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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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Ne primiţi cu colinda? 
 

 Timpul vieţii pământeşti este cuprins între ziua creării lui Adam, primul om, şi 
ziua Judecăţii de apoi. La un anume moment al istoriei omenirii o stea luminoasă de 
pe cer s-a oprit deasupra orăşelului Bethleem din Iudeea, pentru că acolo, sub raza 
unei stele S-a născut Pruncul Iisus. Era în anul 753 de la întemeierea Romei, luna 
decembrie, ziua 25. Şi în acea Zi, istoria omenirii se opreşte la cifra zero, pentru că 
Dumnezeu a coborât între oameni. De la El încoace oamenii numără anii începând cu 
cifra unu. Suntem în anul 2010, pentru că atâţia ani au trecut de la Naşterea lui 
Iisus. Ca om, Iisus, fiul Fecioarei Maria din Nazaretul Galileei, a trăit pe pământ 33 
de ani, 3 luni şi câteva zile. În ziua de 14 (vineri) a lunii ebraice Nissan (aprilie) anul 
33 S-a lăsat răstignit. Duminică, 16 Nissan 33, a înviat din morţi, ca Dumnezeu 
atotputernic. Peste 40 de zile S-a înălţat la ceruri întru slava cea de-a dreapta 
Tatălui, şi iarăşi va veni, la sfârşitul veacurilor, ca Judecător suprem al omului şi al 
Universului. 

 Cu aceste adevăruri dorim să Vă colindăm în acest an, şi să alungăm din 
Cetatea noastră ne-creştineştile obiceiuri prin care s-a urmărit desacralizarea sfintele 
sărbători. Să re-învăţăm şi să cântăm adevăratele colinzi. Ţinem să sărbătorim 
Naşterea lui Iisus Cristos, nu „sărbătorile de iarnă”, lângă bradul împodobit, sub 
ramurile căruia aşteptăm ca Moş Crăciun să ne aducă daruri, după putinţa Lui şi 
meritele noastre. 

Dar până-n seara de Ajun, când vor veni „gazdele" cu daruri, pentru colindă, 
redacţia  Florilor de Crin Vă oferă, în dar, câteva cuvinte despre brad şi moş 
Crăciun : 
 Bradul, această săgeată a pământului către cer, cu verticalitatea sa impe-
cabilă şi cu perenitatea frunzelor sale veşnic verzi, ocupă un loc aparte, important, în 
arta românească şi în obiceiurile populare şi religioase. Culoarea lui verde este 
simbolul permanent al vieţii. De aceea este prezent în toate ceremoniile şi ritualurile 
care ţin de ciclul vieţii, de la naştere (Brăduţul nou-născutului), căsătorie (stâlpul de 
nuntă) şi până după moarte (monumentele stiliforme şi coroanele de cetină); 
prezenţă atestată şi în toate productele literaturii populare: legende, balade, basme 
şi colinde, în care bradul este axa cosmică în jurul căreia se constituie universul. 
„Bradul mirific ca arbore comunicaţional între cer şi pământ în   concepţia   dacilor   
se   aseamănă   cu ygdrasil-ul în concepţia vechilor germani; ambele reprezentări 
arboritico-mitice ţin de substratul   indo-europen   şi   simbolizează mişcarea   
ascendentă   a   imanentului biospiritual în cosmos. Bradul mirific leagă pământul de 
cosmos. Cu rădăcinile înfipte în pământ, trunchiul înfipt în ceruri, în cosmos, bradul 
…exprimă simbolul cosmologic al mişcării ascendente a vieţii de pe pământ în 
cosmos" (Romulus Vulcănescu). Frecvenţa lui ca leit-motiv decorativ în teritoriul 
carpato-danubian, din neolitic, în epoca bronzului şi apoi la daci, pentru a fi regăsit 
în epoca feudală şi a deveni una din   temele   favorite   ale   artei   populare 
româneşti, relevă posibilitatea ca bradul să fi  stat în centrul culturii  arborilor  (N. 
Petrescu identificându-1 ca „tipar tracogetic al Arborelui Vieţii") şi poate explica atât 
vechimea, cât şi marele număr al reprezentărilor sale geografice. „Şi oamenii 
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nordului latin se înalţă în forma pinului,/ în forma pinului stăruie verticala lor 
demnitate”(Ion Iuga). 
 Moş Crăciun. Cuvântul Crăciun derivă din latinescul creatio (apud Ovid 
Densuşianu, Alex. Graur, Aron Densuşianu, Alex. Rosetti, P. Caraman), care 
înseamnă naştere: naşterea naturii, transfigurată mai apoi în naşterea lui Crăciun. 
Dar originea cuvântului putea fi anterioară: „În limba dacă putea să fi însemnat tot 
creatio sau ceva asemănător (zice Romulus Vulcănescu şi argumentează că vecinii l-
au împrumutat de la români:) „Crăciun în afara graniţelor etnice româneşti nu se 
găseşte decât la slavii din imediata vecinătate cu românii: la o parte din bulgari 
Kraçun (cu sensul românesc), la ucrainenii carpatici Kereçuny, atestat în 
expresia Kereçuny vecery (ajunul Crăciunului); la cehi, Kraçun, la slovaci tot 
Kraçun, rar şi numai la cei din Est; la unguri Karácsony (forma cu „n” final 
palatalizat Karácsony), cu acelaşi sens ca şi la români" (Mitologie română, p. 330). 
Deci locul de baştină este „domeniul etnic românesc, care îl recunoaşte ca termen 
comun pentru toate dialectele şi singurul existent pentru a designa Naşterea lui 
Christ" (Petru Caraman). „Mitul arhaic al unui cioban zeu-moş apare transfigurat în 
mitul unui cioban demonic, care refuză să primească pe Fecioara Maria să nască în 
staulul lui. Soţia lui Crăciun, Crăciuneasa, o primeşte într-ascuns şi moşeşte pe Iisus, 
faptă pentru care Crăciun îi taie mâinile, iar Fecioara Maria îi lipeşte mâinile la loc. 
Minunea îl converteşte pe Crăciun... De bucurie că nevastă-sa a scăpat de pedeapsa 
lui necugetată, Crăciun aprinde un rug din cioate de brad în curtea lui şi joacă hora 
cu toate slugile lui. După joc împarte Fecioarei Maria daruri păstoreşti (lapte, caş, 
urdă, smântână) pentru Ea şi Copil. De aici transfigurarea lui Moş Crăciun într-un 
sfânt care aduce de ziua Naşterii lui Iisus, după Evanghelii, pe regii-magi în staulul 
din Bethleem. Cântecele de bucurie adresate de slugile lui Crăciun cu prilejul minunii 
lipirii mâinilor bunei lor stăpâne, Crăciuneasa, s-au transformat în colinde ce glorifică 
Naşterea lui Iisus" (R. Vulcănescu, ibid.). De observat că sărbătorile de iarnă la 
români au numeroase elemente de cult solar; pentru că în epoca daco-romană, 
peste cultul solstiţiului de iarnă al lui Crăciun, personaj mitic dac, s-au suprapus şi 
datini latine referitoare la Soles invictis şi Saturnalii, în care coniferele jucau un rol 
primordial. Solstiţiul de iarnă este o încrengătură între puterea soarelui ce scade şi 
forţa nouă care se naşte, ilustrată şi prin ritul străvechi al arderii unui butuc în 
noaptea Crăciunului, continuat în modernitate prin iluminarea feerică a bradului. Iar 
imaginea Crăciunului înveşmântat în mantia de ceremonial purtătoare a principalelor 
simboluri astrale este, în exprimarea mitologică, o imagine a bolţii cereşti, care 
determină mersul lucrurilor în univers. Ca întruchipare a Timpului, Moş Ajun şi Moş 
Crăciun reprezintă nu numai anul consumat („Moş Crăciun cel bătrân / Cu-a lui barbă 
peste sân" sau „Eu sunt moşul cel bătrân / Şi de-un an de zile vin"), ci şi Pruncul 
care prefigurează anul cel nou: „Dar pe pat cine-i culcat? / Moş Ajun cu Moş Crăciun 
/ Moş Crăciun cel mititel / Cu scutec de bumbăcel" (Germina Comanici). Trecut din 
legendă în colindă, moşul cel crâncen şi dur, care a tăiat mâinile Crăciunesei devine 
idilicul şi bunul aducător de daruri - Moş Crăciun cu plete dalbe, care străbate 
timpul purtând prin mărturii contemporane dovada vechimii şi originalităţii sale. „Te-
am văzut... trecând pe stradă - alb, ca fulgul de zăpadă / Şi-am ieşit în drum să-ţi 
spun: / Moş Crăciune, Moş Crăciun, / Dacă-n casa cea pustie / Unde-i frig şi sărăcie / 
N-ai să dai o jucărie, / Atunci să nu-mi dai nici mie." 

Preot Vasile-Romul Pop 
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               Despre cinstirea relicvele sfinte 

 
A. Argument 
 Considerăm că este oportună, acum, 

expunerea doctrinei Bisericii despre cinstirea 
relicvelor sfinte şi pentru motivul că, de câtva timp 
încoace, societatea românească este asaltată de 
imagini televizate care pot produce sminteală, 
atingând chiar credinţa tele-privitorilor în caracterul 
sacru al acestora. Aproape toate canalele TV din 
România relatează, în direct şi exagerat de des, 
manifestările organizate la locurile care adăpostesc 
Sfinte Moaşte, focalizând mai ales imagini ale 
participanţilor al căror comportament degenerează 
în acte care nu dovedesc venerarea  acelor relicve. 

 Încercând, cu modestele mele puteri şi 
mijloace, să fiu prezent în misiunea de azi a Bisericii, 

”noua evanghelizare” promovată de sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea pentru 
creştinii mileniului al treilea, readuc în planul actualităţii doctrina despre cinstirea 
cuvenită sfintelor moaşte şi folosul sufletesc ce-l putem avea prin contactul direct cu 
această „materie purtătoare de Spirit sfinţitor”. Încep cu un scurt dicţionar explicativ al 
cuvintelor: adoraţie, altar, antimis, corpuri neputrezite; apoi: temeiuri ale cinstirii 
relicvelor şi practica bimilenară a Bisericii. 

B. Dicţionar 
I. Adoraţia este temelia şi cadrul oricărei rugăciuni: printr-un act de iubire curată, 

adorăm perfecţiunile (în totalitate sau una specifică) ale Sfintei Treimi şi ale fiecăreia 
dintre Persoanele Trinitare. Acordând acest omagiu de contemplare, iubire, admiraţie, 
laudă şi recunoştinţă Autorului tuturor lucrurilor, Îl facem să ne asculte cu bunăvoinţă şi 
să-Şi reverse harurile asupra noastră”1. Adorarea se cuvine numai Sfintei Treimi, lui 
Dumnezeu Cel Unul în Fiinţă şi Întreit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt. Omul este 
chemat să aducă lui Dumnezeu cult de adorare prin care îi recunoaştem atotputernicia 
de Creator a tot ce există, îi mărturisim recunoştinţă şi iubire pentru opera Sa de 
răscumpărare a omenirii; îi aducem laudă, închinare şi mulţumire; ne rugăm pentru 
iertarea păcatelor şi mântuirea sufletelor. 

 Deosebit de cultul de adorare, rezervat numai Persoanelor Sfintei Treimi, 
Dumnezeu a lăsat Bisericii căi şi mijloace ajutătoare pentru întărirea credinţei şi 
mântuirea sufletelor: cinstirea sau venerarea îngerilor şi a sfinţilor (între care 
Preacuratei Fecioare Maria i se cuvine supravenerare - hiperdulie - ca aceleia ce este 
Născătoare de Dumnezeu); apoi cinstirea sau venerarea Sfintei Cruci, a sfintelor icoane, 
precum şi a unor obiecte sau veşminte prin care Dumnezeu arată în minuni 
atotputernicia Sa: omoforul şi brâul maicii Domnului, lanţul Sf. Petru şi altele.  

  N.B. : Adoraţia – latria – şi veneraţia – dulia -, sunt esenţial diferite de 
condamnabila idolatrie, de cultul zeilor. 

                                                 
1 Tertulian Langa, Credo dicţionar teologic creştin din perspectiva ecumenismului catolic,Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1997 p.13 

TEOLOGIE 
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 II. Altarul sau jertfelnic este locul prezenţei lui Dumnezeu, atât în Vechiul cât şi 
în Noul Testament. Sfânta Masă din altarul bisericilor creştine, încăperea de după 
catapeteasmă, înlocuind Sfânta Sfintelor din templul Vechiului Testament, reprezintă 
Sfânta Cruce pe care S-a jertfit Cristos, şi pe ea se aduce mereu jertfa nesângeroasă a 
Sfintei Euharistii. Perdeaua brodată cu heruvimi care despărţea în templul Legii Vechi 
„sfânta”, de „sfânta sfintelor” este realizată în templul Legii Noi de iconostas, care nu 
desparte ci uneşte cele două spaţii, pentru că: prin această punte, se dau binecuvântări, 
se vesteşte Cuvântul şi se împărtăşeşte Euharistia.  

 Spaţiul de dincolo de iconostas, altarul, în care se oficiază jertfa liturgică, este 
copleşit de prezenţa Celui ce i S-a arătat lui Moise în rugul arzând2. De aceea la 
procesiunea cu Evanghelia, înainte de a intra în Altar, cutremuraţi de sfânt fior, preoţii 
liturghisitori se roagă în taină: „Doamne, Cel ce ai aşezat în ceruri cetele şi oştile 
îngerilor şi ale arhanghelilor, spre slujba măriri Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră 
aici să fie şi intrarea sfinţilor Tăi îngeri, care împreună cu noi slujesc şi împreună măresc 
bunătatea Ta!”. 

