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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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Mesajul biblic pentru timpul nostru 
 

Niciun secol înainte nu a cunoscut şi experimentat o astfel de dezvoltare şi o 
tranziţie spre o lume nouă atât de amplă şi intensă, ca şi cel pe care îl trăim. Evoluţii 
care odată cereau decenii sau chiar secole astăzi se realizează în puţini ani. În 
această tranziţie în care timpul a asumat un ritm prea vertiginos, mesajul biblic se 
găseşte în faţa unei mari dificultăţi. 

Sfânta Scriptură a reţinut în decursul veacurilor atenţia gândirii omeneşti. 
Deschizând Sfânta Scriptură, suntem tentaţi să spunem: aceste cuvinte ale lui 
Dumnezeu par să vină dintr-o scrisoare străveche, care a fost scrisă într-o limbă 
necunoscută; cum ea îmi este adresată de cineva care mă iubeşte? La început 
cunoştinţele vaste nu au importanţă, deoarece Dumnezeu vorbeşte în inimă, în 
profunzimile fiecăruia, cunoştinţele vor veni după aceea: “în Cuvântul lui Dumnezeu 
se află atâta putere şi tărie încât el constituie pentru Biserică sprijin şi forţă, iar 
pentru fiii Bisericii tăria credinţei, hrană a slufletului, izvor curat şi nesecat al vieţii 
spirituale” (D.V. 21). Biserica ne invită să admirăm unitatea fără de asemănare a 
celor două Testamente: Vechiul şi Noul Testament. Unitatea celor două Testamente 
decurge din unitatea planului lui Dumnezeu şi a Revelaţiei lui. Vechiul Testament îl 
pregăteşte pe cel Nou, în timp ce acesta îl împlineşte pe cel Vechi; ambele se 
luminează reciproc.  

Biblia a avut şi continuă să aibă, un rol important în istoria civilizaţiei. Multe 
limbi au ajuns să fie scrise pentru prima dată tocmai pentru ca Biblia, în întregime 
sau în parte,  să poată fi tradusă în formă scrisă. Dealungul timpului Biblia a fost un 
izvor de inspiraţie pentru cultură. Cuvântul lui Dumnezeu s-a încarnat în coordonate 
culturale precise asumând şi creând forme şi modele. Există o adevărată “exegeză” 
în sensul larg al cuvântului, care este condusă de poeţi, pictori, sculptori, scriitori şi 
muzicieni. Biblia oferă un limbaj, iar arta se reîntoarce asupra Bibliei    
reînterpretând-o. Şi acestea sunt doar câteva exemple cu privire la misiunea 
civilizatoare a bibliei în lume. 

 Misiunea civilizatoare este efectul direct al mesajului central al Bibliei. Ar putea 
părea surprinzător să vorbim despre un mesaj central într-o colecţie de scrieri care 
reflectă istoria civilizaţiei din Orientul Apropiat în decurs de câteva milenii. Cu toate 
acestea, există un mesaj central şi tocmai recunoaşterea acestui fapt a făcut ca 
Biblia să fie tratată ca o carte, şi nu ca o simplă colecţie de cărţi. Mesajul central este 
istoria mântuirii, şi pe tot parcursul celor două Testamente pot fi observate trei fire 
ale acestei povestiri în curs de defăşurare: Aducătorul mântuirii, calea mântuirii şi 
moştenitorii mântuirii:“toată dumnezeiesca Scriptură este o singură carte, şi această 
singură carte este Cristos, căci toată dumnezeiasca Scriptură se împlineşte în 
Cristos” (D.V.25) 

Mesajul Bibliei este mesajul lui Dumnezeu pentru om, comunicat “în multe 
rânduri şi în multe chipuri” (Ev. 1,1) şi, în fine, întrupat în Cristos. Astfel autoritatea 
Sfintei Scripturi, motivul pentru care ar trebui crezută şi ascultată, nu depinde de 
mărturia vreunui om, ci depinde numai de Dumnezeu (care este adevărul însăşi), 
autorul ei; şi de aceea trebuie primită, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu.  

                                                                                     Pr. Cristian Borz 

EDITORIAL 
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Câteva cuvinte despre Sfintele Scripturi 
 

Cuvântul Tău este făclie pentru paşii mei 
Si lumină pentru cărarea mea. 
Cât e de luminoasă revelaţia cuvintelor Tale, 
Ea îi face înţelepţi chiar şi pe cei simpli. 
Întăreşte paşii mei întru cuvântul Tău 
Şi să nu mă stăpânească nici o fărădelege. 
(Psalm 118,105.130.133, traducerea Pr.Dr.Liviu Pandrea) 
 
Definiţii enunţate 
 
„Sfânta Scriptură, numită şi Biblie, este 

o carte sfântă, căci ne învaţă despre 
Dumnezeu şi ne arată ce trebuie să facem 
ca să fim şi noi sfinţi. Tot ce este scris în 
această carte este adevărat, căci nu e 
scrisă de oameni, ci însuşi Spiritul 
Adevărului a stat lângă scriitorii ei, 
învăţându-i ce să scrie şi ajutându-le ca să 
nu greşească”- Episcop Dr. Ioan  Bălan, 
Lugoj, 1937 

Sfântul Ioan Gură de Aur zice că Biblia 
este o mină de aur (Omilia 8 cap 1 la 
Cartea Facerii), şi o grădină a 
raiului (Om.1 cap 1 către 
poporul din Antiohia) şi chiar 
farmacie, în care găseşti leac 
pentru toate (Om.37 cap.1 la 
Evanghelia după Ioan). De 
aceea zice că nimic nu e aşa 
de folositor ca şi citirea Sfintei 
Scripturi (Om.12 cap.5 în 
contra Anomeilor)- apud idem 
ibidem.  

Biblia este Cartea care cuprinde 
Descoperirea dumnezeiască, fiind însuflată 
de Spiritul Sfânt, potrivit textului:”Toată 
Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi 
de folos spre învăţătură, spre mustrare, 
spre îndreptare, pentru ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit 
pentru tot lucrul bun” (Epistola a doua 
către Timotei 3,16-17).  
De remarcat că Apostolul Pavel foloseşte 
în Epistolă acelaşi cuvânt ca proorocul 
Moise în cartea Genezei (Facerea) 2,7: 

„Domnul Dumnezeu l-a zidit pe om (pe 
Adam) din pământ, şi a suflat asupra lui 
suflare de viaţă şi (astfel) s-a făcut omul 
întru suflet viu”. 
Canonul biblic sau numărul cărţilor 

 
Canonul biblic este colecţia cărţilor care 

au fost scrise de sfinţii autori sub 
însuflarea Spiritului Sfânt, începând cu 
Moise, adică cu 1500 ani înainte de 
Cristos, până la autorul Apocalipsei, adică 
spre sfârşitul anului 100 după Cristos. 
Aceste cărţi cuprind revelaţia sau 
descoperirea lui Dumnezeu făcută 

oamenilor prin 
patriarhi, prin Moise, 
prin drepţii şi proorocii 
Vechiului Testament, şi 
apoi prin însuşi Fiul 
Său făcut om (Ioan 
1,17) la plinirea vremii 
(Galateni 4,4). 

Vechiul Testament, 
în Septuaginta, 

cuprinde 39 de cărţi canonice: 5 ale lui 
Moise, 12 cărţi istorice, 16 ale profeţilor, 5 
poetice şi Plângerile lui Ieremia, plus 14 
cărţi necanonice, cu conţinut moral; 
Testamentul Nou cuprinde 27 de cărţi: 
cele 4 Evanghelii - Matei, Marcu, Luca şi 
Ioan - , Faptele Apostolilor, 14 Epistole ale 
Sf. Pavel, 2 Epistole ale Sf. Petru, 3 
Epistole ale Sf. Ioan, una a lui Iacob, una 
a lui Iuda Tadeu şi Apocalipsa, formând 
astfel Biblia sau Sfânta Scriptură. 

 
Mesajul 

TEOLOGIE 
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Întreaga Sfântă Scriptură este o 

descoperire, o revelaţie: 
Prin Sfânta Scriptură a Vechiului 

Testament, Dumnezeu spune lumii post-
adamitice: Mesia - Cristos va veni! Prin 
Sfânta Scriptură a Noului Testament, 
Dumnezeu spune omului: Logosul 
(Dumnezeu-Cuvântul) S-a întrupat şi 
S-a jertfit pentru tine şi pentru 
întreaga lume, pentru îndumnezeirea 
ta şi pentru transfigurarea lumii! 

Pentru a ilustra acest adevăr, autorii 
sacri, fiecare cu talentul său, au folosit 
genuri literare diferite (poeme, istorisiri, 
proverbe, parabole, imagini din viaţa 
zilnică), exprimându-se în stilul epocii în 
care au trăit şi la nivelul ştiinţific de 
atunci, neavând ca scop să facă ştiinţă, ci 
simplamente să povestească istoria 
Creaţiei şi a Mântuirii oamenilor - planul 
lui Dumnezeu asupra omenirii şi iubirea 
Lui nemărginită prin Iisus Cristos.  

Scopul principal al Bibliei este să 
transmită un mesaj religios, spiritual, din 
partea lui Dumnezeu. Biblia este Marea 
Carte a familiei creştine, împărtăşită cu 
poporul evreiesc (V.T.), în care numele lui 
Dumnezeu e prezent în inima omenirii în 
mers spre El, prin încercările suferinţei, 
iubirii şi ale morţii. 

Cititul sau receptarea şi folosul 
citirii 

 
Unii biblicişti spun că Sfânta Scriptură 

se oferă tuturor ca o prescură; depinde de 
cititor dacă pentru el prescura: 

- rămâne pâine dospită; 
- - devine anafură sau 
- - se poate transfigura în Trup 

euharistic. 
Aceasta depinde de treptele pe care a 
urcat cititorul: 

1) de cunoaştere, 
2) de iniţiere sau 
3) de sfinţenie  
Aşadar:  

1) Dacă deschizi Cartea spre a şti ce 
conţine, din simplă curiozitate, vei 
descoperi o operă literară unică: poezii, 
drame, istoriografie, legislaţie, profeţii, 
eseuri filosofice, imnuri sacre şi 

sapienţiale. Da, o pâine dospită, 
hrănitoare pentru tot omul doritor să 
cunoască. Dar această cunoaştere va 
provoca întrebări la care nu va putea 
răspunde. S-ar putea chiar să-l 
smintească. 
 
2) Dacă doreşti să înţelegi înţelesul 
cuvintelor (unele traduse neadecvat sau 
neîmbrăcate în haina de azi a limbii 
române), vei relua citirea fără grabă a 
doua şi a treia oară, revenind pe textul din 
faţă, după ce ai citit textele paralele, 
indicate în subsolul paginii, şi eventualele 
note explicative. Limita cunoştinţelor tale 
de cultură generală, te va împinge spre 
reliefurile altor culturi şi îţi vei deschide 
noi orizonturi de înţelegere. Vei întrezări 
orizontul, dar nu-l vei putea atinge. Vei 
dori, totuşi,mai mult. Excelsior! Mai sus! 
 
3) Doar dorul de sfinţenie te poate ajuta 
să cunoşti înţelesurile şi rostul 
dinlăuntrul cuvintelor. Acest dor întraripat 
al sufletului îţi poate descoperi mesajul 
întregii Biblii: şi anume că toate aceste 
Cărţi au fost scrise de dragul unui singur 
Personaj, Iisus Cristos şi de dragul unei 
singure fiinţe, omul, pentru care Iisus a 
coborât din Cer. 

Aceasta înseamnă că toată Cartea 
se îndreaptă spre tine, cititorule! Dacă ai 
descoperit Cartea, te-ai descoperit pe tine 
însuţi şi menirea ta de fiu al cerului, în 
viaţa veşnică. Astfel cuvintele Bibliei devin 
Cuvânt transfigurat şi transfigurator, Trup 
euharistic. „Căci viaţa veşnică aceasta 
este: să te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Cristos, pe 
Care L-ai trimis” (Ioan 17,3). 

De aceea Biserica îndeamnă foarte 
stăruitor pe toţi creştinii ca, prin citirea 
frecventă a Sfintei Scripturi,să-şi 
însuşească „înalta cunoaştere a lui Iisus 
Cristos” (Fil.3,8) deoarece „necunoaşterea 
Scripturilor este necunoaşterea lui 
Cristos”(Sfântul Ieronim, cf.CBC 133). 
 Îndemnul stăruitor al Bisericii ne 
aminteşte de vedenia profetului Iezechiel, 
când i S-a arătat Domnul Dumnezeu la 
râul Chebar, în al cincilea an al robiei 
babiloniene, şi dându-i o carte făcută sul, 
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i-a zis:”Fiul omului mănâncă această carte 
şi du-te şi grăieşte către fiii lui Israel!”. 
Astfel mi-a deschis El gura şi m-a făcut să 
mănânc cartea. Şi mi-a zis: „Fiul omului, 
gura ta va mânca şi pântecele tău se va 
sătura cu această carte care ţi se dă!”Aşa 
că am mâncat-o, şi-n gura mea era dulce 
ca mierea. Şi mi-a zis: ”Fiul omului, du-te 
şi intră la casa lui Israel şi grăieşte-le 
cuvintele mele”(Iezechiel 3,1-4). 
 

Doctrina pontificală 
 

 Constituţia dogmatică despre 
revelaţia divină „Dei verbum” promulgată 
ca document pontifical la Conciliul II 
Vatican, în 18 noiembrie 1965, 
consemnează ceea ce Sfânta Biserică 
învaţă din totdeauna: 

În condescendenţa bunătăţii Sale, 
Dumnezeu, pentru a li se revela 
oamenilor, le vorbeşte în cuvinte 
omeneşti: „Într-adevăr, cuvintele lui 
Dumnezeu, exprimate în limbi omeneşti, 
s-au făcut asemenea vorbirii omeneşti, 
precum odinioară Cuvântul Tatălui Veşnic, 
Iisus Cristos, luând trupul slăbiciunii 
omeneşti, S-a făcut asemenea oamenilor 
(DV 13). Prin cuvintele Sfintei Scripturi, 
Dumnezeu nu spune decât un singur 
Cuvânt, Cuvântul Său unic în care Se 
exprimă pe Sine în întregime (cf Evrei 1,1-
3). „Amintiţi-vă, scrie Sf. Augustin, că este 
unul şi acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu de-
a lungul întregii Scripturi, unul şi acelaşi 
Cuvânt ce răsună în gura tuturor 
scriitorilor sacri, El care, fiind la început 
Dumnezeu la Dumnezeu, nu are nevoie de 
silabe pentru că nu este supus timpului” 
(Psalm 103,4,1). 
De aceea Biserica a venerat întotdeauna 
dumnezeiasca Scriptură , după cum 
venerează şi Trupul Domnului. Ea 
înfăţişează neîncetat credincioşilor Pâinea 
Vieţii, luată de pe masa Cuvântului lui 
Dumnezeu şi a Trupului lui Cristos (DV 
21). 
În Sfânta Scriptură, Biserica îşi găseşte 
fără încetare hrana şi puterea (DV 24), 
căci în ea nu primeşte numai un cuvânt 
omenesc, ci cea ce este în realitate: 
Cuvântul lui Dumnezeu (cf I Tes 2,13). 

Într-adevăr, în Cărţile Sfinte, Tatăl care 
este în ceruri iese cu multă iubire în 
întâmpinarea fiilor Săi şi vorbeşte cu ei 
(DV 21). 

