
PE URMELE LUI 
DEMETRIU RADU
(1861-1920)

Din Blaj la Rădești



Rădești de la... 
Radu!
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Blaj-Rădești, 
test de 
cercetaș!

• Îți plac jocurile de cercetășie? Reziști la probe 
dificile și la o tură lungă pe bicicletă? 
• Privești istoria ca pe un roman de aventuri din 

care poți mereu să înveți ceva?
• Vrei totodată să știi mai multe despre pildele 

evanghelice și legătura lor cu lumea noastră, 
de zi cu zi? 

Atunci traseul Blaj-Rădești, 
pe urmele episcopului Demetriu Radu 

este pentru tine!



1. În curtea 
mitropoliei

• Participanții se adună în curte. Aveți timp 3 minute: Citiți lista episcopilor Blajului, 
alegeți unul dintre ei și reprezentați-l. Așezați-vă în cerc. Fiecare participant va spune 
numele său, ce episcop îi place și de ce, și va face un gest prin care să poată fi 
identificat ierarhul. Următorul participant reia ceea ce a spus cel dinainte, și adaugă 
personajul lui, cu un gest caracteristic. Tot așa până la capăt și până sunt numiți toți 
episcopii.

• Exemplu: „Eu sunt... și îmi place Petru Pavel Aron pentru că a deschis școlile.”  În 
același timp, sugerează că citește o carte. Următorul: El e ... (reia tot ce s-a spus, 
repetând gestul). Eu sunt... Și îmi place Vasile Suciu pentru că a deschis școli 
profesionale de menaj și tâmplărie.  Etc.



EPISCOPII 
BLAJULUI

• (1697-1713) - Atanasie Anghel, episcop - 1700, semnează Actul Unirii;

• (1715-1727) - Ioan Giurgiu Patachi, episcop - a mutat episcopia de la Alba la Făgăraș, 
unde construiește biserica Sf. Nicolae;

• (1728-1751) - Inocențiu Micu-Klein, episcop - bate cu pumnul în masă pentru 
drepturile românilor;

• (1752-1764) - Petru Pavel Aron, episcop - deschide școlile din Blaj,  un cărturar cu carte 
în mănă;

• (1765-1772) - Atanasie Rednic, episcop - călugăr sever, cu biciul în mână;

• (1772-1782) - Grigore Maior, episcop  - primește o cruce și un inel chiar de la 
Împărăteasă, după ce fusese ales cu 90 de voturi încă din 1765, dar a fost respins;

• (1783-1830) - Ioan Bob, episcop - dăruiește țăranilor saci de grâu și de porumb: în 
timpul secetei din 1821, i-a scăpat pe blăjeni de foamete și drept mulțumire, i s-a ridicat 
o cruce pe Hulă;

• (1832-1850) - Ioan Lemeni, episcop   - vorbește prea mult maghiara;  aprinde Revoluția 
de la 1848;



EPISCOPII 
BLAJULUI

• (1850-1868) - Alexandru Șterca-Șuluțiu, arhiepiscop-mitropolit  - primul mitropolit al 
Blajului, a scris istoria Horei ;

• (1868-1892) - Ioan Vancea, arhiepiscop-mitropolit – construiește 300 de școli și deschide o 
grădiniță;

• (1893-1918) - Victor Mihaly de Apșa, arhiepiscop-mitropolit - episcopul cu rozariu în 
mână, înființează Reuniunea Mariană;

• (1920-1936) - Vasile Suciu, arhiepiscop-mitropolit – noul ctitor al Blajului, după Unire 
deschide școli profesionale, de tâmplărie și menaj;

• (1936-1941) - Alexandru Nicolescu, arhiepiscop-mitropolit - membru în Consiliu de 
Coroană, refuză în  1940 semnarea Dictatului de la Viena. E filmat alături de rege, în Blaj, la 
serbările Astrei din 1936;

• (1941-1947) - Valeriu Traian Frențiu, episcop, administrator apostolic - episcopul-
administrator, care a construit o cale ferată la Stâna de Vale;

• (1947-1953) - Ioan Suciu, episcop, administrator apostolic - episcopul tinerilor, joacă fotbal;

• (1986-1993) - Alexandru Todea, arhiepiscop-mitropolit, cardinal din 1991, suferă un atac 
cerebral în 19992 – a stat 16 ani în închisoare.



La 9 mai 1897, Demetriu Radu a fost hirotonit episcop în catedrala din Blaj.



2. Kim

1. Un inel și cruce
2. O copie a Actului Unirii
3. Chibrite
4. Un bici sau cordon de sfoară
5. Un trenuleț de jucărie
6. Porumb sau grâu
7. Un Manual de școală 
8. Un rozariu
9. O minge de fotbal
10. O icoană cu Sf. Nicolae,
11. Un aparat de filmat
12. Opinci de călușari
13. O pereche de cătușe
14. O pălărie de episcop

15. Două statui acoperite în parc

PROBĂ: 

Pe bancă în parc sunt 14 

obiecte. Aveți 30 de 

secunde să le rețineți 

înainte să fie acoperite, și 2 

minute să le enumerați.