 Pentru ca masa din lemn, piatră, marmoră sau alt material din altarul unei biserici 
noi să devină Sfânta Masă – altar al jertfei Euharistice, ea trebuie sfinţită pentru această 
sacrosanctă destinaţie de către Episcop, printr-un ritual special, în cadrul căruia tot clerul 
cântă şi stihira: „Sculându-se Iacob dimineaţa şi punând piatra pe care o pusese sieşi 
căpătâi, a ridicat-o şi a turnat asupra ei untdelemn şi a zis: Domnul este în locul acesta, 
iar eu nu am ştiut; înfricoşător este locul acesta; nu este el altceva decât casa lui 
Dumnezeu, şi aceasta este poarta cerului. Aleluia, aleluia, aleluia”; iar Episcopul, cu 
mâna lui pune în piciorul mesei (într-o cavitate anume pregătită) o cutiuţă cu sfintele 
moaşte; peste ea se aşează tabla mesei, pe care se lipesc, în cele patru colţuri, 
icoanele celor patru evanghelişti: Matei Marcu, Luca şi Ioan; apoi se îmbracă în giulgiu 
alb. Astfel, masa din noul altar devine Sfânta Masă, prin rugăciunea Episcopului şi 
aşezarea sfintelor moaşte şi a icoanelor Evangheliştilor. 

 III. Antimisul este o bucată de pânză de mătase sau de in, pe care este 
reprodusă icoana înmormântării Domnului nostru Iisus Cristos (înconjurată de textul 
„Iosif, cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat trupul Tău, cu giulgiu curat 
înfăşurându-l şi cu miresme în mormânt nou îngropându-l, l-a pus”), deasupra căruia 
tronează Dumnezeu Tatăl şi Spiritul Sfânt înconjuraţi de cetele îngereşti ce cântă: 
„Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot. Plin e cerul şi pământul de mărirea Lui. Osana, întru cele 
de sus. Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Osana, întru cele de sus”. 
În cele patru colţuri ale pânzei sunt reproduse icoanele celor patru evanghelişti; pe 
părţile laterale sunt uneltele de tortură de pe Golgota, iar în partea de jos, la mijloc, 
consemnarea consacrării: numele, data, locul şi semnătura Episcopului care a sfinţit 
această pânză şi a cusut în ea moaşte de-ale sfinţilor, astfel pânza devenind antimis. 

 Întreaga minune euharistică, de transformare a speciilor naturale (pâine şi vin) în 
Sfânt Sacrament (Trup şi Sânge), are loc pe sfântul antimis, pe care preotul îl desface 
pe altar înainte de intrarea cu cinstitele daruri de pâine şi vin (la cântarea „Noi, care pe 
heruvimi cu taină-i închipuim...”) şi îl împătură numai după ce toţi cei chemaţi s-au 
cuminecat şi, ridicându-se poporul din genunchi, preotul înalţă ectenia: „Drepţi 
împărtăşindu-ne cu dumnezeieştile, sfintele, înfricoşătoarele lui Cristos Taine, cu 
vrednicie să mulţumim Domnului”. 

 Fiecare preot, ca trimis al Episcopului într-o parohie (cu întreită misiune: învăţător 
al Cuvântului, ministru al Sacramentelor şi păstor al comunităţii) primeşte, odată cu 
jurisdicţia şi antimisul sfinţit de noul Episcop diecezan. 

                                                 
2  Exod 3,5 
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 IV. Corpuri neputrezite. Prin creaţie omul era destinat ne-stricăciunii, fiinţă cu 
suflet şi trup nemuritor. Păcatul neascultării de Dumnezeu, ruperea sufletească şi 
înstrăinarea omului de Creatorul său i-au atras moartea şi stricăciunea; iar prin moarte 
trupul devenea (din cauza păcatului) şi întinător, considerând că s-a spurcat oricine se 
atingea de un om mort sau de cadavrul lui3. De la Adam încoace asupra tuturor 
oamenilor planează, ca un blestem, această urmare a păcatului protopărinţilor şi sunt 
supuşi stricăciunii şi descompunerii trupului în cele din care au fost alcătuiţi, adică în 
pământul în care se îngroapă4. 

 Cunoaştem doar câteva excepţii de la această „lege a firii”: Enoh, care n-a văzut 
moartea, fiind luat la cer5 şi profetul Ilie Tezviteanul, care a fost răpit la cer într-un car 
ca de foc6; iar alţii, deşi îngropaţi în pământ n-au putrezit, cum se spune de Moise (care, 
la venirea Mântuitorului Cristos apare, împreună cu profetul Ilie, pe muntele Tabor, când 
are loc Schimbarea la Faţă7 şi de sfinţii care au ieşit din morminte, după învierea 
Domnului, şi s-au arătat multora în Ierusalim8.                         

 Cu venirea lui Iisus Cristos în lume se creează o nouă situaţie, căci (prin jertfa, 
moartea, învierea, înălţarea la cer şi coborârea Spiritului Sfânt)El a adus lumii harul 
răscumpărător, sfinţitor şi îndumnezeitor, prin care oamenii se sfinţesc („Pentru ei Eu 
mă sfinţesc pe Mine însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr”9), din clipa încreştinării 
(prin Botez, Euharistie, Mir) devenind vase de cinste gătite prin orice lucru bun10, 
trupurile lor fiind, prin harul Spiritului Sfânt, temple (lăcaşuri, biserici) vii ale lui 
Dumnezeu11.  

  Prin împărtăşirea Sfintelor Sacramente cu vrednicie, creştinii sunt înfiaţi, devenind 
fii ai lui Dumnezeu prin har12, iar cei care se menţin permanent în această stare de har, 
sporind în virtuţi şi având pe Cristos sălăşluind în ei13– viaţa lor fiind Cristos14– se fac 
prin aceasta şi „părtaşi ai dumnezeieştii firi”15.. 

 De aceea unii s-au şi învrednicit de o seamă de daruri (putând săvârşi minuni) iar 
trupurile unor sfinţi au devenit şi nestricăcioase, făcând, deci, excepţie de la legea 
generală a putrezirii şi descompunerii: se păstrează intacte sau răspândesc miros de 
bună mireasmă, unele fiind chiar „izvorâtoare de mir”. 

 
C.  Temeiuri biblice şi patristice ale cinstirii relicvelor sfinte.   

 I. Sfânta Scriptură dă mărturie că Dumnezeu a înzestrat trupurile unor 
sfinţi cu puterea de a face minuni încă din timpul vieţii:  

 Faptele Apostolilor 5,15-15: „...(În Ierusalim) scoteau pe cei pe cei bolnavi în 
uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi pentru ca, atunci când vine Petru, măcar umbra lui 
să umbrească pe vreunul din ei. Şi se aduna şi mulţimea din cetăţile dimprejurul 
Ierusalimului, aducând bolnavi şi bântuiţi de duhuri necurate, şi toţi se vindecau”. 

                                                 
3  Numeri 19,11-13  
4  Geneză 3,19 
5  Geneză 5,24; Evrei 11,5 
6  IV Regi 2,11 
7  Matei 17,3-5 
8  Matei 27,52-53 
9  Ioan 17,19 
10  II Timotei 2,21 
11  Ioan 14,23; 15,4; I Corinteni 3,16-17; 6,19-20 
12  Ioan 1,12; Romani 8,14-17; Galateni 4,56 
13  Galateni 2,20 
14  Filipeni 1,21 
15  II Petru 1,4 
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 Faptele Apostolilor 19,11-12: „Şi Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni 
puţin obişnuite, până acolo încât basmale sau şorţuri de pe trupul său erau aduse peste 
cei bolnavi şi bolile se îndepărtau de ei, iar duhurile cele rele ieşeau dintr-înşii”. 

  II. Sfânta Scriptură atestă că trupurile unor sfinţi şi-au păstrat şi după 
moarte puterea de a face minuni: 

4 Regi 13,20-21: „Şi a murit Elisei; şi l-au îngropat. Iar la începutul acelui an au 
intrat în ţară pâlcurile tâlhăreşti ale lui Moab. Şi-a fost că-n timp ce unii îngropau un om, 
iată că au dat cu ochii de tâlhari şi l-au aruncat pe om în mormântul lui Elisei, a înviat şi 
a stat pe picioarele lui”. 

 III. Sfânta Scriptură arată că rămăşiţelor trupeşti ale celor drepţi li se 
dădea o cinstire deosebită:  

 Geneză 50,1-14 relatează că trupul mort al patriarhului Iacob a fost scos din 
Egipt şi dus cu mare cinste în Canaan. 

 Exod 13,19: „Atunci a luat Moise cu sine osemintele lui Iosif, căci cu jurământ îi 
legase Iosif pe fii lui Israel: „Cu adevărat vă va cerceta Domnul; atunci să luaţi cu voi şi 
osemintele mele de aici”. 

 4 Regi 23,17-19: Regele Iosia dă poruncă oamenilor din Betel să respecte 
mormântul „omului lui Dumnezeu”: „Nimeni să nu se atingă de oasele lui! Aşa că 
osemintele lui au fost cruţate, împreună cu osemintele profetului care venise din 
Samaria”. 

 IV. Sfânta Tradiţie atestă că în practica Bisericii a existat totdeauna cultul 
relicvelor: 

 Sf. Ambrozie ( 397): „Voi singuri aţi văzut pe mulţi care numai s-au atins cu 
mâinile lor de veşmintele Sfinţilor şi s-au vindecat în acel ceas de neputinţa lor”16. 

 Sf. Ioan Gură de Aur ( 407): „Un om ca toţi oamenii nu poate să facă minuni 
după moarte; mucenicul însă poate săvârşi multe şi mari minuni. Nu te uita, dar, la 
aceea că trupul mucenicului zace înainte gol şi lipsit de activitate sufletească, ci uită-te la 
aceea că în el sălăşluieşte o altă putere mai mare decât însuşi sufletul, adică harul 
Sfântului Spirit, care prin lucrările sale cele minunate ne încredinţează pe noi despre 
adevărul Învierii prin minunile pe care le face”17. 

 Sf. Augustin ( 430) relatează despre mai multe minuni săvârşite, în faţa multor 
martori, prin moaştele Sf. Martir Ştefan18. 

 Sf. Ieronim ( 430): „Eu nu zic că noi adorăm moaştele martirilor, pentru ca să nu 
slujim creaturii mai mult decât Creatorului. Ci noi cinstim moaştele martirilor, ca să 
adorăm dumnezeieşte pe Acela ai cărui martiri sunt ei, noi cinstim pe servitorii, aşa ca 
cinstirea lor să treacă la Stăpânul, care a zis: „Cel ce vă primeşte pe voi, pe Mine mă 
primeşte”19. 

 Sf. Ioan Damaschin ( 749): „Stăpânul Cristos ne-a dat ca izvoare mântuitoare 
moaştele sfinţilor, care izvorăsc în multe chipuri faceri de minuni şi dau la iveală mir cu 
bun miros. Nimeni să nu fie necredincios. Căci prin voinţa lui Dumnezeu a izvorât în 
pustiu apă din piatră tare (Exod 17,5; Numeri 20,7-11) şi din falca măgarului apă pentru 
Solomon, căruia îi era sete (Jud. 15,19), este de necrezut ca să izvorască mir 

                                                 
16 Sf.Ambrozie– Epistulae 22, 9 – cuvântare la aflarea moaştelor Sf. Gervasiu (cit. apud. Ioan Mircea în vol. 
Îndrumări misionare,Editura Intitutului biblic şi de misiune al BOR, Bucureşti, 1986, p.850) 
17 Sf.Ioan Gură de Aur, Cuvântare la amintirea Sf. Mucenic Vavila, P.G., L 529 (cit. apud. Ioan Mircea în vol. 
Îndrumări misionare, Editura Intitutului biblic şi de misiune al BOR, Bucureşti, 1986, p.849) 
18 Sfântul Augustin, De civitate Dei, XXII,8 
19 Sf. Ieronim, Epistola către presbiterul Ruperiu, 37,1 (cit. apud. Petre. Deheleanu, Sectologie,  Arad, 1948, p. 173). 
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binemirositor din moaştele mucenicilor? Cu nici un chip, pentru cei care cunosc puterea 
lui Dumnezeu”20. 

 Conciliul al VII-lea ecumenic (787) - „ţinut împotriva iconoclasmului şi pentru 
restabilirea cultului icoanelor - a hotărât pentru totdeauna a se cinsti sfintele moaşte ca 
şi Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi sfintele icoane, sub pedeapsa caterisirii clericilor şi 
a excomunicării mirenilor din Biserică, dacă nu vor cinsti sfintele moaşte, sfintele icoane 
şi celelalte obiecte sfinte”21. 

Concluzie : 
  Biserica are un cult al relicvelor sfinte sigur autentice (adică acele trupuri 

neputrezite ale sfinţilor, sau rămăşiţe din trupurile lor, sau oase, sau îmbrăcăminte, sau 
obiecte rămase de la ei, prin care Dumnezeu şi-a arătat şi îşi arată atotputernicia Sa în 
săvârşirea minunilor văzute), cult instituit pentru preamărirea lui Dumnezeu şi cinstirea 
sfinţilor Săi, pentru ajutorarea creştinilor în necazurile lor sufleteşti şi trupeşti şi pentru 
întărirea lor în credinţă.  

