu numai a str�b�tut în zi de prasnic (duminic�, 7 septembrie a.c.) o 
parte din str�zile urbei, pornind în pelerinaj de la M�n�stirea “Fecioara Maria” spre noul 
l�ca� de cult, “Neprih�nita Z�mislire”, pentru a participa la s�rb�toarea sfin�irii inaugurale. 
În jur de 500 de cre�tini s-au adunat în fa�a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-
Catolic� din Jibou, pentru a fi p�rta�i la manifest�rile prilejuite de eveniment �i la urma 
urmei pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Primarul ora�ului, dl. Eugen B�l�nean, 
gazd� primitoare cum îl �tim, l-a întâmpinat pe Preasfin�ia Sa Ioan �i�e�tean, episcop al 
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Maramure�ului, cu c�ldur� �i sincere îmbr��i��ri, adresând un salut de bun venit, lui, suitei 
de preo�i �i întregii asisten�e. Începând cu orele 10,00, episcopul Ioan �i�e�tean a 

pontificat Sfânta Liturghie, nu înainyte de a r�spunde cu 
acee�i c�ldur� sufleteasc� primarului B�l�nean, �i de a da 
binecuvântarea sa peste to�i cei prezen�i. Într-o prim� 
etap� a fost sfin�it� partea exterioar� a noului l�ca� de 
închinare, apoi a urmat sfin�irea interiorului, prilej cu care 
enoria�ii au avut posibilitatea �i dreptul de a intra în altar 
pentru a-l vizita �i totodat� pentru a primi harul. Pe tot 
parcursul ritualului religios, corul Catedralei “Sânta Familie” 
din Zal�u a încântat auzul �i a îmbucurat sufletele celor 
prezen�i cu imnuri de m�rire închinate Divinit��ii. Dup� 
slujba de sfin�ire a urmat o agap� cre�tineasc� la cantina 
liceului, unde catolici �i necatolici s-au înfruptat din 
bun�t��ile oferite de organizatori.(sursa Graiul S�lajului) 

                 
Viorel Varga 

 
 
 
 

          
 

Trei episcopi prezen�i la sfin�irea Bisericii  
greco-catolice din Plopi� 

 

Biserica Greco-Catolica din Plopi�, purtând hramul “Adormirea Maicii Domnului” a 
fost sfin�it�, duminic� 28 septembrie, în prezen�a a trei episcopi P.S. Dr Virgil Bercea de 
Oradea, P.S. Dr Cornel Damian, episcop romano- catolic, auxiliar de Bucuresti �i P.S. 
Alexandru Mesian de Lugoj, circa 30 de preoti, autorit��i judetene �i locale �i peste 1000 
de credinciosi. L�ca�ul de cult a fost construit în perioada 2001 - 2008, cu sprijinul 
Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, a diferite organiza�ii de intrajutorare din Occident �i a 
credincio�ilor din Plopi�. Moa�tele care s-au depus în Sfânta Mas� a Altarului au fost aduse 
de la Roma �i apar�in Sf. Carol Boromeu (1538-1584). De mentionat c� biserica a fost 
construit� sub p�storirea a trei preo�i: pr. Vasile Aciu 2001-2007, pr. Sabin Cic�a 2007-
2008 (mai) �i pr. Ioan �anta, care serveste �i în prezent. Al�turi de credicio�ii prezen�i la 
Plopi� au mai fost �i ascult�torii postului “Radio Maria”, slujba de sfin�ire �i Sfânta 
Liturghie fiind transmise integral.                                                     Pr. Cristian Borz 
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Discurs la sfin�irea bisericii din Plopi� 

 
Excelen�ele Voastre, stimate autorit��i, dragi confra�i întru preo�ie, iubi�i credincio�i. 
 
În calitate de preot paroh al Parohiei greco-catolice din Plopi� de numai 3 luni, îmi revine 

greua sarcin� s� v� prezint povestea acestei biserici, istoricul ei. Cu ajutorul câtorva fii ai satului 
am reu�it s� adun informa�ii �i voi încerca s� le expun pe scurt în fa�a dumneavoastr� cu aceea�i 
emo�ie cu care mi-au fost relatate. 