În plus, spuneți a cui este 

statuia acoperită cu pânză!



3. În catedrală

• Intrați în catedrală. În față veți găsi diferite haine, pălării, eșarfe... 
• Alegeți un obiect de îmbrăcăminte care vi se potrivește și care vă place 
cel mai mult, îmbrăcați-l și mergeți să vă așezați acolo unde vă simțiți cel 
mai bine. 
• Uitați-vă împrejur, plimbați-vă în direcții diferite. Preferați să stați mai în 
față? Vă simțiți mai bine în spate?
• Mergeți prin biserică. Opriți-vă acolo unde vă simțiți cel mai bine. Stați 
jos. Unde v-ați oprit? De ce?



Născut la 1861 în Uifalău, azi 
Rădești, Demetriu Radu a fost, 
din 1897, episcop de Lugoj și, 
din 1903, episcop de Oradea. 
A prezidat, împreună cu Ioan 
Papp și Gheorghe Popp de 
Băsești, Marea Adunare 
națională de la Alba Iulia, din 1 
Decembrie 1918. 
A murit la 8 decembrie 1920 în 
atentatul cu bombă din 
Senatul României.
În 1923, Tipografia și Librăria 
Românească publicau volumul 
„Viața și Operele Dr. Demetriu
Radu”. Primul volum conține o 
serie de predici, din care 
câteva fragmente ne vor 
direcționa gândurile și testele 
pe traseul Blaj – Rădești.



4. Întrebări...

“In familie, în educarea fiilor, în tractarea căsniciilor, în societate 
în oficiu, în comerț, e numai Evanghelia, numai iubirea, 
sinceritatea, adevărul și dreptatea nestrămutata voastră regulă? 
Dar atunci de unde atâtea...  De unde atâtea... De unde?
Parcă în păgână, nu în creștină lume trăim?”

Despre penitență – predică ținută în Catedrala din Blaj în duminica 
Lăsatului sec de brânză, 1886 (Demetriu Radu, 1923, 16)

COMPLETAȚI LISTA DE PROBLEME. SPUNEȚI CU VOCE TARE.

ÎN BUZUNARUL HAINEI, VEȚI GĂSI UN BILET CU UN CUVÂNT.



• “In familie, în educarea fiilor, în tractarea 
căsniciilor, în societate, în oficiu, în comerț, e 
numai Evanghelia, numai iubirea, sinceritatea, 
adevărul și dreptatea nestrămutata voastră 
regulă? 
• Dar atunci de unde atâtea neîndestulări, 
atâtea discursuri injurioase, atâtea defăimări, 
calomnii, invidii, atâtea amiciții trădate, 
secrete descoperite, scăderi neascunse, de 
unde atâtea falsități, despoieri, jafuri și 
drepturi strivite? de unde atâtea uzurpări, 
atâtea înșelăciuni în comerț, de parcă în 
păgână, nu în creștină lume trăim?”  

Despre penitență
(Demetriu Radu, 1923, 16)

1. neîndestulări, 

2. discursuri injurioase, 

3. defăimări,

4. calomnii, 

5. invidii, 

6. amiciții trădate, 

7. secrete descoperite,

8. scăderi neascunse, 

de unde atâtea 

1. falsități, 

2. despoieri,

3. jafuri și 

4. drepturi strivite? 

de unde atâtea 

1. uzurpări, 

2. înșelăciuni în comerț



5. În fața altarului

„E drept, toți suntem păcătoși dar vom face 
penitență numai mai târziu, murmură unii. Mai 
târziu? Și pentru ce nu acuma? S-ar afla oare 
cineva dintre voi, care amenințat de un însemnat 
pericol, și având ocaziunea de a se scăpa ușor, nu 
s-ar feri de el fără întârziere? 
Ce prizonier, ce naufragiat, ce om îmbolnăvit, 
putând fugi, putând a se scula astăzi, ar lăsa pe 
mâine? Principiul e evident, pentru ce să nu-l aplici 
și când e vorba de a-ți scoate sufletul din mâinile 
morții, din păcate? Vă veți pocăi mâine și nu 
astăzi? Dar cine v-a asigurat că și ziua de mâine va 
fi a voastră?”

Despre penitență (Demetriu Radu, 1923, 17)



Haina de 
episcop

• 5. Înaintați. Pe scaunul episcopal sunt mai mult elemente de 
îmbrăcăminte. Alegeți un element care credeți că face parte 
din îmbrăcămintea unui episcop. Spuneți de ce ați făcut 
alegerea aceea? Pe eticheta pe care o vedeți scrie semnificația 
hainei. 

