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CUVÂNT ÎNAINTE 

Cu ocazia hirotonirii sale întru Arhiereu în catedrala din Oradea, 
Preasfințitul Ioan Suciu rostea aceste cuvinte profetice care aveau să-și 
dezvăluie semnificația ulterior: 

„Sfințirea mea întru Arhiereu nu o simțesc ca o urcare pe un tron 
bisericesc, ci ca o întronare pe cruce... știu că acum va să se plinească 
în mine ceea ce lipsește patimilor lui Isus Hristos...”1 

Privind retrospectiv, în lumina evenimentelor care au urmat predi-
cii rostite de Preasfințitul Ioan Suciu la data de 20 iulie 1940, vedem, 
pentru a câta oară în istoria Bisericii, că urmarea lui Hristos Rege, 
Profet și Sacerdot înseamnă a ne îmbrăca în Hristos începând cu 
sacramentul Botezului care ne-a încorporat în Biserică, este transfor-
marea vieții noastre într-o misiune care continuă lucrarea încredințată 
de Isus Apostolilor săi și, mai ales, înseamnă a urca pe Calea Crucii 
pentru a trece prin misterul pascal al patimii, morții și Învierii! 

Una dintre cele mai importante funcții ale Bisericii este „mărturi-
sirea de credință” – martyria, care se realizează prin proclamarea ade-
vărului revelat de Dumnezeu despre planul mântuirii întregului neam 
omenesc, se actualizează prin viața consacrată slujirii lui Dumnezeu 
și, uneori, cere mărturisirea supremă care transformă această măr-
turisire – martyria – în martiriu. Începând cu Sfântul Ștefan, primul 
martir, istoria este marcată de lungul șir al mărturisitorilor credinței 
care „au primit cununa muceniciei”, pe toate continentele și în toate 
timpurile unde Cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit, în toate 
1  Unirea. Foaie bisericească, nr. 31, Blaj, 3 august 1940.
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Bisericile locale care se manifestă în unitatea Trupului mistic al lui 
Isus Hristos. Biserica Română Unită nu face excepție, îndeplinindu-și 
la rândul ei misiunea de a mărturisi unitatea credinței.

Parte a Bisericii Române, Biserica Unită a primit misiunea reface-
rii unității după voința Mântuitorului „pentru ca toți să fie una” (Ioan 
17, 21). Această unitate nu se poate realiza altfel decât „împreună”, 
după modelul primului Mileniu creștin, în unitatea mărturisirii de 
credință a Bisericilor care alcătuiesc Biserica lui Hristos. În spiritul 
refacerii unității distrusă de schisme, păstorii au condus comunitățile 
lor pe calea „blândului Păstor” care cheamă neîncetat omenirea la 
mântuire, spre reunirea tuturor în unica Împărăție care nu va avea 
sfârșit, așa cum mărturisim în Crezul nostru. Însă violența spiritului 
dezbinării, opus planului lui Dumnezeu, face ca această cale să fie 
marcată de suferințe. Spiritul profetic este încercat de violența forțelor 
care se opun planului lui Dumnezeu, de aceea servitorii Cuvântului 
lui Dumnezeu au cunoscut „suferința profetică”, aceasta revelându-și 
din plin autenticitatea în misterul pascal al patimii, morții și Învierii 
lui Isus!

Biruința nu poate veni altfel decât prin urmarea lui Hristos pe 
calea Crucii, păstorii și turma păstorită urcând cu curaj pe Golgota 
istoriei neamului românesc și a Bisericii noastre care a marcat seco-
lul trecut. Pe această Golgotă a urcat și Preasfințitul Ioan Suciu ală-
turi de confrații săi în slujire. Odată cu intimidările și acțiunile ostile 
declanșate de acoliții regimului liberticid comunist, Preasfințitul 
Suciu nu a încetat să-și încurajeze credincioșii în timpul vizitelor pas-
torale, fiind conștient că îi așteaptă martiriul, cerându-le totodată să 
apere Biserica cu prețul vieții. 

