


Nr.1 (38) - martie 2011                        FLORI DE CRIN 
 

2 

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

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

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

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

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

  
După ce s-a anunţat tema pentru următorul număr 

al Florilor de Crin, un frate preot din Maramureş mi-a 
transmis următoarea informaţie luată de pe Catholica : 
Potrivit raportului prezentat de Agenţia misionară "Fides", 
23 de operatori pastorali catolici au fost ucişi în 2010 în 
întreaga lume: un Episcop, cincisprezece preoţi, un 
călugăr, o călugăriţă, doi seminarişti şi trei laici. Este 
reprezentat astfel întregul popor al lui Dumnezeu, clerici şi 
laici.Dar este vorba doar de vârful unui aisberg într-o 
situaţie critică ce afectează tot mai mult comunitatea 
creştinilor la nivel planetar. Raportat la continente, 
numărul cel mai ridicat de martiri s-a văzut ca şi anul 
trecut în America, unde au fost ucişi 15 operatori pastorali. 
Urmează Asia şi Africa. 

Gândindu-ne la persecuţia pe care o îndură Biserica, trebuie să spunem că momentul 
de faţă este foarte, foarte greu, dar poate şi binecuvântat, pentru că Biserica s-a născut şi dă 
mărturie prin sânge. Persecuţia a devenit astăzi acea trăsătură a Bisericii care, într-un anumit 
sens, îi descrie şi certifică natura. E de ajuns să constatăm că, în pofida acestor situaţii, 
Evanghelia continuă să se răspândească. Dar de ce continuă să se răspândească? Nu în 
virtutea modului de organizare sau finanţare a Bisericii, ci tocmai pentru că sângele martirilor 
dă naştere la noi creştini.  

Trebuie spus că persecuţiile n-au lipsit nicicând în istoria Bisericii. Care sunt trăsăturile 
acestui moment istoric? Pr. Vito Del Prete, director 'ad interim' al Agenţiei Fides, a declarat: - 
Ca agenţie de ştiri, acordăm o atenţie specială Asiei, mai ales în Pakistan şi India. A vesti 
Evanghelia în Pakistan a devenit de acum pentru noi un mod de a-şi da viaţa; acolo sunt 
atâţia creştini, simpli creştini cărora, chiar şi în faţa asupririi continue din partea grupurilor 
fundamentaliste islamice, nu le este frică să dea mărturie pentru Cristos. Problema nu se 
referă doar la creştinii care au fost ucişi, ci şi la bisericile care au fost incendiate, la creştinii 
constrânşi să fugă în altă parte pentru a-şi salva viaţa. Acest fenomen afectează puternic 
creştinii din Asia: în Pakistan dar şi în Birmania, despre care nimeni nu vorbeşte, dar unde 
creştinii sunt discriminaţi, uneori sunt ucişi fără a mai şti nimic despre ei, sau exilaţi în chiar 
patria lor. Fără a mai vorbi apoi de Orientul Mijlociu. Toate acestea denotă faptul că Cristos 
este încă o "contracultură", este o "cultură" profund umană care se opune tuturor regimurilor, 
tuturor asupririlor şi sclaviilor pe care omul le îndură oriunde s-ar afla. S-ar putea spune, prin 
urmare, că creştinismul trezeşte teamă nu pentru că cucereşte, ci pentru că dă mărturie 
despre un alt mod de a trăi. 
Noi vestim pretutindeni viaţa, iar a vesti Evanghelia înseamnă a da viaţă. A da viaţă, aşa cum 
aţi observat, înseamnă a putrezi sub pământ pentru că altfel spicul de grâu nu mai creşte. 
Creştinismul predică la modul cel mai înalt comuniunea. Comuniunea, însă, nu e posibilă fără 
iertare, fără înţelegere. Din această perspectivă, creştinismul este o religie care stă sub 
semnul fragilităţii, al slăbiciunii iubirii lui Dumnezeu. Sunt convins că pe termen lung şi acest 
martiriu, acest mod de a-şi dărui viaţa - acolo unde viaţa este suprimată pentru că manifestă 
dragoste pentru fraţii creştini - se va dovedi biruitor pentru că este adevărul. Iubirea care se 
identifică cu adevărul, în cele din urmă, va învinge.     Iubiţi cititori fideli ai revistei noastre, Vă 
rog transmiteţi acest mesaj românilor atât de contrariaţi de incertitudinile ceasului de faţă. 
Oradea, ianuarie 2011                             Al Dumneavoastră, preot Vasile-Romul Pop 
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            Papa Benedict al XVI-lea: 

 Martiriul creştin, act suprem de iubire. 
 

 Pe ce se fondează martiriul? Cu această întrebare şi-a început cateheza Benedict al XVI-lea. 
Răspunsul – a spus – este în realitate simplu: „Se fondează pe moartea lui Isus, pe sacrificiul său 
suprem de iubire, realizat pe Cruce, pentru ca noi să putem avea viaţă”: „Este logica bobului de 
grâu care moare pentru a aduce mult rod (cfr In 12, 24). Isus este bobul de grâu venit de la 
Dumnezeu, bobul de grâu divin care se lasă să cadă pe pământ, care se lasă strivit, zdrobit în 
moarte şi tocmai pe această cale, se deschide apoi pentru a aduce roade în nemărginirea lumii”. 
 Un martir îl urmează pe Domnul până la capăt, a continuat, „Acceptând în mod liber să 
moară pentru mântuirea lumii, într-un act de iubire supremă”.  
De unde izvorăşte aşadar forţa pentru a înfrunta martiriul? 
 „Din profunda şi intima uniune cu Cristos, pentru că martiriul şi vocaţia la martiriu nu sunt 
rezultatul unui efort uman, ci sunt răspuns la o iniţiativă şi la o chemare a lui Dumnezeu, sunt dar 
al harului Său, care ne face să fim capabili de a oferi propria viaţă din iubire faţă de Cristos, faţă 
de Biserică şi lume”. 
 „Dacă citim vieţile martirilor – a evidenţiat Succesorul lui Petru – rămânem uimiţi de 
seninătatea şi curajul lor în înfruntarea suferinţei şi a morţii: puterea lui Dumnezeu se manifestă 
pe deplin în slăbiciunea, în lipsurile cui se încredinţează Lui şi îşi pune doar în El propria speranţă 
(cfr:2 Cor 12,9). Dar este important de subliniat că harul lui Dumnezeu nu suprimă sau sufocă 
libertatea celui care înfruntă martiriul ci dimpotrivă o îmbogăţeşte şi o însufleţeşte: „Un martir este 
o persoană pe deplin liberă, liberă în raport cu puterea lumii. O persoană liberă care într-un unic 
act definitiv îi dăruieşte lui Dumnezeu întreaga sa viaţă şi, într-un suprem act de credinţă, de 
speranţă şi de caritate, se abandonează în mâinile Creatorului şi răscumpărătorului său; îşi 
sacrifică propria viaţă pentru a fi asociat în mod total Sacrificiul lui Cristos pe Cruce. Într-un 
cuvânt: martiriul este un mare act de iubire, ca răspuns la imensa iubire a lui Dumnezeu.  
 Desigur, a spus Episcopul Romei, „probabil noi nu suntem chemaţi la martiriu”. Cu toate 
acestea „nici unul din noi nu este exclus de la chemarea divină la sfinţenie, de la a trăi existenţa 
creştină la cel mai înalt nivel”, a subliniat Benedict al XVI-lea îndemnând la o viaţă de sfinţenie. 
„Toţi, mai ales în timpul nostru în care pare să prevaleze egoismul şi individualismul, trebuie să ne 
asumăm ca primă şi fundamentală îndatorire cea de a creşte zi de zi într-o iubire tot mai mare faţă 
de Dumnezeu şi faţă de fraţi, pentru a transforma această lume a noastră”. 
 Salutându-i pe pelerinii de limbă germană, Episcopul Romei şi-a îndreptat gândul în mod 
special la Sfântul Maximilian Kolbe care, în infernul de la Auschwitz a salvat de la moarte un tată, 
cap de familie, întrerupând astfel nebunia violenţei. 
 „Această impresionantă mărturie de credinţă, de speranţă şi iubire – a spus Papa – ne 
îndeamnă şi pe noi să-l urmăm pe Cristos şi să creştem zi de zi, în iubirea faţă de Dumnezeu şi 
faţă de fraţi” 
 Când Isus promite că „puterile iadului nu vor birui” asupra Bisericii, aceasta se referă atât 
la experiențele istorice de persecuție suferite de Petru și de Pavel și de ceilalți martori ai 
Evangheliei, cât și, mergând mai departe, vrând să asigure protecția mai ales asupra 
amenințărilor de natură spirituală; o spune de altfel Pavel în epistola către Efeseni: "Lupta noastră 
nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh." (Ef 
6,12). 
 Dacă ne gândim la cele două milenii de istorie a Bisericii, putem observa că – așa cum ne 
preanunțase Domnul Isus (cfr Mt 10,16-33) – nu au lipsit niciodată încercările pentru creștini, 
încercări care, în anumite perioade și locuri, au avut caracter de adevărate persecuții. Acestea 
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însă, în ciuda suferințelor pe care le provoacă, nu constituie pericolul cel mai grav pentru 
Biserică. Răul cel mai mare, Biserica îl suferă de la ceea ce contaminează credința și 
viața creștină a membrilor săi și a comunităților sale, deteriorând integritatea Trupului 
mistic, slăbindu-i capacitatea de profeție și de mărturie, estompând frumusețea chipului său. 
Această realitate este confirmată de epistolele pauline. 1 Cor, de ex., răspunde tocmai unor 
probleme de diviziuni, de incoerențe, de infidelități față de Evanghelie care amenință serios 
Biserica. Dar și 2 Tim (cfr 3,1-5) vorbește despre pericolele  "ultimelor vremi", identificându-le cu 
atitudini negative ce aparțin lumii și care pot contagia comunitatea creștină: egoism, vanități, 
orgoliu, alipiri de ban, etc. Concluzia Apostolului este liniștitoare: oamenii care fac răul "nu vor 
ajunge departe, pentru că nebunia lor va fi vădită tuturor" (3,9). Există așadar o garanție de 
libertate asigurată de Dumnezeu pentru Biserica sa, libertate atât față de legăturile materiale care 
caută să-i împiedice sau să-i condiționeze misiunea, cât și față de relele spirituale și morale care-i 
pot eroda autenticitatea și credibilitatea. [...] Este și cazul Comunităților care suferă influența 
doctrinelor înșelătoare sau a tendințelor ideologice și practice contrare Evangheliei.  

                
                                                                                                                             

 
 

Semnificaţia sacrificiului în morala  
şi antropologia creştină 

 
 
        „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce m-a timis” (In 7, 16). 
 
 Creştinismul este religia întemeiată pe Legea şi Învăţătura lui Isus Cristos, Fiul lui 
Dumnezeu, trimis de Tatăl în lume, în numele Său. Tatăl este, deci, prezent în Persoana Fiului 
făcut om, pentru a împlini „răscumpărarea universală şi definitivă a omenirii de păcate”.1 
Creştinismul este o religie a inimii, a interiorităţii ce se exprimă într-o credinţă, într-o atitudine 
spirituală. Bergson glorifică creştinismul, îl consideră deasupra altor religii, pentru că „a revelat 
umanităţii noile valori ale carităţii şi ale iubirii aproapelui”.2 

1. Având la temelie Evanghelia lui Cristos, credinţa creştină conduce la formarea unor 
deprinderi stabil dobândite, numite virtuţi. Virtuţile, fiind purtătoare de har, determină umanizarea 
persoanei, dezvoltarea progresivă şi raţională, care, prin însuşirea binelui propriu şi specific 
omului, devine în mod real ceea ce potenţial era menit să ajungă din însăşi voinţa şi iubirea 
Creatorului său. „Credinţa noastră este viaţa noastră” (Card. Dr. I. Hossu), pentru că ea este un 
act uman şi, în acelaşi timp, un act divin. Este un act uman ca produs al minţii unei persoane care 
îşi dă în mod liber consimţământul, atunci când rosteşte cuvântul „cred”, şi îşi dă adeziunea la 
adevărul dumnezeiesc. Credinţa este şi de natură divină, pentru că vine din  porunca voinţei 
mişcate de Dumnezeu prin har. Credinţa ne face să pregustăm bucuria şi lumina viziunii beatifice, 
scopul peregrinării noastre pe pământ. Credinţa este, deci, începutul vieţii veşnice. Ea generează 
sfinţenia – o aură luminoasă în jurul celor cu inima curată. 
 2. Sfinţenia începe cu primirea tainei botezului creştin, după care, cei botezaţi devin copii ai 
lui Dumnezeu, înfiaţi prin Isus Cristos. Botezul ni-l impregnează pe Isus Cristos în noi înşine şi ne 
face apţi să putem conştientiza scopul vieţii creştine. Prin botez primim daruri şi haruri necesare 
trebuinţelor noastre de ordin spiritual, pentru a  ne menţine în harul mântuitor, pentru a trăi şi a 
ne împărtăşi, încă de pe acum, din fericirile evanghelice. 
 Încă de la începutul erei creştine, cei care au crezut în Cristos şi l-au mărturisit au avut 
multe de îndurat, dar au acceptat, din dragoste pentru El, prigoana şi persecuţiile, plătind pentru 

                                                 
1. Catehismul Bisericii Catolice, Bucureşti, 1993, p. 101 
2 .Dictionar de filosofie LAROUSSE, Bucureşti 1991, p. 66. 
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credinţă adeseori chiar cu viaţa. Cu alte cuvinte,  creştinii  au acceptat dintotdeauna tot felul de 
sacrificii, pentru idealul lor sfânt. 
 3. Din punct de vedere uman, sacrificiul este considerat, înainte de toate, un act 
dezgustător, care apare ca ceva nedrept şi care întotdeauna este însoţit de o durere. Reflectând 
mai adânc asupra istoriei, a existentei umane şi asupra experienţei noastre de viaţă, vom conchide 
că: ”nu există frumuseţe, nici dreptate, nu există credinţă, nici iubire, nici speranţă şi fericire, nu 
există nimic fără ceea ce se numeşte sacrificiu”3. 
 Imediat după ce a fost botezat în Iordan, de către Ioan, Isus şi-a început activitatea 
publică predicând şi vestind poporului venirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Făcând multe minuni 
aduna în jurul lui oameni, care păreau că-l urmează. Dar ei nu erau statornici şi uitau repede cele 
întâmplate cu puţin timp înainte. Astfel, Isus rămânea singur, din ce în ce mai singur, iar numărul 
celor care erau împotriva Lui devenea tot mai mare. În cele din urmă El, a fost vândut de către 
Iuda, un ucenic de-al Său, şi dat pe mâna celor care l-au judecat la moarte. Prin acest act odios şi 
nedrept, începea un lung şir de umilinţe. Batjocorit, iar apoi schingiuit cumplit;  dezbrăcat de 
hainele Sale, biciuit şi încoronat cu spini, obligat să-şi ducă crucea până pe Calvar, cruce pe care  
avea să fie ucis prin răstignire şi pironire în cuie. De acolo, de sus, de pe cruce, înainte de a muri, 
a strigat cu glas tare: „Tată, de ce mai părăsit?” Acest strigăt de disperare a fost cel mai mare şi 
mai omenesc strigăt, din câte s-au auzit vreodată pe pământ, urmat imediat de cuvintele: ”Iartă-i, 
că nu ştiu ce fac!” În ultimele clipe de viaţă, cu un ultim efort, Isus s-a adresat din nou Tatălui 
Ceresc, zicând: „În mâinile Tale îmi încredinţez sufletul meu”. 
 Din momentul în care Cristos Domnul a fost întins pe cruce şi pironit,  cuvântul sacrificiu a 
devenit un cuvânt central, nu în viaţa Acelui Om, ci în viaţa fiecărui om din lume. Din acest 
moment, destinul tuturor oamenilor a început să depindă de acest suprem sacrificiu, de această 
moarte. Mai mult, de când Isus a murit pe cruce, sacrificiul a căpătat înţelesul cel mai deplin 
posibil, acela că: ”întreaga viaţă a tuturor oamenilor este înţesată, în fiecare zi, de când soarele 
răsare şi până apune, de sacrificii”4. Sacrificiul nu poate fi evitat de nimeni, iar peste toate 
sacrificiile străjuieşte unul mare, cel mai mare ce poate fi conceput – moartea. Călcând cu 
moartea pe moarte, Isus a făcut posibil ca oamenii să ajungă la destinul pentru care au fost 
creaţi; să se salveze de la moarte prin moarte, după modelul lui Cristos. „Drama cristică este 
profundă şi grea, poate chiar sfâşietoare, dar ea duce la lumină şi biruinţă”5. Cristos a trebuit să se 
facă om pentru a suferi şi pentru a purta marile poveri ale vieţii; aşa a ajuns să cheme în ajutor 
puterea nemărginită a Celui de Sus.  
 Sacrificiul are cea mai înaltă valoare morală pentru om, atunci când devine o 
coresponsabilitate, un răspuns la moartea lui Cristos, pentru  salvarea vieţii proprii sau pentru a 
salva viaţa altora. Această disponibilitate lăuntrică, în momente limită, echivalează cu o urcare pe 
cruce, în mod eroic, alături de Cristos, pentru o cauză măreaţă. Vrednici de acest sacrificiu au fost 
apostolii, discipolii, sfinţii, martirii, toţi cei care şi-au vărsat sângele pe altarul credinţei şi al 
Bisericii, toţi cei care au avut de pătimit în lagăre de muncă forţată, în închisori, în locaţii cu 
domiciliu forţat şi în alte situaţii.    
 4. Vrednici au fost, prin dârzenie, curaj şi sacrificiu, de asemenea,  ierarhii, preoţii şi 
credincioşii catolici sau de alte confesiuni din România, toţi cei care s-au opus, într-un fel sau altul, 
actului samavolnic de persecuţie şi oprimare a Bisericii, de desfiinţare oficială a Bisericii Române 
Unite cu Roma – Greco-Catolică, de către regimul comunist şi de către alte forţe obscure, care au 
sprijinit acest mare abuz. În semn de mare respect, de sfântă neuitare şi de înaltă cinstire, îi 
amintim pe vrednicii ierarhi ai acestei Biserici: Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, 
Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie, Tit Liviu Chinezu – episcopi morţi în faimă de martiri sub 
regimul comunist. Prin rugăciunile noastre susţinem cauza de beatificare şi ridicarea lor la cinstea 
Altarelor. 