• Care dintre elementele de îmbrăcăminte simbolizează 
umilința? L-a ales cineva? Veniți în fața altarului. Unul singur 
dintre voi:
• Întindeți-vă pe jos, acolo unde este pus covorul alb, 

depărtați mâinile în formă de cruce... Ce simțiți? Ridicați-
vă. Spuneți celorlalți ce senzație ați avut...

• Ieșiți în parc! 



6. În parcul 1848
„Din cele ce se văd, din făptuirile alcătuite cu o 
înțelepciune uimitoare, ce se arată în fiecare 
fenomen supus cercetării începând de la cei mai 
mic grăunte ce despică primăvara coaja 
pământului până Ia frunza îngălbenită ce cade în 
timpul său; de la meșteșugul înnăscut al albinei 
până la ideile abstracte și universale ce ies din 
mintea omului, învățatul știe că efectul trebuie 
să aibă o cauză.” 
Orbul cerșetor, predică ținută la 20 Mai 1894, 
în Catedrala sf. Iosif din București,

(Demetriu Radu, 1923, 205-206)



Priviți cerul!
Calculați!

• Lăsați fiecare haina pe care ați luat-o pe dumneavoastră acolo 
unde v-ați așezat. Ridicați-vă.

• Mergeți afară. 
• Priviți cerul. Îndepărtați-vă unul de celălalt în parc. Uitați-vă 

împrejur: ce vă atrage atenția? 

• Faceți o fotografie. 
• Veniți din nou cu toții în jurul statuii lui Inochentie Micu Clain. 

Mergeți spre Liceul Sf. Vasile/ Manciulea.

• Intrați în curtea școlii. 

• Împărțiți-vă în două grupe: cei mai slabi la sport, cei mai buni 
la sport. Primii le pun celorlalți o singură întrebare ca să afle 
care dintre ei a fost cel mai bun la matematică! Decideți cine a 
fost acela. 

• Ați făcut oare alegerea corectă? 



7. La școală
• „P. S. S. episcopul Radu își începe cursul 
studiilor la Blaj, ca fiul unui țăran. Țăran 
fruntaș, cuminte, respectat în sat și jur. Dar în 
urmă tot țăran. 

• Și acest tânăr își trage asupra sa atențiunea 
mitropolitului Vancea, a acelui mitropolit, care 
era cunoscut drept un adânc cunoscător de 
oameni. 

• î n t r e b : oare protecția a făcut, de tânărul 
student Demetriu Radu, feciorul lui nenea 
Ioan din Uifalău, dintre atâția și atâția studenți 
distinși, ce să perinde prin liceul Blajului, a 
fost ales de fericitul mitropolit Vancea spre a fi 
trimis la Roma?”

Unirea, 23 iulie 1910



Cronologie

• În plicul găsit în haină aveți un fragment de ziar. Fiecare a primit 
o singură propoziție dintr-un articol despre Demetriu Radu. 

• Încercați să realizați care este prima propoziție. Cel care crede că 
este cea de pe foaia lui, să citească primul. Să iasă din rând și să 
se așeze în față. 

• Fiți atenți la textul vostru. Dacă veți crede că ceea ce scrie pe 
foaia voastră, este ceea ce urmează, citiți cu voce tare. 

• Mergeți și așezați-vă în rând, după cel care a citit propoziția de 
dinaintea voastră. 

• La final, după ce a citit toată lumea și și-a găsit locul în rând, 
reluați cursiv citirea întregului pasaj. 

• Lipiți fragmentele în ordine pe un panou/carton. Începutul 
fiecărei propoziții este indicat de un cuvânt.

• Ați găsit ordinea inițială? Ați ajuns la o altă ordine?



8. Găsiți ordinea corectă

• P. S. S. episcopul Radu își începe cursul studiilor la Blaj, ca fiul unui țăran.
• După terminarea studiilor teologice și filozofice, hirotonitul preot Demetriu Radu e cerut cu insistență de 

arhiepiscopul latin din București de pe acele vremuri, să fie îngăduit a merge în capitala României pentru a 
purta grijă sufletească de credincioșii uniți acolo așezați. 

