
În calendarul Bisericii noastre, se află şi 
Sfântul Cuvios Sofronie de la Cioara, 
canonizat în octombrie 1955. El a trăit 

şi a suferit pentru credinţă şi neamul său, 
în secolul al XVIII-lea. Lupta sa vitejească, 
văzută cu simpatie în Principatele Româ-
ne, era axată pe dorinţa de a obţine pen-
tru români dreptul ca aceştia să se declare 
ortodocşi şi să fie recunoscuţi şi respectaţi 
precum erau catolicii, luteranii, calvinii sau 
unitarienii. El s-a ridicat împotriva celor 
care au fragmentat unitatea de credinţă a 
românilor din Ardeal şi Banat. Călugărul 
Sofronie a urmărit în mod consecvent re-
facerea acestei unităţi atât de necesară în 
condiţiile asupririi sociale, naţionale şi re-
ligioase, pe care românii ardeleni o îndurau 
de aproape cinci veacuri.

El a fost cunoscut iniţial ca popa Stan 
din Cioara, localitate situată pe valea unui 
afluent de pe malul stâng al Mureşului, în 
apropierea Alba Iuliei. Rămas văduv, s-a că-
lugărit la Mănăstirea Cozia, primind nume-
le Sofronie. Revenind în Ardeal, s-a stabilit 
la Mănăstirea Afteia, ridicată pe „Plăişorul 
Cioarei”, vatră românească multimilena-
ră, unde în 1906 s-au descoperit celebrele 

„tăbliţe de la Tărtăria”. Aceste „tăbliţe”, 
după minuţioase cercetări şi datări ştiinţi-
fice, atestă că pe teritoriul românesc de aici 
a fost conceput primul sistem de scriere din 
istoria omenirii, cu două milenii înaintea 
celui mesopotamian. Acest călugăr, înzes-
trat cu spirit de sacrificiu, a militat energic 
pentru apărarea Legii strămoşeşti.

Sătui de asuprirea stăpânitorilor austri-
eci şi maghiari, românii s-au revoltat, an-
gajându-se într-o mişcare populară condusă 
de cuviosul Sofronie. Pentru ei, ortodoxia 
era nu numai o credinţă religioasă, ci şi o 
componentă a identităţii noastre etnice, 
care ne-a dat tăria să rezistăm de-a lungul 
vremii. Mişcarea de revoltă a început în 
1759, în satul Cioara, atunci când autori-
tăţile au trimis agenţi să-l lichideze pe călu-
gărul agitator şi să-i incendieze mănăstirea. 
Scăpând cu fuga, el stă ascuns, după care 
se reîntoarce acţionând împotriva unirii cu 
Roma, în judeţul Hunedoara. În toamna 
aceluiaşi an, participă la adunarea populară 
din Apold. Arestat din nou, este eliberat de 
către ţăranii care atacă închisoarea.

Cuviosul Sofronie cutreieră satele de 
pe Mureş, ajungând la Deva, apoi la Za-

rand şi la Brad, unde continuă să agite mul-
ţimile. De aici trimite memorii autorităţilor 
imperiale de la Viena, solicitând pentru ro-
mâni dreptul de a-şi ţine legea strămoşească. 
Înţelegând amploarea agitaţiei ortodocşilor 
ardeleni împotriva uniaţiei, împărăteasa 
Maria Tereza îi dă călugărului Sofronie un 
certificat de liberă deplasare, în speranţa că 
aşa se vor potoli spiritele. În primăvara anu-
lui 1760, se deplasează la Abrud, Cărpiniş şi 
Câmpeni, unde, vorbind moţilor adunaţi la 
Târgul tradiţional, el prefigurează pe eroul 
Horea şi marea răscoală a ţăranilor români, 
care, peste un sfert de veac, va zgudui Im-
periul habsburgic.

Prin mesageri, călugărul Sofronie ţine 
legătura cu satele din zona Făgăraşului, Si-
biului, Bălgradului, Hunedoarei şi trimite 
mesaje de îmbărbătare românilor din ţinu-
turile Sătmarului şi Maramureşului. Ajuns 
la Zlatna, în august 1760, el convoacă o 
mare adunare populară a românilor orto-
docşi. O astfel de adunare, el va convoca şi 
la Alba Iulia, în februarie 1761. Îngrijorată 
de extinderea mişcării naţionale şi religioa-
se a românilor, Curtea imperială de la Viena 
a trimis în Transilvania ca guvernator mi-

litar pe generalul N. Adolf Bukow, spre a 
restabili liniştea. În anii 1761-1762, acesta 
distruge peste 150 de mănăstiri şi schituri, 
dând o grea lovitură Ortodoxiei. Călugărul 
prigonit fuge în Ţara Românească unde, 
după două decenii, se stinge din viaţă la o 
mănăstire.

În sufletul lui de om simplu, Cuviosul 
Sofronie a dat dovadă nu numai de o cre-
dinţă puternică şi de iubire pentru oameni, 
ci şi de o cugetare limpede şi de o voinţă 
energică. El a fost liderul providenţial care a 
luptat pentru îmbunătăţirea sorţii naţiunii 
majoritare, dar împilate de statul austriac 
şi de nobilimea maghiară. Într-adevăr, pre-
cum observă istoricul David Prodan, „lupta 
se duce pentru legea românească, împotriva 
înstrăinării, ruperii de marea unitate”. Înţe-
legând aceasta, monahul Sofronie s-a aşezat 
în fruntea multor români, arătând tuturor 
că ortodoxia românească este una cu aspira-
ţiile întregului neam, iar apărarea credinţei 
înseamnă păstrarea fiinţei naţionale.
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Din viaţa eparhiei Varia

Preoţii români erau văzuţi 
de autorităţile maghiare 

ca fiind responsabilii morali ai 
situaţiei din Transilvania. De 
aceea, se spera că prin închi-
derea preoţilor, mulţimile vor 
putea fi readuse la supunere. 

În tradiţia noastră, se spune 
că în ziua de 26 octombrie, 

de Sfântul Dumitru (Sâme-
dru), se sfârşeşte vara păstori-
lor, începută în urmă cu 6 luni, 
la 23 aprilie, de Sfântul Gheor-
ghe (Sângeorz).  ›› Pagina 4  ›› Pagina 5

Preoţi mureşeni în 
Marele Război (II) 

Tradiţia u u 

Convocarea anuală de specialitate a preoților militari 
din Armata României, organizată la Alba Iulia

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-
tului Părinte Arhiepiscop Irineu, 
în perioada 2-5 octombrie a.c., s-a 

desfăşurat la Alba Iulia Convocarea anuală 
de specialitate a preoţilor militari din Arma-
ta României. În cadrul acestei întâlniri, au 
fost prezentate numeroase aspecte militare 
de ordin profesional şi duhovnicesc, care au 
drept scop perfecţionarea clerului militar, 
în vederea adaptării misiunii şi oferirii unui 
răspuns prompt la noile provocări din acti-
vitatea de asistenţă religioasă. 

În prima zi a evenimentului, preoţii 
militari au luat parte la Sfânta şi Dumne-
zeiasca Liturghie celebrată în Catedrala Re-
întregirii, după care au oficiat slujba de Te-
Deum, aducând mulţumire lui Dumnezeu 
pentru binefacerile revărsate asupra poporu-
lui român. În continuare, cei 86 de preoţi ai 
Armatei României au participat la lucrările 
Convocării, organizate în sala de conferinţe 
a Căminului bisericesc Peregrinus, din in-
cinta Schitului „Hristos Pantocrator” din 
Alba Iulia. 

În cadrul deschiderii solemne a convo-
cării, Arhipăstorul nostru le-a adresat preo-
ţilor militari un cuvânt de bun venit în Ce-
tatea Marii Uniri, subliniind rolul deosebit 
pe care aceasta l-a avut în istoria poporului 

adevărul despre om, coroana creaţiei, şi 
despre modul în care acesta îşi poate înde-
plini scopul existenţei sale. De la Hristos 
învăţăm că lumea are frumuseţe şi valoa-
re, dar nu în sine, ruptă de Dumnezeu, 
ci în legătură cu viaţa adevărată şi eternă, 
ca stadiu şi perioadă de pregătire pentru 
veşnicie”.

După discursul părintelui Florin Vlă-
doiu, şeful Secţiei de Asistenţă Religioasă, 
şi al domnului colonel Marcel Domşa, co-
mandantul Garnizoanei Alba Iulia, a urmat 
prezentarea referatelor preoţilor militari, în 
care au fost tratate diferite subiecte legate 
de jertfa preoţilor militari în timpul celor 
două Războaie Mondiale şi în închisorile 
regimului comunist. Pe parcursul celor trei 
zile care au urmat, au fost discutate ches- 
tiuni de ordin intern şi au fost propuse soluţii 
pentru eficientizarea activităţilor specifice. 
Având râvnă misionară şi dragoste faţă de 
Dumnezeu şi de Patrie, preoţii militari vor 
reuşi „să transforme Armata într-o şcoală a 
bărbăţiei, cinstei, demnităţii şi onoarei os-
tăşeşti, dar şi o şcoală a armoniei, unităţii şi 
fraternităţii în Hristos”, aşa cum i-a îndem-
nat Înaltpreasfinţitul Irineu.

S Pr. Oliviu Botoi

român, aici funcţionând oarecând şi Episcopia 
Armatei Române (1921-1948). În continuare, Pă-
rintele Arhiepiscop Irineu a evidenţiat responsa-
bilitatea misiunii clericilor militari şi importanţa 
serviciului divin oficiat în cadrul Armatei.

Oferindu-le un imbold dinamic, Ierarhul 
nostru a spus: „Preotul responsabil cu asistenţa 

religioasă în armată este dator să pună mereu 
în faţa militarilor chipul luminos al lui Hris-
tos, Modelul sublim de virtute, de credinţă, 
nădejde, iubire, curaj şi hărnicie. El este «Leul 
lui Iuda» (cf. Apoc. 5, 5), Cel mai viteaz între 
viteji, Eroul de pe Golgota, Biruitorul etern 
al iadului şi al morţii. De la Hristos învăţăm C
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Sfântul Sofronie de la Cioara, aprig luptător 
pentru libertatea conştiinţei religioase



4 octombrie 1853: A început Războiul Crimeii (1853-1856);
6 octombrie 1902: S-a născut Petre Ţuţea, filosof, eseist, econo-
mist şi om politic român;
12 octombrie 1863: A fost investit Guvernul Mihail Kogălniceanu;
14 octombrie 1916: S-a încheiat prima bătălie de la Oituz;
15 octombrie 1922: În Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, a avut 
loc încoronarea Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria;
20 octombrie 1601: Căpitanul de haiduci Baba Novac, căpitan 
în armata lui Mihai Viteazul, a fost omorât prin ardere de viu, în 
cetatea Clujului;
26 octombrie 1497: A avut loc bătălia din Codrii Cosminului, în-
tre Ştefan cel Mare al Moldovei şi Jan Albert Jagellon al Poloniei;
30 octombrie 1595: Ariergarda otomană a fost zdrobită de oas-
tea lui Mihai Viteazul, la Giurgiu, în Muntenia.

2 Octombrie 2017,

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi

Sfânta Cuvioasă Parascheva 
cea Nouă sau Parascheva 
de la Iaşi se bucură de o 

frumoasă cinstire în întreaga Bi-
serică Ortodoxă şi îndeosebi în 
România, Serbia, Grecia şi Bul-
garia. În România este conside-
rată ocrotitoarea Moldovei, fiind 
cea mai cunoscută dintre toţi 
sfinţii ale căror moaşte se află pe 
teritoriul ţării noastre. Prăznuirea 
ei se face la 14 octombrie, când 
zeci de mii de oameni vin în fi-
ecare an la Iaşi, ca să se închine 
sfintelor sale moaşte.

Sfânta Cuvioasă Parascheva 
s-a născut în Tracia, într-un sat 
numit Epivata, lângă Constanti-
nopol, din părinţi creştini greci, 
de neam bun şi bogaţi, care au 
botezat-o şi au crescut-o pe fii-
ca lor în credinţa creştină. Evla-
vioasă fiind, mergea mereu la 
biserică, iar într-o zi, după ce 
trecuse de vârsta de zece ani, a 
auzit acest cuvânt al Evangheli-
ei: „Cel ce voieşte să vină după 
Mine, să se lepede de sine, să-şi 
ia Crucea sa şi să urmeze Mie” 
(Lc. 9, 23). Auzind acestea, a 
ieşit din biserică şi, întâlnind 
un sărac, s-a ascuns de maica 
sa şi i-a dat hainele sale, iar ea 
a îmbrăcat hainele săracului. 
După o vreme, a plecat la Con-
stantinopol, unde s-a închinat 

în bisericile lui Dumnezeu la 
moaştele sfinţilor de acolo şi 
a ascultat povăţuirile duhovni-
ceşti ale monahilor îmbunătă-
ţiţi. Întărindu-se cu rugăciunile 
lor, a plecat din cetate, a trecut 
în Calcedon şi, în cele din urmă, 
s-a aşezat în Heracleea Pontu-
lui, mergând pe jos până în ace-
le ţinuturi. Nopţile şi le petrecea 
în rugăciuni neîncetate, iar zile-
le în ajunări fără număr. 

După ce a petrecut cinci 
ani în aceste nevoinţe, a mers în 
pustiul Iordanului, alăturându-
se unor călugăriţe pustnice, iar 
la vârsta de 25 de ani a plecat la 
Iope, de unde, în cele din urmă, 
s-a întors în patria sa, într-un sat 
numit Calicratia, la biserica Sfin-
ţilor Apostoli, nesocotind bunu-
rile materiale ale acestei lumi şi 
batjocorind înţelepţeşte unel-
tirile vicleanului înşelător. Doi 
ani a petrecut acolo, după care 
a adormit întru Domnul, încre-
dinţându-şi sfântul său suflet în 
mâinile îngereşti, spre sălăşlui-
rea în locaşurile cele veşnice şi 
dumnezeieşti.

În tradiţia Bisericii se cunosc 
foarte multe minuni săvârşite de 
către sfânta cuvioasă, iar în zilele 
noastre, ea nu conteneşte a face 
minuni pentru cei care aleargă la 
ea cu credinţă. 

TRADIŢII ROMÂNEŞTI ÎN LUNA OCTOMBRIE

LUNA OCTOMBRIE ÎN ISTORIE

Tradiţia  

Octombrie, a zecea lună 
din calendar, este nu-
mită în tradiţia popula-

ră „Brumărel”, pentru că timpul 
se răceşte, începe să cadă bru-
ma şi, încet, încet, ne pregătim 
de iarnă. Luna octombrie anun-
ţă venirea sezonului rece, iar 
lucrările din această perioadă 
vizează pregătirea pentru iarnă. 
Bătrânii spun că dacă frunzele 
pomilor se îngălbenesc şi cad 
repede, este un semn că anul 
care vine va fi roditor. Dacă 
plouă mult în octombrie, se 
spune că va fi vânt puternic în 
decembrie, iar dacă se întâm-
plă să fie multă brumă sau chiar 
zăpadă în această perioadă, în 
ianuarie va fi timp frumos. 

