
În rugăciunile Sale, Mântuitorul Iisus 
Hristos ne descoperă pe Dumnezeu 
ca Tată al Lui (In. 12, 49) și Tată al 

nostru (Mt. 7, 11). La Botezul Său în Ior-
dan, „un glas din ceruri s-a auzit spunând: 
Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care 
am binevoit” (Lc. 3, 22). De același lucru 
suntem încredinţaţi și cu ocazia schim-
bării Sale la faţă, pe muntele Tabor (Mt. 
17, 5). Mântuitorul Hristos este, așadar, 
Fiul Tatălui, El Care, în același timp, a 
fost și Fiul Omului (Mc. 8, 31; Lc. 17, 
24). Între Tatăl și Iisus Hristos, Fiul îno-
menit, există o reciprocitate de cunoaște-
re bazată tocmai pe unicitatea naturii lor 
(cf. In. 10, 30).

În Hristos, Care S-a făcut om, noi, 
creștinii, putem să-L numim și să-L in-
vocăm pe Dumnezeu ca Tată. Fiindcă 
Hristos este pârga naturii umane care ne 
conţine într-un anume fel în Sine, noi 
avem dreptul de a ne adresa lui Dumne-
zeu cu apelativul „Tată”. Tatăl L-a născut 
din veci pe Fiul și „când a venit plinirea 

vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său, 
născut din femeie, născut sub lege ca să 
răscumpere pe cei de sub lege, ca să do-
bândim înfierea” (Gal. 4, 4-5). În toate 
lucrările Sale, lui Dumnezeu-Tatăl I se 
atribuie orice iniţiativă. El trimite pe Fiul 
în lume spre a răscumpăra pe cei supuși 
legii păcatului și a morţii. În Hristos, Ma-
rele Dumnezeu, „Tatăl Domnului nostru 
Iisus Hristos” (Efes. 1, 3) ne răscumpără 
și ne înfiază.

După cum în viaţa obișnuită pen-
tru a fi înfiat trebuie împlinit un act ju-
ridic, tot așa în creștinism există un act 
sacramental prin care ne unim cu Fiul lui 
Dumnezeu, devenind și noi cu adevărat 
fii ai lui Dumnezeu după har. Acest act 
sacramental este Botezul, care presupune 
credinţa. Botezul este „baia nașterii din 
nou” (Tit 3, 5), în care natura umană 
„este reconstituită din stricăcioasă în ne-
stricăcioasă, reînnoindu-se din omul cel 
vechi spre chipul Celui Care l-a creat la 
început deiform”, precum afirmă Sfântul 

Grigorie de Nyssa. De acum facem parte 
din familia lui Dumnezeu, încât putem să 
I ne adresăm familiar, numindu-L: „Tatăl 
nostru” (Mt. 6, 9).

Primirea demnităţii de a-L chema 
Tată, în rugăciunile noastre, pe Dum-
nezeu, ne este mijlocită de către Duhul 
Sfânt. El este Acela Care, pătrunzând în 
inimile noastre, strigă: „Avva, Părinte!” 
(cf. Gal. 4, 6). Sfântul Apostol Pavel scrie 
creștinilor din Roma: „Aţi primit Duhul 
înfierii prin care strigăm: Avva! Părinte! 
Duhul Însuși mărturisește cu duhul nos-
tru că suntem fii ai lui Dumnezeu” (Rom. 
8, 15-16). Dacă Dumnezeu, în iubirea Sa 
nemărginită, ne-a făcut fii din robi, atunci 
– precum arată Sfântul Chiril al Ierusali-
mului – „nu numai cei ageri la minte, care 
sunt în stare să cunoască pe Dumnezeu pe 
cale raţională, nici cei fără păcat, sunt fii 
ai lui Dumnezeu și au dreptul de a zice lui 
Dumnezeu Tată, ci orice om care a primit 
Botezul, orice creștin, oricare ar fi starea 
lui morală”.

Învăţătura că Dumnezeu este Tatăl 
nostru este una dintre cele mai importan-
te din Noul Testament. Corect este să-L 
considerăm Tatăl nostru iubitor și nu un 
judecător răzbunător. El este „Părintele 
îndurărilor și a toată mângâierea” (II Cor. 
1, 1) la Care trebuie să mergem prin ru-
găciune, pentru a ne cere dreptul de co-
pii ai Împăratului. Dumnezeu dorește să 
flămânzim și să însetăm după darurile 
Sale, dorește ca noi să ne rugăm neîncetat. 
Părintelui ceresc Îi face mare plăcere să-Și 
binecuvinteze copiii și să le ofere bunătăţi-
le Sale. Dar se impune ca în viaţa noastră 
să dovedim înrudirea cu El printr-o trăire 
virtuoasă. În această privinţă, Sfântul Ci-
prian ne îndeamnă să ne purtăm ca fii ai 
lui Dumnezeu „pentru că așa cum nouă ne 
place să-L avem pe Dumnezeu Tată, la fel 
să-I placă și Lui că ne are fii”.
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Din viaţa eparhiei Varia

Anul acesta se împlinește 
un secol de la trecerea la 

cele veșnice a poetului Geor-
ge Coșbuc. Frumuseţea poe-
ziilor sale ne duce cu gândul 
la viaţa satului de odinioară.

Se consideră că denumirea 
slavă a acestei sărbători 

românești a primit de-a lungul 
timpului forme diverse precum 
„Vobritenia”, „Rogobete”, „Bra-
gobete”, astăzi încetăţenindu-
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veci, e numai dus...”
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Dragobetele - sărbătoarea 
românească a iubirii
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Întâlnire de lucru a reprezentanţilor Grupurilor de iniţiativă pentru tineret 
din Arhiepiscopia Alba Iuliei

Una dintre direcţiile prioritare 
ale misiunii pastorale asumate 
de către Înaltpreasfinţitul Pă-

rinte Arhiepiscop Irineu o reprezintă 
lucrarea eficientă cu tineretul ortodox 
din parohiile Eparhiei noastre. În acest 
sens, sub grija părintească și povăţuirea 
Ierarhului nostru, prin Departamentul 
de tineret din cadrul Sectorului cultural 
al Administraţiei eparhiale, se desfășoară 
o serie de activităţi dedicate tinerilor, în 
scopul creșterii lor spirituale și intelectu-
ale și integrării lor în viaţa liturgică a pa-
rohiei din care fac parte. Pentru eficien-
tizarea acestei misiuni, la nivelul fiecărui 
protopopiat există constituit un Grup 
de iniţiativă pentru tineret alcătuit din 
preoţi, profesori și tineri voluntari.

Cu binecuvântarea Arhipăstoru-
lui nostru, sâmbătă, 3 februarie, la Alba 
Iulia a avut loc o întâlnire de lucru a 
reprezentanţilor Grupului de iniţiativă 
pentru tineret din fiecare protopopi-
at al Arhiepiscopiei. În cadrul ședinţei, 
părinţii protopopi și cei aproximativ 50 
de participanţi au prezentat activităţile cu 
tinerii desfășurate în anul 2017 în cele 10 
protoierii, după care s-a realizat o succintă 
analiză a acestor activităţi, fiind propu-
se noi coordonate de acţiune pentru anul 
2018. În vederea eficientizării lucrului cu 

pentru viaţă și prin dezvoltarea de mișcări 
pro-viaţă în comunităţile locale. De ase-
menea, în urma unei sesiuni de lucru pe 
echipe, a fost realizată o analiză SWOT a 
modului de organizare a Marșului pentru 
viaţă în Alba Iulia, Târgu-Mureș, Aiud, 
Reghin, Blaj, Sighișoara, Sebeș, Luduș, 
Câmpeni, Târnăveni și Cugir.

În continuare, au fost expuse modele 
de bune practici în realizarea activităţilor 
cu tinerii, realizabile atât în parohiile din 
mediul urban, cât și în cele din mediul ru-
ral. Totodată, au fost prezentate posibile 
acţiuni pro-viaţă și au fost proiectate mai 
multe activităţi specifice care se vor de-
rula în Luna pentru viaţă – martie 2018, 
dar și în restul anului, printre care cel 
mai important eveniment este reprezen-
tat de Marșul pentru viaţă 2018 - „O lume 
pentru viaţă”, programat în 24 martie 
2018. Începând cu anul 2016, prin grija și 
susţinerea Părintelui Arhiepiscop Irineu, 
Eparhia Alba Iuliei se implică, alături de 
subunităţile de cult din teritoriu, în orga-
nizarea Marșului pentru viaţă. Prin aceas-
ta, se dorește promovarea unei viziuni 
ortodoxe asupra vieţii în rândul tuturor 
credincioșilor, în general, și al tinerilor, în 
mod special.

 Pr. Oliviu Botoi

tinerii, a urmat o dezbatere legată de organi-
zarea întâlnirilor municipale și orășenești de 
tineret, organizarea serilor duhovnicești în 
parohii și organizarea taberelor de vară în mai 
multe locaţii din cele două judeţe ale Arhi-
episcopiei.

În a doua parte a zilei, în cadrul aceleiași în-
tâlniri, reprezentanţii Grupurilor de iniţiativă 

pentru tineret au luat parte la trainingul pentru 
viaţă „Cunoaște, iubește, acţionează, împreu-
nă pentru viaţă!”, susţinut de către Alexandra 
Nadane, președintele Asociaţiei Studenţi pen-
tru Viaţă din București. Scopul general al trai-
ningului a constat în dezvoltarea culturii pen-
tru viaţă, prin creșterea nivelului de informare 
în societate în ceea ce privește problematica 

Marele Dumnezeu este Tatăl nostru

e consideră că denumirea 

Dragobetele - sărbătoarea 
românească a iubirii

 



5 februarie 1990: la București, a fost înfi inţat Muzeul Țăranului 
Român, continuatorul Muzeului de etnografi e, artă națională, artă 
decorativă și industrială, inaugurat la 1 octombrie 1906;
10 februarie 1947: S-au semnat Tratatele de Pace de la Paris, prin care 
se reglementa încheierea celui de-al Doilea Război Mondial;
10 februarie 1938: Regele Carol al II-lea înlătură cabinetul Goga-Cuza 
și instaurează un regim de autoritate personală. În fruntea guvernu-
lui este numit Patriarhul Miron Cristea;
13 februarie 1852: S-a născut Ion Luca Caragiale, dramaturg, nuve-
list, pamfl etar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și 
ziarist român. Este considerat cel mai mare dramaturg român și unul 
dintre cei mai importanți scriitori români;
25 februarie 1866: A avut loc debutul literar al lui Mihai Eminescu în 
revista „Familia” din Oradea, cu poezia De-aș avea...;
28 februarie 1785: Horea și Cloșca, conducătorii Răscoalei Ţărănești 
din Transilvania de la 1784, au fost executați prin tragere pe roată.

2 Februarie 2018,

Sfântul Ierarh Tarasie 

Sfântul Tarasie s-a născut la 
Constantinopol, în preajma 
anului 730, fiind fiul Encrati-

ei și al lui Gheorghe, un judecător 
de rang înalt. Provenea dintr-o 
familie ilustră, având legături de 
sânge cu familia viitorului pa-
triarh, Sfântul Fotie cel Mare. 
A primit o educație aleasă și a 
urmat o carieră în administrația 
civilă a Imperiului Bizantin, fiind 
promovat la curtea Împăratului 
Constantin al VI-lea și a mamei 
sale, binecredincioasa Irina Îm-
părăteasa. A ajuns până la rangul 
de senator și, în cele din urmă, a 
devenit secretar imperial.

În acea vreme, Biserica era 
răscolită de tulburările icono-
claste. Patriarhul Pavel al IV-lea, 
care fusese inițial un susținător al 
iconoclaștilor, însă mai apoi îm-
brăţişase credinţa cea adevărată, a 
demisionat din funcție pe motiv de 
boală și de vârstă înaintată, retră-
gându-se la o mănăstire. Când Îm-
părăteasa Irina și fiul ei Constantin 
au apelat la el, cerându-i sfatul cu 
privire la succesorul său, Pavel le-a 
recomandat drept cel mai potri-
vit urmaș pe Tarasie, care la acea 
vreme era încă mirean. Cu toate 
acestea, ca mulți dintre membrii 
familiilor bizantine de vază, tână-
rul Tarasie era un cunoscător în ale 
teologiei, iar alegerea unor mireni 
competenți ca episcopi nu era un 
lucru nemaiauzit în istoria Bisericii.

Când împăratul și împără-
teasa i-au oferit această însăr-
cinare, Tarasie a refuzat multă 
vreme, considerându-se nevred-
nic de a primi o asemenea cin-
ste. În cele din urmă, a cedat 
insistențelor, însă cu condiția ca 
un Sinod Ecumenic să fie convo-
cat pentru a rezolva problema 
ereziei iconoclaste. Curând, a 
fost hirotonit diacon, apoi pre-
ot și, în cele din urmă, episcop. 
În ziua de Crăciun a anului 784, 
Episcopul Tarasie a fost întroni-
zat Patriarh al Constantinopolu-
lui. A prezidat lucrările Sinodului 
al VII-lea Ecumenic, de la Niceea, 
din anul 787, care a condamnat 
iconoclasmul și a validat formal 
practica cinstirii icoanelor. Vred-
nicul Ierarh a avut o poziție mo-
derată față de foștii iconoclaști, 
ceea ce i-a atras criticile Sfântu-
lui Teodor Studitul și ale sprijini-
torilor lui.

Patriarhul Tarasie a păsto-
rit Biserica vreme de douăzeci 
și patru de ani. A trăit o viață 
de nevoință aspră, cheltuindu-
şi averile în chip bineplăcut lui 
Dumnezeu, îngrijindu-se să adu-
că alinare celor bătrâni, nevoiași, 
văduvelor și orfanilor.

A trecut la Domnul în data 
de 25 februarie 806, la Constan-
tinopol, fiind înmormântat în 
mănăstirea pe care a ctitorit-o 
pe malul Bosforului.

