
Deşi Dumnezeu este pretutindeni, 
noi Îl cunoaştem în mod deosebit 
şi ne împărtăşim de iubirea Lui 

milostivă în locaşul bisericesc. Fericitul 
Augustin spunea: „Puterea lui Dumnezeu 
se vede în natură, înţelepciunea lui Dum-
nezeu se cunoaşte în istorie, iar dragostea 
lui Dumnezeu se împărtăşeşte în biserică”. 
În acest spaţiu sfânt şi sfinţitor care este 
„casa lui Dumnezeu” (Mt. 12, 4), se adună 
credincioşii şi se roagă lui Dumnezeu. Aici, 
prin conlucrare cu harul divin, se restau-
rează făptura noastră, devenind capabilă 
„să umble întru viaţă sfântă şi în cucerni-
cie” (cf. II Pt. 3, 11).

Prin sfinţirea bisericii, Însuşi Dumne-
zeu Cel în Treime închinat Se sălăşluieşte 
în ea. Sfântul Gherman al Constantino-
polului spunea: „Biserica este templul lui 
Dumnezeu, locaşul sfânt, casă a rugăciunii, 
mireasa lui Hristos, care cheamă popoarele 
la pocăinţă şi la rugăciune”. Iar Sfântul Al-
tar – după expresia aceluiaşi Părinte – este 

„cerul unde Se mişcă Dumnezeu Cel între-
it, coborât pe pământ”. Altarul este sfânt, 
pentru că pe el Se află Hristos în stare de 
jertfă prezentată Tatălui. De aceea Sfântul 
Chiril al Alexandriei grăieşte astfel: „Alta-
rul se bucură de sfinţenie în chip desăvâr-
şit prin atingerea cu jertfa pusă pe el. Ce 
poate fi mai sfânt decât Sfânta Masă a lui 
Hristos?”.

Locaşul bisericesc ortodox, prin ar-
hitectura lui specifică, simbolizează urca-
rea spre Dumnezeu. Prin liniile ei, cupola 
exprimă mişcarea iubirii coborâtoare a lui 
Dumnezeu; sfericitatea ei îi uneşte pe toţi 
din adunarea liturgică în Trupul lui Hristos. 
Cupola arată infinitatea inimii iubitoare, nu 
a înălţimilor exterioare reci şi fără sfârşit, 
ca în catedralele gotice. Dumnezeu Care 
ne priveşte şi ne îmbrăţişează din cupolă e 
deasupra tuturor, dar nu rupt de ele, ci cu-
prinzându-le, ocrotindu-le şi călăuzindu-le 
pe toate. Nu-L bănuim că este undeva de-
parte, ci Îi simţim îmbrăţişarea caldă aici. 

După cum păsările se adăpostesc sub strea-
şina bisericii când este frig şi când plouă, 
tot aşa sufletul nostru se simte protejat de 
Dumnezeu, ori de câte ori intrăm în biseri-
că, aceasta fiind „casa binecuvântării şi locul 
de primire a harului dumnezeiesc”, precum 
afirmă Sfântul Ambrozie al Milanului. 

Altarul este despărţit de naos prin ico-
nostas, dar Hristos Cel înălţat la cer şi pre-
zent aici este în comuniune cu noi. Nu-L 
putem înţelege deplin pe Hristos, dar ex-
periem iubirea Sa pentru că Îi trăim bine-
facerile. Catapeteasma s-a menţinut şi în 
biserica creştină ortodoxă ca semn al tainei 
nedeplin cuprinse a lui Hristos. Dar uşile 
ei deschizându-se în câteva rânduri, ca să 
iradieze lumina din altar şi ca să se împăr-
tăşească credincioşii cu Hristos, ne arată că 
Domnul nu rămâne cu totul neapropiat, ca 
în Vechiul Testament. De aceea, Metodiu 
de Olimp zice: „Pe când cortul mărturiei 
este simbolul bisericii, biserica este simbo-
lul locaşurilor cereşti”.

Înţelegând bine că biserica este locul 
sălăşluirii slavei divine, se cuvine să intrăm 
în ea cu evlavie şi să ne rugăm cu iubire 
Celui Ce locuieşte în ea. În interiorul ei, 
toate ne vorbesc despre lucrarea mântuirii 
noastre prin Iisus Hristos. În ea auzim şi 
învăţăm cuvintele lui Dumnezeu; în ea ne 
împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnu-
lui; prin ea Duhul Sfânt ne trimite harul 
ceresc, necesar pentru sfinţirea vieţii noas-
tre. În locaşul bisericesc, simţim că Dum-
nezeu este un Părinte apropiat, iar comu-
niunea este percepută ca o familie de care 
nu sunt străini nici îngerii, nici sfinţii, ca 
membri nevăzuţi ai familiei văzute. Iată de 
ce Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă pe 
tot creştinul „să vină cu tot dragul la bi-
serică, pentru ca, luând învăţătură de aici, 
să poată sta cu vitejie împotriva uneltirilor 
diavolului”.
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Din viaţa eparhiei Varia

Tot ceea ce a făcut Ştefan 
cel Mare constituie măr-

turii grăitoare ale unei epoci 
de strălucire cultural-artistică, 
dominată de geniul creator al 
marelui voievod.

Sărbătorile înălţimilor sunt 
păstrate vii în memoria lo-

calnicilor. Pregătirile începeau 
cu câteva săptămâni înainte, 
când se auzea din om în om: 
„Vine nedeia!”. ›› Pagina 4  ›› Pagina 5

Ştefan cel Mare şi Sfânt
- o candelă veşnică în 
sanctuarul neamului -

Nedeile pastorale din Munţii 
Sebeşului şi Târgul de fete 

de pe Muntele Găina

u u 

Tabere pentru tineri în Arhiepiscopia Alba Iuliei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-
tului Părinte Arhiepiscop Irineu, 
la începutul lunii iulie a debutat 

seria taberelor pentru tineri, organiza-
te în Eparhia Alba Iuliei. Aceste tabere 
reprezintă una dintre direcţiile strategiei 
de tineret asumate de către Arhiepisco-
pia noastră, prin care li se oferă elevilor 
şi studenţilor prilejuri deosebite de a-şi 
petrece o parte a timpului din perioada 
vacanţei de vară, într-un mediu creştin, 
în care sunt promovate valorile autentice 
ale credinţei ortodoxe şi ale spiritualităţii 
româneşti. Pe lângă rugăciunea de 
dimineaţă şi de seară, programul unei 
tabere include ateliere de discuţii pe dife-
rite teme duhovniceşti, o serie de concur-
suri şi întreceri sportive, jocuri de tabără, 
de auto-cunoaştere, de comunicare, de 
team-building, concurs de artă fotogra-
fică, atelier de cruciuliţe şi metanii, pic-
tură pe sticlă, origami, handmade, seri 
speciale (teatru improvizat, film, muzică 
şi karaoke, poezie, obiceiuri şi tradiţii lo-
cale), drumeţii şi foc de tabără.

Pentru elevii de gimnaziu şi de liceu, 
Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei or-
ganizează, în lunile iulie şi august, mai 
multe serii de tabere la Centrul de Tine-
ret de la Cetea, Centrul de Tineret de la 

Dumnezeu spre folosul şi spre bucuria 
oamenilor. 

Fiind constant preocupat de educa-
rea tineretului creştin-ortodox şi atent la 
problemele cu care se confruntă tinerii 
în societatea contemporană, Arhipăsto-
rul nostru i-a vizitat pe tinerii aflaţi în 
tabără la Centrul de la Cetea. Pe lân-
gă darurile pe care le-a oferit acestora, 
Înaltpreasfinţia Sa le-a adresat un ziditor 
cuvânt de învăţătură despre importanţa 
sfinţilor în vieţile noastre şi despre mo-
delul demn de urmat pe care aceştia ni-l 
oferă. Impresionaţi şi atraşi de frumuseţea 
cuvintelor auzite, micii creştini au adresat 
Părintelui Arhiepiscop numeroase între-
bări legate de universul credinţei noastre 
strămoşeşti şi de modul în care ei pot 
deveni cu adevărat următori ai sfinţilor 
Bisericii. Cu inima deschisă şi plini de 
bucurie, copiii i-au povestit Ierarhului 
nostru momentele minunate pe care le-
au trăit în această tabără a Bisericii. Prin 
frumoasa experienţă petrecută alături de 
Înaltpreasfinţitul Irineu, tinerii s-au edi-
ficat sufleteşte şi au primit putere pentru 
asumarea valorilor spiritualităţii noastre.