• Țăran fruntaș, cuminte, respectat în sat și în jur. Dar în urmă tot țăran. 
• In cei zece ani, cât a stat preotul Radu la București, a reprezentat cu foarte mult tact cauza bisericii sale și a 

câștigat încrederea și stima factorilor supremi din regatul vecin, a regelui însuși și a guvernelor.
• Şi a fost numai o firească urmare, când la golirea scaunului episcopal al Orăzii-mari aceeași preaînaltă 

îngrijire iarăși s-a îndreptat asupra episcopului Radu, chemându-l la strălucitul scaun de Oradea.
• Și acest tânăr își trage asupra sa atenția mitropolitului Vancea, a acelui mitropolit, care era cunoscut drept 

un adânc cunoscător de oameni.
• Întors în patrie este numit episcop al Lugojului între împrejurări tot de neobișnuite.
• La Roma la studiile filozofice și teologice alumnul Demetriu Radu a fost pururea întâi între cei dintâi. 
• Lui i s-a făcut marea cinste, de a putut susține o dispută publică în fața Sfinției Sale Pontificelui Roman, o 

cinste, care se dă de tot rar și numai la cei mai distinși clerici.
• Însuși bătrânul nostru Rege apostolic se interesează de dânsul. 



25 de ani de 
preoție



9. Pe malul râului: 
începe călătoria

• Coborâți strada cu bicicletele. Traversați podul, luați-o la dreapta spre 
Tiur. La ieșirea din Blaj vă opriți și așteptați. Ați ajuns toți odată? Sunteți 
printre primii? Printre ultimii? Cât timp trebuie să așteptați să ajungă toți?

• 4-6 participanți: Coborâți spre râu. Ați ajuns. Îmbrăcați vesta de salvare 
și puneți o cască. Alegeți-vă un partener. Urcați-vă în caiacuri. Vâsliți. Vă e 
frică? Vă puteți sincroniza ușor cu partenerul? Coborâți râul. 







Timpul și eternitatea

• Nu este intențiunea mea, și nici sfințenia acestui loc nu mi-ar permite, a vă introduce în discuțiunile nesfârșite ale 
filozofilor spre a determina definițiunea timpului. Din contră voi aminti cu Sf. Gregoriu Marele, că viața noastră 
pe acest pământ este asemenea unei mari călătorii, ba chiar o călătorie. 

• Noi ne aflăm într-o corabie, purtați de o putere nevăzută, ce repede înaintează către un termin hotărât. Stăm 
într-însa, și ademeniți de delicii momentane, ne petrecem și trăim, și încă cele mai adeseori fără de a lua de 
veste, ba nici nu cugetăm că am avea să debarcăm. Nici nu cugetăm că naia ne transportă; privirea ne este peste 
frumusețile naturii, peste țărmuri împodobite cu sate și cetăți înfloritoare, cu mărețe monumente și ornaturi
pompoase, țintită ni-e atențiunea la viața socială dintr-însa; vedem imperii, altele căzând, altele ce se ridică, 
națiuni învinse și națiuni triumfătoare, oameni adoratori în spirit și în adevăr ai lui Dumnezeu, și oameni ce-l 
vatămă, martiri curajoși și tirani neîndurători, totul ne încântă sau ne mișcă, — dar naia înaintează. Nu știm cât 
de lung ne va fi drumul, dar știm, căci e realitate, că în ceasul cel mai puțin așteptat naia se oprește, drumul s-a 
gătat și noi suntem la țintă, la portul nestrămutatei eternități. Ei bine, și după-ce, a măsurat învățământului 
credinței și chiar și al minții naturale, acel port este îndoit: o fericire mare foarte sau un abis de nesfârșită durere, 
— cea mai capitală cestiune ce ne-ar putea privi, este a se ști că unde, că de care parte se va opri naia ce poartă 
existenta fiecăruia din noi.

• Timpul și eternitatea, ținută în Catedrala Sf. Iosif la 31 Dec. 1890 (Demetriu Radu, 1923, 118)





10. La 
răscruce de 
drum

10. Dirijați caiacele spre mal și coborâți. Urcați pe uscat. // 
Mergeți cu bicicletele. Vă opriți la răscrucea indicată pe 
hartă.

Imaginați-vă următoarea situație: 

Auziți pe cineva care strigă. Vă cere ajutor. Latră un câine. 
V-ați speriat? 

Aveți la voi un pachet cu mâncare. Puteți să-i dați câinelui 
ca să treceți de el. Puteți să-i dați omului care v-a strigat. 
Ce faceți? Cui dați de mâncare? Câinelui? Omului? Vă 
întoarceți înapoi?



Răscruce de drum

• „Iubirea adevărată a lui Dumnezeu 
nedespărţită de adevărată iubire a aproapelui, 
nostru: căci, adaugă Scriptura: „de vă zice 
cineva, că iubesc pre Dumnezeu, iar pre fratele 
său urăşte, mincinos este; că cel ce nu iubește 
pre fratele său, pre care l-a văzut, pre 
Dumnezeu pre carele nu l-a văzut, cum poate 
să-l iubească". (I. Ioan 4, 20.)”
• Despre caritatea evanghelică. Ţinută în 

catedrala Sf. Iosif din Bucureşti în 20 Iunie 1886. 
(Demetriu Radu, 1923, 33)

Între 1885-1887, Demetriu Radu a fost 
profesor și apoi director al Seminarului 

Arhiepiscopal de la București. Din această 
perioadă, datează predicile ținute în 

Catedrala Sf. Iosif din București.