TRADIŢII ROMÂNEŞTI ÎN LUNA FEBRUARIE

LUNA FEBRUARIE ÎN ISTORIE

Dragobetele – sărbătoarea românească a iubirii

Luna lui Făurar, așa cum este 
numită luna februarie în po-
por, este considerată una 

destul de capricioasă în ceea ce 
privește prognoza meteorolo-
gică. Încă de la începutul aces-
tei luni, lumea satului românesc 
se pregătește pentru venirea 
primăverii. Chiar și numele de 
„Făurar” provine de la apelati-
vul dat meșterilor făurari care 
pregătesc uneltele pentru noul 
an agrar. Tot în luna februarie, 
șezătorile obișnuite se încheie, 
acestea fiind înlocuite cu pregă-
tirea semințelor și a tuturor celor 
necesare lucrării câmpului.

Una din cele mai importante 
și mai cunoscute sărbători popu-
lare românești din luna februarie 
este Dragobetele, ziua festivă a iu-
birii. Cunoscută și sub alte denu-
miri precum „Ziua îndrăgostiților”, 
„Cap de primăvară”, „Logodnicul 
păsărilor” sau „Sânt Ion de pri-
măvară”, această sărbătoare are 

ca dată de celebrare ziua de 24 
februarie. În trecut, în tradiția 
populară românească, această zi 
era considerată a fi momentul în 
care anotimpul de primăvară își 
intră în drepturi. Tot acum, natura 
se trezește, păsările își caută lo-
cul prielnic pentru cuiburi și ursul 
iese din bârlog.

În ce privește etimolo-
gia cuvântului Dragobete, unii 
cercetători sunt de părere că 
ar proveni de la termenul slav 
„Glavo-Obretania”, care repre-
zintă denumirea populară a 
sărbătorii religioase „Întâia și a 
doua aflare a capului Sfântului 
Ioan, Înaintemergătorul și Bote-
zătorul Domnului”, prăznuită pe 
data de 24 februarie. Alți etno-
logi leagă numele acestei sărbă-
tori de două cuvinte slave vechi: 
„dragu” (care înseamnă „drag”) 
și „biti” (ceea ce se traduce prin 
„a fi”). Deci, cuvântul „Dragubi-
ti” înseamnă „a fi drag”.  

Sinaxarul lunii Februarie

Vizite pastorale ale Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu
în municipiul Alba Iulia şi în protopopiatul Luduş

Tabără de iarnă în munţii Parâng 
pentru tinerii liceeni din Sebeş

Lansare de carte şi recital de muzică religioasă 
şi patriotică, la Luduş

Marţi, 6 februarie a.c., 
Înaltpreasfinţitul Părinte 
Arhiepiscop Irineu a efec-

tuat trei vizite canonice pe raza mu-
nicipiului Alba Iulia. În itinerariul 
său pastoral, Arhipăstorul nostru 
a poposit în mijlocul beneficiarilor 
din cadrul Centrului social-filan-
tropic „Sfântul Meletie”, cărora le-a 
oferit iconiţe și le-a adresat câteva 
cuvinte de mângâiere. De aseme-
nea, tot în cadrul acestui așezământ, 
Înaltpreasfinţia Sa s-a întâlnit cu o 
parte a angajaţilor sectorului social 
și ai Asociaţiei „Filantropia Orto-
doxă”, coordonaţi de către părin-
tele Nicolae-Călin Ignat, consilier 
social-misionar. În continuare, Pă-

rintele Arhiepiscop Irineu a vizitat 
șantierul în derulare de la biserica 
parohiei Cartier Nou I – Alba Iu-
lia, unde slujește părintele Mircea 
Morar, după care s-a îndreptat că-
tre șantierul de pictură al bisericii 
din parohia Dealul Furcilor – Alba 
Iulia, unde slujește părintele Si-
mion-Sebastian Ţandea. Ierarhul 
nostru este preocupat constant de 
buna organizare a parohiilor din 
Eparhie și de creșterea duhovni-
cească a păstorilor de suflete și a 
credincioșilor pe care îi are sub păs-
torire.

Două zile mai târziu, în 8 fe-
bruarie, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, 

a efectuat o serie de vizite pastora-
le în protopopiatul Luduș. Însoţit 
de către părintele protopop Lucian 
Voșloban, Ierarhul nostru a poposit 
în mijlocul credincioșilor din paro-
hiile Grindeni, Cuci cu filia Orosia, 
Aţintiș și Gâmbuţ cu filia Nandra. 
Părintele Arhiepiscop Irineu a fost 
primit cu multă bucurie și căldură 
sufletească de către părinţii parohi și 
de către păstoriţii lor care s-au adunat 
în număr mare la biserica parohială 
pentru a primi cuvânt de zidire du-
hovnicească și binecuvântarea Chi-
riarhului lor. Referindu-se la vizitele 
efectuate în protopopiatul Luduș, 
Înaltpreasfinţia Sa a spus: „Din nou, 
am ajuns astăzi pe aceste frumoase 
meleaguri ale judeţului Mureș. Prin 
vizitele mele pastorale, doresc să-i în-
curajez pe preoţii parohi în multele 
lor greutăţi și, totodată, să-i stimulez 
în slujirea lor apostolică. În general, 
avem preoţi buni, harnici lucrători 
în via Domnului, care se preocupă 
îndeaproape de sufletele păstoriţilor 
lor. În acest scop, ei le oferă hrana 
cuvântului evanghelic și le mijlocesc 
din Cer harul lui Dumnezeu”.

 Pr. Nicolae Aloman

În perioada 5-8 februarie a.c., un 
grup de liceeni din municipiul 
Sebeș a participat la Tabăra de 

iarnă din munţii Parâng, eveniment 
care a devenit o tradiţie în cadrul 
programului de activităţi al Grupului 
de Iniţiativă pentru Tineret din Pro-
topopiatului Ortodox Român Sebeș. 
Tinerii au avut parte de un program 
echilibrat, care a inclus rugăciunile de 
dimineaţă și de seară, o drumeţie zil-
nică, practicarea sporturilor de iarnă 
(începătorii au beneficiat de ajutorul 
instructorilor atestaţi), jocuri interac-
tive și acţiuni de voluntariat. 

Tabăra de iarnă de anul acesta 
s-a bucurat de un real succes, fapt 

dovedit de mărturiile pe care elevii 
participanţi ni le-au lăsat în scris: 
„Experienţa de la Parâng a fost una mi-
nunată. Am legat prietenii, am învăţat 
jocuri noi, am învăţat să împărţim și 
să respectăm pe cei din jurul nostru. 
Distracţia? Cu siguranţă, nu a lipsit, 
dar nu a lipsit nici timpul oferit rugă-
ciunii și mulţumirii aduse lui Dum-
nezeu pentru ziua care ne-a oferit-o. 
Îmi doresc să repet săptămânal aceas-
tă experienţă” (Șerban Dragomir, 
clasa a IX-a). „Excursia la Domeniul 
Schiabil Parâng a fost o experienţă de 
neuitat, în care am dobândit prieteni 
noi, am învăţat o mulţime de jocuri 
care ne-au pus mintea și gândirea 

rapidă la contribuţie, am practicat 
sport: schi (unii s-au urcat pentru 
prima dată pe schiuri în aceste zile), 
alergat de dimineaţă, drumeţie spre 
Micul Parâng, cu toate că vremea nu 
ne-a permis să ajungem până în vârf. 
De asemenea, am fost bine îngrijiţi de 
gazdele noastre, nelipsindu-ne nimic 
din cele necesare. Dar cel mai impor-
tant, toate acestea s-au petrecut sub 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu, 
rugăciunea de seară și de dimineaţă 
fiind nelipsită. Cu siguranţă, vom 
veni și anul viitor!” (Clara Cibu, clasa 
a IX-a).

Tinerii reprezintă o categorie de 
creștini asupra căreia Biserica trebuie 
să-și îndrepte cât mai mult atenţia, 
întrucât ei se află la o vârstă foarte 
vulnerabilă, vârstă la care apar foarte 
multe întrebări și la care sunt nevoiţi 
să facă alegeri importante pentru 
viaţă, alegeri care pot fi greșite dacă 
nu sunt îndrumaţi corect. Prin aceste 
acţiuni, Biserica arată o atenţie spe-
cială faţă de elevi, implicându-se în 
educaţia acestora și în petrecerea cu 
folos a timpului lor liber.

 Pr. Mihai Cordea

În contextul Anului omagial al 
unităţii de credinţă și de neam și 
al Anului comemorativ al făurito-

rilor Marii Uniri din 1918, la biserica 
„Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” din 
Luduș, a avut loc lansarea volumului 
Sfinţenie și vecie. Reflecţii la Marea Uni-
re. Lucrarea a fost coordonată de prof. 
dr. Valentin Marica, scriitor, poet, pu-
blicist, membru al Uniunii Scriitorilor 
și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România, reunind în paginile sale 
gândurile a 25 de personalităţi din di-
ferite domenii de activitate. 

La eveniment au participat doi 
dintre coautorii volumului, prof. 
Ana Pandrea și părintele Ilie Bucur 
de la parohia Sărmașu, precum și 
părintele protopop Lucian Voșloban, 
părintele Constantin Savu, dom-
nul Cristian Moldovan - primarul 
orașului Luduș și alte oficialităţi lo-
cale și membrii ai comunităţii orto-
doxe ludușene.

Seara a fost întregită de un re-
cital de muzică religioasă și cântece 
patriotice susţinut de către părintele 
Ioan Marin, iar la final, primarul 

Ludușului a înmânat o Diplomă de 
Onoare coordonatorului volumului 
prezentat, în semn de recunoștinţă 
pentru întreaga activitate în slujba 
culturii.

Evenimentul a fost organi-
zat de Protopopiatul Ortodox 
Luduș în colaborare cu Centrul 
Cultural „Pompeiu Hărășteanu” 
și s-a bucurat de binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, 
Arhiepiscop al Alba Iuliei.

 Dorin Grama

» continuare în pag. 5
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Evenimente

,

Conferinţă duhovnicească de înaltă ţinută, 
la Reghin

Protopopiatul Ortodox Re-
ghin, reprezentat de pă-
rintele protopop Valentin 

Vârva, şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Mureş, reprezentat 
de părintele dr. Claudiu-Dorin 
Chiorean, inspector şcolar, au 
organizat marţi, 13 februarie 
a.c., de la ora 17.00, la Sala mare 
de evenimente „Monte Carlo” 
Reghin, conferinţa cu tema Ti-
nereţea iubirii în Hristos, teme-
iul iubirii între oameni, susţinu-
tă de către părintele Constantin 
Necula. Evenimentul, desfă-
şurat cu binecuvântarea Înalt-
preasfinţitului Părinte Irineu, 
Arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a 
încadrat în şirul de manifestări 
dedicate aniversării Centenaru-
lui Marii Uniri. Au participat Co-
rul „Ecclesia” al protopopiatului 
Reghin şi Grupul folcloric „Flori 
Bistrene” din localitatea Bistra 
Mureşului. A fost un moment 
marcat de o intensă şi vibrantă 
trăire sufletească, o adevărată 
sărbătoare, o înălţare duhov-
nicească, o împlinire spirituală. 
La acest marcant eveniment au 
luat parte aproximativ 1500 de 
persoane, atât din Reghin, cât 
şi din alte locuri. Au fost pre-
zenţi preoţi, profesori, nume-
roşi elevi, tineri, vârstnici, cu 
toţii bucurându-se de o ade-
vărată sărbătoare a ortodoxiei 
româneşti. De asemenea, a luat 
parte şi doamna Maria Precup, 
primarul municipiului Reghin, 
şi oficialităţi reghinene şi din 
alte localităţi. 

Moderatorul evenimentului 
s-a referit la vasta personalitate 
a părintelui Constantin Necula, 
la tema pe care a abordat-o în 
cadrul acestei conferinţe, la ac-
tualitatea temei şi la interesul 
deosebit pentru subiectul abor-
dat. Evenimentul a fost deschis 
de doamna Simina Cota, care 
a susţinut un microrecital po-
etic, după care Corul „Ecclesia” 
al preoţilor protopopiatului Re-
ghin, dirijat de către părintele 
Vasile Fărcaş, a încântat publi-
cul cu câteva cântece extrem de 
frumoase.

În continuare, părintele 
Constantin Necula, profesor la 
Facultatea de Teologie Orto-
doxă „Sfântul Andrei Şaguna” 
din cadrul Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu şi consilier mi-
sionar-pastoral şi de imagine 
în cadrul Arhiepiscopiei Sibiu-
lui şi Mitropoliei Ardealului, a 
susţinut, în stilul unic şi incon-
fundabil al Sfinţiei sale, confe-
rinţa cu tema Tinereţea iubirii 
în Hristos, temeiul iubirii între 
oameni, stârnind un maxim de 

interes în sufletele tuturor celor 
prezenţi. Sfinţia sa a răspuns cu 
drag şi întrebărilor care au fost 
formulate cu acest prilej, adu-
când de fiecare dată răspunsul 
cel mai potrivit, dar, totoda-
tă, şi mângâiere sufletească şi 
înălţare duhovnicească, acor-
dând la final şi multe autogra-
fe. După susţinerea conferinţei, 
Grupul folcloric „Flori Bistrene” 
din Bistra Mureşului, coordo-
nat de doamna prof. dr. Silvia 
Andone, a susţinut un program 
cultural-artistic care a întregit 
acest eveniment de suflet. În 
încheiere, au susţinut scurte 
alocuţiuni părintele protopop 
Valentin Vârva şi părintele in-
spector şcolar Claudiu-Dorin 
Chiorean.

Părintele profesor Con-
stantin Necula se înscrie în 
pleiada marilor dascăli din te-
ologia românească contem-
porană, face parte din gale-
ria marilor teologi care fac să 
strălucească dreptele învăţături 
ale ortodoxiei româneşti în su-
fletele însetate după adevărul 
divin. Sfinţia sa se integrează în 
constelaţia culturii române prin 
formaţia sa de mare teolog, 
preot devotat slujirii Bisericii lui 
Hristos şi oamenilor, gânditor 
profund, foarte bun propovă-
duitor al cuvântului Evangheli-
ei lui Hristos, dascăl al Bisericii, 
iubitor de semeni, cărturar şi 
harnic lucrător în ogorul mân-
tuirii lui Hristos. 