„Iată ceasul asupririi pentru Cuvântul lui Dumnezeu, iată ora Vinerii 
mari a Bisericii Române Unite...” După depunerea din scaunul episco-
pal prin Decret guvernamental la 3 septembrie 1948 și reținerile și 
anchetele repetate, la data de 27 octombrie 1948 Ioan Suciu pornea 
pe calea Golgotei. După periplul prin diferitele locuri de detenție ale 
Ministerului de Interne sau improvizate în mănăstiri ortodoxe, este 
purtat „de la Ana la Caiafa”, ajunge în detenție la Sighet în vara anului 
1950, fiind supus unui program de exterminare prin izolare, înfome-
tare, lipsa asistenței medicale, la care se adaugă injuriile și răutățile 
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gratuite ale torționarilor. Slăbit de boală, se reunește cu corul episco-
pal la data de 12 februarie 1952 „în celula 44 a închisorii din Sighet”, 
fără să poată mânca, a urcat cu demnitate pe Golgota până la „întrona-
rea supremă a Crucii”. În după amiaza zilei de 27 iulie 1953 martirul 
Ioan Suciu își încheia lupta pământească primind cununa muceniciei 
în lumina Împărăției „unde nu este durere, nici întristare, nici suspi-
nare, ci viață fără de sfârșit”.

Activitatea publică a Preasfințitului Ioan Suciu se reflectă în publi-
cistica timpului, în scrisorile pastorale și, ironia sorții, din notele 
informative care rețineau cu minuțiozitate amănunte din rezistența 
în fața prigoanei. Domnul, care poate face și pietrele să mărturisească 
adevărul, transformă intenția rea a informatorilor în recunoașterea și 
consemnarea virtuților și tăriei de caracter a rezistenților. Din notele 
informative, pe care cititorul le poate parcurge în prezentul volum, se 
completează portretul acestui curajos păstor: „o figură interesantă”, 
„cel mai de seamă orator contemporan din Ardeal”, „mistic”, deve-
nit pentru guvernarea comunistă a timpului „un agitator primejdios 
împotriva regimului” care „colinda țara rostind cuvântări împotriva 
democrației” false, pentru care unitatea și adevărul credinței era un 
pericol. În spatele notelor informative citim printre rânduri scenele 
cumplite de persecuție și de suferință pe care numai un regim dia-
bolic le putea imagina. Editarea acestor note informative din arhiva 
Securității este un instrument de lucru indispensabil istoricilor și 
biografilor care se apleacă asupra cercetării timpului respectiv sau a 
personalităților rezistenței active din catacombele Bisericii Române 
Unite, multe aspecte urmând să iasă la iveală pentru posteritate. 

Doresc să îi mulțumesc și să îl felicit pe Părintele Sergiu Soica pen-
tru dăruirea și tenacitatea cu care s-a aplecat pe culegerea datelor și a 
notelor informative din dosarele fostei Securități pentru a ne restitui 
aceste pagini. S-a scris mult despre Preasfințitul Ioan Suciu, martirul 
de la Sighet, iar acum, cartea de față deschide alte drumuri … 

În încheiere se impun câteva aspecte ecleziologice care așază isto-
ria Bisericii noastre în logica teologiei martiriului. Nu numai o simplă 
intuiție asupra evenimentelor care se petreceau în teritoriile guvernate 
de politica sovietică a revelat păstorilor Bisericii noastre prigoana care a 
venit. Cuvintele Preasfințitului Ioan Suciu depășesc erudiția sa teologică 
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și ne trimit spre trăirea sa mistică și spre spiritul profetic pe care l-a 
slujit pe parcursul întregii vieți. Conștiința arhieriei asumate în umbra 
Sfintei Cruci este trăită în spiritul „plinii patimilor lui Hristos”. Sângele 
martirilor consolidează temelia Bisericii! Lungul șir al martirilor greco-
catolici care și-au dat viața pentru credință și unitate, începând cu 
Sfântul Arhiepiscop Iosafat Kunțevici, ucis în haine arhierești la data de 
12 noiembrie 1623 de adversarii Unității Bisericii până la ierarhii uniți, 
preoții, călugării, călugărițele și credincioșii martirizați și persecutați 
în secolul XX, au întărit și au dovedit tuturor legitimitatea Bisericilor 
Unite. Refacerea unității Bisericii este în mâinile Providenței divine. 
Greco-catolicii sunt „înaintemergători” care au deschis căile comu-
niunii dintre frații Bisericilor răsăritului prizonieri ai Marii Schisme 
din 1054 care a divizat Biserica lui Hristos. Bisericile Unite au trecut 
prin încercări și au avut de înfruntat greutăți istorice legate de politica 
guvernaților timpului, pe fondul lipsei unei reglementări canonice una-
nim acceptate în Epoca Modernă, slujind poporul păstorit, chemându-i 
pe toți la „unirea credinței”, manifestându-și identitatea eclezială pro-
prie în unitatea Bisericii Una, Sfântă, Catolică și Apostolică. 