11. Alegerea bună



Leorinț
• La ducere sau la întoarcere, vă opriți la Asociația de recuperare 

prin agrement de la Leorinț, unde o veți întâlni pe Csilla
Balogh, logoped și psihoterapeut. 

• Luați un scurt interviu// Ajutați cu ceva...



12. Bunurile

• „Acum, omul cuprins de viciul lăcomiei și 
împlântat cu totul în nămolul avuțiilor lumești, în 
loc să alerge spre a-şi agonisi cereasca moștenire, 
fără preget să depărtează de dânsa... Pururea 
arzând de dorul fericirii, pentru că o caută unde 
nu se află, pe cea adevărată o uită, o înconjură și 
de câte ori în oarba sa temeritate, otrăvit de 
amăgirile fericirii pământești, închipuite pe cea 
reală de un vis, de o poezie, pe când dânsa e 
însăși realitatea și suprema rațiune a neamului 
omenesc!”

• Severitatea sau asprimea moralei creștine. 
Ţinută in Catedrala Sf. Iosif în 3 Iulie 1887 

(Demetriu Radu, 1923, 70)



Bunurile

• Adunați cât mai multe bunuri în următoarele 10 minute, 
adunând sau/și fotografiind ceea ce ați dori să strângeți și să 
păstrați. 

• Cei care adună cele mai multe bunuri, câștigă. 
• În timp ce merg sau la final, ascultă textul predicii despre 

bunurile materiale.



12. Bunurile –

„Să vă fie învățătura Domnului prin care 
vă veți mântui: „Nu vă adunați vouă 
comori pe pământ unde rugina și moliile le 
strică și unde furii le sapă și le fură; ci vă 
adunați vouă comoară în cer, unde nici 
rugina nici moliile nu o strică, și unde furii 
nu o sapă, nici o fură. Că unde este 
comoara voastră, acolo va fi și inima 
voastră” (Mat. VI. 19—21). Amin.”



13. 
Tribunalul
tăcerii

• Se aleg câțiva voluntari care spunem ca sunt fii rătăciți. Sunt 
aduși pe rând în fata celor 2 judecători care îi acuză de mai 
multe lucruri, iar cel acuzat trebuie sa își dea jos un obiect de 
îmbrăcăminte de fiecare data când vorbește. În acest timp 
ceilalți jucători șoptesc la unison „tribunalul tăcerii”. Jocul se 
termina când cel judecat își da seama că trebuie să tacă.



14. Curățirea locului

„Trist e a vedea într-o grădină cultivată crescând 
printre flori și printre legume tot soiul de spini, 
de ierburi fără de folos, și alăturea cu pomii 
încărcați de roade vegetând alții lâncezi cu 
crengile fără muguri cu trunchiul fără viață; dar 
mult mai trist e a vedea grădini întregi 
neroditoare în câmpul mănos al Evangheliei, 
căci astfel numai putem descrie starea tuturor 
creștinilor cari pe lângă nume aproape nimic nu 
mai arată de creștin în faptele lor.” 

Severitatea sau asprimea moralei creștine, 
(Demetriu Radu, 1923, 68)



Grădina • Mergeți în grădină și curățați straturile de legume de buruieni.



„Şi iată au adus lui pre un slăbănog care zăcea 
în pat; şi văzând Isus credinţa lor,, a zis slăbănogului: 

cutează, fiule, iartă-ţi-se fie păcatele tale".
(Demetriu Radu, 1923, 54)

Jocuri de încredere



15. Jocuri de 
încredere

• Jocuri de încredere: fiecare se lasă purtat pe brațe de grup, ca 
să ajungă dintr-un capăt în altul al unui drum (poate îl poartă 
peste un șanț?... sar un gard, doar sprijinindu-se unul pe altul... 
se călăuzesc unul pe altul, cu ochii legați, în afară de ultimul) 

În perioada restricțiilor impuse de Coronavirus, jocurile vor fi alese astfel 
încât să se păstreze distanța minimă legală între participanți.



• „Vindecarea unui paralitic, slăbănog, 
învierea unui mort, iertarea unei păcătoase, 
săturarea unei mulțimi flămânde, și toate faptele 
sale pentru noi nu sunt numai fapte istorice și 
reale, ci tot atunci și lecțiuni sublime de morală, 
de grafie, de viață veșnică, de îndreptar al 
întregii noastre vieți, ca să se împlinească 
profeția lui Isaia, că în școala Răscumpărătorului 
vom fi instruiți nu numai ascultându-l ci și 
văzându-l: Vedea-vor ochii tăi pre învățătorul 
tău!(Isaia 30, 20).” 
• „Noi încă am fost, nu spectatori, ci poate tot 
atâția paralitici spirituali. Să alergăm deci...” 