Lucrarea părintelui Con-
stantin Necula, ca slujitor al Al-
tarului, ca dascăl de teologie şi 
ca păstor de suflete, urmăreşte 
atât păstrarea credinţei noas-
tre ortodoxe străbune în haina 
ei cea mai curată, cât şi trans-
punerea în viaţa credincioşilor 
şi a studenţilor a învăţăturilor 
evanghelice pe care le propo-
văduieşte Biserica. Pilda lumi-
noasă a vieţii sale să ne fie nouă 
tuturor, clerici şi credincioşi, un 
îndemn permanent în muncă 
şi în săvârşirea de fapte bune, 
plăcute lui Dumnezeu şi folosi-
toare dreptcredinciosului nos-
tru popor român. Îl rugăm pe 
bunul şi atotputernicul Dum-
nezeu să-l înzestreze cu puteri 
sporite, să-i dăruiască din prea-
plinul iubirii Sale har peste har, 
să facă permanent din viaţa sa 
o Liturghie după Liturghie, ca să 
poată sluji şi pe mai departe cu 
acelaşi sârg, dăruire, evlavie şi 
dragoste, atât Biserica străbu-
nă, cât şi sfântul nostru neam 
românesc.

  
 Prof. Florin Bengean

Şedinţa anuală a C.A.R. şi întâlnirea de lucru 
cu protoiereii din Arhiepiscopia Alba Iuliei

Prăznuirea Sfântului Meletie la Aşezământul social 
pentru persoane cu handicap din Alba Iulia

Filosoful, sociologul şi psihologul Zevedei Barbu, 
comemorat în localitatea natală Reciu

Luni, 12 februarie 2018, cu în-
cepere de la ora 9.30, în Sala 
de ședinţe a complexului bise-

ricesc „Peregrinus” din cadrul Schi-
tului „Hristos Pantocrator” din Alba 
Iulia, s-a desfășurat ședinţa anuală a 
Casei de Ajutor Reciproc a clerului și 
a personalului neclerical din cadrul 
Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Lucrările 
ședinţei au fost deschise de către În-
altpreasfinţitul Părinte Irineu, care 
i-a sfătuit pe toţi membrii acestui 
organism din cadrul administraţiei 

eparhiale să contribuie efectiv la 
buna desfășurare a activităţilor spe-
cifice și la întrajutorarea celor lipsiţi 
și aflaţi în nevoi.

În cadrul ședinţei, părintele 
arhidiacon Rafael Orzeiu, consilier 
economic, în calitate de președinte 
al C.A.R, a citit darea de seamă pe 
anul 2017, în care a prezentat veni-
turile, cheltuielile și toate activită-
ţile acestui organism. În afară de 
împrumuturile acordate membrilor 
săi, în decursului anului trecut s-au 

oferit mai multe ajutoare financia-
re, în mod gratuit, unor persoane 
aflate în situaţii speciale (nașterea 
unor copii, intervenţii chirurgicale 
și decese). La final, toate rapoarte-
le și documentele prezentate au fost 
aprobate de plenul ședinţei, după 
care, părintele consilier le-a mulţu-
mit tuturor celor prezenţi.

Tot în această zi, de la ora 11.00, 
sub președinţia Părintelui Arhiepiscop 
Irineu, a avut loc întâlnirea anuală de 
lucru cu cei zece părinţi protopopi 
ai Eparhiei. În deschidere, Chiriar-
hul nostru le-a adresat un cuvânt de 
zidire duhovnicească și de încurajare 
pentru misiunea apostolică pe care o 
au de realizat. Apoi, părinţii consilieri 
au prezentat câteva aspecte adminis-
trativ-economice, pastoral-misionare 
și culturale care se doresc a fi realizate 
în decursului acestui an. Tot în cadrul 
ședinţei, au mai fost discutate și alte 
probleme curente din viaţa Eparhiei.

 Pr. Bogdan Avram

În fiecare an, în data de 12 fe-
bruarie, Așezământul social 
pentru persoane cu handicap 

„Sfântul Meletie” din Alba Iulia își 
cinstește protectorul spiritual. Cu 
acest prilej, și anul acesta au avut loc 
o serie de manifestări, menite să adu-
că bucurie în sufletele beneficiarilor 
noștri. Cu câteva zile înainte, Înalt-
preasfinţitul Părinte Irineu, Arhi-
episcop al Alba Iuliei, a efectuat o 

vizită beneficiarilor din cadrul Cen-
trului de servicii, cărora le-a adresat 
cuvinte de mângâiere și le-a oferit 
iconiţe.  

În ziua prăznuirii ierarhului 
antiohian, programul a început cu 
oficierea Sfintei Liturghii în Para-
clisul comunităţii persoanelor cu 
deficienţe de auz și vorbire, situat în 
incinta centrului de zi. Slujba a fost 
oficiată de un sobor de 5 preoţi, nu 

doar în forma ei clasică, ci și în lim-
baj mimico-gestual. Au participat 
aproximativ 70 de persoane, benefi-
ciari ai centrului „Sfântul Meletie”, 
persoane cu handicap, persoane cu 
deficienţe de auz și vorbire, dar și 
colaboratori și invitaţi. După slujbă, 
cei prezenţi au participat la o agapă 
frăţească.

Această formă de organizare 
religioasă a comunităţii persoanelor 
cu deficienţe de auz și vorbire func-
ţionează din anul 2005, fiind coor-
donată de părintele Petru Hașegan, 
care răspunde nevoilor spirituale 
ale acestor persoane. Centrul de 
servicii „Sfântul Meletie” din Alba 
Iulia a fost înfiinţat în anul 2008 
și funcţionează în cadrul Asociaţi-
ei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, 
în parteneriat cu Serviciul Public de 
Asistenţă Socială din municipiu.

 As. soc. Alexandra Aloman

Începutul acestei luni a fost 
unul deosebit pentru comuni-
tatea parohiei Reciu, întrucât, 

la iniţiativa domnului Virgil Șerbu, 
director la revista „Gând Româ-
nesc”, a avut loc comemorarea ma-
relui om de cultură Zevedei Barbu, 
născut în satul Reciu, la data de 28 
ianuarie 1914. Petrecându-și primii 
ani în satul natal, asupra vieţii sale 
și-a pus amprenta copilăria și lu-
mea de basm a satului tradiţional 
românesc cu obiceiurile și tradiţiile 
legate mai ales de partea spirituală. 
În acest sens, într-o biografie ră-
masă inedită, însuși Zevedei Barbu 
scria: „În fiecare duminică, la zece 
dimineaţa, vară sau iarnă, pe soare 
sau ploaie, îmi lipeam nasul de fe-
reastra odăii din faţă și priveam cu 
ochi mari defilarea credincioșilor, 
îmbrăcaţi în haine românești, în 
frunte cu părintele Filip și cu fiul 
său Nicanor pe uliţa de sus, către 
biserică, pentru a participa la Sfân-
ta Liturghie”.

După oficierea Sfintei Litur-
ghii la biserica parohială cu hramul 
„Sfântul Vasile cel Mare” din Re-
ciu, în prezenţa unor personalităţi 
de cultură, a domnului primar Ioan 
Nedela și a credincioșilor parohiei 
a fost săvârșită slujba Parastasului 
pentru membrii familiei lui Zevedei 
Barbu, iar apoi, în Sala de ședinţe a 
Primăriei Comunei Gârbova, a avut 
loc lansarea cărţii Zevedei Barbu – 
Trei scrieri filosofice, scrisă de Virgil 
Șerbu Cisteianu.

Cu această ocazie, a fost elogiată 
o parte cunoscută din viaţa și opera 
lui Zevedei Barbu, unde s-au amintit 
câteva aspecte importante, în pri-
mul rând, din formarea academică 
a marelui om de cultură. A urmat 
școala primară în Reciu, gimnaziul 
și liceul la Orăștie, universitatea la 
Cluj. A fost apoi asistentul lui Luci-
an Blaga la Sibiu, unde scria articole 
în revista „Saeculum”, coordonată de 
mentorul său. Între anii 1942-1944 a 
fost deţinut politic la închisoarea din 

Caransebeș. A colaborat cu guvernul 
Groza, lucrând din 1946 până în 
1948 la Ambasada României din An-
glia. După acest an nu s-a mai întors 
în ţară, cerând azil politic în Anglia. 
În anul 1949, s-a înscris la doctorat 
la Universitatea din Glasgow, iar în 
1954 și-a susţinut teza intitulată: Psi-
hologia Nazismului, a Comunismului 
și a Democraţiei. Din anul 1961 a de-
venit profesor universitar la Glasgow, 
iar apoi la Universitatea Sussex din 
Brighton, unde a înfiinţat catedra de 
sociologie. În 1976 a fost chemat să 
predea în cadrul învăţământului su-
perior din Brazilia, unde și-a petrecut 
ultima perioadă a vieţii sale. A murit 
în anul 1993 în Brazilia, la vârsta de 
79 de ani.

Astfel de evenimente comemo-
rative sunt binevenite, având meni-
rea de a evidenţia personalităţi în-
semnate și de a păstra vie memoria 
acestora în comunitate.  

 Pr. Ioan Burja
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Anul acesta se împlinește un 
secol de la trecerea la cele 
veșnice a poetului George 

Coșbuc. Frumuseţea poeziilor sale 
ne duce cu gândul la viaţa satului 
de odinioară. Cel care spunea că 
„veșnicia s-a născut la sat”, Luci-
an Blaga, afirma: „Coșbuc e mai 
românesc decât Eminescu”. Ce se 
mai poate spune nou despre ve-
chiul clasic, memorizat cu atâta 
patimă de elevi; citat cu mândrie 
de oricine a trecut prin școală și a 
rămas măcar cu un dram de învă-
ţătură; criticat în epocă, dar și mai 
târziu, dar mai ales iubit de cei din 
breasla sa; elogiat până la refuz de 
manualele școlare, pentru ca apoi 
să fie uitat; privit cu superioară 
indulgenţă de intelectual rafinat, 
dar făcând deliciul cititorului 
simplu, stors, până la istovire, în 
procesul didactic de către dascălii 
de literatură? Coșbuc continuă să 
rămână și astăzi o carte deschisă 
pentru toţi aceia al căror suflet vi-
brează la frumosul și sensibilitatea 
pe care o oferă literatura. Chiar și 
Călinescu, în Istoria literaturii ro-
mâne, încheie capitolul dedicat lui 
Coșbuc astfel: „Nu este numai un 
desăvârșit tehnician, dar nu rare-
ori și un poet mare, profund origi-
nal... atât de des imitat. El a izbutit 
să facă poezie înaltă care să fie, sau 
măcar să pară, înţeleasă de popor 
și să aducă astfel la marele lirism o 
categorie de oameni străini în chip 
obișnuit de literatură”. 

Desprins din tradiţia lui Di-
mitrie Bolintineanu și Vasile Alec-
sandri, George Coșbuc a revitalizat 
filonul popular de inspiraţie poetică 
în literatura vremii. Poezia sa expri-
mă gânduri, sentimente, trăiri, pa-
siuni, emoţii și idei, exprimă o viaţă 
întreagă, o viaţă a satului românesc, 
care nu îi este străin, ci îi este fami-
liar, căci din rândul său a apărut, 
„suflet în sufletul neamului său”, o 
lume care îl atrage și îl farmecă și 
de aceea el o cântă: „Și-i cânt bucu-
ria și-amarul” (Poetul). Satul zugră-
vit de el este leagănul copilăriei sale 
și purtătorul dorurilor sale, un sat 
idealizat, al începuturilor senine. 
Creaţia sa stilizează diferite iposta-
ze ale mentalităţii ţărănești al cărei 
exponent se face. Poetul a cultivat 
virtuţile poporului nostru, hărnicia 
și omenescul lui sănătos, tonifiant, 
optimist.

Mentalitatea sa este una pro-
fund religioasă, ţăranul român fi-
ind religios, cu o credinţă puternică 
în Dumnezeu, un Dumnezeu pro-
niator, dar și justiţiar, de la a Cărui 
lege nu se abate. „Așa vrea poate 
Dumnezeu/ Așa mi-e datul sorţii/ 
Să n-am eu pe băiatul meu/ La cap, 
în ceasul morţii!”. Astfel, abaterea 
de la calea cea dreaptă duce, inevi-
tabil, la suferinţă, o suferinţă asu-
mată de cele mai multe ori, în vir-
tutea codului etic existent în sânul 
comunităţii de care aparţine.

Putem vorbi de Coșbuc ca des-
pre un scriitor religios, mai ales în 
poezia pentru copii, valorificată la 
maxim de manualele școlare. Pen-
tru o societate sănătoasă, în con-
cepţia poporului se urmărea con-
știentizarea copilului, a tânărului, 
asupra fricii de Dumnezeu și a ru-
șinii de oameni. Astfel, apare ideea 
creștină a vegherii lui Dumnezeu 
asupra faptelor oamenilor, a exis-
tenţei unui Mântuitor, a existenţei 

îngerilor purtători de grijă: Ocroti-
rea lui Dumnezeu, Ochiul lui Dum-
nezeu, Iisus Mântuitorul, Dumnezeu 
veghează etc. El descoperă în copii 
acea puritate sufletească proprie lui 
și concepţiei sale despre fondul su-
fletesc al ţăranului român: „Inima 
copilului/ Ca și floarea crinului.../ 
Ca o pasăre frumoasă / Ca un zâm-
bet drăgălaș/ Al unui mic îngeraș/ 
Ce-și înalţă zborul său/ Către cer, 
la Dumnezeu”.

Întreaga natură este pusă în 
slujba omului, împlinind astfel 
adevăratul scop pentru care a fost 
creată. Atotputernicia dumnezei-
rii reiese în poezia Secetă și ploaie: 
„Ţine minte, dragul meu,/ De ce 
face Dumnezeu/ El e bun și-aduce 
norul,/ Că-i a toate ţiitorul”. Lu-
mina Învierii de la Paști este sim-
bolul dumnezeirii care luminează 
sufletele ţăranilor care împlinesc 
ritualul îndătinat de-o viaţă în sâ-
nul satului: „Și cât e de frumos în 
sat!/ Creștinii vin tăcuţi din vale/ 
Și doi de se-ntâlnesc în cale/ Își zic: 
Hristos a înviat!/ Și râde-atâta săr-
bătoare/ Din chipul lor cel ars de 
soare”.