 Totdeauna Biserica şi-a manifestat practic învăţătura despre cinstirea deosebită a 
sfintelor moaşte, a relicvelor sfinte. Astfel:  
     - a zidit altare şi a înălţat biserici pe mormintele sfinţilor martiri încă din primele 
secole: pe moaştele Sf. Ignaţie ( 104), ale Sf. Policarp ( 166) etc; 
     - a rânduit zile de sărbătoare în amintirea aflării ori a strămutării unor relicve 
sfinte: 17 ianuarie: cinstirea lanţului sfântului, măritului şi întru tot lăudatului Apostol 
Petru; 27 ianuarie: aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur  la Constantinopol (în anul 
380); 29 ianuarie: aducerea la Constantinopol (445) a  moaştelor Sf. Ignaţiu al Antiohiei 
;  24 februarie: Prima şi a doua aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul (453); 2 mai: 
aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare la Constantinopol (373); 25 mai: a treia aflare 
a capului Sf. Ioan Botezătorul (853); 2 iulie: Aşezarea veşmântului Sfintei  Fecioare 
Maria în biserica Vlaherne (458); 2 august: aducerea la Ierusalim a moaştelor Sf. 
Arhidiacon Ştefan (415); 25 august: aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu la Veneţia 
(830); 31 august: aşezarea în raclă a Brâului Maicii Domnului (sec. IX) etc; 
     - a organizat pelerinaje, călătorii pioase, la locurile unde se aflau moaştele 
diferiţilor sfinţi; 
     - i-a învăţat pe credincioşi temeiurile cinstirii relicvelor sfinte şi a apărat această 
învăţătură de rătăcirile ereticilor. 

   „Veneraţia relicvelor are ca sigură justificare cinstirea minunilor pe care Cristos 
le săvârşeşte prin slujitorii Săi, sfinţii, pentru a-i îndemna pe credincioşi să le urmeze 
exemplul”22. 

 Preot Vasile-Romul Pop 
                                                                                                                

 
 

Metode pastorale pentru păstrarea dreptei credinţe 
 
     1.Consideratii generale   Pe lângă misiunea de administrator al Parohiei, preotul este 
mai ales păstor de suflete. El va trebui să dea seamă înaintea Dreptului Judecător, 
despre toate sufletele ce i-au fost încredinţate odată cu numirea lui în parohie. 
                                                 
20 S.Ioan Damaschinul, Dogmatica, trad.Dumitru Fecioru, Bucureşti, 1938, p.278 
21 Ioan Mircea în vol. Îndrumări misionare, Editura Intitutului biblic şi de misiune al BOR, Bucureşti, 1986, 
p.854 
22 Tertulian Langa, Credo dicţionar teologic creştin din perspectiva ecumenismului catolic,Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1997 p.222 

TEOLOGIE 
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           Dorinţa preotului când merge în parohie trebuie 
să fie aceea de a fi „păstorul cel bun”, iar „păstorul cel 
bun şi sufletul şi-l pune pentru oile sale”. De aceea, având 
adânc întipărită în minte şi inimă misiunea nobilă de 
păstor de suflete, preotul trebuie să-şi deschidă inima sa 
pentru toţi credincioşii parohiei, şi cei buni şi cei răi, după 
pilda Mântuitorului Isus Cristos, după pilda Sfinților 
Apostoli zicând în sinea lui: „Eu prea bucuros voi jertfi şi 
mă voi jertfi şi pe mine pentru sufletele voastre”        (II. 
Cor . 12,18 ) 
           Misiunea preotului este exprimată prin cuvintele 
Mântuitorului (Mt. 28, 19-20): „Mergând învăţaţi toate 
neamurile, botezându-i pe ei ... învăţându-i să păzească 
toate ... ” 

           Din dorinţa de a împlini îndemnul Mântuitorului, preotul va ţine seamă de cele 
două mari părţi ale pastoraţiei :  
• Pastoraţia individuală 
• Pastoraţia colectivă 
           În pastoraţia individuală  preotul se va sprijini pe învăţătura Mântuitorului, lăsată 
nouă prin: pilda cu oaia cea pierdută, pilda cu drahma pierdută, pilda cu fiul rătăcit     
(Lc. 15,11-32 ), convorbirea cu femeia din Samaria (In.4,7-42), întâlnirea cu tânărul pe 
cale ( Lc.9,57, Mt.19,16 ), intrarea în casa lui Zaheu (Lc.19,2 , Mt.9,11), în casa lui Petru 
(Mt.8,14)  
           Sfântul Apostol Pavel exprimă regula păstoririi individuale prin cuvintele: 
„Făcutu-m-am jidovilor ca un jidov ... , celor de sub lege, ca un supus legii ... , celor 
fărădelege, ca un fărădelege... Făcutu-m-am celor neputincioşi ca un neputincios, ca pe 
cei neputincioşi să-i dobândesc. Tuturor toate m-am făcut ca oricum pe vreunii să-i 
mântuiesc” (I.Cor.9,20-22) 
           În pastoraţia individuală vom ține seamă de: temperamentul credinciosului, 
caracterul credinciosului, alte condiţii: vârsta, sexul, sănătatea, starea materială, 
ocupaţia, nivelul de cultură. 
           Pastoraţia individuală se divide în: 
• pastoraţia: copiilor, tinerilor, bărbaţilor, femeilor, bătrânilor 
• pastoraţia: ţăranilor, muncitorilor, comercianţilor, intelectualilor 
• pastoraţia: păcătoşilor (beţivi, desfrânaţi, învrăjbiţi) 
• pastoraţia îndreptaţilor spre calea perfecţiunii 
• pastoraţia bolnavilor (copii, bătrâni, tineri) 
        În pastoraţia colectivă  preotul va avea drept pildă pe : 
• profeţii Vechiului Testament (Mt.3,1; Marc.1,5; Lc.3,1; In.1,19u) 
• Isus Cristos (Mt.4,17; Mc.1,14; Lc.3,15; In.2,1) 
• Sfinţii Apostoli (F.Ap.2,4) 
           Aceştia se adresau mulţimilor.  
            Formele de colectivitate sunt: familia, parohia și societaţile religioase (AGRU, 
Reuniunea Mariană, Cercetaşii Munților, etc.). Deci pastoraţia colectivă se va face în 
aceste forme de colectivitate. 
            Preotul se va îngriji de îndrumarea tinerilor care doresc să se căsătorească, va 
verifica consimţământul amândurora, cunostinţele lor religioase. Va îndruma apoi 
familiile să vieţuiască în iubire, bună înţelegere, rugăciune. 
          Activitatea cea mai intensă o va desfaşura preotul la biserică. Biserica este 
„atelierul” în care există toate mijloacele de realizare a sfinţeniei creştinului. Aici avem la 



Nr.4 (37) - decembrie 2010                        FLORI DE CRIN 
 

11 

îndemână rugăciunea, postul, Sfintele Taine (Botezul, Mirungerea, Pocainţa sau 
Spovedania, Sfânta Euharistie, Sf. Maslu, Căsatoria, Preoţia). 
          Grija cea mai mare pe care trebuie să o aibă preotul este aceea pentru păstrarea 
dreptei credinţe .  
         Se ştie că încă din primele veacuri ale creştinismului, au apărut şi învăţături 
greşite. Acestea au generat lupte puternice în sânul creştinismului, aşa cum au fost: 
arianismul, macedonianismul, eutihianismul, combătute cu tărie în cadrul Sf. Sinoade 
Ecumenice, de către Sfinţii Părinţi. 
          În toate epocile au existat rătăciri de la dreapta credinţă, dar în ultimele două 
secole, sectele constituie adevărate cangrene pe corpul neamului și a credincioşilor 
creştini. Din această cauză preotul va trebui să fie mereu cu conştiinţa trează, să 
îndemne pe credincioşi a se feri de propovăduitorii unor învăţături greşite, străine de 
învăţătura Bisericii noastre. 
          „Feriţi-vă de profeţii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt 
lupi răpitori” zice Sf. Evanghelist Matei (7-15). Dar pentru a împlini acest îndemn, 
preotul trebuie să-şi pregătească păstoriţii săi, să-i înarmeze cu cunoştinţele necesare 
apărării împotriva atacurilor sectare sau a altor confesiuni.  
         În cele ce urmează, fără a urmări aspectul teoretic al problemei, voi încerca să 
arăt metodele pe care le-am practicat în parohie pentru păstrarea dreptei credinţe. 
• Explicarea învăţăturii de credinţă creştină  
         În acest scop m-am folosit în permanenţă de toate ocaziile în care am putut să 
predic credincioşilor. Folosind pericopele Evangheliilor din dumineci și sărbători, am 
orientat predicile alcătuite şi rostite spre explicarea învăţăturii de credinţa a Bisericii 
noastre. 
  Cicluri de predici : 
• Explicarea Sf. Liturghii în ritul răsăritean 
• Simbolul de credinţă Niceo-Constantinopolitan, pe fragmente 
• Sf.Taine  (instituirea, temeiul scripturistic, partea văzută şi nevăzută, efectele) 
• Mi-am propus să fac câteva predici despre laude şi ierurgii cu explicarea lor. 
          Parohiile noastre nu sunt lipsite de culte neoprotestante nici de pericolul 
răspândirii lor. Având în vedere acest pericol, cunoscând mijloacele lor de propagandă, 
am accentuat asupra învăţăturilor care contracareaza  punctele atacate de ei din 
învăţătura Bisericii noastre. 
          Sectarii obişnuiesc să condamne pe preoţi precum şi învăţăturile Bisericii 
adevărate.  
          Folosind termenul de „pocăinţă” din Sf. Scriptură, caută să-l răstălmăcească într-
un al doilea botez înafara Bisericii. 
          Spre a zădărnici acţiunea lor de propagandă, trebuie să spun că am început o 
pregătire în acest scop încă din Facultatea de Teologie, studiind foarte bine cursul de 
sectologie din acel timp. 
          În parohie am luat următoarele măsuri : 
• O pregătire cât mai temeinică în cunoaşterea Sf. Scripturi, mai ales a textelor 
luate de sectari ca suporturi pentru învăţăturile lor greşite. În călătorii mai lungi nu mi-
au lipsit Biblia cu însemnarile textelor care privesc : cinstirea Maicii Domnului, cinstirea 
Sf. Cruci, cinstirea Sfintilor, tradiţia Bisericii, Parusia Domnului, dreptul la tâlcuirea Sf. 
Scripturi (drept legitim al Bisericii), aşezarea preoţilor, botezul pruncilor si celelalte sfinte 
taine. 
• Explicarea cu suporturi scripturistice a cinsitrii Maicii Domnului, a Sfinților, a 
Sfintelor icoane, acestea în sărbatorile Maicii Domnului şi a Sfinților. Despre Maica 
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Domnului am ţinut un ciclu de predici cu ocazia Paraclisului din seriile Postului Adormirii 
Maicii Domnului. 
• Explicarea cu toată tăria că numai aceia sunt adevăraţi creştini care cinstesc Sf. 
Cruce „cuvântul crucii pentru cei ce pier, este nebuie, iar pentru noi cei ce ne mântuim, 
este puterea lui Dumnezeu” (I.Cor.1,18) „Iar mie să nu îmi fie a mă lăuda decât numai 
în Crucea Domnului nostru Isus Cristos” (Gal.6,14) 
 Crucea va fi semnul după care Isus Cristos îi va cunoaşte pe adevăraţii creştini la 
a doua sa venire. Crucea se va arăta pe cer. Ea este steagul Împărăţiei Cerurilor. Întâi 
se va arăta crucea, semnul Împărăţiei, apoi Împăratul Atotputernic. Isus Cristos a sfinţit 
lemnul crucii cu scump sângele Său. Dumnezeu l-a creat pe om în formă de cruce. Ne 
întrebăm de ce se pune crucea la morminte? Pentru ca Isus Cristos să îi recunoască pe 
adevăraţii creştini la înviere. 
• Taina Sf. Botez:   Dacă botezul lui Ioan este botezul pocăinţei, de ce Isus Cristos 
s-a botezat de la Ioan?  Oare avea nevoie de pocăinţă? Ce simbolizează botezul lui Isus 
Cristos în Iordan? Care este botezul cel cu adevărat creştin? 
     Acestea au constituit obiectul unor predici şi chiar a unor discuţii libere ce le-am 
purtat cu grupuri de credincioşi. 
• Soroace mincinoase, profeţi mincinoşi  
      Iehoviştii  sau studenţii în Biblie obişnuiesc să vorbească despre împărăţia de o mie 
de ani, folosind capitolul 20 din Apocalips, vers.3 susţinând că după o mie de ani, satana 
va fi pentru un timp dezlegat apoi va urma învierea și judecata celor păcătoşi şi sfârşitul 
lumii. Ei interpretează ad literam textele din Scriptură, uitând că ea este o carte 
profetică plină de viziuni si simboluri. După tălmăcirea lor ar fi două împărăţii a lui 
Cristos, două învieri, două morţi, două judecăți finale. Se poate vedea rătăcirea lor. 
     Citind versetele 11 şi 13 din capitolul 20, se vede clar că va fi o judecată finală în 
care se vor cântari faptele omului şi vor fi judecaţi toţi şi „cei mari” şi cei „mici” şi cei 
drepţi si cei păcătoşi. Nu vor fi două judecăţi (vezi si Mt.25,31-46) . 
     Mântuitorul ne lămureşte că va fi „un singur seceriş şi pentru grâu şi pentru 
neghină”(Mt.13,30,42-43). O singură dată va veni mirele pentru toate fecioarele 
(Mt.25,1-13), o singură dată va veni Stăpânul ca să ceară socoteală tuturor lucratorilor 
din via Sa.(Mt.21,33-41). 
     Mântuitorul ne-a spus clar: „Privegheaţi că nu ştiţi ziua, nici ceasul în care Fiul 
Omului va veni” (Mt.25,13).  
     „De ziua şi de ceasul acela nu ştie nimeni nici îngerii din ceruri, nici Fiul fără numai 
Tatăl”(Mt.24,36) şi tot Isus ne spune categoric : „Nu este lucrul vostru ca să ştiţi 
vremurile sau soroacele pe care Tatăl le-a pus într-a Sa stăpânire”(F.Ap.1,7). 
• Biserica, aşezământ dumnezeiesc şi locaş de închinare.    
     Texte: V.T „ Să-mi faci locaş sfânt şi voi locui în mijlocul lor” (Ieşire 25,8) zice 
Dumnezeu lui Moise. 
     „Îngerul Domnului zise lui Gad proorocul, ca acesta să spună lui David să vie David şi 
să facă jertfelnic Domnului în aria lui Ornan Iebuseul” (I Cronici.21,18). Şi a hotărât 
David să zidească o biserică în toată strălucirea, apoi a zis: „Iată casa Domnului 
Dumnezeu” (I Cronici 22,1 , III Împăr. 9,3 , II Cronici 7,12 , II Cronici 7,15 , Ezdra 3,8  
5,2 , II Cronici 36,19-23). 
          N.T „Pentru ce m-aţi căutat, au nu ştiaţi că în cele ce sunt ale lui Tatălui meu mi 
se cade să fiu?” (Lc.2,49, Mt.21,13 , In.2,16 , F.Ap.5,20 , F.Ap.11,26 , F.Ap 22,17 , I 
Tim. 3,15, Colos.4,16, Mt.23-21 , I Cor.11,22 ).  Alte texte: In.4,21 , In.4,24 , 
interpretate greşit de sectari. 
     „Femeie, crede-mă că va veni vremea când nici în muntele acesta şi nici în Ierusalim 
vă veţi închina Tatălui” (In.4,21). 
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    „Spirit este Dumnezeu şi cel ce se închină Lui, se cade să I se închine cu spiritul şi cu 
adevarul” (In.4,24). Toate aceste texte necesită lămurite potrivit dreptei credinţe.  
 
• Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie    :      - Tâlcuirea lor  
                                                                  -Temeiuri ale Sfintei Tradiţii . 
     Toate acestea am încercat să le explic potrivit învăţăturii Bisericii noastre. Locurile şi 
momentele cele mai potrivite pentru explicarea acestor învăţături au fost: biserica, 
înmormântarile, cununiile, botezele precum şi locurile unde erau grupuri de credincioşi 
adunaţi. 
     Pentru a asigura o bună frecvenţă la biserică, este necesar ca să se slujească, să se 
cânte cât mai îngrijit. Să se practice cântarea în comun mai ales la Sf. Liturghie. Chiar şi 
unele rugăciuni am început să le cântăm în biserică (Tatăl nostru, Lumină lină, Acum 
slobozeşte, etc.). 
     Desigur, generalizarea cultului pe întreaga Biserică este încă o problemă de viitor, 
dacă dorim să cânte toţi credincioşii, atunci e mai bine să-i lăsăm pe glasurile ştiute de 
ei. 
     La toate aceste metode pastorale amintite, trebuie să adăugăm şi pe cea mai 
importantă :  
• Viaţa preotului şi familiei sale în parohie.   
     Zadarnic preotul predică minunat, dacă viaţa lui e în dezacord cu ceea ce predică, 
atunci totul se dărâmă, iar Sf. Scriptura spune: „Vai de cel prin care vine sminteala”.  
     Preotul să fie o pildă vie de vieţuire şi conduită morală în faţa păstoriţilor săi. Să fie 
un om plin de virtuţi: evlavios, rugător, postitor, blând, nebeţiv, nedesfrânat, bine 
pregătit teologic, sârguincios. Să viziteze pe credincioşii bolnavi, să facă vizite pastorale 
pentru a le cunoaşte viaţa şi preocupările. Să aibă răbdare şi cu sectarii, socotindu-i nu 
ca pe duşmani ci ca pe nişte bolnavi sufleteşte. Să nu fie lacom. Familia preotului trebuie 
să fie o familie model în viaţa creştină.  
     O altă metodă pentru păstrarea dreptei credinţe e şi înlăturarea superstiţiilor şi a 
credinţelor deşarte, străine de adevărata credinţă creştină. Aceasta se poate face numai 
cu rabdare, cu stăruinţă multă.  
     Contactul preotului cu sectarii sau cu credincioşii altor confesiuni trebuie să se facă 
cu multa prudenţă, şi în acest scop preotul trebuie să stăpânească bine învăţătura sa de 
credinţă.  
      Vom păstra respectul cuvenit fără a face uz de insulte sau de polemică. Vom 
răspunde eventualelor întrebări ce ni se vor pune, având călauză numai învăţătura 
Bisericii noastre.  
      Spiritul de jertfă pentru credinţă a credincioşilor va fi mereu trezit vorbindu-li-se 
cu înflăcărare despre jertfele înaintaşilor noştri în apararea dreptei credinţe. Să vorbim 
de modele care şi-au jertfit viata chiar pentru credinţă. 
      Perioada comunistă a supus Biserica noastră la sacrificii supreme şi e bine să li se 
spună credincioşilor că aceşti episcopi martiri ai noştri sunt pentru noi modele de urmat 
şi desigur vor fi rugători si mijlocitori pentru noi la Tatăl Ceresc. 
      Oricât am vorbi despre apărarea dreptei credinţe, oricât ne-am strădui fără 
ajutorul bunului Dumnezeu nu putem realiza nimic, căci zice însuşi Mântuitorul: „Fără 
Mine nu puteţi face nimic”, de aceea vom zice mereu rugându-ne: „Doamne, ajută 
neputinţei noastre!”. 
                                                                             Preot Ţurcaş Gheorghe  
                                                                           Vicar foraneu al Silvaniei  
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Preoți greco-catolici înaintași ai lui Corneliu Coposu (I). 

Iosif Vaida de Glod (1795–1867) 
 

      Corneliu Coposu face parte indiscutabil din galeria marilor personalități ale 
secolului XX, fiind a patra mare personalitate, în ordine cronologică, care provenea 
din Țara Silvaniei, după Simion Barnuțiu, Gheorghe Pop de Băsești și Iuliu Maniu.  
      Apariția lui, însă, pe scena politică românească nu a fost una întâmplătoare, 
deoarece Corneliu Coposu provenea dintr-o familie cu vechi tradiții istorice. El avea 
ca înaintași pe linie maternă 7 preoți, iar pe cea paternă 3 . Toți acești slujitori ai 
altarului au militat pentru ridicarea nivelului cultural al românilor din Țara Silvaniei și 
pentru împlinirea visului de veacuri a românilor, acela de a se uni într-un singur stat. 
În calitate de preoti ei au fost lideri de opinie în lumea satelor, contribuind la 
păstrarea valorilor tradiționale ale românilor, a moralei creștine, dar ei au fost și 
luminători de carte, fiind și directori ai școlilor confesionale, unde limba de predare 
era limba română. 
      Iosif Vaida (1795-1867) – paroh în Poptelec și protopop al tractului Bred.  
       Un astfel de înaintaș a fost și viceprotopopul de Bred, Iosif Vaida. El s-a 
născut în anul 1795 și a fost hirotonit preot, în anul 1825, în Poptelec (azi Popeni) . 
Era străbunicul mamei lui Corneliu Coposu. 
       A avut doi copii: pe Gavril, viitorul paroh al Bobotei, născut în anul 1830 și pe 
Maria, născută în anul 1833. Ea s-a căsătorit cu preotul George Stanciu, paroh și 
protopop de Năpradea. 
       Din păcate, la fel ca și situația materială a majorității văduvelor de preot, și 
cea a Mariei Stanciu devine una foarte precară. Urmașul preotului Stanciu, 
protopopul Naprazii Teodor Bahățiel, pe data de 26 iulie 1918, se adresa episcopului 
de Gherla, cu rugămitea de a-i mări pensia. Iată cum descria el situația materială a 
văduvei Maria Stanciu: „Văduva fostului protopop de aicea Georgiu cândva Stanciu 
născută Vaida e în etate de 85 de ani și locuind la o nepoată a sa econoama săraca 
sa lupta cu celea mai mari neajunsuri de oarece din rușinoasa pensiune de 200 cor. 
Nu să poate nici îmbrăca. 
       S-au prezentat la subscrisul cu rugarea să-i mijlocesc ceva ajutor. Pentruce cu 
reverință mă rog de Preaveneratul Ordinariat să se îndure a lua în considerare 
împrejurările sus numitei, ai asemna un ajutor oareșcareva și al espeda la adresa ei 
din Napradea”. 
       Președintele Capitlului Catedral din Gherla, Ioan Georgiu a supus atenției 
problema vaduvei Maria Stanciu, în ședința capitulară din 14 august 1918 și cere 
Ordinariatului în problema văduvei Stanciu, născută Vaida, „ceva ajutor – fiind de tot 
miseră – cu profundă venerațiune”. 
       Se propune și se aprobă, pe data de 17 august 1918, a se acorda un ajutor 
lunar, pe lângă pensie, de 60 de coroane, din fondul viduo-orfanal ardelean .  
      Așadar, iată situația materială foarte dificilă în care ajungeau preutesele și 
copiii lor în urma decesului preoților. Se cautau soluții, deoarece din fondul viduo-
orfanal nu se reușea a se acorda decât pensii de mizerie, din care, după cum sublinia 