OMILIE ASUPRA SLĂBĂNOGULUI. Ţinută in 5/17 
Oct. 1886 In catedrala Sf. Iosif din Bucureşti
(Demetriu Radu, 1923, 57)



16. Cortul lui Dumnezeu

„Abia se terminase cortul în care aveau să se 
păstreze tablele legii din testamentul vechi, și un 
nor misterios îi împresoară, îi încunjură şi-1 ascunde 
din vederea întregului popor; minunea era mare, 
căci darul Domnului venise peste dânsul și-i umplu 
de mărire. (...) Umbră însă și figură numai era cortul 
făcut de legislatorul. Moise, destinat ca toate altele 
pentru închipuirea celor ce aveau să se petreacă în 
Legea nouă.”

Laudele Preasfintei Fecioare Maria, ținută Ia 
Catedrala sf. Iosif în 7/19 Sept. 1886, (Demetriu
Radu, 1923, 41)



CORTUL LUI 
DUMNEZEU

• 16. CORTUL: Într-un timp determinat, montați un cort sau o 
iurtă mongolă. Participanții vor răspunde apoi unei serii de 
întrebări legate de cortul tabernacolului și cortul trupului 
omenesc, în care locuiește Dumnezeu.

• 17. CHIPUL MARIEI: veți întâlni un pictor de icoane/ o pictoriță 
și veți învăța să desenați/ trasați conturul unei icoane a lui Isus 
Cristos sau să reproduceți un desen din frescele pictate de 
Octavian Smighelschi.



17. Chipul Mariei

• „Și iată vestită cu patruzeci de veacuri mai 
înainte, venirea, nașterea acestei copile, care 
va să fie chezășia păcii, arca eternei alianțe, 
catena puternică ce va lega pentru 
totdeauna cerul cu pământul.”
• „O laudă și o cântă profeții din Juda- și din 
Israil. Scara mistică a lui Iacob, toiagul 
făcător de minuni al lui Moise, varga înflorită 
altui Aron, poarta de către răsărit, ușa 
sanctuarului, cortul sfânt, muntele lui Daniil 
din care se va rupe piatra angulară: sunt 
figurile prin care se închipuieşte, prin care o 
preamăresc.”

Laudele Preasfintei Fecioare Maria, ținută
Ia Catedrala sf. Iosif în 7/19 Sept. 1886, 
(Demetriu Radu, 1923, 43)



18. Match-maker

• Aveți o serie de fotografii cu locuri și clădiri-
monument (Casa părintească, Institutul de 
Propaganda Fidae, Seminarul din București, 
Biserica Sf. Vasile, Palatul episcopal din Oradea, 
Biserica din Rădești, Sala Unirii din Alba Iulia, 
Primul Parlament al României)  și o serie de 
cartonașe cu ani (1861, 1879, 1885, 1897, 
1903, 1905, 1910, 1918, 1919, 1920). 

• Datele și imaginile trebuie corelate între ele, 
astfel încât să corespundă unui eveniment din 
viața lui Demetriu Radu.



Match- Maker : indicii



19. Joc de roluri

• Joc de roluri – trei roluri distincte 
formează o echipă: medic, asistentă, 
bolnav; polițist, hoț, țăran; învățător, 
elev, părinte; agricultor, morar, brutar –
referință la „Chestiunea socială”. 
• Pentru fiecare personaj, alegeți o 
atitudine. 
• Când se numără 1,2,3, alegeți o 
postură. 
• Fiecare trebuie să fie diferit, astfel 
încât echipa să fie completă.



Armonia în 
diversitate

• „Faceți astăzi pe toți oamenii egali în avere și în 
putere, mâne ei vor fi iarăși neegali. Împărțiți 
deopotrivă banii și pământul, și ce se va 
întâmpla? Risipitorul în curând își pierde 
partea, iar cumpătatul o va aduna, și iată iarăși 
săraci și bogați. Apoi dacă toți vor fi bogați, 
cine va lucra; dacă toți săraci, cine va ajuta; 
dacă toți vor porunci, cine' va asculta ?...

• Nu, nu, inegalitățile de cari vorbim nu se pot 
șterge, dar tu singură, o preasfântă religiune a 
lui Hristos ai secretul și mijlocul de a le 
astâmpăra cruzimea, de a menținea ordinea și 
echilibrul și prin aceasta și justiția. Și cum 
aceasta ? Prin dragostea împrumutată.”