 
Câteva recomandări, personale, 
pentru cel ce doreşte să înceapă a 
citi Sfânta Scriptură 

 
1) Înainte de a deschide Biblia, adu-ţi 
aminte că ai în mână Cartea sfântă, 
scrisă de sfinţi şi care te poate duce şi 
pe tine la sfinţenie. 
 
2) Dacă ai început, să nu întrerupi 
citirea, sub nici un motiv, să nu laşi să 
treacă nici o zi în care să nu citeşti 
măcar câte un capitol. 
 
3) După ce ai parcurs una din cărţi, să 
repeţi citirea, de data aceasta citind şi 
textele paralele din celelalte cărţi la 
care se face trimitere. 
 
4) Îţi propun, din motive didactice, să 
începi citirea cărţilor Bibliei în 
următoarea ordine: 
- Întâi, Sfânta Evanghelie după Luca şi 
Faptele Apostolilor ; apoi 
- Sfânta Evanghelie după Matei şi după 
Marcu; 
- Epistolele sfântului apostol Petru, 
Ioan, Iacob, Iuda şi ale Sf. Ap. Pavel; 
- Evanghelia după Ioan şi Apocalipsa; 
- Cele 39 + 14 cărţi ale Vechiului 
Testament, în ordinea din canon. 
 

 
Atenţie la traduceri tendenţioase 
 
Pământenii au  tradus până acum Biblia 

în 2029 de limbi (statistică anul 2005), 
considerând-o Cartea de căpătâi a 
omenirii, Cartea Vieţii (Apocalipsă 3,5). Cu 
toate acestea, înneguratul nostru început 
de mileniu trei este ameţit şi clătinat de 
atâtea cataclisme ideologice, alimentate 
de buimăceala noastră a tuturor şi a 
fiecăruia în parte! 

 De ce? Poate şi pentru că nu iubim 
Descoperirea lui Dumnezeu, nu respectăm 
Sfânta Carte a omenirii, ci o secularizăm, 
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o minimalizăm şi chiar o folosim în dispute 
interconfesionale.  

Iată cum: 
Deşi Sfântul Tezaur al cuvintelor sacre 

Dumnezeu l-a aşezat, spre curată păstrare 
şi mântuitoare folosire, în Biserică, cu 
dispoziţie expresă:„De va mai adăuga 
cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite 
asupra lui pedepsele ce sunt scrise în 
cartea aceasta” (Apoc. 22,18), totuşi, în 
locul Bibliei, tradusă cu acribie după 
ediţiile canonice verificate de Biserică 
(Septuaginta, Vulgata), se editează multe, 
foarte multe „biblii” de către „societăţi” 
care, ori sunt indiferente faţă de textul 
sacru şi îl traduc arbitrar, ori sunt 
interesate să producă dezbinări în Biserică 
şi falsifică textul original. Trist, foarte trist: 
să foloseşti Cartea Iubirii spre a semăna 
învrăjbire! 

Cum putem recunoaşte aceste „biblii”, 
spre a nu cădea în ispită?  

Chiar la prima vedere, putem observa 
că editorii nu-şi asumă răspunderea 
tipăriturii, pentru că pe pagina de titlu stă 
scris numai „Biblia sau Sfânta Scriptură”, 
fără a se menţiona cine, unde şi când o 
editează (numele, localitatea, data); iar pe 
pagina de încheiere nu există nici o 
menţiune despre numele persoanei 
(instituţiei) care a supravegheat tipărirea 
şi a corectat greşelile. 

Mai adânc ne putem convinge de 
incorectitudinea textului, dacă deschidem 
Cartea: 

1. Cel puţin în următoarele locuri: Matei 
11,23; 16,18; Luca 10,15; 16,23 şi Fapte 
2,27-31, în loc de cuvântul „iad”, în aceste 
biblii stă scris „locuinţa morţilor” (de ce 
nu: apartamentul, sau buncărul?)  

2. La I Timotei 5,17 în loc de „preoţii 
care îşi ţin bine dregătoria”, ediţiile 
britanice „traduc”: „bătrânii care 
cârmuiesc bine”, iar ediţia T.O.B. Paris: 
„bătrânii care exercită bine prezidenţia” 
(chiar aşa!). 

3. Textul „Tot aşa şi voi, fiilor 
duhovniceşti, ascultaţi de preoţii voştri” - 
din I Petru 5,5 - este scris: „Tot aşa şi voi, 
tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni” 
(expresii… identice, nevinovate?!) 

4. În Fapte 20,28; Filipeni 1,1; I 
Timotei 3,2 şi Tit 1,7 cuvântului „episcop”, 
transcris literal, i se adaugă, de fiecare 
dată, la subsolul paginii, „explicaţia”: 
supraveghetor, inspector sau gardian (fără 
comentarii!). 

5. Apostolii Pavel şi Barnaba îşi 
împlineau misiunea evanghelică la creştinii 
din cetăţile Listra, Iconiu şi Antiohia „şi 
hirotonindu-le preoţi în fiecare Biserică” 
(Fapte 14,23). Dar, spre gâlceavă, bibliile 
false spun că apostolii „au rânduit 
prezbiteri în fiecare Biserică” (?!). 

6. Nu se pot împărtăşi la altar, nu pot 
primi Trupul şi Sângele Domnului, cei care 
sunt „robi trupului” şi poftelor sale: „Avem 
şi noi (creştinii) un altar, de la care n-au 
dreptul să mănânce cei ce slujesc 
cortului”, Evrei 13,10; în anumite 
„traduceri” stă scris: „cei ce fac slujbă în 
cort” (la… iarbă verde?!). 

7.. La oficierea Sfintelor Sacramente 
apostolii îmbrăcau un veşmânt consacrat, 
numit de atunci şi până astăzi, în aproape 
toate limbile, felon. Teofilact spunea că un 
felon aparţinând Sfântului Apostol Petru a 
fost găsit în Antiohia (tom III, p. 314 nr. 
1). Sfântul Pavel a lăsat un felon în 
Troada, la Carp, şi-i scrie lui Timotei să i-l 
aducă la Roma (II Timotei 4,13). Acest 
veşmânt consacrat îl numesc la fel şi îl 
poartă şi astăzi preoţii. Poate de aceea în 
„bibliile” pomenite, în loc de felon stă scris 
„mantaua” (de caporal sau de sergent?, a 
Sfântului Apostol Pavel!).  

Oameni buni, oricine poate intra într-o 
farmacie, dar medicamentul folositor ni-l 
poate oferi cel ce este farmacist, la 
recomandarea celui ce este medic. Textul 
corect şi interpretarea corectă, spre folos 
sufletesc, ale Sfintei Scripturi, sunt 
asigurate de asistenţa Spiritului Sfânt, în 
Biserică. Oricine poate intra într-o 
farmacie biblică, dar îi este spre mântuire 
numai dacă medicul este Dumnezeu şi 
dacă farmaciştii lucrează sub cupola de 
har a Sfintei Sale Biserici. 
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Un dar al B.R.U.R. pentru toţi 
românii 

 
Intrând în al IX-lea an de apariţie a 

seriei noi a revistei Flori de Crin, redacţia 
doreşte să ştie tot românul că prima 
traducere în limba română a Bibliei, Blaj 
1760-1761, este textul reprodus de-a 
lungul secolelor pentru românii de 
pretutindeni, începând cu Biblia tipărită la 
Sankt Petersburg (1828), apoi la Buzău 
(1854-1856), la Sibiu (“Biblia lui Şaguna” 
1856-1858), la Bucureşti (Ed.Sf.Sinod) – 
1914 şi următoarele până astăzi. 

 Motivul acestei precizări punctuale 
este dublu: 
1. Să se ştie că aceste ediţii 
prezintă garanţia respectării textului 
sacru (spre deosebire de acele “biblii” 
care au invadat spaţiul românesc prin 
diferite misiuni de “evanghelizare”, mai 
ales în ultimele decenii şi care au produs 
unele sminteli în creştinii dreptcredincioşi 
asaltaţi de propaganda susţinută pe texte 
falsificate).  
2. Să se ştie că B.R.U.R., chiar 
dacă oficial a fost suprimată în decembrie 
1948, iar după decembrie 1989 este 
tratată aşa cum poate vedea tot românul, 
ea, Sfânta Biserică Greco-Catolică, este 
prin acest dar biblic “mama” tuturor 
vorbitorilor de limbă română. 
   Pentru a ilustra acest fapt, 
reproducem interviul acordat domnlui 
Daniel Sârbu de către directorul Bibliotrecii 
Academiei Române din Cluj, Ioan Chindriş, 
publicat în suplimentul săptămânal, 
cultural, al cotidianului “Informaţia Cluj” 
(sublinierile în text prin boldare ne aparţin, 
R.P.):     

Daniel Sârbu: - Domnule director, 
nu cu mult timp în urmă a apărut o carte 
semnată de dumneavoastră şi Niculina 
Iacob, despre episcopul Petru Pavel Aron, 
care are ca titlu chiar numele ierarhului. 
Petru Pavel Aron este un episcop greco-
catolic, prea puţin cunoscut publicului, 
numele lui fiind mai des uzitat doar în 
mediul ecleziastic şi în cel al istoricilor. 
Petru Pavel Aron a tradus în româneşte, în 
premieră, Biblia „Vulgata”, Biblia Bisericii 
Catolice, adică cea a Sfântului Ieronim. Iar 

în zilele noastre, Vulgata este tipărită 
graţie eforturilor pe care le-aţi depus. Ce 
ne puteţi spune despre Petru Pavel Aron, 
unul dintre cei mai erudiţi episcopi greco-
catolici din Transilvania secolului XVIII şi 
Biblia la care a lucrat? 

Ioan Chindriş : Petru Pavel Aron 
nu este atât de necunoscut pe cât s-ar 
părea. Fireşte că în cei 50 de ani de 
cultură comunistă nu se făcea mare caz 
de personalităţile clericale care au 
contribuit la cultura românească. Şi acest 
con de umbră, plus faptul că era greco-
catolic şi ţinea de trecutul unei confesiuni 
interzise de comunişti, au aruncat un petic 
de întuneric asupra lui Petru Pavel Aron. 
Însă omul a fost extrem de merituos. În 
câteva cuvinte aş vrea să descâlcesc o 
problemă ivită în timpul culturii 
proletcultiste. Respectiv, conceptul de 
Şcoală Ardeleană, în calitate de curent 
cultural şi literar, a fost puţin bulversat de 
exegeţi ca să poată scrie ceva despre el. 
Şi în acest sens curentul a fost redus la cei 
trei corifei, hai să spunem patru: Samuil 
Micu, George Şincai, Petru Maior şi Ioan 
Budai Deleanu. Şcoala Ardeleană a fost 
mult mai largă şi în timp datează mai 
devreme decât această generaţie de 
corifei, ca şi preocupări şi personalităţi 
culturale incluse în Şcoala Ardeleană. Aş 
zice că întemeietorul real a ceea ce 
numim noi Şcoala Ardeleană este 
chiar Petru Pavel Aron. Revenind la 
cartea pe care am scris-o, precizez că este 
alcătuită din două părţi. Un studiu istoric 
asupra lui Petru Pavel Aron, cu finalizarea 
în cauză, adică felul cum a fost tradusă 
Biblia lui Ieronim, Vulgata, de către 
episcop şi colaboratorii lui, iar a doua 
parte, cel mai amplu studiu biblic din 
cultura noastră de până acum, semnat de 
doamna profesoară Niculina Iacob. Adică, 
limba şi stilul Bibliei Vulgata a lui Petru 
Pavel Aron. Aceste două studii înglobate în 
această carte sunt de fapt extrase din 
ediţia mare a Bibliei Vulgata, în cinci 
volume, sub formă de compendiu, pentru 
ca cititorul să afle câte ceva despre Petru 
Pavel Aron şi despre limbajul Bibliei, să nu 
trebuiască să răsfoiască 4700 de pagini de 
carte- Biblia Vulgata a lui Petru Pavel 
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Aron, destul de recent tipărită la noi, are o 
greutate de 16 kilograme, cu cele cinci 
volume - ci să poată, printr-o carte fluentă 
şi de dimensiuni rezonabile, să afle despre 
acest mare luminător de neam care a fost 
Petru Pavel Aron. El a fost cunoscut mai 
ales ca întemeietor de şcoli la Blaj. Noi am 
învăţat şi la facultate, la vremea 
respectivă, că este fondatorul şcolilor de la 
Blaj şi că era numit episcopul învăţătorilor. 

Daniel Sârbu : Vulgata lui Petru 
Pavel Aron, ca o primă traducere în limba 
română a renumitei Biblii, de cu rând 
tipărită la noi, este un eveniment, nu doar 
pentru specialiştii din domeniul studiului 
biblic, ci şi pentru literatura română. Ce fel 
de limbă română era folosită în acea 
perioadă, a secolului XVIII, de către 
episcopul Petru Pavel Aron? 

Ioan Chindriş : Această Biblie a 
fost tipărită după 17 manuscrise, 
originale, care se găsesc în Biblioteca 
noastră de la Cluj, a Academiei Române. 
Este unica traducere a Vulgatei lui Ieronim 
în cultura noastră, făcută de Petru Pavel 
Aron. Nu prima, ci unica. Nici înainte de 
el şi nici după el nu s-a mai tradus. Am 
auzit, la nivel de folclor, că cineva de la 
Bucureşti ar fi făcut o traducere modernă 
a Vulgatei, dar numai Noul Testament. M-
am mirat pentru că Vulgata nu înseamnă 
doar Noul Testament. Vulgata diferă de 
Septuaginta orientală, numai în ceea ce 
priveşte Vechiul Testament. Noul Testa-
ment este unul şi acelaşi, atât în Vulgata, 
cât şi în Septuaginta. Impulsul care l-a 
condus pe Petru Pavel Aron, împreună cu 
erudiţii lui călugări de la Blaj, să 
întreprindă această traducere, depăşeşte 
sfera teologiei, a Bisericii şi se încadrează 
în rândul imboldurilor culturale, a 
tropismelor culturale. Regretatul 
academician Virgil Cândea, unul dintre 
marii cunoscători ai istoriei noastre 
religioase, spunea în cartea lui „Raţiunea 
dominantă”, că Biblia, aproape la toate 
popoarele a fost tradusă din impuls 
cultural şi nu religios. Ea este o carte 
religioasă, baza tuturor cărţilor religioase. 
Însă serviciile divine din biserici puteau fi 
efectuate şi fără textul Bibliei pentru că 
existau cărţi de cult tipărite în afara Sfintei 

Scripturi, cum este Psaltirea, Apostolul, 
Evangheliarul. Biblia nu este o carte de 
altar. Este mult mai mult decât atât. Este 
cartea fundamentală pe altar, în afara 
altarului şi pe meşter-grinda ţăranului din 
vârful muntelui. 