Totul a început în anul 1990, când o parte din credicio�ii acestei comunit��i au hot�rât s� 
revin� la vechea credin�� care – dup� cum se �tie – le-a fost interzis� de c�tre regimul comunist în 
anul 1948. Mul�i au crezut c� lucrurile se vor rezolva de la sine, iar credincio�ii no�tri bucuro�i de 
libertatea redobândit� dup� Revolu�ia Român� din 1989, care au fost smul�i cu sila în 1948, vor 
reveni în mas� la biserica mo�ilor �i p�rin�ilor lor sfida�i �i batjocori�i de comuni�ti. Dar n-a fost 
a�a. Deoarece nu au g�sit în�elegere sub nici o form�, în ianuarie 1991, credincio�ii    greco-
catolici au fost nevoi�i s� par�seasc� biserica satului. Din acel moment Liturghiile s-au oficiat într-o 
înc�pere din cl�direa Gr�dini�ei de Copii care pentru ei a devenit capel�, cu sprijinul conducerii 
�colii din Plopi� din acea vreme. 

Ani de zile au suferit, au r�bdat multe umilin�e, s-au strâmtorat într-un spa�iu foarte mic, 
tinerii care s-au c�s�torit erau nevoi�i s� se cunune în alte localita�i la alte parohii greco-catolice, 
de multe ori au întâmpinat greut��i �i cu tragerea clopotelor pentru pomenirea mor�ilor, dar nu �i-
au pierdut credin�a �i speran�a. La început, au slujit în aceast� capel� pe rând mai mul�i preo�i de 
la diferite parohii, dup� posibilit��i. Apoi, de la fondarea ei în cursul anului 1991 �i pân� în anul 
1993 când s-a mutat la Zal�u, mai aproape de familie, aceast� parohie a fost p�storit� de p�rintele 
Ardelean Grigore – Dumnezeu s�-l odihneasc� – un om deosebit care nu �tia s� cedeze în fa�a 
greut��ilor �i a ispitelor �i în ciuda acelor vremuri tulburi pe care le traversa parohia, p�rintele i-a 
încurajat pe to�i s� rabde �i s� se roage c�ci vor veni �i vremuri mai bune. Din anul 1993 �i pân� în 
anul 2007, în parohia noastr� a slujit p�rintele Aciu Vasile, c�riua în numele credicio�ilor îi aduc 
mul�umiri pentru sprijin �i încurajare, fiind cel care a dus greul al�turi de credincio�i mul�i ani, le-a 
fost aproape �i i-a sus�inut. De asemenea o sincer� �i cald� mul�umire aducem �i p�rintelui Cic�a 
Sabin pentru contribu�ia adus� în perioada cât a slujit în parohia noastr�.  

Nu se poate exprima în cuvinte cu cât� emo�ie �i bucurie, acum �apte ani, dup� îndelungi 
greut��i �i piedici credincio�ii no�tri au primit vestea aprob�rii locului pentru construirea bisericii. 
Nu putem s� nu amintim aici despre devotamentul �i sacrificiul depus de c�tre Prim Curatorul 
acestei parohii, baciul Traian Lasl�u, care din prima zi, începând de la separarea din 1991 �i pân� 
în prezent s-a d�ruit cu toat� fiin�a în slujba acestei parohii, este omul care nu a cedat �i a mers 
înainte în ciuda oric�ror greut��i sau ostacole, ajutat ulterior de curatorul adjunct Lupou Dumitru �i 
de to�i membrii Consiliului parohial care s-au succedat de-a lungul anilor �i bineîn�eles de 
credicio�i. �i iat�-ne acum, dup� atâ�ia ani în fa�a unui vis împlinit. A venit momentul s� ne 
bucur�m împreun� de darul lui Dumnezeu �i de rodul muncii tuturor credincio�ilor greco-catolici 
din aceast� parohie: Biserica închinat� Sfintei Fecioare Maria cu hramul “Adormirea Maicii 
Domnului”. 