S Pr. Oliviu Botoi

Sărmaşu, Centrul de Tineret de la Obârşia 
Tiurului şi la Mănăstirea „Sfântul Ioan Bo-
tezătorul” de la Rimetea. Tinerii prezenţi 
la aceste evenimente sunt însoţiţi de către 
preoţi şi de către socio-animatori educativi, 
care veghează la buna desfăşurare a taberelor 

într-un climat de siguranţă şi bună-condui-
tă şi care coordonează activităţile incluse în 
program. Ambianţa naturală a locaţiilor de 
tabără oferă tinerilor o perspectivă comple-
xă asupra vieţii, determinându-i să descopere 
frumuseţile lumii înconjurătoare, create de C
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Locaşul bisericesc, un cer pământesc

» continuare în pag. 2



4 iulie 1943: Crimeea a fost cucerită de către trupele germane şi 
române, în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial;
10 iulie 1774: S-a încheiat Pacea de la Kuciuc-Kainargi, în Dobro-
gea de Sud, în urma Războiului ruso-turc (1768-1774); 
12 iulie 1475: A fost încheiat Tratatul de la Iaşi, prin care Ştefan 
cel Mare, Domn al Moldovei, urma să primească ajutor militar 
antiotoman în schimbul recunoaşterii ca suzeran pe Matei Cor-
vin, rege al Ungariei;
13 iulie 1878: După luni de consultări în cadrul Congresului 
Marilor Puteri, a fost semnat Tratatul de pace de la Berlin, care pre-
vedea, printre altele, şi recunoaşterea independenţei României;
22 iulie 1456: A avut loc strălucita victorie de la Belgrad a lui 
Iancu de Hunedoara, Voievod al Transilvaniei, împotriva glo-
rioasei armate otomane conduse de sultanul Mahomed al II–lea, 
cuceritorul Constantinopolului.

2 Iulie 2017,

Sfântul Mare Mucenic Procopie

Acest mucenic al lui Hris-
tos a trăit pe vremea lui 
Diocleţian. Era din ce-

tatea Elia, adică din Ierusalim, 
născut din tată binecredincios, 
pe nume Hristofor, care Îl măr-
turisea pe Hristos, şi din maică 
necredincioasă, anume Teodo-
sia, care era slujitoare de idoli. 
După moartea tatălui său, adu-
cându-l maica lui la Diocleţian, 
care se afla în Antiohia, l-a numit 
duce al Alexandriei, cu porunca 
să-i chinuiască pe creştini. 

Pornind, aşadar, spre Ale-
xandria, fără veste a început 
să tune şi să fulgere, şi a auzit 
un glas din cer, chemându-l pe 
nume: Neania, căci acesta îi era 
numele cel dintâi. Rugându-
se tânărul ca să i se arate mai 
limpede cel ce-i grăia, i s-a ară-
tat o cruce ca de cristal, şi glas 
s-a făcut de la cruce zicând: 
„Eu sunt Iisus Cel răstignit, Fiul 
lui Dumnezeu”. Şi învăţând el 
toată taina rânduielii credinţei 
noastre, s-a întors la Schitopoli 
şi a poruncit să fie realizată o 
cruce din aur şi din argint, după 
chipul ce i se arătase. Îndată 
ce s-a făurit crucea, s-au arătat 
pe ea trei icoane, având scriere 
evreiască, ce arăta ale cui sunt 
icoanele: deasupra scria „Ema-
nuel”, iar de o parte scria „Mi-
hail” şi de altă parte „Gavriil”. 

Închinându-se şi sărutând cru-
cea şi icoanele, tânărul duce 
s-a întors în Ierusalim.

După aceea, învingându-i 
pe saracini, mama sa l-a silit să 
aducă jertfă de mulţumire ido-
lilor. Atunci, el a vădit în cine 
crede şi, numaidecât, a fost pâ-
rât de propria mamă la împărat 
că este creştin. Iar împăratul a 
trimis porunca la Ulchie, con-
ducătorul Cezareei Palestinei, 
să cerceteze dacă este adevărat. 
Şi fiindcă sfântul nu s-a plecat 
ca să jertfească la idoli, a fost 
chinuit în multe feluri, dar a fost 
eliberat prin arătarea Domnu-
lui şi numit Procopie în loc de 
Neania. Fiind dus la capiştea 
idolilor, prin rugăciunea sa a 
surpat reprezentările păgâneşti. 
Văzând minunea aceasta, osta-
şii a două căpetenii, cu tribunii 
lor, anume Nicostrat şi Antioh, 
şi douăsprezece femei singlitice, 
împreună şi cu mama sa Teodo-
sia, au crezut în Hristos. Pentru 
aceasta, ostaşilor li s-au tăiat ca-
petele, iar pe femei le-au chinuit 
fără milă. După aceea, sfântul a 
fost supus la grele şi nenumărate 
chinuri în timpul cărora a săvâr-
şit multe minuni. Apoi a primit 
sfârşitul mucenicesc prin sabie, 
urcând încununat la cer. Bise-
rica Ortodoxă îl prăznuieşte în 
fiecare an la data de 8 iulie.

TRADIŢII ROMÂNEŞTI ÎN LUNA IULIE

LUNA IULIE ÎN ISTORIE

Nedeile pastorale din Munţii Sebeşului 
şi Târgul de fete de pe Muntele Găina

Sărbătorile „înălţimilor” sunt 
păstrate vii în memoria lo-
calnicilor. Pregătirile pentru 

nedeie începeau cu câteva săp-
tămâni înainte, când se auzea 
din om în om: „Vine nedeia!”. O 
cercetare foarte bine documen-
tată despre nedeile din Munţii 
Sebeşului este oferită de către 
folcloristul Gheorghe Pavelescu, 
în primul volum al lucrării Valea 
Sebeşului. Etnografie. 

Aceste sărbători se întâlnesc 
în toate marile masive ale Carpa-
ţilor româneşti, însă nedeile din 
Munţii Sebeşului au avut o des-
făşurare deosebită. Acestea erau 
organizate la confluenţa plaiuri-
lor, prin care satele din vale ur-
cau la anumite date spre culmile 
nedeii. Trebuie să precizăm că 
petrecerile acestea aveau loc la 
date fixe, primele nedei făcându-

se la o lună după ieşitul oilor la 
munte, adică la Sânziene, şi se 
ţineau la Măgura Haţeganilor şi 
la Poiana Muierii. Următoarele 
se ţineau la Sânpetru, când aveau 
poienarii târgul lor, la Şureanu şi 
la Vârfu’ lui Pătru. Se mai făceau 
nedei şi de Sfântul Ilie, la Şurea-
nu şi Poiana Muierii, dată la care 
se termina „miţuitul mieilor” şi 
se aducea prima tranşă a produ-
selor de la stână. De asemenea, 
se desfăşurau nedei şi la sfârşit 
de sezon pastoral, la Sântămărie 
Mare, în data de 15 august, la 
Şureanu şi Obârşia Lotrului, când 
veneau cei din sate la stână pen-
tru împărţirea brânzei. La aceste 
petreceri participau ciobanii din 
toţi Munţii Mărginimii, dar şi din 
alte regiuni cu acces spre înăl-
ţimi, cea mai mare fiind cea de la 
Poiana Muierii. 

Sinaxarul lunii Iulie

Aniversarea zilei de naştere 
a Părintelui Arhiepiscop Irineu

Tabere pentru tineri 
în Arhiepiscopia Alba Iuliei

Slujbă închinată Sfântului Ştefan cel Mare, 
la Cetatea de Baltă

Momentele aniversare din 
vieţile oamenilor oferă 
prilejul de comuniune 

şi cugetare adâncă, în care ne bu-
curăm de împlinirea sufletească a 
celui de lângă noi şi în care „ne so-
cotim bine zilele vieţii noastre” (Ps. 
89, 14). În astfel de clipe, ne revine 
datoria de a ne îndrepta gândurile 
pline de sinceritate şi de gratitudine 
spre cel pe care Dumnezeu l-a în-
scris în „Cartea vieţii” (Apoc. 21, 
27), luând aminte că acolo „toate 
se vor scrie zi de zi” (Ps. 138, 16). 
Această responsabilitate a vieţii ne 
înaintează mereu spre iubire şi ne 
face răspunzători de forma spiritu-
ală pe care o imprimăm în sufletele 
noastre, după cum spunea părintele 
Dumitru Stăniloae.

În ziua de 2 iulie a fiecărui 
an, clerul bisericesc, cinul mo-
nahal şi poporul dreptcredincios 
din Eparhia Alba Iuliei îşi expri-
mă consideraţia filială şi preţuirea 
sfântă faţă de Arhipăstorul nostru, 

rânduit prin Duhul Sfânt pentru 
„a păstra Biserica lui Dumne-
zeu, pe care a câştigat-o cu însuşi 
sângele Său” (Fapte 20, 28). Prin 
râvna şi conştiinciozitatea misiu-
nii arhiereşti pe care şi-a asumat-o 
cu devotament, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Irineu veghează neîncetat 
şi păstoreşte cu braţ înalt „turma 
lui Dumnezeu dată în pază, cer-
cetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie 
bună, după Dumnezeu” (I Pt. 5, 
2), pentru a o conduce pe calea 
mântuirii.

Festinul solemn al acestei zile 
îl trăim plenar în taina Sfintei Li-
turghii, unindu-ne inimile într-un 
cor de glasuri îngereşti, prin care 
toţi ne rugăm lui Dumnezeu pen-
tru „sănătatea şi mântuirea” iubi-
tului nostru Arhiereu. Aducând 
Jertfa nesângeroasă a Mielului 
Celui înjunghiat (cf. Apoc. 5, 12), 
al Cărui Trup şi Sânge ni se oferă 
prin mandatul arhieresc, purtăm 
în cugete pomenirea Chiriarhului 

nostru, cerând Stăpânului vieţii 
să-l dăruiască sfintelor Sale Biserici 
„în pace, întreg, cinstit, sănătos, 
îndelungat în zile, drept învăţând 
cuvântul adevărului Său”.