 „Toate tainele firii, toate miste-
rele naturii nu se pot realiza în chip 
deplin decât prin grija Domnului, 
când toate făpturile lui, omul, ani-
malele și plantele, munţii și văile, 
soarele și luna, apusurile și răsăritu-
rile, apele și pădurile convieţuiesc 
într-o sfântă taină a universului” 
(Mircea Popa, George Coșbuc – po-
etul tainelor și al credinţelor, în „Ta-
bor”, anul II, nr. 3, 2008, p. 66). 
În altă poezie apare ideea ochiului 
lui Dumnezeu care vede totul și 
astfel omul acţionează în funcţie 
de el: „Dumnezeu vede oriunde,/ 
În zadar te vei ascunde/ În păduri 
și-n munţi cu stânci!” (Ochiul lui 
Dumnezeu). În toate aceste poezii 
apare sentimentul religios care este 
puternic impregnat în viaţa ţăranu-
lui român.

Coșbuc a fost și este unul din-
tre cei mai citiţi și citaţi poeţi au-
tohtoni. Orice român trecut prin 
școală este în stare să reproducă 
versuri coșbuciene, ele devenind 
text suport, comentariu pentru 
evenimente personale, pentru în-
tâmplări cotidiene, devenind ziceri 
orale, expresii populare românești, 
întorcându-se, astfel, de unde s-au 
ivit. Acum, când tineretul este tot 
mai distant faţă de lectură, când te-
levizorul și calculatorul au devenit 
dușmani greu de învins, se cuvine 
să găsim calea de a-i sensibiliza, și 
cred că poezia lui Coșbuc poate 
deschide această cale. 

 Ștefania-Narcisa Arsu 

De la Canakkale la Troia 
sunt aproximativ 30 km. 
Mergem spre sud, de-a 

lungul ţărmului. Dealurile golașe 
cu vegetaţie puţină sunt completate 
cu plantaţii de măslini. Doamna 
Elena, ghidul nostru, explică înte-
meierea Troiei, mituri și legende, 
dar pe mine gândurile mă poartă 
înapoi, spre anii copilăriei, când 
Illiada și Odiseea îmi legănau acei 
frumoși ani. Ca să-mi exersez me-
moria, am învăţat pe de rost cân-
turi întregi din Illiada. Nu puteam 
să cred că am ajuns la Troia. Prin-
tre ruinele cetăţii, îmi aminteam 
de primul film Troia, ecranizat în 
satul nostru, prin 1966, cu 50 de 
bani biletul. „Cântă, zeiţă, mânia 
ce-aprinse pe-Ahil Peleianul, pati-
ma crudă ce-aheilor mii de amaruri 
aduse/ Suflete multe viteze trimise 
pe lumea cealaltă, trupul făcându-
le pradă la câini și tot felul de pa-
seri... și împlinită fu voia lui Zeus 
de când…” îmi revenea în memorie 
primul cânt al Illiadei. 

Adusă în actualitate de pasiu-
nea arheologului amator Heinrich 
Schliemann, ruinele de pe colina 
de la Hisarlik fascinează. Să fii între 
ruinele Troiei lui Priam, Hector sau 
Paris, Ahile, Agamemnon și Ulise, 
sau în locul unde a predicat Sfântul 
Apostol Pavel, e ceva care greu se 
poate descrie în cuvinte. Nu a mai 
rămas mare lucru! Șanţuri, ruine, 
urme de ziduri calcinate de incen-
dii. E un sentiment aparte, trăiești 
emoţii deosebite plimbându-te prin-
tre ruinele peste care au trecut mi-
lenii. De sus, de pe colină, se vede 
câmpia întinsă până la apele strâm-
torii. Pe acolo au venit aheii... 

Troia a fost distrusă în timpul 
războiului mithridaitic (82 î.Hr.) 

și reconstruită la dorinţa lui Iulius 
Cezar. Fiind cetatea lui Eneas, le-
gendarul întemeietor al Romei, a 
beneficiat de atenţia împăraţilor ro-
mani. Iulian Apostatul (361-363) a 
vizitat vechea Troie condus de epis-
copul Pegasios, care i-a arătat mor-
mântul lui Hector și statuia eroului, 
îngrijită, unsă cu ulei. Episcopul i-a 
spus: „Nu-i așa că este ciudat că ei 
(oamenii Troiei) își arată respec-
tul... așa cum noi ni-l arătăm mar-
tirilor noștri?”. 

Vechea Troie a decăzut în 
timpul secolelor, în apropiere dez-
voltându-se orașul Alexandria 
Troas. Hristoboulos din Imbros 
povestește că sultanul Mahomed al 
II-lea a vizitat ruinele Troiei și după 
ce a văzut mormintele lui Ahile, 
Hector și Aiax a spus: „Eu am fost 
sortit de Alah să răzbun acest oraș 
și pe oamenii săi. Grecii au fost 
cei care au devastat orașul și acum 
descendenţii lor îmi plătesc după 
atâţia ani datoria pe care și-au fă-
cut-o cu mândria lor fără margini, 
faţă de noi, oamenii Asiei”. Călăto-
rii din secolele XVII-XVIII, prin-
tre care William Lithgow și Lord 
Byron, spun că sub gorganele din 
apropiere ar fi mormintele lui Ahi-
le, Antilochus și Aiax. 

Arheologii contemporani con-
sideră că Troia nivelului VII era 
cetatea regelui Priam, distrusă prin 
1.260 î.Hr., perioadă în care a fost 
distrusă și Micene. Heinrich Schli-
eman a fost toată viaţa obsedat de 
un vis: de a descoperi Troia. Acest 
vis a pornit din copilărie. În 1829, 
când avea șapte ani, a primit în dar 
de Crăciun de la tatăl său Istoria 
Universală a lui Jerrer. A fost impre-
sionat de gravura care-l înfăţișa pe 
Eneas fugind din Troia cuprinsă de 

flăcări. Își purta tatăl, pe Anchises, 
pe umeri, și pe fiul său, Ascanius, de 
mână. Din acel moment a hotărât 
că va descoperi Troia. S-a îmbogăţit 
făcând comerţ cu arme, blănuri, in-
digo sau aur. A studiat clasicii greci, 
știa latina și zece limbi străine. S-a 
căsătorit cu o grecoaică, în 1871 
a început săpăturile cu „Homer” 
în buzunar, iar doi ani mai târziu 
descoperea „Tezaurul lui Priam” și 
și-a fotografiat soţia cu podoabele 
găsite. Idee genială, pentru că „te-
zaurul” dus de el la Berlin a fost 
luat de ruși la sfârșitul celui de-al 
Doilea Război Mondial. De atunci 
n-a mai fost văzut. În ultima pe-
rioadă se pare că a apărut din nou la 
Moscova. Există și un muzeu în care 
s-a reconstituit cetatea Troiei în câ-
teva variante, iar în calul troian aflat 
la intrare, turiștii doritori au posibi-
litatea să urce. 

După câteva ore de rătăcire 
printre ruine ne pregătim de pleca-
re. Ne îndreptăm spre Pergamon.

 Pr. Cornel Marcu

Pelerinaj cappadocian (II)
Troia

„El nu e mort! Trăieşte-n veci, 
e numai dus...”  ( )

Sfântul Grigore de Nazianz, în 
lucrarea Apologie despre fuga 
din Pont, afirma: „Preotul stă 

alături de îngeri, preamărește pe 
Dumnezeu alături cu arhanghelii, 
aduce jertfe la altarul cel de sus, lu-
ând parte la slujbă împreună cu Iisus 
Hristos, înnoind făptura, restabilind 
chipul lui Dumnezeu în om, slujind 
lumii celei de sus, devenind întru-
câtva dumnezeu și pe alţii dumnezei 
făcându-i”. 

La această cinste și demnita-
te excepţională, Mântuitorul Iisus 
Hristos, „Arhiereul Veșnic”, l-a ales 
din lume pentru slujirea preoţească 
și pe părintele Ovidiu-Marcel Roșca. 
Sfinţia sa a văzut lumina zilei la data 
de 17 octombrie 1947, în localitatea 
Boziaș, din părinţii Emilian și Ani-
ca, fiind unicul fiu al familiei. A ur-
mat școala primară în localitatea na-
tală și Liceul Teoretic în Târnăveni, 
după care a efectuat stagiul militar, 

iar apoi s-a angajat la fabrica de gea-
muri din Târnăveni. 

Între anii 1973-1977, tânărul 
Ovidiu-Marcel a urmat cursurile 
Institutului Teologic de grad Uni-
versitar din Sibiu, iar în 25 februarie 
1978, s-a căsătorit cu domnișoara 
Stela-Rodica Stroia, în același an 
primind și Sfânta Taină a Preoţiei, 
fiind hirotonit pe seama Parohi-
ei Corunca cu filiile Isla și Praid. 
Doi ani mai târziu, părintele Ovi-
diu-Marcel a fost transferat la pa-
rohia Morești cu filia Sântioana, 
pentru ca mai apoi, în 1991, să-i fie 
încredinţată spre păstorire parohia 
Cucerdea, unde a slujit până în anul 
2015, când s-a pensionat.

Părintele Ovidiu-Marcel a slu-
jit timp de 38 de ani, înţelegându-și 
viaţa ca o continuă zidire de sine și, 
în același timp, zidire sufletească a 
păstoriţilor săi. În lucrarea sa misio-
nar-pastorală s-a străduit să răspun-
dă la orice chemare, sprijinind pe cei 
în suferinţe și rugându-se cu ardoare 
sfântă pentru toţi credincioșii săi.

Bogata activitate pastorală și ad-
ministrativ-gospodărească a Sfinţiei 
sale trezește în sufletele noastre sen-
timente de respect și admiraţie. Între 
realizările cele mai importante enu-
merăm următoarele: redobândirea bi-
sericii din Praid (care timp de aproape 
30 de ani fusese folosită de secui drept 
depozit de materiale), reparaţii interi-
oare și exterioare la bisericile și casele 
parohiale din Praid, Isla și Sântioana, 

introducerea reţelei de apă și de gaz 
metan la casa parohială și la cele două 
biserici din Cucerdea, executarea pic-
turii în tehnica tempera, la biserica pa-
rohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli 
Mihail și Gavril” din aceeași localita-
te. În data de 9 mai 2004, părintele 
Ovidiu-Marcel împreună cu enoriașii 
parohiei sale au trăit bucuria duhovni-
cească a binecuvântării picturii biseri-
cii parohiale, când vrednicul păstor de 
suflete a primit distincţia de iconom.

O importantă coordonată a 
slujirii sale a fost propovăduirea „cu-
vântului adevărului” pe care l-a ros-
tit întotdeauna cu „focul convinge-
rii lăuntrice”, stăruind în păstrarea 
și cultivarea cu sfinţenie a dreptei 
credinţe în sufletele enoriașilor săi, 
arătând, asemenea psalmistului, 
„calea pe care ei trebuie să meargă” 
(cf. Ps. 142, 10).

După 38 de ani de activitate mi-
sionar-pastorală, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, 
părintele Ovidiu-Marcel s-a pensio-
nat, primind binecuvântarea de a se 
îmbiserici la biserica parohială din 
Cucerdea, rămânând, potrivit cuvin-
telor Sfinţiei sale, „cu dorul nestins 
de a sluji lui Dumnezeu și oameni-
lor, atât timp cât Dumnezeu îmi va 
da putere”. Dumnezeu să-i dăruias-
că pace și binecuvântare, sănătate și 
putere pentru a putea sluji și pe mai 
departe la Altarul Bisericii străbune.

 Pr. Sergiu Dumitru

Părintele Ovidiu-Marcel Roşca, ctitor de suflete 
şi bun chivernisitor al casei lui Dumnezeu

» continuare în următoarele numere



Din punct de vedere liturgic, 
perioada Postului Mare este 
una în care anumite slujbe 

specifice comunităţilor monahale 
sunt oficiate și în bisericile de mir. 
Bisericile noastre devin „mici mă-
năstiri”. Acest fapt nu este lipsit de 
importanţă. Știm cu toţii că specifi-
ce vieţii monahale sunt rugăciunea 
și viaţa liturgică intensă. Bogăţia 
liturgică a Postului Mare îi cheamă 
însă și pe mireni la conștientizarea 
faptului că rugăciunea, doxologia, 
trebuie să le fie și lor specifice, în 
pofida celorlalte activităţi zilnice.

Constatarea de la care pornește 
și pe care se întemeiază întrebarea 
de mai sus nu este întru totul co-
rectă. În practica mănăstirească, de 
unde provin și Pavecerniţa Mare și 
expresia „Pentru rugăciunile...”, nici 
slujbele nu încep de fiecare dată cu 
„Binecuvântat este Dumnezeul nos-
tru...” și nici „Pentru rugăciunile...” 
nu se folosește numai ca o încheiere 
a acestora.

În primul rând, slujbele nu 
încep cu „Binecuvântat este Dum-
nezeul nostru...” atunci când nu ia 
parte la ele un preot. Această situ-
aţie nu este atât de rar întâlnită pe 
cât am crede. La chilii, spre exem-
plu, slujba este săvârșită foarte des 
fără preot. Atunci, în loc de „Bine-
cuvântat este Dumnezeul nostru...”, 
se zice „Pentru rugăciunile...” la în-
ceputul slujbei, nu la sfârșitul ei. De 
altfel, „Pentru rugăciunile...” se ros-
tește foarte des în mănăstiri la masă 
și în viaţa de zi cu zi a monahilor, ca 
un fel de arătare a cinstirii în formă 
de rugăciune, bineînţeles cu diferite 
variante („Pentru rugăciunile sfin-

ţilor părinţilor noștri – sfântului 
părintelui nostru – sfântului stăpâ-
nului nostru”).