Academicianul Eugen Simion, fost 
preşedinte al Academiei, care ne-a ajutat 
să publicăm Biblia Vulgata - numai cinci 
miliarde de lei vechi ne-a costat tiparul — 
a remarcat un lucru care ne-a făcut mare 
bucurie. Eu am fost coordonatorul echipei 
de lucru şi autorul studiului introductiv. 
Spunea Eugen Simion că din toate Bibliile 
pe care le-a citit până acum - şi el chiar a 
citit multe la viaţa lui, pentru că are boala 
cititului - Biblia Vulgata a lui Petru 
Pavel Aron are limbajul cel mai 
frumos. Care este explicaţia? Această 
Biblie este tradusă din limba latină. Limba 
latină este apropiată de limba română. 
Deci oamenilor le-a venit oarecum uşor să 
introducă nişte cuvinte care nu existau în 
latina clasică şi care erau scoase din 
limbajul românesc de obşte. Limbajul 
românesc era dinaintea codificării literare 
a limbii române, care a fost începută de 
Samuil Micu, cu Biblia de la Blaj, în 1795, 
şi continuată mai apoi. Biblie pe care tot 
noi am scos-o, prima editată în ediţie criti-
că. Iar aceasta, Vulgata, este a doua. Şi 
atunci, în lipsa unei limbi literare 
unificate româneşti, oamenii aceştia 
au recurs la graiul popular, pur şi 
simplu şi au tradus întreaga Biblie în 
grai popular. Este vorba de acel grai 
popular românesc din Ardeal, loca-
lizat în nordul râului Mureş, până 
spre Maramureş, pentru că toţi tra-
ducătorii erau nativi din această 
zonă. Şi în chip miraculos, folosind 
limba populară, evitând maghiarismele ca-
re erau deja instilate în cărţile de cult 
româneşti încă cu un secol înainte şi 
recurgând la cuvinte veritabil româneşti, 
de provenienţă latină, a rezultat o limbă 
excepţional de frumoasă. Cartea nu 
este o lectură oarecare. Nu este făcută 
numai pentru clerici. Nu este făcută 
pentru un public cititor oarecare, care 
dacă citeşte literatură, atunci ar putea citi 
şi Vulgata. Este o ediţie foarte complexă 
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care se adresează unei mari categorii de 
oameni. In primul rând, se adresează 
cercetătorului istoriei culturii şi istoriei 
limbii române. Acestuia îi aduce în plasă 
atâţia peşti, cât nici Petru, marele pescar 
biblic, nu a visat vreodată. Este o carte 
excepţional de frumoasă, nu eu o spun. 
Au spus-o mari oameni de cultură, precum 
şi regretatul Virgil Cândea, Eugen Simon. 
A spus-o în cuvinte deosebit de frumoase, 
la lansare, vechiul mitropolit al Moldovei, 
Daniel Ciobotea (astăzi Patriarhul 
României — n.r.), un mare ortodox, şi alţii 
ca el. Noi am dorit ca prin această carte, 
scoasă împreună cu profesoara Niculina 
Iacob, să punem la îndemâna cititorului 
un breviar minim, un compendium care 
să-1 atragă înspre marea carte, cea mai 
grea din cultura română, şi la propriu, 
care are 16 kilograme. 

Daniel Sârbu : În acest context, 
prin apariţia acestei Biblii Vulgata, se 
schimbă ceva în istoria limbii şi literaturii 
române? 

Ioan Chindriş : Nu, nu cred. Ar 
putea, dacă cineva ar dori să-şi 
îmbogăţească, să-şi împrospăteze condeiul 
apelând la Biblia lui Petru Pavel Aron, mai 
ales că 1900 de pagini din cele 4700 
conţin indice de cuvinte. Sunt sute şi sute 
de mii de cuvinte acolo, înşirate repetitiv 
la fiecare carte biblică ca să se vadă cum 
sunt ele folosite. De exemplu, „senin” sau 
„mântuire” sunt folosite în Geneză 
altcumva decât în psalmi, în plângerile lui 
Ieremia. Ca să se vadă felul cum plastilina 
limbii române se supune voinţei celui care 
a scris Biblia trebuie urmărit fiecare cuvânt 
în toate cărţile biblice, separat. Şi atunci 
rezultă un mozaic în care doritorul se 
pierde ca într-o     ”pădure fermecată”. 
Numai să apară doritorii. Însă până la a 
putea noi influenţa actualul mers al limbii 
româneşti literare (aici trebui incluse şi 
gazetele, ziarele, tabloidele, limbajul din 
televiziune şi radio) este necesar un efort 
mult mai mare, pentru că limba română 
involuează. 

Daniel Sârbu : În afară de Biblia lui 
Samuil Micu şi a lui Petru Pavel Aron, mai 
există şi alte versiuni care aşteaptă lumina 

tiparului, din rândul învăţaţilor ardeleni 
proveniţi din Şcolile Blajului? 

Ioan Chindriş : La Blaj, singurul 
centru biblic închegat din cultura noastră, 
s-au tradus cinci versiuni ale Bibliei. Odată 
a fost traducerea Vulgatei, cea mai veche, 
a lui Petru Pavel Aron, ce datează din 
1760-1761. Este apoi cea a lui Samuil 
Micu care s-a tipărit în 1795 şi care a fost 
retipărită la Vatican în 2000, într-o ediţie 
critică făcută de noi, unde am fost 
coordonator. Mai este o Biblie, 
impresionistă, extraordinar de interesantă, 
a unui oarecare Teodor Pop, profesor de 
biblistică la începutul secolului XIX, la Blaj, 
care ia din Biblie numai cărţile cu iz poetic. 
Respectiv, Cântarea cântărilor, Psalmii, pe 
care a şi apucat să-i publice, apoi, Profeţii, 
cei cu un limbaj mai colorat, pentru că nu 
toţi sunt la fel. A tradus-o după gustul lui 
şi s-a oprit aici. Atât era interesul lui, 
pentru o Biblie de lectură, cred eu. În 
perioada latinismului, după 1850, nu e o 
dată standard, a început preocuparea 
pentru traducerea Bibliei în limbajul 
latinizant, din secolul XIX. Această sarcină 
şi-a asumat-o până la urmă Timotei 
Cipariu, tot la Blaj. Iată, cea de a patra 
Biblie tradusă, rămasă şi ea în manuscris 
care se află, de-asemnea în Biblioteca 
noastră. El a tradus întreaga Biblie, 
Vechiul şi Noul Testament în acel limbaj 
latinizant, care odată publicat va arăta 
adevăratul chip al mult hulitului latinism 
lingvistic literar din Transilvania. Se 
lucrează, aş zice, în forţă la această Biblie 
a lui Timotei Cipariu şi credem că anul 
viitor va ieşi de sub tipar în condiţii tot 
atât de frumoase ca celelalte două pe care 
le-a scos până acum. Însă, mai rămâne 
încă o Biblie, cea mai mare şi cea mai 
tragică dintre ele. În ultimele două decenii 
ale secolului XIX şi în primul deceniu al 
secolului XX, vreme de 30 de ani, profeso-
rul de studii biblice de la Blaj, Victor 
Smighelschi, din cauza mitropolitului de 
atunci, a tradus întreaga Biblie din nou, 
luând ca bază textul Bibliei lui Samuil 
Micu. Cele două texte se aseamănă. Însă 
el a însoţit textul biblic cu vreo 3700 de 
note şi comentarii biblice. Nici o altă Biblie 
din cultura noastră nu a însumat atâta 
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erudiţie biblistică, atât cât a făcut Victor 
Smighleschi acolo. Manuscrisul se 
păstrează la noi, de asemenea, în şapte 
tomuri imense. Şi cu ajutorul Celui de Sus, 
probabil că această Biblie, ultima, va fi 
transcrisă. Celelalte sunt deja transcrise. 
Iată, putem vedea în trecutul culturii 
noastre reliefându-se un centru de 
cercetare biblică, preocupativ, unde 
scrierea Bibliei era o preocupare 
constantă, atât în spaţiu, în cadrul 
unei generaţii, cât şi în timp, 
genealogic. Zic aceasta pentru că 
niciunde în ţară, nici la Bucureşti, nici la 
Iaşi, nicăieri, nu s-a conturat un astfel de 
centru de traducere a Bibliei. Dimpotrivă, 
Biblia lui Samuil Micu, după cum se ştie şi 
după cum s-a scris în ediţia de la Vatican 
din 2000, a fost foarte apreciată atunci de 
către ortodocşi. Mai întâi de cei 
molodveni, iar apoi de către cei din 
Muntenia. Şi, în final, a cucerit lumea 
ortodoxă. Ortodocşii şi-au însuşit-o, lucru 
foarte interesant. Iată chestiuni 
ecumenice pe care lumea nu prea le ştie. 
Biblia naţională a românilor este dată 
de greco-catolici şi preluată, cu cea 
mai mare dragoste de către orto-
docşi. Prima reeditare în lumea orto-
doxă, atunci, în secolul XIX, a fost la 
Sankt Petersburg, în Rusia, tradusă de 
către români, pentru uzul proaspeţilor 
basarabeni, asimilaţi în Imperiul 
ţarist, în 1812. Această Biblie s-a tipărit 
în 1828 şi este cunoscută ca Biblia de la 
Sankt Petersburg. După aceea, ea a fost 
reeditată iarăşi şi tipărită de către 
episcopul Filotei al Buzăului în cinci 
volume de dimensiuni mai mici, între 1854 
- 1856, la Buzău, unde în cuvântul 
introductiv, la ediţie, ortodoxul Filotei 
laudă cu cuvinte elogioase, munca 
uniţilor de la Blaj. Iată, cultura nu poate 
fi decât ecumenică. În fine, între 1856 -
1858, tot textul lui Samuil Micu, in-
tegral, fără nici o schimbare, inclusiv cu 

greşelile de tipar, a fost reprodus la 
Sibiu, în aşa-zisa Biblie a lui Şaguna. 
Care nu este decât aceeaşi Biblie a lui 
Samuil Micu. Din cauza unor disensiuni 
atunci, dintre Sibiu şi Blaj, nu s-a spus 
destul de clar, aproape nu s-a spus deloc, 
că este Biblia lui Samuil Micu. S-a lăsat 
deoparte, dar se recunoaşte integral textul 
lui Samuil Micu. Aşadar, ortodocşii au 
făcut din Biblia lui Samuil Micu, biblia 
naţională a românilor. Şi mai mult, ca 
să vedeţi că Şaguna avea dreptate, din cel 
puţin un punct de vedere: o Biblie nu o 
face un om, o Biblie o face un popor 
întreg. Adăugându-se la textul lui Samuil 
Micu, prima ediţie sinodală a Bibliei a 
ajuns ca la 1914 să se tipărească la 
Bucureşti. Care nu este altceva decât 
repetarea textului lui Samuil Micu, lucru 
pe care regretatul Virgil Cândea l-a şi con-
semnat, undeva printre cărţile lui. De 
atunci din 1914, toate ediţiile Sfântu-
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne nu fac altceva decât să reedi-
teze acea ediţie primă, care nu este 
altceva decât textul lui Samuil Micu. 
Iată cum, un popor întreg şi o istorie 
întreagă, vorba lui Şaguna, creează o 
Biblie, şi nu un om”. 

 
Să ne rugăm 
„Dă-mi mie, robul Tău, harul să fiu 

viu/ Şi să păzesc întocmai cuvintele Tale. 
Fă să cadă vălul de pe ochii mei/ Şi voi 

contempla minunile cuprinse în Legea Ta. 
Pribeag sunt pe pământ,/ Să nu ascunzi 

de mine poruncile Tale. 
Mi-e sufletul sfârşit de cel mai aprig 

dor, /De a şti în toată vremea voinţele 
Tale”. 

(Psalm 118,17-20) 
Tăuţii Măgherăuş, 7 ianuarie 2009                       

 
Preot Vasile-Romul Pop 
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Biserica Română Unită din Sălaj în timpul prigoanei 
comuniste (*) 

  
  
La numai câţiva ani după calvarul 

Bisericii Române Unite din Sălaj şi din 
întreaga Transilvanie,  ca urmare a 
Dictatului de la Viena, aceasta avea să 
fie confruntată cu cel mai mare val de 
represiuni şi persecuţii din istoria sa,  
care va duce în cele din urmă la 
măsura extremă a desfiinţării sale sub 
pretextul „revenirii la cultul ortodox” a 
tuturor credincioşilor români uniţi. 
După aducerea la 
putere a Guvernului 
dr. Petru Groza, de 
către comunişti, 
abdicarea forţată a 
regelui Mihai I şi 
proclamarea Republicii 
Populare Române, noii 
stăpâni au dorit să 
subordoneze şi să ţină 
sub control toate 
instituţiile tării, inclusiv 
Biserica. Singurul 
obstacol în calea 
realizării depline a 
acestui obiectiv a fost, 
chiar de la început, 
Biserica Greco-Catolică 
din România, care nu a 
acceptat nici o altă 
autoritate decât cea a 
Sfântului Părinte de la Vatican. Această 
nesupunere a făcut-o indezirabilă faţă 
de puterea instalată la Bucureşti, cu 
ajutorul frăţesc al Uniunii Sovietice. 
Presiunile politice şi de altă natură s-
au intensificat foarte mult trecându-se 
la şantaj şi ameninţări, pentru a se 
forţa trecerea la ortodoxie şi anihilarea 
acestui obstacol.  Până la desfiinţarea 

oficială a Bisericii, prin Decretul 358 
din 1 decembrie 1948, asupra 
ierarhilor, a preoţilor şi credincioşilor ei 
s-a declanşat o teroare care a luat o 
amploare fără precedent, mai cu 
seamă după simulacrul organizat la 1 
octombrie 1948, la Cluj, în adunarea 
de  revenire a parohiilor greco-catolice 
la ortodoxie (1). Arestarea simultană a 
episcopilor uniţi  s-a resimţit din plin, 

mai cu seamă în 
judeţele în care 
majoritatea românilor 
erau de confesiune 

greco-catolică; 
statisticile vremii 
confirmă că procentul 
acestora era de peste 
94% pe actualul 
teritoriu al judeţului 
Sălaj. Campania a 
început printr-o 
activitate de denigrare 
masivă Bisericii şi 
exercitarea unor 
presiuni asupra preoţilor 
şi credincioşilor uniţi 
pentru a trece la cultul 

greco-ortodox. 
Concomitent cu această 
acţiune, s-a intensificat 

activitatea de pervertire a tineretului, 
de îndoctrinare a întregii populaţii cu 
ideologia marxistă. Comunicarea 
preoţilor uniţi cu episcopii lor era 
aproape imposibilă. Nu se ştia care din 
episcopi sunt încă în libertate sau pe 
ce căi se poate ajunge la ei, aceştia 
fiind supravegheaţi de securitate zi şi 
noapte. S-a intrat într-o mare derută. 

MEMORIA ACTIVĂ 
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Preoţii şi credincioşii nu ştiau ce 
atitudine să adopte în faţa presiunilor 
la care erau supuşi pentru a semna 
convertirea la ortodoxie. Cu toţii îşi 
puneau speranţa în episcopul Iuliu 
Hossu care, după cum se cunoaşte,  a 
fost ultimul arestat  din primul val de 
persecuţii. Guvernul Petru Groza dorea 
atragerea acestui prestigios ierarh 
greco-catolic de partea sa, prin 
trecerea la ortodoxie, în schimbul 
oferirii unor înalte demnităţi în cadrul 
Bisericii Ortodoxe Române. 