Proiectul a fost elaboarat de arhitectul Ioan Arboareanu din Cluj în colaborare cu ing. 
Dehelean Maria din Zal�u �i a fost executat de echipa maistrului constructor Costa� Florin din 
�imleu-Silvaniei, c�rora le mul�umim. Construc�ia bisericii a costat în total 7.585.250.000 lei vechi 
din care 2.895.250.000 lei vechi sunt bani primi�i de la Episcopie, iar 4.690.000.000 lei vechi provin 
din dona�ii �i alte surse. Timpul nu îmi permite s� dau citire listei tuturor celor care �i-au adus 
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contribu�ia pentru a duce la bun sfâr�it aceasta oper� sfânt�. Un “Mul�umesc!” din inim� le 
adres�m tuturor celor care de departe sau de aproape ne-au sus�inut financiar �i respect�m 
dorin�a unora ca darul lor f�cut Bisericii în tain�, s� fie cunoscut numai de Dumnezeu, asigurându-i 
pe to�i de rug�ciunile întregii comunit��i. Mul�umim de asemenea Consiliului Jude�ean S�laj, 
Prim�riei Comunei Plopi� pentru ajutorul acordat de-a lungul anilor. �i nu în ultimul rând, aducem 
cu recuno�tin�� mul�umirile noastre, în chip special, p�storului diecezei noastre, Excelen�a Sa 
Episcop Dr. Virgil Bercea, care cu o inim� larg� de p�rinte, mereu ne-a încurajat, sus�inut �i 
în�eles. Acelea�i mul�umiri le aducem �i p�rintelui Vicar General Florian Gui.  

În final, dragi plopi�eni, fi�i mândri c� ave�i acum o nou� �i minunat� biseric�, un loc al lini�tii 
�i al rug�ciunii comune al tuturor celor care vin de departe sau de aproape. Umple�i acest loc cu 
via�� pentru ca el s� fie �i peste o sut� sau dou� sute de ani un loc în care rug�ciunea s� nu 
amu�easc�. �i s� mul�umim Bunului Dumnezeu pentru curajul necesar �i puterea de a aduce la 
bun sfâr�it realizarea acestui l�ca� de cult. 

Putem spune – în încheiere – c� dorim cu to�ii s� l�s�m la o parte neîn�elegerile din trecut s� 
se pun� cap�t urii �i du�m�niei �i s� tr�im în lini�te, pace �i bun� în�elegere între to�i locuitorii 
acestei comune. 

                                          Pr. Ioan �anta 
 
 

           Simpozion - Simion B�rnu�iu la Zal�u 
 

Pe parcursul a dou� zile, respectiv 9-10 octombrie 2008, s-a 
desf��urat sesiunea �tiin�ific� "Istorie �i civiliza�ie în nord-vestul 
României", eveniment organizat de Muzeul Jude�ean de Istorie �i Art� 
Zal�u, sub egida Consiliului Jude�ean S�laj, în colaborare cu Episcopia 
Român�-Unit� cu Roma, Greco-Catolic� din Oradea, Academia Român� - 
filiala Cluj �i Institutul de Istorie "George Bari�iu" din Cluj-Napoca. 
Manifestarea a fost dedicat� împlinirii a 200 de ani de la na�terea lui 
Simion B�rnu�iu, celor 160 de ani de la Revolu�ia din anul 1848 �i 90 de 
ani de la realizarea Marii Uniri. 