În al doilea rând, nici toate 
slujbele monahale nu încep cu „Bi-
necuvântat este Dumnezeul nos-
tru...”, chiar dacă participă la ele și 
preotul. Când o slujbă se leagă de 
alta, ea începe imediat cu „Veniţi 
să ne închinăm...” de trei ori, care 
constituie un îndemn la închinare 
și rugăciune și un semn al începerii 
noii slujbe. Așa se face la Ceasul I, 
care este legat de Utrenie, și la Cea-
sul al VI-lea, care se leagă de Ceasul 
al III-lea.

Pe de altă parte, „Pentru ru-
găciunile...” se zice de către preot 
la anumite slujbe mănăstirești ca o 
binecuvântare directă, atunci când 
este invitat de către citeţ să bine-
cuvinteze poporul („întru numele 
Domnului binecuvintează, părin-
te”), în locul binecuvântării din 
Psalmi „Dumnezeule, milostivește-
Te spre noi...”. Acest lucru se întâm-
plă sistematic în cazul unirii a două 
sau mai multe slujbe semi-indepen-
dente. Spre exemplu, atunci când 
Ceasul al IX-lea se leagă de Fericiri 
și de slujba Obedniţei, în timpul 
Postului Mare, și atunci când Slujba 
Învierii „se întreiește” în Săptămâna 
Luminată. În primul caz, la sfârșitul 
Ceasului al IX-lea se spune „Pentru 
rugăciunile...”, iar „Dumnezeule, 
milostivește-Te spre noi...” se mută 
cu Fericirile și cu celelalte elemente 
ale Obedniţei. Iarăși, în timpul sluj-
bei pascale care înlocuiește Miezo-
noptica, Ceasurile și Pavecerniţa, la 
sfârșitul primelor două se spune în 
mod repetat „Pentru rugăciunile...”, 
iar la ultima „Dumnezeule, milos-
tivește-Te spre noi”. Această situaţie 
este asemănătoare întru totul cu 
Pavecerniţa Mare. Și aici, „Binecu-
vântat este Dumnezeul nostru...” se 
spune la începutul întregii slujbe și 
nu se reia după fiecare „Pentru ru-
găciunile...” care marchează sfârși-
tul fiecărei unităţi. A doua și a treia 
repetare încep imediat după „Învie-
rea lui Hristos văzând...”, care este 

„Veniţi să ne închinăm...” pascal. 
În mod analog, Pavecerniţa Mare 
este constituită din trei unităţi, trei 
„stări” (după cum le numește Trio-
dul) sau trei „porţii sau părţi” (după 
cum le numește Sfântul Simeon al 
Tesalonicului): „Deci, Pavecerniţele 
Păresimilor sunt mari și așa sunt și 
numite și se împart în trei părţi, în-
tru închipuirea Sfintei Treimi și a 
milostivirii Ei către noi...” (Dialog, 
cap. 343). Întreaga slujbă începe 
cu „Binecuvântat este Dumneze-
ul nostru...” dacă se află acolo un 
preot. Prima și a doua „porţie” sau 
„stare” se sfârșesc cu „Pentru rugă-
ciunile...” și o rugăciune de apolis, 
în timp ce a doua și a treia încep în-
dată cu „Veniţi să ne închinăm...”.

Totodată, se știe că slujbele din 
ciclul zilnic de rugă ciune al Biseri-
cii noastre provin în principal de 
la Mănăstirea „Sfântului Sava” din 
Ierusalim. Potrivit însemnării tipi-
cului care introduce Lunea din pri-
ma săptămână a Postului Mare în 
Triod, „slujba Pavecerniţei în Mă-
năstirea Lavrei (adică a „Sfântului 
Sava”) nu se cântă în biserică, ci fi-
ecare să o citească în chilie”. Aceas-
tă citire individuală a Pavecerniţei 
Mari practicată în ţara ei de origi-
ne, la Lavra „Sfântului Sava”, expli-
că și în alt mod folosirea repetată 
a rugăciunii „Pentru rugăciunile...” 
și omisiunea lui „Binecuvântat este 
Dumnezeul nostru...”.

» continuare din pag. 2
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Hora Unirii
de Vasile Alecsandri

Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inima română, 
Să-nvârtim hora frăţiei
Pe pământul României! 

Iarba rea din holde piară! 
Piară dușmănia-n ţară! 
Între noi să nu mai fie
Decât flori și omenie! 

Măi muntene, măi vecine, 
Vino să te prinzi cu mine
Și la viaţă cu unire, 
Și la moarte cu-nfrăţire! 

Unde-i unul, nu-i putere
La nevoi și la durere. 
Unde-s doi, puterea crește
Și dușmanul nu sporește! 

Amândoi suntem de-o mamă, 
De-o făptură și de-o seamă, 
Ca doi brazi într-o tulpină, 
Ca doi ochi într-o lumină. 

Amândoi avem un nume, 
Amândoi o soartă-n lume. 
Eu ţi-s frate, tu mi-ești frate, 
În noi doi un suflet bate! 

Vin' la Milcov cu grăbire
Să-l secăm dintr-o sorbire, 
Ca să treacă drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare, 

Și să vadă sfântul soare
Într-o zi de sărbătoare
Hora noastră cea frăţească
Pe câmpia românească!

Sosesc din Alba Iulia
de Alexandru Andriţoiu

Sosesc din Alba Iulia, cetatea
Cu trandafir de piatră și scântei,
Pe unde au zorit părinţii mei
De dor și vis – să-și strige libertatea.
 
Ei au urcat pe drumul de calvar,
Pe care roată sfâșia tribunii
Și se-nroșea, ca la sfârșitul lumii,
Iar martorii albeau ca scriși de var.
 
Atunci, în ceasul jertfelor supreme,
Întreagă Alba Iulia albea
Și, din tărie a căzut o stea
Să scape pe locuri și pe vreme.
 
Dar, iată, că la visul împlinit,
La marele soroc, rotund ca ţara,
În iarnă veșnicindu-și primăvara
Soliile voinţa și-au vestit.
 
Veneau, veneau din veacuri și milenii,
Veneau frumoși, din valul ancestral,
Cu cel mai vechi și mare ideal,
Semeţi și mioritici fii de genii.
 
Unirea lor în cuget și simţiri
A rotunjit, pe veci să dăinuiască,
Strălucitoarea vatră românească
Nimbată-ntre viori și trandafiri.
 
Mătăsuri tricolore-n alb decor
Și tulnice străbune, sus, pe creste,
Purtau spre viitor, frumoasă veste,
Când orice pas intră în viitor.
 
Sosesc din Alba Iulia, cetatea
Unirii către zilele de azi,
Cu focul alb al iernii pe obraz
Și-n focul inimii, cu libertatea.
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  Cartea lunii

Se consideră că denumirea slavă 
a acestei sărbători românești a 
iubirii a primit, de-a lungul 

timpului, forme diverse precum „Vo-
britenia”, „Rogobete”, „Bragobete”, 
„Bragovete”, astăzi încetăţenindu-
se termenul de „Dragobete”.

Ca și reprezentare, Dragobetele 
este considerat un zeu al dragostei 
și al bunei dispoziţii, preluat de la 
geto-daci, avându-i ca și corespon-
denţi pe Eros (mitologia greacă) și 
pe Cupidon (panteonul roman). De 
asemenea, tradiţia populară româ-
nească îl prezintă ca fiind un voinic 
tânăr și frumos, fiul Babei Dochia și 
cumnatul eroului vegetaţional Lăză-
rică. Tot în folclorul românesc se pre-
cizează faptul că Dragobetele a fost 
transformat de Maica Domnului în 
năvalnic, o plantă din familia ferigi-
lor ce este folosită în tradiţia popula-
ră în scopuri terapeutice. În Ardeal, 
exista obiceiul ca bătrânele satului 
să meargă în pădure și să culeagă 
năvalnic. Înainte însă de a-l smulge 
din pământ, era rostit numele fetei 
pentru care este cules și era folosit 
pentru farmece, cu scopul de a face 

un băiat să se îndrăgostească de fata 
pentru care a fost cules. Dragobetele 
mai poate fi întâlnit și sub numele 
de „Dragomir”, cunoscut în folclorul 
poporului nostru ca fiind un cioban 
care o însoţește pe Baba Dochia în 
călătoriile sale prin munţi. Acest 
Dragomir este reprezentat într-o fi-
gură pozitivă și simbol al primăverii, 
iar de ziua lui se sărbătorește înnoirea 
naturii și se încep pregătirile pentru 
anotimpul mult-așteptat.

 Obiceiurile și tradiţiile popu-
lare românești legate de Dragobete 
implică, în primul rând, celebrarea 
sentimentului de iubire. Astfel, o 
implicare directă în acest caz o au 
tinerii, care, îmbrăcaţi în haine de 
sărbătoare, merg în pădure pentru 
a culege flori de sezon precum ghi-
ocei, viorele sau tămâioase, pe care 
le așază la icoane sau le folosesc în 
diverse farmece de dragoste. După 
ce culeg flori, fetele pornesc în goa-
nă spre sat, fiecare fiind urmărită 
de câte un băiat care o îndrăgește. 
După ce aleasa este prinsă, băiatul 
îi fură o sărutare în faţa tuturor, 
fapt ce simbolizează legământul 

lor de dragoste pentru întreg anul 
ce urmează. De aici există și zicala: 
„Dragobetele sărută fetele!”. Acest 
ritual de prindere și sărutare a fe-
telor este specific zonelor din sudul 
ţării, mai ales în Mehedinţi, și este 
numit „zburătorit”. În Oltenia și 
Muntenia, Dragobetele reprezintă 
și un moment în care se fac anumi-
te jurăminte între „fraţii sau suro-
rile de cruce”. Băieţii și fetele care 
aparţin aceleiași cete își crestează 
ușor braţul în semnul crucii, iar 
mai apoi unesc cele două tăieturi în 
semn de legământ. Astfel, ei devin 
„fraţi sau surori de cruce”, ceea ce 
înseamnă că vor participa la toate 
evenimentele din viaţa fiecăruia 
dintre ei, fie ele triste sau fericite. 

Pe lângă aceste obiceiuri colec-
tive, există și anumite ritualuri par-
ticulare sau personale legate de ziua 
de 24 februarie. În unele părţi ale 
ţării, obiceiul consacrat Bobotezei 
este repetat de Dragobete și anu-
me: fetele care așteaptă căsătoria își 
pun sub pernă busuioc sfinţit, cu 
scopul de a-și visa viitorul soţ. În 
unele zone ale ţării, fetele tinere, în 

această zi, adună zăpadă, care este 
considerată a fi născută din „surâ-
sul zânelor” („zăpada zânelor”), și 
o topesc. Apa rezultată o folosesc 
pentru curăţirea tenului, crezându-
se că aceasta deţine anumite puteri 
de conservare a frumuseţii sau a 
tinereţii, ori o păstrează pe toată 
perioada anului și o folosesc pentru 
diferite descântece de dragoste. În 
această zi de sărbătoare, bărbaţii nu 
au voie să se certe sau să necăjească 
în niciun fel femeile; în caz contrar 
vor avea parte de necazuri de-a lun-
gul întregului an. De asemenea, în 
ziua de Dragobete nu este permis 
plânsul, pentru că lacrimile care 
curg în această zi sunt aducătoare 
de supărări și de necazuri în lunile 
care urmează.

Ritualurile și tradiţiile de Dra-
gobete nu sunt destinate numai 
oamenilor, ci și naturii înconjură-
toare. În aceste condiţii, este inter-
zisă munca de orice fel, mai puţin 
curăţenia, care este considerată a fi 
aducătoare de prospeţime și de spor 
pentru gospodine pe tot parcursul 
anului. De asemenea, în ziua de 24 

februarie, ţăranul român este destul 
de atent cu păsările și cu animalele 
din ogradă, pe care are datoria de 
a le hrăni cu cele mai bune cerea-
le, dar și de a nu le sacrifica pentru 
a nu strica rostul împerecherilor. 
Ziua de 24 februarie este considera-
tă, în unele sate românești, singurul 
moment în care se pot culege rădă-
cini de spânz pentru a fi folosite în 
scopuri terapeutice.

Am putut observa că ritualu-
rile, credinţele și tradiţiile legate de 
Dragobete sunt extrem de complexe 
și au un loc bine determinat în viaţa 
ţăranului român. Cu toate că astăzi 
celebrarea iubirii, în societatea româ-
nească, este asociată, treptat, mult 
mai comercialului Valentinè s Day, 
Dragobetele rămâne dovada purităţii 
sentimentului de iubire la români, 
evidenţiindu-se, astfel, legătura fun-
damentală dintre oameni, dar și din-
tre om și natură. Acest aspect nu face 
decât să ateste simplitatea, curăţia 
gândirii și trăirea spirituală profundă 
a întregului popor român.  

 Andrei Motora

ţilor părinţilor noștri – sfântului 

Răspunsul Bisericii 
la întrebările societăţii

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

Dragobetele – sărbătoarea românească a iubirii

Din punct de vedere liturgic, 

ţilor părinţilor noștri – sfântului 
părintelui nostru – sfântului stăpâ-
nului nostru”).

slujbele monahale nu încep cu „Bi-
necuvântat este Dumnezeul nos-
tru...”, chiar dacă participă la ele și 
preotul. Când o slujbă se leagă de 
alta, ea începe imediat cu „Veniţi 
să ne închinăm...” de trei ori, care 
constituie un îndemn la închinare 
și rugăciune și un semn al începerii 

ţilor părinţilor noștri – sfântului Știm că fiecare slujbă înce-
pe cu „Binecuvântat este Dum-
nezeul nostru...” și se încheie 
cu „Pentru rugă ciunile...”. În 
cadrul Pavecerniţei Mari, se 
mai rostește încă de două ori 
„Pentru rugăciunile...”. De ce 
după acestea nu urmează, după 
cum e firesc, „Binecuvântat este 
Dumnezeul nostru...”?
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Glasul Evangheliei
Numai bunul Dumnezeu și 

propria conștiinţă cunoaște 
cele dinăuntru, cele ascun-

se, ale sufletului omenesc. Iar cele 
ascunse sunt fie în deplină conso-
nanţă cu legile lui Dumnezeu, cu 
legea morală, cu legea firii, fie, dim-
potrivă, sunt într-o încrâncenată și 
absurdă dispută cu tot ceea ce în-
seamnă calea, adevărul și viaţa; orice 
altă variantă, fiind ambiguă, merită 
ignorată. Este indubitabil faptul că 
în această delicată conexiune a fiin-
ţei umane cu alte valori, principiul 
subsidiarităţii operează frecvent și 
evident; pentru că, dacă observăm 
atent periplul omenesc prin spa-
ţiul prescripţiilor legii și învăţăturii 
christice, acest periplu fie pecetlu-
iește o legătură cu divinitatea, mai 
demult antamată, fie provoacă con-
versiuni spectaculoase, atunci când 
natura umană „pune la bătaie” su-
biecţi disponibili, dornici și în stare 
de acte morale eroice; din nefericire 
însă, nu odată, contactul omului cu 
semnalul dumnezeiesc, în loc să fie 
flacără care să ardă mărăcinii păca-
tului, care să lumineze depărtările, 
nu face altceva decât să împietrească 
și mai tare o inimă; sau să întunece 
și mai tare o judecată în care nebu-
nia a luat definitiv locul lucidităţii, 
să anestezieze și mai tare o voinţă 
care de mult nu mai reverberează la 
chemarea cerului.