Pentru a ne da mai bine seama 
de situaţia creată şi starea de spirit a 
preoţilor uniţi, prezentăm în cele ce 
urmează un fragment dintr-o scrisoare 
a preotului Tiberiu Puşcaş, din Parohia 
Unită Şumal, adresată acestui episcop, 
şi din care  reiese atmosfera creată de 
regimul comunist, starea de 
nesiguranţă şi de amărăciune  în 
rândul preoţilor şi credincioşilor, dar şi 
hotărârea multora de a rezista cu orice 
preţ la aceste presiuni şi de a rămâne 
fideli Bisericii lor, indiferent de urmări. 
După ce descrie situaţia din întreaga 
plasă, din districtul său protopopesc şi 
din cele învecinate, el simte nevoia să 
se consulte cu acest ierarh şi să 
primească câteva răspunsuri la 
următoarele întrebări: 

1. Să semnez adeziunea, pentru 
îndeplinirea formei exterioare? 
În interior rămânând în 
convingerile mele de până 
acum? Şi după semnare să 
celebrez Sf. Liturghie ca şi 
până acum, ocult şi privat? 

2. Sau să nu semnez? Ci să mă 
retrag din preoţie şi după ce 
voi deveni liber, să celebrez în 
mod privat şi ocult? 

3. Sau, în al treilea caz, să 
semnez adeziunea şi să 
funcţionez ca preot în mijlocul 
credincioşilor mei, ducându-i 
mai departe spre mântuire 

prin toate slujbele şi serviciile, 
ca şi până acum? 

Rugându-vă să binevoi-Ţi a-mi 
comunica imediat sfaturile de cari 
mă pute-Ţi face părtaş, 
promiţându-vă că le voiu urma şi 
îndeplini întocmai, rămân cu toată 
veneraţiunea şi supunerea. 
Şumal, 29 octombrie 1948. 
Sărutând Sf. Dreaptă Arhi., Preot 
Tiberiu Puşcaş – Şumal, Of. p. 
Suplacu de Barcău, jud. Sălaj (2) 

 Oricine s-ar fi opus campaniei şi a 
metodelor de trecere la ortodoxie sau 
dacă ar fi fost doar bănuit de acest 
lucru, era arestat şi închis imediat. 
  Preotul unit Alexandru Raţiu, aflat 
o vreme şi la Şimleu Silvaniei, descrie 
o întâmplare legată de unul dintre 
evenimentele petrecute în oraş, în 
aceste momente de răscruce:  

„Ca preot, am fost foarte activ, 
atât de activ încât atunci când 
conducerea locală de partid i-a 
instruit pe tineri să formeze o 
organizaţie de partid în Şimleu 
Silvaniei, tinerii m-au ales pe 
mine drept conducător. Acest 
lucru se pare că i-au înfuriat la 
culme pe comunişti, aşa că am 
fost arestat şi închis pentru un an 
(3).  

 Reforma învăţământului din 1948 
l-a găsit pe preotul Vasile Hossu – cel 
care, după 1989, avea să fie episcop 
unit al Eparhiei de Oradea – ca 
profesor de religie la Liceul „Simion 
Bărnuţiu” din Şimleu. „I s-a interzis să 
mai profeseze, a fost arestat şi închis, 
iar după zece ani de puşcărie a fost 
numit ca profesor suplinitor de 
matematică, la Valea Drăganului” (4). 
La plecarea preotului Raţiu, în Şimleu 
au rămas ca preoţi greco-catolici Vasile 
Mody, în vârstă şi bolnav, şi preoţii 
Chiş şi Codoreanu. Ultimii doi au 
devenit loiali noilor autorităţi. Preotul 
Chiş a semnat trecerea la ortodoxie, 
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fiind unul din participanţii la adunarea 
de revenire de la Cluj şi făcând parte 
dintre cei 36 de preoţi care au semnat 
trecerea la ortodoxie, în numele 
Bisericii Române Unite, fără acordul 
nimănui (5). 
 Securitatea şi instituţiile represive 
ale statului comunist au fost puse să 
lovească în Biserică prin cadrele tinere, 
fără nici o pregătire profesională, 
recrutate şi promovate după un singur 
criteriu: ataşament necondiţionat faţă 
de noul regim. Toate bisericile creştine 
din România au avut mult de suferit. O 
parte din ierarhia BOR a fost înlocuită 
cu oameni noi, total supuşi şi demni 
încredere pentru comuniştii aflaţi la 
putere. După desfiinţarea oficială a 
Bisericii Române Unite, ea nu a mai 
putut funcţiona la lumina zilei, ci a fost 
nevoită să coboare în catacombe, 
precum odinioară creştinii din Roma, 
devenind astfel o Biserică a tăcerii. 
Chiar şi în această situaţie, Biserica 
Română Unită a continuat să se 
manifeste, adaptându-se la noile 
condiţii. Rămâne deosebit de 
important faptul că activitatea ei  n-a 
încetat niciodată, nici chiar în cele mai 
grele momente prin care a trecut, nici 
în ţară, şi nici în Sălaj.  
 După 1 decembrie 1948, o parte 
din preoţii care n-au semnat trecerea 
la ortodoxie au fost arestaţi şi 
întemniţaţi, alţii s-au ascuns şi au 
activat în clandestinitate. Pentru a 
scăpa de puşcărie, mulţi dintre ei au 
trăit ascunşi ani de zile. Alţii au 
renunţat la preoţie, îmbrăţişând alte 
domenii de activitate. Din Sălaj 
amintim pe: Gheorghe Silvăşan, Cornel 
Haidu, Vasile Hossu, deveniţi profesori 
de matematică; Iosif Dejeu, Iulian 
Cupşa – funcţionari, Liviu Trufaşiu – 
muncitor dar lista nu se termină aici. 
Au fost, de asemenea, unii care au 
semnat trecerea la ortodoxie, unii 
probabil din convingere, dar credem că 

marea majoritate fiind siliţi de 
împrejurări (familie numeroasă, vârstă 
înaintată etc). În afara preoţilor uniţi 
care au renunţat la preoţie şi a celor 
care au trecut la ortodoxie, a mai 
existat o categorie, cei care au înţeles 
că datoria lor este de a continua 
preoţia, fără să facă nici cel mai mic 
compromis, punând mai presus de 
orice Biserica, înfruntând mari riscuri, 
sacrificii sau chiar martiriul. Astfel, 
după 1948, preotul Ilie Borz din 
parohia Drighiu îşi începe un alt mod 
de viaţă. Cu riscuri foarte mari, 
săvârşeşte clandestin, noaptea, sfinte 
liturghii, spovezi şi împărtăşanii, 
masluri, cununii şi botezuri în satele: 
Drighiu, Aleuş, Plopiş, Nuşfalău, 
Cosniciu, Valcău, Boghiş, Ratovei, 
Marin, Crasna, Cizer, Halmăşd (6). În 
cele din urmă este arestat şi moare în 
închisoare sub tortură. Din satul 
Valcău, îl menţionăm pe preotul 
Gheorghe Morna, născut la Băiţa 
(Bihor) în 1918. A studiat teologia la 
Cluj şi Oradea, fiind hirotonit în 1942, 
de către episcopul Ioan Suciu. A fost 
preot în parohia Valcău. După două 
arestări fără condamnare (1948 şi 
1953), este arestat don nou, 
condamnat şi întemniţat în 1959, de 
către Tribunalul Militar Cluj, şi purtat 
prin mai toate închisorile şi lagărele 
comuniste până în 1964, când este 
eliberat. A avut activitate pastorală 
clandestină la Satu Mare şi în judeţ, 
între anii 1953 – 1959 şi după 1964. În 
1989, este numit preot la Petea, 
confesor la Satu Mare şi canonic la 
Oradea. Moare în ianuarie 2002, fără 
să ştie că a primit distincţia de prelat 
papal, care a fost citită de PSS Virgil 
chiar la catafalc (7). Preotul Dumitru 
Pop, după terminarea teologiei la 
Oradea este hirotonit în ianuarie 1941 
şi numit preot la Cizer, unde rămâne 
până în 1948, când este evacuat din 
casă cu întreaga familie pe motiv că nu 
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a semnat trecerea la ortodoxie (8). Din 
Plopiş, îl amintim pe Miron Biluca, din 
Fizeş – pe Petru Bercea, din Şimleu – 
pe Gheorghe Ţurcaş. Deşi trecuţi 
formal la ortodoxie, aceştia au fost de 
mare folos Bisericii martire şi preoţilor 
care îşi desfăşurau activitatea în 
ascuns.. Ei  au rămas pentru 
totdeauna greco-catolici în suflet şi 
sunt evocaţi cu multă consideraţie şi în 
prezent, de către credincioşii pe care i-
au păstorit. La Şimleu Silvaniei, preotul 
Iosif Dejeu, funcţionar public după 
1948, celebra liturghii în locuinţa sa 
din centrul oraşului şi desfăşura o 
susţinută activitate spiritual-religioasă 
la domiciliul unor credincioşi.  
 Un martir al Bisericii Române 
Unite şi al neamului românesc poate fi 
considerat şi Ioan Ossian. Pe linie 
paternă, se trăgea dintr-o cunoscută 
dinastie sălăjeană de preoţi: tatăl, 
Pamfil Ossian, preot şi apoi protopop 
greco-catolic al Someşului; bunicul, 
Nicefor, protopop al Sălajului; unchii, 
Grigore şi Augustin, protopopi greco-
catolici în Sălaj. El însuşi, în 1926, va fi 
numit protopop onorar de către 
episcopul unit al Gherlei, Iuliu Hossu 
(9). Ioan Ossian îşi începe cariera 
didactică la Liceul „Samuil Vulcan” din 
Beiuş, în 1910. Din 5 iulie 1919, este 
numit, de către Consiliul Dirigent – 
resortul cultelor şi instrucţiunii publice, 
profesor şi director la prima instituţie 
liceală românească din Sălaj, Liceul 
„Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei. 
Prin întregul lui mod de a fi, dr. Ioan 
Ossian ilustrează perfect modelul 
intelectualului român din Transilvania 
interbelică (…), cu o autoritate 
profesională şi moral-civică 
incontestabilă, respectat în egală 
măsură de către comunitatea 
românească precum şi de către 
comunităţile etnice minoritare (10). În 
1940, pleacă în refugiu, dar în ianuarie 
1945 revine acasă şi se pensionează, 

cu speranţa că cea fost mai greu a 
trecut. S-a înşelat însă amarnic. În 
1948, a fost arestat, dar foştii săi elevi 
(români, maghiari şi evrei) au 
intervenit în favoarea sa pe lângă 
autorităţile locale, semnând o scrisoare 
de sprijin, după care Ioan Ossian a 
fost eliberat. În 1952, a fost din nou 
arestat şi nu a mai avut scăpare. După 
arestare, a fost dus la Canal. În urma 
tratamentului de aici, distinsul 
intelectual a murit la 4 ianuarie 1953, 
aşa cum se specifică în scrisoarea 
trimisă soţiei sale printr-un coleg de 
suferinţă, dr. Horaţiu Ciortin. 
 De la Liceul „Simion Bărnuţiu” din 
Şimleu Silvaniei au mai fost arestaţi şi 
întemniţaţi preoţii profesori: Simion 
Chişiu, Gheorghe Silvăşan, Vasile 
Hossu şi prof. Marius Cuteanu. În 
1952, din lotul de preoţi care a refuzat 
trecerea la ortodoxie, alături de Victor 
Pop din Şimleu şi Teodor Cernucan din 
Zalha, se afla şi preotul George Guţiu, 
azi arhiepiscop unit de Cluj. După 
arestare, aceştia au fost condamnaţi şi 
duşi la munci grele, la Canal, în 
coloniile Castelu şi Poarta Albă, în alte 
lagăre şi închisori. Aceeaşi soartă a 
împărtăşit-o şi preotul Ştefan Bota din 
Lemniu (11).  
 Un eveniment de mare tragism s-
a petrecut în localitatea Valea Hranei, 
unde preotul Atanasie Oniga a fost   
împuşcat mişeleşte cu zeci de focuri de 
armă în casa unui enoriaş. A muirit la 
putin timp după internare în Spitalul 
din Dej. Întâmplarea a fost descrisă 
într-un document amplu intitulat 
„Preotul Atanasie Oniga, martir pentru 
apărarea religie greco-catolice, a 
Bisericii Române Unite cu Roma, 
întocmit de ing. cercetător Gavril 
Duda, pe baza mărturiilor oferite de 
Puiu Nicolae Oniga, împreună cu 
preotul Ilarie Cocoară, Mirce Dobre, 
Eudochia Bud şi Dumitru Bud. Dintre 
credincioşii care au sprijinit  rezistenţa 
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greco-catolică din zona Lăpuşului şi din 
acest sat,  23 au fost condamnaţi la 
pedepse cu privare de libertate, de 
către Tribunalul Militar din Cluj (12). 
Printre martirii sălăjeni ai Bisericii, se 
numără şi preotul Teofil A. Băliban, 
paroh mai mulţi ani în comuna Marca. 
A fost fondatorul şi redactorul revistei 
„Flori de crin”, apărută la Şimleu 
Silvaniei în 1931. Preotul Băliban a fost 
arestat şi întemniţat la Gherla. De aici 
a fost dus la închisoarea din Aiud, 
unde a murit în 1961 (13). 
 Preotul şi protopopul unit Liviu 
Trufaşiu, considerat un adevărat 
părinte sufletesc al românilor din Zalău 
şi din împrejurimi în cele mai grele 
momente ale istoriei, în perioada 
ocupaţiei hortiste a stat doi ani în 
puşcărie la  Budapesta. Imediat după 
instalarea Guvernului Groza la 
Bucureşti, a fost din nou arestat şi dus 
la închisoarea Văcăreşti, timp de 13 
luni, pe motiv că ar fi fost naţional-
ţărănist, ceea ce nu era nici pe departe 
adevărat. În acest timp, soţia lui a fost 
scoasă din casă şi din serviciu, deşi 
avea de crescut trei copii. După 
eliberarea din închisoare, timp de opt 
ani nu a fost primit să lucreze nicăieri. 
S-a mutat mai întâi la Aleşd, iar apoi la 
Cluj, unde s-a prezentat în audienţă la 
episcop. Acesta i-a oferit următoarea 
alternativă: ori preot ortodox, ori la 
munca de  jos. Am ajuns – spune 
preotul Trufaşiu – „la Iris, cunoscuta 
fabrică de porţelan. De aici m-am 
pensionat ca muncitor necalificat (14). 
Preoţii uniţi aflaţi în clandestinitate: 
Simion Man, Simion şi Alexandru 
Mesaroş, ultimul fiind în prezent PSS 
Alexandru Mesianu, episcop de Lugoj 
(toţi din Baia Mare), Liviu Trufaşiu (din 
Cluj Napoca), Dumitru Pop (din 
Oradea), Iulian Cupşa (din Şimleu 
Silvaniei), călugărul Jiman şi 
călugăriţele Bazilia şi Cecilia (dn 
Gherla) şi mulţi alţii (15), au jucat un 

rol deosebit de important în pregătirea 
Bisericii pentru momentul ieşirii sale la 
lumină. 
 După 1 decembrie1948, cei mai 
mulţi credincioşi uniţi au frecventat în 
continuare bisericile lor. Trecerea la 
ortodoxie s-a făcut în majoritatea 
cazurilor prin metode violente, prin 
şantaj şi constrângere. În multe 
localităţi trecerea la ortodoxie s-a făcut 
şi fără consimţământul nimănui, nici 
măcar a preoţilor, considerându-se că 
de acum majoritatea credincioşilor au 
acceptat această stare de fapt. Mai 
trebuie menţionat că mulţi dintre 
preoţii şi credincioşii uniţi, care la 
început au acceptat trecerea la cultul 
ortodox, şi-au retractat această 
opţiune, fie în ascuns fie pe faţă, 
păstrând cu sfinţenie identitatea 
ritului, tradiţiile şi devoţiunile 
practicate în Biserica Greco-Catolică. 
În multe parohii  în care au fost numiţi 
preoţi ortodocşi tineri, credincioşii le-
au cerut noilor veniţi să nu schimbe 
tradiţiile, rugăciunile şi cântecele, ci 
acestea să rămână aşa cum au fost 
lăsate de înaintaşii lor. Identitatea 
cultului greco-catolic şi unele tradiţii s-
au păstrat în cele mai multe biserici 
transformate în lăcaşuri de cult 
ortodox, până pe la mijlocul anilor 60. 
Amintim în acest sens: păstrarea 
rugăciunii Sfântului Rozariu, a postul şi 
devoţiunilor către Sfântui Anton, Calea 
Sfintei Cruci sau salutul creştinesc 
Lăudat să fie Isus! 