                                                 
3. Luigi Giussani, Se poate trăi aşa?, Galaxia Gutenberg, 2010, p.371.  
4 . Idem, p.374 
5 .Ernest Bernea, Crist şi condiţia umană, Cartea Românească, 1996, p.43. 
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 5. Episcopii greco-catolici au intuit din vreme planurile ascunse şi mârşave ale Guvernului 
Petru Groza. Calvarul Bisericii noastre a început încă din mai 1948, când, pe Câmpia Libertăţii de la 
Blaj, se sărbătoarea Centenarului Revoluţiei de la 1848 şi când episcopului Ioan Suciu, gazda şi 
unul din organizatorii acestui eveniment, i s-a interzis să vorbească. Din acel moment el, s-a retras 
de la festivităţi. După acest incident, a fost urmărit zi şi noapte de Securitate. Demis din 
demnitatea de Administrator Apostolic al Arhidiecezei, în  3 septembrie 1948, i s-a impus să 
părăsească Arhidieceza şi i s-a interzis, de asemenea, să mai predice. Dar acest lucru nu s-a 
întâmplat. Deşi intimidat prin acţiuni în forţă, el n-a părăsit nici Arhidieceza şi nici activitatea 
pastorală până în momentul arestării sale definitive. A fost primul episcop greco-catolic arestat. 
Într-una din sutele de vizitaţii canonice făcute cu puţin timp înainte de a fi închis, a spus: ”Aceste 
momente de persecuţie pentru Biserica noastră sunt cele mai fericite momente din viaţa noastră 
creştină”. A murit bolnav şi înfometat, la închisoarea din Sighet, în celula nr. 44, de la etaj, în 
noaptea dintre 26 şi 27 iunie 1953. În această  noapte, când în jurul patului său s-au adunat 
ceilalţi episcopi şi clerici uniţi aflaţi în aceeaşi celulă, spre miezul nopţii, când starea de sănătate i 
s-a deteriorat grav, iar pulsul se simţea tot mai slab, episcopul Iuliu Hossu i-a dat dezlegarea 
sacramentală. La ora 1 fără 20 minute şi-a dat sufletul. La puţin timp după ce a fost anunţată 
moartea sa, gardienii l-au scos din celulă. Târându-l de picioare pe coridor, până jos, capul acestui 
sfânt martir sălta de pe o treaptă pe alta. 
 6. Ceilalţi episcopi au murit şi ei, tot din cauza regimului  de detenţie, fie în spital sau 
acasă, fie în camerele de tortură (Vasile Aftenie). Tuturor episcopilor uniţi li s-au făcut promisiuni 
ademenitoare, pentru a rupe Biserica Romei, dar ei au preferat moartea. A sosit acum – spunea 
episcopul I. Suciu – ceasul Vinerii Mari pentru Biserica noastră, iar episcopii ei au ales să-L urmeze 
pe Isus, să fie asemenea Lui în Vinerea Mare, asemenea Celui încununat cu spini6.  
 Măreţia acestor oameni este greu de redat în cuvinte. Nimic nu i-a speriat: nici foamea, nici 
frigul nici torturile. Setea de adevăr şi dreptate, iubirea de credinţă şi sfinţenia lor au transformat 
priciul închisorii în sfânt altar de jertfire, zăbrelele de la geamuri în sfinte cruci, uşile zăvorâte în 
icoane, iar celula rece şi întunecoasă într-un spaţiu sacru de unde  înălţau spre cer rugăciuni de 
mulţumire, de laudă şi preamărire pentru Cel care i-a ales, din rândul poporului credincios, să se 
jertfească, pentru ca Biserica să rămână Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică. Ei l-au purtat în cuget 
şi simţire, strâns la piept, pe Isus cel plin de răni şi însângerat, ziua şi noaptea, pentru a le da 
tărie în credinţă şi putere în ispite:  
„Azi noapte Isus a intrat în celulă, 
O, ce trist şi ce-nalt părea Crist! 
................................................... 
Uimit am sărit de sub pătura sură: 
- de unde vii Doamne, din ce veac? 
Isus a dus lin degetul la gură 
Şi mi-a făcut semn să tac.  
(Radu Gyr, Metanie) 
 7. Sacrificiul poate fi considerat ca un punct de confluenţă a tuturor virtuţilor. El reprezintă 
un loc, un timp, o realitate care scoate la lumină capacitatea şi măreţia sublimă a omului de a se 
dărui pentru o cauză dreaptă, pentru un ideal înalt şi sfânt.  
 8. Omul este şi rămâne o enigmă. El ocupă o poziţie între real şi posibil, este un destin şi 
un câmp deschis, care caută să dea sens deplin  vieţii primite din iubire şi ca dar de la Dumnezeu. 
„Misterul îl înconjoară şi lupta îl consumă. Setea de adevăr face din el căutătorul adevărului şi 
morala evanghelică îi arată calea împlinirii”7.                     
 

Nicolae Costruţ 
   

                                                 
6 .Ep. Ioan Suciu, Scrisoare către credincioşi, Blaj, 13 octombrie 1948. 
7 .Ernest Bernea, op.cit., p. 63. 
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  SFÂNTA LITURGHIE  
în lucrarea misionar-pastorală a preotului și importanța ei în 

viața credincioșilor. 
 

       De aproape două mii de ani creștinii se adună în sfintele locașuri de închinare, mai ales în 
duminici și în sărbători, pentru ca să aducă bunului Dumnezeu laudă și mărire pentru binefacerile 
pe care le-a revărsat asupra lor, să-i mulțumească din adâncul inimilor pentru toată purtarea de 
grijă față de ei și de ai lor și să-l roage fierbinte să nu-i lase fără ajutorul Său, în momentele grele 
prin care au de trecut în viață. Desigur că rugăciunile lor de tot felul pot fi făcute și pe la casele lor 
și în orice alt loc s-ar găsi, dar cu atât mai mult și mai bine în biserica unde ei se adună pentru a 
aduce slujbă Domnului, deoarece însuși Mântuitorul a spus că ”unde sunt doi sau trei adunați în 
numele meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor” (Matei 18,20). 
         Într-adevăr, în locașul Sfintei biserici, sufletele noastre, rupând legătura cu toate grijile 
cele lumești, se înalță pe aripile nevăzute ale rugăciunii, până la picioarele tronului ceresc pentru 
ca să-și depună acolo prinosul lor cel mai curat de simțăminte și să trăiască clipe de    neuitat în 
comuniunea lor cu Dumnezeu. Slujbele care se săvârșesc în biserică, zămislesc o viață cu totul 
deosebită de cea de toate zilele, din afara bisericii, din care, sorbind cu nesaț, ne simțim, la ieșirea 
din biserică, cu totul deosebiți de cum eram atunci când am intrat. O pace senină învăluie sufletele 
noastre, grijile și frământările noastre pe care le-am înfățișat bunului Dumnezeu, în timpul cât am 
stat în biserică, ne apar acum mult mai ușoare, pentru că încrederea și mila și ajutorul lui 
Dumnezeu au făcut să răsară speranțe noi în sufletele noastre. 
       Dintre toate slujbele care se săvârșesc în biserică, cea mai însemnată este desigur Sfânta 
Liturghie. Însemnătatea ei constă în aceea că, în timpul ei, în urma rugăciunilor pline de evlavie 
ale preotului și prin coborârea Sfântului Spirit asupra Sfintelor Daruri , Domnul și Mântuitorul 
nostru Isus Cristos se află prezent pe altarul bisericii, în pâinea și vinul  euharistic care, potrivit 
încredințării pe care El însuși a făcut-o Sfinților Săi  Ucenici și Apostoli, la Cina Cea de Taină, se 
transformă în adevăratul Său Trup și adevăratul Său Sânge. 
        La Cina cea de Taină, Domnul și Mântuitorul Isus Cristos , luând pâinea, binecuvântând-o, 

a împărțit-o sfinților Ucenici și Apostoli, spunând:  ”Luați, mâncați 
Acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea 
păcatelor”.De asemenea, luând și potirul cu vin l-a binecuvântat și 
l-a dat sfinților Săi Ucenici și Apostoli, zicând: ”Beți dintru acesta 
toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi și 
pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor”. Și apoi a adăugat: 
”Aceasta să o faceți spre pomenirea Mea”(I Cor.11,24). Făcând 
aceasta Domnul și Mântuitorul nostru Isus Cristos a preînchipuit, 
înaintea Ucenicilor și Apostolilor Săi, în chip dumnezeiesc, jertfa Sa 
de pe Cruce, prin care a împăcat pe oameni cu Dumnezeu și prin 
care a redeschis oamenilor porțile împărăției cerurilor care le erau 

închise de la căderea în păcat a lui Adam. 
       Poruncind Ucenicilor Săi ca ceea ce a săvârșit El la Cina cea de Taină să săvârșască și ei, 
mai departe, întru amintirea Sa, Domnul și Mântuitorul Isus Cristos le-a lăsat încredințarea că, ori 
de câte ori vor săvârși Taina Sfintei Euharistii, El va fi prezent în mijlocul lor, în starea de Jertfă în 
care s-a găsit pe Cruce, iar  împărtășirea credincioșilor din Sfântul Său Trup și din Preacuratul Său 
Sânge îi va strânge pe aceștia într-o legătură sau comuniune reală între ei cu Domnul și-i va face 
să fie un singur trup cu El. A ne bucura însă de această negrăită posibilitate și de acest nespus de 
mare dar, de a fi una cu Cristos, este tot ce poate fi mai dorit de o făptură omenească, deoarece 
este realizarea, încă de aici de pe pământ, a rostului suprem al creștinului. 
       Prezența Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos pe altarele bisericii, în cadrul Sfintei 
Liturghii, în stare de Jertfă, așa cum s-a găsit pe Cruce, a fost învățătura de căpetenie de 
totdeauna Sfintei noastre Biserici. Biserica noastră nu cunoaște, ca izvor a mântuirii noastre, decât 
această singură Jertfă, care, prin puterea și prin valoarea ei, a împăcat pentru totdeauna pe om cu 

TEOLOGIE 
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Dumnezeu și a devenit, în felul acesta, izvorul mântuirii noastre. Cu această Jertfă supremă a 
Fiului Dumnezeu întrupat, au încetat toate jertfele sângeroase care se adresau doar ca o imagine 
a ei în Vechiul Testament și toate celelalte jertfe ale religiilor păgâne s-au dovedit deșarte. De 
aceea și Jertfa Euharistică de pe altarul bisericii care se găsește de față, în urma rugăciunilor din 
cadrul Sfintei Liturghii, nu este alta, decât unica Jertfă de pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu întrupat. 
      Dacă Sfânta Liturghie pune înaintea ochilornoștri Jertfa de pe Cruce a Domnului și 
Mântuitorului nostru Isus Cristos, cu câtă frică și cu cutremur suntem datori să luăm parte la  
Sfânta Liturghie  și de câtă pregătire trebuie să dăm dovadă, pentru a putea cădea în genunchi cu 
toată smerenia și cu toată zdrobirea de suflet înaintea ei ? 
       Pentru a realiza o adevărată comuniune cu Cristos, nu-i suficient să fim prezenți doar fizic, 
cu trupul la Sfânta Liturghie ci este nevoie să ne răstignim și noi patimile și netrebniciile noastre 
omenești unindu-le cu patimile Domnului nostru Isus Cristos de pe Cruce și dacă e posibil, să ne și 
împărtășim la Sfânta Liturghie cu Trupul și Sângele lui Isus Cristos. Numai așa ne putem dovedi cu 
adevărat fii și moștenitori ai împărăției cerurilor. 
      Isus ne avertizează: ”Dacă nu veți mânca Trupul Fiului Omului  și nu veți bea Sângele Lui, 
nu veți avea viață în voi” (In.6,53). In Sfânta Liturghie, Isus Cristos este prezent în mod real. El 
este pâinea cerească a legământului celui nou. Este semnul dragostei nesfârșite a lui Dumnezeu 
față de oameni. Trupul și Sângele Său este o arvună a vieții veșnice. 
        La Sfânta Liturghie se jertfește același Isus Cristos care s-a jertfit pe Cruce cu următoarele 
deosebiri: - Pe Cruce s-a jertfit în chip văzut, iar pe altar se jertfește în chip nevăzut sub chipul 
pâinii și vinului; 
               -Pe Cruce s-a jertfit cu vărsare de sânge, pe altar se jerfește fără vărsare de sânge, 
deși sângele Său e de față în Sfânta Cuminecătură; 
               -Pe Cruce Cristos a murit aevea, pe altar își înnoiește moartea, sub forma Sfintei 
Cuminecături,fiind o moarte tainică în Sfânta Taină; 
               -Pe Cruce s-a jertfit o singură dată, pe altar se jertfește de nenumărate ori; scopul ei 
principal fiind de a da fiecărui creștin în parte mântuirea întreagă câștigată de Domnul nostru Isus 
Cristos prin jertfa Sa sângeroasă. 
      La altar se jertfește însuși Isus Cristos, folosindu-se de preot. De aceea, în timp ce se cântă ; 
”Care pe Heruvimi...” preotul se roagă zicând: ”...Că Tu (Isus) ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, 
Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Cristoase Dumnezeul nostru...”. 
      Valoarea Sfintei Liturghii nu depinde de sfințenia ori păcătoșenia preotului. Cel ce ascultă 
Liturghia unui preot rău, poate fi liniștit că Liturghia a fost bună. E adevărat că preotul care 
îndrăznește a sluji Sfânta Liturghie în păcat de moarte, săvârșește un mare păcat fiindcă se atinge 
cu nevrednicie de cele sfinte; pentru aceasta el își va primi pedeapsa. Liturghia nu se poate plăti 
cu toată averea lumii. Greșesc  credincioșii care, mergând la preot să-i facă o Sfântă Liturghie, 
întreabă: ”cât costă ? Credinciosul care dorește o Sfântă Liturghie nu plătește valoarea Sfintei 
Liturghii, ci osteneala preotului, precum zice Sfântul Apostol Pavel:”...cei ce slujesc altarului, de la 
altar se împărtășesc ”(I Cor.9,13). 
          Foloasele Sfintei Liturghii: -Prin Sfânta Liturghie cinstim și lăudăm pe Dumnezeu după cum 
se cuvine. Cinstea și lauda adusă lui Dumnezeu prin Sf. Liturghie e nemărginită, precum este 
nemărginit Isus Cristos cel ce se jertfește.  
        -Prin Sf. Liturghie ispășim păcatele făcute și plătim pedeapsa ce ar trebui să suferim pentru 
ele. Cei cu păcate grele, dacă ascultă Sf. Liturghie, primesc darul pocăinței și pot dobândi iertare 
prin Sf. Taină a Spovedaniei. 
           -Prin Sf. Liturghie putem mulțumi lui Dumnezeu cu vrednicie pentru binefacerile primite. 
”Ce voi răsplăti Domnului pentru toate cele ce mi-a dat mie ?” se întreabă David, și răspunde: 
”Paharul mântuirii voi lua” (Ps.115). Isus a mulțumit Domnului la Cina cea de Taină, iar preotul la 
Sf. Liturghie îndeamnă zicând: ”Să mulțumim Domnului”. 
       -După îndemnul Mântuitorului: ”Cereți și vi se va da...””Dumnezeu ne ascultă cererile 
noastre și ne dă daruri diferite. Ne împlinește atât nevoile trupești cât și sufletești  (căința de 
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păcate, biruința în ispite, întărirea credinței, etc.).La Sf. Liturghie se pot pomeni vii și morții. Nu 
pot fi pomeniți ereticii, sectarii, sinucigașii și copiii nebotezați. 
     Împărțirea Sfintei Liturghi : 1. Liturghia catehumenilor ; 
                                                2. Liturghia credincioșilor;  
        Acestea sunt precedate de  PROSCOMIDIE  adică partea pregătitoare a Sf. Liturghii, parte 
care cuprinde: - pregătirea preotului prin rugăciuni (pregătirea lăuntrică); pregătirea externă, 
adică îmbrăcarea veșmintelor, tot cu rugăciuni ; pregătirea pâinii și a vinului pentru jertfă, urmând 
indicațiile din liturghier.   