Privind cu recunoştinţă spre 
cerul slavei, aducem mulţumire 
lui Dumnezeu pentru binefacerile 
spirituale pe care le-a revărsat asu-
pra noastră prin slujirea sublimă 
şi prin rugăciunile stăruitoare ale 
Părintelui nostru Arhiepiscop. Do-
rindu-vă ani binecuvântaţi şi arhie-
rie îndelungată, vă încredinţăm de 
fiasca noastră ascultare, conştienţi 
fiind de cuvintele Sfântului Igna-
tie Teoforul, care încă din zorii 
creştinismului spunea: „Unde este 
episcopul, acolo să fie şi mulţimea 
credincioşilor, după cum unde este 
Hristos, acolo este şi Biserica”.

Întru mulţi ani, Înaltprea-
sfinţite Părinte Arhiepiscop Irineu!

S Permanenţa  
Consiliului Eparhial

În colaborare cu Mănăstirea 
„Sfântul Mare Mucenic Panteli-
mon” de la Oaşa, Eparhia Alba 

Iuliei, prin Departamentul de mi- 
siune şi tineret din cadrul Sectoru-
lui cultural, a organizat mai multe 
tabere studenţeşti în inima Munţilor 
Şureanu, în mirifica locaţie a ve-
trei monahale, aşezată lângă Lacul 
Oaşa. Programul acestor tabere pre-
supune participarea la sfintele sluj-
be şi cuprinde conferinţe şi discuţii 
duhovniceşti, ajutor la muncile 
gospodăreşti ale mănăstirii, cursuri 
de muzică psaltică şi drumeţii pe 
munte. În prima săptămână a lunii, 
a avut loc Tabăra Internaţională la 
care au participat tineri români din 
ţările Europei Occidentale, din Ame-
rica de Nord şi din Australia. După 
aceasta, a urmat Tabăra „Părintele 

Teofil Părăian”, care, în acest an, a 
avut ca temă de referinţă „Civilizaţia 
românească”, urmând ca în luna au-
gust să aibă loc Tabăra de iconogra-
fie şi Tabăra „Academia munţilor”. 
Aceste evenimente au fost onorate de 
prezenţa unor invitaţi speciali, din-
tre care amintim: Pr. prof. univ. dr. 
Vasile Mihoc, Klaus Kenneth, Pr. 
conf. univ. dr. Constantin Necula, 
Costion Nicolescu, Diac. prof. dr. 
Sorin Mihalache, Dan Puric, Dr. 
Pavel Chirilă ş.a.

În ziua pomenirii Sfântului 
Mare Mucenic Pantelimon (27 
iulie), Înaltpreasfinţitul Părinte 
Arhiepiscop Irineu a fost prezent 
în mijlocul obştii monahale şi a 
studenţilor veniţi din întreaga ţară 
la Mănăstirea Oaşa. După ofi- 
cierea Sfintei şi Dumnezeieştii Li-

turghii, Ierarhul nostru le-a vorbit 
tinerilor despre adevărata libertate 
în Hristos, care se dobândeşte prin 
practicarea virtuţilor trăind în lu-
mina poruncilor lui Dumnezeu. 
„În această lume secularizată, sun-
tem chemaţi să ne ridicăm cu mult 
curaj împotriva acelor «libertăţi de 
pierzanie», fiice ale libertinajului, 
ale pasiunilor înrobitoare şi ale 
păcatului vătămător. Cultivând 
relaţia noastră cu Hristos, modelul 
desăvârşitei libertăţi morale, se re-
varsă în noi harul divin prin care 
ni se întăreşte libertatea voinţei”, a 
spus Părintele Arhiepiscop Irineu 
sutelor de studenţi dornici de a păşi 
cu încredere şi cu putere pe calea 
desăvârşirii morale.

S Pr. Oliviu Botoi

Duminică, 2 iulie a.c., în ziua 
de pomenire a Voievodului 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, a 

avut loc o slujbă închinată marelui 
Domnitor al Moldovei, în Cetatea 
de Baltă, judeţul Alba, organizată 
de către Muzeul Naţional al Uni-
rii din Alba Iulia în parteneriat cu 
Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iu-
liei şi cu Primăria Cetatea de Baltă. 
Ceremonia a fost organizată în faţa 
statuii lui Ştefan cel Mare, aflată în 
incinta Şcolii Gimnaziale din loca-
litate, care îi poartă numele.

La oficierea slujbei au partici-
pat: preot Oliviu Botoi, consilier 
cultural al Arhiepiscopiei Orto-
doxe a Alba Iuliei, preot Ovidiu 
Pop, protopop al Protopopiatu-
lui Ortodox Blaj, şi preot Vasile 
Goga, paroh în Cetatea de Baltă. 
De asemenea, din partea institu-
ţiilor partenere au luat parte la 
eveniment Dr. Gabriel Rustoiu, 
director al Muzeului Unirii, şi 
Constantin Comandaru, pri-
marul comunei, în prezenţa mai 
multor dascăli şi credincioşi din 

localitate. După momentele de 
rugăciune au fost rostite mai mul-
te discursuri despre importanţa pe 
care o are Ştefan cel Mare şi Sfânt 
în istoria naţională şi în cea eu-
ropeană, fiind evidenţiat rolul de 
apărător al creştinătăţii pe care şi 
l-a asumat. Totodată, au fost pre-
zentate legăturile dintre Moldova 
şi Transilvania, stabilite de către 
Voievod în timpul domniei sale, 
prin domeniile de la Ciceu şi Ce-
tatea de Baltă pe care le-a deţinut 
domnul moldovean.

Voievodul Ştefan cel Mare a 
fost cinstit dintotdeauna de către 
poporul dreptcredincios. A fost 
un mare sprijinitor al culturii şi 
al Bisericii, ctitorind peste 40 de 
mănăstiri şi biserici atât în Mol-
dova, cât şi în Țara Româneas-
că, Transilvania sau la Muntele 
Athos. Pentru aceste merite a fost 
canonizat de Biserica Ortodoxă 
Română, cu numele de Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, la 20 iunie 1992.

S Pr. Bogdan Avram

» continuare în pag. 5

» continuare din pag. 1



3Iulie 2017

Evenimente

,

Întâlnire cu tinerii, în protopopiatul Alba Iulia

Excursie de o zi la Centrul de Tineret 
Tiur-Obârşii, protopopiatul Blaj

Cu binecuvântarea Înalt-
preasfinţitului Părinte Iri-
neu, Arhiepiscop al Alba 

Iuliei, Grupul de Iniţiativă pentru 
Tineret din protopopiatul Alba 
Iulia, în colaborare cu parohia 
Vâltori, a organizat o nouă seară 
de rugăciune cu tinerii şi preoţii 
din parohiile oraşului Zlatna şi 
din împrejurimi.

Paraclisul tinerilor reprezin-
tă un demers al elevilor volun-
tari care au avut iniţiativa unor 
întâlniri sub cupola bisericii şi 
sub îndrumarea părinţilor du-
hovnici, în faţa icoanei Maicii 
Domnului. Această frumoasă 
rânduială liturgică a devenit o 
rugăciune rostită cu toată ev-
lavia în comuniunea deplină 
a celor prezenţi, fiecare tânăr 
aducându-şi aportul prin citirea 
unui paragraf.

Astfel, cu bunăvoinţa cre-
dincioşilor din Vâltori şi a pă-
rintelui Mihai Slevaş, parohul 
bisericii cu hramul „Buna Ves-
tire”, s-a desfăşurat joi, 6 iulie 
a.c., de la ora 20.30, rânduiala 
Paraclisului Maicii Domnului, 
la care au participat peste 120 
de tineri, preoţi şi credincioşi. 
La final, medicul Ovidiu Ţu-
haşu, angajat al Spitalului de 
Urgenţă din Alba Iulia şi vo-
luntar şi militant activ Pro vita, 
a transmis un mesaj special 
către tineri. Într-o confesiune 

publică, domnia sa a subliniat 
momentul în care L-a desco-
perit pe Hristos în împrejură-
rile vieţii, prin încercări şi sa-
tisfacţii, impresionându-i până 
la lacrimi pe cei prezenţi. De 
asemenea, a evidenţiat necesi-
tatea apostolatului tinerilor în 
societatea în care trăim, având 
datoria baptismală de a-L măr-
turisi pe Hristos în orice loc şi 
în orice împrejurare, chiar cu 
preţul vieţii, aşa cum au făcut-o 
martirii neamului românesc.

Deşi elevii se află în va-
canţa de vară, au răspuns cu 
drag invitaţiei de a ne ruga îm-
preună cu evlavie, rugăciunea 
şi tinereţea armonizându-se 
perfect, participanţii încheind 
activitatea într-o notă optimis-
tă şi cu dorinţa de a se reîntâlni 
cât mai curând, pentru a crea 
o continuitate şi, de ce nu, un 
circuit al rugăciunii în cinstea 
Maicii Domnului. Evenimen-
tul face parte din calendarul 
activităţilor cu tinerii din pro-
topopiatul Alba Iulia pentru 
anul 2017, acesta fiind decla-
rat „Anul omagial al iconarilor 
şi pictorilor bisericeşti şi Anul 
comemorativ Justinian Patriar-
hul şi al apărătorilor Ortodoxi-
ei în timpul comunismului”, în 
Patriarhia Română.