Deschiderea oficial� a lucr�rilor a avut loc joi, 9 octombrie, în 
Sala "Avram Iancu" a Prim�riei municipiului Zal�u. La deschidere a luat 
cuvântul Elena Musca, directorul Muzeului Jude�ean, care a mul�umit 
tuturor celor care s-au implicat �i au sprijinit organizarea �i desf��urarea 
acestui eveniment, dup� care a luat cuvântul PS Virgil Bercea, Episcopul 

greco-catolic de Oradea. Preasfin�itul Virgil a subliniat însemn�tatea manifest�rii de la Zal�u, prilej 
de bucurie �i pentru c� Simion B�rnu�iu a fost fiu al Bisericii noastre. Prefectul de S�laj, d-l Andrei 
Todea, a readus în memoria participan�ilor «bucuria de a-l cinsti pe marele B�rnu�iu». Primarul 
Zalaului, d-l Radu Capilnasiu, a pledat pentru "redobândirea mândriei na�ionale", în contextual 
integr�rii în Uniunea European�. În încheierea momentului oficial de la Sala "Avram Iancu" a vorbit 
acad. Camil Mure�anu, din Cluj, pre�edintele manifest�rii, despre "Adunarea Na�ional� de la Blaj. 
Relat�ri din pres� vremii". 

Dup� deschiderea oficial�, lucr�rii sesiunii au continuat la Muzeul Jude�ean de Istorie �i 
Art� din Zal�u, pe trei sec�iuni - "Simion B�rnu�iu", "Anul revolu�ionar 1848" �i "Istorie modern� �i 
contemporan�" - la aceste lucr�ri participând cu comunic�ri istorici, profesori, cercet�tori din Zal�u 
Oradea, Cluj-Napoca, Boc�a, Satu-Mare, Bucure�ti, Constan�a, Deva �i Alba-Iulia. În pauz� dintre 
sesiuni a avut loc vernisarea expozi�iei de art� plastic� "Urme" a artistului Dan �tefan. La aceste 
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lucr�ri au participat vicarii din S�laj ai celor dou� Biserici istorice române�ti: Gheorghe �urca� �i 
Ioan Ghiurco. Vineri, 10 octombrie, manifestarea a continuat la Boc�a (satul natal a lui B�rnu�iu) 
unde s-a oficiat de c�tre preo�ii greco-catolici un parastas la Centrul Cultural "Simion B�rnu�iu", 
moment animat de un grup de elevi ai �colii din localitate cu cântece �i poezii.    S-a vizitat cripta 
unde se g�sesc osemintele marelui Simion B�rnu�iu �i au urmat alocu�iuni ale personalit��ilor 
prezente. 

Participan�i s-au deplasat la Gorgana, lâng� Sînmihaiu Alma�ului, unde s-a rostit o 
rug�ciune de c�tre preo�ii greco-catolici; au urmat alocu�iunile celor prezen�i �i salutul vice-
primarului din localitate. Un grup de copii au cântat cântece patriotice. 

Protopop Valer Pârâu 

 

                 Simpozion: 60 de ani de la desfiin�area BRU 

În data de 29 octombrie 2008, Protopopiatul Greco-Catolic Zal�u �i 
Parohia Sfânta Familie Zal�u au organizat simpozionul "60 de ani la 
desfiin�area Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic� din 
România". Ac�iunea care a fost dedicat� momentului interzicerii BRU din 
toamna anului 1948. Au prezentat comunic�ri: prof. dr. Nicolae Gudea 
(Cluj), prof. dr. Cornel Grad (Zal�u), prof. dr. Ioan F. Pop (Oradea), 
prof. Nicolae Costru� (Zal�u), prof. Ionel Penea (Cluj), avocat Teodor 
Vanca (Deva), muzeograf Marin Pop (Zal�u), ziaristul Ioan Lupa (Zal�u) 
�i medicii Lucia Ilian �i Liviu Gîrbea (Zal�u). 

Comunic�rile au avut loc în sala de conferin�e a bisericii Sfânta 
Familie, unde au fost prezen�i preo�ii Florian Gui - vicar al Episcopiei 