MEMORIA ACTIVĂ 
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Teodor Bohățiel, vaduvele nu-și puteau achiziționa nici măcar articolele de 
îmbrăcăminte.  
       De numele lui Iosif Vaida se leagă și una din primele informații despre 
importantele vestigii arheologice existente pe teritoriul Țării Silvaniei. Astfel, într-un 
raport, pe care Iosif Vaida îl trimite, la data de 12 noiembrie 1859, eruditului episcop 
Ioan Alexi, el face o informare precisă asupra existenței acestor vestigii istorice, în 
special asupra celor de la Porolissum. 
       Aceste relatări reprezintă un revelator document de mentalitate, care se 
înscrie în curentul existent la mijlocul secolului XIX, când se înregistrează o sporire a 
interesului oamenilor de cultură față de istoria antichității . 
       Alături de Vicarul Silvaniei, Alexandru Șterca Suluțiu, Iosif Vaida a avut o 
contribuție însemnată la ridicarea nivelului învaățământului românesc sălăjean, 
participând și la Sinodul vicarial din 10 ianuarie 1850, de la Șimleu Silvaniei, când se 
pun practic bazele învățământului românesc în Sălaj. La Sinod au mai participat, 
printre alții, protopopul Demetriu Coroianu al Crai-Dorolțului, care chiar în acel an îi 
va urma în funcția de vicar lui Alexandru Sterca Șuluțiu, Grigore Gael, parohul 
Bobotei, substitut notar sobornicesc și reprezentantul protopopului tractului 
Sărăuadului și Petru Bran, parohul Hidigului (Măieriște). Printre mireni îi amintim pe 
Florian Marcuș și pe Iosif Șterca Șuluțiu. 
       Hotărârile luate la Șimleu Silvaniei în cadrul Sinodului vicarial au influențat în 
mod decisiv organizarea și dezvoltarea ulterioară a procesului de instrucție și 
educație din Țara Silvaniei, contribuind, în același timp, la promovarea culturii 
naționale. 
       Un rol fundamental în dezvoltarea procesului educațional revenea preoților și 
protopopilor, după cum se poate observa din hotărârile cuprinse în Protocolul 
Sinodului, gândit și redactat de eruditul preot Petru Bran. Protopopilor, printre care 
se găsea și Iosif Vaida, le revenea datoria de a supraveghea punerea în aplicare a 
îndatoririlor preoțești referitoare la educația care trebuia să se realizeze cu orice 
preț, pentru ca și națiunea română să intre în randul ”Națiilor Cultivate”, prin 
intermediul educației. Unde protopopul „ar da de pedeci și de neascultare în 
efectuția hotărârilor, și cursul scholelor” urma să ceara asistența Comisariatului 
subcercual sau dacă nu se rezolva să înștiințeze Vicariatul, „ca acesta se facă pași 
poternici și la locurile mai înalte” . 
       Importantele hotărâri care s-au luat în cadrul Sinodului vicarial de la Șimleu 
Silvaniei au reprezentat pilonii de susținere ai învățămantului elementar sălajean 
aproape doua decenii, până la apariția Legii XXXVIII din anul 1868, care a legiferat 
obligativitatea învățământului în Ungaria, deci după realizarea dualismului       
austro-ungar, la 1867. 
       În tractul Bredului, care cuprindea 13 sate din jurul Zalăului, chiar înainte de 
Sinodul Vicarial, pe data de 19 decembrie 1849, are loc soborul sau sinodul 
protopopiatului Brebi, în cadrul căruia se stabilesc mijloacele cu ajutorul cărora se 
putea ridica câte o școală în fiecare comunitate. Adunarea a reprezentat un 
preambul al Sinodului Vicarial și a fost organizat în urma circularei trimise de 
Alexandru Șterca Șuluțiu, în data de 10 noiembrie 1849. Adunarea a avut loc chiar în 
casa preotului Iosif Vaida, administratorul parohiei Poptelec. S-a discutat „despre 
cum că cu ce mod s-ar putea rădica școala și casa de dascăl în tot poporul, pentru 
nația română, cărți la pruncii cei săraci cum s-ar potea caștiga și plata la dascal de 
unde s-ar potea socoti și orândui și până când se vor putea căpăta bărbați destoinici 
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spre a învața tinerimea, cine să fie dascal”. Fiecare preot a prezentat situația din 
parohia sa și au venit cu soluții. În ceea ce-l privește pe Iosif Vaida, acesta subliniază 
ca în Poptelec existau două grădini fără case pe ele, „cu loc de arător și cosalău 
dupa ele, loc gyalogiesc, on dărab de loc de la împarțaștina hotarului dat pe sama 
ciurdarului, alta dărabă pe sama birăului domnesc și alte două dărabe pe sama 
birăului sătesc, o dărăbuța pe sama strageriului și on dărab pe sama lipiteilor”. Însă, 
toate aceste suprafețe de pământ fuseseră luate ilegal groful Andrasy Laszlo din 
Gârcei, în urmă cu 9 ani, care l-a vândut baronului Wesselenyi din Jibou. Toate 
pădurile din hotarul Poptelecului „în zilele bătrane” au fost ale sătenilor. Ele au fost 
luate în mod ilegal de către „d-nii locului pe sama lor”. Astfel, se concluzionează că 
dacă toate aceste suprafețe de terenuri și păduri ar fi retrocedate sătenilor „s-ar 
potea împlini toate lipsele școlii cu toată îndestulirea și ar întrece destul”. Dar, până 
atunci, există un mic teren lângă sat în care aveau parte 40 de oameni, cu care, „și 
cu ajutoriu de la sat”, se putea totuși ridica o școală, „cu toate ale sale”. În ceea ce 
privește funcția de dascăl, preotul Iosif Vaida îl propunea pe cantorul locului Eremian 
Toader. 
       Situația din Poptelec (Popeni) era generală la nivelul întregului tract și nu 
numai. Se hotărește să se ceară retrocedarea tuturor bunurilor legal moștenite din 
moși-strămoși, pentru a fi folosite în vederea ridicării și intreținerii de școli, pentru 
educarea poporului român și aducerea lui la nivelul țărilor civilizate: „Judecă soborul 
mic cum că prin cuvioasa puternicita jurisdicție să se îndatorească d-nii posesori a da 
îndărăpt toate bunurile cele strămoșești și părintești la succesorii lor, ca la legiuiții 
stăpâni acelor bunuri din mai sus numitele popoare și așa, fără de neci o scadere    
s-ar potea rădica școale și pentru nația română întru aceleași popoare” . 
       După lucrările Sinodului Vicarial din 10 ianuarie 1850 de la Șimleu Silvaniei, 
preotul Iosif Vaida desfășoară, până la moartea sa, o activitate susținută pentru 
inființarea de școli românești în districtul eparhial al Bredului, pe care-l conduce în 
calitate de vicearhidiacon (pe atunci se mai numea și viceprotopop), asesore la 
Sfântul Scaun Consistorial diecezan și la Consistoriul subaltern și paroh al 
Poptelecului . Începuturile au fost foarte grele, se pornea de la nimic, era sărăcie și 
mizerie în toate satele românești, nu existau localuri pentru școli, nu existau 
manuale, nu existau dascali calificați, în multe locuri nici măcar cantori, care să 
predea copiilor un minim de cunoștințe. 
       Vicearhidiacon devine din anul 1952. La data de 24 ianuarie 1852, Iosif Vaida 
îl înștiința pe episcopul Sterca Șuluțiu, printre altele, ca fostul protopop al tractului 
Bred „au esitu din viața aceasta”. Cu ocazia înmormântării protopopului, preoții din 
tractul Bredului, spune el, „m-au rugatu de portu eu greutațile Deregatorii 
Protopopești, ca interimalu”, până când episcopul se va „îndura acolo a denumi 
bărbatu vrednicu” . Și acel barbat vrednic de toată lauda s-a dovedit a fi Iosif Vaida, 
care între anii 1852-1867, când trece la cele veșnice, va conduce destinele tractului 
Bredului, tract de care aparținea inclusiv Zalăul, ca filie a parohiei Ortelec. 
       În privința școlilor din tractul Bredului, el se adresează, conform celor stabilite 
la Sinodul Vicarial de la Șimleu, Comisariatului subcercual din Zalău, cu rugămintea 
de a-i da voie cantorului din Poptelec să predea copiilor și să-i plătească salariul 
cuvenit, recunoscând că el nu avea, totuși, pregatirea necesară: „batăr ca magistru 
nu e așa qualificatu, totuși a ceti cu litere Romane civile, pucinu a scriere precum și 
cathechismulu ei pote învăția – pone va fi altului mai demnu”. 
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       Nedobândind nici un răspuns și având în vedere că „pruncii pone ca adi nu 
umblă la școlă”, pe data de 10 mai 1852, roagă Oficiul subcomisarial „să se îndure” 
să-l numească pe cantorul din Poptelec ca învățător, „pre lângă îndatorire 
Poporeniloru de ași dare pruncii la schola”. Cere să fie construit un nou edificiu 
școlar, deoarece copii se înghesuiau toți în micuța casă cantorală. Iosif Vaida explica 
și importanța deosebita a educației copiilor pentru poporul român: „se se pota și ei 
preface, se nu remână fii națiunei nostre totu întunecați”. Totodată, el subliniază că 
situația din Poptelec era una generală la nivelul întregului tract: „totuodată precumu 
în Poptelecu așa și în celelalte comunități a tractului mie încredințiatu scholile sunt 
pe gătite și pruncii nu umblă la schola”. Se roagă pentru „rânduire”, adică să se 
ajute la terminarea construcției edificile de învățământ, pentru ca copii să poată 
frecventa școala .  
       Pe data de 25 mai 1852, protopopul Iosif Vaida se adresează episcopului 
Alexandru Sterca Șuluțiu. Subliniază că el dorind „binele comun” al poporului român 
s-a adresat Comisariatului cercual din Zalau, pentru ca acesta să „orânduiască gătire 
scholeloru și mergere prunciloru la școla”, în toate comunitățile din tractul Bredului, 
pe care-l avea în subordine. S-a rugat „oficios”, dar nu s-a „învrednicitu” de nici un 
„resultatu”, „și acumu în totu tractului meu este neglijată edificarea scholeloru și 
mergere înainte a prunciloru”. De asemenea, s-a adresat Comisariatului „se bine 
voleasca a cunosce liberi de sub greutățile commune pre servitorii eclesiastici”, adică 
pe cantorii care erau și învățători, dar nici aici nu a primit nici un rezultat, deși a 
depus mai multe „jeliri” . 
       Eforturile protopopului Iosif Vaida nu au ramas zadarnice, după cum se poate 
observa din „Șematismul Veneratului Cleru a nou înființatei diecese Greco-Catolice a 
Gherlei, pre anulu 1867”. De exemplu, la Poptelec învățau deja carte 53 de copii, 
într-o școală noua de lemn. La Ortelec, parohia ce mai mare din tract erau 75 de 
școlari, care învățau tot într-o școală de lemn. Începutul fusese, totuși, făcut și 
aceasta datorită eruditului și inimosului protopop Iosif Vaida. 
       Dintr-un document de arhivă, datat 9 octombrie 1863, aflăm că învățătorul-
cantor din Poptelec primea un salariu de 180 de florini. Cel mai mare salariu din tract 
era, la fel ca numărul de școlari, tot la Ortelec. Învățătorul de aici primea 300 florini. 
Așadar, salariile variau în funcție de numărul de școlari. Cel mai mic salariu, se pare 
ca era cel al învățătorului din Prodanești, care primea doar 90 florini . 
       O alta direcție a activitații protopopului Iosif Vaida a fost, bineințeles, cea a 
conducerii și îndrumarii activității preoților din tract. Se simțea o lipsă acută a 
personalului auxiliar, adică a cantorilor și crâsnicilor (sfeților). În acest sens, el se 
adresează forurilor superioare pentru a-i scuti de dări pe cei existenți și să le dea 
salariul cuvenit, nu din cea a preoților, deoarece foarte mulți plecau din branșă: 
„Precum nu pote fi Patria făr de drumuri nereparate– spune el – togma așa nu pote 
fi, nu numai Patria ci totă Lumea făr de Beserici, care sunt cele mai praetuibile scholi 
ale sufleteloru a cărora magistri sau Preoți, în tote funcțiunile sale – așe nume – 
nicicum potu fi făr de cantori, crasnici (sfeți) carii ne avendu cuvenita, și de la 
înaltele locuri determinata leafă. Ci numai pânca din a Preoțiloru” . 
       În mod inevitabil, protopopul Iosif Vaida intra în conflict și cu baronul 
Wesselenyi, marele magnat de la Jibou.  
       Biserica greco-catolica din Poptelec avea o parte din porțiunea canonică în 
hotarul satului. În anul 1853, pe data de 23 iunie/5iulie, Iosif Vaida se adresează cu 
o plângere la episcopul Sterca Șuluțiu. Subliniază că folosea acest teren de 29 de ani 
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„făr de nici una conturbare”. Se pare ca terenul nu era unul arabil și se exploata 
piatră de pe el. Baronul Wesselenyi care, spune Vaida, deținea printre moșiile sale și 
Poptelecul, cam de 10 sau 12 ani, „făr de scire și dispensațiunea mea, sau vârâtu și 
begatu” să exploateze piatră de pe terenul bisericii din Popeni. În acest sens, a trimis 
doi pietrari „se scoată și cioplească paetri pe sema Președintelui de Tribunalulu 
Justițialu” din Șimleu. Protopopul i-a oprit pe pietrari și i-a scos afară de pe pământul 
bisericii. La fața locului a sosit capitanul de dragoni districtual Ignatiu Isanov, care 
nu ia nici o măsură, pietrarii continuandu-și lucrul și aduc bisericii din Poptelec o 
pagubă de 41 florini și 30 cruceri. În aceste condiții, protopopul Iosif Vaida cere 
episcopului să intervina, să se efectueze o ancheta, iar capitanul de dragoni să fie 
pedepsit, ceea ce nu credem că s-a întâmplat. 
       Protopopul Iosif Vaida i-a promovat în cariera preoțească și pe tinerii 
absolvenți de teologie. Este și cazul lui Teodor Pop, fiul preotului din Moigrad, care 
își termina studiile în anul 1853, și pe care îl propune episcopului pentru Mirșid. La 
vremea respectivă Mirșidul avea doar 42 de familii, nefiind porțiune canonică 
întreagă. Avea 10 cubele de pământ, în general pășune, de pe care obțineau într-un 
an doar 8 care de fân. Teodor Pop îi scrie protopopului Iosif Vaida și îl roagă să-l 
propună pentru parohia Mirșid, ceea ce protopopul și face printr-o scrisoare datată 
17 august 1853. Anexează scrisoare lui Teodor Pop și subliniază următoarele: „Deci 
dacă și acei poporeni se vedu indestuliți cu nomitulu Fiu, și densulu cu atinși 
poporeni, cu Fiasca plecătiune și cu umilinția îndresnescu și din partemi alu 
Recomenda, Parintește dete înduri alu primire, și la vremea sa alu chirotoni pe acelu 
Poporu”, după ce se va căsători mai întâi .  
       Tot în privința susținerii învățământului românesc, pe data de 1 ianuarie 1863, 
protopopul Iosif Vaida se adresa preoților din tractul Bredului pentru susținerea 
financiară a studenților săraci. Documentul releva, înca o dată, concepția lui despre 
importanța crucială a învațământului pentru națiunea română: „Thesaurul științei 
care crește în studenții cei săraci pentru binele națiunei româna - spune el - nici se 
poate prețui, dacă se vor adiuta prin bărbații ce cunosc acest thesaur și prin popor 
cu coleta (colecta – n.n.), după ce se va deștepta în acest sfânt și scup obiect”. Le 
cere preoților ca după ce „prin frumoasa învățătură, veți deștepta poporul pentru 
acest lucru” să trimită curatorii și feții din casă în casă „să adune milă în bucate”, pe 
care apoi să le vândă și să trimită banii protopopiatului pentru colecta prin care se 
încerca ajutorarea studenților saraci. De asemenea, le reamintește că, pe data de 26 
decembrie 1862, fusese publicată lista cu sumele strânse în acel an și studenții care 
au beneficiat de ajutor material. 
       Traiectoria pământeană a eruditului protop Iosif Vaida se încheie pe data de 
13 iunie 1867, la Poptelec, în al 75 an de viață, din care 47 de preoție.  
                                                                                           Dr. Marin POP 
      Note: 
     1. Corneliu Coposu, Confesiuni. Dialoguri cu Doina Alexandru, Editura Anastasia, 1996, p. 28  
     2. Sematismul Diecezei greco-catolice Gherla, anul 1867, Gherla, 1867, p. 252 
     3. Arhivele Naționale –Direcția Județeana Cluj (in continuare A.N. – D.J.CJ.), Fond Episcopia Greco-Catolica 
Cluj-Gherla, dos. 3117/1918 
     4. Radu Ardevan, „Vestigii arheologice salajene semnalate la 1859”, in Acta Musei Porolissensis ( A.M.P), I, 
Zalau, 1977, p. 135-139 
     5. Dionisie Stoica, Ioan P. Lazar, Schita monografica a Salajului, Simleu, 1908, p. 77-80 
     6. Simion Retegan, Satul romanesc din Transilvania, ctitor de școala. 1850-1867, Cluj, Ed. Echinox, 1994, 
doc. 1, p. 39-41 
     7. Șematismul...pe anul 1867, p. 152 
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     8. A.N. – D.J.CJ., Fond Episcopia Greco-Catolica Cluj-Gherla, dos. 38/1852, f. 8 
     9. Ibidem, f. 3 
     10. Ibidem, f. 1 
     11. Ibidem, dos. 2/1864; S. Retegan, op. cit., p. 139 
     12. A.N. – D.J.CJ., Fond Episcopia Greco-Catolica Cluj-Gherla, dos. 38/1852, f. 4-5 
     13. Ibidem, dos. 62/1853, f. 1-2 
     14. Ibidem, f. 4-6 
     15. Simion Retegan, Parohii, biserici și preoți greco-catolici din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea 
(1849-1875), Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, doc. 214, p. 235 
     16. Șematismul......... pe anul 1867, Gherla, 1867, p. 232 