Spre sfârşitul lunii, Biserica 
face pomenirea Sfântului Mare 
Mucenic Dimitrie. Acesta s-a 
născut în cetatea Tesalonicului 
şi a fost fiul voievodului cetăţii. 

Părinţii săi l-au botezat pe as-
cuns, de teama celor care pri-
goneau creştinii. La moartea ta-
tălui său, Împăratul Maximilian 
l-a numit pe Dimitrie succesorul 
acestuia la conducerea Tesalo-
nicului, neştiind că era creştin. 
Dimitrie a mărturisit că e creş-
tin cu prilejul unor sărbători 
închinate zeilor, iar Împăratul a 
poruncit să fie închis. În Tesa-
lonic erau în plină desfăşurare 
jocurile în cinstea lui Maximili-
an, între care de mare succes se 
bucura uciderea creştinilor de 
către Lie. Tânărul creştin Nestor 
îl va ucide pe Lie, având binecu-
vântarea lui Dimitrie, fapt care 
îl va mânia cumplit pe Împărat, 
care va porunci ca Dimitrie să 
fie ucis cu suliţele, iar lui Nestor 
să îi fie tăiat capul. Sfântul Du-
mitru sau Sâmedru este un sfânt 
creştin devenit în folclor o divi-
nitate agrară.

Sinaxarul lunii Octombrie Întâlnirea anuală a tinerilor ortodocşi din Arhiepiscopia 
Alba Iuliei, ediţia a VII-a, Aiud, 2017

Sărbătorirea Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni, 
la Catedrala  din Alba Iulia

Cu binecuvântarea şi purta-
rea de grijă a Înaltpreasfin-
ţitului Părinte Arhiepiscop 

Irineu, sâmbătă, 7 octombrie a.c., 
în municipiul Aiud, a avut loc În-
tâlnirea anuală a tinerilor ortodocşi 
din Arhiepiscopia Alba Iuliei, ajunsă 
în acest an la cea de-a şaptea ediţie. 
Primele şase ediţii ale evenimen-
tului s-au derulat alternativ în cele 
două municipii reşedinţă de judeţ 
din Eparhia noastră, însă, în acest 
an, ţinând seama de tematica Anu-
lui comemorativ Justinian Patriarhul 
şi al apărătorilor Ortodoxiei în tim-
pul comunismului şi de semnificaţia 
Aiudului pentru memoria mărturi-
sitorilor din închisorile comuniste, 
Întâlnirea tinerilor ortodocşi s-a 
organizat în cetatea Aiudului, unul 
dintre locurile de mucenicie ale 
neamului românesc.

De la orele dimineţii, tine-
rii participanţi din protopopiatele  
Arhiepiscopiei au sosit în munici-
piul Aiud, fiind întâmpinaţi de că-
tre tinerii voluntari ai protopopia-
tului gazdă. Începând cu ora 10:00, 
pe o esplanadă special amenajată 
în faţa bisericii cu hramul „Sfinţii 
Trei Ierarhi”, Ierarhul nostru a ofi-
ciat slujba de Te-Deum şi a rostit un 
impresionant şi motivant cuvânt de 
învăţătură despre dăruirea de sine. 
Folosindu-se de simbolul florii, al 
fluierului şi al lumânării, într-o  
inedită expunere metaforică, Părin-
tele Arhiepiscop Irineu i-a făcut pe 
tineri să înţeleagă rostul lor unic şi 
plin de sens în această lume. Dăru-

indu-se pe ei înşişi prin lucrarea ta-
lanţilor cu care au fost înzestraţi, ei 
vor contribui la consolidarea unei 
societăţi sănătoase şi ancorate în 
valorile evanghelice. 

După momentele de rugăciu-
ne şi de învăţătură, cei peste 1000 
de tineri din cuprinsul Eparhiei au 
pornit într-o procesiune comemo-
rativă spre Memorialul Aiudului de 
la Râpa Robilor. Cu steaguri trico-
lore, purtând crucea şi icoana Mai-
cii Domnului în fruntea convoiului 
procesional, participanţii au intrat în 
incinta Schitului „Înălţarea Sfintei 
Cruci”, aflat în imediata vecinătate 
a Memorialului, unde au luat parte 
la slujba de pomenire a martirilor şi 
mărturisitorilor trecuţi la Domnul 
din închisorile comuniste. După 
acest moment emoţionat, părintele 
Protos. Gavriil Vărvăruc, stareţul 
Schitului, le-a adresat celor prezenţi 
câteva cuvinte despre locul încărcat 
de însemnătate şi de sfinţenie în care 
ei au păşit.

De aici, tinerii au reluat pro-
cesiunea pe Drumul ostaşilor spre 
închisoarea Aiud, purtând în braţe 
mai multe portrete ale unor măr-
turisitori care au trecut prin această 
închisoare. În acest fel, tinerii şi-au 
asumat jertfa înaintaşilor noştri, au 
ridicat memoria lor din pământul 
uitării, purtându-i cu ei în drumul 
spre desăvârşire, dând mărturie des-
pre viaţa lor martirică. În chip sim-
bolic, tinerii au refăcut în sens invers 
drumul pe care deţinuţii, care nu 
mai rezistau fizic asupririlor carcera-

le şi se mutau la Domnul, erau duşi 
spre locul comun de îngropare.

Ajunşi în proximitatea închi-
sorii, pe Stadionul din oraş, pregă-
tit pentru acest eveniment, tinerii 
au participat la conferinţa cu tema 
Martirii temniţelor comuniste – mo-
dele pentru tinerii de azi, susţinută 
de către părintele profesor Nicolae 
Bordaşiu în dialog cu jurnalistul 
Claudiu Târziu. Momentul a fost 
încărcat de emoţie prin faptul că în 
faţa lor se afla şi le vorbea unul din-
tre cei care, acum mai bine de 50 
de ani, suferea alături de mulţi alţii 
în închisoarea Aiudului, pentru cre-
dinţa în Dumnezeu. Cu o lucidita-
te extraordinară şi cu un mesaj plin 
de putere şi har, părintele Nicolae 
le-a vorbit tinerilor despre ce au re-
prezentat anii de închisoare pentru 
Sfinţia sa. De asemenea, părintele a 
descris succint evoluţia spirituală a 
doi foşti deţinuţi politici tineri care 
reprezintă adevărate modele de cu-
raj şi de mărturisire pentru genera-
ţia tânără de azi.

După conferinţa evenimentului, 
a avut loc agapa frăţească, la care au 
luat parte toţi tinerii participanţi. În 
acest cadru, au avut prilejul să schim-
be idei şi impresii, să îşi împărtăşeas-
că reciproc experienţe edificatoare 
pentru suflet şi să se bucure unii de 
alţii. În continuare, au urmat două 
momente artistice, susţinute de către 
interpreţii Cătălin Haşa şi Adda. La 
final, moderatorul Întâlnirii, asist. 
univ. Răzvan Brudiu, a mulţumit 
celor implicaţi în organizarea acestui 
eveniment: Arhiepiscopia Ortodoxă 
a Alba Iuliei, Primăria Municipiului 
Aiud, Protopopiatul Ortodox Aiud 
şi Schitul „Înălţarea Sfintei Cruci”, 
şi a prezentat concluziile Întâlnirii. 
Cu sufletele încărcate de bucurie şi 
pline de entuziasm mărturisitor, ti-
nerii s-au întors în parohiile din care 
provin, cu dorinţa de a continua şi 
dezvolta activităţile de tineret din co-
munităţile lor parohiale.

S Pr. Ioan Bogdan

Ziua de 21 octombrie a fiecă-
rui an prilejuieşte prăznui-
rea Sfinţilor Cuvioşi Măr-

turisitori Visarion şi Sofronie şi a 
Sfântului Mucenic Oprea, care, în 
vremuri grele, au apărat cu dârze-
nie Ortodoxia străbună şi unitatea 
neamului românesc. În Arhiepisco-
pia Ortodoxă a Alba Iuliei, sărbă-
torirea acestor atleţi ai lui Hristos 
a fost un fericit prilej de a le aduce 
cuvenitul omagiu de veneraţie şi de 
a profita de mijlocirea acestora la 
tronul Preasfintei Treimi.

Programul manifestărilor de-
dicate zilei de prăznuire a debutat 

în data de 20 octombrie, când la 
Catedrala arhiepiscopală au fost 
aduse spre închinare moaştele 
Sfintei Muceniţe Filofteia, patroa-
na spirituală a copiilor, a tinerilor 
şi a mamelor, ocrotitoarea celor 
săraci, tămăduitoarea celor bol-
navi, mângâietoarea celor aflaţi în 
necazuri şi ajutătoarea generoasă a 
tuturor creştinilor care o cinstesc 
după vrednicie.

A doua zi, sărbătoarea a 
continuat prin săvârşirea Sfintei 
Liturghii în sobor arhieresc, pe 
esplanada din faţa Catedralei arhi-
episcopale, la care a participat un 

însemnat număr de credincioşi ve-
niţi din întreaga Eparhie să aducă 
cinstire şi venerare sfinţilor cuvioşi 
mărturisitori, canonizaţi în urmă 
cu mai bine de jumătate de veac la 
Alba Iulia. De asemenea, şi zilele 
următoare au fost impregnate de 
emoţie sfântă, pelerinajul credin-
cioşilor la moaştele Sfintei Filofteia 
continuând fără întrerupere, până 
în dimineaţa zilei de luni.

Şi în anul acesta, sărbătoarea 
Sfinţilor Cuvioşi Mărturisitori 
Visarion şi Sofronie şi a Sfântului 
Mucenic Oprea a adus bucurie du-
hovnicească în sufletele tuturor. 
Pentru poporul român şi, mai cu 
seamă, pentru credincioşii arde-
leni, această sărbătoare înseam-
nă un fericit prilej de a ne aduce 
aminte că Ortodoxia este calea îm-
părătească a Evangheliei şi marea 
realitate spirituală contemporană 
care ne leagă întotdeauna cu cerul, 
dar şi cu cei care, mai înainte de 
noi, au trăit, s-au sfinţit şi au ador-
mit în dreapta credinţă.

S Pr. Nicolae Aloman

» continuare în pag. 5
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Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a participat la 
festivităţile de deschidere a noului an universitar

Ziua Educaţiei în parohia Berghin, 
protopopiatul Alba Iulia

Luni, 2 octombrie a.c., Înalt-
preasfinţitul Părinte Arhie-
piscop Irineu a participat 

la festivităţile de deschidere a 
noului an universitar, organizate 
în cadrul Universităţii „1 Decem-
brie 1918” din Alba Iulia. Înce-
pând cu ora 10:00, la Casa de 
Cultură a Studenţilor, în prezenţa 
oficialităţilor centrale, judeţene şi 
locale, a cadrelor didactice uni-
versitare şi a studenţilor, a avut 
loc deschiderea oficială a anului 
universitar 2017-2018.

După cuvântul de deschide-
re al domnului prof. univ. dr. Da-
niel Breaz, rectorul Universităţii, 
Părintele Arhiepiscop Irineu le-a 
vorbit profesorilor şi studenţilor 
despre dublul scop al studiului 
universitar: cultivarea cunoaşte-
rii prin intermediul cercetării şi 
transmiterea cunoaşterii acumu-
lată ca ştiinţă studenţilor:

„Atât crearea cunoştinţei, 
cât şi însuşirea cunoştinţei trebu-
ie să fie îmbibate de harul dum-
nezeiesc şi de credinţă în Dum-
nezeul Cel viu pentru ca să stea 
în slujba omului, să fie de folos 
acestuia şi societăţii postmoder-
ne. Trăind într-o lume marcată 
de flagelul secularismului, de ate-
ism şi de criză morală, departe 
fiind de Dumnezeu, noi rătăcim 
în labirintul sumbru al nebuniei, 
confuziei şi nesiguranţei. Însă, 
trăind aproape de Dumnezeu, 
noi primim lumina, cunoaştem 
adevărul şi conştientizăm sensul 
adevărat al existenţei noastre”.

În continuare, s-au înscris la 
cuvânt domnul Alexandru Pugna, 
secretar de stat în Ministerul Cul-
turii şi Identităţii Naţionale, dom-
nul Mircea Hava, primarul muni-
cipiului Alba Iulia, domnul Mihai 
Dragoş, preşedintele Consiliului 
Tineretului din România, domnul 

Alin Tomuş, preşedintele Asocia-
ţiei ALUMNI, şi Mădălin Stan, 
preşedintele Ligii Studenţilor.

Începând cu ora 12:00, Arhi-
păstorul nostru a oficiat slujba de 
Te-Deum în paraclisul Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă şi a adresat 
studenţilor în teologie un cuvânt 
duhovnicesc despre modelul su-
blim al Maicii Domnului şi des-
pre grija ei ocrotitoare faţă de cei 
care o cinstesc şi o cheamă spre 
ajutor. În încheierea cuvântului, 
Înaltpreasfinţia Sa a spus:

„Vă îndemn să o urmaţi pe 
Maica Domnului, căutând să im-
primaţi în viaţa personală virtuţile 
ei, dragostea pentru Dumnezeul 
Cel viu, compasiunea pentru oa-
meni, hărnicia, evlavia, sensibi-
litatea pentru Divin şi pasiunea 
pentru adevărul care salvează, 
care mântuieşte. Urmând exem-
plul luminos al Maicii Domnului 
şi venerând-o după vrednicie, 
veţi primi iluminare, împrospă-
tare sufletească şi împlinire bine-
cuvântată în studiu şi în existenţa 
voastră. Îl rog pe Hristos, Învăţă-
torul divin, ca pentru rugăciunile 
Preacuratei Sale Maici să vă bi-
necuvinteze pe toţi, profesori şi 
studenţi deopotrivă, şi să vă facă 
parte de satisfacţii multiple şi de 
frumoase împliniri în noul an 
universitar care a început”.

În final, părintele prof. univ. 
dr. Mihai Himcinschi, decanul 
şcolii teologice bălgrădene, a mul-
ţumit Părintelui Arhiepiscop Irineu 
pentru grija pe care o manifestă 
faţă de studenţii teologi şi faţă de 
dascălii de teologie, după care a 
urat bun venit noilor studenţi şi a 
prezentat mai multe aspecte admi-
nistrative legate de orarul cursuri-
lor şi de programul de rugăciune.