Dar nu peste tot s-a întâmplat 
acest  lucru. După schimbarea sau 
pensionarea foştilor preoţi şi mai ales a 
protopopilor greco-catolici, noii 
protopopi ortodocşi au urmărit cu 
obstinaţie slavizarea textelor liturgice, 
interzicerea devoţiunilor, scoaterea din 
lăcaşurile de cult a icoanelor şi 
statuilor cu Calea Crucii şi a celor care 
reprezentau sfinţi catolici, iar  în unele 
cazuri, chiar şi a băncilor, a tot ceea ce 
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amintea de greco-catolicism. Ca o 
reacţie la aceste noi atitudini, micile 
comunităţi de credincioşi greco-catolici 
au fost nevoite să supravieţuiască aşa 
cum puteau. Sfintele Liturghii se 
desfăşurau în ascuns, în locuinţele 
unor preoţi sau credincioşi uniţi sau în 
alte locaţii numai de ei ştiute.  În 
oraşele şi localităţile în care erau 
biserici romano-catolice, mulţi 
credincioşi uniţi le-au frecventat. La 
Zalău, printre cei care ascultau 
duminica şi în sărbători o messa în 
limba română amintim pe: Ecaterina 
Gudea, Maria Cărpinean, Augustin 
Bujor, Zoe şi Mircea Olah, Traian Filip, 
Lucia şi Nicolae Oşorheanu, Traian 
Ioan Pop, Carolina şi Augustin Cigan, 
Teodor Sabău, Veturia Pişcorean, 
Ileana Pintea, Alexa Hendea, Cornelia 
Oros, Aneta Labău, Livia Man, Valeria 
Pop, Maria şi Ştefan Săucan; preoţii: 
Grigore Ardelean, Teodor Tarcisiu 
Roman, Ioan Aciu şi numeroşi alţi 
credincioşi, care au constituit nucleul 
de bază la reînfiinţarea, după 1989, a 
primei parohii române unite. Preoţii 
greco-catolici clandestini din Sălaj au 
ţinut în permanenţă legătura cu 
episcopii şi confraţii lor din ţară. Au 
organizat întâlniri şi activităţi secrete la 
Şimleu, la Zalău şi în alte localităţi. Au 
fost pregătiţi şi hirotoniţi preoţi (Iulian 
Cupşa (16) şi Ioan Marian Crişan), 
care  aveau să aibă un rol deosebit de 
important, după 1989, în organizarea 
şi desfăşurarea activităţii în Parohia  
Sfânta Familie din Zalău  şi la zidirea 
noului lăcaş de cult. 

                                                                                        
Prof. Nicolae Costruţ 

 
 
Note:  
(*) Lucrare prezentată la Simpozionul „60 de 
ani de la desfiinţarea oficială Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolică”, Zalău, 29 
octombrie 2008 
 

(1) Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-
Catolice sub regimul comunist 1945-1989, 
Bucureşti,2003, p. 5. 
(2) Scrisoarea nu a mai avut cum să ajungă în 
mâinile episcopului Iuliu Hossu, care a fost 
arestat în noaptea de 29 0ctombrie 1948, la 
1.30 noaptea, de la locuinţa fratelui său Ioan, 
din Bucureşti (c.f. Credinţa noastră este viaţa 
noastră. Memoriile Cardinalului Iuliu Hossu, 
Cluj-Napoca,2003, p.116). 
(3) Alexandru Raţiu, preot greco-catolic, 
născut la 4 mai 1916 în Pennsylvania, SUA. 
Studii teologice la Oradea şi la Roma. Paroh al 
Bisericii Seminariului tinerimii române din 
Oradea, este arestat în octombrie 1948, dus la 
Mănăstirea Căldăruşani, apoi la închisorile 
Sighet, Gherla şi Jilava, în lagărele de la 
Stoeneşti şi Lăteşti (în total 16 ani). După 
eliberare se întoarce în ţara natală, Statele 
Unite, unde publică lucrarea  memoralistică 
Stolen Church. Martydom in Comunist 
Romania, Hungtinton, Indiana, 1979, tradusă 
şi în limba română în 1990, la Editura Argus 
din Cluj-Napoca, sub titlul Biserica furată. 
(4) Mircea Ardelean, Rezistenţa Bisericii Greco-
Catolice din oraşul Şimleu Silvaniei, în perioada 
1948-1989, Lucrare de licenţă, Cluj-Napoca, 
2000, p. 35. 
(5) Idem, p. 36.  
(6) Florin Călin Mărinceanu, Contribuţia 
preotului Ilie Borz în cadrul rezistenţei Bisericii 
Greco-Catolice din satul Drighiu şi satele 
învecinate, lucrare de licenţă, Cluj-Napoca, 
1999, p.26. 
(7) Rev. Vestitorul , Oradea , Nr. 9/2002, p. 20 
(8) Rev.Vestitorul, Oradea, Nr. 9/2002, p. 20. 
(9) Cornel Grad, Ioan Ossian – o biografie 
exemplară a unui intelectual din ţinuturile 
alipite, în revista „Şcoala Noastră”, Zalău, Nr. 
3/1994, p.15. 
(10)  Idem 
(11)  Ioan M. Bota, Istoria Bisericii Universale 
şi a Bisericii româneşti, Cluj-Napoca, 1994, p. 
333-334. 
(12) Anton Moisin, Istoria Transilvaniei, Vol. 
III, Sibiu ,1999, p.347. 
(13) Alexandru Raţiu, Biserica furată, op. Cit. , 
p.120. 
(14) Constantin Mustaţă, File din Biblia 
Transilvaniei, Cluj-Napoca p.92. 
(15) Mircea Ardelean, op. cit. , p. 61-62. 
(16) Mircea Ardelean, op. cit. , p. 59.  
 
 
 
 
 
 



Nr.1 (30)- martie 2009                        FLORI DE CRIN 
 

18 

  
 

 
Corul bisericii greco-catolice din Şimleu în concert la 

Opera Română din Cluj (1946) 
 
 
Era 1944. N-am putut aranja la 

Oradea nimic din cele plănuite. La 
Episcopie arest general. Nu am putut 
pătrunde nici la consulatul nostru. 
Jandarmi unguri peste tot. 
Personalul de la Şcoala 
normală greco-catolică era 
dezamăgit căci se răspândise 
zvonul că la Bucureşti, regele 
Mihai ar fi fost arestat de 
nemţi, zvon dezminţit mai 
târziu şi de radio Bucureşti. 
Era cert însă că mulţi români 
de frunte din Oradea, au fost 
arestaţi în timpul nopţii. Peste 
tot domnea o atmosferă 
apăsătoare. Eram îngrijorat de 
soarta părinţilor mei. Pentru 
un moment m-a stăpânit ideea 
să plec cu primul tren la Cluj 
să văd văd şi de dânşii 
prietenii de acolo, dar după o judecată 
mai temeinică m-am hotărât să mă 
reîntorc la Şimleu. Am luat trenul şi am 
coborât la penultima gără, bănuind că la 
ultima voi fi aşteptat de poliţişti. 
Neobservat m-am strecurat prin via 
profesorului Pop Victor şi noaptea am 
reuşit să ajung la Biserică, unde cu 
ajutorul tânărului Bonta, fiul 
administratorului, am reuşit să ard câteva 
documente păstrate în dulapul bibliotecii, 
documnete de care atârna soarta mai 
multor români de seamă. 

Liniştit, dar precaut m-am 
strecurat de la biserică, până acasă. Nu 
m-a deranjat nimeni în timpul nopţii. În 25 
august dimineaţa m-am prezentat la 
primărie. Îngerul meu păzitor, agentul 
Molnar, nu şi-a putut ascunde uimirea 
văzând că m-am prezentat singur, că n-a 
fost nevoie să mă aresteze. M-a dat în 
grija unui poliţist care să mă însoţească 
până acasă, pentru a-mi lua cele necesare  

 
pentru traiul de deţinut şi să mă ducă 
până la arestul improvizat într-o casă 
spaţioasă a unei familii de evrei deportaţi, 
unde m-a preluat un jandarm care era la 

intrare. Aici am întâlnit foarte 
mulţi şimleuani arestaţi, printre 
care şi câţiva dintre dragii mei 
corişti de la biserică. În colţul 
camerei zăcea pe o targă, 
părintele vicar Dărăbant 
dovedind că şi grav bolnavii 
pot fi puşcăriaşi valoroşi 
hortyşti. Ne aşteptam să fim 
transportaţi la o închisoare 
veritabilă, într-o altă localitate, 
dar nu s-a întâmplat aşa. O 
bună parte din luna septembrie 
am petrecut-o în arest sever la 
domiciliu. Era interzis să ies din 
casă s-au să primesc pe 
cineva, eram ţinut sub control 

permanent. Fiind singur, nefamilist, acest 
arest îmi provoca multe greutăţi. Într-o 
noapte, prin 12 octombrie am fugit de 
acasă şi m-am ascuns în pivniţa unui 
prieten, pe Măgură. După câteva zile am 
auzit că autorităţile maghiare părăsesc 
Sălajul. În după masa zilei de 18 
octombrie au apărut în Şimleu primele 
detaşamente ale ale trupelor eliberatoare, 
care spre bucuria localnicilor, n-au 
întâmpinat nicio rezistenţă. Aceste trupe 
erau formate m-ai ales din ostaşi sovietici, 
căci lor le-a revenit sarcina de a elibera 
Şimleul. După ce au controlat stradă cu 
stradă şi casă cu casă au purces la 
alcătuirea unui rudimentar aparat 
administrativ necesar atât trupelor în 
trecere cât şi populaţiei oraşului. Din 
prima clipă coriştii s-au mobilizat, aşa ca, 
cu excepţia câtorva tineri care nu au putut 
reveni la casele lor, corul a putut fi 
prezent prima duminică şi a cântat Sfânta 
Liturghie cu bucuria libertăţii rdobândite 

MEMORIA ACTIVĂ 
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după patru ani de suferinţe şi stăpânire 
străină. 

Pe parcursul istorisirii activităţii 
corului bisericii noastre e subliniată de mai 
multe ori contribuţia orchestrei la 
realizarea unor înălţătoare cântări 
bisericeşti. La început puţin numeroasă, 
prin 1943, avea menirea de a acopania 
corul bisericii la Sfânta Liturghie la 
sărbătorile mari (Paşti, Crăciun, Rusalii). 
Am urmat pilda Catedralei din Oradea , 
unde dirijorul corului, Francisc Hubic a 
îndrăznit pentru prima oară în România să 
cânte Sfânta Liturghie în biserică cu corul 
acompaniat de orchestră, producând 
încântare  si satisfacţie în sufletele 
credincioşilor. Acelaşi lucru s-a întâmplat 
şi la Şimleu, unde cântarea Sfintei Liturghii 
cu acompaniament de orchestră, s-a 
bucurat de adeziunea totală a tuturor 
credincioşilor şi preoţilor precum şi a 
Preasfinţitului nostru Episcop Dr. Ioan 
Suciu de la Oradea, sprijinitor şi admirator 
al cântării noastre. Cred că e bine de 
reţinut că Şimleul Silvaniei este al doilea 
oraş în România unde s-a cântat Sfânta 
Liturghie ca acompaniament de orchestră. 
Pe parcurs orchestra s-a dezvolatat 
ajungând la un efectiv de 25 de persoane, 
cu caracter semisinfonic, dar care la 
biseircă n-a putut fi folosită integral din 
lipsă de spaţiu, căci pe lângă cor exista şi 
un foarte perfecţionat Orgel-harmoniu 
dotat cu multe registre, mânuit cu 
pricepere de doamna Aurora Vicaş, 
preşedinta corului. Partida viorilor era 
susţinută de domnul Gh. Dobocan, fost 
diriginte poştal, de doamna Hortensia 
Micu – educatoare şi de funcţionarele 
Melania Pătcaş şi Liuca Cordiş. La percuţie 
l-am instruit pe tânărul talentat Sabău 
Virgil, la contrabas pe un fost ceferist şi 
puşcăriaş al regimului hortyst, I. Ignat. 
Trompetist era un talentat tânăr din 
Cehei, a cărui nume nu l-am reţinut. 
Orchestra bisericii număra vreo 12 
persoane care împreună cu orgel-
harmoniul asiguarau un minunat 
acompaniament corului nostru. Pentru 
nevoile concertelor în deplasare, sau după 
eliberare şi a celor de la Casa orăşenească 
de Cultură se apela la orchestra completă, 

care cuprindea şi pe muzicanţii 
profesionişti, care pe acele vremuri erau 
angajaţi în cele 2-3 localuri din Şimleu, 
unde tinându-se seamă de cerinţele 
clienţilor erau promovaţi numai muzicanţi 
talentaţi şi instruiţi şi cu o comportare 
socială corespunzătoare. Pentru 
contribuţia lor la viaţa culturală a acelor 
vremi se cuvine să-i amintim cu numele: 
Violonişti: Hamza Iosif, executa cu 
măiestrie “Ciocârlia” lui Dinicu, era 
îmbrăcat foarte elegant, purta baston cu 
cap de argint; Fatyol Bela, a instruit şi 
condus o valoaroasă orchestră de salon la 
Bratislava; Patay A, provenit de la 
orchestra populară radio Budapesta; Boros 
Bandi, Boros Senior, Boroş Aladar, care pe 
lângă vioară stăpânea şi familia 
instrumentelor din lemn. Violă:  Gaşpar 
Vasile, Horvath Bandi. Violoncel: Fatyol 
Ludovic (senior); Benczi Alexandru 
clarinet. Contarbas: Boroş Calman, Călăuz 
Iosif. Kicsid, Katra, Maria , profesoară de 
pian, absolventă a Academiei de muzică 
din Cluj; Nagy Alexandru, pian; Cuteanu 
Virgil, exepţional colaborator ocazional 
(tatăl meu). După 60 de ani, neavând 
documente, nu îmi amintesc numele 
tuturor. Cer scuzele cuvenite.  

După eliberare corul întărit cu 
tineri care au revenit din refugiu şi cu 
tineri din anii terminali de la Liceul Simion 
Bărnuţiu împreună cu orchestra prezenta 
frumoase concerte la Casa orăşenească de 
cultură, cu ocazia unor sărbători naţionale, 
aniversări sau evenimente deosebite. 
Astfel la prima noastră mare sărbătoare 
naţională 10 mai 1945, când am sărbătorit 
şi încetarea celui de la doilea război au 
sunat solemn, biruitor, frumoasele noastre 
cântări patriotice, precum şi multe piese 
corale inspirate din folclorul nostru. După 
acest înălţător moment festiv  închinat 
sărbătorii naţionale a urmat o petrecere 
românească adevărată, cu cântare şi joc 
românesc, cu aer de sfântă libertate, cu 
sete aşteptat de ani de zile. Am admirat 
purtarea corectă şi civilizată a tuturor 
participanţilor şi în special al tineretului 
care a dovedit multă bunăcuviinţă. 