 
 

 

Daniel, profet între străini 
   
 Numele lui înseamnă „Dumnezeu (El) este judecător” sau „Dumnezeu a rostit 
verdictul de dreptate/ a făcut dreptate”. În credinţa vetero-testamentară despre 
retribuţie, în orice nenorocire se vedea o pedeapsă a lui Dumnezeu, nu rareori cel 
nevinovat trebuie să îndure injurii şi tot felul de calomnii. Întru cât şi sterilitatea era 
considerată un blestem, este uşor de imaginat că părinţii care aşteptau îndelung 

naşterea unui fiu, îi dădeau acestuia un nume care să 
amintească dreptatea pe care Dumnezeu le-a făcut-o 
înaintea celor care îi acuzau. „Daniel” era întocmai un 
nume preferat în asemenea situaţii.  
  Daniel este cunoscut ca ultimul din cei „patru 
profeţi majori”. Cartea care poartă numele său aparţine, 
cel puţin în capitolele 7-12  genului literar apocaliptic (în 
greacă „desvăluire”). Adevăratul subiect al cărţii lui Daniel 
este raportul dintre stăpânirea regilor acestei lumi şi 
regalitatea divină. În evenimentele umane, autorul 
întrevede un proces de degenerare care se vădeşte în 
succesiunea a patru imperii mondiale, unul mai crunt 
decât precedentul. Înspăimântat şi disperat în faţa acestei 
stăpâniri umane care se cufundă tot mai mult în rău, 
Daniel aşteaptă mântuirea numai de Sus. Numai 

Dumnezeu ţine în mâinile sale destinul lumii şi are puterea de a instala şi depune pe 
regi. Guvernarea lumii urmăreşte un plan bine conturat: instaurarea Împărăţiei lui 
Dumnezeu, care începe cu întronizarea figurii misterioase a unui „Fiu al omului”. La 
judecata finală universală, orice putere nelegiuită şi duşmană a lui Dumnezeu, va fi 
nimicită. Atunci, morţii vor învia, unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ruşinea şi 
infamia eternă (12,2).  
     Cartea lui Daniel a fost scrisă în jurul anului 165 î.C. în timpul unei crunte 
persecuţii religioase pusă în act de suveranul Antioh al IV Epifanul: acesta, în 167 
î.C. a profanat templul din Ierusalim şi a ridicat un altar lui Zeus, altar numit 
„urâciunea pustiirii” (8,12-13). Scrierea, aşadar, avea ca scop mângâierea celor care 
au rămas credincioşi, dar grav asupriţi şi persecutaţi. Autorul se foloseşte de un 
pseudonim, potrivit unei practici obşinuite în literatura apocaliptică. El atribuie 
viziunile şi revelaţiile lui Daniel, o cunoscută figură din trecut, prezentând în acest fel 

SINAXAR 
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istoria trecută, până în prezent, în termeni de profeţie. Foarte probabil, autorul face 
referinţă la un Daniel care în cartea profetului Ezechiel (14,14-20) este menţionat 
alături de Noe şi Iob ca modele de dreptate (28,3) şi admirat pentru înţelepciunea 
sa. Dar îl plasează pe acest Daniel într-o perioadă mai târzie, în robia babilonică, în 
timpul lui Nabucodonosor, Baltazar, Darius şi Cirus. Dar ordinea succesiunii acestor 
regi nu corespunde întru totul desfăşurării istorice a evenimentelor. În orice caz, 
autorul nu se interesează de detaliile efemere ale istoriei profane, ci de forţele 
ascunse care o conduc şi mai ales de ţelul spre care se îndreaptă, adică de adevărul 
imutabil din spatele tuturor schimbărilor ce poate fi recunoscut numai prin credinţă. 
(...) 
Prima parte a cărţii (1-6) 
    În primele capitole datele despre Daniel sunt oferite la persoana a treia. 
Povestirile care se pot inspira din materiale tradiţionale relativ antice, intenţionează 
să arate cum deţinătorii puterii asupra pământului sunt constrânşi în cele din urmă 
să recunoască pe adevăratul stăpânitor al lumii, pe Dumnezeu.  
 La începutul cărţii se povesteşte cum Daniel, provenind dintr-o familie nobilă a 
lui Iuda, în timp ce era încă prunc a devenit supus al marii puteri dominante a 
vremii. Regele Nabucodonosor l-a deportat în Babilonia după prima cucerire a 
Ierusalimului în 597 î.C., unde împreună cu prietenii lui Anania, Misael şi Azaria au 
fost educaţi în serviciul regelui şi în activitatea administrativă. La curte, numele i-a 
fost schimbat în Belşaţar care în babiloniană înseamnă „cutare zeu (numele era omis 
din respect) să ocrotească viaţa ta”. Cu toate că evita alimentele impure de la curtea 
regală din fidelitate faţă de legea iudaică, a crescut mai mult decât toţi ceilalţi elevi. 
Ascultarea sa faţă de lege a fost premiată de Dumnezeu cu o înţelepciune 
extraordinară şi cu darul de a interpreta visele şi enigmele. Unul dintre aceste vise îl 
avea ca protagonist pe Nabucodonosor: regele a visat o statuie enormă care, 
începând de la cap în jos, era făcută de aur, în parte de argint, o parte de bronz şi o 
altă parte din fier şi lut. „Fără concursul mâinii de om”, s-a abătut asupra ei o piatră 
care a crescut până la a deveni un munte gigantic acoperind întregul pământ. 
Metalele şi materialele din care era făcută statuia, unul mai slab decât altul, 
simbolizau cele patru imperii mondiale, unul mai rău decât altul: babilonienii, mezii, 
persanii şi tolemeii/seleucizii. Toate aceste împărăţii vor fi nimicite de Împărăţia lui 
Dumnezeu simbolizată de piatra neatinsă de mâna omului, o împărăţie care, spre 
deosebire de celelalte, „va dura în veci” (2,44).  
    De aceea, nicio împărăţie omenească n-a reuşit să-l abată pe Daniel de la 
adorarea adevăratului Împărat al lumii. Împreună cu prietenii lui, a refuzat ferm să 
adore statuia zeilor păgâni ridicată de Nabucodonosor şi astfel a fost aruncat în 
cuptorul de foc. Dar Dumnezeu i-a salvat din flăcări pentru credinţa lor diamantină şi 
la această vedere, regele a devenit adorator al Dumnezeului lui Daniel şi l-a introdus 
pe Daniel în cercurile sale de prieteni ridicându-l la un rang de mare prestigiu.  
 Când Baltazare, succesorul lui Nabucodonosor, a profanat vasele sacre furate 
de la templul din Ierusalim folosindu-le pentru un banchet, o scriere misterioasă a 
apărut pe perete, prevestind pedepsirea sa. Numai Daniel era în măsură să citească 
şi să înţeleagă această scriere: „mene, mene, tekel ufarsin” (5,25). Daniel traduce: 
„numărat, cântărit, împărţit”, cu referinţă la imperiul lui Baltazar care avea zilele deja 
numărate şi domnia va fi împărţită între mezi şi persani, lucru care s-a verificat chiar 
în acea noapte.  
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     Succesorul lui Baltazar, medul Darius (mai precis, regele persanilor; el era 
tatăl şi nu fiu şi succesor al lui Xerxe, nici predecesor al lui Cirus; cf 9,1 şi 6,29) a 
emanat un edict prin care niciun om nu putea să-l adore şi să-l roage pe Dumnezeu, 
dar singurul vrednic de adorare şi rugăciune era regele. Dar pentru că Daniel a 
continuat să-l roage pe Dumnezeul lui Israel, a fost aruncat în groapa leilor, însă şi 
de această dată a fost ocrotit în mod miraculos de Dumnezeu încât Darius a emanat 
un alt edict, care poruncea să fie cinstit şi temut „Dumnezeul cel viu, a cărui 
împărăţie nu va dispare nicicând” (6,27). Şi aici, afirmaţia de bază spune că regii 
pământeşti trebuie să recunoască puterea superioară a adevăratului Dumnezeu.  
    A doua parte a cărţii, capitolele 7-12, este în genul apocaliptic. Daniel 
informează la persoana întâi despre viziuni care se referă la istoria suveranităţii 
umane şi la sosirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Astfel, Daniel a văzut ieşind din mare 
patru animale enorme care, asemeni celor patru materiale ale statuii din prima 
parte, simbolizau cele patru imperii. După cum piatra a distrus statuia colosală, la fel 
aceşti patru monştri au fost nimiciţi de „Bătrânul” şezut pe tron pentru judecată. 
Apoi, pe norii cerului, a sosit unul „asemenea unui fiu al omului” (7,13), căruia i-a 
fost încredinţată suveranitatea veşnică, Împărăţia lui Dumnezeu.  
     În capitolul 9 urmează profeţia care se bazează pe cei 70 de ani de robie 
vestiţi de Ieremia (25,11) potrivit căreia împărăţia lui Dumnezeu se va arăta după 70 
de săptămâni de ani (adică de 7 ori câte 70, 490 de ani), cu alte cuvinte, într-un 
viitor iminent. 
 Biblia greacă (Septuaginta), alături de rugăciunea lui Azaria şi cântecul de 
laudă al celor trei tineri în cuptorul de foc, a adăugat două capitole de încheiere (13 
şi 14). Aici, avem imaginea lui Daniel model de înţelepciune şi dreptate care o 
salvează pe Susana acuzată pe nedrept de moravuri uşuratice. În fine, de observat 
că de la 2,4 – 7,28 textul este scris în aramaică, aşadar suntem în faţa singurei cărţi 
biblice scrisă şi tradusă în trei limbi, în ebraică, aramaică şi greacă.  
     Prezicerile acestei cărţi despre puterea superioară a lui Dumnezeu, care la 
timpul său va curma orice aroganţă şi cruzime umană şi va instaura o împărăţie 
veşnică de pace şi dreptate sunt menite să întărească în credinţă pe toţi cei care 
suferă din cauza persecuţiilor şi a nebuniilor efemere ale mai marilor acestei lumi, 
insuflând răbdare, curaj şi speranţă. Aici vrea să ajungă mesajul de fond al acestei 
cărţi şi al eroului central, Daniel, al cărui nume ne aminteşte de dreptatea lui 
Dumnezeu.  
     Cartea lui Daniel, totodată, pregăteşte terenul pentru predicarea lui Isus care 
se prezintă ca „Fiul Omului” şi vesteşte tuturor „Împărăţia lui Dumnezeu”.  
 

 
                         

 
 

“Viaticul” – pâinea pentru marea călătorie 
- predica la înmormântare  - 

 
Suntem cu toții călători în această viață. Din când în când, câte un frate de al 

nostru, drag tovarăș de călătorie, ne părăsește, el atingându-și scopul. Este mort, ne 
spunem, ne-a lăsat pentru totdeauna și sufletul ne doare.  

  AMVON 
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Ochii noștri sunt prea săraci ca să vadă ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. În 
timp ce noi plângem și spunem: “ne-a părăsit”, el a ajuns “Acasă”, la adevărata 
noastră casă. Dumnezeu a venit să-l întâmpine, să-l îmbrățișeze și să-l primească în 
marea familie a Cerului. Acolo sus în Cer este bucurie, un nou cetățean al raiului a 
sosit. Cine știe, poate într-o zi, cu reforma liturgică, vor dispărea veșmintele negre 
de doliu de la înmormântare, pentru a aminti bucuria întâlnirii cu Domnul. 

Fiecare dintre noi ne îndreptăm spre acelaș scop, în fiecare zi facem câte un 
pas. Sunt zile în care ni se pare călătoria o plăcere, în altele călătorim un pic aplecați 
sub greutatea crucii, dar mereu cu privirea ațintită spre “Casa noastră”.  

 Sfânta Scriptură ne dă asigurări: “Avem 
zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, 
veşnică, în ceruri.  Căci de aceea şi suspinăm, în 
acest trup, dorind să ne îmbrăcăm cu locuinţa 
noastră cea din cer” (II Cor. 5, 1-2). "Cele ce 
ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima 
omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit 
Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El". (I Cor.2,9). “În 
casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-
aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. Şi dacă Mă voi 
duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la 
Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu.” (Io 14, 2-3). 