S Pr. Oliviu Botoi

În ziua de 5 octombrie a.c., cu 
ocazia Zilei Mondiale a Edu-
caţiei, la parohia Berghin, pro-

topopiatul Alba Iulia, în partene-
riat cu Şcoala Generală cu clasele 
I-VIII Berghin, s-a desfăşurat un 
eveniment deosebit. Începând 
cu ora 10:00, în biserica parohia-
lă „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din localitate a avut loc o slujbă 
de mulţumire şi binecuvântare, la 
care au participat cadre didactice 
împreună cu elevii şcolii.

După oficierea slujbei, elevi-
lor şi profesorilor li s-a pus la suflet 
un cuvânt de învăţătură, în care a 
fost subliniată importanţa acestei 
zile, dar şi a procesului educativ, 
cei mici fiind îndemnaţi să perse-

vereze în dobândirea cunoştinţe-
lor care îi fac buni creştini, spre 
bucuria şi mângâierea părinţilor 
şi întărirea Bisericii. Elevii, însoţiţi 
de către domnii şi doamnele pro-
fesori, au vizitat Căminul Cultural 
din localitate, Biblioteca, sediul 
Poliţiei Locale, Primăria şi Consi-
liul Local, unde au fost întâmpi-
naţi cu bucurie de către domnul 
primar Vasile Bica.

Astfel de acţiuni sunt bine-
venite în cadrul parteneriatului 
dintre Şcoală şi Biserică, pentru 
ca tinerii parohieni să-şi manifeste 
dragostea faţă de Dumnezeu, de 
Biserică şi de cele sfinte.

S Pr. Ştefan Rus

Lansarea volumului integral de poezii 
, aparţinând preotului Ioan Petraş

Rugăciuni înălţate de credincioşii pelerini din Mihalţ 
la mănăstirile din Moldova

Când luna Brumărel pregă-
teşte văzduhurile aurii pen-
tru venirea iernii, am reuşit 

să ne împărtăşim, într-o atmosferă 
prietenoasă, în care lumea spirituală 
şi sacerdotală s-a îmbinat armonios 
cu spaţiul cuvintelor şi al literaturii, 
de vederea duhurilor Potirului Alb. 
Astfel, în după-amiaza zilei de 16 
octombrie a.c., cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, 
Arhiepiscop al Alba Iuliei, în Aula 
„Dumitru Stăniloae” a Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Alba 
Iulia, a avut loc lansarea cărţii in-
titulată Văz duhurile Potirului Alb, 
avându-l ca şi autor pe preotul Ioan 
Petraş. Această integrală poetică 
cuprinde munca asiduă a părintelui 
poet, în domeniul poeziei, înce-
pând cu data de 14 ianuarie 1971 
(când i-a fost publicată prima poe-
zie în cotidianul local „Unirea”) şi 
până astăzi.

Evenimentul a fost mode-
rat de către un expert în ceea ce 
priveşte literatura, şi ne referim aici 
la domnişoara conf. univ. dr. Diana 
Câmpan, care, pe lângă prezenta-
rea propriu-zisă, a reuşit să ne ara-
te faptul că părintele Ioan Petraş a 
evidenţiat, prin opera sa poetică, 
sensurile sacre ce se găsesc în tot ceea 
ce ne înconjoară. Înaltpreasfinţitul 

Părinte Arhiepiscop Irineu a fost 
primul care a felicitat munca pă-
rintelui poet, remarcând, încă de la 
început, că prin citirea poemelor pă-
rintelui ne putem desfăta intelectul 
şi duhul. Pe lângă numeroase alte 
observaţii de o subtilă fineţe poetică 
şi duhovnicească, în cuvintele sale 
de apreciere faţă de opera poetică 
a autorului, Părintele Arhiepiscop  
Irineu a spus: „Fascinat de Taina 
Jertfei ispăşitoare de pe Golgota, 
poetul sacerdot, părintele Ioan, tin-
de spre lumina necreată care trans-
figurează. La această metamorfoză 
taborică este chemată întreaga fire 
necuvântătoare sau natura cosmică, 
menită să devină la capătul istoriei 
Tabor generalizat sau Cincizecime 
cosmică, după cum spunea Părintele 
Dumitru Stăniloae. Alcătuirile po-
etice ale părintelui Ioan Petraş sunt 
şiraguri ce împrăştie între stele, şi 
Domnului şi nouă, sfinte mărgele. 
Aceste poeme, scrise cu rafinament 
artistic, cultivă frumuseţea salvatoa-
re despre care vorbea Dostoievski, 
având o funcţie soteriologică”. Elo-
gii literare pentru poetul Ioan Petraş 
au fost aduse şi de către celebrul 
scriitor, critic şi istoric literar român 
Cornel Ungureanu, care l-a apreciat 
pe părintele poet pentru faptul că a 
reuşit să îşi trăiască preoţia şi prin 

literatură. De asemenea, poetul Ion 
Mărgineanu consideră poemele „pă-
rintelui poet şi poetului părinte” ca 
fiind trăirile consemnate în scris ale 
unui „înotător prin apele sufletu-
lui”, iar scriitorul Mircea Stâncel a 
închegat un dialog cu autorul cărţii 
Văz duhurile Potirului Alb, prin pris-
ma căruia am reuşit să înţelegem că 
această integrală poetică nu surprin-
de nimic altceva decât „starea dumi-
nicală a cuvântului”. Spre final, doi 
dintre prietenii sacerdoţi apropiaţi 
ai Părintelui Petraş au rostit câteva 
cuvinte de apreciere. Astfel, părin-
tele Iosif Zoica a scos în evidenţă, 
prin metafore, valoarea taumatur-
gico-spirituală a poeziei preotului 
Petraş, iar părintele Jan Nicolae a 
concluzionat prin următoarea re-
marcă: „Această integrală poetică 
ne demonstrează că literatura poate 
avea şi o funcţie soteriologică”.

În final, părintele Ioan Petraş, 
în jurul căruia s-a conturat întreg 
evenimentul, avea să amintească de 
tragicul moment al trecerii la cele 
veşnice a fiicei sale Ioana Patricia 
Groza, pe data de 23 spre 24 aprilie 
2017, de care sunt legate fotografia 
din prefaţa cărţii şi poemul Cân-
tecul Potirului Alb. De asemenea, 
părintele poet a mulţumit fiecărui 
vorbitor pentru cuvintele calde care 
i-au fost adresate şi a adus în faţa 
celor prezenţi câte o amintire pen-
tru fiecare dintre cei menţionaţi în 
discursul său. Lansarea acestui vo-
lum a fost un eveniment cultural 
de excepţie atât pentru Biserică, cât 
şi pentru elita literară albaiuliană, 
iar integrala poetică a părintelui 
Ioan Petraş trebuie savurată atât 
intelectual, cât şi spiritual, deoarece 
reprezintă „un covor de stele şi al-
bastrul cerului la poarta raiului...” 
(Luminiţa Nielsen).

S Andrei Motora

Cu binecuvântarea Înaltprea-
sfinţitului Părinte Irineu, 
Arhiepiscop al Alba Iuli-

ei, parohia Mihalţ I, protopopia-
tul Blaj, a organizat, la început de 
toamnă, două pelerinaje la mănăs-
tirile din Moldova. Acestea sunt 
unele dintre cele mai frumoase şi 
bogate, din punct de vedere istoric şi 
religios, obiective turistice din ţara 
noastră. Fiecare mănăstire are ceva 
aparte, este unică în felul ei şi trans-
mite pelerinului fineţea Ortodoxiei, 
exprimată prin arhitectura deosebită 
şi pictura unică în lume. 

Acest pelerinaj a avut drept 
scop îmbogăţirea vieţii duhov-

niceşti a creştinului, schimbarea 
profundă a vieţii spirituale, spre 
urcuş duhovnicesc, şi îmbunătă-
ţirea relaţiei dintre om şi Dum-
nezeu. Omul devine pelerin din 
momentul în care se hotărăşte să 
călătorească la un loc sfânt sau o 
mănăstire, spre a se folosi duhov-
niceşte. Pelerinul este, deci, omul 
care Îl caută pe Dumnezeu, pentru 
a-I mulţumi pentru toate bunătă-
ţile, pentru a-I cere lucruri bune 
şi mântuire sufletului, în viaţa sa. 
Acesta este, de fapt, pelerinajul în 
viaţa omului: calea pe care omul 
o străbate din dragoste de Dum-
nezeu, având drept scop principal 

întărirea puterilor sale sufleteşti, 
pentru lupta de a redobândi Para-
disul pierdut.

Credincioşii din Mihalţ au 
rămas profund impresionaţi de 
această zonă a ţării, Bucovina, 
recunoscută pentru frumuseţea 
dealurilor ei, pentru rafinamentul 
artiştilor populari de aici şi pentru 
faima monumentelor de artă pre-
zente. Dintre vechile aşezăminte 
monahale fortificate, construite 
între secolele al XV-lea şi al XVI-
lea, împodobite cu fresce exterioa-
re deosebite, au rămas în sufletele 
pelerinilor Mănăstirile Voroneţ 
sau Capela Sixtină a Estului, Hu-
mor, Moldoviţa şi Suceviţa.

Mulţumim lui Dumnezeu că 
ne-a ajutat să ajungem să ne închi-
năm în aceste locuri binecuvântate, 
şi nădăjduim ca pelerinilor noştri 
să le folosească acest scurt popas la 
mănăstirile din Moldova, unde au 
avut posibilitatea închinării la sfin-
tele moaşte şi la icoanele făcătoare 
de minuni, dând dovadă de buni 
mărturisitori ai Bisericii strămo-
şeşti şi împlinitori ai Cuvântului 
lui Dumnezeu.

S Pr. Adrian Popârlan
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Implicat în viaţa culturală şi po-
litică a românilor mureşeni, 
protopopul Ştefan Russu era ur-

mărit de autorităţi din pricina mani-
festărilor sale româneşti. În perioada 
în care a fost preot în parohia Nazna, 
s-a opus ridicării unei şcoli de stat în 
care urma să se predea în limba ma-
ghiară. Mai târziu, ca preot în Târgu-
Mureş, a refuzat să predea religia în 
limba maghiară în şcolile de stat. La 
17 august 1916, a părăsit oraşul, stabi-
lindu-se în casa socrului său, preotul 
Vasile Hodoş din Iclandu Mare. De 
acolo a fost arestat în data de 9 sep-
tembrie 1916. A fost dus pe jos până la 
Band, iar de acolo cu trenul la Târgu-
Mureş, unde a fost întemniţat pentru 
patru zile. După câteva zile, în 14 
septembrie, a fost deportat în comuna 
Nagymárton, judeţul Sopron, unde 
a stat până la 19 aprilie 1917, când, 
îmbolnăvindu-se şi având nevoie de o 
intervenţie chirurgicală, i s-a aprobat 
„concediu” de opt zile. În acest timp, 

s-a întors în Transilvania, la Uioara 
(astăzi Ocna Mureş), unde a primit 
tratamentul necesar. La intervenţia 
medicului a rămas internat până la 28 
iulie 1918, când s-a reîntors la Târgu-
Mureş, unde era supravegheat de către 
autorităţi, având obligaţia să se prezin-
te în fiecare zi la poliţie. E important 
să menţionăm că hărţuirea protopo-
pului se petrecea în timpul în care el 
avea trei fii şi un ginere mobilizaţi în 
armata austro-ungară, unul dintre ei 
stând patru ani prizonier în Rusia.

Preotul Nicolae Motora, paroh 
în Sângiorgiu de Mureş, în vârstă de 
70 de ani, a fost şi el arestat, deoarece 
avea antecedente care-l făceau pericu-
los; a luat parte la mişcarea memoran-
distă în 1894, iar în 1907 şi-a afirmat 
cu mândrie apartenenţa naţională în 
cadrul congregaţiei din Aiud, după 
cum el însuşi mărturisea. A fost ares-
tat în gara din Sibiu: „Un poliţai m-a 
izbit cu pumnul în piept, strigând: 
D[umn]zeu[l] tău de popă valah, tu 
şi popii voştri aţi făcut asta”. A fost 
transportat cu trenul la Turda, iar de 
acolo, cu mâinile legate în lanţuri, a 
fost escortat la Câmpeni, unde a fost 
închis într-o casă, care i-a fost domici-
liu forţat până la 15 aprilie 1917.

Un alt paroh ortodox al protopo-
piatului care a avut de înfruntat furia 
autorităţilor maghiare a fost preotul 
Teodor Muică din Sângiorgiu de Pă-
dure. La începutul războiului a fost 
mobilizat ca preot militar în Regimen-
tul II de Honvezi Oradea, însă după 
un an a fost lăsat la vatră, pentru că 

nu prezenta încredere. După întoar-
cerea în parohie, a preluat şi postul 
de dascăl, întrucât învăţătorul fusese 
mobilizat pe front. Odată cu intrarea 
României în război, a fost nevoit să 
se refugieze împreună cu familia sa, 
întrucât avea cinci copii şi soţia era 
însărcinată, în localitatea Tur (azi Tu-
reni, jud. Cluj). Pentru că era mereu 
hărţuit de jandarmi, şi-a schimbat în 
mai multe rânduri domiciliul pentru 
a i se pierde urma. După câteva luni, 
s-a întors în Sângiorgiu de Pădure, 
găsindu-şi locuinţa devastată. În anul 
următor, persecuţiile s-au intensificat, 
gospodăria fiindu-i percheziţionată 
adesea, fiind suspectat că deţine arme 
şi materiale de propagandă româneas-
că. În preajma Crăciunului anului 
1917, întreaga comunitate românească 
a fost interogată, după cum el însuşi 
mărturisea. Anul 1918 l-a purtat pe 
preotul Teodor Muică în faţa Curţii 
marţiale din Cluj, fiind acuzat că a 
condus armata română prin munţii 
Călimanului.

Pe tot parcursul războiului, în-
chisorile ungureşti „au găzduit” elite-
le româneşti din Transilvania. Printre 
închisorile folosite în acest scop, era şi 
cea din Târgu-Mureş. Preoţii români 
aveau parte de tratamente din cele 
mai oribile. Atmosfera sumbră poa-
te fi reconstituită din mărturisirile 
preoţilor care au trecut prin ele: „În 
aceste închisori preoţii sunt înjosiţi 
ca cele mai urgisite animale, alături 
de toţi tâlharii, vagabonzii, bicherii, 
haimanalele, ţiganii şi prostituatele. 