Despre chestiunea socială, Mai 1890.
(Demetriu Radu, 1923, 108-109)



20. Disputatio

• „Acum, cunoașteți cu toții istorisirea 
evangelică: Isus moare în prezența 
întregului popor; e așezat trupul său într-
un mormânt de piatră sigilat de cărturari 
și încunjurat de soldați păzitori; a treia zi 
însă des de dimineață îngerul Domnului 
stând pe piatra răsturnară, răspunde 
muierilor evlavioase că „a înviat, nu este 
aci". Vestea se lățește ca și fulgerul, și 
oriunde ea ajunge, consternarea e mare, 
învățăceii se grăbesc spre mormânt, iar 
soldații către sinedriu anunțând și ei cele 
ce se petrecură. Sunt două partide, sunt 
două păreri, unde este adevărul ?” 

Despre Înviere, (Demetriu Radu, 1923, 60)



Dați trei argumente împotriva și  trei argumente  pentru învierea lui Cristos.

• (...) nu l-au furat, nu l-au putut fura, ci el însușii, 
împăratul măririi, Domnul vieții și al morții se 
întoarce glorios de pe câmpul de luptă unde a omorât 
însăși moartea; el înviază, iar păzitorii orbiți de 
strălucirea îngerului duc vestea în cetate. Se adună 
sinedriul. Doar vor crede cărturarii? Orbia lor e prea 
mare. Ce o să facă? Știți ce o să facă? ... dau alarmă 
poporului că l-ar fi furat apostolii, căci astfel 
mărturisesc păzitorii, soldații adormiți! Viclenia era 
fină, cauza lor însă era cu totul pierdută.... Când i-au 
furat? întreabă sf. Augustin pe acestea mărturii; când 
voi priveghiați, atunci pentru ce nu i-ați alungat' cu 
forța? sau când voi dormeați? atunci cum i-ați văzut? 
Demascarea vi-e evidentă, sunteți prin urmare nu 
martori furării, ci complicii minciunii; și așa fără voie 
sunt cu toţii martorii învierii lui Hristos. 
• Despre Înviere (Demetriu Radu, 1923,63)



Disputatio –
soluționare

(pagină liberă, pentru voi)



Rugăciunea
• “Rugăciunea, precum o definește sfântul 
Toma, este ridicarea minții și a inimii către 
Dumnezeu spre a-i mulțămi și spre a cere 
ajutorul său arătându-i lipsurile noastre. Cât de 
mare e acum datorința omului de a face 
rugăciune, și în consecință cât de rătăcită și de 
impie este părerea celor ce ar voi să o restrângă 
la oamenii bisericii și ai mănăstirii, ori și la un 
fel de mângâiere a babelor, rezulta și numai din 
enunțarea acestei definițiuni.” 

Despre rugăciune. Ţinută la 5 Octombrie 1890, 
în Catedrala Sf. Iosif. 
(Demetriu Radu, 1923, 112)



21. Rugăciunea

• PROBĂ: 
• Redați prin mimă diferite atitudini de rugăciune, adevărate sau 

false (un cerșetor, un superstițios, un pustnic etc.) din ce ați 
observat sau din ce descrie Demetriu Radu. 

• Ceilalți trebuie să ghiciți despre cine e vorba.
• Ce este pentru voi rugăciunea? Notați un singur cuvânt pe o 

foaie. Citiți apoi ce ați scris.



Regăsirea

• „Priviți-l, acum e un părinte nemângâiat pentru pierderea 
fiului rătăcitor, îl vede iarăși la picioarele sale în călduroasa-i 
îmbrățișare, uită supărarea ce i s-au făcut, acum e un păstor 
ce-și cearcă oaia rătăcită cu mii de greutăți, prin munți și prin 
poteci și aflând-o își alină osteneala cu marea plăcere de a o 
aduce pe înșiși umerii săi.”



22. Regăsirea

Episcopul Radu, împreună cu Ioan Papp, episcop ortodox de Arad, și cu 
Gheorghe Pop de Băsești, a prezidat Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Rezoluția exprimă respectul profund 
pentru fiecare națiune și religie de pe teritoriul Transilvaniei.

PROBĂ: Reproduceți un punct din Rezoluțiunea Marii Adunări 
Naționale de la 1 decembrie 1918. 
• Care dintre toate hotărârile credeți că reprezintă expresia 

respectului pentru fiecare om și pentru libertatea acestuia?
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Declarația_de_la_Alba_Iulia

https://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%25C8%259Bia_de_la_Alba_Iulia




• Senator de drept după Unirea cu Româniea, episcopul 
Demetriu Radu s-a stins din viață în 8 decembrie 1920, 
în urma unui atentat cu bombă în Senatul României.

• https://www.youtube.com/watch?v=KhT6BUNp6rM

https://www.youtube.com/watch%3Fv=KhT6BUNp6rM


Punct...