S Pr. Teofil Slevaş

Cu binecuvânarea Înalt-
preasfinţitului Părinte Iri-
neu, Arhiepiscop al Alba 

Iuliei, Grupul de Iniţiativă şi de 
Misiune pentru Tineret din pro-
topopiatul Blaj a organizat în 
ziua de 6 iulie a.c., o ieşire de 
o zi la Centrul de Tineret de la 
Tiur-Obârşii. Prin această iniţi-
ativă s-a urmărit oferirea unei 
alternative de petrecere a tim-
pului liber pentru un număr de 
15 tineri din parohia Roşia de 
Secaş. Ei au fost însoţiţi de către 
părintele paroh Nicolae Bâldea, 
de doamna preoteasă şi de un 
voluntar din parohie.

Programul organizatoric a 
inclus jocuri cu mingea, bad-
minton, drumeţie prin pădure, 
tehnici de aprindere a focului, 
încheiate cu realizarea unui 
barbeque în aer liber şi discuţii 
interesante moderate de către 
părintele Ştefan Cătăuţă, coor-
donatorul activităţilor cu tinerii 
şi al Centrului de Tineret de la 
Tiur-Obârşii. Ziua a fost încunu-

nată prin petrecerea unor clipe 
de neuitat în spaţiul armonios 
al naturii, iar tinerii implicaţi în 
aceste activităţi au desăvârşit 
prieteniile existente.

Cei prezenţi au fost felicitaţi 
şi provocaţi la o schimbare în 
rutina vieţii lor, explicându-li-se 
că aşa cum e invocată interven-
ţia lui Dumnezeu în rugăciunea 
,,Tatăl nostru” înainte de servi-
rea mesei, tot aşa e nevoie să ne 
amintim să-I solicităm ajutorul la 
fiecare activitate a noastră.

Programul de activităţi pas-
toral-misionare cu tinerii de la 
Centrul de Tineret de la Tiur-
Obârşii va continua pe parcursul 
verii prin participarea parohiilor 
din protopopiatul Blaj. Nădăjdu-
im ca aceste clipe memorabile, 
petrecute într-o altfel de trăire 
decât cea promovată de cultura 
secularistă, să rămână întipărite 
în sufletele copiilor, aşa încât ei 
să fie mai buni şi să devină creş-
tini rodnici.

S Pr. Ovidiu Pop

Activităţi religios-educative cu elevii, la Galda de Jos

Ediţia a V-a a Şcolii Internaţionale de Vară 
a Doctoranzilor Teologi - 2017

Un cunoscut autor contem-
poran, Neil Postman, spu-
nea despre copii că ei sunt 

„mesajele” pe care le trimitem unor 
vremuri pe care noi nu le vom mai 
apuca. Dincolo de certitudinea limi-
telor noastre pământeşti, sesizăm în 
acest aforism şi o mare responsabili-
tate, care cade pe umerii celor mari 
(părinţi, educatori, preoţi), în legă-
tură cu formarea tinerei generaţii. 
Lumea de mâine va fi, în mare mă-
sură, a copiilor de astăzi, iar tot ceea 
ce credem noi că este bun şi vrednic 
de transmis mai departe suntem da-
tori a sădi în sufletele lor curate încă 
de pe acum.

La Galda de Jos, încercăm să 
menţinem şi să dezvoltăm coopera-
rea permanentă între Şcoală şi Bise-
rică şi credem că acest lucru este în 
folosul copiilor. În calitate de preot 
paroh, am participat în repetate rân-
duri la diferite evenimente organizate 
de Şcoală şi, totodată, am cooptat ca-
drele didactice şi elevii în proiecte co-
mune. Poate cel mai important dintre 

proiectele de anul acesta a fost con-
cursul Patriarhiei Române „Icoana şi 
Şcoala Mărturisirii”, în care au fost 
angrenaţi peste 25 de elevi îndrumaţi 
de către doamnele profesoare Nicole-
ta Goia şi Emilia Crişan. Activităţile 
copiilor s-au concretizat în poezii şi 
eseuri deosebite, iar elevul Cristian 
Goia, pentru poezia Rugăciune către 
Dumnezeu, a fost premiat la Bucu-
reşti, cu prilejul sărbătorii Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena.

De asemenea, cu prilejul mult-
aşteptatei vacanţe de vară, aproxi-
mativ 35 de adolescenţi şi copii au 
petrecut 3 ore de joacă şi voie bună 
în curtea grădiniţei din localitate, în 
compania voluntarilor din Grupul 
de Iniţiativă pentru Tineret al pro-
topopiatului Alba Iulia: Ana Andro-
ne, Maria Ignat, Anamaria Plămadă 
şi Andrei Mătărângă. Acest dar pen-
tru copilaşi a fost foarte reconfortant 
pentru toţi, mari şi mici. Totodată, 
la finalul anului şcolar, toţi elevii 
participanţi la proiectul „Icoana şi 
Şcoala Mărturisirii” au fost premiaţi 

de către parohie, iar în prima zi de 
vacanţă a fost organizată o excursie 
tematică la Târgu-Mureş, prin bu-
năvoinţa domnului Florin Borza şi 
a Societăţii de Transport Public din 
Alba Iulia. Dintre obiectivele vizi-
tate menţionăm Mănăstirea Recea, 
unde este înmormântat duhovnicul 
Ioan Iovan, şi Monumentul Eroilor 
de la Oarba de Mureş, unde au că-
zut aproximativ 11.000 de soldaţi în 
luptele pentru eliberarea Ardealului 
din toamna anului 1944.

Din dorinţa de a oferi adolescen-
ţilor şi copiilor şansa unor preocupări 
benefice, în perioada 19 iunie – 9 iu-
lie am derulat proiectul parohial „Bu-
curia Vacanţei”, proiect care a strâns 
aproape 30 de participanţi. Pe perioa-
da celor 3 săptămâni, în fiecare zi de 
marţi, miercuri, joi şi vineri au avut 
loc cursuri de pictură pe sticlă, muzi-
că şi cor, limba engleză, dar şi activi-
tăţi sportive. Țin să le mulţumesc pe 
această cale doamnei Ana Panduru, 
doamnei profesoare Daniela Fivi Rus 
de la Liceul de Arte „Regina Maria”, 
doamnei profesoare Marinela Cristea 
de la Şcoala Gimnazială din Cricău, 
tânărului Antoniu Moiseş şi soţiei 
mele Elena Scrob. Un mesaj pozitiv 
am primit şi din partea părinţilor 
care au tratat cu deosebită încredere 
şi bunăvoinţă acest proiect parohial. 
Am încheiat activităţile cu participa-
rea la Sfânta Liturghie şi cu un cântec 
de slavă închinat Celui Care ne în-
deamnă mereu: „Lăsaţi copiii să vină 
la Mine şi nu-i opriţi...”. 

S Pr. Benone Scrob

Cu binecuvântarea Înaltprea-
sfinţitului Părinte Irineu, 
Arhiepiscop al Alba Iuliei, în 

perioada 10-14 iulie a.c., la Mănăs-
tirea „Sfântul Mare Mucenic Dimi-
trie, Izvorâtorul de Mir” din Sighi-
şoara, a avut loc a V-a ediţie a Şcolii 
Internaţionale de Vară a Doctoran-
zilor Teologi (SIVDT 2017). Având 
în vedere faptul că Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a stabilit 
ca în acest an să fie omagiate sfintele 
icoane, iconarii şi pictorii bisericeşti, 
organizatorii evenimentului au sta-
bilit următoarea temă de discuţie şi 
dezbatere: Icoană şi misiune. Relaţia 
dintre chip şi imagine în societatea 
actuală.  

Sub îndrumarea părintelui Prof. 
univ. dr. habil. Mihai Himcinschi, 
decanul Facultăţii de Teologie Or-
todoxă din Alba Iulia, a unor părinţi 
profesori de la Facultatea de Teologie 
bălgrădeană, dar şi a unor invitaţi 
din ţară şi din străinătate, aproxima-
tiv 40 de doctoranzi teologi au avut 
posibilitatea să audieze cursuri tema-
tice pregătite de către părinţii profe-
sori, dar şi să prezinte, la rândul lor, 
studiile personale privind tema aleasă 
pentru actuala ediţie.

Fiecare zi a debutat cu participa-
rea la sfintele slujbele oficiate de către 
părinţii mănăstirii, iar după micul 
dejun, toţi participanţii au asistat la 
şedinţa în plen. Luni dimineaţa, pă-
rintele Mihai Himcinschi, în calitate 
de organizator, a ţinut cuvântul de 
deschidere, prezentând în linii mari 
obiectivele acestei Şcoli Internaţionale 
de Vară. De asemenea, părintele stareţ 
al mănăstirii, Arhimandritul Ghelasie 
Țepeş, a urat bun venit tuturor şi a 
rostit un scurt cuvânt de învăţătură.

În plan general, programul edi-
ţiei actuale a evenimentului a avut, 
pentru fiecare zi, două părţi de des-
făşurare a discuţiilor. În prima parte 
a zilei, părinţii profesori şi invitaţii 
au susţinut cursuri sau prelegeri cu 
caracter educativ pentru doctoranzi, 
urmând ca la final să se contureze 
dezbateri pe marginea întrebări-
lor puse de cei prezenţi în sală. În 
a doua parte a zilei, fiecare teolog 
doctorand a avut la dispoziţie un 
timp alocat în vederea prezentării 
unui studiu pe tema aleasă de orga-
nizatori. Evident că discuţiile dintre 
profesori şi doctoranzi nu s-au oprit 
doar în cadrul solemn al programu-
lui, ci au continuat şi în pauze sau 

în timpul liber, ceea ce denotă faptul 
că acest eveniment anual aduce un 
mare beneficiu şi un plus de vigoare 
în cadrul cercetării teologice.