Dormeau pe scândurile goale, fără 
niciun fel de aşternut. O dată sau de 
două ori pe an li se dădea un braţ de 
paie, care în scurtă vreme se făcea gu-
noi. Insecte de tot soiul bâjbâiau cu 
milioanele. S-au umplut toţi de pă-
duchi. O dată pe zi erau scoşi la aer 
în curte timp de 10-30 de minute fără 
a avea voie să vorbească unul cu altul. 
Noaptea le ţineau tovărăşie şoarecii şi 
cloţanii” (părintele Sebastian Stanca). 
Hrana pe care o primeau deţinuţii era 
în principal zeamă dulce de fasole sau 
cir de mămăligă şi de două ori pe săp-
tămână varză acră cu oase de oaie.

Printre preoţii ortodocşi care au 
trecut prin închisoarea din Târgu-
Mureş s-a numărat şi Alecsandru 
Nicolescu, preotul din Meşterhaza 
(azi satul Meştera, comuna Stân-
ceni). A fost deţinut la Târgu-Mureş, 
din 27 martie 1917. El mărturisea că 
şeful poliţiei mureşene, Oroszlán, i-a 
spus în timpul unui interogatoriu că 
„toţi intelectualii români ar trebui 
spânzuraţi şi împuşcaţi”. După o pe-
rioadă de detenţie la Târgu-Mureş a 
fost dus la Uioara, unde a stat până 
la 11 martie 1918. În timpul reţinerii 
sale, notarul din satul său o obliga pe 
soţia lui să meargă să lucreze la câmp 
pentru el sau, dacă nu, să-i trimită 
un om să facă lucrul în locul ei. 

Preotul Ioan Gavrilescu din 
Ţânţari (astăzi Dumbrăviţa, jud. 
Braşov), retras cu armata română în 
toamna anului 1916, a fost arestat 
de autorităţile germane la 7 ianuarie 
1917, împreună cu alţi 115 refugiaţi. 

A fost încarcerat pentru o vreme la 
Târgu-Mureş. La 22 august 1917, a 
fost achitat, menţinându-se însă do-
miciliul forţat la Cluj până la 24 de-
cembrie 1917. Din cauza suferinţelor 
şi a bolilor cu care s-a pricopsit în 
acea perioadă, avea să se stingă din 
viaţă în 1921, rămânând în urmă 
şapte copii orfani.

Preoţii români erau văzuţi de 
autorităţile maghiare ca fiind respon-
sabilii morali ai situaţiei din Transil-
vania. De aceea, se spera că prin închi-
derea preoţilor, mulţimile vor putea fi 
readuse la supunere. Lipsiţi de con-
ducătorul spiritual, de cele mai multe 
ori şi lider de opinie, oamenii simpli, 
sperau autorităţile, vor fi intimidaţi şi 
vor putea fi disciplinaţi.

Retrospectiva aceasta, chiar 
sumară, asupra modului în care 
preoţii români şi-au înţeles rolul în 
comunităţile în care au fost numiţi 
şi au activat ca parohi în perioada 
celei de-a doua jumătăţi a secolului 
al XIX-lea şi până la momentul uni-
rii cu România ne relevă că, în cea 
mai mare parte, clerul şi-a asumat 
un dublu rol. În sufletul preoţimii 
veacurilor trecute „idealul întregirii 
neamului românesc a trăit contopit 
cu glasul Evangheliei, în atmosfera 
miresmelor de tămâie şi smirnă din 
bisericuţele de lemn şi a fost transmis 
din veac în veac, ca o pravilă sfân-
tă, pecetluită de lacrimi şi sânge din 
belşug” (părintele Sebastian Stanca).

S Pr. Cătălin Maier

Preoţi mureşeni în Marele Război (II)

Cu toate că nu cunoaştem cu 
exactitate data naşterii sale 
şi natura studiilor urmate, 

putem spune că Sfântul Teofan a ju-
cat un rol important în cadrul eve-
nimentelor principale ale secolului al 
XIV-lea, în Constantinopol. Nu ştim 
cât de implicat a fost în controver-
sa isihastă, deoarece a fost hirotonit 
episcop al Niceei abia după 8 octom-
brie 1364, în cursul celei de-a doua 
păstoriri, ca patriarh al Constanti-
nopolului, a ucenicului Sfântului 
Grigorie Palama, Filotei Kokkinos 
(1364-1379). Cu toate acestea, nu a 
reuşit să îşi ocupe scaunul din cauza 
simplului fapt că Niceea fusese cuce-
rită de otomani încă din 1331. A in-
tervenit, însă, activ în viaţa eparhiei 
sale, trimiţând epistole pastorale şi 
încurajând poporul în păstrarea drep-
tei credinţe, desfăşurând, totodată, şi 
activităţi diplomatice importante.

Prima epistolă adresată nicee-
nilor a fost scrisă în anul 1364, ime-
diat după alegerea lui ca episcop. În 
aceasta, semnalând pericolul proze-
litismului violent al musulmanilor, 
ierarhul Niceei îi îndeamnă pe creş-
tini să nu cedeze în faţa stilului de 
viaţă islamic. De asemenea, Sfântul 

Teofan îi conştientizează pe păs-
toriţi săi de ereziile lui Varlaam şi 
Achindin.

În cea de-a doua epistolă adre-
sată locuitorilor din Niceea, Sfântul 
Teofan îi îndeamnă pe aceştia la 
răbdare. Ştiind că ispitele lor sunt 
cu atât mai mari cu cât se află sub 
dominaţia unei populaţii destul de 
agresive, ierarhul le oferă exemplul 
dreptului Iov. Practic, întreaga con-
strucţie a epistolei este realizată pe 
exemplul răbdării lui Iov şi a neca-
zurilor suferite de acesta.

Cea de-a treia epistolă a episco-
pului Teofan al Niceei este un veri-
tabil tratat despre preoţie în minia-
tură. Sfaturile adresate clericilor se 
înscriu în tradiţia veritabilă stabilită 
deja de Sfinţii Ioan Hrisostom, Gri-
gorie Teologul şi Efrem Sirul. Prima 
parte a epistolei este constituită din-
tr-un rezumat teologic al creaţiei şi 
al lucrării de răscumpărare înfăptu-
ite de Mântuitorul. Apoi, episcopul 
cărturar trece asupra consideraţiilor 
legate de preoţie în Vechiul Testa-
ment. Discutând despre faptul că 
preoţia iudaică este tot atât de deo-
sebită faţă de cea actuală pe cât sunt 
oamenii de îngeri, Sfântul Teofan 
face o consideraţie interesantă: „Nu 
este oare mâna preotului o linguriţă 
care se atinge de Trupul Stăpânului? 
Gura şi tot trupul său nu sunt oare 
un potir sfânt care primeşte Trupul 
şi Sângele lui Hristos, cu mult mai 
de cinste decât linguriţele şi potire-
le neînsufleţite, cu cât acelaşi trup 
devine şi vas, şi membru în parte al 
Trupului primit al Stăpânului?”.

Biserica Ortodoxă îl prăznuieş-
te pe Sfântul Teofan Mărturisitorul, 
episcopul Niceei, în data de 11 oc-
tombrie a fiecărui an.  

S Pr. Adrian Agachi

Cea mai mare parte a tratate-
lor despre preoţie ale Sfinţi-
lor Ioan Gură de Aur şi Gri-

gorie de Nazianz amintesc datoria 
preotului de a învăţa. Pentru aceas-
ta se cere pregătire, o continuă pre-
ocupare nu numai de studiu, ci şi 
de curăţire a sa de păcate. „Preotul 
trebuie să se curăţească întâi, apoi 
să cureţe; să se înţelepţească, apoi să 
înţelepţească; să se facă lumină, apoi 
să lumineze; să se apropie de Dum-
nezeu, apoi să-i apropie pe alţii; să 
se sfinţească, apoi să sfinţească, să 
conducă cu mâinile, să sfătuias-
că cu priceperea”. Un astfel de om 
este şi părintele Gheorghe Giurgea, 
care, la cei 80 de ani, rămâne, în cel 
mai frumos, înălţător şi ziditor sens 
al cuvântului, un adevărat chiverni-
sitor al turmei lui Hristos.

Născut într-o luminoasă zi a 
primăverii anului 1937, în 28 apri-
lie, într-un sat care deschide poarta 
spre binecuvântata Câmpie a Tran-
silvaniei, în Sânger, judeţul Mureş, 
fiul părintelui Dumitru şi al preo-
tesei Ana, învăţătoare în aceeaşi lo-
calitate, Gheorghe Giurgea a des-
coperit farmecul comuniunii cu 
Dumnezeu în biserica strămoşilor. 
A descifrat primele slove la şcoala 
din satul natal, iar apoi a studiat la 
şcolile din Luduş şi Tăureni. Dorul 
după Dumnezeu şi chemarea de 
nestăvilit spre slujirea lui Hristos 
i-au purtat paşii spre băncile Semi-
narului Teologic din Cluj-Napoca, 
pe care l-a absolvit în anul 1957. 
Apoi, pentru desăvârşirea studiu-
lui şi împlinirea misiunii sale, tâ-
nărul Gheorghe Giurgea a urmat 
cursurile Institutului Teologic din 
Sibiu, între anii 1957-1961. În anul 
al III-lea din timpul facultăţii, s-a 
căsătorit cu tânăra Ana Mărgi-

nean, din comuna Cenade, judeţul 
Alba, care l-a sprijinit în misiunea 
de păstorire a sufletelor credin-
cioşilor din parohiile încredinţate 
lui. Doamna preoteasă a completat 
misiunea părintelui şi prin prisma 
faptului că a fost asistentă medica-
lă, aducând mângâiere bolnavilor 
din parohie.

În anul 1961 a fost numit pre-
ot pe seama parohiei Chimitelnic 
(astăzi Cipăieni), comuna Sânger, 
protopopiatul Luduş. În acelaşi an, 
Dumnezeu a binecuvântat tânăra 
familie cu naşterea primului din cei 
doi fii ai părintelui, Gheorghe-Con-
stantin, pentru ca peste trei ani, în 
anul 1964, să vină pe lume cel de-al 
doilea fiu, Dumitru-Nicolae. 

În anul 1969, a fost numit 
preot în parohia Aluniş, cu filia 
Vălenii de Mureş, protopopiatul 
Reghin. Cu râvna sa binecunoscu-
tă, în perioada 1979-1982 a ridicat 
în filia Vălenii de Mureş, pentru 
cele 60 de familii, o biserică de zid, 
închinată Sfântului Ierarh Nico-
lae, în locul celei de lemn. În anul 
1982, Dumnezeu a rânduit ca pă-
rintele Gheorghe Giurgea să devină 
păstorul credincioşilor de la paro-
hia „Sfântul Ierarh Nicolae” Luduş 
I, unde a rămas până la pensiona-
re. Urmând îndemnul Sfântului 
Apostol Pavel, făcându-se „pildă 
credincioşilor cu cuvântul, cu pur-
tarea, cu dragostea, cu duhul, cu 
credinţa, cu curăţia” (I Tim. 4, 
12), părintele şi-a continuat cu râv-
nă misiunea pastorală, concretizată 
în acţiunile de renovare atât a casei 
parohiale, cât şi a exteriorului bi-
sericii, iar în anul 1995 au avut loc 
ample lucrări de curăţare a picturii 
din biserică. Începând cu data de 1 
octombrie 2012, vrednicul părinte 

Gheorghe Giurgea s-a pensionat, 
rămânând însă în continuare un 
sprijin de nădejde pentru sufletele 
credincioşilor, fiind îmbisericit în 
biserica „Sfântul Nicolae”, în care 
a păstorit 30 de ani.

Părintele Giurgea slujeşte la 
Sfântul Altar de 56 de ani, du-
când o viaţă de zidire continuă 
din care, cu toată străduinţa, nu 
ştim ce să alegem mai întâi: grija 
pentru locaşurile de cult, munca 
duhovnicească, cinstea exemplară, 
participarea la activităţile comuni-
tăţii, credinţa, hărnicia, modestia, 
sufletul bun, neafectat de invidii 
şi patimi, harul lui sau autoritatea. 
Precucernicia sa este expresia cea 
mai limpede a românului creştin-
ortodox, curat la suflet, grabnic la 
faptă, neiubitor de avere, ostenitor 
din zori şi până-n noapte pentru 
Hristos şi pentru semeni. Îl rugăm 
pe Bunul Dumnezeu să-l binecu-
vinteze cu darurile Sale şi să-i fie 
alături în slujire şi în bună sfătui-
re mulţi ani de acum înainte, spre 
slava Sa şi a Sfintei Biserici. 

S Pr. Lucian Voşloban

Părintele Gheorghe Giurgea, 
vrednic slujitor al lui HristosSfântul Teofan, episcopul Niceei

Patristica
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Este ştiut faptul că sărutarea 
păcii, care precede rugăciu-
nea Anaforalei, în perioada 

veche avea loc între toţi participan-
ţii la Sfânta Liturghie, aşa cum se 
face astăzi în Biserica Armeană. În 
general, însă, în Biserica Ortodoxă, 
sărutarea se pare că a dispărut de 
multă vreme. În timpul Liturghiei 
săvârşite de un singur preot, săruta-
rea se limitează, conform prescripţi-
ilor tipiconale, doar la cele sfinte. La 
Liturghiile săvârşite de mai mulţi 
preoţi, se păstrează, în parte, vechea 
rânduială, şi sfinţiţii slujitori se să-
rută cu sărutare sfântă unul cu altul. 
Această variantă a sărutării durează 
destul de mult timp, de vreme ce 
are loc între toţi clericii care slujesc. 
Mult mai mult timp dura, însă, în 
Biserica primară, când se făcea între 
toţi credincioşii, se pare, în acelaşi 
mod urmat astăzi de către preoţi. 
Adică, toţi bărbaţii se îmbrăţişau 
între ei şi toate femeile între ele, care 
se găseau în biserică (vezi Constitu-
ţiile Apostolice VIII, 11: „Şi-l sărutau 
clericii pe episcop, bărbaţii pe băr-
baţi, femeile pe femei”).

Deci, pentru acoperirea acestui 
timp, era necesar ca strana să cânte 
ceva. Nu avem mărturii referitoare 
sau aluzii din textele vechi. Mărtu-
ria Sfântului Iustin (secolul al II-lea) 
– „Unii pe alţii cu sărutare ne îmbră-
ţişăm, încetând rugăciunile” (Apo-
logia I, 65, 9) – este foarte veche ca 
să ne lumineze pentru epoca în care 
s-a dezvoltat rânduiala Liturghiei. 
Expresia „încetând rugăciunile” 
presupune mai mult intervalul de 
tăcere, nu numai în ceea ce priveş-
te rugăciunea, ci şi cântările. La fel, 
şi în vechile Liturghii ale Sfinţilor 
Marcu şi Iacov, între îndemnul dia-
conical la sărutare şi următorul în-

demn diaconical care se face „după 
sărutare”, nu există prevedere pentru 
un alt imn care să se cânte de către 
popor. În general, însă, manuscrise-
le, dar şi vechile ediţii ale Liturghi-
ilor, sunt texte destinate preoţilor şi 
rar exista în acestea indicaţii despre 
ceea ce spune poporul.