Liturghia catehumenilor cuprinde două părți : 
          Partea a –I-a în care ne rugăm, care cuprinde: Binecuvântarea, Ectenia mare, Antifoanele, 
Intratul mic, Întreit-Sfântul. 
            Partea a II-a în care ascultăm: Apostolul, Evanghelia, Predica, (ieșirea din biserică a 
catehumenilor). 
            Facem mențiunea că în vechime existau păgâni care doreau să se încreștineze iar aceștia 
se numeau catehumeni. Ei făceau o pregătire pentru încreștinare. Când preotul rostea cuvintele : 
”Câți sunteți chemați, ieșiți”, catehumenii ieșeau din biserică, rămânând numai cei botezați. 
          Urmează LITURGHIA  CREDINCIOSILOR  : 
          Liturghia credincioșilor este partea principală a Liturghiei în care are loc înoirea Jertfei de 
pe Golgota și înoirea Cinei celei de Taină a Domnului nostru Isus Cristos. La această parte 
participă numai  credincioșii (adică cei botezați creștini).  Ea cuprinde trei părți: 
          -I- Intratul cel mare, care cuprinde: ducerea la altar al Sf. Daruri,  rugăciunea ”să plinim 
rugăciunile ..., mărturisirea credinței (Crezul), ectenia de cerere...”să stăm bine...” 
          -II-Canonul sau Anafora, care cuprinde: pomenirea binefacerilor lui Dumnezeu, cântarea 
”Sfânt, Sfânt...”, prefacerea,pomenirile sfinților, plinirea jertfei, Tatăl nostru. 
           -III-Cuminecarea, care cuprinde: pregătirea pentru împărtășire, cuminecarea propriuzisă, 
mulțumirea după Împărtășanie. Urmează încheierea...”Cu pace să ieșim.....Întru numele 
Domnului...,Rugăciunea Amvonului și Binecuvântarea.  

Acestea au fost pe scurt momentele importante din Sfânta Liturghie, semnificația lor fiind 
cunoscută de fiecare preot, având obligația să o explice și credincioșilor. 

          Esența Sfintei Liturghii este momentul tainic 
în care se petrece jertfa nesângeroasă a 
Mântuitorului, prin PREFACEREA darurilor în Trupul 
și Sângele Domnului (la cuvintele: ”Luați, 
mâncați...”și ”Beți dintru acesta toți...”însoțite de 
epicleză), dar Biserica în iubirea ei față de acest 
moment, l-a încadrat într-o cunună de rugăciuni și 
acțiuni simbolice, așa cum așezăm florile într-o 
cunună, ca să iasă mai mult în relief frumusețea lor.  
          Aceste acțiuni au o întreită valoare. Mai întâi 

ele sunt o adeverire, o arătare și o mărturisire a credinței,  a nădejdii și a iubirii noastre de 
Dumnezeu.  
          În al doilea rând acțiunile liturgice sunt mijloace prin care Biserica ne învață, în chip intuitiv, 
adevărurile supranaturale ale credinței noastre.  
         În al treilea rând acțiunile liturgice îndeplinesc rostul de mijloace de solidaritate a creștinilor 
de pretutinedeni și din toate timpurile.  
         Cel mai des act liturgic, cu care însoțim rugăciunile noastre, este semnul sfintei cruci. Cu el 
începem și cu el sfârșim rugăciunile noastre. Semnul  sfintei cruci este cea mai rezumativă 
exprimare a credinței noastre in Dumnezeu în trei persoane, exprimând și unirea celor două firi 
dumnezeiască și omenească, în persoana Domnului nostru Isus Cristos. Însemnarea cu sfânta 
cruce este o cinstire pe care o aducem crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul. Pentru 
credinciosul adevărat crucea este altarul jertfei celei noi aduse de Cristos pentru mântuirea lumii.  
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          Plecarea capetelor, metaniile și îngenunchierea arată respectul și iubirea credinciosului față 
de Dumnezeu.  
          Aprinderea lumânărilor ne aduce aminte de „lumina adevărului lui Cristos” care luminează 
tuturor.  
         Biserica este imaginea cerului, lumânările aprinse în biserica ne amintesc de catacombele în 
care se adunau creștinii pe vremea împaraților păgâni. Lumina este și simbolul credinței care 
luminează viața. „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre 
cele bune să mărească pe Tatăl vostru cel din ceruri” ( Mt. 5,16), iar Sf. Pavel scrie : „Umblați ca 
niște fii ai luminii ” (Rom. 13,13).  
          Tămâia este folosită din vechime la altar, fiind socotită ca o jertfă adusă lui Cristos, 
amintindu-ne și de aromatele folosite la îngroparea Mântuitorului de către Iosif din Arimateia și 
femeile mirosonițe. Fumul de tămâie arată omagiile pe care le aduc credincioșii lui Dumnezeu : 
gândurile, sentimentele evlavioase care pornesc din inimă și se inalță spre Dumnezeu. În chip 
deosebit, tămâia este simbolul rugăciunii, „Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea 
Ta.”(Ps.140). Focul care mistuie tămâia inchipuie focul iubirii de Dumnezeu, care întreține 
rugăciunea. 
          În biserica noastră Greco-Catolică, ca și in cea Ortodoxă se slujesc trei feluri de liturghii:  

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, atribuită Sf. Grigorie Dialogul, patriarhul Romei 
(+604) care se slujește de regulă miercurea și vinerea din Postul Sf. Paști, afară de Vinerea Mare 
când e zi aliturgică. 

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare  se săvârșește de numai zece ori pe an și anume : 1 
Ianuarie, în ajunul Nașterii Domnului (24 Dec.) și în ajunul Botezului Domnului (5 Ian.), în primele 
5 dumineci din Postul Mare, precum și joia și sâmbăta din săptămâna Sfintelor Patimi. 

Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur  se săvârșește în toate zilele în care nu se oficiază una din 
cele două liturghii amintite. 
        În primele veacuri, până în veacul al IV-lea se slujea Liturghia Sf. Iacob, cel dintâi episcop al 
Ierusalimului. Aceasta era foarte lungă, de aceea a fost scurtată alcătuindu-se cele două liturghii a 
Sf. Vasile cel Mare și a Sf. Ioan Gură de Aur.  
         Preotul Slujitor trebuie să fie un om ales, cinstit, să cunoască Sf. Scriptură și să fie hirotonit 
de arhiereu după rânduială. Să aibă pregătire teologică corespunzătoare, să participe la cursurile 
de reciclare și cele de îndrumare misionară și pastorală. Să studieze cărțile și revistele teologice, 
să se pregătească temeinic pentru slujbe și mai ales pentru predicile de la Sf.Liturghie din 
dumineci și sărbători. Să săvârșască Sf. Liturghie dacă se poate in fiecare zi, afara de zilele 
aliturgice. 
         Preotul să fie plin de râvnă și evlavie, să slujească cu credință și cu dragoste, să respecte 
cu strictețe rânduielile Sfintei Liturghii, înlăturând practicile și tendințele inovatoare. 
         Preotul trebuie să se pregătească permanent pentru predici, folosind ca izvor principal Sf. 
Scriptura si Sf. Traditie. La Sf. Liturghie să fie îmbrăcat cu toate veșmintele care să fie sfințite, să 
fie curate și complete. Pentru înțelegerea momentelor mai însemnate din Sf. Liturghie de catre 
credincioși, preotul trebuie să țină cicluri de cateheze pe această temă precum și despre Sf.Taine. 
          Credincioșii la Sf. Liturghie trebuie să stea în liniște cu evlavia cuvenită și dacă e posibil să 
se împărtașească cu Sf. Trup și Sânge al Domnului Isus Cristos. 
          Cântărețul bisericesc să se străduiasca să cânte cât mai frumos la Sf. Slujbe, antrenând pe 
credincioși la cântarea în comun. În bisericile mai mari și în cele de oraș corul înbogătește calitatea 
Sf. Slujbe  și crează  o atmosferă de înălțare sufletească. 
         Sf. Liturghie trebuie să aducă o schimbare, o transformare în viața credincioșilor. Parohia 
trebuie să devină o parohie vie. Schimbarea vieții, înoirea spirituală se poate face numai dacă 
păstrăm legătura cu Cristos cel Euharistic. El ne ofera un model de viață. De la El învățăm „câte 
sunt adevărate, câte sunt cinstite, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt de iubit, câte sunt 
cu nume bun orice virtute și orice laudă” (Filipeni 4,8). 
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         Când credincioșii participă la Sf.Liturghie învață și primesc puterea să se opună răului, 
păcatului și urii. Liturghia are darul de a împăca pe oameni, de a întării sentimentul virtuții și 
solidaritații înte ei. 
         Aici învață credința cea adevărată a Bisericii noastre. Acest lucru se mărturisește de către 
credincioși spre sfarșitul Liturghiei: „ Văzut-am lumina cea adevărată, primit-am Spiritul cel ceresc, 
aflat-am credința cea adevărată nedespărțitei sfintei treimi închinându-ne, că aceia ne-a mântuit 
pe noi.” 
                                                                               Pr. Țurcaș Gheorghe 
                                                                                   Vicar foraneu la Silvaniei  

 

 
                                                        

Arestarea Episcopilor 
 

        După declaraţia Bisericii Ortodoxe şi a 
autorităţilor de stat, reîntregirea Bisericii 
Ortodoxe s-a înfăptuit prin Proclamaţia de la Cluj. 
Deci Episcopii, care s-au îndepărtat de popor, 
trebuie înlăturaţi. Astfel, între 27-29 octombrie 
1948 au fost arestaţi Episcopii: Valeriu Traian 
Frenţiu de la Oradea; Alexandru Rusu de la Baia 
Mare; Ioan Bălan de la Lugoj; Iuliu Hossu de la 
Cluj; Ioan Suciu de la Blaj şi Vasile Aftenie de la 
Bucureşti. De asemenea, au fost arestaţi şi 
Episcopii romano-catolici: Augustin Pacha de la 
Timişoara, Anton Durcovici de la Iaşi, Iohannes 
Schefler de la Satu Mare şi monseniorul Ghica 
Vladimir de la Bucureşti. Au mai fost arestaţi 
mulţi protopopi, profesori de la şcolile Blajului şi 
alţii. 

        A urmat desfiinţarea mănăstirilor. La cele de călugări au fost aduşi stareţi ortodocşi, 
dar călugării nu au trecut la ortodoxie, aşa că unii au fost arestaţi, alţii au fugit. 
        Maicile călugăriţe de la Blaj, adunate în capelă, nu au voit să părăsească edificiul, 
Institutul Recunoştinţei. Dar noaptea de 31 octombrie 1948 a fost decisivă. Li s-a tăiat 
curentul electric şi ele au fost încărcate, cu forţa, de muncitori, în camioane şi capela a 
fost prădată. 
        La 1 decembrie 1948 apare Decretul nr. 358 prin care Biserica Unită încetează de a 
mai exista. 
        Episcopii arestaţi au fost duşi la Ministerul de Interne, la Bucureşti, iar de acolo au 
fost duşi ca prizonieri personali ai Patriarhului Ortodox Iustinian Marina, la Dragoslavele, 
în judeţul Muscel. 
        Dragoslavele era o vilă a Patriarhiei Ortodoxe, dar acum era dărăpănată şi pustie. 
Episcopii greco-catolici aduşi aici au fost izolaţi în câte o cameră. Clădirea era înconjurată 
de sârmă ghimpată şi păzită de securişti prin exterior, ca să nu se poată apropia nimeni 
de clădire, iar în interior, tot soldaţii de la securitate le făceau cumpărăturile. Raţia de 
alimente era foarte mică; în loc să cumpere alimente la preţ oficial, ei le cumpărau la 
preţul pieţii libere, fiind foarte scumpe toate, aşa că nu le rămânea aproape nimic. Aici au 
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răbdat de frig, foame şi izolare timp de patru luni. 
        Patriarhul credea că atitudinea lor este o încăpăţânare şi că după vreo patru luni vor 
ceda. A venit aici Patriarhul Ortodox Iustin Marina şi le-a propus să treacă la Biserica 
Ortodoxă, căci dacă nu vor trece, el, Patriarhul, îşi va lua braţul ocrotitor de pe ei şi vor fi 
duşi la închisoare. Atunci Episcopul Ioan Bălan de Lugoj a zis: 
        "Preafericite, dacă noi, Episcopii greco-catolici, am crede că Biserica Ortodoxă este 
adevărata Biserică a lui Cristos, în acest moment ne-am da semnătura, căci noi vrem să 
fim cu Cristos! Dar dumneavoastră nu aţi venit la noi cu argumente teologice, nici cu 
virtuţi creştineşti, ci ne-aţi arestat şi ne-aţi întemniţat. Hotărât, acestea nu sunt metodele 
lui Cristos! Dacă nouă, Episcopilor uniţi, Guvernul ne-ar fi propus şi promis că ne dă toată 
Biserica Ortodoxă pe mână, cu condiţia să-i arestăm şi să-i întemniţăm pe Ierarhii ei, sau 
numai pe unul din ei, noi ne-am fi dat viaţa, dar nu am fi acceptat. Deci viaţa ne-o puteţi 
lua, dar credinţa nu! Atâta vreme cât suntem în edificiile Bisericii Ortodoxe, suntem 
prizonierii ei." 
        Patriarhul a ieşit foarte gânditor. Un preot ortodox cu numele Baltazar (declară 
Episcopul Ioan Suciu) l-a întrebat pe Patriarh: "Ce zic Episcopii uniţi?" (adică: sunt gata să 
treacă la Biserica Ortodoxă?). Patriarhul, după o clipă de tăcere a răspuns: "E chestie de 
convingere!" 
        Preoţii care au fost arestaţi o dată cu Episcopii, au fost duşi la Mănăstirea Neamţ, 
unde au fost ţinuţi în condiţii foarte grele. Cinci din ei au semnat trecerea la Biserica 
Ortodoxă şi au fost eliberaţi. 
        De la Dragoslavele, Episcopii au fost duşi la Mănăstirea Căldăruşani, lângă Bucureşti. 
Aici au fost aduşi şi preoţii de la Mănăstirea Neamţ şi s-a făcut un singur lagăr, la 1 martie 
1949. 
        Dintre Episcopi, pe Ioan Suciu şi pe Vasile Aftenie i-au dus la Bucureşti, la 
închisoarea Ministerului de Interne. Aici a murit Episcopul Vasile Aftenie, la 10 mai 1950, 
în condiţii misterioase. 
        În lagărul de la Căldăruşani, păzit de locotenentul major Bădiţă, a putut intra 
călugărul bazilitan Ciubotariu, iar prin el Episcopii au putut lua contact cu Nunţiatura 
Apostolică de la Bucureşti. În urma acestei corespondenţe, aici în lagăr au fost consacraţi 
Episcopi, din ordinul Papei Pius al XII-lea, Tit Liviu Chinezu şi Ioan Chertes. 
        În anul 1950 au fost aduşi toţi Episcopii şi preoţii la închisoarea de la Sighet. Până 
când erau în lagăr la Căldăruşani, Episcopii au cerut să fie consacraţi alţi Episcopi 
ajutători. 
        Nunţiul Apostolic Gerard Patrik O'Hara a consacrat alţi trei Episcopi:  
Ioan Ploscaru, pentru Eparhia de Lugoj, la 30 noiembrie 1948; 
Ioan Dragomir, pentru Eparhia de Maramureş, la 6 martie 1949; 
Iuliu Hirţea, pentru Eparhia de Oradea, la 28 iulie 1949. 
        A mai fost consacrat de Episcopul Schubert de la Bucureşti Alexandru Todea, pentru 
Arhieparhia de Alba-Iulia şi Făgăraş, la data de 19 noiembrie 1949. 
        Dar curând toţi vor fi arestaţi. Din Episcopii oficiali, arestaţi la Dragoslavele, nu a mai 
fost eliberat nici unul. Toţi vor muri în închisoare, sau având domiciliul forţat. Astfel:  
Vasile Aftenie a murit la Ministerul de Interne la 10 mai 1950, fiind înmormântat la 
cimitirul Belu catolic din Bucureşti; 
Valeriu Traian Frenţiu a murit la Sighet la 11 iulie 1952; 
Ioan Suciu a murit la Sighet la 27 iunie 1953; 
Tit Liviu Chinezu a murit la Sighet la 15 ianuarie 1955; 
Ioan Bălan a murit în exil la Mănăstirea Ortodoxă Ciorogârla, la 4 august 1959; 
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Alexandru Rusu a murit la Gherla la 9 mai 1963; 
Iuliu Hossu, cardinal, a murit în exil, la Căldăruşani, la 28 mai 1970. 
        Episcopii consacraţi în clandestinitate, după 1 decembrie 1948, care nu au murit, au 
făcut 14-15 ani de închisoare. 
        Unii preoţi şi călugăriţe au fost duşi la Canalul Dunăre-Marea Neagră, lucrând în apa 
îngheţată sau pe arşiţa cumplită; alţii au fost duşi la stuf, absolut toţi fiind expuşi la munci 
epuizante şi în condiţii inumane. 
        După amnistia generală din 1964, cei care au supravieţuit închisorilor au fost 
eliberaţi. Episcopii clandestini ieşiţi din închisoare au activat în clandestinitate, fără odăjdii 
şi cruci pectorale, întocmai ca Apostolii lui Cristos: "Din roadele lor îi veţi cunoaşte" (Mt 
7,16) 
        Timp de 40 de ani, Biserica Unită a fost scoasă în afara legii, deşi în acest timp 
existau în România alte 14 culte religioase! Numai Biserica Unită, care a deschis ochii 
naţiunii şi a pregătit conştiinţele românilor pentru marea Unire de la 1918, nu avea dreptul 
la existenţă. 
        Dar zice Mântuitorul: 
        "Dacă pe Mine m-au prigonit şi pe voi vă vor prigoni!" (Io 15,20). 
        Fie ca jertfa Bisericii Unite să fie începutul marilor convertiri de care are atâta nevoie 
ţara noastră! (www.christusrex.org/www2/greekcatholic/library/book002_13.html) 

 

Amintiri cu și despre tatăl meu –  
preotul Victor Fanea,din Trip-Bixad, județul Satu Mare 

 

“Înfruntând viața, Te slujesc pe Tine, Doamne.” 