Invitatul special din acest an 
a fost domnul Prof. univ. dr. Pablo 
Argarate, din Graz (Austria), care a 
susţinut un curs cu titlul: Există lo-
curi sfinte şi pământ sfânt? Domnia sa 
a avut o prezentare inedită ce a fost 
savurată intelectual de cei prezenţi şi 
amplu discutată. De bună seamă, şi 
cursurile desfăşurate de ceilalţi pă-
rinţi profesori au atras atenţia docto-
ranzilor şi au incitat la dezbateri. În 
acest sens, trebuie să menţionăm nu-
mele părinţilor profesori şi titlul co-
municării susţinute: Pr. prof. univ. dr. 
Mihai Himcinschi (Iconologie şi misi-
une), Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
(Imaginea sacră în marile religii ale lu-
mii), Pr. conf. univ. dr. Dumitru Van-
ca (Workshop: Publicarea şi publicaţiile 
ştiinţifice. Ce şi cum publicăm?), Pr. 
conf. univ. dr. Nicolae Jan (Arca noe-
tică şi spaţiul iconic al tradiţiei dinami-
ce ecleziale), Pr. lect. univ. dr. Lucian 
Colda (Eucharistia consummata vs. 
adoratio eucharistica: realismul euha-
ristic patristic şi consecinţele nebănuite 
ale crizei iconoclaste în teologia latină. 
Implicaţii actuale) şi Asist. univ. dr. 
Răzvan Brudiu (Icoana Bunei-Vestiri. 
Felul în care Dumnezeu a ales să desco-
pere lumii începutul mântuirii).

Cu siguranţă, şi actuala ediţie 
a Şcolii Internaţionale de Vară a 
Doctoranzilor Teologi a reuşit şi să 
îmbine perfect activitatea culturală 
şi cea duhovnicească, dar şi să trase-
ze noi direcţii şi perspective privind 
cercetarea doctorală în domeniul te-
ologiei ortodoxe.

S Andrei Motora
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„Fost-a om trimis de la Dum-
nezeu (In. 1, 6), bun creştin şi un 
mare român „întreg la fire, neleneş, 
şi lucrul lui ştia a-l acoperi, şi unde 
nu gândeai acolo îl aflai”

Grigore Ureche

Din anul 1992, Biserica îl 
pomeneşte în rândul sfin-
ţilor pe marele Voievod al 

Moldovei, Ştefan, unul dintre cei 
mai străluciţi conducători ai româ-
nilor. Dar cu multe veacuri înainte 
de canonizarea sa, „sinodul” infa-
ilibil al poporului l-a considerat 
sfânt, după cum spune cronicarul: 
„după moartea lui îi ziceau Sfântul 
Ştefan-Vodă, nu pentru suflet, că 
este mâna lui Dumnezeu, ci pentru 
lucrurile sale cele vitejeşti carele ni-
meni din domni nici mai înainte, 
nici după aceea nu l-au agiunsu”.

Tot ceea ce a făcut Ştefan cel 
Mare constituie mărturii grăitoare 
ale unei epoci de strălucire cultural-
artistică, dominată de geniul creator 
al marelui voievod, caracterizat în 
aceste minunate cuvinte de Nicolae 
Iorga: „Domn adevărat, viteaz, cu-
minte şi iubitor de ţară şi de neam, 
din clipa întâi şi cea de pe urmă, într-
însul găsise poporul român cea mai 
deplină şi mai curată icoană a sufle-
tului său: cinstit şi harnic, răbdător, 
fără să uite, şi viteaz fără cruzime, 
straşnic în mânie şi senin în iertare, 
răspicat şi cu măsură în grai, gospo-
dar şi iubitor al lucrurilor frumoase, 
fără nicio trufie în faptele sale”.

Numeroase sunt tradiţiile şi le-
gendele care ni-l prezintă ca pe un 
om profund religios, însuşire pe care 
istoricii de ieri şi de azi au fost nevo-
iţi să i-o sublinieze şi să găsească în 
ea explicaţia multor fapte săvârşite 
de binecredinciosul voievod.

Cronicarul Grigore Ureche 
(1590-1647) afirmă în Letopiseţul 
Ţării Moldovei: „Şi au făcut 44 de 
mănăstiri”. Mărturie stau şi astăzi 
numeroase locuri sfinte reînnoite, 
ridicate din temelie, sau completări 
de noi zidiri la cele existente pe teri-
toriul ţării sale şi chiar în afara ho-
tarelor ei: Transilvania, Țara Româ-
nească şi Muntele Athos din Grecia. 
Cronicarul spune că într-o zi, abătut 
şi mâhnit din pricina pierderii unei 
lupte, Voievodul Ştefan a ajuns la 

chilia sihastrului Daniil, într-un loc 
singuratic, în munţi. Îndemnându-l 
să lupte, vrednicul conducător a 
prins curaj şi i-a biruit pe duşmani. 
Acest episod consemnat de către 
cronicari ni-l înfăţişează pe Sfântul 
Ştefan ca pe un Domnitor smerit 
şi evlavios. Dincolo de omeneştile 
lui slăbiciuni, Sfântul Ştefan căuta 
iertarea duhovnicului şi împăcarea 
cu Dumnezeu. Smerenia unui Vo-
ievod care aşteaptă iertare de la un 
călugăr solitar este un exemplu rar 
întâlnit în istoria capetelor încoro-
nate. De altfel, întreaga lui viaţă şi, 
mai ales, neţărmurita iubire faţă de 
pământul moldav, constituie una 
dintre cele mai frumoase pagini din 
istoria lumii. 

Ştefan cel Mare a întemeiat şi 
a zidit numeroase locaşuri de cult, 
în care s-au păstrat cele mai scum-
pe odoare ale neamului românesc: 
legea şi limba; şi-a apărat ţara de 
duşmani şi a reuşit să apere Europa 
întreagă de cel mai periculos duş-
man al Crucii. În cei 47 de ani de 
domnie, Ştefan a construit în ţară 
sate şi târguri, biserici şi mănăstiri. 
A purtat 36 de bătălii, dintre care 
în 34 a fost biruitor.

Din acel aprilie 1457, când la 
„Direptate” Moldova i-a ieşit îna-
inte cu „mitropolit, episcopi, egu-
meni, boieri şi ţărani”, până când 
a trecut la cele veşnice, în 2 iulie 
1504, Ştefan cel Mare şi Sfânt a ars 

ca o flacără apărând creştinătatea, 
Moldova şi Biserica lui Hristos, ca 
oarecând Împăratul Constantin. 
A luptat până când a fost doborât 
de o rană primită în luptă. Şi lup-
ta aceea a fost dreaptă. El n-a vrut 
pământul nimănui. El a vrut doar 
să apere Moldova: „Am condus şi 
apărat această ţară cu ajutorul lui 
Dumnezeu 47 de ani, iar apărarea 
ei o s-o iau şi dincolo cu mine”. 
Parcă a fost profet!

Viteazul stejar al Moldovei se 
pregătea cu grijă pentru trecerea sa 
în lumea veşniciei. Osemintele lui 
Ştefan cel Mare au fost aşezate în 
cripta domnească de la Mănăsti-
rea Putna, în dangătul clopotelor, 
în plânsetele şi lacrimile întregului 
popor, iar pe mormântul lui a ars 
trei zile şi trei nopţi o lumină pe 
care nu o aprinsese nimeni.

Demnă de amintit este şi legen-
da întemeierii Mănăstirii Putna, lo-
caş de odihnă a Domnitorului după 
trecerea sa în veşnicie. Ion Neculce 
descrie cadrul în care s-a ales locul 
şi faptul că însuşi Domnitorul a tras 
cu săgeata, stabilind altarul, clopot-
niţa şi turnul de intrare şi încheie: 
„Şi aşa au fost făcută mănăstirea de 
frumoasă, tot cu aur poleită, zugră-
vită mai mult cu aur decât zugrăvea-
lă, şi pre dinlăuntru şi pre dinafară 
şi acoperită cu plumb”.

Credinţa puternică în Dum-
nezeu şi păstrarea legii străbune 

se poate vedea într-un hrisov de la 
Mănăstirea Zografu, unde Ştefan 
cerea vieţuitorilor pentru multele 
sale danii: „Să-l scrie la Proscomi-
die pe el, pe soţia sa şi pe copii şi 
să-i cânte sâmbătă seara cu un Pa-
raclis şi marţea cu o Liturghie şi 
să-l pomenească până va fi în viaţă, 
iar după aceea să-i facă în anul în-
tâi pomenirile obişnuite şi apoi să-i 
cânte într-o zi din an seara parastas 
şi dimineaţa Liturghie”.

A trecut jumătate de veac de 
când slăvitul Voievod a fost strămu-
tat în veşnicele lăcaşuri. Egumenii 
de la Putna au respectat cu credin-
cioşie îndatorirea de a se ruga pen-
tru sufletul neînfricatului apărător 
al ţării. Au păstrat, fără întrerupere, 
nestinsă candela de la căpătâiul lui 
şi au lăudat faptele care s-au înşirat, 
asemenea unei cununi de mărgări-
tare, pe fruntea lui Ştefan cel Mare 
şi Sfânt. Trecerea anilor i-a sporit 
faima. În conştiinţa neamului este 
cunoscut ca un Voievod viteaz, iu-
bitor de ţară şi de neam şi un creştin 
plin de credinţă. Candela aprinsă la 
2 iulie 1504 deasupra mormântului 
său a vegheat nestinsă şi va pâlpâi 
pentru totdeauna. E dovadă că nu 
s-a stins nici dragostea şi nici recu-
noştinţa acestui neam. Gloria lui 
Ştefan cel Mare al Moldovei va stră-
luci veşnic în istoria patriei noastre.