În Liturghia armeană, în care, 
aşa cum am spus, se păstrează săru-
tarea, se prevede o cântare specia- 
lă a sărutării: „Hristos în mijlocul 
nostru S-a arătat”, care are scopul 
să acopere, prin cântare, timpul 
sărutării. Aceasta ne încurajează să 
cercetăm ceva paralel în Liturghiile 
bizantine. Cântarea: „Pe Tatăl, pe 
Fiul...” nu poate să fie ceea ce cău-
tăm, pentru că este şi scurtă şi mai 
ales se rostea în vechime şi recitativ 
şi nu are nicio legătură cu sărutarea. 
Ea alcătuieşte o pregătire a Simbo-
lului de credinţă şi se leagă cu partea 
a doua a îndemnului diaconical („ca 
într-un gând să mărturisim”) şi nu 
cu primul, care se referă la sărutare 
(„să ne iubim unii pe alţii”). Toată 
această expresie diaconicală, însă, 
trebuie să fie ulterioară, de vreme ce 
vorbeşte despre vestirea Simbolului 
de credinţă, despre care este ştiut că 
a fost introdus în Liturghie în seco-
lul al VI-lea. 

Vechile Liturghii au un îndemn 
special, care se referă doar la săru-
tare, deoarece în vremea aceea nu 
dispăruse încă „Să ne iubim (sau să 
ne îmbrăţişăm) unii pe alţii cu săru-
tare sfântă” (Liturghia Constituţiilor 
Apostolice şi a Sfântului Iacov): „Să 
ne sărutăm unii pe alţii cu sărutare 
sfânt” (Sfântul Marcu). Un oarecare 
îndemn diaconical asemănător exis-
ta şi în Liturghiile bizantine, înainte 
să fie introdus Simbolul de credinţă. 
Este foarte probabil ca a doua parte 
a lui să fie alcătuită când s-a intro-
dus rostirea Crezului şi a încetat să 
se dea sărutarea, şi odată cu aceasta 
a decăzut şi cântarea respectivă, care 
se cânta la vremea sărutării. Centrul 
de greutate s-a mutat pe Simbolul 
de credinţă. Din Rânduielile Dum-
nezeieştilor Liturghii şi din manus-
crise, dar şi din practica de astăzi 

vedem că atunci când preoţii sărută 
Sfintele rostesc stihul: „Iubi-Te-voi, 
Doamne” (Psalm 17, 1). Conform 
unor manuscrise şi ediţii tipărite, se 
rosteşte de trei ori. Conform altora, 
acestui stih i se adaugă şi al doilea, 
din acelaşi psalm („Dumnezeu este 
ajutorul meu şi voi nădăjdui în El”). 

În tot cazul însă, în timpul Li-
turghiei slujită de către un singur 
preot, deoarece nu se dă sărutarea, 
centrul de greutate cade pe aştepta-
rea Simbolului de credinţă, de aceea 
se şi rosteşte: „Pe Tatăl, pe Fiul şi pe 
Sfântul Duh”, adică rezumatul Cre-
zului („şi credincioşii rostesc cu glas 
tare, căci trebuie a-L mărturisi pe 
Dumnezeu, Sfânta Treime” – Nico-
lae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieş-
tii Liturghii). La slujbele Dumneze-
ieştii Liturghii în care coliturghisesc 
mai mulţi preoţi, deoarece se dă 
sărutarea cel puţin între slujitori, 
centrul de greutate cade pe sărutare 
şi timpul este acoperit de cântarea 
stihului psalmului potrivit, pe care, 
probabil, îl păstra şi vechea practică. 
În chip corect, atunci nu se pune: 
„Pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul 
Duh”. De altfel, este răspunsul nu 
la îndemnul principal al sărutării, ci 
la motivaţia cauzei dependentă de 
acesta pentru care se face sărutarea 
între mădularele Bisericii. Mărtu-
risirea credinţei va deveni deplină 
prin Simbolul credinţei peste câteva 
momente. 

» continuare din pag. 2
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Odă celui ce a murit 
pentru un vis...

de Ioan Cioara
Alba Iulia, jud. Alba

Mihai Viteazul, erou între eroi,
Din pagini de istorii 
vii astăzi către noi...
Tu vii măreţ şi aspru pe aripe de timp,
Cu nimbul de lumină 
din românesc Olimp.

Călugăreni, Şelimbăr, Mirăslău...
Momente legendare 
în pagine de cronici, 
Consacră o dorinţă, 
consacră geniul tău: 
Românii-n a lor ţară 
se vreau stăpâni şi volnici!

În Bălgradul în care-ai intrat 
triumfător 
Te-a aşteptat, de veacuri, 
un oprimat popor!
La Iaşi tot visul ardent ţi se-mplini:
O ţar-ajunse una... din ţărişoare tri!

Purtând ardent în suflet 
„o pohtă” milenară, 
Tu ai zidit atuncea o naţie şi-o ţară...
Ai fost împlinitorul acelui gând măreţ 
Şi l-ai plătit cu sânge, 
cu-al vieţii tale preţ...

Duşmanii tăi, tiranici 
şi fără de cuvânt,
Ţi-au retezat, în faşă, 
măreţul tău avânt!...
Dar visul tău de aur, de glorii 
şi de moarte, 
Îl preluă poporul... 
şi-l duse mai departe...

Mihai Viteazul, erou între eroi,
Din pagini de istorii 
vii astăzi către noi...
Tu vii măreţ şi aspru pe aripe de timp,
Cu nimbul de lumină 
din românesc Olimp.

Monumentul Eroilor 
din Petreşti

de Ana I. Borcea
Sebeş, jud. Alba

În jerbe şi prinos de lauri,
Se-nalţă zvelt în mioriticele plaiuri
Cu rădăcini în seve strămoşeşti
Monumentul Eroilor din Petreşti

Şi crucea de pe Monument
Ne aminteşte de Hristos,
Calvarul Lui l-au dus cu toţi,
Război, tu, crud şi nemilos!

În două bătălii, ce crunte!
Ce-avea viaţa să le curme
La tinerii frumoşi din sat.

Români şi saşi ei au lăsat,
Familii multe-ndurerate.
Ei au luptat până la moarte
Pentru ţară şi dreptate!

„Dreptatea” este lucru sfânt
Şi mulţi sunt fără de mormânt,
În gropi comune fără cruce,
Pământul s-a-nroşit de sânge.

Luptară demn ca nişte lei,
Cu drag să ne-amintim de ei!
Şi să-i cinstim cum se cuvine,
Slavă Armiei Române!

Şi pui de lei rămână-n veci 
Pe Monumentul din Petreşti!
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În tradiţia noastră, se spune că în 
ziua de 26 octombrie, de Sfântul 
Dumitru (Sâmedru), se sfârşeşte 

vara păstorilor, începută la 23 apri-
lie, de Sfântul Gheorghe (Sângeorz). 
Sâmedru este cel care desfrunzeşte 
pădurile pentru a-i aduna pe oa-
meni la sărbătoarea recoltei. O de-
scriere concisă a sărbătorii Sfântului 
Dumitru este magistral realizată de 
către profesorul şi etnomuzicologul 
Constantin Brăiloiu. Domnia sa 
spune: „Sărbătoreşte-l bine, nu lu-

cra deloc; încheie socotelile cu cio-
banii care ţi-au ţinut oile peste vară 
şi cinsteşte-i după obiceiul Răscolu-
lui. Sâmbăta fiind Ziua Soroacelor, 
lichidează toate celelalte învoieli şi 
încheie altele, cu aldămaşuri şi vese-
lie – arvuna te leagă, plata te scapă. 
Dar nu uita: cine a luat pe datorie 
plăteşte de două ori”.

Cosmin Manolache consem-
nează în volumul Sărbători româ-
neşti că „anul seamănă cu o casă care 
are două uşi: una stă descuiată o ju-
mătate de an şi este păzită de Sfântul 
Gheorghe, iar pe cealaltă o deschide 
Sfântul Dumitru, când îi vine ziua”. 
Destinele acestor doi sfinţi se asea-
mănă mult. Mare general în armata 
romană şi mai ales un spirit creştin 
cu totul aparte, Dimitrie s-a arătat la 
fel de curajos şi a înfruntat moartea 
mucenicească, aşa cum o făcuse, la 
Roma, Sfântul Gheorghe.

Atenţi la ciclurile naturii şi ale 
vieţii lor, ţăranii au împărţit anul 
oierilor după praznicele celor doi 
sfinţi. Acum, toamna, ciobanii co-
boară, pregătindu-se pentru iarnă. 
Sfântul Dumitru trebuie să des-

frunzească pădurea şi să-i adune pe 
toţi la sărbătorile specifice toamnei, 
la focul lui Sâmedru, când se fac 
focuri mari sau se dau la vale roţi 
aprinse. În sate răsuna chemarea 
„Hai la focul lui Sâmedru!”, căci iar-
na este deja descuiată şi, de acum, 
vremea se strică.

Ciobanii aruncă un topor între 
oi să afle cum va fi vremea: rea, dacă 
lângă topor se aşază o oaie neagră, 
bună, dacă oaia este albă. În ziua de 
26 octombrie, mai ales în satele din 
Oltenia şi din Muntenia, se aprind 
focuri rituale, iar femeile dăruiesc 
copiilor covrigi, mere, nuci sau fruc-
te uscate. Seara, bărbaţii scot tăciuni 
din vatră şi îi aruncă în livezi pentru 
ca anul următor să aducă o recoltă 
bogată în roade.

În calendarul popular se ser-
bează Moşii lui Sâmedru, cunoscuţi 
şi sub numele de Moşii de toamnă 
sau Moşii cei Mari, sâmbăta prece-
dentă fiind cea mai mare Sâmbătă a 
morţilor de peste an. Aceasta este o 
datină deosebit de importantă în lu-
mea satului românesc. Sărbătoarea 
Moşilor, sau simplu Moşii, este pro-

venită din cultul arhaic al strămo-
şilor totemici, o temă frecventă în 
mitologia generală. Aceştia se pare 
că îşi au originea încă din timpul 
geto-dacilor şi reprezintă, de fapt, o 
formă a cultului strămoşilor.

Originea celor mai mulţi Moşi 
este de natură arhaică, fără influen-
ţe creştine, cum ar fi: Moşii de vară, 
Moşii de Rusalii, Moşii de Sânziene, 
Moşii de Rusitori, Moşii de Sâme-
dru, Moşii de flori de mărţişor, iar 
alţii erau legaţi strict de sărbătorile 
religioase: Moşii de Arhangheli (8 
noiembrie), Moşii de Crăciun, Moşii 
de Ispas, Moşii de Joimari, Moşii de 
Sânpetru, Moşii de Piftii, Moşii de 
ajun etc. Cei mai importanţi atât 
prin vechime, cât şi prin varietatea 
practicilor cu caracter de ritual sunt 
cei care corespund anotimpurilor: 
Moşii de primăvară sau Mucenicii, 
Moşii de vară (sâmbăta ce precede 
Rusaliile), Moşii de Toamnă (cele-
braţi fie la Ziua Crucii, cu pomeni 
pentru sufletul morţilor, fie la Sfân-
ta Maria Mică sau de Sâmedru) şi 
Moşii de Iarnă (sărbătoriţi în sâmbă-
ta dinaintea postului Crăciunului).

Cornel Dan Niculae, în lu-
crarea Magia şi fiinţele fantastice 
din arhaicul românesc, ne spune 
că Moşii sunt serbările dedicate 
strămoşilor, deci sufletelor mor-
ţilor, şi nu întâmplător ele au loc 
în zilele aşa zise „de cumpănă” ale 
anotimpurilor, cum ar fi solstiţii 
şi echinocţii, ci datorită credinţei 
ancestrale că strămoşii mitici con-
trolează şi patronează atât ciclurile 
naturii, cât şi activităţile sezoniere 
ale oamenilor. În aceste perioade 
de răscruce ale anului se crede că 
graniţa dintre lumea viilor şi cea a 
morţilor este foarte uşor de trecut, 
deci duhurile morţilor se întorc 
pe pământ în locurile de baştină, 
şi cum niciodată nu se poate şti 
dacă sunt binevoitoare sau nu, se 
fac adevărate ceremonii în care li 
se aduc ofrande pentru a îmbuna, 
a câştiga bunăvoinţa strămoşilor şi 
a asigura în anul următor recolte 
bogate. De aceea vechile obiceiuri 
se păstrează în continuare ca o fru-
moasă tradiţie.

S Petruţa Pop

Răspunsul Bisericii 
la întrebările societăţii

Ioannis Foundoulis, Dialoguri liturgice, 
Editura Bizantină, Bucureşti, 2008.

Tradiţia 

La Sfânta şi Dumnezeias-
ca Liturghie, ce trebuie să se 
cânte: „Iubi-Te-voi, Doamne” 
sau „Pe Tatăl, pe Fiul...”? În 
unele locuri se cântă ambele, 
iar în alte părţi doar a doua. 
Care variantă este cea corectă?
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Glasul Evangheliei
La loc de frunte în şirul între-

bărilor care trebuie să ne neli-
niştească şi dezmorţească mo-

ralmente, evident, este, iată, această 
întrebare compozită: ce facem noi, 
preoţii/sacerdoţii şi leviţii acestui fră-
mântat început de veac şi de mileniu, 
în ce mod subscriem la responsabi-
litatea asumării manifeste a rigorilor 
Legii Noi?; suntem măcar docţi, ase-
menea ispititorilor veşnic la pândă sau 
suntem cunoscători de Lege Nouă şi 
făcători de lege veche?; sau suntem 
nişte biete „fiinţe amestecate şi ambi-
gue, cu o bizară cumpănă între bine 
şi rău”?; sau suntem nişte apologeţi 
ai unei religiozităţi maniacale şi ni-l 
închipuim pe Dumnezeu tiranic şi 
încruntat, tot timpul suspicios, for-
malist, „ortodox pur”, veşnic pus pe 
gâlceavă şi intrigă şi gelos?; sau ne ba-
tem pe burtă cu veşnicia, ne aureolăm 
cu puzderie de merite şi zorzoane, ne 
credem proprietari exclusivi ai adevă-
rului, câtă vreme expresia noastră ar 
trebui să fie discreţia şi generozitatea, 
responsabilitatea, smerenia şi umilin-
ţa (…) Timpul exprimării noastre ca-
ritabile (alta decât cea instituţională, 
de tip business) nu trebuie amânat; 
pentru că viaţa semenilor noştri este 
tot mai des ameninţată de tâlharii în 
travesti; pentru că viaţa atâtor semeni 
de-ai noştri se derulează aidoma unei 
poveşti triste, asemenea unei lupte 
disperate şi inegale cu o suprastructură 
socială cinică, inumană şi insensibilă. 
De aceea, dar, dacă vreţi creştineşte, 
„să ne amintim mereu că nu suntem 
singuri, că suntem sociali şi trebuie să 
aranjăm (pentru a ne arăta sociabili-
tatea) un spaţiu, primo, interior, al pă-
cii şi armoniei, al bucuriei de a dărui, 
pe care nu ni le poate lua nimeni (…) 
tocmai, pentru că nu suntem indi-

vizi/ entităţi doar, ci împreună trăim, 
fiinţăm, suferim, sperăm, suntem îm-
preună şi atunci când nu vedem/ nu 
vrem să vedem acest lucru”.   