Dintre evenimentele deosebite 
petrecute la Şimleu, în anii aceia, trebuie 
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să amintesc marea concentrare a evreilor 
din Sălaj şi împrejurimi care s-au adunat 
să trăiască împreună bucuria revederii şi 
să jelească tragedia familiilor lor, 
exterminate în lagărele naziste. Cu 
această ocazie evreii au ţinut o şedinţă 
festivă la Casa orăşenească de cultură din 
Şimleu, unde pentru sărbătorirea mai 
solemnă a evenimentului, au invitat şi 
corul bisericii noastre, care în colaborare 
cu orchestra completă a prezentat un 
concert extraordinar. Între timp 
acomodându-ne solicitărilor ne-am 
îmbogăţit repertoriul cu imnul de stat al 
URSS, cu o suită de melodii populare 
ruseşti pentru orchestră simfonică, dar în 
acelaşi timp nu am neglijat nici creaţia 
corală românească. Coriştii acelor vremuri, 
cu siguranţă îşi mai amintesc de cântecele 
“La Fântănă”, “Mândruliţă pui”, “Numai 
popă să tot fii” şi mai ales ‘Ţigăneasca” 
agreat lucrări ale compozitorului Augustin 
Bena, în cinstea căruia le-am învăţat şi am 
avut ocazia să le cântăm când răzpunzând 
invitaţiei noastre, dânsul ne-a onorat cu 
prezenţa la Şimleu. A venit cu o zi mai 
devreme, fiind musafir al ospitalierei 
familii Nichitaş Ossian, a doua zi seara a 
fost sărbătorit cu concertul nostru, unde 
lurările sale au fost îndelung aplaudate. 

Un eveniment deosebit în viaţa 
corului nostru a fost concertul pe care a 
reuşit să-l prezinte în aprilie 1946 în sala 
Operei Române din Cluj. La pregătirea şi 
prezentarea acestui concert a participat un 
efectiv de 120 de persoane (cor, solişti şi 
orchestră). Am reluat şi perfecţionat cele 
mai reprezentative lucrări din repertoriul 
corului nostru prezentate în decursul 
timpului. Doream să ne prezentăm la nivel 
corespunzător şi fată de exigenţele 
publicului clujean şi faţă de oficialităţile 
care ne-au ajutat în diferite chipuri şi mai 
ales la popularitatea concertului, fiind 
afişate cele mai frumoase şi mari afişe cu 
conţinut laudativ, prezente peste tot în 
oraş şi care-l anunţau ca pe un eveniment 
deosebit în viaţa cultural-artistică din Cluj. 
În ultima etapă, repetiţiile au devenit 
zilnice, timpul a zburat repede şi sosi şi 
ziua plecării la Cluj. Întreprinderea de 
transporturi auto I.R.T.A. nu ne putea 

asigura decât un singur autobuz şi vreo 3-
4 camioane (zise ruseşti). Acestea erau 
condiţiile după război. Doamnele şi 
domnişoarele au loat loc în autobuz, iar 
bărbaţii, tineretul şi dirijorul s-au aşezat 
pe bănci în camioane şi au călătorit 
minunat, bucurându-se de un timp frumos 
de primăvară şi au sosit la Cluj. Doamnele 
şi domnişoarele fiind aşteptate la 
internatul Şcolii normale de fete, iar 
bărbaţii la internatul Şcolii profesionale de 
pe strada Traian. Odihniţi, a doua zi 
dimineaţă la orele 9, ne-am întâlnit în faţa 
Oerei Române. Peronalul Operei cuprins 
de acestă acţiune ne-a organizat rapid 
scena, cu procticabilele după nevoile 
corului, cu pupitre şi scaune pentru 
orchestră şi în câteva minute am trecut la 
încălzirea vocilor cu cortina închisă din 
considerente ecustice. După vreo 
jumătate de oră de odihnă obligatorie a 
vocilor, tratate cu bomboane acrişoare, 
bătaia gongului respectând cu exactitate 
ora de pe afiş a marcat începrea 
concertului şimleuanilor. Cei peste 100 de 
câtăreţi, au intonat cu exactitate şi mult 
suflu mai multe cântece patriotice din 
creaţia compozitorilor Ciprian Porumbescu, 
Gavril Muzicescu, după care au urmat 
frumoasele şi îndrăgitele creaţii în stil 
popular “Răsunetul Ardealului” şi “Nu-mi 
place” de Ioan Vidu şi “Ileana” de G. 
Muzicescu, “Trecui valea” şi “Dorul meu” 
de Iacob Mureşianu, “La Fântână” şi 
“Mândruliţă pui” de A. Bena. Prima parte a 
concertului s-a încheiat cu următoarele 
coruri din opere, cu acompaniament de 
pian: “O noapte Granada”, cor din opera 
“Lucrezia Borgia”, corul “În crâng” din 
opera “Preciosa” de C.M. Weber şi 
“Ţigăneasca” din opera “Ţiganiada de A. 
Bena. După pauză, în timpul căreia şi-au 
ocupat locurile membrii orchestrei, în 
partea a II-a, a concertului s-au prezentat 
următoarele lucrări: Partea a 2-a (adagio) 
din concertul no. 1 de G. Muzicescu, 
Balada “Brumărelul” de I. Mureşianu şi 
“Aleluia” din oratoriul “Messia” de F. 
Handel, în încheiere “Cu noi este 
Dumnezeu”. Soliştii concertului au fost d-
na L. Silvăşan, baritonul Anton Cherecheş 
şi L. Vicaş. Publicul numeros a răsplătit cu 
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multe aplauze concertul, care a primit 
felicitări speciale din partea unui grup de 
distinşi intelectuali ai oraşului, în frunte cu 
compozitorul Dr. Augustin Bena, fostul 
rector al Academiei de muzică din Cluj, 
care au afirmat că întregul concert s-a 
bucurat de un mare succes, nu numai 
pentru nivelul la care s-a prezentat, ci şi 
pentru faptul că el a umplut un gol în 
viaţa artistică românească în Clujul acelor 
ani. Despre acest concert a relatat  
favorabil a doua zi, presa locală. 

Până în anul 1948 corul bisericii 
greco-catolice din Şimleu şi-a continuat 
activitatea  cântând Sfânta Liturghie în 
duminici şi sărbători, uneori în deplasare 
în alte localităţi, prezentând periodic 
concerte festive, aniversare în sala 
culturală orăşenească, uneori chiar în 
parcul orăşenesc şi prezentând apoi an de 
an, înainte de Crăciun, Concertul de 
colinde, de câteva ori repetat şi la Zalău. 

În anii 1947-1948 au intervenit 
însă câteva elemente defavorabile pentru 
viaţa corului. Astfel reforma 
învăţământului a dus la desfinţarea 
bastionului culturii sălăjene Liceul “Simion 
Bărnuţiu”. O parte a elevilor din clasele 
terminale, membrii ai corului au plecat, 
pentru continuarea studiilor la Liceul 
Teoretic din Zalău. Orele de religie au 
dispărut di programa de învăţământ 
şcolar, deci legătura bisericii cu elevii, 
viitorii corişti a încetat. În general tineretul 
rămas la Şimleu era sfătuit tot mai intens 
de unele organizaţii politice sa nu mai 
activeze la corul bisericesc. Unii tineri au 
ascultat de aceste sfaturi şi rândurile 
corului nostru s-au subţiat. Am reuşit 
totuşi să pregătim şi să prezentăm, în 
decembrie 1948, Concertul de colinde,  

care regretabil a însemnat ultime cântare 
de acest fel a corului, care timp de 6 ani a 
înălţat cântece de preamărire Celui de Sus 
şi de afirmare a frumuseţii muzicii corale 
bisericeşti româneşti din Transilvania 
acelor ani. 

În acel an 1948 au început să se 
amestece în programările corului cetăţeni 
cu nume şi idei străine de idealurile slujite 
de acest cor în anii premergători. S-a 
instalat o atmosferă cu totul imposibilă 
când s-au început arestările episcopilor şi 
preoţilor     greco-catolici şi a unor 
intelectuali sălăjeni. În asemenea condiţii 
soarta corului bisericii noastre (care nu 
mai era a noastră) era pecetluită. 
Majoritatea coriştilor (timoraţi) sub diferite 
motive, după concertul de colinde din 
1948, s-au retras şi corul şi-a încetat 
activitatea. 

Personal eram tare dezamăgit căci 
corul pentru care venisem la Şimleu şi 
şcoala unde mi-am început cariera de 
dascăl, erau desfiinţate. Eram stăpânit de 
sentimentul inutilităţii mele în orăşelul şi 
între şimleuanii mei dragi. Nu mai eram de 
nici un folos în Şimleul-Silvaniei. În 
asemenea condiţii am acceptat să plec la 
Zalău, începând cu anul şcolar 1949, unde 
mi se oferea o catedră la Liceul Teoretic şi 
unde mă întâlneam şi cu unii din foştii mei 
elevi transferaţi aici după desfinţărea 
liceului de la Şimleu. 

În forma aceasta s-a încheiat 
activitatea mea de la Şimleu-Silvaniei, 
activiatea în care am investit cu drag, 
muncă însufleţită şi cei mai frumoşi ani ai 
tinereţii mele, pentru cultura muzical-
religioasă a neamului meu. 

Mulţumiri şi Mărire Ţie Doamne! 
 
Prof. Marius Cuteanu 
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Rahela, soţia patriarhului binecuvantat 
 
Numele înseamnă „oaie-

mamă” şi face trimitere la creşterea 
oilor ca activitate de mare 
importanţă pentru aşa numitele 
„triburi ale Rahelei”. Rahela era  
soţia preferată a patriarhului Iacob, 
căruia i-a dat pe fiii Iosif şi 
Beniamin. De aceea este 
considerată străbuna triburilor lui 
Efraim şi Manase, fiii lui Iosif, ca şi 
a tribului lui Beniamin, pe care 
studii recente le grupează 
împreună în expresia „triburile 
Rahelei”.  
  
Rahela, fără copii, devine mamă a 
unui popor numeros 
     Iacob, înfuriindu-l 
pe fratele său Esau prin 
faptul că i-a sustras dreptul 
de întâi-născut, a fost 
nevoit să fugă din faţa 
duşmăniei lui, a fost 
constrâns să se refugieze 
la Haran (astăzi, Turcia 
sud-orientală, aproape de 
graniţa cu Siria). În 
această cetate s-a stabilit 
cândva şi Abraham pentru 
o anumită perioadă de timp, după 
plecarea sa din Urul Caldeii (Gen 
11,31) şi tot de aici a pornit spre 
ţara făgăduită (Gen 12,5). De la 
Haran, mai târziu, Abraham a făcut 
să vină Rebeca, aparţinând 
neamului său, pentru a o da în 
căsătorie fiului Isaac. Fratele 
Rebecăi, Laban, mai locuia încă în 
această cetate. Ajuns aşadar la 
Haran, la fântâna cetăţii, Iacob o 
întâlneşte pe păstoriţa Rahela, fiica 
unchiului Laban. Se îndrăgosteşte 

atât de mult încât îi propune lui 
Laban, neavând altă posibilitate de 
a plăti zestrea respectivă, să-l 
slujească gratis timp de şapte ani, 
perioadă care în marea lui iubire 
pentru Rahela, i se părea foarte 
scurtă (Gen 29,20). La trecerea 
celor şapte ani, în noaptea nunţii, 
Laban, în loc de Rahela, i-o dă lui 
Iacob pe sora mai mare a acesteia, 
mai puţin frumoasă, Lia, nefiind 
obiceiul ca sora mai mică să se 
căsătorească înainte de cea mai 
mare. Laban reuşeşte să 
îmblânzească mânia lui Iacob în 
faţa acestei înşelătorii ruşinoase şi 
promite să-i dea de soţie, după ce 

se va fi încheiat 
săptămâna nupţială cu 
Lia, şi pe cealaltă fiică 
mai tânără, pe Rahela, 
pentru care Iacob va 
trebui să-l slujească pe 
Laban alţi şapte ani. În 
timp ce Lia, lipsită de 
iubirea soţului, îi va da 
totuşi acestuia patru fii 
(Raban, Simeon, Levi şi 
Iuda), Rahela mult 

râvnită rămâne fără copii (Gen 29). 
  
Copiii, dar al lui Dumnezeu 
     În acel timp, sterilitatea era 
sinonimă cu lipsa de braţe de 
muncă şi garanţie pentru anii 
bătrâneţii, fiind considerată, prin 
urmare, o ruşine şi o pedeapsă de 
la Dumnezeu. Drept pentru care 
Rahela, consumată de gelozie 
pentru sora ei Lia, îi spune lui 
Iacob: „Dacă nu-mi dai copii, eu 
mor”. Dar Iacob îi răspunde, lipsit 

SINAXAR 
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de sensibilitate, că el nu este 
Dumnezeu. Rahela, după cum 
făcuse cândva Sara, şi ea sterilă, 
face apel la expedientul prevăzut 
de dreptul timpului respectiv cu 
privire la urmaşii legitimi şi o 
conduce la Iacob pe sclava ei Bila, 
care rămâne însărcinată şi dă 
naştere unui fiu în locul stăpânei. 
Rahela comentează: „Dumnezeu 
mi-a făcut dreptate (dananni);   mi-
a ascultat glasul şi mi-a dăruit un 
fiu”. De aceea îl va chema Dan, 
„judecător”. Bila zămisleşte din nou 
şi îl naşte pe al doilea fiu, iar 
Rahela de această dată afirmă: 
„Am combătut (niftalti) bătăliile lui 
Dumnezeu (naftule Elohim) cu sora 
mea şi am învins”. De aceea, al 
doilea fiu se va numi Neftali, 
„luptător” (Gen 30,1-8).  
      Şi sclava Liei, Zilpa, a 
zămislit şi i-a născut doi fii lui 
Iacob, pe Gad şi Aşer. Într-o zi, 
Ruben aduce de pe câmp 
mandragore pentru mama sa Lia. 
Rahela cere rivalei ei din aceste 
fructe, care în credinţa poporului 
aduceau fertilitate, promiţând în 
schimb surorii să o lase să petreacă 
noaptea cu Iacob. În acea noapte 
Lia îl zămisleşte pe Isacar, iar mai 
târziu, pe fiul Zabulon şi pe fiica 
Dina. Numai când Iacob avea zece 
fii, Dumnezeu a ascultat rugăciunile 
sterilei Rahela, care a zămislit şi a 
născut un fiu. Rahela a spus: 
„Dumnezeu a ridicat (asaf) ocara 
de la mine” şi l-a numit pe copil 
Iosif, care înseamnă „Cel care 
adaugă”, rugându-se: „Domnul să-
mi adauge (josef, de la jasaf) un 
alt fiu” (Gen 30,22-24).  
  