S Pr. Eugen Goia

Ştefan cel Mare şi Sfânt
- o candelă veşnică în sanctuarul neamului - 

Acest astru strălucitor al Bise-
ricii a văzut lumina zilei în 
anul 1749, în insula Naxos 

din arhipelagul Ciclade – Grecia. 
Părinţii săi, evlavioşi şi cu frică de 
Dumnezeu (mama sa s-a săvârşit 
din viaţă ca şi călugăriţă), i-au dat 
la Sfântul Botez numele de Nicolae 
şi l-au încredinţat preotului satului 
pentru a-l învăţa să citească. De mic 
copil s-a îndepărtat de jocurile gălă-
gioase, pentru a se dedica stăruitor 
lecturii. El a fost dăruit de Dum-
nezeu nu numai cu o inteligenţă 
vie, ci, de asemenea, şi cu o memo-
rie excepţională, care-i permitea să 
reţină şi să repete fără greşeală tot 
ceea ce citea. În 1775, la vârsta de 
26 de ani, a intrat în obştea Mă-
năstirii Dionisiu şi, la puţin timp, a 
fost tuns în monahism sub numele 
de Nicodim. Numit secretar şi lec-
tor, a devenit, la scurt timp, mode-
lul tuturor fraţilor, atât în serviciile 
pe care le înfăptuia cu supunere şi 
fără să se mâhnească, precum şi în 
sârguinţa pe care o demonstra în 
rugăciune şi asceză.

După doi ani, Sfântul Maca-
rie din Corint l-a vizitat în Sfântul 
Munte şi l-a însărcinat să diorto-
sească şi să pregătească pentru tipar 
Filocalia, acest manual ortodox al 
rugăciunii şi al vieţii duhovniceşti. 
Tânărul călugăr s-a retras într-o 
chilie la Careia, pentru a săvârşi 
această lucrare vrednică de cei mai 
înaintaţi părinţi ai isihasmului şi 
care cerea o profundă cunoaştere a 
ştiinţei sufletului. La fel a făcut şi 
pentru alte scrieri, cum sunt Ever-
ghetinosul şi Tratatul despre deasa 
împărtăşire, redactat de către Sfân-
tul Macarie, dar pe care l-a îmbu-
nătăţit mult.

Lucrarea sa cea mai impor-
tantă este Manualul sfaturilor bune 
sau Paza celor cinci simţuri, în care 
vorbeşte despre păzirea simţurilor şi a 
gândurilor şi despre activitatea min-
ţii. În vârstă de numai 32 de ani, lipsit 
de cărţi şi notiţe, neavând ca resurse 
decât bogăţia imensei sale memorii 
şi dialogul continuu cu Dumnezeu, 
monahul Nicodim expune în această 
operă o sinteză a întregii învăţături 
duhovniceşti a Sfinţilor Părinţi, ilus-
trată printr-un mare număr de citate 
însoţite de referinţe exacte. El învaţă 
cum se poate dezrobi mintea de în-
lănţuirea plăcerilor simţurilor, pentru 
a-i permite înălţarea prin rugăciunea 
inimii la cugetările duhovniceşti ale 
contemplaţiei.

Eruditul monah a redactat apoi 
un Manual al duhovnicului, care este 
cel mai folosit în Biserica Greacă de 
azi, şi a adunat într-o culegere uni-
că, corespunzând celor opt glasuri şi 
fiecărei zile a săptămânii, Canoanele 
Maicii Domnului, cântate la sfârşi-
tul Vecerniei sau la Pavecerniţe, în 
mănăstiri. În afara altor numeroa-
se cântări liturgice, el a publicat, de 
asemenea, două opere adaptate după 
faimoase cărţi duhovniceşti din 
Apus: Războiul nevăzut, de Lorenzo 
Scupoli (1530-1610), şi Deprinderile 
duhovniceşti, de Giovanni Pietro Pi-
namonti (1632-1703). Departe de a fi 
simple traduceri, aceste lucrări au fost 
cu totul refăcute şi transformate de 
sfântul isihast, care prezintă în ele o 
învăţătură desăvârşită despre pocăin-
ţă, asceză şi rugăciunea lui Iisus.

A redactat, de asemenea, un 
amplu comentariu la Epistolele Sfân-
tului Pavel, după Sfântul Teofilact 
al Bulgariei, precum şi comentariul 
Epistolelor Soborniceşti. A compus, 

totodată, şi un comentariu la cele 
nouă Ode scripturale, intitulat Gră-
dina Harului, şi a tradus comenta-
riul la Psalmi, scris de către Eftimie 
Zigaben. Plecând de la un comenta-
tor tradiţional, l-a completat cu note 
din abundenţă, pline de mărturii ale 
celorlalţi Părinţi ai Bisericii despre 
nenumărate subiecte. Izvor nesecă-
tuit, a editat şi o selecţie a Vieţilor 
Sfinţilor din vechime şi Noul Mar-
tirologiu, care cuprinde descrierea 
vieţii noilor martiri, destinată să în-
tărească credinţa creştinilor asupriţi 
sub jugul otoman. Datorită acestei 
lucrări, mulţi dintre cei care negau 
existenţa lui Dumnezeu s-au con-
vertit şi s-au adăugat la glorioasa ar-
mată a mucenicilor. 

Sfântul Nicodim a fost cano-
nizat de Biserica Ortodoxă în anul 
1955, iar prăznuirea sa are loc în 
ziua de 14 iulie a fiecărui an.

Sursa: Konstantin Karaisaridis, Sfân-
tul Nicodim Aghioritul şi activitatea sa 
în domeniul liturgic, teză de doctorat, 
Bucureşti, 1987.

Părintele Ilie Belean a slujit la 
Sfântul Altar cu evlavie şi so-
lemnitate, trăind prezenţa mis-

terului divin în prezenţa poporului 
dreptcredincios, ştiind să scoată în 
evidenţă profunzimea teologică şi 
frumuseţea spirituală pe care le conţi-
ne viaţa liturgică a Bisericii noastre.

S-a născut la data de 22 august 
1944, în satul Sfântul Gheorghe, 
judeţul Mureş, din părinţii Petru şi 
Ana, oameni cu frică de Dumnezeu şi 
respect faţă de aproapele, de la care a 
primit o educaţie morală şi religioasă 
solidă. Şcoala gimnazială a urmat-o în 
satul natal, apoi a frecventat cursurile 
Şcolii Profesionale la Liceul Energetic 
din Iernut şi doi ani de completare la 
Liceul „Bolyai” din Târgu-Mureş.

În anul 1967, tânărul Ilie s-a 
căsătorit cu Maria Chirilă din satul 
natal, iar Dumnezeu i-a binecuvân-
tat cu trei copii: Mihaela-Maria, 
Ilie-Cristian şi Ioan-Adrian. Din 
anul 1972, a locuit în satul Naz-
na, angajat fiind timp de 18 ani la 
RAGCL Mureş. În tot acest timp, 
a fost şi cântăreţ la biserica din lo-
calitate. Urmând chemării slujirii 
Sfântului Altar, în anul 1979, pă-

rintele Ilie s-a înscris la Seminarul 
Teologic Ortodox din Cluj-Napo-
ca, pe care l-a absolvit cinci ani mai 
târziu.

În anul 1989, a fost hirotonit 
preot pe seama parohiei Fânaţe, pro-
topopiatul Târgu-Mureş. După doi 
ani de slujire şi intensă misiune pas-
torală, părintele Ilie a fost transferat 
în parohia Cipău, unde a slujit timp 
de 23 de ani, până în anul 2014, 
când s-a pensionat. 

Pe plan administrativ şi edi-
litar, părintele Ilie a realizat ample 
lucrări de renovare: refacerea turnu-
rilor şi a acoperişului bisericii, pic-
tarea din nou a locaşului de cult în 
tehnica fresco, înzestrarea bisericii cu 
iconostas nou, mobilier sculptat şi 
obiecte noi de cult. La casa parohi-
ală, de asemenea, au avut loc lucrări 
de renovare la exterior şi interior, iar 
între anii 2011-2012, a construit ca-
pela mortuară din cimitirul satului. 
Toate aceste lucrări, care arată hăr-
nicia, devotamentul şi râvna pentru 
casa lui Dumnezeu a preacucernicu-
lui părinte Ilie, au fost încununate la 
data de 3 noiembrie 2013, prin sfin-
ţirea locaşului de închinare de către 
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, 
Arhiepiscop al Alba Iuliei, care i-a 
acordat vrednicului părinte paroh 
distincţia de iconom-stavrofor.

În plan pastoral-misionar, pă-
rintele şi-a arătat dragostea faţă de 
Sfântul Altar şi faţă de turma încre-
dinţată spre păstorire, prin săvârşirea 
cu regularitate a sfintelor slujbe, prin 
blândeţea care îl caracterizează şi prin 
dragostea de neam şi ţară. Să ne trăiţi 
întru mulţi şi fericiţi ani, părinte Ilie, 
alături de cei dragi sfinţiei voastre!