Duminica a 22-a după Rusa-
lii (Bogatul nemilostiv şi săracul 
Lazăr); Ev. Luca 16, 19-31;

Duminica a 25-a după Rusa-
lii (Pilda samarineanului milos-
tiv); Ev. Luca 10, 25-37; 

Duminica a 26-a după Rusa-
lii (Pilda bogatului căruia i-a ro-
dit ţarina); Ev. Luca 12, 16-21;

Duminica a 30-a după Rusa-
lii (Dregătorul bogat - păzirea po-
runcilor); Ev. Luca 18, 18-27.

O dată în plus, prin mijlocirea 
pericopelor evanghelice, aferente 
Duminicilor a 22-a şi a 26-a după 
Rusalii, se demonstrează faptul că 
bogăţia, opulenţa, îmbuibarea pre-
dispun la nebunie morală. Că nu este 
uşor ca omul de tipul protagoniştilor 
din cele două pericope să se confrun-
te cu, şi să înfrunte propriul sine, 
mai ales dacă el, sinele, are un trecut 
şi un prezent deloc onorabil; dacă în 
eul propriu se iţeşte şi cronicizează 
nebunia celor trei iubiri: iubirea de 
avere, iubirea de putere şi iubirea de 
plăcere; şi dacă cine ştie cine, pentru 
unele ca acestea, le întunecă nu doar 
mintea, ci şi inima şi calea. Că omul 
ajuns, mai ales atunci când ajungerea 
lui nu este tocmai licită, crede sau 
mai bine zis se înşală crezând că este 
nemuritor şi atotputernic, că nimeni 
şi nimic nu-i poate sta în cale; ba mai 
mult, îşi permite să sfideze cerul, în 
care mai mult nu crede. Înaintea lui 
primează instinctul, plăcerea tru-
pească; totul ar putea rămâne în sfe-
ra unor pilde moralizatoare, dacă nu 

am asista consternaţi la supremaţia 
şi proliferarea unei asemenea logici 
periculoase, perfide, contaminante. 
Şi aşa, azi, suntem martorii unui 
extraordinar efort, pe care mai toate 
categoriile sociale îl disponibilizea-
ză în scopul de a-şi eclipsa, umili şi 
dispreţui semenii, de a-şi strica jitni-
ţele şi de a le zidi mai mari, uitând 
sau ignorând fragilitatea intrinsecă 
şi incompatibilitatea, din perspecti-
vă morală a intenţiei şi lucrării lor. 
Urmările sunt adesea dramatice şi 
chiar tragice. Totuşi, în paradigma 
dumnezeiască, sunt multe căi prin 
care toţi oamenii îşi pot reconsidera 
viaţa şi îşi pot reaşeza frumos sufle-
tul. Doar se zice că, dacă un păcătos, 
fie el bogat sau sărac, „cade cu capul 
în jos, către iadul cel înfricoşător, 
şi dacă în căderea lui se umileşte şi 
se căieşte pentru toate câte a făcut, 
Dumnezeu îl întoarce pe loc şi îl 
duce în rai”; aşadar, lucrurile se pot 
aranja şi aici, cu condiţia ca cei abi-
litaţi, nu doar haric şi administrativ, 
să se autosesizeze şi să-şi reconsidere 
menirea de formatori de caractere; 
în acest fel, capacitând toate valen-
ţele umane, inclusiv cele materiale, 
să impună şi prin mijlocirea lor iubi-
rea şi milostenia lucrătoare. Aceasta, 
şi pentru a nu spori propria lor şi a 
noastră suferinţă; şi chiar dacă le este 
greu, este imperativ să accepte măcar 
„o atitudine condescendentă, bine-
voitoare, o îngăduinţă şi o blândeţe 
care să amintească de copilul/ darul 
de inefabil din noi”.

Duminica a 25-a după Rusalii 
este celebra pildă a samarineanului 
milostiv. Se vorbeşte în acest text bi-
blic despre un învăţător de lege doct, 
dar numai atât; se vorbeşte, apoi, des-
pre o întâmplare aparent banală, un 

om oarecare a căzut în mâinile tâl-
harilor; ni se prezintă, în continua- 
re, atitudinea unor oameni faţă de 
semenul lor agresat şi tâlhărit. Din 
întâmplare, spune Sfânta Evanghe-
lie, un preot a trecut pe acolo şi vă-
zându-l, l-a ocolit; la fel a procedat şi 
un levit (trebuie subliniat faptul că 
aceşti doi indiferenţi sunt reprezen-
tanţi ai Legii vetero-testamentare; 
ai Legii vechi). Antitetic, ce mult ne 
place nouă, celor de azi, să ne soco-
tim reprezentanţi ai Legii noi; dar 
realizăm noi faptul că Legea nouă 
înseamnă şi suspendarea diferenţe-
lor şi prejudecăţilor, este ardere de 
sine, inhibarea oricărei ipocrizii, este 
un „invadant puls interior şi intero-
gativ, este un preambul miraculos al 
unui alt mod de a se exprima pe sine 
omul”; este o nouă cale de exprima-
re a sinelui şi a tainelor lui lăuntrice, 
este acea instanţă care „l-a condam-
nat irevocabil pe om la conştiinţă, 
recunoştinţă şi generozitate”. Toc-
mai, pentru că, dacă formalismul, 
insensibilitatea, fariseismul, laşitatea 
încearcă încă să îngenuncheze dem-
nitatea umană, iar dacă cei rându-
iţi a fi imitatio întru milă şi iubire 
manifeste a samarineanului milostiv 
nu se trezesc din nesimţitul somn al 
propriei suficienţe, atunci se va scula 
asupra lor judecata divină pandant 
cu durerosul blestem al istoriei, dam-
natio memoriae.

Evanghelia Duminicii a 30-a 
după Rusalii face parte din lucrarea 
christică şi, implicit, a Bisericii, de a 
înnobila acele drepturi şi avataruri 
care „nu acoperă doar porţiunea 
seculară a omului, ci anvergura lui 
integrală” (...) Începând cu a doua 
jumătate a lunii noiembrie, intrăm, 
iată, în linie dreaptă în vederea în-

tâmpinării Crăciunului; dacă evan-
gheliile anterioare ne-au edificat 
asupra factorului justiţiar, care la 
Dumnezeu nu scârţâie, dacă ne sur-
prind deloc plăcut dezechilibrele mo-
ral-mentale, Duminica a 30-a după 
Rusalii, iată, ne descoperă un alt 
adevăr trist: tocmai atunci când ne 
credem stăpânii bunurilor materiale, 
dovedim prin neputinţa renunţării 
la ele, a detaşării şi a unei înţelegeri 
superioare, şi în consonanţă cu voia 
lui Dumnezeu, că nu ne putem ridi-
ca la nivelul norocului de a le fi avut. 
Drept aceea, tânărul din evanghelia 
noastră este un indecis, un ambi-
guu, un paradox; pentru că este in-
compatibilă cu tinereţea, raportarea 
unilaterală, fragmentată şi formală 
la viaţă. Raportarea unilaterală care 
rezidă în faptul că era copleşit, era 
strivit de povara averilor sale, era 
stăpânit de lăcomie şi avariţie; şi, ca 
urmare, atunci când Iisus îi reco-
mandă lepădarea de cele materiale, 
spre a se desăvârşi, el pleacă întristat. 
Dar pentru că la Dumnezeu nimic 
nu este cu neputinţă, ar fi nedrept 
să nu oferim nicio şansă tânărului 
dregător. Tocmai, pentru că îl reco-
mandă ca virtual candidat la graţia 
divină tinereţea lui; mai mult, prin 
faptul că s-a interesat de veşnicie, a 
recunoscut-o, implicit, a tânjit-o. Pro-
blema se pune, azi, şi în termenii în 
care noi avem ştiinţa şi conştiinţa şi 
profilul moral de a antama înaintea 
tinerilor acestui veac, iată, într-atât 
de narcotizat de duh materialist, un 
dialog legat de antinomiile vieţii, în-
tre care şi relaţia cu cele materiale; şi, 
conex/congruent, cu statuarea sine 
die a erei concupiscenţei.       

S Pr. Iosif Zoica 

Noi, românii, se vede treaba, 
suntem condamnaţi la dor. 
Pe care musai să ni-1 du-

cem ca pe o cruce. Şi atât de mult 
dor va fi trebuit să poarte în sine pă-
rintele profesor George Remete, de 
va fi ales, iată, să „plătească cu atâ-
tea insomnii în faţa foii de hârtie”, 
tocmai spre a „salva” şi desluşi din 
misterul creaţiei şi din consecinţele 
păcatului adamic, iubirea lui Dum-
nezeu şi suferinţa omului, dinaintea 
acelora care, din prea multă vorbă-
rie, uită ceea ce este esenţial: să tacă, 
tocmai pentru că „tăcerea, dacă nu 
micşorează răul, nu face nimic pentru 
a-l spori”. Aşadar, ne putem socoti li-
niştiţi şi pentru faptul că încă o dată 
teologul dogmelor (urmaş adică în-
tru competenţă, pertinenţă, subtili-
tate, creativitate, serenitate, docenţă 
teologică interdisciplinară; bucurie 
şi smerire, fidelitate şi autenticitate 

pastoral-liturgice; freamăt şi dor mi-
sionare; spontaneitate, fermitate şi 
claritate în comunicare, al părintelui 
Dumitru Stăniloae) este consecvent 
cu sine şi cu firul roşu, subliminal, 
al învăţăturii christice – paradoxul. 
Tocmai, pentru că doar aleşilor în-
tru inteligenţă, Dumnezeu le con-
feră dreptul (şi preeminenţa) de a 
„împinge paradoxul cât de departe, 
tocmai spre a spulbera mediocritatea 
şi ternul unei armonii fără opinii”, a 
unei „armonii plicticoase şi stagnan-
te”: pentru că, una este polemica şi 
paradoxul care angajează o cauză, şi 
alta este ofensiva şi lupta culisierilor 
şi a acelora care abia aşteaptă ca „în-
vingătorii să-şi şteargă urmele sudo-
rii”, spre a li se înfăţişa drept fideli.

În viaţă nu putem să nu privim 
răul şi urâtul fără să ne crispăm; 
chiar şi pentru faptul că şi unul şi 
altul degradează în om chipul şi-l 
forţează să abandoneze inocenţa so-
litudinii, „şi-l tăvălesc în banalitate 
şi-l despoaie de orice nobleţe”. Părin-
tele profesor George Remete a scris şi 
publicat, iată, o carte care, din per-
spectiva celor spuse mai sus, este una 
a esenţelor. Este în literatura de spe-
cialitate unica scriere care, în pagini 
nu tocmai multe, reuşeşte să deslu-
şească cele două condiţii (în carte 
se vorbeşte de trei) deasupra cărora 
timpul şi spaţiul, soarele şi stelele şi 
luna, cerul şi pământul şi mirabilul 
şi naturalul şi ceea ce este dincolo de 
„porţile ferecate ale zeilor” şi curio-

zitatea şi tupeul profanului stau încă 
uluite: suferinţa omului postadamic 
(postparadisiac) şi iubirea (dintotdea-
una) a lui Dumnezeu”. Or, tot ceea 
ce a produs de excepţie, minunat, 
celebru, nemaipomenit, încântă-
tor, bun, magic, măreţ, în grup ori 
în singurătate, realist sau figurativ 
mintea omenească, conduce la nos-
talgia după „perfecţiunea” şi fericirea 
naturii umane edenice (de unde re-
zultă inechivoc că, în afara raiului, 
omul este esenţialmente în suferinţă 
– tocmai, pentru că şi-a tăiat singur 
„craca” care-l ţinea în proximitatea 
lui Dumnezeu, lângă şi în iubirea 
desăvârşită); şi la invocarea, implora-
rea, căutarea, cântarea, imaginarea, 
plângerea, dorirea, sporirea şi (re)câş-
tigarea iubirii lui Dumnezeu; este, 
dacă vreţi, răspunsul, atitudinea, po-
ziţia şi depoziţia faţă de deruta teleo-
logică, faţă de criza de identitate, cu 
care se confruntă omul postadamic 
şi faţă de cauza avatarurilor acestuia 
în re-descoperirea şi redefinirea sco-
pului vieţii. Tocmai, pentru că odată 
scos din rai, inima omului s-a um-
plut de nelinişte şi ură, pe atât, pe 
cât era înainte plină de pace şi iubi-
re. Tocmai, pentru că, pentru a trăi, 
inima trebuie hrănită fără încetare; 
or, hrana inimii este chiar starea, 
condiţia, iubirea, comoara, dorul, 
ura, suferinţa, bucuria, pacea, visul, 
speranţa, căldura, sfâşierea, ambiţia, 
rătăcirea, risipirea, lacrima şi întoar-
cerea omului (...)

Către Dumnezeul unic, către iu-
birea care pe toate le înţelege şi iartă şi 
rabdă, se-ndreaptă, tot mai sesizabil, 
omul suferinţei, omul nostalgiei, omul 
„zeităţilor lascive”, omul spectacolelor 
sângeroase, omul venit în fire, omul 
cuminţeniei, omul sleit de rău, eşapat 
parcă instantaneu din protoistorie şi 
arhaicul de sub incidenţa idolatriei şi 
foarte repede vămuit de postmoder-
mism. Omul suferind de ficţiune, de 
o viaţă dezmembrată, dezarticulată, 
omul în stare din nou să viseze şi să 
vibreze, în stare să se întrebe, culmea, 
de condiţia şi de cântecul cucului, de 
suferinţa şi tragismul Eminescu(lui), 
în stare să se emoţioneze. Tocmai 
pentru că de la Dumnezeul Unic vine 
absolutul de iubire, din descoperire, 
din întrupare, din jertfă, din înviere; 
absolut care „a intrat total şi definitiv 
în Istorie”; şi de atunci, şi suferinţa 
devine conştiinţă, ca şi păcatul, ca şi 
dorul, ca şi credinţa. Şi aşa: „ca pe o 
presimţire, ca pe un avertisment al 
lui Dumnezeu”, omul simte că fără 
suferinţa asumată, între el şi Creator 
se interpune spiritual altă iubire (cea 
pentru care şi cu care l-a „înşelat” pe 
Dumnezeu); şi aşa, conştiinţa lui, de o 
devastatoare sfâşiere, dar „blândă vra-
jă de iubire”, şi dureroasă strângere de 
inimă şi de dorinţă, dă ghes lacrimilor 
de pocăinţă, lacrimi de aur şi înger, 
peste sordidul de până atunci - şi se 
abandonează absolutului de iubire. 
Şi aşa, om şi suferinţă se refugiază în 
Dumnezeu, ca-ntr-un „port al salvă-

rii”. Şi pentru că suferinţei i-a fost dat 
(îi este dat) să fie pentru om o descăr-
care a sufletului, o jertfă de expiere, o 
binecuvântare, iubirea lui Dumnezeu 
va plânge şi pentru el, cu toată solemna 
şi inefabila bucurie a salvării (...)