 
Intervenția mea se înscrie în susținerea afirmației că “orice român trebuie să cunoască 

adevărata istorie a neamului său”. 
 “A scrie istorie este un act de mare răspundere, pentru că, cel ce o scrie este obligat să 

respecte adevărul”. “Prin scris îndreptăm atâtea nelegiuiri și falsuri pornite din condee ipocrite, 
doritoare să tragă foloase din minciună și neadevăr”, spunea 
un distins profesor băimarean, Valentin Băințan, în prefața 
cărții ”- Șișeștii părintelui dr. Vasile Lucaciu.” 

Dumnezeu are încă taine ascunse pentru om pe care, 
probabil, nu le cunosc nici îngerii, dar să nu uităm, că omul e 
legătura dintre Creator și creație. Nu se întâmplă nimic  fără 
voia Lui. “Nu se mișcă nici un fir de păr fără voia mea”- spune 
Mântuitorul.  

În intervenția mea voi vorbi despre o inițiativă a Bisericii 
Greco-Catolice și a Primăriei din comuna natală a tatălui meu, 
aceeea de a reabilita două dintre victimele terorii comuniste - 
Biserica Greco Catolică și unul din slujitorii ei, preotul Victor 
Fanea. Pelerinajul făcut în Deltă, la Periprava, pentru a aduce 
un pumn de țărână din cimitirul celor fără mormânt și fără 
cruce și a-l depune la Monumentul Eroilor din comuna natală: 
Bixad-Oaș, județul Satu Mare precum și despre contactul cu 
dosarul tatălui meu de la CNSAS București. 
  Există în viața noastră, a fiecăruia, o zi în care orice 
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drum important își are începutul. Vreau să vă mărturisesc în aceste rânduri despre,”întâlnirea”cu 
Dosarul operativ 1518 (dosar de urmărire penală), a preotului rezistent - Victor Fanea 
din Satu Mare- in realitate el era din satul Trip, comuna Bixad în paranteză fie spus, e prima 
eroare dintr-o serie, pe care am citit-o în acest dosar. Tata era din Trip-Bixad, născut în data de 
17 oct. 1919 - nu în 12 octombrie 1903, avea 5 copii, nu 3, ultimul domiciliu Satu Mare - noi n-am 
locuit niciodată acolo, chiar și numele este scris greșit. Într-o notă din 12 februarie 1952 este 
trecut Fânea Victor. Ce puțin contau toate aceste inadvertențe, greșeli, în acele vremuri! 
Important era să arestezi pe cineva și să scapi de el definitiv dacă se poate. 

Fiul al Oașului, tata a fost primul preot greco–catolic cu studii academice, provenit din 
rândurile locuitorilor din Trip-Bixad, care pentru adânca și statornica lui credință în Dumnezeu și 
Biserica Greco-Catolică, a plătit cu viața, sfărșindu-se la numai 40 de ani într-unul din cele mai 
cumplite locuri de exterminare, Colonia de la Periprava-Tulcea. El face parte din șirul lung al 
Eroilor–Martiri ai bisericii noastre. 

Amintirile și imaginile acelor vremuri au rămas în sufletele noastre, a celor 5 copii la fel de 
vii și de dureroase ca în noaptea de 14 spre 15 august 1956, când  la ora 0 și 3 minute, a fost 
ridicat de securitate pentru simplul motiv că s-a rugat la Dumnezeu și nu a vrut să semneze 
trecerea la biserica ortodoxă.  Făcea parte din grupul celor care au rămas statornici în biserica ce 
i-a educat și crescut și care au plătit cu ani grei de temniță, unii cu viața, așa cum s-a întâmplat și 
cu tata. 

 Viața familiilor preoților arestați a fost un calvar perpetuu. Noi am suferit lipsuri, frustrări, 
umilințe nenumărate, senzația că nimeni nu ne vrea.  Am fost dați afară din școli, mama noastră 
lăsată fără servici. Fără nici un mijloc de existență, am ajuns la mila unor suflete nobile care nu au 
uitat că tata s-a rugat împreună cu ei, pentru ei, că i-a cununat, le-a botezat copiii sau în 
vremurile bune, chiar au petrecut clipe frumoase împreună.  

Tânăr preot fiind, numit în Eriu Sâncrai-Satu Mare, a organizat corul tineretului. Ținea 
prelegeri pe diferite teme, aplana conflicte, unele chiar grave, cum au fost cele dintre maghiari și 
români, aducând liniștea și buna înțelegere în sânul comunității din Sâncrai sau Ardud în aceea 
perioadă tulbure a anilor 1945 - 1949, an în care a fost nevoit să plece din parohie pentru că a 
refuzat trecerea la ortodoxie.  

Mi-am dorit mult să aflu adevărul despre motivele pentru care, în copilărie ni se spunea că 
tata a fost condamnat “pentru înaltă trădare”. Nu am înțeles nici atunci, nici acum, după ce i-am 
studiat dosarul de la CNSAS, ce a trădat, cu ce a încălcat legile țării, ce infracțiuni a comis. Nu 
știam că ruga tatălui nostru este considerată ilegală și că ar aduce atingere statului comunist. 

 Așa cum reiese din documentele studiate, a fost arestat și condamnat la 12 ani de 
închisoare corecțională, pentru simplul motiv că a fost loial credinței în Cristos și Bisericii Greco-
Catolice care l-a educat și format ca preot și om. A fost preotul care nu și-a trădat enoriașii, s-a 
rugat împreună cu ei și în clandestinitate, la Sfânta Liturghie, i-a cununat, le-a botezat pruncii, nu 
i-a lăsat în bătaia vântului și a furtunii vremelnice ce s-a abătut asupra bisericii noastre, în acel 
nefast octombrie 1948. Pentru aceasta și pentru că a avut naivitatea să creadă în minciunile 
Guvernului de atunci, cum că “se dă libertate Bisericii Greco–Catolice”, “că securitatea nu se mai 
amestecă” - am citat din Dosarul operativ 1518 - a plătit scump alături de episcopii Iuliu Hosu, 
Alexandru Rusu, (ce se aflau în 1956 cu domiciliu forțat la Curtea de Argeș) și preoții – canonic 
Ludovic Vida, Gheorghe Marian, fost protopop de Baia Mare, Paul Sever,  Alexandru Săsăran, 
Alexandru Rațiu -  din grupul cărora a făcut parte, toți cei cinci preoți fiind arestați în același an 
1956, unii chiar reîncarcerați, pentru același motiv - “propagandă  în folosul Bisericii Greco-Catolice 
prin răspândire de fițuici și activitate clandestină” (am citat din același dosar).  

Din documentele studiate am descoperit că, de fapt, “înalta trădare” era refuzul de-a 
încalca jurământul pe care l-a făcut în fața lui Dumnezeu de-a rămâne statornic credinței în 
Biserica Greco-Catolică și în Papa de la Roma. 

Șocul contacului cu acest dosar a fost cumplit. Am crezut că sunt o persoană puternică 
care va reuși să treacă - cu o minimă detașare - de cele ce voi găsi scrise în dosar, dar n-a fost 
deloc așa. Nu poți să nu fii indignat la culme când vezi cât de ușor s-a putut dispune de viața unor 
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oameni. De la indignare la repulsie și furie n-a fost decât un pas. Am trăit toate aceste stări cu 
fiecare declarație acuzatoare la adresa tatălui meu și a celorlalți preoți cu care era conex în dosar 
(preoții amintiți mai sus precum și episcopii  închiși la Curtea de Argeș). 

Dacă la început, securitatea prin oamenii ei l-au numit –“preot rezistent, fost greco –
catolic, cu mentalitate mic burgheză, manist înfocat” (deși, tot ei recunosc în alte declarații că nu 
face parte din nici un partid), pe parcursul urmăririi devine “foarte fanatic,” “vicii nu are” dar “este 
influențabil”. Totuși e “om cult”, “șiret”, “element fanatic”, “suspectul, preot nerevenit”, “preot 
revoluționar” (acum - ori fricos, ori revoluționar) devine în cele din urmă, “dușman, element 
fanatic dubios”, alături de “ceata de popi” mai sus menționați, am încheiat citatele. Cei care-l 
etichetează astfel sunt nu numai turnătorii securității-unii semnează cu nume conspirative: 
“Salaion, Radu, Bicicleta” ci și confrații săi în credință, preoții ortodocși: din Bixad - arhimadrid 
Varahil V. Jitaru, din Trip - preot Blede Visarion Vasile, din Boinești - preot Gheorghe sau Sergiu? 
Groapă), din Târșolț sau Negrești Ursu Gheorghe-protopop. Unii dintre ei se plâng că le este 
“subminată munca în parohie” în loc să recunoască, cinstit, refuzul credincioșilor de-ai urma (Blede 
Visarion-Trip-Bixad), alții fac propuneri de sancționare. Protopopul de Negrești declara –citez: 
“…chiar azi, primind autorizația preasfinției voastre (Episcopul de Oradea era Valerian Zaharia ) 
înaintăm plângerea penală...la Tribunalul Oaș împotriva lui Victor Fanea…” “cu fiască supunere”, 
semnează protopop Ursu Ioan, afirmând că “dacă se vor lua măsuri legale de opreliște a activității 
subversive și dușmănoase față de BOR din partea agitatorilor mai sus numiți liniștea se va putea 
stabili în scurtă vreme iar actul unificării bisericești se va consolida” (am încheiat citatul din 
propunerea făcută către tribunal de un prelat). Protopopul Ursu –“la ordinul nr.776 din 56…“cu 
sfințească supunere raportez următoarele”…mă întreb (din moment ce raportau, au fost sau nu 
securiști?)”.  

 Într-un Raport al Postului de Miliție Bixad,  semnat de 
plutonierul Chiș Adalbert,  trimis către Tribunalul Poporului 
Negrești și către partid, tata este acuzat de “nesupunere la 
linia partidului…”;                 
“pune în pericol construirea socialismului “…”cu toate că le 
este asigurată existența de trai având serviciu chiar de mare 
importanță…”- am încheiat citatul (tata era funcționar la o 
carieră de piatră). Milițianul propune “să fie înlăturat din 
funcție, înlocuit cu elemente cinstite care vor da dovadă de 
muncă și vor da ajutor la construirea socialismului” - raportul 
încheindu-se cu formula; “Rugăm a dispune asupra prezentului 
raport”. Într-o altă notă informativă este acuzat că “nu-și 
plătește corect servitoarea”, că “a sustras medicamente de la 
Sanatoriul TBC” deși le primea gratuit, fiind bolnav sau că, “din 
vina lui nu se pot colecta cotele, autoimpunerile și impozitele” 

deoarece oamenii i le dădeau lui pentru a-i ajuta și pe alți “popi” … “ca să nu muncească acei 
preoți” - spune confratele lor pr. G Groapă. “Se făceau slujbe, botezuri…. numitul nu s-a mulțumit 
și i-a chemat și pe ei”… “antenele lui aduc și duc preoți cu căruțele”- era vorba de preoții care au 
activat înainte de interzicerea bisericii noastre în zonă și pe care oamenii din Bixad, 
Boinești,Târșolț sau Trip voiau să-i ajute. 

 V-am relatat toate aceste învinuiri pentru a vedea cât de mult se dorea ca acești vrednici 
preoți să dispară cât mai curând din mijlocul credincioșilor care aveau atât de multă nevoie de ei. 
Și așteptarea unora a luat sfârșit în toiul nopții de 14 spre 15 august 1956, când tata a fost ridicat 
și dus de lângă cei dragi pentru a nu se mai întoarce niciodată. Pe unii, dintre cei care ne-au 
pecetluit soarta și  l-au condamnat la moarte sigură  i-am cunoscut personal, în copilărie,  fără să 
bănuim că ei sunt cei care ne-au răpit bucuria de-ai avea pe ambii părinți alături (noi, cei 5 copii, 
aveam vârste cuprinse între 5 și 10 ani,  la vremea aceea). A fost dus la Tribunalul din Baia Mare, 
apoi încarcerat la Oradea, Gherla ca în 1958 să ceară să fie transferat la Periprava-Tulcea în 
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speranța că o să se întoarcă mai repede acasă dacă muncea. A fost repartizat la recoltatul stufului, 
una din cele mai grele și mai periculoase munci din mlaștina de la Periprava. 

Indignarea mă cuprinde iar, când mă gândesc că la Periprava, în locul unde odinioară 
mureau sute de nevinovați, cineva și-a permis să dărâme tot, să cumpere pământul (60 de ha) ce 
aparținuse vechii colonii și să nu pună nici măcar o placă comemorativă pe care să scrie:  “Aici au 
suferit și murit sute de năpăstuiți ai soartei, pentru simplul motiv că nu s-au supus regimului 
comunist și barbariilor acestuia, sute de preoți care s-au rugat la Dumnezeu pentru neamul 
românesc”. Și-au permis să pună, în schimb, un anunț: “Nu călcați, proprietate privată”, 
transformând zona într-un spațiu de agrement.  

Credința în Dumnezeu le-a fost “răsplătită” preoților închiși acolo, la Periprava, cu bătăi 
cumplite, cu chinuri groaznice la care i-au supus călăii care-i păzeau, ținându-i flămânzi în condiții 
mai mult decât inumane, umilindu-i, batjocorindu-i în fel și chip. Pedepsele erau cumplite. Dacă se 
întâmpla ca privirea “unui nenorocit de condamnat politic” să nu placă brutelor care-i păzeau, erau 
ținuți – iarna în gerul năprasnic, iar vara la discreția țânțarilor care-i mâncau de vii, deoarece cel 
care era pedepsit era udat cu apă și ținut dezbrăcat, gol afară. Din relatarea unei doamne (N.A.) 
din SUA, am aflat că unchiul ei a fost îngropat pe când se afla în agonie, nici nu era mort, încă. 
Povestea a aflat-o, la rândul ei, de la un verișor, scăpat ca prin minune din acel iad. 

Alte nelegiuiri le-am aflat din relatările părintelui Gh. Marian care a stat la căpătâiul  tatălui 
meu până în ultima clipă, dar și din relatările unor persoane din satul Periprava care, cu lacrimi în 
ochi, ne povesteau ce le spuneau bunicii și părinții lor despre cei de dincolo de sârma ghimpată, 
aflată la o distanță de doar câteva sute de metri de satul lor. Soarta aceasta cruntă o aveau doar 
deținuții politici. Cei de drept comun, pentru că au fost și câțiva din aceștia, erau tratați mult mai 
bine, puteau să circule liber în perimetrul închisorii, lucrau la o fermă ce se înființase în colonie, 
pentru uzul celor aproximativ 1000 de persoane, angajați cu familiile lor. 

În mai 2009 am văzut, pentru prima dată, cimitirul în care a fost înmormântat tata alături 
de alți 116 deținuți politici (nu se știe exact locul). Restul își dorm somnul de veci în gropi comune, 
de fapt, spun localnicii că acestea nici nu există. Deținuții politici au construit prin mlaștină, cu 
roaba, drumul de acces,  “drumul oaselor” cum îl numesc ei, calea de acces  dintre satele ce 
aparțin fostei comune Periprava, azi doar un sat, centru de comună mutându-se la C.A.Roseti. Se 
spune că peste cei ce cădeau istoviți, se turna nisip, acesta devenindu-le mormântul. Alții au fost 
luați de apele Dunării și duși în marea cea mare.   

Unii dintre localnici au contestat cele relatate, alții le-au susținut cu fermitate. Numai bunul  
Dumnezeu știe, pentru că cei întorși de-acolo au evitat mult să spună adevărul, poate prea mult.  

Relatându-vă toate acestea nu pot să nu mă gândesc la afirmațiile unui preot care spunea 
că: “Dumnezeu nu-i supărat pe noi atât de mult pentru anumite greșeli pe cât e supărat că 
suntem nepăsători”. 