S Pr. Olimpiu Zăhan

Sfântul Nicodim Aghioritul
Părintele Ilie Belean, vrednic 

slujitor al Bisericii şi al neamului
Patristica
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Intrarea în cer
de Pr. Radu Petric

(Alba Iulia)

Cu soarele, povară-n spate, 
de când tot merg, m-am gârbovit, 
dar încă pasul meu îşi bate 
cadenţa-n drum spre răsărit...

Îmi muşcă-n tălpi mii guri de-argilă, 
dar, soarele, cocoaşă mi-i, 
din care beau cum o cămilă, 
lumina visului de-a fi...

Sub plug de raze lumii ’n luncă 
seminţe de speranţe las, 
dar îngerul îmi dă poruncă
să trec de orizont, c-un pas!...
Cum traversez pustii nisipuri, 
se prind de preaumilu-mi strai, 
ieşind din dune, albe chipuri 
şi fac, în urma mea, alai...

Şi, ostenindu-mă cum Marta, 
pe drumul lumii, spre Mister, 
mă-ntreb: „Dar unde-i, totuşi, 
poarta ce dă din orizont în Cer?...”

Şi întrebarea ca un sloi 
se coboară-n al inimii ghioc, 
când îngeru-mi răspunde: „Moise 
privea în cer prin rug de foc!...”

Răspunsu-mi vine ca mănuşa, 
să scap de-al neştiinţei ger: 
mi-e-n soarele din spate uşa 
ce dă din orizont în cer!...

Uitarea 
de Lucia-Ecaterina Sârbu

(Sebeş)
E soare acum şi-i bine.
Şi m-aş tot duce pe coline 
Ca să mai uit de mine.
Să îmi afund piciorul 

în iarba grasă 
Să simt natura, cum m-apasă 
Cu sfânta ei putere.
Şi să privesc la florile de câmp 
La harnica albină 
Ce îşi adună mierea 
Din dulcele parfum 
Al florilor de câmp.
Şi tot privind la ale ei splendori 
Încearcă tu, natură, să m-adormi.
Şi raza soarelui să mă mângâie 
Acolo, sus pe singuratice coline 
Până ce uit de mine.
Şi când răcoarea serii mă trezeşte 
Natură, strânge-mă la pieptu-ţi 
ca un cleşte. 
Şi apără-mă de răul cel de jos 
Căci vreau să te-nsoţesc sus, 
pe coline, 
Ca să mai uit de mine.

Mulţumesc, Măicuţă Sfântă
de Rafila Moldovan

(Idicel-Pădure)

Cât se zbate inima,
Când am un necaz şi-un chin, 
Cât de amărâtă este,
Când lăcrimez şi suspin.

Câtă alinare-mi dă,
Când sunt plină de venin, 
Sfântă Maică, Preacurată,
La icoană când mă-nchin.

Ajută-mă, Maică Sfântă,
Pe-ale acestei lumi cărări,
Căci lumea-i rea, nu mai ascultă 
Nici de-ale tale îndrumări.

Mulţumesc, Măicuţă Sfântă, 
Căci m-ai ajutat la drum,
Fără tine, Preacurată,
Să-nving greul n-aveam cum.
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-  Cartea lunii

Cu prilejul nedeilor se or-
ganizau târguri la care ve-
neau negustori din vechiul 

Regat, care comercializau găleţi, 
strecurători, cuţite, f luiere, opinci, 
haine, cingători, verdeţuri şi fruc-
te ce lipseau pe munte. De aseme-
nea, aduceau spre vânzare oale, 
pieptare, cojoace, curele, căpestre, 
şerpare, pălării, căciuli, topoare, 
seceri, vase de lemn şi, bineînţeles, 
unt, brânză, urdă şi caş. La nedei, 
cei prezenţi jucau, petreceau şi, de 
multe ori, se băteau. Cearta pornea, 
de regulă, din ambiţie şi pentru că 

nu le ajungeau fetele sau pentru 
păşuni. Jocurile tradiţionale erau 
bătuta, haţegana, munteneşte şi în-
vârtita, iar cântecele erau interpre-
tate la f luier. Petrecerea dura până 
seara târziu, când fiecare pleca la 
stâna lui.

Cu ocazia nedeilor era un bun 
prilej ca între fete şi băieţi să se în-
firipe o relaţie statornică, ajungân-
du-se, în cele din urmă, la căsătorie. 
Unii mărgineni veneau la nedei pen-
tru a-şi mărita fetele, având ocazia 
să consolideze unele cumetrii, iar 
în timp ce tinerii jucau, părinţii lor 

târguiau zestrea pentru căsătorie. Cu 
alte cuvinte, „luatul” de la nedeie era 
o practică frecventă şi în Munţii Se-
beşului. Avram Cristea precizează în 
lucrarea Obiceiuri şi datini din jude-
ţul Alba că din circa douăzeci de ne-
dei ce aveau loc în Munţii Sebeşului, 
se mai ţine doar cea din 20 iulie, la 
cabana Şureanu, însă fără amploarea 
de altădată.

În glasul secular al tulnicelor, 
Târgul de fete de pe Muntele Gă-
ina supravieţuieşte în societatea 
globalizării. Din păcate, ritualul 
sărbătorii populare este schimbat, 
treptat, de concertele trupelor mu-
zicale moderne. Pe Muntele Găina, 
în fiecare an, se organizează, în cea 
mai apropiată duminică faţă de ziua 
de 20 iulie, cea mai mare sărbătoare 
tradiţională românească în aer liber 
– „Târgul de fete”. Referitor la ori-
ginea toponimicului Muntelui Gă-
ina, locuitorii cunosc o legendă în 
care se povesteşte că acolo îşi avea 
cuibul o găină care făcea ouă de aur. 
Vidrenii au încercat să-i fure ouăle, 
iar găina şi-a mutat cuibul tocmai 
în Munţii Roşiei Montane.

Despre originea sărbătorii, 
Strabo, părintele geografiei, spunea 
că dacii au un munte „Kogaionon”, 
nu prea departe de capitala lor Sar-
misegetuza, unde se adună în fiecare 
an pentru a aduce ofranda zeului lor. 
Nu se ştie cu exactitate dacă este vor-
ba de Găina, cert este că în Munţii 
Apuseni, în urmă cu circa o jumăta-
te de secol, astfel de sărbători erau în 
multe alte vârfuri (Călineasa, Dealul 
Stânii, Căpăţâna, Dealul Marcului, 
Negrileasa). Cu toate acestea, Târgul 
de fete, a cărui origine provine din 
îndepărtata vechime, este menţionat 
prima dată în anul 1816, iar în 1860, 
învăţătorul Ioanete o descrie în lu-
crarea Foaie pentru minte, inimă şi 
literatură.

În cartea Turism cultural în Ţara 
Moţilor, autorul Sabin Cioica notează 
că din vremuri îndepărtate vin la târg 
locuitori ai Apusenilor de pe Crişul 
Alb, Bihor, Arieş, care schimbă în-
tre ei produsele lor tradiţionale, voia 
bună şi cântecul străbun, deschiderea 
tradiţionalei sărbători fiind făcută de 
mulţi ani de către tulnicăresele din 
Avram Iancu. Desfăşurarea târgului 

are loc într-o frumoasă poiană, în-
conjurată de păduri de brad şi situată 
la înălţimea de 1467 m. Târgul are o 
mare importanţă etnografică, făcând 
posibilă întâlnirea şi căsătoria tineri-
lor aflaţi în zone îndepărtate, evitân-
du-se, astfel, încrucişările între rudele 
apropriate. Se spune că în vechime 
fetele veneau cu zestrea încărcată pe 
cai, iar cununia se făcea pe loc de că-
tre preoţi care veneau acolo în acest 
scop, tinerii plecând apoi la casele lor. 
Ceremonia era însoţită de cântece şi 
jocuri cu „strigături”, veritabile probe 
de măiestrie şi iscusinţă, iar fetele „se 
luau”, nu se cumpărau.

Astăzi, Târgul de fete de la 
Găina s-a transformat într-o sărbă-
toare folclorică, la care îşi dau con-
cursul locuitorii din zona Munţilor 
Apuseni, din judeţele apropiate şi 
îndepărtate ale ţării. Pentru turişti, 
târgul mai oferă şi produse artiza-
nale specifice zonei: tulnice, vase 
de lemn pirogravate, ceramică de 
Bihor şi Zarand, unelte de lemn, 
ţesături populare de casă şi produse 
culinare.