Suntem în călătorie și avem un prieten care vrea să ni se alăture pe cale. Este 
un călător misterios, ca și cel care i-a însoțit pe cei doi discipoli spre Emaus în seara 
Învierii. Erau foarte triști, așa cum suntem și noi atunci când un prieten drag “a 
plecat”. Dar călătorul misterios ne repetă aceleași cuvinte “O, nepricepuţilor şi 
zăbavnici cu inima ca să credeţi toate câte au spus proorocii! Nu trebuia oare, ca 
Cristos să pătimească acestea şi să intre în gloria Sa?” (Lc. 24, 25-26). Discipoli de la 
Emaus l-au recunoscut pe Isus cel înviat la “frângerea pâini” când în casa din Emaus, 
Isus a luat pâinea a binecuvântat-o și a frânt-o…. Aceasta este pâinea care nutrește 
și fortifică sufletele noastre, ca și mana care i-a hrănit și susținut pe evrei să 
traverseze deșertul spre țara promisă. “Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele 
Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” (Io. 6,54).  

Pâinea pentru călătorie – “Viaticul”: ultima împărtășanie. În sens profan: 
“Viaticul” înseamnă merinde pentru drum. În sens religios: “Viaticul” este 
Sacramentul Euharistiei administrat bolnavului în pericol de moarte, pentru a-l ajuta 
și dispune sufletește să treacă din această viață în cealaltă. “Trupul Meu este cu 
adevărat hrană și Sângele Meu băutură… Este pâinea care s-a coborât din cer… cel 
care o va mânca va trăi veșnic” (Io. 6,55-58)  

“Viaticul” este întâlnirea cu “Prietenul” care a dorit să multiplice prezența sa 
euharistică  aproape la infinit, pentru a putea să fie punctual la “ultima întâlnire”; 
pentru a putea să ia sufletul nostru obosit, și, purificat în sângele său să-l poată 
duce cu El la Casa Tatălui: “Mă duc să vă pregătesc vouă loc”.  Când preotul cu o 
ultimă binecuvântare o să ne încredințeze “marii călătorii”, El va fi acolo cu toată 
iubirea sa și cu toată putearea sa mântuitoare. “Suferind pentru noi, nu numai că 
ne-a dat exemplu ca să mergem pe urmele Lui, dar ne-a deschis și calea: dacă o 
străbatem, viața și moartea sunt sfințite și primesc un sens nou” (Gaudim et spes, 
22).  
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“Viaticul” este forța noastră. Viața unui creștin este o luptă, dar bătălia 
decisivă, aceea care ar trebuie să ne asigure Victoria pentru eternitate, va fi ultima… 
“Viaticul” este pâinea celor puternici, promisiunea victoriei. Să ne amintim de 
profetul Ilie: persecutat, obosit și descurajat, s-a așezat sub un ienupăr pentru a 
aștepta moartea. Un înger îi apare și îi spune de trei ori: “Mănâncă și bea…”, Ilie se 
ridică și vede alături o pâine miraculoasă și un vas cu apă. A mâncat și a băut; și o 
forță misterioasă a penetrat  trupul său istovit, și a mers patruzeci de zile și patruzeci 
de nopți până la muntele Horeb. Acesta este un simbol clar al “pâinii” pentru “marea 
călătorie”.  

“Viaticul” este consolarea noastră. Când totul dispare singura consolare o 
putem găsi în: “aşteptarea fericitei speranțe şi arătarea gloriei marelui Dumnezeu şi 
Mântuitorului nostru Cristos Isus” (Tit 2,13). “Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu 
voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde. Pentru 
că de credem că Isus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei 
adormiţi întru Isus, îi va aduce împreună cu El.” (1 Tes 4,13-14). Va fi Isus însuși cel 
care se va apleca asupra noastră în această așteptare a “fericitei speranțe”. Aceste  
adevăruri consolante ni le propune Biserica spre meditare în slujbele pentru cei 
morți. 

“Viaticul” va transforma moartea într-un sacrificiu de iubire. Isus, jertfa 
supremă, va uni suferințele noastre cu suferințele Lui, sacrificiul nostru cu sacrificiul 
Lui, și împreună cu El vom deveni jerfe bine plăcute lui Dumnezeu.  

Să-i cerem lui Isus acest favor în ora morții noastre: de a putea să primim 
sfântul Viatic, de al primii bine, la timpul potrivit, cu mintea limpede conștienți de 
iubirea Sa. Să-I cerem lui Isus să ne scape de moartea bruscă, neașteptată. Să ne 
rugăm și pentru dragii noștri bolnavi pentru ca să le ofere și lor această supremă 
consolare, ca niciodată din cauza fricii de moarte să se întârzie prea mult sau să 
lipsească unicul lucru care ne poate oferi mântuirea. 

Să ne unim cu toții în rugăciune pentru dragul nostru frate plecat dintre noi, 
să-l încredințăm lui Cristos Mântuitorul care repetă pentru cel adormit, dar și pentru 
noi care am rămas: “Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă 
din pâinea aceasta viu va fi în veci.” (Io. 6, 51). 

Pr. Cristian Borz 
Parohia Bădăcin

 
Bicentenarul Vicariatului Greco-Catolic al Silvaniei 

 
 Moto: „Dumnezeu, într-adevăr, n-a 
trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, 
ci ca lumea să fie mântuită prin El ” (Ioan, 3,17 
).  
 Șimleu Silvaniei a intrat în conștiința 
sălăjenilor, ca de altfel a întregului Ardeal, ca 
oraș al spiritualității românești. La răspântie de 
drumuri, dar și de veacuri, urbea de la poalele 
Măgurii Silvaniei s-a înscris în rândul acelor 
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așezări umane care s-au ridicat la „înălțimea stelelor” care luminează această parte 
de țară.  
 În acest context, la sfârșitul săptămanii trecute (18-19 septembrie a.c.), la 
Șimleu Silvaniei s-a desfășurat sesiunea de comunicări științifice cu tema: „Biserică și 
societate în secolele XIX-XX, 200 de ani de la înființarea Vicariatului Greco-Catolic al 
Silvaniei”. Această inedită activitate a fost organizată de Muzeul Județean de Istorie 
și Arta - Zalău, în parteneriat cu Vicariatul Greco-Catolic al Silvaniei, Primăria orașului 
Șimleu Silvaniei, Centrul Cultural Șimleu și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și 
Patrimoniu Cultural Sălaj, cu prilejul sărbătoririi bicentenarului Vicariatului: 19 
septembrie 1810 - 19 septembrie 2010. Au participat invitați din: Șimleu Silvaniei, 
Zalău, Cehu Silvaniei, Bădăcin, Bobota, Supur, Cluj-Napoca, Mediaș, Turda, Deva,    
Satu-Mare, Constanta, Baia Mare, Alba Iulia, Sighetu Marmației și Bucuresti, care au 
susținut întemeiate comunicări tematice.  
 Activitatea a demarat la Primăria orașului Șimleu Silvaniei printr-un moment 
de reculegere pentru dr. Alexandru Matei – director al Muzeului Județean de Istorie 
și Arta - Zalau, plecat – prea devreme – în Cer (Dumnezeu să-l ierte!) și prin 
cuvintele de salut, felicitare și succes, dar și de o retrospectivă succinta a celor 
întâmplate în cei 200 de ani ai existenței Vicariatului Greco-Catolic al Silvaniei, rostite 
de: ing. Septimiu Cătălin Țurcas – primarul orașului Șimleu Silvaniei, Lucian Bode – 
deputat de Șimleu în Parlamentul României, Doina Cociș – director al Direcției 
Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Sălaj, dr. Corina Bejinariu – 
director interimar al Muzeului Județean de Istorie și Arta - Zalău și drd. Marin Pop – 
șef Secție Istorie la Muzeul Județean de Istorie și Artă - Zalău. Preotul protopop 
Vasile Boșca – Biserica Ortodoxă nr.1, a relatat despre semnificația evenimentului 
spiritual aniversat, remarcând că misiunea celor două Biserici, ortodoxă și greco-
catolică, este compatibilă, conjugată și înfrățită, chiar convergentă pentru 
creștinătate, predicând iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui. De asemenea, doamna 
Mariana-Niculina Șimon din Zalău s-a referit la acest eveniment, donând Vicariatului 
Greco-Catolic al Silvaniei un document bisericesc din anul 1930, o carte de rugăciuni 
cu o vechime de peste 150 de ani, un rozariu și o iconiță. În continuare, preotul vicar 
foraneu Gheorghe Țurcaă din Șimleu și-a prezentat propria comunicare „Arc peste 
timp” – o expunere, pe cât de detaliată, pe atât de ...curajoasă a evenimentelor 
legate de existența Vicariatului Greco-Catolic al Silvaniei, privite și prin experiența și 
trăirile personale. Apoi, a avut loc o „lansare de carte” :dr. Ioan Maria Oros din Zalău 
și-a prezentat volumul „Dimensiuni ale culturii moderne în Țara Silvaniei (secolele 
XVII-XIX)”. În final, prof. univ. dr. Ioan Puscaș a reliefat, cu mult patos, situația 
Bisericii Greco-Catolice și a slujitorilor ei în „epoca comunistă”, făcând trimiteri 
pertinente la: preoții protopopi Valentin Coposu (Bobota) și Liviu Trufaș (Zalău), 
episcopii Iuliu Hosu (Cluj), Alexandru Rusu (Maramureș), Ioan Bălan (Lugoj) și alții, 
dar și la Simion Bărnuțiu, Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băsești, Corneliu Coposu și 
Ioan Ossian, pentru că ei și activitatea lor să rămână veșnic în memoria românilor.  
 Grupul Școlar „Ioan Ossian” din Șimleu a fost, apoi, gazda primitoare, unde s-
au desfășurat lucrările sesiunii de comunicări științifice, pe două secțiuni: „Vicariatul   
Greco-Catolic al Silvaniei de la înființare până la Marea Unire (1810-1918)” și „ 
Vicariatul după Marea Unire”. Au fost prezentate aspecte ale evoluției istorice a 
Vicariatului Silvaniei și a celorlalte vicariate din Transilvania și din țară, biografii de 
preoți, inclusiv ale celor care au avut de suferit în închisorile comuniste. N-au lipsit 
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acțiunile preoților și ale Vicariatului în multitudinea domeniilor de activitate cu 
parteneri din școli, biblioteci, bănci etc.  
 Vizitele la expoziția „Icoane și cazanii” la Protopopiatul Ortodox Șimleu, la 
Biserica Ortodoxă nr.1 și la Casa Memorială „Iuliu Maniu”, au însuflețit inimile 
participanților.  
 Duminică, 19 septembrie 2010, s-au desfăsurat Liturghia și Parastasul la 
Biserica Greco-Catolică, cu hramul „Sfânta Treime” din Șimleu, oficiate de P.S. Virgil 
Bercea - episcopul greco-catolic al Oradei, împreună cu un sobor de preoți din 
protopopiatele greco-catolice din Șimleu Silvaniei, Zalău și Supur, când preotul vicar 
foraneu Gheorghe Țurcaș, cu arhiereasca binecuvântare, a fost hirotesit spre a purta 
Epigonatul. Agapa creștinească la care au participat preoții din sobor, oaspeții 
sesiunii de comunicări, oficialități și enoriași a încheiat activitățile dedicate acestei 
sărbători creștine, bicentenarul Vicariatului Greco-Catolic al Silvaniei, într-o 
atmosferă înălțătoare, plină de evlavie.  
 Toate lucrările sesiunii (comunicarile știintifice) vor fi publicate într-un volum 
special dedicat evenimentului sărbătorit, prin grija Muzeului Județean de Istorie și 
Artă – Zalău.  
 Iată, așadar, în rezumat, ceea ce s-a petrecut timp de două zile la Șimleu 
Silvaniei, acolo unde a fost evidențiată activitatea Vicariatului Greco-Catolic al 
Silvaniei în cei 200 de ani de existență, întru promovarea culturală-spirituală a 
românilor din această parte de țară și apropierea lor de Bunul Dumnezeu!  
         Prof. Marin Stefan 

 
 
 

 
                      

Sfinţirea pietrei de temelie 
 a Bisericii din Marca, judeţul Sălaj 

 
Duminică, 17 octombrie a.c. în localitatea 

Marca din judeţul Sălaj s-a sfinţit piatra de 
temelie pentru noua biserică greco-catolică 
care va purta hramul „Sfântului Prooroc Ilie 
Tesviteanul”. Liturghia a început la ora 11.00 şi 
a fost celebrată de un sobor de 11 preoţi în 
prezenţa unui număr semnificativ de 
credincioşi, răspunsurile fiind date de Corul „Te 
Laudamus” al Parohiei „Sfânta Treime” din 
Şimleu Silvaniei.  

„Astăzi se pune piatra de temelie pentru 
o nouă biserică, ce va fi Casa lui Dumnezeu. În 
orice Biserică Cel care locuieşte veşnic este 

Dumnezeu; El ne aşteaptă aici pe toţi, iar noi, credincioşii petrecem mai mult sau 
mai puţin timp împreună cu El în rugăciune” a afirmat părintele Nicolae Bodea, 
protopop greco-catolic de Şimleu Silvaniei. De asemenea părintele Bodea, după 
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predica legată de Evanghelia Duminicii, a evocat personalitatea părintelui Teofil 
Bălibanu, personalitate culturală şi religioasă interbelică, în anii pastoraţiei căruia în 
parohia din această localitate s-a început construcţia actualei şi singurei biserici a 
satului. Un mesaj de mulţumire adresat arhitecţilor, domnilor Aurel Ioan Cobe şi 
Eugen Vereş din Oradea, şi părintelui paroh Ionel Costaş pentru demersurile de 
definitivare a proiectului viitoarei biserici, precum şi un mesaj încurajator adresat 
consiliului parohial pentru activitatea susţinută care va fi necesară de aici încolo 
pentru ridicarea sfântului lăcaş, au încheiat discursul părintelui Bodea.  