Locul acela de basm, Delta Dunării, a fost pentru mulți dintre preoții noștri, iadul.Vizitând 
Periprava, pentru a aduce un pumn de țărână din cimitirul unde-și doarme somnul de veci tata și 
a-l depune la baza Monumentului Eroilor din comuna natală – Bixad - (inițiativă remarcabilă și 
onorantă pentru credincioșii greco-catolici și nu numai, în frunte cu parohul lor Vasile Tămaș, a 
protopopului de Oaș- Iacob Feier, dar și a Primăriei Comunei Bixad). Am primit un dar de la Cel de 
Sus, ca pe o recompensă, pentru suferințele îndurate, sădind în sufletele noastre, a celor cinci 
copii rămași fără tată, mult prea devreme, un strop de mângâiere pentu că nu i-am văzut 
mormântul niciodată, iar preotului Victor Fanea răsplata pentru statornicia în credință.  

Sunt sigură că, de acolo, dintre stele, tata ne spune: “Pe-aici, pe unde umblu eu/E soare, 
cald și bine/Fii fericit copilul meu/Sunt astăzi iar cu tine”.  

Mărturisindu-vă doar o frântură din destinul unei familii repet ceea ce a scris domnul 
Felician Pop, un înflăcărat susținător al cauzei bisericii noastre, în prefața cărții “Preotul Victor 
Fanea, martirul din Bixad” a regretatului jurnalist– scriitor Iosif Țiproc, prefață ce poartă titlul “Un 
sicriu de stuf plutind pe un fluviu de lacrimi”- “Martiriul părintelui Fanea din Bixad este înainte de 
toate o uriașă lecție de demnitate și moralitate”. “Neamul românesc ar trebui să mulțumească în 
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genunchi Bisericii Greco-Catolice pentru pilda de curaj și martiriu necondiționat pe care l- a dat în 
acele vremuri ale apocalipsei omenești”. 

Trist este că unele din greșelile trecutului, din nedreptățile lui, nu sunt înlăturate încă, se 
repetă, persistă în societatea românească și azi la aproape 21 de ani de la evenimentele din 
decembrie 1989.. 

Împreună să păstrăm în suflet lumina credinței celei adevărate și să sperăm că nu se vor 
mai întoarce niciodată acele vremuri cumplite, de prigoană a bisericii noastre. 

Pe cei care au fost călăii Bisericii Greco-Catolice și a noastră fii ei, Dumnezeu, în mărinimia 
Lui să-i ierte.                                                     Prof. Corina Slobodnic (Fanea) 
 

 
 

 
 

Draga mea Emuca și scumpul meu Liviuț,* 
 
 După cum se desfășoară evenimentele voi ajunge într-zi să aleg între voi și 
Dumnezeu, între închisoare și libertate și probabil între moarte și viață. Eu care sunt 
creștin și din 17 aprilie 1930 sluga lui Domnului nu putea alege altfeldecât cum îmi spune 
Sfânta Scriptură și credința mea catolică de căre nu e permis să mă despart niciodată. Cel 
ce iubește pe tatăl său ori pe fiul său mai mult decât pe mine, nu e vrednic de mine zice 
Domnul. În tot timpul preoției mele, și mai ales de când m-a învrednicit Dumnezeu său fiu 
protopop districtual înaintea mea a fost mai întâi Dumnezeu și slujba mea sfântă, de care 
azi sunt mândru că mi-am îndeplinit-o aproape cum dorea Domnul. Nici în momentul de 
față nu puteam face altfel decât cum am făcut toată viața mea. Nu pot contrazice predicile 
ce le-am rostit totdeauna cu însuflețire, cu o trădare care nu e permis să o facă nici un 
credincioș al Bisericii noastre catolice, necum alesul Domnului. Am un suflet și nu pot fi 
ucigașul sufletului ci mântuitorul lui. Am conștiință și nu vreau să mă muster o veșnicie. 
Am o credință bazată pe convingerea care nu o pot părăsi. Dacă aceia care îmi caută 
sufletul au un crez tare pentru care au suferit și murit unii dintre ei, deși după ei cu viața 
aceasta totul se termină, cum nu vom muri noi care trăim pentru viața veșnică. 

Dragilor mei, știu că prin aceasta vă cauzez mare durere și poate să ajungeți la 
mizerie, însă tu draga mea soție trebuie să mă înțelegi, iar copilașul mă va înțelege când 
va ajunge la anii priceperii. 

Singurul lucru pe care îl cer de la voi este să vă rugați pentru mine ca bunul 
Dumnezeu să-mi ajute să beau paharul ce mi-l oferă din dragoste față de mine. Dacă însă 
vi s-o cere și vouă să vă lepădați de credința catolică vă poruncesc să mă urmați fară 
șovăire și atunci în timpul cel mai scurt vom fi iar impreună, însă fericiți.  

Dragă Emuca, ca pilda de la mama Macaveilor din Legea Veche, să-l crești tot așa 
și pe îngerașul nostrum Liviuț. 

Vă încredințez în grija bunului Dumnezeu și vă ășez sub ocrotirea Măicuței sfinte, 
către care cu atâta drag m-am rugat toată viața mea și către care și voi să vă rugați ziua 
și noaptea. 

Celor care m-au facut martir le mulțumesc și rg pe bunul Dumnezeu prin cuvintele 
dulcelui Isus de pe lemnul Crucii: “Iartă-le lor, că nu știu ce fac”. Da nu știu ce fac fiindcă 
ei voiau să-mi facă un rău și când colo mi-au făcut un bine că mi-au ajutat să ajung mai 
ușor întru Împărăția cerurilor. 
 

MEMORIA ACTIVĂ 
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*Notă: Scrisoarea de mai sus a părintelui protopop Greco-catolic Liviu Trufașiu (1902-1992) e adresată într-
un moment crucial și de mare cumpănă din viața părintelui și a familiei sale, ca și pentru Biserica Greco-
Catolică din România comunistă (din păcate nu este datată, o estimez a fi scrisă între 1948-1952), soției 
Emilia Trufașiu (1911-1993) și fiului Liviu Augustin Trufașiu (n. 1945) care vă transmite conținutul fiind în 
posesia originalului. 

 
 
 

Pregătire preoţească în clandestinitate 
 

            Sunt preotul Jurja Ionel, paroh în localitatea Odoreu, 
protopopiatul Satu Mare. M-am născut la data de 5 decembrie 1953 in 
localitatea Cicârlău, judeţul Maramureş, dar după câteva luni de la 
naşterea mea părinţii s-au mutat la Odoreu, unde mi-am petrecut 
copilăria, am urmat şcoala generală, liceul teoretic (pe vremea mea) la 
Satu Mare între anii 1960-1968, 1969-1972. După absolvirea liceului am 
vrut să urmez Facultatea de istorie din Cluj, dar Dumnezeu a avut alte 
planuri în ceea ce priveşte persoana mea. Ce m-a determinat să doresc 
să devin preot, cum am devenit preot, cine au fost cei care m-au ajutat 

şi care m-au îndrumat pe drumul preoţiei?  
 Înainte de a da aceste răspunsuri vreau să amintesc că am fost ales şi hirotonit preot prin 
voinţa lui Dumnezeu la data de 7 septembrie 1980 prin punerea mâinilor Preasfinţitului episcop 
Ioan Dragomir, în Baia Mare, str. Pictorilor 5/A, unde locuiau părintele ieromonah Ilie Bondre şi 
sora Zelia-Ana Bondre. Era o oră matinală, când rând pe rând cei care participau la acest 
eveniment măreţ au bătut la uşa casei, unii cu teamă în suflet, alţii cu încredere, pentru a 
perpetua mesajul şi dorinţa episcopilor greco-catolici morţi în închisorile comuniste de a nu lăsa ca 
Biserica Greco-Catolică din România să moară.  Printre cei care au participat în aceea zi de 7 
septembrie la hirotonirea mea riscându-şi şi riscându-ne poate chiar libertatea au fost preoţii 
clandestini: Lucian Mureşan, azi mitropolit în Blaj, Alexandru Mesian, azi episcop la Lugoj,  
Părintele Simion Mesaroş, Părintele ieromonah Ilie Bondre,  Sora Zelia Bondre şi soţia mea Aurica. 
Deci am fost unul dintre cei mai privilegiaţi preoţi nou hirotoniţi prin participare la hirotonirea mea 
a unor personalităţi şi viitoare personalităţi a Bisericii noastre.  
 Înainte de hirotonire făcusem exerciţii spirituale de pregătire cu părintele iezuit Ioan Lazăr. 
Cei care l-am cunoscut, l-am auzit vorbind mai ales în cadrul exerciţiilor spirituale, l-am comparat 
prin elocvenţa cu care expunea cu Sf. Ioan Gură de Aur. Mi-a vorbit despre preoţie, despre acest 
mare har, despre rolul preotului în opera de mântuire a oamenilor, totul într-o manieră atât de 
frumoasă şi-n acelaşi timp serioasă încât după ce l-am ascultat cu mare atenţie, i-am spus: „Apoi 
părinte eu nu sunt vrednic de acest mare dar”. M-a luat după umeri şi printre pomii din Cicârlău-
Vii, unde se ţineau exerciţiile, mi-a arătat cum l-a ales Isus pe Petru - pescarul şi l-a făcut apostol. 
Mi-a amintit că şi Petru s-a considerat nevrednic şi păcătos de a-l urma pe Cristos, dar Mântuitorul 
i-a spus pescarului: „Nu voi m-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi”. Pentru mine scena 
petrecută şi relatată a fost hotărâtoare, am simţit că într-adevăr vreau să devin preot, chiar dacă 
trăiam în anii regimului ateo-comunist ai dictatorului Nicolae Ceauşescu. 
  Dar voi reveni la perioada copilăriei petrecută în familie, locul unde se cultivă primele 
seminţe ale credinţei şi practicării credinţei. Îi mulţumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat părinţi 
creştini, greco-catolici, practicanţi şi cu frica de Dumnezeu. Au fost oameni simpli pentru care 
rugăciunea şi ascultarea Sfintei Liturghii au fost fundamentul credinţei. Îmi amintesc că aceea 
perioadă a anilor ’50 era plină de frământări: sovietizare, colectivizare, pauperizare, teama 
oamenilor sădită în sufletul lor de autorităţile comuniste prosovietice, reducerea partidelor politice 
la unul singur PMR, desfiinţarea BRU, întemniţarea şi încercarea de lichidare a tuturor opozanţilor 
regimului ateu, a liderilor politici şi religioşi, toate au creat o atmosferă de nesiguranţă, de frică şi 
groază. În comuna mea, Odoreu în 1948 paroh era pr. Pop Vasile care a refuzat trecerea la 