Şi pentru a da, totuşi, consistenţă 
şi rost intervenţiei noastre, şi pentru 
a fi siguri de determinarea cititorului 
şi pentru a nu face să sufere zadarnic 
buna cuviinţă, finalmente vom lăsa 
autorul să vorbească despre: „înţelesul 
suferinţei şi realitatea iubirii lui Dum-
nezeu se pot descoperi, însă, dacă ajun-
gem să realizăm că iubirea, ca esenţă a 
fiinţei, este o comunicare în tăcere; adân-
cimea, totalitatea şi supremul iubirii nu 
le dă cuvântul, ci tăcerea; marile acte ale 
fiinţei, primele şi ultimele adevăruri şi 
lucruri ale ei sunt acte ale tăcerii; prin 
urmare, trebuie să învăţăm că tăcerea 
lui Dumnezeu faţă de suferinţa umană 
nu este absenţă, ci iubire, compasiune 
şi lucrare în tăcere”; aceasta, pentru că 
toate suferinţele (po)căinţele şi iubirile 
sunt (şi) „fructele amare ale faptelor 
noastre, fără consumarea cărora con-
ştiinţa nu se poate deschide către cer” 
(…) Tocmai de aceea, autorul, respon-
sabil cum îl ştim, nu şi-a îngăduit să 
se statueze dincolo de destinul şi de 
suferinţa Neamului său; iar cuvinte-
le cărţii, grefate peste rănile deschise şi 
dorurile închise ale poporului român al 
lui Dumnezeu, prefac dumnezeieşte în 
iubire această suferinţă...

S Pr. Iosif Zoica

George Remete, ,
Alba Iulia, Ed. Reîntregirea, 2017Re

ce
nz

ie



Conform ultimelor modificări 
ale Legii 448/2006 privind 
Protecţia şi promovarea drep-

turilor persoanelor cu dizabilităţi, sur-
venite printr-o Ordonanţă de Urgenţă 
a Guvernului, se anulează existenţa 
Unităţilor Autorizate Protejate (UAP), 
iar cele fără personalitate juridică nu 
vor mai putea exista decât ca secţii ale 
instituţiilor publice. 

Conform Legii 448/2006, reac-
tualizată în 2008 şi 2016, angajarea 
persoanei cu handicap în muncă se 
realizează în următoarele forme: a) pe 
piaţa liberă a muncii; b) la domiciliu; 
c) în forme protejate. Formele proteja-
te de angajare în muncă se constituie 
fie în loc de muncă protejat, fie în Uni-
tate Protejată Autorizată. Aceasta din 
urmă este definită drept „operatorul 
economic de drept public sau privat 
cu gestiune proprie, în cadrul căruia 
cel puţin 30% din numărul total al 
angajaţilor cu contract individual de 
muncă sunt persoane cu handicap”.

Precizăm faptul că Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 60 din 

2017 a fost emisă cu scopul declarat 
de a creşte veniturile persoanelor din 
categoria analizată, dar concomitent 
s-a păstrat obligaţia angajatorilor care 
deţin 50% salariaţi sănătoşi să aibă 
angajaţi cu nevoi speciale într-un pro-
cent de 4% din numărul total de sa-
lariaţi.

În cursul anului curent, pe moti-
vul necesităţii de a mări sumele strân-
se la bugetul de stat, Guvernul, prin 
Ordonanţa de Urgenţă 60/2017, a decis 
sistarea activităţii Unităţilor Autorizate 
Protejate începând cu data de 1 sep-
tembrie. Nemaibeneficiind de posibili-
tatea de a vinde produsele realizate de 
persoanele cu nevoi speciale, care sunt 
principalii lor angajaţi, UAP-urile ris-
că să se închidă, disponibilizând chiar 
persoanele din categoria vizată, pentru 
că legea nu le mai permite să coopteze 
taxa pe care o puteau orienta spre ele 
instituţiile care nu doreau personal cu 
handicap, preferând să cumpere pro-
duse realizate de acesta. Trebuie men-
ţionat faptul că pentru a-şi dovedi re-
ceptivitatea faţă de membrii societăţii 
sale, orice stat apelează la resursele tu-
turor acestora, indiferent dacă au sau 
nu o dizabilitate.

Deşi OUG 60/2017 prevede că 
suma plătită statului de instituţiile 
fără personal cu dizabilităţi pentru 
veniturile alocate acestei categorii s-a 
dublat de la 1 septembrie, multe ase-
menea instituţii sau firme preferă să 
menţină în continuare doar personalul 
valid, deoarece la un calcul simplu al 
numărului total de salariaţi înmulţit 
cu salariul minim brut pe economie 
le apare ca ineficientă angajarea pro-
centului de personal cu nevoi speciale 
cerut de lege.

Considerăm că persoana cu han-
dicap încadrată în muncă reprezintă o 
valoare pentru societate şi, în special, 
pentru comunitatea căreia îi aparţine, 
de aceea autorităţile centrale şi locale 
au obligaţia „să promoveze un mediu 
de muncă deschis, incluziv şi accesi-
bil persoanelor cu handicap” (Legea 
448/2006, revizuită în 2008 şi 2016, 
art. 75, alin. 2, lit. a şi b). Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului 60/2017, al 
cărei scop era protejarea persoanelor cu 
dizabilităţi, ar putea avea efectul invers, 
generând pierderea locurilor de muncă 
ale unor asemenea persoane. 

La protestele organizate de per-
soanele cu nevoi speciale, angajate ale 
UAP, care se tem că vor rămâne şome-
re, Ministerul Muncii şi Justiţiei Soci-
ale a răspuns că va obliga angajatorii de 
pe piaţa liberă a muncii să organizeze 
concursuri speciale vizând integra-
rea profesională a acestora, fără însă 
a susţine în faţa patronilor necesitatea 
valorificării capacităţilor restante ale 
persoanelor cu nevoi speciale şi ideea 
că ele nu sunt o povoară socială. 

Susţinem utilitatea existenţei atât 
a Unităţilor Protejate, care au ridicat 
din statutul de asistat social multe 
persoane cu nevoi speciale şi, simul-
tan, pledăm pentru a se susţine de 
către toţi factorii decizionali necesita-
tea integrării acestora pe piaţa liberă a 
muncii, pentru a se dovedi utilitatea 
lor comunitară. Reliefăm faptul că 
doar în acest mod Ordonanţa 60 nu 
va schimba scopul Legii 448/2006, 
transformând-o într-un act normativ 
contrar persoanelor ale căror drepturi 
trebuie să le susţină şi promoveze.

SAs. soc. Gabriela Mureşan

După căderea în păcat a pri-
milor oameni, ştim cu toţii 
cât de mult s-a degradat le-

gătura dintre Dumnezeu şi făptura 
Sa. Chiar dacă El l-a creat pe om şi i-a 
oferit acestuia toate cele necesare pen-
tru a rămâne într-o armonie perfectă 
cu Creatorul, omul parcă nu a mai 
fost mulţumit, din momentul în care 
a aflat de la diavol că poate să fie ase-
menea lui Dumnezeu. Şi astfel, primii 
oameni, prin neascultare, au devenit 
„promotorii unei omeniri, care în loc 
să Îl caute pe Dumnezeu, s-a îndepăr-
tat şi a încercat să se ascundă de El”. 
Astfel, Adam şi Eva, prin păcat, îşi de-
teriorează modul lor de viaţă, însă nu 
rup total relaţia cu Dumnezeu, pentru 
că Acesta le dă în continuare misiunea 
de a umple pământul şi de a-l stăpâni 
(Fac. 1, 18), însă, nu la fel ca înainte de 
căderea în păcat, ci prin muncă, oste-
neală şi sudoare (Fac. 3, 17-19). 

Cu toate acestea, nu putea Dum-
nezeu să rămână indiferent şi să lase 

întreaga omenire în această stare de 
păcat şi supusă morţii, pentru că El 
este iubire şi pentru aceasta, când 
a sosit plinirea vremii (Gal. 4, 4), a 
hotărât să trimită un răscumpărător 
pentru păcatele omenirii. Acest răs-
cumpărător a fost Însuşi Fiul Său, 
Care, prin întruparea Sa, a marcat 
începutul unei noi lumi care are ca 
scop mântuirea şi dobândirea vieţii 
veşnice. După Sfântul Apostol Pavel, 
întreaga lume, începând de la creaţie, 
poate fi împărţită în două mari pe-
rioade care se desfăşoară „în jurul a 
două modele tipice şi două căpetenii 
spirituale ale omenirii: omenirea de-
căzută şi nemântuită, grupată în jurul 
lui Adam, şi omenirea restabilită prin 
Hristos”. 

Este de subliniat, totodată, fap-
tul că Sfântul Apostol Pavel cunoştea, 
înţelegea şi observa foarte bine con-
trastul dintre Hristos şi Adam, pe 
care îl şi evidenţiază prin cuvintele: 
„Precum în Adam toţi mor, aşa şi 
în Hristos toţi vor învia” (I Cor. 15, 
22). Cu alte cuvinte, amândoi, atât 
Hristos, cât şi Adam, stau la înce-
putul unei noi lumi. Dacă Adam, 
prin căderea în păcat, a adus în lume 
moartea, Hristos, prin jertfa Sa de pe 
Cruce, aduce tuturor viaţa veşnică 
şi îndreptarea: „Căci, dacă prin 
greşeala unuia moartea a împărăţit 
printr-unul, cu mult mai mult cei ce 
primesc prisosinţa harului şi a da-
rului dreptăţii vor împărăţi în viaţă 
prin Unul Iisus Hristos” (Rom. 5, 
17). Pentru a delimita şi mai clar 
diferenţa dintre Adam cel „vechi” şi 
Adam cel „nou”, ne vom folosi tot 

de cuvintele Sfântului Apostol Pavel 
care spune: „Făcutu-s-a omul cel din-
tâi Adam, cu suflet viu; iar Adam cel 
de pe urmă cu duh dătător de viaţă” 
(I Cor. 15, 45).

Dacă am vorbit de diferenţa în-
tre Adam cel vechi şi Adam cel nou, 
trebuie să prezentăm şi asemănarea 
dintre cei doi, care, în urma prezentă-
rii elementelor analogiei, vom observa 
că are un caracter simetric. În primul 
rând, observăm că atât Adam, cât şi 
Iisus Hristos nu au un tată trupesc. 
Adam a fost născut din pământ fe-
ciorelnic şi din Duhul lui Dumnezeu, 
la fel cum Iisus a fost născut dintr-o 
Fecioară şi din voinţa lui Dumnezeu. 
Astfel, la fel cum primul Adam a fost 
făcut din ţărână de Dumnezeu, la fel 
şi al doilea Adam, trebuia să fie alcă-
tuit ca om de Dumnezeu, pentru a se 
crea o legătură cu cel din urmă. Apoi, 
o altă asemănare este aceea că atât 
Adam, cât şi Hristos au fost oameni 
importanţi care au lăsat o ampren-
tă puternică asupra omenirii, fiecare 
în felul său; Adam a fost începătorul 
morţii, iar Hristos începătorul vieţii.

În concluzie, putem spune că 
prin Adam cel vechi noi moştenim 
moartea ca plată a păcatului, dar prin 
Adam cel nou dobândim viaţa, toc-
mai pentru că Acesta din urmă este 
„începătură a învierii celor adormiţi”. 
Biruinţa morţii nu a putut fi realizată 
decât de Adam cel nou care din iubire 
faţă de oameni şi din bunăvoinţă a în-
durat toate nedreptăţile şi suferinţele, 
lăsându-Se răstignit pe Cruce.  

S Pr. Silviu Florea

l Luna octombrie prilejuieşte numeroase pelerinaje în 
Patriarhia Română? 

Pelerinajul este un prilej de mărturisire a credinţei, prin 
care creştinii evlavioşi oferă cuvenita cinstire sfinţilor. 

Cei ce se hotărăsc să plece într-un pelerinaj fac aceasta 
din dorinţa şi având convingerea că vor primi ajutorul lui 
Dumnezeu, prin mijlocirile sfinţilor la ale căror sfinte moaşte 
merg să se închine.

Cea mai cunoscută dintre toţi sfinţii ale căror moaşte se află 
pe teritoriul României, Sfânta Cuvioasă Parascheva, adună, în 
fiecare an, cu prilejul cinstirii sale, sute de mii de pelerini din 
toate colţurile ţării. Marea sărbătoare a Iaşilor reprezintă, în cele 
din urmă, un dar reciproc: pelerinii vin în data de 14 octombrie 
să-i fie alături în ziua prăznuirii, iar sfânta luminătoare a Moldo-
vei răsplăteşte darul primit pe tot parcursul anului, fiind grabnică 
ajutătoare a celor care îi cer ajutorul.

Data de 21 octombrie prilejuieşte pomenirea Sfinţilor Cu-
vioşi Mărturisitori Visarion şi Sofronie şi a Sfântului Mucenic 
Oprea. Legaţi de aceşti iluştri înaintaşi prin rugăciune, uni-
tate de gândire şi idealuri, credincioşii primesc putere de 
jertfă şi vigoare în vederea recuperării şi afirmării vieţii sfinte 
a tuturor eroilor credinţei şi ai neamului românesc. Farmecul 
acestei sărbători este sporit în fiecare an de aducerea spre în-
chinare a moaştelor unor sfinţi cunoscuţi din Biserica noastră, 
astfel că nobilul eveniment de la Alba Iulia reuneşte, an de 
an, un însemnat număr de pelerini.