În continuare a luat cuvântul părintele Ovidiu Horea Pop, profesor de istoria 
bisericii la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Oradea care a făcut o 
actualizare a trecutului greco-catolic al Sălajului şi de asemenea, a transmis idei 
legate de importanţa rugăciunii şi a unităţii ca atitudini ce trebuie să însoţească 
zidirea materială şi efectivă a bisericii. 

Părintele paroh, Ionel Costaş, şi-a exprimat gratitudinea faţă de Bunul 
Dumnezeu care a făcut să contenească vremea noroasă şi ceaţa densă instalate încă 
din seara precedentă. Părintele a adus mulţumiri autorităţilor locale în frunte cu 
domnul Primar Dumitru Roşan, care au permis alocarea terenului viitoarei biserici în 
imediata vecinătate a grădiniţei pe o uşoară colină, orientarea terenului permiţând şi 
orientarea viitoarei biserici cu altarul către răsărit. „Stăpânul Istoriei care a voit să 
ajungem până aici ne va ajuta şi de aici încolo, va ocroti şi va binecuvânta toată 
munca noastră care nu va fi deloc uşoară în contextul actualei crize economice 
instalate în România” a afirmat părintele Costaş.  

Comunitatea tânără a parohiei greco-catolice din Marca o oferit cu 
generozitate o agapă fraternă credincioşilor prezenţi cu care s-a încheiat 
evenimentul. 

                                   Florica Bodea 
 

 
 

15 ani de la moartea lui Corneliu Coposu 
 

 Ziua de sâmbătă 6 noiembrie 2010, a 
fost prilej de sărbătoare pentru comunitatea 
greco-catolică din localitatea Bobota, dar nu 
numai pentru ea, pentru întreaga localitate 
şi de ce nu pentru întreaga suflare 
sălăjeană.  
 Alături de autorităţile locale şi fii ai 
satului Bobota, parohia greco-catolică a 
dorit cu insistenţă desfăşurarea unui 
moment comemorativ în cinstea celui ce a 
fost, este şi va rămâne peste veacuri 

„presedintele moral al României”, Corneliu Coposu. 
 Se naşte la Bobota, în judeţul Salaj. Fiul protopopului greco-catolic, Valentin 
Coposu si al Aureliei, născută Anceanu. Primeşte o educaţie aleasă din partea 
părinţilor fapt care îi va conferi rezistenta în faţa torţionarilor sistemului totalitar din 
perioada comunistă. 
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 Bolnav fiind şi răpus de anii grei de temniţă, la data de 11 noiembrie 1995 se 
stinge din viață trecând alături de familia sa în sânurile drepţilor. 
 Împreună cu preoţi din localitaţile istorice ale Sălajului precum Bădacin, Bocşa 
şi nu numai, am deschis această comemorare printr-un parastas  la bustul din 
centrul satului urmat fiind de depuneri de coroane din partea autorităţilor locale şi 
judeţene. După acest moment de reculegere la bustul lui Corneliu Coposu, invitaţii 
au fost rugaţi sa viziteze centrul cultural ”Şincai-Coposu” compus din sala Coposu, o 
camera tărănească de început de secol XX şi sala Şincai.  
 A urmat un simpozion în cadrul căruia au prezentate secvenţe din viata şi 
activitatea lui Corneliu Coposu, precum si câteva elemente de istorie locală. De 
asemenea, a fost lansată cartea „Cercetările arheologice preventive de la Bobota «Pe 
Vale/Iertas»” (Editura Mega, Editura Porolissum, 2010), autor cercetator stiintific dr. 
Dan Bacuet -Crisan si a fost prezentat un documentar despre Corneliu Coposu, 
realizat de cercetator ştiintific dr. Marin Pop. Au fost prezenţi la eveniment 
preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc, subprefectul Onorica Abrudanu, 
deputatul Lucian Bode, dr. Ioan Puscaş, dr. Liviu V. Gârbea, prof. Ioan Lupa Crişan, 
presedintele PNTCD Sălaj, Felix Ambroziu Pernes, primarul comunei Bobota, Aurel 
Sarca, primarul comunei Băseşti, judeţul Maramures, Ionel Călauz, vicarul foraneu al 
silvaniei Gheorghe Ţurcaş, preotul Simion Mărieş protopop de Supur, preotul Cristian 
Borz de la Bădăcin, preotul Fiţ Alexandru de la Bocşa, preotul Marius Crişan de la 
Supur, preotul Paroh al localitaţii Bobota George Chiş, preotul ortodox din Bobota 
Lucian Boloş, profesori si elevi de la scolile Şincai din Bobota şi Corneliu Coposu din 
Zalău. O atmosfera frumoasa, o manifestare necesara pentru zilele în care trăim. 
 În ideea că am împlinit o datorie morală şi aceea de a ne aduce aminte de 
eroii nostrii, ne-am reîntors la casele noastre cu dorinţa de a marturisi tinerelor 
generatii despre acestia şi ai face cunoscuţi cât mai multor oameni pe cei ce au 
suferit, au rabdat şi-au au invins până la urmă lanţurile grele ale comunismului 
devenind modele demn de urmat. 
                                                                            Pr. George Chiș 

 
 
 

Deschiderea Anului pastoral 2010-2011 
 

Sâmbătă, 13 noiembrie 2010, la 
Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” din 
Oradea, a avut loc deschiderea anului pastoral 
2010-2011, în prezenţa P.S. Virgil Bercea, a 
peste o sută de preoţi şi membri ai asociaţiilor 
din Episcopia Greco-Catolică de Oradea. 

Tema din acest an este: „Prin rugăciune 
şi credinţă spre cinstea altarelor; să ne rugăm 
pentru beatificarea episcopilor greco-catolici, 
morţi în faimă de martiri sub regimul 
comunist”. 

Întâlnirea a început cu „Ora a treia”, 
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celebrată de pr. Anton Chifor, rectorul Seminarului Teologic. În continuare, părintele 
Iuliu Munteanu, vicar judecătoresc, a explicat procedurile care trebuie urmate pentru 
beatificarea episcopilor şi diferenţa dintre beatificare şi canonizare, iar la final, 
părintele vicar Florian Gui, a dat citire circularei trimisă de Preafericitul Lucian, 
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în care se 
dispune ca începând de azi, în toate bisericile, capelele sau alte locuri de cult, la 
sfârşitul fiecărei Sfinte Liturghii, sau a altei celebrări liturgice, să fie înălţată către 
Bunul Dumnezeu „Rugăciunea pentru beatificarea servilor lui Dumnezeu Valeriu 
Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi 
Tit Liviu Chinezu, episcopi morţi în faimă de martiri sub regimul comunist între anii 
1950-1970”. 

Evenimentul a fost organizat de Biroul Pastoral sub patronajul Episcopiei 
Greco-Catolice de Oradea şi a inclus mai multe mai multe manifestări: Adunarea 
eparhială, Sărbătoarea asociaţilor şi Întâlnirea cu laicii. 
 Redăm în continuare textul circularei trimisă de Preafericitul Lucian, 
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică: 

În numele Preasfintei, 
celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, 

† LUCIAN 

Din mila lui Dumnezeu, 
Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, 

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, 
în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei, 

 Confraţilor întru slujire Episcopală, Preanoraţilor protopopi, clerului şi 
persoanelor consacrate, tuturor bunilor noştri credincioşi, Har vouă şi pace, de la 
Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos, 

 Cu împărtăşirea acestui gând tuturor fiilor şi fiicelor Bisericii noastre:   
„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; 
priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evr. 13, 7), 

 În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Codului 
Canoanelor Bisericilor Orientale, urmare a dezbaterilor din cadrul lucrărilor Sinodului 
Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune 
ordinară la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major în perioada 26-28 octombrie a.c.; 

 În conformitate cu can. 112 al Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, am 
aflat de bine în Domnul să publicăm această 

CIRCULARĂ 

Prin rugăciune şi credinţă spre cinstirea altarelor 
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Să ne rugăm pentru beatificarea Episcopilor Greco-Catolici, 
morţi în faimă de martiri sub regimul comunist! 

 Dumnezeu şi-a oferit unicul Fiul spre moarte pentru ca lumea să aibă viaţă, şi 
să o aibă deplin. Aceasta este suprema mărturie a vieţii, pierdută pentru lume dar 
câştigată pentru eternitate cu Dumnezeu. Având exemplul atâtor mărturisitori ai 
credinţei şi ataşamentului faţă de Biserica lui Cristos în perioada de persecuţie a 
 Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, aducem mulţumire lui 
Dumnezeu Atotputernicul pentru tăria cu care i-a înzestrat în mărturisire pe 
Episcopii, preoţii, călugării şi călugăriţele noastre, şi pe credincioşii noştri în perioada 
comunismului şi a interzicerii Bisericii noastre. 

 Ţinând în mare respect memoria şi exemplul dat de Episcopii Greco-Catolici, 
care au mărturisit cu preţul vieţii credinţa catolică, şi a căror cauză de beatificare se 
găseşte în faza Romană, conform art. 36 din Constituţia Apostolică Divinus 
perfectionis Magister, a Sfântului Părinte de fericită pomenire, Papa Ioan Paul II, 

DISPUNEM 

 - ca în toate bisericile, capelele sau alte locuri de cult, la sfârşitul 
fiecărei Sfinte Liturghii, sau al altei celebrări liturgice, să fie înălţată către 
Bunul Dumnezeu Rugăciunea pentru beatificarea servilor lui Dumnezeu 
Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan 
Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu, Episcopi, morţi în faimă de 
martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970; 

 - această dispoziţie, fiind de ordin liturgic, are aplicabilitate 
pretutindeni conform can. 150 § 2 CCEO; 

 - anexa, conţinând formula oficială de Rugăciune pentru beatificarea 
servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, 
Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu, Episcopi, morţi 
în faimă de martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970, face parte 
integrantă din prezenta scrisoare circulară; 

 - dispoziţia prezentei circulare încetează în momentul în care cauza 
SS. D. Valeri Traiani Frenţiu et VI Sociorum pentru beatificarea servilor lui 
Dumnezeu Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan 
Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu, Episcopi, morţi în 
faimă de martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970, se va 
concluziona. 

 Invocăm ajutorul ceresc de la Preaîndurătorul Dumnezeu pentru a trimite 
darurile Spiritului Sfânt asupra tuturor celor ce vor înălţa aceste rugăciuni, spre lauda 
şi mărirea Preasfintei Treimi, prin mijlocirea rugăciunilor Preasfintei Fecioare Maria, a 
sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril şi a tuturor cetelor Puterilor cereşti fără de trup, 
spre întărirea Bisericii Catolice, a Sfintei Uniri şi a comuniunii cu Scaunul Apostolic al 
Romei. 
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Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major, 
8 Noiembrie, Anul Domnului 2010. 
Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, şi toate cetele Puterilor cereşti. 
în al 6-lea an de pontificat al Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea, 
în al 20-lea an al Episcopatului nostru, 
în al 5-lea an în acest scaun Arhiepiscopal Major, 
în al 157-lea an de la întemeierea Mitropoliei noastre, 
şi al 310-lea an de la Sfânta Unire cu Biserica Romei. 

† LUCIAN 
Arhiepiscop Major 

 

  
  

SLUGA TUTUROR
Tresaltă Cerul plin de admirare, 

Mister necunoscut s-a luminat. 
Stăpânul cel Nemărginit de Mare, 
În Pântec de Fecioară s-a-ntrupat. 

  
Se naşte Bogăţia Nesecată, 

În ieslea Peşterii din Betleem, 
Se face Om, Fiinţa Necreată, 

Să izbăvească lumea din blestem. 
  

S-ascunde Preamărita Maiestate, 
În bojdeuca sfântului Lemnar, 
Şi creşte Negrăita Bunătate, 
În Nazaretul inundat de Har. 

  
Răsare pe Pamânt Cerescul Soare, 

Misterul Nepătruns S-a revelat, 
 

 

Şi predic-adevarul cu ardoare,  
Lumina lumii, lume-a luminat. 

  
Se zbate în piroane Nemurirea, 
Stăpânul Vieţii moare răstignit. 
Voind să mântuiasca Omenirea, 
Cristos pe Sine Însuşi S-a jertfit. 

  
S-a dăruit Iubirea Nesfârşită, 
Drept preţ de ispăşire fraţilor. 
S-a nimicit Puterea Infinită, 
Primind să fie, Sluga tuturor. 

  
Hai, frate să-mplinim cu-nflăcărare, 

Cuvântul Marelui Învăţător. 
Acel ce va voi sa fie mare, 
Să fie servitorul tuturor. 

  
pr. Paul Tegzeș 

 
Cel mai mare OM din istorie. 

 
Isus n-a avut servitori, și totusi I se spunea Stăpân.  
N-a avut diplomă, și totuși I se spunea Învățător.  
N-a avut medicamente, și totusi I se spunea Vindecător.  
N-a avut armată, și totuși se temeau de EL  
N-a caștigat nici un razboi, și totuși a cucerit lumea.  
N-a comis nici o crimă, și totuși l-au răstignit.  
A fost înmormântat, și totuși traiește și azi 

 
 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
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                                                             Radio Maria  
                           – O rază de lumină pentru sufletul tău - 
 

                           

Frecvenţe 
 
Oradea: 102,2 MHz 
Zalău: 92,5 MHz 
Blaj: 94,4 MHz 
Baia Mare: 95,4 MHz 
Tel mobil - INTERNET: 
mms://streaming1.eu. 
radiomaria.org/romania 
DIGI: 12687 MHz 
 

  LUMEA ÎN CARE TRĂIM 