MEMORIA ACTIVĂ 
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Biserica Ortodoxă deci obligat să părăsească parohia, apoi chiar fiind arestat şi condamnat la 
închisoare. Stă 5 ani la canal. După dânsul urmează între 1948-1950 părintele fost greco-catolic, 
Dumitru Bandiciu, trecut la Biserica Ortodoxă, apoi între 1950-1966 părintele Vasile Jude, tot preot 
greco-catolic, dar trecut la Biserica Ortodoxă. Amintesc acest lucru pentru că familia mea a 
frecventat biserica noastră fostă greco-catolică, dar în care slujea un preot care a semnat 
trecerea, un preot care totuşi a păstrat în forma ritului nostru toate slujbele şi serviciile. A permis 
recitarea Rozarului, Calea Crucii, nu a scos statuile din biserica, a păstrat totul aşa cum era în anul 
1948. De aceea se explică faptul că nefăcându-se schimbările impuse de Biserica Ortodoxă, 
credincioşii se simţeau şi se considerau în continuare greco-catolici doar că aşa cum le-a spus 
părintele Bandiciu, citez:,,Toate rămân în biserică aşa cum sunt numai că de acum înainte nu-l mai 
pomenim pe Papa ci pe Patriarh”. Adevărata schimbare pe care eu ca şi copil am început să o simt  
a fost când s-a pensionat părintele V. Jude urmându-i părintele Gheorghe Dragomir, care fiind 
anchetat de Securitate în legătură cu fenomenul Pişcari, probabil strâns cu uşa, a început 
schimbările în biserica din Odoreu. Încetul cu încetul, a înlocuit ,,Doamne-ndură-te spre noi” cu 
,,Doamne miluieşte”, ,,Spiritul Sfânt” cu ,,Duhul Sfânt”, ,,Mărire Tatălui” cu ,,Slavă Tatălui”, a 
încetat activitatea recitării Rozariului, Calea Crucii etc. Toate aceste schimbări le-am sesizat şi am 
început să pun întrebări la care am primit apoi răspunsuri din partea părinţilor mei, spunându-mi 
că noi suntem credincioşi greco-catolici , că ceea ce se întâmplă în biserică ţine de Biserica 
Ortodoxă şi că noi de fapt nu am avea ce căuta acolo dar nu avem ce face. Biserica noastră, îmi 
spuneau dânşii, a fost interzisă, ne-am duce la romano-catolici, dar nu avem biserică romano-
catolică în sat, aşa că trebuie să acceptăm situaţia, important este să avem Sf. Liturghie. 
          Detalii în ceea ce priveşte Biserica Greco-Catolică am început să primesc cu de-amănuntul 
de la unchiul şi mătuşa, pr. Ilie Bondre şi sora Zelia care erau fraţi cu mama. Locuiau în Cicârlău 
Vii, făcuseră puşcărie la Canal, după ce fuseseră alungaţi din mănăstire. Nu-mi vorbiseră despre 
aceste lucruri din anumite considerente, dar maturizându-mă au început să-mi povestească despre 
Biserica noastră, despre mănăstire, despre lucruri pe care nu le-am auzit până atunci. Împreună 
cu fratele meu, azi pr. Ieromonah Ermil Jurja ne petreceam fiecare vacanţă la Cicârlău unde 
stăteam la aceşti vrednici călugări care se ocupau în mod special de latura spirituală a noastră. Îmi 
aduc aminte că locuinţa veche a familiei Bondre, casa părintească, a adăpostit în aceea perioadă - 
a anilor 60- multe persoane pe care nu le cunoşteam dar care făceau cu noi catehism. Mai târziu 
am aflat că erau călugăriţe, unele făcuseră puşcărie, şi neavând unde să se ducă au găsit 
ospitalitate şi căldură acolo în viile Cicârlăului, unde erau cumva protejate de ochiul vigilent al 
securităţii şi miliţiei. 
 Dar perioada de cotitură, care a marcat un nou început, a fost plecare mea la oraş, după 
ce intrasem la liceu, lucru care a însemnat pentru mine o lărgire a orizontului meu spiritual, o 
deschidere mai profundă în cunoaşterea şi activitatea vieţii Bisericii noastre. Am început prin 
intermediul unor prieteni de familie greco-catolici să aflu şi să-i cunosc pe preoţii noştri ieşiţi din 
puşcărie, veniţi de la canal şi care activau în clandestinitate. Aceştia erau pr. Paul Sever, pr. Vasile 
Gavriş, pr. Gheorghe Morna, pr. Vasile Andercău, pr. Paşcadi, pr. Mare Augustin, pr. Sabău Mihai, 
apoi l-am cunoscut pe egumenul Mănăstirii Bixadului părintele Gheorghe Marina. Încet-încet am 
luat legătura cu dânşii, ne-am cunoscut, am început să-i vizitez, convorbirile cu dânşii, relatările pe 
care mi le-au făcut , istoria vieţii lor mai ales după 1948 culminând cu temniţele unde au fost 
închişi, mărturisesc că m-au cutremurat, ascultându-le. Nu-mi venea să cred ceea ce auzeam. Una 
învăţasem la şcoală şi liceu în manualele de istorie şi alta era situaţia în realitate. Nu-mi imaginam 
că a existat teroare, prigoană, persecuţie, securitate, informatori etc. Şi iată acum dovada sau 
dovezile vii mărturisind despre existenţa lor. Prima reacţie a mea a fost o revoltă interioară 
împotriva regimului, împotriva făţărniciei cu care îşi afişau pe de o parte umanismul socialist, grija 
faţă de omul nou, iar pe de altă parte să afli că mii de oameni nevinovaţi au fost închişi, 
condamnaţi la ani grei de temniţă morţi la canal sau în alte locuri, pentru ce? Doar pentru că au 
vrut să rămână greco-catolici, că s-au opus regimului şi armatei sovietice că au avut MARELE curaj 
să spună în gura mare că România merge pe o cale greşită. Pentru toţi aceştia pe care am început 
să-i cunosc am simţit o admiraţie şi un respect deosebit pentru curajul pe care l-au avut dar şi acel 
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sentiment de milă şi compasiune prin ce au trecut atât ei dar şi familiile lor, pentru că unii dintre ei 
avuseră pe vremea detenţiei familii numeroase care la rândul lor după cum bine ştim au avut de 
suferit. Faptul că existau preoţi greco-catolici, că îşi desfăşurau în clandestinitate activitatea, de 
asemenea numărul mare de călugăriţe din SM. Pe care am început să le cunosc, participarea la 
hramul Bisericii romano-catolice din oraş unde de sărbătoarea Preasfintei Inimi a Lui Isus se 
adunau foarte mulţi credincioşi printre care pot spune 1/3 erau credincioşi greco-catolici veniţi din 
împrejurimi, Ţara Oaşului, Baia Mare, mi-au întărit convingerea că Biserica greco-catolică nu a 
murit, ea există şi prin puterea lui Dumnezeu, datorită sacrificiilor făcute de credincioşii acestei 
biserici şi nu în ultimul rând prin puterea rugăciunilor, Ea va învia. Un aspect important al acestei 
perioade din viaţa mea în „urmarea Lui Cristos” au fost apoi legăturile cu grupurile credincioşilor şi 
preoţilor greco-catolici din Baia Mare. Prin unchiul meu, pr. Ilie Bondrea i-am cunoscut atunci 
încet, încet pe cei care aveau grijă să asigure viaţa şi activitatea Bisericii noastre pe atunci 
părintele Lucian Mureşan, actualul mitropolit, pr. Alexandru Mesaroş actualul episcop de Lugoj, pr. 
Simion Mesaroş, pr. Răfan, pr. Dipşe, pr. Vasile Mare. În anul 1972 am terminat liceul, îmi plăcea 
istoria, nu cea falsificată, şi m-am dus pentru examen la Facultatea de istorie din Cluj. Amintesc 
acest lucru pentru că noaptea aceea în care am călătorit cu acceleratul spre Cluj am luat decizia să 
mă fac preot. Factorul determinant pentru acel moment atât de important pentru mine a fost 
întâmplarea că am călătorit în compartiment cu o preoteasă care cunoştea foarte bine calvarul 
Bisericii greco-catolice şi ea trecând prin acest calvar, era Cornelica Mare soţia preotului Augustin 
Mare din Satu Mare. Toată călătoria până la Cluj a fost o prezentare a martiriului Bisericii noastre 
cu lux de amănunte cu istorii cu relatări despre situaţiile din timpul persecuţiilor, cu preoţii şi 
episcopii martiri. Sincer să fiu am fost şi de data asta să spun aşa bulversat, tulburat până în 
adâncul sufletului meu. La sfârşit ca o întrebare mi-a spus, citez: „Crezi tu, Nelule aşa îmi spunea 
dânsa, că Biserica aceasta trebuie lăsată să moară, să dispară? Merită Ea acest lucru? Oare 
murind şi suferind atâţia preoţi, să nu fie nimeni să le continue viaţa şi activitatea? Trebuie să fie 
cineva – Tu trebuie să fii unul din noua generaţie.”  Ne-am despărţit simţind un gol în suflet. Nu 
am luat examenul la Facultatea de istorie, m-am întors acasă, în toamnă am fost înrolat în armată, 
ca o ironie a sorţii, în trupele de securitate la o unitate din Cluj, deci o altă facultate, unde în 
fiecare zi eram nevoit să privesc tablourile expuse pe culoarele unităţii cu eroii trupelor de 
securitate care au căzut în luptele cu „bandiţii” . Ştim cine erau aşa zişii bandiţi – cei care au avut  
curajul să înfrunte fiara apocaliptică sau ciuma roşia . 
 După satisfacerea serviciului militar în 1974 m-am întors acasă, m-am încadrat în muncă la 
o fabrică de piese auto, apoi la Întreprinderea cinematografică judeţeană unde am avut o 
activitate  lejeră, activitate care mi-a permis să îmi pun în practică hotărârea luată. Am reluat 
legătura cu preoţii greco-catolici sătmăreni care m-au îndemnat să încep cursurile în 
clandestinitate. Cel cu care am pus bazele pregătirii şi începutul studiilor pentru preoţie a fost 
atunci pr. Alexandru Mesaroş din localitatea Ferneziu, actualul episcop de Lugoj Preasfinţia Sa 
Alexandru Mesian. Cu dânsul am început programul de pregătire. Mi-a făcut rost de manuale: 
Teologia Dogmatică fundamentală, Uzul sacramentelor, Teologia pastorală etc. Am stabilit ca în 
fiecare lună, pentru început, din precauţie, să ne întâlnim la dânsul acasă la Ferneziu, în ziua de 
joi, după masa, pentru verificarea cunoştinţelor şi dezbateri. Episcopul Alexandru Mesaroş a fost 
pentru mine din acel moment îndrumătorul şi directorul meu spiritual. 
 Acest lucru s-a întâmplat în vara anului 1976 (şi a continuat până în anul 1980 când am 
fost hirotonit). Între timp m-am căsătorit, în toamna aceluiaşi an cu Aurica Vălean din satul 
Tămaia, care avea o zestre spirituală foarte bogată ştia pe de rost foarte bine misterele rozariului, 
paraclisul cântat, Sfânta liturghie, toate devoţiunile către Preacurata Fecioară Maria, ceea ce m-a 
ajutat mai târziu foarte mult în clandestinitate, după ce am devenit preot. 
 Vreau să amintesc că formarea mea ca preot nu a constat numai în studierea manualelor 
de teologie, examinările periodice, discuţiile pe marginea lecţiilor şi subiectelor, ci şi participarea 
mea la exerciţiile spirituale ce s-au organizat la Cicârlău începând cu anul 1976 şi până în 1994. 
Uneori într-o vară se organizau 3-4 serii pentru tineri, pentru preoţi, pentru călugări, călugăriţe. 
Căutam şi reuşeam să particip chiar şi la 2-3 serii. Ceea ce se spunea la aceste exerciţii, temele, 
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meditaţiile şi rugăciunile au creat o atmosferă de colţişor de rai cum numeau unii participanţi acel 
loc. Sfârşitul unei serii, plecarea spre casă lăsa un gol în suflet, un regret că timpul a trecut atât de 
repede. 
             Participând la aceste exerciţii spirituale pot să spun din nou că am avut acest privilegiu 
de a asculta cu mare bucurie şi plăcere mari personalităţi a Bisericii noastre, la încheierea seriilor 
uneori venea şi ne onora cu prezenţa şi cu o alocuţiune Preasfântul episcop Ioan Dragomir. Apoi, 
am avut fericita ocazie să-l ascult de 2 ori pe eminenţa Sa cardinal Alexandru Todea care a venit la 
Cicârlău Vii într-o duminică a anului 1982, amintindu-mi de discursul său rostit de pe terasa casei 
ca să-l poată auzi lumea venită din împrejurimi. În predica sa, printre altele, ne-a încurajat, ne-a 
amintit faptul că Biserica Greco-Catolică este vie, trăieşte, ne-a îndemnat să nu ne pierdem 
credinţa şi mai ales să ne rugăm pentru ca să vină ziua în care să fie liberă. Amintesc şi pe 
următorii preoţi care au ţinut exerciţiile spirituale la Cicârlău şi care au contribuit la formarea 
caracterului meu ca viitor preot: pr. Ioan Lazăr, pr. Bernard Stefan, pr. Ioan Botiza, pr. Augustin 
Prunduş, pr. Tertulian Langa , pr. iezuit Olivo Bosa etc. Cu toate că Biserica noastră era în 
catacombe totuşi iată că prin curajul preoţilor şi episcopilor din clandestinitate ea a reuşit să 
supravieţuiască.  
 O dată cu hirotonirea mea pe care am relatat-o la începutul expunerii, am desfăşurat o 
activitate clandestină. La început celebram Sf. Liturghie singur şi cu soţia mea. Nici măcar 
părinţilor nu le-am spus că sunt preot. Aveam 3 copii şi mă gândeam deocamdată la viitorul lor. 
Dar pe parcurs s-a aflat că sunt preot, participam cu preoţii din Baia Mare şi Satu Mare la anumite 
întâlniri cu PS Dragomir, la unele evenimente, cum erau înmormântări ale preoţilor, călugărilor. 
Securitatea era prezentă la aceste înmormântări şi toţi preoţii care aveau patrafirele puse în gât la 
înmormântare erau luaţi în evidenţă. Deşi eram şi eu printre cei consemnaţi, am participat cu 
patrafirul la gât la înmormântarea Ep.Dr. Ioan Dragomir, la Ariniş, apoi la înmormântarea pr. 
ieromonah Gavril Sălăjean, totuşi nu am simţit ghearele securităţii. Probabil simţeau şi ei că începe 
să bată vântul libertăţii, că de fapt Biserica Greco-Catolică nu este un pericol real pentru Statul 
Român. 
 Această convingere mi-a fost întărită mai ales în perioada anilor 1987-1989. În aceşti doi 
ani am participat aproape în fiecare duminică la Sf. Liturghie celebrată în Satu-Mare, strada 
Gheorghe Doja, nr. 5. Era capela călugărilor bazilieni unde  desfăşurau o activitatea rodnică preoţii 
călugări bazilieni Gheorghe Marina şi Leon Bob. Participa foarte multă lume, era plină camera unde 
se celebra Sf. Liturghie, la fel holul casei, cealaltă cameră, terasa de afară şi casa scărilor. La Sf. 
Liturghie cânta  toată lumea, aproape toată lumea se spovedea şi eu ca preot eram însărcinat să 
ascult spovezile care durau până la sfârşitul Sf. Liturghii celebrată de pr. Leon Bob. Menţionez că 
sediul securităţii era la 5 minute de mers pe jos, strada Prutului. În aceşti doi ani imposibil ca 
securitatea să nu ştie ce se întâmplă acolo aproape în inima şi  centrul oraşului. Şi totuşi nu s-a 
întâmplat nimic, nici un preot nu a fost arestat, anchetat, urmărit sau măcar interpelat. Totul a 
decurs normal.  
 Revoluţia din decembrie 1989 a adus Bisericii noastre libertatea dar nu aceea pe care am 
aşteptat-o. Am început să celebrez acasă la mine Sf. Liturghie în duminici, sărbători zilnic cu 
asistenţă la început mică, familia, cunoscuţi, rudenii, oşeni, aproximativ 20-30 persoane. Pe 
parcurs numărul lor a crescut; întrucât nu am mai încăput, era necesar de un spaţiu mai mare 
eram deja aproximativ 100 de oameni. S-a cerut fraţilor ortodocşi şi preotului Gheorghe Dragomir, 
acelaşi din 1967, permisiunea de a sluji alternativ. Dânsul a argumentat  cu voinţa poporului, 
zicând că el face ce zice poporul. Nu a avut verticalitate, ulterior am aflat că fusese şantajat cu 
dosarul de pensionare dacă va permite slujirea alternativă. Totuşi am reuşit să obţinem în 1992 
fosta şcoală confesională pe care am amenajat-o ca biserică-capelă. Pe parcursul timpului numărul 
credincioşilor în parohia Odoreu a crescut, avem 135 de familii şi 515 credincioşi, spaţiul devenind 
neîncăpător s-a luat decizia să ne construim biserică. Am început construcţia în toamna anului 
2004 acum suntem aproape gata, sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să o sfinţim anul acesta, deşi 
ne confruntăm cu mari dificultăţi financiare şi materiale. Dar ca preot, cum am avut încrederea şi 
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credinţă în Dumnezeu până acum, aceeaşi credinţă şi încredere mă fac să sper că o vom sfinţi 
anul acesta. 
 În filia Berindan s-a întâmplat un fapt  minunat şi rodnic pe plan spiritual în anul 1994. Toţi 
credincioşii au cerut preotului ortodox Gheorghe Dragomir, într-un mod foarte politicos dar ferm, 
să nu mai meargă în biserica lor pentru a celebra Sf. Liturghie, pentru că ei vor să revină la cultul 
greco-catolic. Preotul a înţeles şi în 16 mai 1994, Duminica Mironosiţelor, credincioşii greco-catolici 
din Odoreu, în frunte cu pr.vicar Alexandru Mesaroş reprezentantul episcopiei din Baia Mare, 
actualul episcop de Lugoj, cu părintele paroh, subsemnatul Jurja Ionel, am plecat în procesiune la 
Berindan. S-a celebrat Sf. Liturghie în biserica primită înapoi, cu multă bucurie, lacrimi şi credinţă. 
Nu ne venea să credem că este adevărat. A fost, cred, prima biserică din România cedată în mod 
paşnic. 
Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate. 

                         Preot Ionel Jurja 

 

 

Saul, alesul compromis 
 

 Numele Şa’ul, reluat în greacă prin 
„Saoul” şi în latină cu „Saul”, înseamnă 
„(de la Dumnezeu) implorat”. Ar fi vorba, 
aşadar, de un nume care exprimă 
recunoştinţă, prin care părinţii voiau să 
dea glas faptului că nemaiavând nicio altă 
speranţă umană, au primit acest fiu de la 
Dumnezeu, graţie rugăciunii lor 
insistente. Şa’ul ar fi numele copilului 
« implorat » de la Dumnezeu şi după ce a 
fost ascultată rugăciunea, i-a fost 
consacrat lui.  
 Începutul unei noi epoci 
    Saul inaugurează o nouă epocă în 
istoria Israelului, perioada regilor. Ca 
primul rege, a guvernat triburile lui Israel 

unificate acum într-un singur popor, în anii 1020-1000 î.C. Ciocnirile belice neîntrerupte au 
făcut necesară instituţia monarhiei. Filistenii, care de pe coastele mării căutau să se extindă 
tot mai mult în interiorul teritoriilor israelitice, reprezentau o ameninţare persistentă şi gravă. 
Presiunea lor continuă a făcut necesară înfiinţarea unei forţe în măsură să opună rezistenţă. 
Nu mai erau suficiente figurile carismatice ale judecătorilor, care îşi făceau apariţia din când 
în când, în situaţii mai grave. Acum era nevoie de un şef carismatic stabil, capabil să 
organizeze cum trebuie forţele militare ale triburilor şi să le păstreze întotdeauna în condiţia 
de a interveni. Într-o asemenea situaţie numai o federaţie de triburi sub o conducere 
hegemonică asigura posibilitatea de supravieţuire. 
    Saul, cu toate acestea, ca om de tranziţie de la perioada judecătorilor la monarhie, a fost 
mai mult „judecător” decât „rege”, cu alte cuvinte, mai mult un cap militar decât un 
administrator politic. Şi chiar în încercarea de a îmbina liderul carismatic şi şefia politică, Saul 
a dat faliment. Odată cu trecerea timpului, nu s-a dovedit la înălţimea dificultăţilor unei 
structuri monarhice încă ezitante, lipsită de un adevărat aparat instituţional, cu funcţii şi 
funcţionari în politica internă şi externă. Mai târziu, s-a încercat să se motiveze falimentul lui 

SINAXAR 
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cu raţiuni teologice, afirmând că Jahve l-a abandonat din cauza încălcărilor religioase şi că 
după ce a pierdut spiritul lui Dumnezeu era tulburat de un spirit rău. În acest fel, Saul, ca 
precursor al monarhului negativ, este o figură tragică, prototipul regilor faliţi în Israel.  
Saul, figură istorică şi prototip teologic 
    În acest sens, Saul întruchipează problematica întregii monarhii israelitice. Prin natura sa, 
Israelul era o comunitate de triburi pentru care monarhia reprezenta ceva altoit din afară, 
necorespunzător cu fondul naturii originare şi care, în ultimă instanţă, a rămas în afara 
propriului destin. Tensiuni şi probleme, susţinători sau opozanţi ai monarhiei, au găsit 
condensarea lor, prin reflecţia succesive a deuteronomistului, în personajul lui Saul. Acest 
lucru este valabil pentru complexul narativ din 1Sam 8-12 care povesteşte introducerea 
monarhiei şi alegerea lui Saul. Nu suntem în faţa unei expuneri contemporane a 
evenimentelor, ci a unui rezumat şi comentariu făcute la un material tradiţional mai vechi, a 
unei experienţe seculare cu luminile şi umbrele monarhiei. (...) Cu ce dificultăţi trebuie să se 
întâlnească cei care se întreabă despre trecutul istoric, rezultă şi din faptul că au fost 
împletite tradiţii diferite, în parte contradictorii, în privinţa modului în care Saul a fost uns 
rege: uns de Samuel (9,1-10,16), ales prin tragere la sorţi (10,17-27), graţie biruinţei asupra 
armatei amoniţilor (11,1-15). Întreaga tradiţie referitoare la Saul care stă la baza 1Sam 9-31 
este un ţesut literar complex, alcătuit din diverse povestiri separate, diferite atât ca origine 
cât şi la nivel teologic. Nu este vorba, aşadar, de o istoriografie în sensul modern al 
cuvântului. Avem înaintea noastră, altfel spus, nu atât o cronică a regatului lui Saul, ci mai 
degrabă tradiţii despre raportul dintre Saul şi Samuel şi David, mai ales despre 
comportamentul lui Saul în raport cu Jahve. 
    Dacă imaginea lui Saul devine tot mai obscură cu trecerea anilor, asumând treptat chiar 
trăsături demoniace, la început însă el este prezentat ca un bărbat cu aspect plăcut şi 
promiţător, destinat să împlinească lucruri mari (1 Sam 9,2). Ca dovadă a originilor sale 
nobile şi respectabile, sunt menţionate inelele seriei genealogice pînă la a cincea generaţie. 
Tatăl lui Saul se numea Chiş şi era un om cu bunăstare din Gaba, în teritoriul lui Beniamin. 
Această cetate, pentru a o deosebi de localitatea omonimă din Iuda şi Efraim, avea să fie 
numită mai târziu Gabaa lui Saul, pentru că era patria lui. Aici, pe colina de astăzi Tel el-Ful, 
într-un sit arheologic la circa 5 km nord de Ierusalim, au fost descoperite resturile unui sat şi 
ale unei fortăreţe pătrate, cu patru turnuri de control, datând din jurul anului 1000 î.C. şi 
este pusă în legătură cu Saul.  
    Bătrânii lui Israel, nemulţumiţi de modul în care fiii corupţi ai lui Samuel administrau 
justiţia, au cerut profetului un rege: „Pune peste noi un rege, cum au celealte popoare” (1 
Sam 8,5). Saul era în floarea tinereţii. Deuteronomistul va interpreta această cerere nu 
numai ca dorinţă de a importa o instituţie păgână dar şi ca un afront la demnitatea regală a 
lui Dumnezeu: „M-au lepădat pe mine, ca să nu mai domnesc peste ei” (8,7). Samuel 
avertizează poporul cu privire la aspectele negative ale monarhiei, descrie în culori sumbre 
exploatarea şi asuprirea prin munci forţate şi încălcarea dreptului, dar poporul insistă în 
cererea sa astfel încât Samuel primeşte mandatul lui Dumnezeu de a da Israelului un rege 
(8,1-22).  
Saul în viziunea populară 
     Modul în care Saul a obţinut demnitatea regală este povestit într-o sagă populară cu 
motive legendare şi minunate: Saul a pornit în căutarea măgăriţelor pierdute ale tătălui său 
şi a găsit corona regală. În timp ce bătătorea regiunea în căutarea animalelor, a ajuns la 
Rama, patria lui Samuel şi auzind că se vorbeşte despre un vizionar, s-a hotărât să-l viziteze 
în speranţa că va primi ajutor. Dar Jahve l-a avizat deja pe Samuel că îi va trimite un om pe 
care profetul ar fi trebuit să-l ridice la rangul de principe peste popor. Când apoi Samuel se 
întâlneşte din întâmplare cu Saul la poarta cetăţii, Domnul îi spune: „Iată omul despre care 
ţi-am vorbit eu, el va stăpâni peste poporul meu” (1 Sam 9,17). Samuel îl invită pe viitorul 
rege pe colina cultuală spre care se îndrepta şi ca oaspete de onoare la banchetul sacru îi 
oferă partea cea mai bună de carne. A doua zi dimineaţa îl însoţeşte la marginea cetăţii 