„Unirea” în opera Bisericilor greco-catolice este calea care conduce 
spre refacerea unității dintre Biserici surori, nefiind „uniatismul” prin 
care, în mod peiorativ, adversarii denigrează opera Apostolilor unității 
care și-au dat viața pe altarul slujirii lui Hristos. 

Misterul pascal este al patimii, morții și al Învierii lui Hristos! 
Cine îl urmează pe Mântuitorul pe parcursul întregii sale vieți până la 
moarte, și încă moartea pe Cruce, se face părtaș și gloriei Învierii. Și 
pentru că semnul vizibil al triumfului planului și a voinței suverane a 
lui Dumnezeu se întrezărește în evenimentele istoriei contemporane, 
plinirea coroanei muceniciei pentru Biserica Română Unită a fost pro-
clamată solemn de către Papa Francisc la Blaj, pe mitica „Câmpie a 
Libertății” la data de 2 iunie 2019, prin beatificarea celor șapte episcopi 
greco-catolici români martiri. 

Însemnătatea apostolatului Fericitului Martir Ioan Suciu și a tutu-
ror episcopilor martiri, după cuvintele Sfântului Părinte „păstori după 
inima lui Hristos, mărturisitori eroici ai Evangheliei iertării și păcii”, o 
regăsim în biografia făcută de postulatorul cauzei pentru beatificare 
citită la Blaj ca o proclamare a meritelor Bisericii noastre: 
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„Slujitorii lui Dumnezeu, cei șapte episcopi martiri români – Valeriu 
Traian, Vasile, Ioan, Tit Liviu, Ioan, Alexandru, Iuliu – au fost fii ai 
Bisericii Române Unite cu Roma. S-au născut în familii creștine, fiind 
crescuți cu frica lui Dumnezeu și în spiritul Evangheliei. Au mărtu-
risit cu zel spiritul lor creștin, simțind chemarea de a se consacra lui 
Dumnezeu și sufletelor în sfânta Preoție. Exemplari în devotamentul 
lor, învestiți mai târziu cu harul episcopatului, s-au dedicat slujirii tur-
mei încredințate, ctitorind Biserica, învățând-o, sfințind-o și condu-
când-o spre Hristos. În momentul când puterea întunericului s-a pre-
gătit să atace Biserica, i-au intuit din timp lucrarea potrivnică, recunos-
când viclenia răutății. Au predicat rezistența sufletească, întărindu-și 
turma în credință. Deși au fost presați să se lepede de credința catolică 
și de comuniunea cu urmașul Sfântului Petru, au rămas tari și fideli 
Sfintei Uniri cu Biserica Romei, oferindu-și viața lui Dumnezeu ca 
jertfă pentru suflete. Și-au mărturisit credința în lagăre, în închisoare 
și în domiciliu forțat, asumând toate suferințele și presiunile morale 
din partea instrumentelor Răului, conștienți că cei ce caută Împărăția 
lui Dumnezeu și dreptatea ei nu rămân fără ajutor și speranță. După 
grele și îndelungate suferințe, au trecut în veșnicie, preamărind bună-
tatea Providenței, lăsând posterității moștenirea iertării și reconcilierii. 
Cei șapte episcopi martiri strălucesc prin exemplul lor pe firmamentul 
Bisericii. Ei ne invită să privim cu încredere la Părintele luminilor și 
ne încurajează să perseverăm în Hristos, orice s-ar întâmpla. Fiind 
părinții noștri sufletești și ocrotitorii Bisericii lui Hristos între români, 
ei ne oferă pilda de a le încredința pe toate lui Dumnezeu. Lui să-i fie 
mărirea și cinstea în vecii vecilor. Amin!”2

Oradea, 24 decembrie 2019 
† Virgil Bercea 

2  Sfânta și dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură-de-Aur în ritul bizantin 
român cu beatificarea celor șapte episcopi Greco-catolici români martiri, text pentru 
liturghia beatificării, Blaj 2019.