Greco-Catolice Oradea �i Gheorghe �urca� - vicar foraneu al Silvaniei; din auditoriu prezent au 
f�cut parte preo�i greco-catolici s�l�jeni, dasc�li, muzeografi, cercet�tori, istorici, mul�i credincio�i. 
Simpozionul a fost prefa�at de un film documentar, precum �i cu o expozi�ie în care au fost 
prezentate fotografiile Episcopilor greco-catolici martiri, imagini ce ilustrau momente din timpul 
activit��ii ca Ierarhi, dar �i din perioada deten�iei în închisorile comuniste. Lucr�rile au fost deschise 
de P�rintele Valer P�r�u, protopop al Zal�ului, dup� care a urmat salutul Preasfin�iei Sale Virgil 
Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea, rostit de pr. vicar Florian Gui. P�rintele vicar foraneu, 
Gheorghe �urca�, a amintit de înainta�ii s�i, preo�ii s�l�jeni persecuta�i, precum �i de drumul pe 
care l-a parcurs sfin�ia sa, dup� 1989, în comunit��ile greco-catolice reînfiin�ate. 

Au urmat prezentarea comunic�rilor legate de tema simpozionului: prof. dr. Nicolae Gudea, 
"BRU în perioada martie 1945 - decembrie 1948", prof. dr. Cornel Grad, "Situa�ia BRU din nord-
vestul Ardealului sub ocupa�ia maghiar� (1940 - 1948)", prof. dr. Ioan F. Pop, "Na�ional �i 
confesional", prof. Nicolae Costru�, "BRU din S�laj în timpul prigonirii comuniste", prof. Ionel 
Penea, "Arestarea Episcopilor greco-catolici din anul 1948", Teodor Vanca, "Martiri ai terorii 
comuniste", muzeograf Marin Pop, "Aspecte privind istoria BRU în perioada interbelic� pân� la 
desfiin�are", Ioan Lupa, "1948 - 2008- dou� repere istorice în evolu�ia secular� a BRU", Liviu 
Gîrbea, "Previziunea terorii în predicile Episcopului Ioan Suciu" �i Lucia Ilian, "Martor viu al 
evenimentelor din anul 1948". Au fost momente interesante, cei prezen�i au apreciat con�inutul �i 
organizarea evenimentului.                                                           Protopop Valer P�r�u                  
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Psalmii 
 

1. Pentru lini�tea sufletelor �i o via�� des�vâr�it�, 
�i s� nu ne pedepseasc� Domnul cu urgie �i necaz, 
Este bine pentru noi to�i ca Psaltirea s� fie citit�, 
În credin�a noastr� adev�rat� s� nu schimb�m macaz. 
 

2. Psalmii sunt lini�tea sufletelor �i o fapt� îngereasc�, 
Înfrânând pornirea noastr� la patimi, rele �i mânie, 
�i fiind pav�z�, scut �i mâng�ierea noastr� sufleteasc�, 
Aducând între oameni unire, iubire, armonie. 
 

3. Din psalmi înv���m m�re�ia b�rb��iei �i a drept��ii, 
�i des�vâr�irea judec��ii �i rostul înfrân�rii, 
Pentru c� sunt r�spl�titorul p�cii �i afectivit��ii, 
Camaradul prieteniei, alungarea întrist�rii. 
 

4. Psalmii alung� demonii �i sunt mireasma spiritual�, 
Aduc ajutorul îngeresc �i tr�ire cereasc�, 
Sunt arm� pentru team� de noapte neagr� emo�ional�, 
�i din inimi de piatr� stoarce lacrimi dând pace fireasc�. 
 

5. În psalmi g�sim teologia cea desâvâr�it� �i bun�, 
Pentru c� fac �i apropierea celor ce stau departe, 
Iar pe oamenii ce-�i poart� vr�jm��ia îi împac�, adun� 
Potolesc g�l�gia �i valul gândurilor de�arte. 
 

6. Psalmii dezv�luie taine nep�trunse �i secrete, 
În ele g�sim amenin�area judec��ii ve�nice 
Fac ca pustiirea s� fie locuit� f�r� regrete, 
Iubitorii de Dumnezeu s� fie treji, s� nu abdice. 
 

7. Psalmii fac s� slabeasc� mânia sufletelor p�c�toase, 
Ei sunt �i lini�tea pentru oboseala �i munca zilei, 
�i f�g�duind m�rirea învierii noastre generoase, 
Prezicând venirea lui Cristos în trup, cum a fost scris în file. 

Ioan Sauciuc 
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