Nr.1 (38) - martie 2011                        FLORI DE CRIN 
 

25 

unde, fără să fie văzuţi de cineva, îl unge principe (nagid, în ebraică), vărsând peste creştet 
ulei de măsline, care în concepţia orientală conţine forţă vitală. Prin acest rit de ungere, 
cunoscut în ambientul siro-palestinian şi inspirat din acesta, erau conferite nu numai puterea 
dar şi carisma divină. De aceea, regele era numit „uns”, în ebraică „mashiah”, mesia. Acest 
titlu, care spre apusul epocii monarhice a asumat gradual o nuanţă escatologică, a fost 
tradus în greacă prin „christos”, astfel încât titlul dat lui Isus, acela de „Christos” se 
înrădăcinează în uzul ungerii regilor şi a preoţilor în Israel. Prin această acţiune 
„sacramentală”, Saul în calitate de consacrat de Dumnezeu, primeşte o trăsătură particulară, 
de neşters. Într-adevăr, în pofida respingerii din partea lui Dumnezeu, el va rămâne pentru 
toată viaţa „unsul lui Dumnezeu” asupra căruia David, din respect sacru şi frică, nu va 
îndrăzni să ridice mâna (cf 1 Sam 24,7.11; 26,9.11.23).  
    Pe drumul de întoarcere, Saul primeşte confirmarea că este alesul Domnului de la trei 
semne inechivoce. În apropiere de mormântul Rahelei, în Zelzach, trei oameni îi dau de ştire 
că măgăriţele tatălui său au fost găsite; la stejarul de pe Tabor, trei oameni îi ies în 
întâmpinare cu daruri şi îi oferă două pâini ca semn al providenţei lui Dumnezeu; dar semnul 
cel mai important, al treilea, este întâlnirea lui Saul la Gaba lui Dumnezeu cu o ceată de 
profeţi care prin muzică au intrat în extaz. Întâlnindu-i, şi Saul este cuprins de spiritul 
Domnului şi transformat într-un alt om. Grazie acestui dar carismatic, Saul devine astfel 
instrumentul lui Dumnezeu şi dispune de o putere de Sus. (...) La această povestire 
favorabilă despre monarhie, urmează o tradiţie de marcă anti-regală, potrivit căreia Saul a 
fost numit rege prin tragere la sorţi în timpul unei adunări a poporului (10,17-27); de aici, 
rezultă două premise de fond care legitimează şi mai târziu instituţia monarhiei: desemnarea 
din partea lui Dumnezeu şi aclamarea din partea poporului. A treia tradiţie, care este cea 
mai credibilă (1 Sam 11,1-15) povesteşte cum Saul, şef carismatic şi salvator al poporului, a 
fost aclamat rege, după o victorie strălucită asupra armatei amoniţilor.  
Misiunea lui Saul şi căderea lui 
    Dar în capitolul 12 avem reflecţia autorului deuteronomist care critică instituţia monarhiei. 
Pericolul continuu al filistenilor reprezenta de fapt adevărata raţiune a unificării forţelor 
militare în jurul lui Saul. Adunând oamenii la Galgala, armata israelitică îl aştepta pe Samuel 
care trebuia să dea început bătăliei printr-un sacrificiu. Dar Samuel nu a ajuns la timpul 
stabilit şi oamenii lui Saul au început să se împrăştie, cuprinşi de frică, drept care Saul însuşi 
a oferit sacrificiul, ca să poată începe ostilităţile militare. Samuel a ajuns chiar în acel 
moment şi l-a dojenit pe Saul pentru comportamentul lui ilegitim şi prostesc. Pentru că din 
lipsă de încredere nu a îndeplinit porunca Domnului, Samuel i-a adus la cunoştinţă că regatul 
său nu va dura mult timp şi că Dumnezeu a ales ca principe pentru poporul său un om după 
inima sa (1 Sam 13,1-22). Printr-un gest de curaj, Ionatan, fiul lui Saul, seamănă panică în 
rândul armatelor duşmane şi Israeliţii le pun pe fugă. Saul însă, printr-o făgăduinţă 
precipitată, a obligat oamenii săi să postească până seara, ca şi cum ar fi constrâns pe 
Dumnezeu să-i dea un succes deplin şi în urmărirea duşmanului în retragere. Dar Dumnezeu 
s-a retras de acum de la Saul, astfel încât, războinicii lui, epuizaţi de foame, n-au reuşit să 
fructifice din plin victoria. Nici măcar mai târziu, Saul nu va reuşi să învingă definitiv aceşti 
duşmani istorici ai lui Israel. În orice caz, steaua lui Saul îşi începea declinul (1 Sam 13,23-
14,46).  
Dumnezeu îi retrage lui Saul atribuţiile regale 
    Dar refuzul definitiv al lui Saul din partea lui Dumnezeu se datorează comportametului 
asumat de rege în lupta contra amaleciţilor. Prin intermediul lui Samuel, Dumnezeu i-a 
poruncit lui Saul să pornească un „război sfânt” împotriva triburilor din deşertul de sud, 
amaleciţii, care în timpul exodului din Egipt au obstaculat drumul lui Israel (Ex 17). „Război 
sfânt” însemna că Saul trebuia să împlinească împotriva acestui duşman al lui Jahve şi al lui 
Israel „exterminarea sacră”, pedeapsa capitală, voită de Dumnezeu, care prespunea 
nimicirea totală a oricărei fiinţe vii (cf Dt 7,1-5 şi 20,16-18 unde, potrivit concepţiei antice a 
exterminării sacre, sau a consacrării prin nimicire, era prescrisă eliminarea radicală a tuturor 
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popoarelor – care atunci, în realitate, nu mai existau – din Canaan, pentru a preveni orice 
formă de idolatrie şi sincretism). Saul, în schimb, nu a împlinit până la capăt această 
poruncă a lui Dumnezeu, pentru noi, astăzi, evident, de neînţeles şi scandaloasă. A lăsat în 
viaţă ca prizonier al său pe Agag, regele amaleciţilor şi a cruţat oile şi boii cei mai buni, 
transformând astfel „războiul lui Jahve” într-un război obişnuit, lucru care corspunde la 
profanarea sacrului, şi acest lucru greu de înţeles pentru noi. Saul, aşadar, nu a fost un rege 
„după inima lui Dumnezeu”. A fost respectat şi iubit de mulţi, e adevărat, mai ales de 
Samuel, şi a fost fără îndoială un om pios, modest şi curajos, potrivit în toate pentru tron. 
Dar în ciuda zelului său pentru cauza lui Jahve, s-a comportat mai degrabă ca toţi regii 
popoarelor străine şi nu ca un instrument al lui Jahve însuşi, după cum se cuvenea în 
poporul lui Dumnezeu. I-a lipsit ceea ce constituie chintesenţa pietăţii: ascultarea 
dezinteresată şi încrederea.  
    De aceea, Dumnezeu i-a zis lui Samuel: „Îmi pare rău că l-am făcut rege pe Saul” (1 Sam 
15,11). Şi cu toate că Samuel a petrecut toată noaptea în rugăciunea ca să-l implore pe 
Jahve ca să oprească lepădarea de Saul, a doua zi dimineaţă a trebuit să-i comunice: 
„Ascultarea este mai bună decât jertfa şi supunerea, decât grăsimea berbecilor. Pentru că ai 
lepădat cuvântul Domnului, şi el te-a lepădat, ca să nu mai fii rege peste Israel” (1 Sam 15, 
22). Din acest moment, Samuel ia distanţă faţă de Saul, îndurerat în adâncul inimii pentru 
falimentul acestui om, de care se afecţionase atât de mult.  
Sfârşitul unei monarhii, continuarea mântuirii 
    Din porunca Domnului, Samuel l-a uns rege în secret pe David, fiul cel mai tânăr al lui 
Iese, din Betleem. În acest fel, spiritul Domnului a trecut asupra lui David, îndepărtându-se 
definitiv de Saul, cu toate că acesta, lipsit de legitimare divină, a rămas rege pînă la moarte. 
Saul era acum tulburat de un duh rău. Pentru că tânărul David excela nu numai în sunetul 
harpei, dar şi în abilitate şi robusteţe cu care ştia să învingă lei şi urşi (1 Sam 17, 36), 
văzând această forţă fizică extraordinară, Saul l-a luat ca scutier personal. Începe astfel 
urcuşul de neoprit al lui David. Orbit de mânie, pentru simpatiile care se îndreptau tot mai 
mult asupra lui David, Saul a organizat o adevărată vânătoare împotriva lui David, care se 
acundea schimbând în continuu refugiul în zone greu accesibile, în deşertul din sud şi sud-
estul Hebronului, spre Marea Moartă, unde era în fruntea unui mănunchi de bandiţi. Îl 
urmărea dintr-un ascunziş în altul „cum se urmăresc prepeliţele pe dealuri” (1 Sam 26,20), 
dar n-a reuşit să-l captureze. Mai mult, David a avut de două ori ocazia de a se debarasa de 
duşmanul său de moarte, dar nu s-a folosit de ele din respectul sacru pe care îl nutrea faţă 
de unsul Domnului. Când David i-a demonstrat lui Saul că l-a cruţat, cu toate că putea să-l 
ucidă, Saul a fost ca şi transformat şi şi-a dat seama de nebunia vânătorii sale într-un deşert 
de piatră. De atunci, l-a lăsat pe David în pace. Dar în pofida stilului său brutal şi mânios, 
măreţia interioară l-a determinat să mărturisească într-o zi: „nebuneşte m-am purtat şi am 
greşit foarte mult” (26,21). Pentru Saul, această constatare trebuia să aibă fără îndoială un 
gust amar, pentru că şi-a dat seama de condiţia sa de respins. 
Saul, motiv de reflecţie 
    Tragedia destinului acestui om îşi găseşte expresie, în fine, în modul în care a murit. Ieşit 
la război încă o dată împotriva filistenilor, în faţa supremaţiei duşmanilor a fost asaltat şi 
stăpânit de teroare, ceea ce l-a făcut să preguste înfrângerea şi moartea. L-a întrebat pe 
Domnul, dar n-a primit răspuns. Neliniştea sa interioară l-a împins spre o ghicitoare din 
Endor – cu toate că el însuşi a interzis necromanţia, contrară lui Jahve (cf Lev 20, 27 şi Is 
8,19) – pentru a evoca spiritul defunct al lui Samuel, care cândva i-a fost sfetnicul său cel 
mai bun. În acest ceas funest, întunecos, spiritul defunctului Samuel se înalţă din lumea 
subterană în aparenţele unui om bătrân îmbrăcat cu o mantie şi l-a întrebările lui 
neliniştitoare despre propriul destin, i-a dat răspunsul dezolant că Dumnezeu, din cauza 
neascultării lui, s-a îndepărtat de el şi i-a devenit duşman. De aceea, Israelul urma să fie dat 
pe mâna filistenilor şi chiar a doua zi el, regele, avea să-l ajungă în împărăţia morţilor 
împreună cu fiii lui (1 Sam 28, 1-25).  



Nr.1 (38) - martie 2011                        FLORI DE CRIN 
 

27 

    Când apoi s-a dus la bătălie pe munţii Ghilboa, fiii lui, Ionatan, Abinadab şi Melchişua au 
fost abătuţi de filisteni şi el însuşi a fost grav rănit de arcaşi. Nevoind să cadă viu în mâinile 
duşmanului, s-a aruncat în propria spadă. Când filistenii au găsit cadavrul, i-au tăiat capul, l-
au despuiat de armatură şi au atârnat trupul profanat în acest fel la porţile cetăţii Bet-Shean. 
În timpul nopţii, locuitorii din Iabes-Galaad, pe care Saul îi eliberase de stăpânirea 
amoniţilor, i-au luat trupul neînsufleţit, l-au ars şi au îngropat rămăşiţele sub stejarul din 
Iabeş (1 Sam 31, 1-13). Mai târziu, David a strămutat rămăşiţele lui Saul în mormântul 
tătălui său Chiş (2 Sam 21,12-14). Cel puţin în acest fel, viaţa primului rege al lui Israel nu a 
ajuns în dezonoare ci în veneraţia cuvenită, aşa cum se datorează unui uns al Domnului.  
    Saul rămâne astfel prototipul omului credincios, ales de Dumnezeu pentru poporul său, 
dar care cade uşor în compromisuri umane datorită mentalităţii pragmatice. Încrederea în 
Dumnezeu şi ascultarea voinţei sale sunt mai preţioase în ochii Domnului decât rezultatele 
„pozitive” ce pot fi obţinute prin neascultare şi autosuficienţă. (Text inspirat şi adaptat liber 
după Paul Maiberger, Marile figuri ale Vechiului Testament, Mainz 1990; tr.it., Brescia 1995).  
 

 
                         

 
 

“Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (In. 6,40) 
 

 
 Atunci când “pierdem” un prieten drag, spunem cu 

durere că este o mare  “pierdere” chiar dacă ştim cu toţii că 
drumul pe care a pornit este unul spre viaţa veşnică. Poate 
atunci când l-am vizitat fiind bonav şi-n suferinţă, cu frică a 
trebuit să recunoaştem la un anumit moment că “l-am 
pierdut”.  

Cuvintele – pierdere, a pierde – sunt folosite foarte 
des în Evanghelii de către Mântuitorul Isus, dar mereu 
pentru a le respinge. Despre El însuşi spune, referindu-se la 
Zaheu, păcătosul convertit: “Căci Fiul Omului a venit să 
caute şi să mântuiască pe cel pierdut.” (Lc. 19.10). În 
ajunul morţii sale, se adresează Tatălui: “Dintre cei pe care 
Mi i-ai dat, n-am pierdut pe nici unul.” (Io. 18,9), şi aşa se 
încheie parabola “Oii pierdute”: “Astfel nu este vrere 

înaintea Tatălui vostru, Cel din ceruri, ca să piară vreunul dintr-aceştia mici.” (Mt. 18,14). 
Voinţa Tatălui precum şi cea a Fiului este voinţa de a iubi, care trebuie să sprijine, să 

întărească speranţa noastră. Isus, ca şi Tatăl, nu vrea să se piardă niciunul dintre cei ce-L 
urmează. Dar nu este de ajuns să spunem asta, Isus nu se opreşte la această negaţie, ci 
adaugă: nu am pierdut pe niciunul din cei pe care El mi i-a dat, şi o să-l înviez în ziua cea de 
apoi. Într-adevăr, pentru cine crede în Cristos, mântuirea înseamnă fericirea absolută, pacea 
deplină, viaţa veşnică, plinătatea vieţii în Dumnezeu. Nu am putea să avem această plinătate 
a vieţii în Dumnezeu fără înviere. Noi nu suntem îngeri şi nici spirite. Pe acest pământ avem 
un trup, sufletul nostru a fost creat de Dumnezeu într-un trup; suntem un trup animat de 
suflet. Ceea ce caracterizează moartea este pierderea trupului, care separat de suflet nu mai 
este un trup, el devine materie informă care se descompune. Sufletul nici el nu a fost creat 
să trăiască singur, ca şi spiritele pure. Sufletul a acumulat atâtea cunoştinţe cu ajutorul 
trupului: cu el a muncit, a iubit, a păcătuit, a suferit. Pentru a fi pe deplin fericit, pentru ca 
să fie pe deplin el însuşi, trebuie să se unească cu acest servitor, cu acest tovarăş de muncă 
şi de merite. Pentru aceasta Isus, după voinţa Tatălui, o să ne învie în ziua cea de apoi. Toţi 
o să fie înviaţi, pentru că nu este vorba de o recompensă sau de o selecţie, ci de o exigenţă 

  AMVON 
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a naturii umane care-i priveşte pe toţi oamenii, unii spre învierea vieţii, alţii spre învierea 
osândirii. Aceasta este una dintre doctrinele fundamentale ale creştinismului, care ne oferă 
bucurie şi speranţă. 