În ziua de 27 octombrie, în Patriarhia Română, este prăz-
nuit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, 
ale cărui moaşte se află în Catedrala patriarhală. Acesta a fost 
primit cu mare bucurie şi evlavie în România. Aducând multe 
binecuvântări oraşului şi ţării, evlavia credincioşilor faţă de el 
a crescut mereu. Datorită numărului mare al credincioşilor, 
care stau uneori zeci de ore la rând spre a se închina sfintelor 
sale moaşte, numărul zilelor în care racla este aşezată spre 
cinstire a crescut progresiv, ajungându-se în prezent ca vreme 
de o săptămână pelerinajul să fie neîntrerupt.

Pentru a aduce folos duhovnicesc în viaţa noastră, pelerinajul 
trebuie pregătit din timp, iar purtarea noastră şi raportarea 
la semeni în timpul acestui periplu trebuie să fie încărcată de 
dragoste. Numai aşa efortul nostru duhovnicesc ne va aduce 
mângâiere şi bucurie în suflete.

S Pr. Liviu Tarcău 
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 Creştini, ştiaţi că... ?

 Actualitatea creştină
l Peste o sută de ierarhi prezenţi la Sfânta Liturghie ofi-
ciată cu prilejul aniversării a 125 ani de creştinism ortodox 
în Chicago

Peste o sută de ierarhi, împreună cu clericii din zonă şi cu 
numeroşi credincioşi, între care mulţi tineri în costume 

tradiţionale, au participat la evenimentul panortodox care 
a avut loc în statul american Illinois, organizat cu prilejul 
împlinirii a 125 ani de creştinism ortodox în Chicago.

Episcopii eparhioţi din Chicago au serbat acest eveni-
ment istoric prin concelebrarea Sfintei Liturghii la Lane Tech 
Auditorium. Serviciul liturgic a fost precedat de o procesiu-
ne cu întregul sobor de clerici şi credincioşi. Răspunsurile 
la Sfânta Liturghie au fost oferite în limba engleză de către 
corul panortodox din Chicago, dar au fost intonate şi imne 
tradiţionale ortodoxe ale jurisdicţiilor participante.

Au luat parte reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe: 
Greacă, Rusă, Sârbă, Ucraineană, Română, Albaneză, 
Arabă, dar şi Americană. Din partea Bisericii noastre a 
fost prezent Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Mitropolitul 
Ortodox Român al celor două Americi. Istoria arată că pre-
zenţa creştinilor ortodocşi în Chicago a început la sfârşitul 
anilor 1800, cu o organizaţie numită „Frăţia Greco-Slavă”, 
formată din imigranţi, în principal din Grecia, Muntenegru 
şi Herţegovina, Serbia şi carpato-ruşi (galicieni) din Imperiul 
de atunci Austro-Ungar.

După ce au adresat cereri centrelor bisericeşti din ţările 
lor, în 1892, toate cele trei biserici mame au răspuns trimi-
ţând un preot pentru a sluji credincioşilor, în cadrul Eparhiei 
ortodoxe ruse existente de Sitka, Alaska. Acesta a fost înce-
putul bisericii greceşti „Buna Vestire”, al bisericii sârbeşti 
„Învierea Domnului” şi al bisericii ruseşti „Sfântul Vladimir” 
(mai târziu numită „Sfânta Treime”). Astăzi, există aproape 
80 de parohii ortodoxe în zona Chicago.

basilica.ro

Persoanele cu nevoi speciale – victime tacite 
ale modificării Legii 448/2006, prin Ordonanţa 60/2017

Adam cel vechi şi Adam cel nou



Sâmbătă, 2 septembrie v A efec-
tuat o vizită pastorală la Mănăstirea Pă-
trângeni, protopopiatul Alba Iulia.

Duminică, 3 septembrie v A 
târnosit biserica din filia Necrileşti, pa-
rohia Întregalde I, protopopiatul Alba 
Iulia. La sfârşitul Sfintei Liturghii, l-a 
hirotesit iconom-stavrofor pe părintele 
paroh Teodor Moga şi a acordat Di-
plome de aleasă cinstire binefăcătorilor 
sfântului locaş de închinare.

Marţi, 5 septembrie v A parti-
cipat la lucrările Comisiei teologice, li-
turgice şi didactice a Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, întrunită 
în şedinţă de lucru la Mănăstirea Brân-
coveanu de la Sâmbăta de Sus.

Joi, 7 septembrie v A oficiat sluj-
ba Vecerniei mari cu Litie la Mănăsti-
rea „Naşterea Maicii Domnului” de la 
Recea, protopopiatul Târgu-Mureş.

Vineri, 8 septembrie v De hram, 
a săvârşit Sfânta Liturghie în altarul de 
vară al Mănăstirii „Naşterea Maicii 
Domnului” de la Recea, protopopiatul 
Târgu-Mureş.

Sâmbătă, 9 septembrie v În 
biserica parohiei „Sfânta Treime” din 
Reghin, a oficiat slujba de Te-Deum şi 
a participat la lucrările Simpozionu-
lui Naţional „Împărăteasa Cerului şi 
Mama noastră”, rostind un sensibil cu-
vânt duhovnicesc despre Maica Dom-
nului.

Duminică, 10 septembrie v 
A oficiat slujba de târnosire a bisericii 
cu hramurile „Sfântul Ierarh Nico-
lae” şi „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de 
la Neamţ” din parohia Teleac, proto-
popiatul Alba Iulia. La finalul Sfintei 
Liturghii, a acordat o Diplomă de vred-
nicie părintelui Gheorghe Constantin, 
Ordinul Credinţă şi Unire domnului 
Gheorghe Damian, primarul comunei 
Ciugud, şi Diplome de aleasă cinstire 
binefăcătorilor sfântului locaş de închi-
nare. De asemenea, a instalat şi noul 
preot paroh, părintele Bogdan Avram, 
secretarul eparhial al Arhiepiscopiei 
Alba Iuliei.

Luni, 11 septembrie v La Cole-
giul Naţional Militar „Mihai Viteazul” 
din Alba Iulia, a participat la ceremoni-
alul prilejuit de începerea anului şcolar 
2017-2018. După aceea, la Seminarul 
Teologic Ortodox „Sfântul Simion Şte-
fan” din municipiul nostru, a oficiat 
slujba de Te-Deum, cu ocazia festivi-
tăţii de deschidere a noului an şcolar, 
adresând elevilor un motivant cuvânt 
de zidire sufletească.

Marţi, 12 septembrie v La Mu-
zeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, 
a fost prezent la Expoziţia de carte ve-
che organizată sub genericul „Tipăritu-
s-au în Ardeal, în cetatea Belgradului. 
450 de ani de la tipărirea primei cărţi 
la Alba Iulia”, rostind un cuvânt despre 
importanţa cărţii vechi în conştiinţa 
identitară spirituală şi naţională.

Miercuri, 13 septembrie v La 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Alba Iulia, a prezidat Comisia pentru 
examenul de admitere la studiile uni-
versitare de doctorat, specializarea Te-
ologie Morală. Seara, a săvârşit slujba 

Vecerniei mari cu Litie la Mănăstirea 
„Înălţarea Sfintei Cruci” de la Lupşa, 
protopopiatul Câmpeni.

Joi, 14 septembrie v A liturghisit 
la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci” 
de la Lupşa, protopopiatul Câmpeni, 
care, în această zi, şi-a sărbătorit hra-
mul. În cadrul slujbei, l-a hirotonit 
diacon pe monahul Isaac, vieţuitor al 
acestui aşezământ monahal.

Vineri, 15 septembrie v Cu pri-
lejul Zilei Pompierilor din România, a 
oficiat slujba de sfinţire a noului drapel 
de luptă al Inspectoratului pentru Situ-
aţii de Urgenţă Alba şi a participat la 
ceremonialul militar din Piaţa Cetăţii, 
adresând celor prezenţi un cuvânt des-
pre nobila misiune a pompierilor.

Duminică, 17 septembrie v 
A târnosit biserica cu hramul „Izvo-
rul Tămăduirii” din oraşul Câmpeni, 
protopopiatul Câmpeni. La sfârşitul 
Sfintei Liturghii, a acordat Diploma de 
vrednicie şi Icoana Sfinţilor Bălgrădeni 
părintelui paroh Iosif Gligor şi Diplome 
de aleasă cinstire binefăcătorilor sfântu-
lui locaş de închinare.

Luni, 18 septembrie v A parti-
cipat la Consfătuirea profesorilor de 
Religie din judeţul Alba, organizată la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Alba Iulia, rostind o cuvântare despre 
rolul însemnat al dascălilor în formarea 
spirituală a noii generaţii.

Marţi, 19 septembrie v A cele-
brat Dumnezeiasca Liturghie în para-
clisul Seminarului Teologic Ortodox 
„Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia. 
În timpul slujbei, a hirotonit diacon pe 
tânărul Silviu Jimborean.

Duminică, 24 septembrie v A li-
turghisit în parohia „Înălţarea Domnu-
lui” din Reghin. La momentul rânduit 
al slujbei, pe diaconul Silviu Jimborean 
l-a hirotonit preot pe seama parohiei 
Delenii, protopopiatul Târnăveni, iar 
la final, l-a instalat pe părintele Valen-
tin Vârva ca protopop al protopopia-
tului Reghin şi preot paroh al parohiei 
„Înălţarea Domnului”.

Marţi, 26 septembrie v A oficiat 
slujba de Te-Deum cu ocazia aniversării 
a 45 de ani de la înfiinţarea Centrului 
346 Comunicaţii R.M.N.C. din Sebeş.

Miercuri, 27 septembrie v A 
primit vizita doamnei Mărioara Dă-
ian, profesor la Şcoala Generală „Ioan 
Vlăduţiu” din Luduş, în vederea bine-
cuvântării cabinetului de Religie, ame-
najat în această unitate de învăţământ.

Joi, 28 septembrie v A săvâr-
şit slujba de binecuvântare a capelei 
cu hramul „Sfântul Mare Mucenic şi 
Tămăduitor Pantelimon” din incinta 
Spitalului Municipal Aiud. La final, 
a hirotesit iconom pe părintele Virgil 
Avram şi a acordat Diplome de aleasă 
cinstire binefăcătorilor sfântului locaş 
de închinare.

Vineri, 29 septembrie v A efec-
tuat o vizită de lucru pe şantierul de 
la Schitul „Hristos Pantocrator” din 
Alba Iulia.

A consemnat
Eugen Bărăian

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a liturghisit în 
biserica din cartierul Dâmbu Pietros 

al municipiului Târgu-Mureş

Arhipăstorul Alba Iuliei a oficiat Dumnezeiasca 
Liturghie în parohia Petreşti I, protopopiatul Sebeş

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Irineu 
a slujit Sfânta Liturghie în parohia Bistra, 

protopopiatul Câmpeni

 ll Evenimente

În ziua de 1 octombrie,  
Înaltpreasfinţitul Arhiepis- 
cop Irineu, înconjurat de 

un sobor de preoţi şi diaconi, a 
slujit Dumnezeiasca Liturghie 
în biserica parohială „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena” 
din municipiul Târgu-Mureş. 
Aici păstoresc vrednicii pre-
oţi Emil Muntean şi Nicolae  
Luduşan.

Piatra de temelie a fost 
sfinţită de către vrednicul de 
pomenire Patriarh Teoctist 
Arăpaşu, în data de 20 noiem-
brie 1990, fiind prima bise-
rică ridicată în Târgu-Mureş 
după evenimentele din 1989. 
În ziua de 25 mai 2013, a avut 
loc târnosirea acesteia de către 

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhie-
piscop Irineu.

Întâlnirea Arhipăstorului 
nostru cu credincioşii mureşeni a 
fost un prilej de aleasă înălţare su-
fletească, în această zi când creşti-
nii s-au aflat sub Acoperământul 

Maicii Domnului. Înaltpreasfin-
ţia Sa i-a îndemnat pe cei prezenţi 
să fie milostivi şi iertători, avân-
du-i ca modele pe Mântuitorul 
Iisus Hristos şi pe Maica Sa.

S Pr. Petrişor Muntean

În data de 8 octombrie, Ie-
rarhul nostru a săvârşit 
Sfânta Liturghie în biserica 

„Schimbarea la Faţă” din pa-
rohia Petreşti I, protopopiatul 
Sebeş. După Dumnezeiasca 
Liturghie, Înaltpreasfinţitul 
Irineu a oficiat slujba de bine-

cuvântare a noii capele mor-
tuare care se află în apropierea 
cimitirului din localitate.

Aşezat într-un peisaj de-
presionar, Petreştiul este una 
din aşezările cele mai impor-
tante ale Văii Sebeşului, prin 
continuitatea neîntreruptă de 

locuire, din neolitic până as-
tăzi. Localitatea este considera-
tă regina ceramicii pictate şi are 
o istorie de aproape 7 milenii, 
fapt atestat prin descoperirile 
arheologice efectuate de-a lun-
gul timpului.

La final, Înaltpreasfinţia 
Sa a inaugurat noul Centru 
educaţional „Sfântul Irineu 
de Lyon” şi a binecuvântat 
redeschiderea Muzeului paro-
hial de artă populară. Pentru 
osteneala pe care a depus-o în 
via Domnului şi pentru sluji-
rea devotată a păstoriţilor săi, 
părintele paroh Marius Slevaş 
a fost hirotesit întru iconom-
stavrofor.

SPr. Petrişor Muntean

În Duminica a XXI-a după 
Rusalii, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Irineu, într-un so-

bor de preoţi şi diaconi, a ofi-
ciat Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie în biserica „Naşterea 
Maicii Domnului” din parohia 
Bistra, protopopiatul Câm-
peni. Această comunitate este 
păstorită de către preoţii Dorel 
Floca şi Ilie-George Grecu.

Localitatea Bistra este 
atestată documentar la anul 
1437 sub denumirea de „sat 
cnezial”, condus de cneazul de 
Bezere, fiind una din cele mai 
vechi aşezări de pe valea Arie-
şului, a cărei nume era pome-
nit de pe vremea regelui Carol 
Robert. Biserica a fost con-
struită între anii 1844-1892, 

deasupra galeriilor minelor 
romane.

La momentul rânduit, Ie-
rarhul nostru l-a hirotonit pe 
diaconul Mihail Cramba preot 
pe seama parohiei Căptălan, 
protopopiatul Aiud. Adresându-
se celor prezenţi, Înaltpreasfinţia 

Sa le-a spus: „Datori suntem să 
facem din inima noastră un tron 
pentru sălăşluirea Mirelui ceresc 
în ea. Atunci, viaţa noastră va fi 
plină de bucurie, de pace şi de 
frumuseţe senină”.

S Pr. Petrişor Muntean

Agenda pastoral-misionară
a Înaltpreasfinţitului Irineu, 

Arhiepiscop al Alba Iuliei
Septembrie 2017

8 Octombrie 2017ˇ
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