Iacob se întoarce acasă 
    După naşterea lui Iosif, Iacob 
căuta să fugă de la vicleanul 
Laban, care încerca de mai multe 

ori să-i nege recompensa datorată. 
În timpul fugii, Rahela fură 
divinităţile domestice ale tatălui, 
pentru că în dreptul ereditar al 
timpului, statuetele zeilor de familie 
permiteau preluarea juridică a 
moştenirii paterne. Laban, care-l 
urmărea pe Iacob, l-a ajuns şi a 
căutat în zadar aceşti idoli, ascunşi 
în şeaua cămilei, peste care şedea 
Rahela (Gen 31,19-35). Ajuns în 
patria sa, Iacob îngroapă zeii străini 
sub stejarul de la Sihem (Gen 
35,4), pentru a nu profana ţara 
sfână.  
    Într-o zi, în timp ce Iacob era în 
călătorie de la Bet-El spre Efrata, 
înainte de a ajunge la Efrata, 
Rahela îl naşte pe al doilea fiu, dar 
în timpul sarcinii, ea moare. Înainte 
de a muri, Rahela dă nou-
născutului numele de Ben-Oni, „fiul 
durerii mele”, dar Iacob îi schimbă 
numele în Beniamin, care are un 
înţeles pozitiv: „fiu norocos”. 
Rahela este înmormântată în timpul 
călătoriei, lângă drumul ce duce 
spre Efrata, în apropiere de această 
cetate (Gen 35,16-20).  
  
Lectura posterităţii 
    După 1Sam 10,2, mormântul 
Rahelei se află la Zelzah, o 
localitate necunoscută, în ţinutul lui 
Beniamin; după Ier 31,15, în 
schimb, acesta s-ar afla la Rama, la 
8 km nord de Ierusalim, ceea ce 
presupune acelaşi ţinut. Aici, 
străbuna Rahela plânge pierderea 
fiilor ei, un plâns care trebuie pus 
pe seama dispariţiei regatului de 
Nord, Israel, în anul 722 î.C. O 
tradiţie apărută după robia 
babilonică (în secolul V î.C), 
identifică Efrata, din nordul 
Ierusalimului, în teritoriul tribului lui 
Beniamin, cu Betleemul, care se 
află la circa 8 km în sudul 
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Ierusalimului, în teritoriul tribului lui 
Iuda, pentru că Betleem era numit 
şi Efrata (Rut 4,11; Mih 5,1), după 
numele neamului care locuia acolo 
(1Cr 4,4). Eronata identificare a 
Efratului cu Betleemul în Gen 35,19 
şi 48,7, a intrat în text într-un 
moment succesiv, ca o glosă.  
    Datorită acestei identificări, 
evanghelistul Marcu a legat plânsul 
şi lamentaţiunile Rahelei în Rama 
cu masacrul inocenţilor de la 
Betleem (Mc 2,16-18). Şi astăzi, la 
intrarea în Betleem, în dreapta 
drumului principal care vine de la 
Ierusalim, se venerează mormânul 
Rahelei, documentat în acest sit 
arheologic pentru prima dată de 
aşa numitul pelerin din Bordeaux în 

anul 334 d.C. Bocetele Rahelei au 
intrat în percepţia colectivă a 
poporului ales ca formă supremă 
de exprimare a suferiţei lăuntrice. 
Ea a rămas în imaginarul biblic ca 
prototip al soţiei care nu devine 
mamă decât prin darul lui 
Dumnezeu, o îndelungă răbdare 
însoţită de iubirea constantă a 
soţului şi de încrederea ei în 
Dumnezeu. (Text inspirat şi adaptat 
liber după Paul Maiberger, Marile figuri 
ale Vechiului Testament, Mainz 1990; 
tr.it., Brescia 1995).  

 
 
 

 
Sfinţii Împărăţi Constantin şi Elena 

 
 Sărbătoarea de astăzi este 
deosebit de semnificativă pentru viaţa 
creştină şi pentru întreaga 
creştinătate, dezvăluind 
un model de conduită 
demn de tot respectul şi 
toată admiraţia pe care o 
merită două simboluri 
autentice ale noţiunii de 
creştinătate. Am venit 
astăzi la Sfânta Liturghie, 
ca împreună cu Biserica 
să prăznuim sărbătoarea 

Sfinţilor Împăraţi 
Constantin si mama sa 
Elena, cei  "întocmai cu 
Apostolii". Această 
paralelă cu Apostolii este 
făcută de către Sfinţii 
Parinţi, pentru că ei au realizat pentru 
Biserică o mulţime de binefaceri si au 
facilitat răspândirea şi consolidarea 

creştinismului. Au adus libertate 
religioasă în lume, au slăbit 
păgânismul şi idolatria şi au întărit 

Biserica şi credinţa 
creştină pe pămînt, printr-
o lucrare asemănătoare cu 
cea a Sfinţilor Apostoli. 
Ceea ce au fost Apostolii 
pentru timpul lor, Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi 
Elena au fost pentru 
vremea în care au trăit. Ei 
sunt Apostolii 
creştinismului din secolul 
IV, fiind cu adevărat 
misionari,  aleşi de 
Dumnezeu dintre toţi 
împăraţii lumii, pentru a 
da libertate creştinismului 

în toată lumea. Constantin a rămas în 
istorie ca împăratul roman care a 
acordat adevarata libertate 
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creştinismului. Biserica a văzut în 
lucrarea Împăraţilor Constantin şi 
Elena şi în convertirea lor, o 
intervenţie directa a lui Dumnezeu. De 
aceea ei nu sunt priviţi ca sfinţi 
obişnuiţi ai Bisericii, ci sunt priviţi si 
cinstiţi ca întocmai cu Apostolii. 
 Dacă am fost atenţi la Apostolul 
care s-a citit astăzi, am observat că 
acesta vorbeşte de convertirea unui 
mare prigonitor al creştinismului, care 
ajunge "Apostolul neamurilor”. Este 
vorba de Saul din Tars, care devine 
sfântul apostol Pavel. Este 
semnificativă această asemănare între 
convertirea Sfântului Apostol Pavel, din 
prigonitor, în apostol, protector şi 
misionar al Bisericii, pe de-o parte şi 
convertirea împăratului Constantin, 
care devine nu numai cel care oferă 
creştinilor libertatea, dar şi protector şi 
misionar al Bisericii. În cazul Sfântului 
Apostol Pavel, o lumină vorbitoare din 
cer îi schimbă viaţa pe drumul 
Damascului. În cazul împăratului 
Constantin, o lumină care ia forma 
crucii i se arată pe cer, ziua. Pe 
aceasta scria ”in hoc signo vinces” 
(prin acest semn vei învinge). Minunea  
s-a întâmplat în anul 312, în ajunul 
bătăliei din 28 octombrie, în care s-a 
confruntat cu Maxenţiu la Pons Milvius 
(Podul Vulturului). Acesta împărăţea la 
Roma şi făcea multe nedreptăţi 
poporului, chinuind pe creştini şi 
dărâmând Sfintele Biserici. 

În urma revelaţiei pe care a 
avut-o, Constantin a ordonat soldaţilor 
să se însemneze cu  Sfinta Cruce şi 
monograma lui Cristos pe haine, pe 
coifuri şi pe armele lor, ca semn 
protector. A doua zi minunea s-a 
produs: armata lui Constantin, deşi 
inferioară numeric (doar 20.000 de 
soldaţi), a învins mult mai numeroasa 
armată a lui Maxenţiu (care număra 
150.000 de soldaţi), pe Tibru, lânga 
Roma. Considerând reuşita acestei 

victorii drept un ajutor de la 
Dumnezeu, în Ianuarie 313 Constantin 
a dat Edictul de la Milano, prin care 
creştinismul devine “religio licita” 
(adică, religie permisă). Acest edict 
marchează libertatea tuturor creştinilor 
persecutaţi timp de 300 de ani. Prin 
Edictul de la Milano, Constantin devine 
un adevărat protector al creştinismului, 
toate deciziile sale politice 
demonstrând acest lucru. El devine 
protectorul Bisericii din momentul în 
care şi-a dat seama că prin semnul 
Sfintei Cruci a biruit. Putem spune 
aşadar că de la împăratul Constantin 
cel Mare avem o răspândire a Sfintei 
cruci în mod deosebit. 
Dragii mei, 

Trebuie să amintim aici rolul 
deosebit de important al Sfintei Elena, 
mama Sfântului Constantin, care s-a 
rugat şi l-a îndemnat pe fiul ei să 
lucreze în favoarea Bisericii şi 
împreună cu el, a săvârşit o mulţime 
de fapte minunate în favoarea 
creştinilor. Putem aminti faptul că a 
înapoiat creştinilor averile pe care 
păgânii le-au confiscat în timpul 
persecuţilor. Apoi în toate funcţile 
imperiale a pus creştini cinstiţi, cu 
multa demnitate şi dragoste pentru 
Cristos. A emis legi prin care bătrânii 
trebuiau să fie îngrijiţi; a oprit uciderea 
copiilor, care era o practică în lumea 
păgână romană şi a vegheat ca acolo 
unde demnitatea umană este umilită, 
să fie protejată. Spiritul creştin a 
influenţat şi sistemul legislativ: s-a 
renunţat la pedepsele mult prea aspre, 
viaţa celor din închisori s-a 
îmbunătăţit, eliberarea sclavilor a fost 
simplificata, dandu-li-se dreptul 
episcopilor si preoţilor de a-i putea 
declara liberi in Biserici. De asemenea, 
tot împăratul Constantin a fost cel care 
a generalizat în întreg Imperiul Roman, 
în anul 321, considerarea Duminicii 
drept zi de odihnă. Astfel, aceasta a 
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devenit o sărbătoare săptămânală, în 
care până şi soldaţii asistau la slujbe. 
 Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena au început să construiască 
Biserici în Ţara Sfântă şi la Roma. Ei s-
au remarcat nu numai prin grija ce au 
avut-o pentru libertatea creştinilor, dar 
şi pentru unitatea şi libertatea Bisericii. 
Prin rugăciuni către Dumnezeu, Elena 
obţine de la Constantin finanţarea 
convocării lucrărilor primului Conciliu 
Ecumenic de la Niceea. Acesta a avut 
loc în anul 325, când imperiul era 
tulburat de erezia lui Arie din 
Alexandria, care învăţa ca Isus Cristos 
nu este Dumnezeu ci doar o creatură 
deosebită şi binecuvântată de 
Dumnezeu. Toţi episcopii creştini (318 
părinţi), s-au adunat la Niceea  unde 
au formulat prima parte a Crezului 
Niceo-Constantinopolitan, cel pe care îl 
recităm noi în cadrul Sfintei Liturghii şi 
în care se afirmă Dogma Dumnezeirii 
Fiului lui Dumnezeu. Hotărârile 
Sinodului au fost semnate şi 
promulgate de Constantin ca lege 
imperială. Dupa sinod, Sfânta Elena a 
mers la Ierusalim şi a căutat crucea 
Mântuitorului, pe care a găsit-o 
îngropată pe dealul Golgota. În mod 
semnificativ, Sfântul Constantin a 
văzut crucea de lumină pe cer, iar 

mama sa a descoperit crucea în 
pămâmt. De aceea în iconografie, 
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena 
apar ca descoperitori ai Crucii, apar ca 
mărturisind puterea Crucii, a iubirii 
jertfelnice a lui Cristos pentru 
mântuirea lumii. Sfânta Elena 
reprezintă aici pe toate mamele care 
îşi educă copiii în credinţă şi-i 
îndeamnă să săvârşească binele din 
iubire pentru Cristos şi pentru oameni. 
Sfinţii Împăraţi s-au dovedit a fi 
modele de viaţă creştină. Bărbaţi, 
urmaţi Sfîntului Constantin în toate şi 
luaţi în viaţă toiagul Sfintei Cruci! Iar 
femeile să urmeze exemplul Sfintei 
Elena, devenind mame credincioase, 
bune educatoare ale copiilor, fiice 
credincioase ale Bisericii. Să rugăm 
astăzi pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena ca prin rugăciunile lor, Cristos 
Domnul să ne dăruiască aceeaşi 
bucurie de a simţi că în Sfânta Cruce 
se află puterea învierii. Tuturor celor 
care poartă numele acestor mari sfinţi 
le dorim sănătate şi har de la Domnul 
întru mulţi si binecuvântaţi ani! Amin  

                        Pr Marius Crişan 
Parohia Supurul de Jos 

 

 
 
 
 
 

 
Predică la înmormântare 

“Despre ceasul morţii” 
 
 

“O Doamne! Adu-ţi aminte că am 
umblat înaintea Ta întru credincioşie şi cu 
inimă curată, săvârşind ceea ce este 
plăcut înaintea ochilor Tăi” (Isaia 38, 1-3). 

Citim în cartea profetului Isaia în 
capitolul 38 că regele Iezechia se 
îmbolnăveşte de moarte. Dumnezeu 
trimite la rege pe proorocul Isaia să-i 
spună: “Aşa grăieşte Domnul: pune 
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rânduială în casa ta, căci vei muri şi nu 
vei mai trăi!”. Atunci s-a întors 
Iezechia cu faţa la perete şi s-a rugat 
Domnului: “O Doamne! Adu-ţi aminte 
că am umblat înaintea Ta întru 
credincioşie şi cu inimă curată, 
săvârşind ceea ce este plăcut înaintea 
ochilor Tăi” (Isaia 38, 1-3). 

Întristaţi ascultători, dacă în 
momentele următoare ar veni 
mesagerul Cerului şi ar bate la poarta 
sufletului nostru avertizându-ne cu 
cuvinntele: “aşază-ţi casa ta că nu vei 
mai trăi ci vei muri”, oare ce am 
răspunde? Am putea da răspunsul pe 
care l-a dat regele Iezechia? Ferice de 
cel ce ar putea da un asemenea 
răspuns. 

După judecata noastră 
omenească regele ar fi trebuit să-i 
ceară lui Dumnezeu păsuire să-l mai 
lase că mai are multe de rezolvat în 
împărăţia lui, dar n-a făcut aşa. L-a 
rugat pe Dumnezeu să-şi amintească 
faptul că a implinit în viaţă cele plăcute 
lui Dumnezeu. Ne spune Sfânta 
Scriptură că Dumnezeu i-a mai 
prelungit viaţa cu încă 15 ani. 

Cuvintele de mai sus ne aduc 
aminte nouă tuturor că suntem 
muritori, că aici pe pământ nu avem 
cetate stătătoare, ci suntem doar 
călători şi oaspeţi vremelnici. Lumea e 
asemenea unei ospătării pe la care se 
abat drumeţii pentru puţin timp, 
precum zice poetul: “Ospătărie-i 
lumea, la care decuseară/ Un călător 
s-opreşte şi-n zori el pleacă iară.”  

Noi neîncetat grăbim spre moarte 
asemenea râurilor care se varsă în 
mare şi nu se mai întorc, asemenea 
corăbiei care aleargă pe luciul mării şi 
nu lasă urmă. Căci zice poetul: “Vezi 
cum curge pârâiaşul/ Neîncetat în a lui 
cale/ Astfel trece şi viaţa/ nelăsând 
urmele sale.” 