• „În epoca modernă, în care de la miazăzi la
miazănoapte, de la răsărit până la apus crescând
înaintează un haos înspăimântător, un uragan fără
margini, ameninţând din temelie instituţiunile sociale ale
părinţilor noştri; în timpul nefericit, în care o ceată
sumeaţă de apostoli ... pretinde a disputa, a contesta
însuşi Suveranului Creator al universului, sceptrul şi
stăpânirea lumii, cheile vieţii şi ale morţii, soarta întreagă
a omului în timp şi în eternitate; în zilele de acum, în
epoca modernă, în care pe toate căile se vâră o
nemulțumire disperată, în palatul avutului ca și în coliba
săracului, secerând mii de victime, eu întreb, învățătura
Evangheliei mai are dreptul de a se afirma ?”

EVANGHELIA ŞI SOCIETATEA MODERNĂ
Ţinută in catedrala Sf. Iosif din Bucureşti la 30 Maiu 1886

(Demetriu Radu, 1923, 22)



23. Jocuri-
capcană

a/ Unul dintre participanți este ținut captiv într-un cerc, creat de 
ceilalți. Un altul este în exterior și trebuie să găsească o soluție 
să-l scape pe cel captiv. Ce metodă alege?
b/ Toți stau în cerc, în jurul unui cerc format dintr-o funie și se țin 
de mâini. Fiecare trebuie să încerce să-l împingă pe cel de alături 
în interiorul cercului. Cel care dă drumul la mână, ca să nu fie 
împins, trece automat în interiorul cercului. Câștigă cel care a 
rămas în exterior, dar nu a dat drumul la mână.
c/ Cine sare în aer? – Unul dintre participanți are o minge-bombă 
pe care o aruncă. Pentru a o dezamorsa trebuie ghicit un cuvânt 
din 9 litere în maxim. Dacă nu îl ghicesc la timp, spunând literă 
de literă, cineva sare în aer – cel la care ajunge mingea atunci. 
d/ Alt joc de grup în cerc: Cine a dispărut?
e/ Cine e leader-ul?



24. și de la 
capăt...

„Evanghelia a triumfat în lume, a știut supune mintea 
și inima omului, nu numai întrucât luminând arată 
individului calea adevărului, și-l duce la ultimul său 
scop ci și pentru că a conținut și conține remediul 
salutar, morala excelentă, mijloacele cele mai 
puternice pentru înflorirea și prosperarea națiunilor și 
a popoarelor.” 

(Demetriu Radu, 1923, 26)

Alegeți un cântec pe care doriți să-l cântați, eventual din cele de la Taize. 



Aceasta caracteristică esenţială şi exclusivă a Evangheliei
noastre de a fi chiar cuvântul lui Dumnezeu.

Nu e oare mai mult decât suficient spre a îndemna (...)
sufletul omului... să o urmeze, atunci când e vorbă de
chestiunea cea mai importantă a existenței noastre?

(Demetriu Radu, 1923, 24)



INDICII
• Indiciile pentru locația următoarei probe 

se vor da prin:

• ANAGRAME: >< 6-7: “școală”

• COD MORSE: >< 1-2 -”mergeți in piata”, >< 
5-6: parcul 1848; sau

• >< 17-18 :

• BUSOLA: vor învăța să o folosească înainte 
de prima proba: >< 2-3 iau azimutul și 
scriu numărul de pași >< 8-9; >< 15-16

• semne de pista: >< 16-17



Semne de 
Pistă



Echipa:

Anca Berlogea-Boariu, coordonator proiect
Profesori-coordonatori: Ana Comșa și Iulia Tarko, Colegiul Național „I.M. Clain”, Blaj
Ștefana Goția, studentă la Facultatea de teologie greco-catolică, Oradea
Dan Goția, elev la Liceul Don Orione,  Oradea
Monica Domuță, elevă și cercetașă, Colegiul Gojdu, Oradea
Sorana Stan, elevă și cercetașă, Colegiul Gojdu, Oradea

Profesori- coordonatori probe sportive, Running&Cycling Club Blaj: 
Marius Iorga, Cornelia Mărginean

Proba de caiac realizată în colaborare cu Outdoor Experience, Tîrgu Mureș



Via Scriptorum
Un proiect Signis România, alături de Colegiul Național 
I.M.Clain, Asociația Running&Cycling Club Blaj,

Biblioteca Municipală Blaj, Primăria Municipiului Blaj

Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Cenade, Școala 
gimnazială „Ioan Maiorescu” din Bucerdea Grânoasă, 
Școala gimnazială „I.P.Retegan” din Sîncel,

Liceul Sf Vasile; Liceul tehnologic Ștefan Manciulea, Blaj

Lic. Timotei Cipariu, București; Lic. Inochentie Micu, Cluj

Asociația Zileos Oradea; Parohia greco-catolică Rădești

Co-Finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației 
Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul 
proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi 
folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului 
finanțării.