În măsura în care noi, în acest 
minunat răstimp liturgic, ne pecet-
luim și ne intimizăm participativ 
legătura cu divinitatea, în măsura 
în care dorul de Dumnezeu ne adie 
fiinţa, putem fi siguri că Părintele 
ceresc numaidecât vine în întâm-
pinarea adierii noastre; mai mult, 

în vreme ce nouă ni se cere să dăm 
numai ceea ce putem, Dumnezeu 
ne dă, la schimb, totul; atunci când, 
însă, trăim într-o somnolenţă și în-
tr-o inerţie la limita ne-simţirii, re-
cuperarea noastră reclamă o terapie 
pe măsură, o terapie moral-intensivă; 
este tocmai ceea ce rânduiește Sfânta 
Biserică în Postul Sfintelor Pătimiri.  

Duminica a 2-a din Post 
(Vindecarea slăbănogului din 
Capernaum); Ev. Marcu 2, 1-12;

Duminica a 3-a din Post (a 
Sfintei Cruci); Ev. Marcu 8, 34-
38, 9, 1;

Duminica a 4-a din Post 
(Vindecarea fiului lunatic); Ev. 
Marcu 9, 17-32;

Evanghelia relatează despre 
vindecarea paraliticului de la Caper-
naum; pe de o parte, este zugrăvită 
natura umană îndurerată, copleșită, 
schimonosită de boală, prinsă într-o 
neputinţă fizică, precum și gestul 
admirabil al celor patru bărbaţi care 
au încercat și au reușit – au crezut în 
reușita lor – să-l ajute pe acel neno-
rocit să-și recapete integritatea fizică 
și morală. Să-l facă pe paralitic să-și 
pecetluiască îndeosebi legătura cu 
Dumnezeu (în cauză, dar, totul are 
final fericit datorită intersectării, în-
tr-o triadă a pedagogiei divine, a su-
ferinţei, a credinţei și compasiunii lui 
Dumnezeu – tămăduitoare, salvatoa-
re și revelatoare). Pe de altă parte, este 
mulţimea martoră la cele întâmplate, 
și care a fost într-atât de impresionată 
de cele petrecute, încât a exclamat că, 
„asemenea lucruri n-am mai văzut 
niciodată” (este limpede că sufletul 
acelor oameni, acelei mulţimi, pro-
bează numaidecât candoare, inimă 
curată și dor metafizic, doar așa au 

reverberat într-atât înaintea minu-
nii); dar, pentru că, nu-i așa, cel rău 
aleargă peste tot, nu o dată alergarea 
lui nefiind nici sesizată, nici zădărni-
cită de noi, în pericopa evanghelică 
duminicală întâlnim și acel segment 
uman afin răului, predispus instanta-
neu, dar nu nemotivat, să precipite în 
rău lucrurile (în speţă să cârtească, în 
loc să ia aminte, să conteste, în loc să 
judece profund, să hulească, în loc să 
creadă). Este vorba despre unii dintre 
cărturari, cei plini de ţâfna veacului, 
cei care se cred pe sine axis mundi, cei 
care cred, culmea, că Dumnezeu nu 
are dreptul să facă nimic fără „con-
sultarea, acordul și intervenţia lor”; ei 
se numără între aceia care, în împie-
trirea inimii și întunecarea conștiin-
ţei, în adormirea voinţei, nu vor cere 
niciodată de la Dumnezeu să le vin-
dece „rănile provocate de satana”; ei 
sunt antecesorii și mentorii celor care 
nu fac cinste condiţiei umane, și care 
niciodată nu se sensibilizează decât 
la propria desfătare și la cântecul de 
sirenă al propriei (greșite) așezări su-
fletești (…) În termenii unei abordări 
de tip agiornamento, avem de-a face, 
dacă vreţi, cu acel potenţial inefabil, 
tainic, mirabil, spontan, duios, „de 
interacţiune umană cu semnificaţie 
civică imediată”; fapt care excede 
speciosul și magia și retorica bunelor 
intenţii in abstracto și, care, simplu, 
scoate din inimă omenia – care ciclic 
este împinsă spre ignorare și uitare – 
spre a o restarta, accesând legea mo-
rală din noi. 

Sfânta Cruce este un semn, 
mare, minunat, care onorează, care 
distinge, care ajută, care obligă, care 
fericește, care răsplătește, care mân-
tuiește; Sfânta Cruce este și cale, ca-

lea jertfei, a luptei, a mortificării pa-
timilor, a renunţării de sine, a durerii, 
a dispreţului din partea păcătoșilor, 
a neînţelegerii din partea celor șo-
văielnici și indeciși, a admiraţiei din 
partea celor curaţi cu inima; este cale 
către cer și răsplată de la Dumnezeu; 
Sfânta Cruce este viaţă, este viaţă ca 
destin măreţ și răspundere asumată, 
este viaţa afierosită, este viaţă despă-
timită, înnoită, înnobilată, îmbună-
tăţită; este viaţa-ardere de tot, care 
nu-ţi mai aparţine și în care nu mai 
trăiești tu, ci Hristos trăiește întru 
tine; Sfânta Cruce este rugăciune, 
este rugăciunea – cerere de iertare, 
este rugăciunea inimii frânte și sme-
rite, rugăciunea gândului curat, este 
rugăciunea neîncetată; Sfânta Cruce 
este credinţă, credinţa mai presus de 
orice îndoială, credinţa pur și simplu; 
Sfânta Cruce este speranţă, speranţa 
celor fără de speranţă; Sfânta Cruce 
este iubire, iubirea care va salva pe 
om și lumea, și care-l va face pe om 
nemuritor; Sfânta Cruce este biruin-
ţă, biruinţa binelui asupra răului, bi-
ruinţa luminii asupra întunericului, 
a vieţii asupra morţii (…) Vorbind 
de Dumnezeu, de sufletul omenesc, 
de cruce, acum avem privilegiul de a 
privi și a asculta la cer; și la „ochiul de 
lumină și iubire care stă să ne întâm-
pine”; drept aceea, să lăsăm deschis 
ochiul propriei conștiinţe „în de-
părtări albastre/ în raza ce mai mult 
acum/ luci-va sfânt vederii noastre”.

Sfânta Evanghelie duminicală 
expune fragmentul de timp liturgic 
în care Iisus, după ce tămăduiește și 
salvează un copil stăpânit de demo-
nul așa-zis al muţeniei, și după ce le 
explică ucenicilor că „acest neam de 
draci iese numai cu post și rugăciu-

ne”, anunţă într-o cvasi-intimitate, în 
deplină discreţie, începutul sau, mai 
bine-zis, apropierea Pătimirilor Sale 
(…) Avem de-a face în cauză cu o 
probă evidentă a milostivirii divine, 
milostivire care enunţă și anunţă că 
Dumnezeu doar face bine și iubește, 
că El nu are resentimente; iar dacă 
omul nu se salvează, este pentru că el, 
omul, rămâne indiferent la milostivi-
rea, la mâna întinsă a lui Dumnezeu. 
În ce privește copilul posedat și sufe-
rind, actul de majestate divină este 
expresia legăturii între taina crucii și 
taina fiinţei/ persoanei; pentru că, pe 
pământ, omul îndură multe încercări, 
fiecare are de îndurat o cruce; „crucea 
este grea și lipsită de semnificaţie doar 
atunci când cel suferind nu are om să 
mijlocească pentru el, nu are suflet 
care să-l mângâie și să-l iubească, cu 
acea iubire care nu salvează decât în 
legătură cu Dumnezeu; tocmai pen-
tru că iubirea este apanajul fiinţei/ 
persoanei; cu atât mai mult, atunci 
când este vorba de iubirea care anga-
jează o responsabilitate anume, cum 
este iubirea din sufletul părintelui 
al cărui fiu suferea într-atât (…) Su-
ferinţa și iubirea ne pot înălţa la cer, 
prin ele însele, dacă „în marea sche-
mă a lucrurilor”, durerea, suferinţa 
și iubirea noastră scriu în istoria unei 
inimi măcar o pagină albă de tandre-
ţe, ablativă clipei astrale; atunci, dar, 
să-l parafrazăm pe Ernest Bernea, ce-
rul credinţei noastre „capătă puteri și 
frumuseţi noi”; este cerul în care ne 
putem încrede, ca celei mai nobile, 
mai frumoase, mai duioase povești de 
copilărie regăsită – copilăria credinţei 
curate, pur și simplu.  

 Pr. Iosif Zoica 

Centenarul Marii Uniri este 
un recurs la memorie și un 
moment de reflecţie profun-

dă a societăţii românești la valorile 
naţionale, un eveniment amplu, care 
se dorește a fi recapitularea creativă a 
progreselor realizate de România în 
ultimii 100 de ani, peste care se su-
prapune nevoia de a privi înainte și 
de a proiecta următorii 100 de ani. 
Centenarul este și o oportunitate 
unică de a identifica călăuzirea lui 
Dumnezeu pe marea de vicisitudini a 
acestui secol de existenţă a poporului 
român și de a recompune puzzle-ul 
uimitor al unui trecut ai cărui copii 
răsfăţaţi suntem. 

Centenarul ar trebui să fie, 
totodată, și un fericit prilej de a răs-
punde împreună la câteva întrebări 
fundamentale: cine suntem și cum 
am vrea să fim, ce înseamnă pentru 

contemporani identitatea naţională 
și ce mai reprezintă pentru româ-
nii secolului XXI cuvintele de aur: 
neam, patrie, Biserică, familie, unita-
te, drapel sau limba română? Ce am 
reușit să construim material și spiri-
tual până azi, ce reprezentăm acum 
în Europa și ce suntem pregătiţi să 
facem pe mai departe? Ce fel de ţară 
vrem să lăsăm moș tenire copiilor 
noștri și ce facem pentru milioa-
nele de români răspândiţi în toată 
lumea? Cum va fi oare România 
următorilor 100 de ani, în condiţiile 
extrem de provocatoare ale globali-
zării, ale scepticismului european și 
ale crizelor repetate la nivel naţional 
și mondial? 

Academicianul Ioan-Aurel Pop, 
rectorul Universităţii Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, spunea că ceremo-
niile bune sunt un atribut al popoa-
relor civilizate, iar Centenarul Unirii 
merită ceremonii extraordinare, com-
parabile cu cele organizate în ultimii 
ani în Europa, cu diferite ocazii festi-
ve. Nu ne îndoim de faptul că se vor 
desfășura și la noi astfel de ceremonii. 
Cu siguranţă, numeroase instituţii și 
personalităţi culturale, asociaţii și 
oameni de bine vor ști să marcheze 
Centenarul prin acţiuni interesante 
și, poate, memorabile, care să ne re-
dea încrederea în puterea de regene-
rare a naţiunii și să-i adune pe româ-
nii înstrăinaţi pe la casele lor, dacă nu 
pentru restul vieţii, măcar pentru o 
sărbătoare unică.

Pentru a sărbători Centenarul 
Marii Uniri, s-au propus acţiuni de 
anvergură naţională: organizarea în 
muzeele de istorie, în muzeele litera-
turii, în case memoriale și în muze-
ele de artă din ţară a unor expoziţii 
tematice dedicate succesiunii de 
evenimente care au condus la Ma-
rea Unire; realizarea unui circuit al 
Pieţelor Unirii din marile orașe, care 
să fie puse în valoare prin sesiuni de 
artă stradală, reprezentaţii teatrale și 
muzicale, expoziţii, conferinţe etc.; 
iniţierea unei dezbateri publice pri-
vind realizările și nerealizările din 
prima o sută de ani a acestui stat 
și stabilirea de priorităţi naţionale 
pentru următoarele decenii; consul-
tări publice privind adoptarea unui 
nou imn naţional, mai actual, care 
să susţină un nou ideal naţional; 
restaurarea caselor memoriale ale 
făuritorilor Marii Uniri, inaugu-
rarea de monumente de for public 
ale acestora și lansarea unor mono-
grafii/ proiecte de cercetare istorică 
novatoare, care să reanalizeze din 
multiple perspective marele act is-
toric de la 1 Decembrie 1918. De 
asemenea, s-a propus realizarea unei 
„autostrăzi culturale”, care să lege 
capitalele Unirii (București, Alba Iu-
lia, Iași, Chișinău și Cernăuţi) prin 
manifestări culturale coordonate și, 
nu în ultimul rând, transformarea 
Muzeului Unirii din Alba Iulia în-
tr-un Centru Naţional de Cercetare 
a Marii Uniri, care să îmbine com-

ponenta muzeală cu cea de cercetare 
culturală și academică. 