Cu toţi ştim că înaintăm spre 
moarte şi, cu cât omul este mai 

vârstnic ştie că e mai aproape de 
momentul întâlnirii cu moartea. Dar 
ceasul morţii rămâne o taină sub a 
cărei aripi ne ducem viaţa bună sau 
rea, săracă sau bogată, zi de zi, clipă 
de clipă. Aceasta este legea lui 
Dumnezeu şi în umbra morţii vrând-
nevrând, va trebui să păşim în acela 
ceas toţi, tânăr sau bătrân, bun sau 
rău, bărbat ori femeie. De am chema 
toţi doctorii din lume, de neam urca în 
vârful munţilor sau de ne-am coborî în 
adâncul pământului, de moarte tot nu 
putem scăpa, căci umbra morţii vine 
după noi în fiecare clipă ori unde ne 
vom duce. De aceea zic: Omule, de te 
afli la petrecere, adu-ţi aminte că în 
scurt timp şi aceea se va sfârşi ca şi 
viaţa ta. Omule, de te afli pe cale, adu-
ţi aminte mereu că eşti călător pe 
acest pământ. Omule bun, de te duci 
la culcare, adu-ţi aminte că somnul 
este chipul morţii, iar patul este chipul 
sicriului. Iar de mergi la biserică să 
închei căsătorie, nu uita că precum 
acolo ai dat mâna cu mireasa ta, tot 
aşa ai dat mâna şi cu moartea în clipa 
în care te-ai născut. Adu-ţi aminte, 
omule de sfârşitul călătoriei tale în 
lume şi de cuvântul Sfintei Scripturi 
care zice: “omul are viaţă scurtă, se 
naşte ca o floare, n-apucă să se 
deschidă… şi se duce… ca umbra” (Iov 
14,1-3). 

Cum mai aleargă omul după 
toate lucrurile despre care crede că îi 
pot lungi viaţa! Dar ştim că învăţaţii 
lumii încă n-au descoperit 
medicamentul împtriva morţii şi nici nu 
cred că-l vor descoperi vreodată. 
Credeţi oare că răposatul în Domnul… 
n-ar fi dorit să mai trăiască? Credeţi că 
familia şi cei apropiaţi nu s-au ostenit 
să-l ducă pe la doctorii spre ai prelungi 
viaţa? Desigur, au făcut tot ce ce a 
fost omeneşte posibil. 

Dacă cei dragi ai lui l-au iubit, şi 
Dumnezeu l-a iubit şi l-a luat la El. 
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Necunoscute sunt planurile Domnului. 
Ce avem atunci de făcut? Să ne 
pregătim pentru ceasul morţii. Un 
credincios l-a întrebat pe un preot 
călugăr de când să înceapă pregătirea 
pentru moarte. Acesta i-a răspuns: “ 
Cu o oră înainte de a muri. Dar nu ştiu 
când voi muri, a răspuns credinciosul. 
Călugărul i-a răspuns: socoteşte că vei 
muri peste un ceas şi începe 
pregătirea chiar din momentul acesta. 

Întristaţi ascultători, omul este în 
viaţă ispitit să se ocupe mai mult cu 
agoniseala, cu cele materiale, 
neglijând împodobirea sufletului. Era 
un om care avea 3 feciori se ostenea 
din greu să adune cât mai multă 
bogăţie spre a avea ce să împartă 
fiilor. Într’o zi căzu bolnav la pat. Îl 
cheamă pe feciorul cel mare la patul 
lui şi îl întreabă: Dacă voi muri, tu te 
vei ruga pentru sufletul meu? Da , 
tată, sigur că mă voi ruga. Îl cheamă 
pe al doilea fecior, îi pune aceeaşi 
întrebare şi primeşte acelaşi răspuns. 
Îl cheamă şi pe cel mai mic şi-i pune şi 
lui aceeaşi întrebare. Acesta îi 
răspunde: da, tată, mă voi ruga şi eu 
dar socotesc că tu îţi cunoşti mai bine 

sufletul de aceea cred că ar fi bine 
până eşti în viaţă să-ţi pui sufletul în 
rânduială. Şi i-a plăcut mult acest 
răspuns. Din momentul acela bătrânul 
a început să împartă mai multă 
milostenie la săraci, să se roage mai 
mult şi să primească şi Sfânta 
Împărăşanie. 

Închei acest cuvânt de învăţătură 
cu îndemnul pe care ni-l face Sfântul 
Apostol Pavel care zice: “Îmbrăcaţi-vă 
în toată armura lui Dumnezeu ca să 
puteţi sta împotriva uneltirilor 
diavolului. Staţi, deci, tari, având 
mijlocul încins cu adevărul şi 
îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii. Să 
încălţaţi picioarele voastre, gata fiind 
pentru Evanghelia Păcii. În toate luaţi 
pavăza credinţei cu care veţi putea 
stinge toate săgeţile cele arzătoare ale 
vicleanului” (Gal. 5,22-23) 

“Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia 
spiritului, care este cuvântul lui 
Dumnezeu” (Efeseni 6,11 şi 14-17) 
AMIN. 

                                               
Pr. Gheorghe Ţurcaş 

Vicar foraneu al Silvaniei 
 

 
 

 
 
 

 
Iuliu Maniu comemorat de localnici la Bădăcin 

 
   Localitatea Bădăcin a adunat, duminică 8 
februarie, circa 150 de oameni care au 
participat la Liturghia şi parastasul ridicat în 
memoria politicianului şi omului Iuliu Maniu. 
Anul acesta s-au împlinit 56 de ani de la 
moartea lui Maniu, printre cei prezenti la 
ceremonia religioasa şi depunerea de coroane 
numărându-se vicepresedintele PNTCD Sălaj, 
Ioan Lupa, dr. Liviu Garbea, preşedintele 
organizaţiei locale a PNTCD Simleu Silvaniei, 
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Nicolae Pop şi localnici din Bădăcin şi Simleu Silvaniei. Ceremonia religioasa, 
susţinuta de parohul Bădăcinului, Cristian Borz, a constat într-o Liturghie, urmata de 
un parastas şi luări de cuvânt. Astfel, parintele Borz le-a vorbit celor prezenţi despre 
cartea „Istoria unui tribun” dedicata vieţii lui Iuliu Maniu, scrisă de Corneliu Coposu 
în 1947, fără a mai apuca sa fie difuzată, din cauza regimului comunist şi care acum 
se află expusă la muzeu în Bucureşti. În continuare Liviu Gârbea a făcut referire la 
memoria lui Maniu şi la faptul ca au rămas puţini oameni care îi respectă credinţa şi 
crezul pe care l-a avut acesta, după care cei prezenti s-au deplasat la bustul lui Iuliu 
Maniu de pe Dealul Ţarinii unde au depus o coroana de flori, au cântat Imnul lui 
Maniu şi au aprins lumânări la mormântul simbol. 
               Aceasta comemorare a devenit o tradiţie fiind începută în urmă cu peste 
20 de ani, în timpul regimului comunist, de un grup de tineri îndrăzneţi, ulterior 
persecutaţi de securitate.                                                  Prof. Maria Borz    
 

 
 
 

 
Crâmpeie de portret 

 
Probabil că mă număr printre ultimii care am cunoscut-o, cert este însă că nu mă pot 

abţine să o dau uitării, pentru că a ştiut prea bine să se facă îndrăgită. S-a numit Valeria 
Elvira Nagy şi a trăit 81 de ani; aş spune că  înfăţişarea-i nu a fost comună, ci una de 
prototip, a prototipului măreţiei feminine şi umane. 

Născută într-o familie credincioasă greco-catolică şimleuană, a urmat Gimnaziul 
Surorilor Franciscane, unde mi-a mărturisit de mai multe ori că a primit o educaţie aleasă ce 
a cuprins inclusiv cântatul la pian, bune maniere, conduită civică şi în special o profundă şi 
atentă educaţie religioasă. A cântat de tânără în Corul cult „Te Laudamus” al Maestrului 
Marius Cuteanu care a înglobat elita intelectualilor şi tinerilor foarte numeroşi pe atunci; a 
absolvit apoi Liceul Teoretic şi a lucrat ca secretară şi învăţătoare, căsătorindu-se cu 
Judecătorul Dr. Nagy Lajos împreună cu care, după cum mi-a vorbit cu multă încântare a 
trăit 50 de ani „în armonie şi respect” până în 1999 când soţul a decedat fiind şi mai în 
vârstă. 

Am surprins-o întotdeauna trăind într-o seninătate liniştită; am citit pe chipul 
dumneaei cum vârsta şi timpul, poate şi greutăţile cotidiene îşi aştern ecourile, dăruind 
înţelepciune, dăruind surâs, dăruind profunzime, măreţie şi atâtea alte mesaje pe care 
numai persoana însăşi este în stare să le transmită, iar cuvintele rămân insuficiente. 

Mi-a mărturisit cu lacrimi în ochi cât de mult a iubit biserica, cât a suferit trebuind să 
meargă prin locurile improvizate pe unde greco-catolicii au fost nevoiţi să-şi desfăşoare 
serviciile religioase, dar mai ales cât s-a bucurat când a aflat că se va construi Biserica peste 
drum de propria-i casă.  

Într-adevăr s-a bucurat, căci a fost în fiecare zi prezentă în biserică, poate chiar şi în 
repetate rânduri. Am văzut-o de atâtea ori ducând flori, de atâtea ori aranjându-le şi după 
cum a lăsat în scris „această îndeletnicire de a aranja cu flori altarul i-a oferit multă bucurie”. 

N-am văzut-o nici măcar o dată nemulţumită de ceva, supărată, furioasă, 
demoralizată, agitată, poate doar resemnată. Mi se pare că este aceasta o constructivă lecţie 
de viaţă pentru generaţia noastră care se luptă cu ritmul palpitant al lumii în schimbare şi în 
globalizare. 

 Cred că acestea sunt însuşirile care înnobilează profilul personalităţii unei persoane şi 
care rezistă în faţa uitării; aş îndrăzni să spun că acesta este tabloul oarecum generic al 
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greco-catolicului sălăjean, trăitor înainte de anul trist 1948, descendent din familie 
credincioasă şi practicant al religiei pe durata întregii vieţi: pietatea, dragostea pentru 
rugăciune, practicarea sacramentelor, respectul acordat bisericii, viaţa ordonată şi 
echilibrată, curajul, optimismul, trăinicia, înclinaţia spre a crea armonie pentru cei din jur, 
buna-dispoziţie, prietenia, întrajutorarea, iubirea de natură şi nu în ultimul rând 
profesionalismul şi umorul. Când  întâlnesc câte un astfel de om nu pot să rămân 
indiferentă; mai mult, mă sfidează întrebarea „Care va fi fost şcoala ce a format astfel de 
absolvenţi? Oare noi cu toate metodele şi mijloacele moderne de educaţie vom reuşi să 
dăruim copiilor noştri un astfel de fond uman pozitiv şi trainic?”.   

M-a cuprins o mare tristeţe când am văzut că steagul negru de la poartă vesteşte că 
s-a stins. Mi se părea că este încă aşa de tânără şi că mai avem multe de învăţat din 
prezenţa-i tăcută şi distinsă. Cu siguranţă la fel ca mine şi alţii veţi spune: „nu te putem uita 
niciodată!”                                                       Florica Bodea 
 
 

 
 
 

 
Întrunirea   lui   Satan 

 
      

Satan a organizat o convenţie 
mondială cu toţi demonii săi. Odată ce    
s-au adunat toţi înaintea lui a luat 
cuvântul şi le-a zis: Nu putem să-i 
oprim pe creştini să meargă la 
biserică, să citească biblia şi să 
descopere cuvântul Lui Dumnezeu. Nu 
avem nicio putere să oprim relaţia 
intimă pe care o au cu Salvatorul lor. 
Odată ce se prind în legătură cu Isus, 
puterea noastră asupra lor este 
nimicită. Aşadar m-am gândit şi iata ce 
idee mi-a venit: Daţi-le voie să meargă 
la Bisericile lor, să se închine 
Dumnezeului lor, dar furaţi-le timpul 
ca să nu mai aibă timp să dezvolte şi 
să întreţina o relaţie cu Isus. 
      Cum vom face asta? Potrivnicii 
creştinilor au tăcut. Iată!  Tineţi-i 
ocupaţi cu aspectele neesenţiale ale 
vieţii, inventaţi nenumarate scheme 
care să le ocupe mintea tot timpul. 
Tentaţii, să cheltuiască, să-şi dorească 
mai mult, mai mult, mai mult.  Să 
caute să muncească cât mai mult -10, 
12, 14 ore pe zi, chiar şi duminicile, 

pentru ca să creadă că aşa îşi pot 
îndeplini toate cele ce ţin de 
întrebuinţările lor materiale. Ocupaţi-le 
timpul pe care l-ar petrece cu copiii, cu 
familiile lor. Suprastimulaţi-le mintea 
ca să nu mai poată auzi liniştea, care 
le-ar putea oferi un timp de meditaţie 
la rostul vieţii lor şi să vadă 
deşertăciunea sufletelor lor. 
Televizoare peste tot, dvd-uri, 
computere, internet (hi5, messenger 
non-stop), ziare şi reviste, nu-mi pasă 
cum le numiţi, ori ce lucru de care se 
pot folosi fără oprire şi prin care putem 
vinde vise goale. Asta va încărca 
minţile lor şi va rupe orice  
legatură cu Isus. Umpleţi-le vieţile cu 
super-oferte, si orice servicii şi produse 
gratuite - sperante false şi iluzii. Nu 
uitaţi de femeie ! Ea a  ştiut 
întotdeauna să ispitească. Folosiţi-o 
cât mai ispititoare, cât mai sumar 
îmbrăcată pentru a înşela ochii 
bărbaţilor, care vor fi mai slabi şi vor 
crede că frumuseţea trupului este 
importanta şi vor deveni nemulţumiţi 

  PILDE, 
ÎNVĂŢĂTURI 
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de propriile lor soţii. Ţineţi-le pe 
neveste ocupate cu casa, cu masa, cu 
copiii, cu îndatoririle faţă de soţi, de 
părinţi, pentru ca odată sfârşită ziua să 
nu le mai poată oferi soţilor dragostea 
lor, astfel ei se vor umple de amar şi 
vor căuta mângăiere în altă parte. 
Daţi-le pe Moş Crăciun, pentru a-i 
îndepărta de la adevăratul sens al 
naşterii Mântuitorului, la fel şi cu 
Paştele, daţi-le iepuraşi, să uite de 
Înviere şi de puterea Lui Isus asupra 
păcatului şi a morţii. Ei singuri îşi vor 
îndepărta proprii copii de la adevăr. În 
vacanţe învăţaţi-i să facă excese : 
discoteci, grătare, petreceri, să nu se 
mai poată linişti prea mult ca să poată 
reflecta la creaţia Lui Dumnezeu. Astfel 
să faceţi ca ei să se întoarcă la viaţa 
de zi cu zi şi mai obosiţi să nu aibă 
timp să se încarce cu energia naturii 

Lui Dumnezeu. Daţi-le parcuri 
distractive, evenimente sportive în 
fiecare zi, spectacole de muzică, filme. 
Ţineţi-i ocupaţi, ocupaţi, ocupaţi. 
Umpleţi-le viaţa cu atât de multe 
invenţii şi cauze bune, încât să creadă 
că ei sunt stăpâni pe vieţile lor şi pot 
face "ceva". Curând  
îşi vor sacrifica şi sanatatea şi familia 
pentru a face "ceva" cu viaţa lor. 
       O să meargă, o să meargă ! E 
un plan bun. Acum plecaţi şi faceti 
cum v-am spus. Astfel demonii au 
plecat pe pământ să facă totul spre a-i 
ţine pe oameni ocupaţi cu scopurile lor 
în viaţa, pentru a le împuţina timpul în 
care ar putea discuta despre puterea 
lui Isus şi despre necesitatea 
schimbării vieţii lor. 
       Întrebarea este: a reuşit oare 
Satan în planul lui sau nu ? Judecă tu ! 

 
                               

 
                     

                                                         