Mai avem încă un argument în favoarea învierii trupurilor noastre. Trupul nostru nu 
este un mijloc de izolare a sufletului aşa cum spunem mereu, ci mai degrabă un mijloc de 
relaţionare, de comunicare. Prin intermediul trupului, prin sacramente, comunicăm cu 
umanitatea lui Isus. Acum Isus a înviat; fiind Dumnezeu trăieşte în cer împreună cu 
umanitatea Sa, cu trupul Său glorificat. Este deci oportun ca în viaţa veşnică noi să 
rămânem în relaţie cu El, dar cum ar putea fi perfectă această relaţie, acestă unire, dacă noi 
ar trebui să rămânem pe vecie privaţi de trupul nostru? 

Aici pe pământ cu ajutorul trupului comunicăm cu cei de lângă noi, cu semenii noştri. 
Noi nu putem să vedem sufletele, dar le putem atinge cu cuvintele noastre, cu gesturile 
noastre, cu serviciile prestate, cu bucuria sau tristeţea feţei noastre, cu zâmbetul nostru.   

Fără îndoială, înainte de învierea din ziua cea de apoi, nu vom fi nişte fantasme 
anonime, toţi egali, de nerecunoscut. Generozitatea şi iubirea noastră manifestate pe 
pămănt ne-au obţinut în cer acel grad de fericire care corespunde cu gradul de har în care 
ne-a găsit moartea. Prin urmare chiar şi sufletele nude, dacă putem să le spune aşa, se vor 
recunoaşte şi vor avea fizionomia lor spiritual modelată de caritate. Mai mult pentru cei care 
au iubit pe pămănt - “dragostea nu se va sfârşi niciodată’ (1 Cor 13,8) – legăturile de 
dragoste, care dăinuie în veşnicie, vor permite să se recunoască.  

Învierea trupurilor noastre va realiza o restituire mai profundă a personalităţii 
noastre. Cerul nu este o colecţie de fericiri individuale, ci este o împărăţie, este noul 
Ierusalim. Acest aspect social, care va contribui la fericirea noastră, determină ca şi noi să 
avem un trup, care fără îndoială va fi reînnoit şi glorificat, dar mereu esenţial naturii umane 
aşa cum Dumnezeu a creat-o. 

Acesta este crezul nostru despre acest mare mister al morţi şi numai aşa putem 
înţelege promisiunea lui Isus “Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”. 

                                                                                  Pr. Cristian Borz 

 
 

 
Un deceniu de viaţă şi activitate 

 
 În cele ce urmează aş dori să prezint pe scurt activitatea Reuniunii Mariane                      
,,Bunavestire’’ din Şimleu Silvaniei de la înfiinţare până în prezent, adică pe o perioadă 
de 10 ani. Menţionez de la început că meritul constituirii Reuniunii îi revine Doamnei Ileana 
Şumălan, (care a condus-o timp de 4 ani), o credincioasă foarte devotată Bisericii, care şi-a 
pus tot sufletul pentru reorganizarea Reuniunii Mariane în parohia noastră.  A cheltuit multă 
energie şi a sacrificat mult timp în discuţii cu noi şi cu Părintele Protopop Gheorghe Ţurcaş 
pentru a ne prelucra Statutul, pentru a ne arăta rolul şi importanţa marianiştilor în Biserică, 
reuşind să determine 40 de credincioase să  devină marianiste. Astăzi suntem 57, dar între 
timp au decedat 12. 

 Nimic nu s-a făcut la întâmplare,  fiecare detaliu a fost bine gândit: reprezentantul 
din partea Episcopiei, numele Reuniunii, fiecare moment al ceremonialului. Noi, oamenii, ne-
am făcut partea noastră, adică am dat un nume Reuniunii – Bunavestire  şi am ales data de 
constituire – 25 Martie 2000,  iar Dumnezeu şi-a făcut partea Lui: a dat binecuvântarea 
Sa fiecărei marianiste  prin impunerea mâinilor PS Virgil şi chiar în ziua respectivă l-a 
chemat la Sine pe PS Vasile Hossu. Doresc să mai notez aici o coincidenţă, pe care doar 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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acum o descopăr: biserica noastră are hramul ,,Sfânta Treime’’, iar anul 2000 a fost numit 
de către Biserică Anul Sfintei Treimi. 

Am notat aici aceste date fiindcă pe mine m-au marcat profund. Mi-au rămas adânc 
în memoria afectivă, aşa cum mi-a rămas şi imaginea de atunci a PS Virgil în mijlocul 
grupului nostru de tineri, la fel de tânăr ca ei, dar, mai ales, la fel de vesel şi deschis, 
stabilind imediat comuniunea de suflet. Am simţit atunci că Biserica noastră are un punct de 
reper solid, promiţător şi luminos.  

Reuniunile Mariane sunt ceea ce spun despre 
ele papii, episcopii şi preoţii: cale de renaştere a vieţii 
creştine individuale şi comunitare, cale de atragere în 
jurul Bisericii a credincioşilor devotaţi Ei, cale şi mână întinsă 
înspre oamenii bătrâni sau bolnavi, înspre oamenii singuri ori  
marginalizaţi. Respectând statutul, noi ne desfăşurăm 
activitatea pe cele trei coordonate prevăzute în el: 
spirituală, caritativă şi socială şi în toate aceste direcţii 
ne-am manifestat şi ne manifestăm cu dăruire, cu 
generozitate, cu deschidere şi cu dorinţa fierbinte de a 
atrage cât mai mulţi credincioşi la biserică, deoarece dorim 
ca tot mai mulţi oameni să-şi salveze sufletul.   

Pe plan spiritual, în biserica noastră din Şimleu s-au 
desfăşurat multe activităţi  de mare anvergură, dar şi 
activităţi la nivel de comunitate. Doresc să evidenţiez mai 
detaliat prima Noapte de Veghe cu Sfânta Fecioară, 

organizată la iniţiativa noastră împreună cu Părintele Vicar Foraneu al Silvaniei Gheorghe 
Ţurcaş în luna mai a anului 2003, când biserica noastră parohială, deşi foarte mare, a 
devenit neîncăpătoare pentru credincioşii catolici sau ortodocşi, dar şi protestanţi, veniţi din 
toată ţara să se roage împreună cu noi şi cu Sfânta Fecioară.  Sunt de neuitat două aspecte 
de la acea Noapte: prezenţa tuturor preoţilor ortodocşi din oraşul nostru (cu o singură 
excepţie), în numele cărora protopopul ortodox de atunci şi-a făcut mea culpa pentru 
atitudinea pe care au manifestat-o până atunci Sfinţiile-lor faţă de noi, greco-catolicii. Al 
doilea aspect memorabil este prezenţa a 88 de tineri de liceu, dintre care doar 8 erau greco-
catolici, care, coordonaţi de doamnele Emilia Mureşan şi prof. Florica Pop au antrenat 
credincioşii la un superb Rozar meditat şi cântat, care a impresionat profund toată biserica. 
Unul dintre preoţii ortodocşi, puternic marcat de ceea ce a văzut, a ieşit afară, unde, cu 
lacrimi în glas, a întrebat retoric: ,,În biserica noastră de ce nu se poate face aşa ceva, de ce 
nu se pot aduna tinerii?’’ 

A urmat, tot la iniţiativa noastră, o Noapte de Veghe cu Sfânta Fecioară în anul 2009, 
precedată de alte nopţi de rugăciune, dintre care amintim: Seară de rugăciune în cinstea 
sărbătorii Adormirea Maicii Domnului (14 august 2008), Sfânta Fecioară de la Lourdes (10 
februarie 2008) şi multe alte seri de rugăciune în preajma sărbătorilor dedicate Sfintei 
Fecioare Maria. 

 În acest context putem vorbi şi despre alte activităţi spirituale de mare amploare în 
parohia noastră, pe care, chiar dacă nu le-a iniţiat Reuniunea Mariană, le consemnăm, 
deoarece cu aceste ocazii multe  marianiste s-au aflat atât în ipostaza Mariei, cât şi în cea  a 
Martei: Vizita cu statuia Sfintei Fecioare de la Fatima (de două ori), venerarea Giulgiului 
Sfânt de la Torino (copie), icoana Sfintei Fecioare de Guadalupe, moaştele Sfântului Anton 
de Padova. 

Tot la capitolul activitate spirituală, putem nota: 
� organizarea sau participarea  la zeci de pelerinaje: sfinţiri de biserici sau locuri de 

biserici, la Sighet, Blaj, Oradea, etc., locuri de apariţii ale Sfintei Fecioare  
� Rozarul Viu; Rozarul Sfintei Fecioare Maria, recitat înainte de fiecare Sfântă Liturghie; 

Adoraţie în fiecare joi (o lungă perioadă joia era organizată Adoraţie perpetuă); 
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Devoţiunea primelor vineri din lună la Inima lui Isus; Devoţiunea primelor sâmbete 
din lună la Inima Sfintei Fecioare; Devoţiuni către Sfântul Anton de Padova şi către 
Sfântul Iosif; Devoţiuni pentru sufletele din Purgator; Novena Divinei Îndurări; 

� organizarea de exerciţii spirituale înainte de marile sărbători; 
� lanţ de rugăciune neîntreruptă timp de  9 zile înainte de Nopţile de Veghe; 
� Rozarul la Radio Maria în fiecare primă miercuri din lună; 
� mărturia Părintelui Cristin Maria Mărincean (pe atunci preot misionar în Africa) despre 

propria-i convertire şi despre Africa; 
� schimb de exp. cu Reuniunea Mariană din parohia Tăşnad; 
� experienţa unor grupuri de rugăciune la iniţiativa Părintelui Nicolae Bodea şi a soţiei 

sale Florica. 
� Înălţarea unei Cruci de Lumină în curtea bisericii noastre. 
Lista ar putea continua, însă vom nota acum câteva aspecte din activitatea caritativă şi 

socială, care considerăm că merg mână în mână. Întreţinerea ordinii şi curăţeniei în biserică 
este una din multele preocupări ale d-nei preotese Magda, iar împodobirea altarului şi a 
bisericii cu flori este o activitate permanentă a câtorva marianiste devotate, care 
demonstrează că iubesc biserica. 

 An de an Reuniunea Mariană s-a implicat în distribuirea de  pachete cu alimente sau 
haine credincioşilor bolnavi, singuri ori cu mijloace materiale mai modeste,  îndulcind puţin 
amărăciunea vieţii lor. Această activitate a devenit prioritară de când Reuniunea Mariană îl 
are ca părinte spiritual pe Părintele Florin Mărincean. În ultimele luni la întrunirile noastre 
lunare dezbatem problema acestor credincioşi, începând cu identificarea lor şi notarea pe un 
tabel, pentru a avea o evidenţă. Apoi, fără nicio constrângere, marianiştii vizitează la 
domiciliu aceşti bolnavi, care, fiind mădulare ale lui Christos, continuă Patimile Sale în trupul 
şi-n sufletul lor. Încercăm să ne apropiem  de  ei,  şi  chiar  reuşim  după două  sau  trei  
vizite. Simţim comuniunea,  simţim  bucuria  lor  când  ne  au  în  preajmă.  Fericirea 
noastră este enormă când îi auzim că doresc să se roage Rozarul (iar înainte nu ştiau nici 
Născătoare) sau că doresc să vină preotul să-i mărturisească. Noi ştim că vizitând un bolnav, 
Îl vizităm pe Isus, iar dacă acel bolnav este şi sărac, şi singur, noi L-am vizitat de două ori 
pe Isus. Acceptându-şi crucea, fiecare bolnav care devine şi credincios, îşi dă seama la un 
moment dat că aici este vorba despre reciprocitate: Isus a purtat crucea pentru noi, 
oamenii, iar noi purtăm crucea pentru Isus. La un capăt al crucii e Dumnezeu, iar la celălalt 
capăt, omul. Imaginea aceasta este foarte sugestivă: viaţa lui Isus se prelungeşte în viaţa 
omului, deci în viaţa noastră şi a Bisericii. La capătul acestei cruci ne situăm noi, adică 
Biserica în misiunea Sa, în încercările şi în chemările sale. Una din aceste chemări e 
rugăciunea, alta e apostolatul, alta – caritatea, spiritul de sacrificiu, mărturia etc. Ar trebui 
să ţinem minte un lucru: oriunde există o cruce, eu trebuie s-o apuc cu amândouă 
mâinile, deoarece la celălalt capăt al ei se află Dumnezeu. 

Marianiştii sunt adevăraţi soldaţi în Armata Sfintei Fecioare, dornici să O ajute cu 
rugăciunea în realizarea Planului Său cu lumea. Dar, pentru ca rugăciunea noastră să fie 
puternică, eficientă şi consecventă avem nevoie de preoţi deschişi, devotaţi, disponibili şi 
umili, deoarece Sfinţiile-lor sunt factor catalizator şi de coeziune, prin Sfinţiile-lor iradiază în 
noi iubirea lui Christos atât piramidal, cât şi orizontal. Ca să fim adevăraţi creştini, trebuie să 
ducem această iubire dincolo de comunitate, în societatea în care trăim şi ne desfăşurăm 
activitatea, deoarece pe Christos trebuie să-L iubim cu viaţa noastră şi să-L mărturisim prin 
faptele noastre. 

Sfânta Treime, protectoarea spirituală a comunităţii noastre prin hramul bisericii, 
realizează pe zi ce trece comuniunea de suflet dintre credincioşii noştri prin comuniunea şi 
colaborarea fericită a celor trei preoţi pe care ni i-a dăruit Dumnezeu: Părintele Vicar 
Foraneu al Silvaniei Gheorghe Ţurcaş, ctitorul acestei biserici minunate, Părintele Protopop 
Nicolae Bodea şi Părintele spiritual al Reuniunii Mariane Florin Mărincean. Rodul acestei 
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comuniuni este mai mult decât vizibil prin numărul tot mai mare de credincioşi care participă 
la Sfânta Liturghie duminica, în sărbători şi în timpul săptămânii. 

Dumnezeu să ne ajute, Spiritul Sfânt să ne inspire, Isus să păşească în faţa 
noastră, iar Sfânta Fecioară să ne călăuzească! 

                                                                   Prof. Florica Pop, preşedinta RM. 
 

  
 

 
Papa Ioan Paul al II-lea  

va fi proclamat Fericit pe 1 mai 2011 
 

Papa Ioan Paul al II-lea va fi beatificat pe 1 mai 
2011. Data a fost anunţată oficial vineri, 14 ianuarie, odată 
cu semnarea de către papa Benedict al XVI-lea a decretului 
de beatificare, în care figurează şi numele altor candidaţi la 
cinstea altarelor, între care profesorul Giuseppe Toniolo – 
fondator al Săptămânii Sociale a Catolicilor Italieni – şi cinci 
călugăriţe bosniace ucise din ură faţă de credinţă. 

Karol Woityła, decedat pe 2 aprilie 2005, primul şi 
singurul papă din istorie care a vizitat România, a ajuns la 
faza beatificării după recunoaşterea unui miracol întâmplat 
puţin după moartea sa: vindecarea unei călugăriţe bolnave 
de parkinson. 

Ceremonia de beatificare va avea loc la Roma, la 1 
mai, care în acest an coincide cu Duminica Milostivirii 

Divine, o celebrare instituită de Karol Woityła. 
Într-o declaraţie, Vaticanul a spus că „după cum se ştie, cauza beatificării, prin 

dispensă papală, a început înainte de expirarea perioadei de cinci ani de la moartea servului 
lui Dumnezeu, cerute de normele în vigoare”. Anunţul a fost făcut de Federico Lombardi, 
director al Biroului de presă al Sfântului Scaun. 

Sicriul Papei Ioan Paul al II-lea va fi mutat din cripta aflată subsolul Bazilicii Sfântul 
Petru în Capela Sfântul Sebastian din incinta bazilicii. Sicriul nu va fi deschis sau expus, iar 
pe piatra funerară va fi scris: Beatus Johannes Paulus II, adică: Fericitul Ioan Paul al II-lea. 
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