Ce ar fi de evitat? Aniversarea 
Centenarului să nu fie bifată prin 
intrarea în Cartea Recordurilor, re-
alizând „cel mai mare…”, sau prin 
parade militare faraonice cu arma-
ment expirat. Nu vom impresiona 
pe nimeni. Nu ar fi de dorit nici să 
cădem în patima unui românism 
dus în zone extreme, printr-un com-
portament care e cel puţin desuet, 
dacă nu chiar exagerat. Nu cred că 
e cazul să organizăm sărbători care 
să adune cât mai mulţi cetăţeni în 
straie populare, dar care imediat 
după eveniment își aprind ţigările 
sau își verifică Facebook-ul. Nu tre-
buie să ne îndreptăm spre cea mai 
mare expoziţie de naţionalism pen-
tru a deveni patrioţi sau pentru a da 
mărturie despre specificul naţional. 
Dimpotrivă, putem să promovăm 
frumuseţea și specificul acestei ţări 
decent, prin proiecte sensibile, care 
să angajeze din plin comunităţile 
locale, în care se pot implica de la 
cei mai tineri până la cei mai bătrâni 
dintre membrii lor.

Dacă Centenarul Marii Uniri 
va fi marcat cu inteligenţă și cu 
imaginaţie, dar și cu realism, 
moderaţie și cu bun simţ, prin eve-
nimente de calitate, fără a fi trans-
format în câmp de luptă electorală, 
în vederea alegerilor prezidenţiale 
de anul viitor, evenimentul va re-
prezenta o onoare pentru această 

generaţie. Din păcate, în materie de 
pregătire a Centenarului, progresele 
sunt minuscule. Din peste 2100 de 
proiecte depuse la Ministerul Cul-
turii în anul 2017 pentru marcarea 
evenimentului, au fost finanţate 
până acum abia 20, iar perspectiva 
ca ziua de 1 Decembrie 2018 să gă-
sească ţara plină de moloz e destul 
de realistă.  

La momentul actual, e tot mai 
evident faptul că singurul obiectiv 
important care se va realiza este Ca-
tedrala Mântuirii Neamului, a cărei 
inaugurare e preconizată a avea loc 
în data de 30 noiembrie 2018. Având 
ca hram Înălţarea Domnului și Ziua 
Eroilor, această ctitorie „unește iu-
birea de Dumnezeu a unui popor 
dreptcredincios și jertfelnic, mult 
încercat în istorie, cu recunoștinţa 
pe care o datorăm veșnic Eroilor 
Neamului”, după cum afirma Prea-
fericitul Părinte Daniel în interviul 
acordat cu ocazia împlinirii a zece 
ani de patriarhat. 

Sperăm că Centenarul ne va 
găsi prezenţi în febra evenimentu-
lui, harnici și plini de emoţie sfân-
tă, comunicând și cuminecând ca și 
până acum, în același duh al unităţii 
și al iubirii, mărturisindu-L cu bu-
curie pe Hristos acestei lumi, în care 
Tatăl ceresc ne-a chemat să fim slu-
jitori devotaţi, martori fideli și fii 
preaiubiţi.

 Pr. Florin Croitoru

Centenarul Marii Uniri 
– realităţi şi perspective –



Toţi oamenii se tem de ceva. 
Chiar și cei mai curajoși și im-
punători au această slăbiciune. 

Dacă am face o listă completă a fobii-
lor, am putea enumera aproximativ un 
număr de 6.456 de temeri, unele din-
tre ele de-a dreptul neobișnuite. Fobia 
este o frică extremă, iraţională, de un 
obiect sau situaţie specifică și poate fi 
clasificată drept un tip de tulburare, 
de anxietate, specifică oricărui sufe-
rind. Fobiile sunt considerate a fi stări 
emoţionale. Deși psihiatrii le clasifică 
într-un singur tip de tulburare, sute 
de cuvinte au fost inventate pentru a 
specifica natura fricii, prin prefixarea 
cu termenul grecesc fobie. Printre cele 
mai frecvente exemple sunt acrofobia – 
teama de înălţimi, claustrofobia – frica 
de locuri închise, nictofobia – teama 
de întuneric, ochlofobia – teama de 
mulţimi, xenofobia – teama de străini 
și zoofobia – teama de animale. Agora-
fobia, teama de a fi în locuri deschise 
sau publice, este o boală a persoanelor 
închise în sine, care împiedică victi-
mele chiar să plece de acasă, iar fobia 
de școală îi poate chinui pe elevii care 
sunt prea atașaţi de un părinte.

În general, s-a constatat că fobi-
ile apar atunci când frica, produsă de 
o situaţie de pericol mai deosebită, se 
reflectă și în alte cazuri similare. O 

teamă excesivă, iraţională, de apă, de 
exemplu, se poate baza pe o experienţă 
de înec din copilărie, aproape uitată. 
Persoana în consecinţă încearcă să evi-
te această situaţie în viitor.

Cauzele fobiilor sunt psihologice 
și pot avea origini diferite. Anumite 
trăsături de personalitate, experienţe-
le de viaţă infantile sau mature, orice 
traumatism, anxietate parentală, edu-
caţie ș.a. sunt cauzele posibile pentru 
apariţia unei fobii. În mod similar, 
obiectul variază în funcţie de experien-
ţele personale, reprezentările socio-
culturale și familiale, valoarea simbo-
lică a obiectului etc.

Fobiile afectează adesea persoa-
nele cu nivel emoţional scăzut, dar cu 
grad de ostilitate și anxietate ridicat. 
Această stare internă necesită o „justi-
ficare”, iar persoanei în cauză trebuie 
să i se explice din ce cauză sau care au 
fost factorii care l-au făcut să fie atât 
de neliniștit și de ce anume se teme. 
Însă, propria iniţiativă (fie și inconști-
entă) este mult mai simplă și oferă re-
zultate mai bune. Oamenii permanent 
alarmaţi sunt convinși că ceva teribil 
se va întâmpla și că ceea ce văd este 
înfricoșător. În jurul lor se creează un 
mecanism psihologic de influenţă in-
terpersonală. Dacă cineva induce ide-
ea oribilului sau a groazei persoanelor 
cu caractere slabe, ele pot deveni ușor 
victimele manipulării. Acestea sunt 
persoane fără imunitate psihologică, 
non-critice și fără o gândire obiec-
tivă. Astfel, probabil, se induc fel de 
fel de temeri, de la o persoană la alta. 
De exemplu, teama de cimitir, de pă-
ianjeni înfricoșători, teama de zbor cu 
avionul, teama de a nu fi manipulat de 
secte periculoase sau conspiraţii maso-
nice. Toate acestea pot fi frici învăţa-
te. Unele fobii sunt create instantaneu 
prin mecanismul de concepere de tip 
șablon. Unul dintre cele mai simple 
moduri prin care cineva atrage atenţia 
este temerea. Acest lucru este oarecum 
pozitiv pentru acea persoană, întrucât 

implică emoţie și empatie, iar ca rezul-
tat, toată atenţia este îndreptată asupra 
persoanei speriate. Omul, după ce s-a 
panicat o dată și a atras atenţia, se mai 
panichează o dată, apoi iar și iar, fobia 
devenind, practic, o obișnuinţă pen-
tru el. Acest fapt conectat cu influenţa 
mediului, în curând, devine un obicei 
și un mod de viaţă. 

Psihologii folosesc diferite tehnici 
și metode de tratament ale fobiilor, 
în conformitate cu orientarea profe-
sională pe care au ales-o și în funcţie 
de fiecare caz în parte. Psihanaliștii le 
tratează prin catharsis, procesul psiho-
logic fiind înţeles ca eliberare de sub 
o stimulare anormală. Aceasta se re-
alizează prin stabilirea sau restabilirea 
asocierii unei emoţii cu amintirea sau 
ideea evenimentului care a cauzat-o 
sau prin interpretări ale gândurilor și 
discuţii cu pacienţii. De asemenea, 
se folosesc asocierile directe, analiza 
și interpretarea viselor, în scopul de a 
pătrunde în substraturile psihologice. 
Totodată, ei încearcă să ajungă la esen-
ţa conflictului pentru a ajuta pacientul 
să depășească fobia și să se recupereze.

Psihologii de orientare comporta-
mentală au dezvoltat un set impresio-
nant de tehnici extrem de utile pentru 
tratamentul fobiilor. Printre acestea se 
numără desensibilizarea, cea mai frec-
ventă utilizată metodă, tehnica implo-
zivă sau tehnica expunerii. În cadrul 
tehnicilor de tip comportamental, 
clientul se confruntă cu situaţia an-
xiogenă atât la nivel imaginar, cât și 
în plan real. În funcţie de tehnică, 
această expunere se realizează treptat. 
În paralel, se folosesc tehnici de rela-
xare sau bruscare, determinând astfel 
eliminarea legăturii dintre anxietate și 
stimulul respectiv. Toate aceste abor-
dări au diferite eficienţe, dar, în gene-
ral, tratamentul fobiilor prin oricare 
din aceste metode are rezultate foarte 
bune în cele mai multe dintre cazuri.

 Psih. Diana Todeancă

 Prima sâmbătă a Postului Mare este dedicată Sfântului 
Teodor Tiron şi pomenirii morţilor datorită unei minuni din 
vremea Împăratului Iulian Apostatul? 

În toate cele șase sâmbete ale Postului Mare, ortodocșii îi 
pomenesc pe cei adormiţi în nădejdea învierii. Această po-

menire începe cu sâmbătă Sfântului Teodor Tiron, numită și 
sâmbătă colivelor.

Că să înțelegem de ce Sfântul Teodor este pomenit la în-
cheierea primei săptămâni din Postul Mare, trebuie să amin-
tim că Împăratul Iulian Apostatul a poruncit, într-o vreme, să 
se stropească cu sângele animalelor sacrifi cate idolilor toate 
produsele vândute în piața cetății imperiale, pentru a întina 
astfel prima săptămână din Postul Mare al creștinilor. Muce-
nicul Teodor s-a arătat în vis Arhiepiscopului Eudoxie (360-
369), descoperindu-i planul lui Iulian și sfătuindu-l să fi arbă 
grâu şi să-l împartă tuturor locuitorilor Constantinopolului 
pentru ca aceștia să nu meargă să cumpere de la piață. Fiind 
astfel izbăviți de întinăciunea idolatriei grație acestui mucenic 
surpător al idolilor, arhiepiscopul a poruncit credincioșilor să 
serbeze în fi ecare an, la încheierea primei săptămâni a Pos-
tului Mare, un praznic care să comemoreze acest eveniment. 
Această primă sâmbătă este ocazia unei duble bucurii: înche-
ierea primei perioade a postului și prăznuirea mucenicului. 

Din ziua Sfântului Teodor Tiron și până în cea a săracului 
Lazăr, în fi ecare sâmbătă se face pomenirea celor adormiți în 
Domnul. Pentru sufl etele lor, drept milostenie, se aduc jertfe 
curate de pâine, vin și colivă. Pomenirea celor morți, adică 
aducerea lor înaintea lui Dumnezeu și mijlocirea către El pen-
tru iertarea păcatelor lor, este o dovadă concretă a faptului 
că iubirea este mai tare decât moartea. Pomenirea generală 
a morților în fi ecare sâmbătă din Postul Mare se înscrie în at-
mosfera specifi că acestei perioade de pregătire pentru întâm-
pinarea după cuviință a Învierii Domnului, când credincioșii se 
ocupă mai mult de sufl etele lor. De aceea, este fi resc să se 
gândească și la sufl etele celor răposați, ajutându-i cu rugă-
ciunea și cu milostenia.

Sursa: crestinortodox.ro
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 Creştini, ştiaţi că... ?

 Actualitatea creştină
 Patriarhul Ecumenic va participa la sfi nţirea Catedralei 
Naţionale

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va participa la sfinţirea 
Catedralei Naţionale, a anunţat Preafericitul Părinte Pa-

triarh Daniel în cadrul şedinţei Consiliului Național Biseri-
cesc întrunit la Reşedinţa Patriarhală.

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a fost in-
vitat verbal de către Părintele Patriarh Daniel în timpul Sfântului 
și Marelui Sinod care a avut loc în Creta în anul 2016, apoi prin 
intermediul unei scrisori oficiale. Anul trecut, Patriarhul Ecu-
menic și-a exprimat dorința de a participa la acest eveniment 
deosebit de important pentru Ortodoxia românească într-un 
interviu acordat postului de televiziune al Patriarhiei Române. 
„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, încă de anul trecut, după 
Sfântul și Marele Sinod din Creta, m-a chemat să iau parte la 
târnosirea acestei Catedrale. De fiecare dată când revin în Ro-
mânia pentru mine este un prilej special de bucurie, veselie și 
cinstire, cu atât mai mult atunci când voi veni, dacă mă voi în-
vrednici să vin, la un eveniment atât de mare și istoric, cum va 
fi inaugurarea noii Catedrale Patriarhale în inima Bucureștilor”, 
spunea Sanctitatea Sa în interviul din 27 august 2017. 

Festivităţile legate de sfințirea locașului de cult vor dura 
cinci zile, din 25 până în 30 noiembrie. Până în prezent, au 
fost realizate în proporție de 80% lucrările de execuție a su-
prastructurii Catedralei Naționale, între cotele 36-62 metri. 
După realizarea structurii de rezistenţă din beton armat, 
este programată începerea montajului structurii metalice a 
acoperișului, structură care în zona critică a proiectului (Tur-
la Principală sau Pantocrator) se va monta începând cu luna 
iulie 2018 până la sfârșitul lunii septembrie 2018. De aseme-
nea, clopotele Catedralei Naţionale vor fi montate şi puse în 
funcţiune în perioada august-octombrie 2018, iar crucile vor 
fi aşezate pe turle spre finalul lunii octombrie; în aceeaşi pe-
rioadă vor fi montate şi uşile de bronz la intrările principale 
situate la cota zero.

Slujba de punere a pietrei de temelie şi a sfinţirii locu-
lui destinat construirii Catedralei Naționale a avut loc în 29 
noiembrie 2007.

Sursa: basilica.ro

Despre fobii – toţi oamenii se tem de ceva

Anul 2018 este pentru noi ro-
mânii anul în care se retrăiesc 
acele momente de acum un se-

col, când a avut loc Marea Unire de la 
Alba Iulia. Această unire a fost posibi-
lă doar având credinţă în Dumnezeu 
și dragoste faţă de neam și ţară. Printre 
participanţii la acest eveniment măreţ 
se regăsește și tânărul Matei Morușca, 
viitor preot în Iclandu Mare. 

Vrednicul de pomenire preotul 
Matei Morușca s-a născut la data de 
19 februarie 1890, provenind dintr-o 
familie de preoţi: tatăl și bunicul său 
au fost slujitori ai Sfântului Altar. De 
mic a știut ce înseamnă biserica, sluj-
bele bisericești și, în special, Sfânta 
Liturghie. Tatăl lui era preotul Ioan, 
iar mama preoteasa Ana – părinţi cu 
nume sfinte care au avut din binecu-

vântarea lui Dumnezeu șase copii pe 
care i-au învăţat să iubească întot-
deauna binele. Doi dintre ei au ales 
să studieze teologia și să-I slujească 
lui Dumnezeu: tânărul Pompei, care 
a ajuns primul episcop român din 
Statele Unite ale Americii, primind 
numele de călugărie Policarp, și Matei 
Morușca, fratele mai mic al acestuia. 
Înainte de a fi preot, Matei Morușca 
a fost învăţător la Presaca Ampoiu-
lui și notar la Meteș, participând în 
această calitate ca delegat titular la 
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 
din Alba Iulia. S-a căsătorit cu tână-
ra Aurelia, iar din binecuvântarea lui 
Dumnezeu au avut patru copii. În 
anul 1930, a primit Taina Hirotoniei, 
fiind numit preot paroh pe seama pa-
rohiei Iclandu Mare.            

Preotul Matei avea statura fizi-
că și morală impresionantă a fratelui 
său, Episcopul Policarp, cu privirea 
inteligentă și blândă, cu barba aspră, 
tăinuind liniile unui obraz dăltuit 
parcă pentru totdeauna într-o expre-
sie de evlavie, de binecuvântare și de 
înţelepciune. Părintele Matei, pe lângă 
faptul că era un bun slujitor al celor 
sfinte, un soţ, tată și bunic minunat, 
era și un iubitor de ţară. Doi dintre 
nepoţii săi, care vin frecvent în sa-
tul Iclandu Mare, își exprimă adesea 
nostalgia vremurilor fiecărei vacanţe 
petrecute la moșu´ Matei, care îi iu-
bea mult pe toţi cei dragi și care le-a 
insuflat credinţa în Dumnezeu și dra-

gostea faţă de ţară și de neam. În ce 
privește legătura omului cu Dumne-
zeu i-a învăţat pe toţi nepoţii cum să 
se roage și cum să-i mulţumească în fi-
ecare zi lui Dumnezeu pentru toate. În 
momentul în care era vremea servirii 
mesei, nepoţii care se aflau la Iclandu 
Mare aveau emoţii pentru că nu știau 
pe cine va pune părintele Matei să ros-
tească rugăciunea „Tatăl nostru”. 

Participarea ca delegat la Marea 
Unire de la Alba Iulia a făcut din pă-
rintele Matei un apărător al neamului 
românesc, acest lucru observându-se 
cu ușurinţă din vorbele pe care le ros-
tea oamenilor, de a fi uniţi întotdeauna 
prin credinţă și iubire. De asemenea, 
cine intra în casa parohială putea ob-
serva tabloul imens cu Avram Iancu, 
crăișorul moţilor. În cei peste patruzeci 
de ani de păstorire în Iclandu Mare, 
părintele Morușca s-a bucurat de prie-
tenia unor oameni însemnaţi, dintre 
care îl amintim pe Nichifor Crainic. 

În vremea părintelui, clopotul 
bisericii parohiale răsuna de o sută de 
ori în fiecare zi, la ora 12, dangăt ce 
anunţa miezul zilei sătenilor care erau 
la câmp. Deși a rămas văduv foarte 
devreme, credinţa și dragostea pen-
tru Dumnezeu l-au ajutat pe părinte-
le Matei în toate momentele grele ale 
vieţii. A trecut la cele veșnice în data 
de 16 ianuarie 1979, fiind înmormân-
tat la Alba Iulia.

  
 Pr. Adrian Pavel

Preotul Matei Moruşca, participant la Marea Unire din 1918



Luni, 1 ianuarie  
De sărbătoarea Tăierii 

împrejur a Domnului, a ofi-
ciat Dumnezeiasca Liturghie 
a Sfântului Vasile cel Mare în 
Catedrala Reîntregirii din Alba 
Iulia.

Marţi, 2 ianuarie  
A efectuat o vizită pastora-

lă la Mănăstirea „Buna Vestire” 
de la Pătrângeni, protopopiatul 
Alba Iulia.

Sâmbătă, 6 ianuarie  
De praznicul Botezului 

Domnului, a liturghisit în Ca-
tedrala mare din municipiul 
Târgu-Mureș. După Sfânta Li-
turghie, pe esplanada din faţa 
Catedralei, a oficiat slujba 
Aghiasmei mari.

Duminică, 7 ianuarie  
A săvârșit Dumnezeiasca 

Liturghie în parohia „Sfânta 
Cuvioasă Parascheva” din mu-
nicipiul Târgu-Mureș. La fina-
lul slujbei, a acordat Ordinul 
Credinţă și Unire domnului 
Alexandru Cîmpeanu, vicepre-
ședintele Consiliului Judeţean 
Mureș.

Marţi, 9 ianuarie  
A efectuat vizite canonice 

în șase parohii din protopopia-
tul Sebeș, însoţit fiind de către 
părintele protopop Ionel Arsu.

Joi, 11 ianuarie  
A efectuat vizite canonice 

în șase parohii din protopopiatul 
Aiud, însoţit fiind de către pă-
rintele protopop Ioan Bogdan.

Duminică, 14 ianuarie  
A oficiat Sfânta și Dum-

nezeiasca Liturghie în parohia 
„Toţi Sfinţii” din orașul Luduș.

Luni, 15 ianuarie  
La Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Alba Iulia, s-a 
întâlnit cu părinţii profesori ai 
acestei instituţii de învăţământ 
teologic.

Marţi, 16 ianuarie  
A efectuat vizite canonice 

în șase parohii din protopopiatul 
Alba Iulia, însoţit fiind de către 
părintele protopop Teofil Slevaș.

Miercuri, 17 ianuarie  
A celebrat Dumnezeiasca 

Liturghie în parohia „Sfântul 
Antonie cel Mare” din Alba Iulia, 
păstorită de către vrednicul părin-
te profesor Simion Todoran.

Joi, 18 ianuarie  
A desfășurat o serie de vizi-

te canonice în opt parohii și filii 
din protopopiatul Târnăveni, 
fiind însoţit de către părintele 
protopop Sergiu Dumitru.

Duminică, 21 ianuarie  
A oficiat Sfânta Liturghie 

în Catedrala arhiepiscopală din 
Alba Iulia și a asistat la concertul 
de cântece patriotice susţinut de 
către Grupul psaltic Anastasios. 

La finalul programului artis-
tic, domnului dirijor Iustinian-
Ioachim Simion i-a oferit 
Ordinul Credinţă și Unire, iar 
membrilor corului le-a acordat 
Diplomă de excelenţă.

Luni, 22 ianuarie  
A realizat o vizită pasto-

rală la Adăpostul de noapte din 
cadrul Așezământului social 
„Filantropia Ortodoxă”, ampla-
sat în Gara CFR a municipiului 
Alba Iulia, acesta fiind coordo-
nat de părintele Petru Oneţ.

Marţi, 23 ianuarie  
A efectuat vizite pastora-

le în 4 parohii din cuprinsul 
protopopiatului Alba Iulia, po-
posind și la Primăria Comunei 
Ciugud, unde s-a întâlnit cu 
domnul primar Gheorghe 
Damian și cu funcţionarii aces-
tei instituţii.

Miercuri, 24 ianuarie  
La Muzeul icoanelor și al 

cărţilor vechi din Alba Iulia, 
Museikon, a vizitat expoziţia 
omagială dedicată pictorului ro-
mân Octavian Smigelschi.

Joi, 25 ianuarie  
În Sala de conferinţe a 

Căminului bisericesc Peregri-
nus din municipiul Alba Iu-
lia, a prezidat Ședinţa anuală a 
Consiliului eparhial și a Adună-
rii eparhiale ale Arhiepiscopiei 
Ortodoxe a Alba Iuliei, rostind 
o alocuţiune.

Duminică, 28 ianuarie  
A săvârșit Dumnezeiasca 

Liturghie în parohia „Sfinţii Trei 
Ierarhi” din municipiul Aiud.

Marţi, 30 ianuarie  
De sărbătoarea Sfinţilor 

Trei Ierarhi, a liturghisit în pa-
raclisul Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Alba Iulia, cu oca-
zia hramului. În cadrul Sfintei 
Liturghii, la momentul rânduit, 
a hirotonit întru diacon pe tâ-
nărul Răzvan Brudiu, asistent 
universitar în cadrul Facultăţii. 
La sfârșitul slujbei, a hirotesit 
întru iconom-stavrofor pe părin-
tele lector universitar Dr. Alin-
Viorel Albu, titularul catedrei 
de Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române.

Miercuri, 31 ianuarie  
La Centrul eparhial a pri-

mit vizita părintelui Ilie Bucur 
de la parohia Sărmașu, proto-
popiatul Luduș, și a domnului 
Ioan Astăluș, scriitor și sculp-
tor, care i-au prezentat proiec-
tul Arc peste timp: 1918-2018, 
în cadrul căruia vor fi realizate 
18 busturi ale celor mai impor-
tante personalităţi din istoria 
românilor.

A consemnat
Eugen Bărăian

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Irineu a oficiat 
Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Sighişoara

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a slujit 
Sfânta Liturghie în parohia Turdaş, 

protopopiatul Aiud

Arhipăstorul Alba Iuliei a resfinţit biserica 
din parohia Geoagiu de Sus, protopopiatul Aiud

  Evenimente

De praznicul împărătesc 
al Întâmpinării Dom-
nului, Înaltpreasfinţitul 

Părinte Irineu, înconjurat de un 
sobor de preoţi și diaconi, a slujit 
Sfânta Liturghie la Mănăstirea 
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie 
- Izvorâtorul de Mir” de la Sighi-
șoara. În cadrul slujbei, Chiriar-
hul nostru l-a hirotonit întru dia-
con pe tânărul Ioan Ţara.

Piatra de temelie a locașului 
de închinare a fost pusă în anul 
1997, iar un an mai târziu s-au 
demarat lucrările de construcţie a 
bisericii și a complexului mona-
hal. Slujba de sfinţire a edificiului 
a avut loc în ziua de 6 mai 2005. 
Obștea frumoasă de aici este con-
dusă de către Preacuviosul Părin-
te Arhimandrit Ghelasie Ţepeș.

Bucuria credincioșilor și a 
pelerinilor veniţi la această săr-
bătoare sfântă a fost sporită de 
prezenţa Ierarhului în mijlocul 
lor. Înaltpreasfinţia Sa le-a vor-
bit celor prezenţi despre impor-
tanţa trăirii unei vieţi centrate 

în Hristos, astfel ca fiecare creș-
tin să poată spune cu Sfântul 
Apostol Pavel: „Nu mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăiește în mine” 
(Gal. 2, 20).

 Pr. Petrișor Muntean

În Duminica Izgonirii lui 
Adam din Rai, Înaltpreasfin-
ţitul Părinte Irineu a liturghi-

sit în biserica cu hramul „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe” din 
parohia Turdaș, protopopiatul 
Aiud. Această comunitate mică 
este păstorită cu multă râvnă și cu 
dragoste părintească de către pre-
otul Dumitru Curticăpean.

Numele satului este men-
ţionat pentru prima dată într-
un document oficial datat de 
specialiștii Academiei Române 
cu aproximaţie în jurul anilor 
1202-1203, document emis de 
regele Ungariei, Emeric, care 
confirmă un act mai vechi dat 

de către Bella al III-lea, în anul 
1177. Denumirea localităţii 
vine de la termenul tătar tor, 
care înseamnă sare.

La acest eveniment de 
mare înălţare duhovnicească au 
participat fii ai satului și cre-
dincioși veniţi din împrejurimi, 
bucurându-se de prezenţa Epis-
copului lor, care le-a mijlocit 
milă, iertare și binecuvântare 
de la Domnul slavei. În cadrul 
Sfintei Liturghii, la momentul 
potrivit, Înaltpreasfinţia Sa l-a 
hirotonit diacon pe tânărul 
Cosmin Cobîrzan.

 Pr. Petrișor Muntean

În data de 4 februarie, Arhi-
episcopul Alba Iuliei a ofi-
ciat slujba de resfinţire a 

bisericii cu hramul „Sfinţii Ar-
hangheli Mihail şi Gavriil” din 
parohia Geoagiu de Sus, pro-
topopiatul Aiud. După Dum-
nezeiasca Liturghie, Înaltprea-

sfinţitul Irineu a oficiat slujba 
de binecuvântare a noii capele 
mortuare care se află în apropi-
erea edificiului bisericesc.

Locașul de rugăciune a fost 
construit între anii 1896-1898, 
din fonduri proprii, de către zi-
darii geogeni, în frunte cu meș-

terul Ioan Măda, fiind sfinţit 
de către mitropolitul Ardealu-
lui, Miron Romanul. Din anul 
2006 edificiului a intrat într-un 
proces amplu de înfrumuseţare, 
iar prin grija părintelui paroh și 
a credincioșilor a fost restaurat.

Prezenţa Arhipăstorului în 
mijlocul acestei comunităţi a fost 
pentru toţi un prilej de zidire su-
fletească și de bucurie duhovni-
cească. Apreciind bogata activi-
tate desfășurată în cei 24 de ani 
de păstorire, Chiriarhul nostru i-a 
oferit preotului paroh Constan-
tin Samoilă Diplomă de vrednicie, 
iar celor ce s-au implicat și s-au 
jertfit, le-a înmânat Diplome de 
aleasă cinstire.

 Pr. Petrișor Muntean

Luni, 1 ianuarie  La finalul programului artis-

Agenda pastoral-misionară
a Înaltpreasfinţitului Irineu, 

Arhiepiscop al Alba Iuliei
Ianuarie 2018
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