S Petruţa Pop

În dreptul acestei cereri se pare 
că există o dificultate ermineu-
tică, observată şi consemnată de 

mulţi. În modul său caracteristic, 
părintele Ghervasie Paraschevopulos 
notează: „Întrebarea apărută despre 
cererea de mai sus ne pune în impo-
sibilitatea de a da un răspuns. Nici 
propunerea de la final nu înseamnă 
un răspuns deplin la aceasta. Pentru 
că ne întrebăm: de ce dacă Cinstitele 
Daruri s-au sfinţit, ne rugăm pentru 
acestea? (Comisia ermineutică asu-
pra Dumnezeieştii Liturghii, Patras, 
1958, p. 228, nota 1). Dificultatea, 
aşa cum este formulată corect şi în 
întrebare şi în adaosul din cartea 
părintelui Ghervasie, provine din 
raţiuni dogmatice: Cinstitele Da-
ruri sunt sfinţite, acestea au devenit 
Hristos. Cum ne vom ruga pentru 
Hristos? Intenţia diortosirii trebuie 
de la început exclusă. Un text care 
poartă pecetea a cel puţin o mie 
cinci sute de ani de continuă utili-
zare liturgică, timp în care genera-
ţii de părinţi şi fraţi ai noştri L-au 
adorat pe Dumnezeu şi au săvârşit 
Taina Dumnezeieştii Euharistii fo-
losindu-se de acesta, nu poate fi scos 
atât de lesne şi considerat eretic – 
pentru că aceasta înseamnă pieirea 
lui – chiar şi din pricina unui sin-
gur cuvânt. Singura justificare ce ar 
îndreptăţi o asemenea lucrare ar fi 
dacă textul n-a fost redat bine, ci a 
fost falsificat prin copieri de-a lun-
gul veacurilor. Referitor la cuvântul: 
„ὐπὲρ” (pentru), nu există nicio 
îndoială: el se găseşte în toate ma-
nuscrisele, fără nicio excepţie. De 
asemenea, cereri paralele cu cererea 
aceasta a Liturghiilor bizantine exis-

tă în acelaşi loc şi în două Liturghii 
mai vechi ale aceleiaşi familii anti-
ohiene: în Liturghia Constituţiilor 
Apostolice („Pentru Darurile puse 
înainte Domnului Dumnezeului 
nostru să ne rugăm”) şi în Liturghia 
Sfântului Iacov, fratele Domnului 
(„Pentru Darurile puse înainte şi 
sfinţite, cinstite, cereşti, negrăite, 
preacurate, preaslăvite, înfricoşătoa-
re, Domnului Dumnezeului nostru 
să ne rugăm”). Cuvântul: „pentru” 
există în corelaţie asemănătoare şi în 
Anaforaua Dumnezeieştii Liturghii 
a Sfântului Ioan Gură de Aur: „Încă 
aducem Ție această slujire cuvântă-
toare pentru cei adormiţi întru cre-
dinţă: strămoşi, părinţi, patriarhi, 
prooroci, apostoli, propovăduitori... 
Mai ales pentru Preasfânta... Pentru 
Sfântul Ioan Proorocul...”. 

În ceea ce priveşte îndreptarea 
propusă: „În faţa Cinstitelor Daruri 
ce s-au adus” aceasta trebuie exclusă 
din raţiuni teologice. Ea aminteşte 
de teologia euharistică scolastică a 
Apusului, iar în teologia ortodoxă, 
o asemenea părere şi exprimare este 
necunoscută, adică să chemăm, să 
ne rugăm în faţa Cinstitelor Daruri.

Care trebuie să fie, însă, sem-
nificaţia corectă a cererii „Pentru 
Cinstitele Daruri ce s-au adus şi s-au 
sfinţit, Domnului să ne rugăm”? 
Părintele Ghervasie pune în relaţie 
textul de la I Cor. 29, 30 („să se cer-
ceteze omul pe sine”) cu textul Li-
turghiei Sfântului Vasile cel Mare: 
„Şi să nu opreşti pentru păcatele 
mele harul Preasfântului Tău Duh 
de la Darurile ce sunt puse înainte” 
şi, făcând o distincţie între harul 
„sfinţitor” şi cel „transmis”, dă o tâl-
cuire destul de satisfăcătoare: „Fie ca 
nevrednicia slujitorului, cât şi a celor 
care se împărtăşesc, să nu oprească 
harul sfinţitor şi curăţitor al Sfântu-
lui Duh, ci să vină peste acestea foc 
care să curăţească toată necurăţia şi 
orice fel de păcate. Şi, mai simplu, 
„Să ne fie nouă, Doamne, împăr-
tăşirea cu Preacuratele Tale Taine 
– chiar şi nevrednici – spre iertarea 
păcatelor şi spre viaţa de veci”.

Evident, cel mai corect este ca 
fraza aceasta să fie legată doar de ce-
rerea următoare, care, ca propoziţie 
finală, depinde de cea de dinainte, 
o completează şi îi delimitează în 
mod special cererile, căci datorită 
Jertfei cerem de la Dumnezeu: „Ha-
rul Dumnezeiesc şi Darul Sfântului 
Duh”, adică independent de vredni-
cia sau nevrednicia slujitorilor şi a po-
porului. Cuvântul „pentru” ar fi mai 
potrivit să fie redat „datorită”, aşa 
cum traduce profesorul Panaghio-
tis Trembelas: „Datorită Cinstitelor 
Daruri ce s-au adus şi s-au sfinţit, 
Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul 
de oameni, Dumnezeul nostru, Cel 
Ce le-a primit pe ele... să ne trimită 
Dumnezeiescul Har şi Darul Sfântu-
lui Duh, să ne rugăm”. Comentariul 
cel mai bun al acestei cereri şi depli-
na rezolvare a respectivei dificultăţi o 
găsim în Tâlcuirea Dumnezeieştii Li-
turghii a Sfântului Nicolae Cabasila: 
„Şi ce zici? Pentru Darurile Sfinţite 
Domnului să ne rugăm? Nu pentru 
ca Acestea să primească sfinţirea – 
căci de aceea s-a spus că sunt sfinţite, 
pentru ca tu să nu crezi că se roagă să 
primească acestea sfinţirea –, ci ca să 
ne transmită nouă sfinţirea lor. Aceas-
ta înseamnă „ca Iubitorul de oameni, 
Dumnezeu, Cel Ce le-a primit pe 
ele, să ne trimită nouă harul...”. Ne 
rugăm, zice, pentru Daruri, ca ele să 
devină lucrătoare în noi, ca să nu slă-
bească prin aceasta harul.

Răspunsul Bisericii 
la întrebările societăţii

La Dumnezeiasca Liturghie 
există cererea: „Pentru Cinsti-
tele Daruri ce s-au adus şi s-au 
sfinţit, Domnului să ne rugăm”. 
Este cu putinţă să ne rugăm pen-
tru Cinstitele Daruri, adică pen-
tru Trupul şi Sângele lui Hristos? 
Nu cumva trebuie să spunem: 
„În faţa Cinstitelor Daruri ce 
s-au adus şi s-au sfinţit...”?

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

Nedeile pastorale din Munţii Sebeşului şi Târgul de fete de pe Muntele Găina
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Glasul Evangheliei
Porunca dată de Dumnezeu pro-

topărinţilor noştri, în rai, a fost 
nu spre limitarea libertăţii şi des-

curajarea cunoaşterii, ci pentru ca ei să 
aleagă binele în puritatea lui, pentru a 
nu amesteca „bucuria binelui cu bucu-
ria răului”. Cu alte cuvinte, porunca a 
fost dată pentru a-l ajuta pe om să evite 
„binele” malefic, subversiv şi conspira-
tiv şi să-şi urmeze mersul firesc, rân-
duit în actul creaţiei. Porunca avea/are 
şi rolul disciplinării dorinţei, pentru 
ca dorinţa să se menţină în simfonia 
binelui universal şi să evite lunecări-
le egoiste, prea voluntariste, golite de 
conţinut şi sens, din perspectiva veşni-
ciei. Pentru că, în ultimă instanţă, sco-
pul suprem şi ultim al poruncii divine 
este viaţa. Este, dacă vreţi, posibilitatea 
dăruită omului de a „sacrifica ceva din 
manifestările propriei dorinţe, pentru 
a-i da o bună direcţie şi, mai mult, de a 
fi colaborator al lui Dumnezeu şi a avea 
parte de pronia lui eternă; împlinirea 
poruncilor, dar, este norma unei vieţi 
bune şi cu rânduială, este adventul vie-
ţii celei veşnice (…) De cele mai mul-
te ori, forţa cea pierzătoare/duhul cel 
rău/dracul duce o politică de simulare, 
de derută, de dedublare, de insinuare, 
de substitut, de manipulare, sugerând 
complicilor/victimelor lui ideea că de 
fapt contează doar ceea ce se vede pe 
scenă, doar aparenţele, din care pricină 
este greu de dovedit şi de răpus; şi aşa, 
în lume bântuie falsul, ca un sindrom 
moral-imuno-deficitar, cvasi-pande-
mic. Să nu uităm, propovăduitori şi 
primitori deopotrivă, că, chiar dacă, 
deprinderea credinţei celei adevărate 
este atât de greu de împlinit, dacă între 
Dumnezeu şi suflet se interpune sub-
stitutul/falsul/forţa pierzătoare/duhul 
cel rău (în toată „splendoarea” lui ma-
nipulatorie), pentru că aşa este scris în 

lucrarea binomului adevăr-iubire, su-
fletului ales Dumnezeu i se va adresa 
odată direct („de va auzi cineva glasul 
Meu”; iată, dar, minunea nu îndea-
juns de cercetată, a auzului spiritual/
duhovnicesc, în accepţiunea A Mano-
lescu, eminent cercetător în domeniul 
antropologiei religioase).    

 Duminica a 10-a după Ru-
salii (Vindecarea lunaticului); Ev. 
Mt. 17, 14-23;

Duminica a 11-a după Rusa-
lii (Pilda datornicului nemilostiv) 
Ev. Mt. 18, 23-35;

Duminica a 12-a după Rusalii 
(Tânărul bogat); Ev. Mt. 19, 16-26;

Nu este Dumnezeu, zis-a nebu-
nul în inima şi mintea lui, şi de atunci 
itinerariul său său existenţial a fost o 
cotitură nefericită; şi de atunci, inima 
şi mintea lui s-au umplut de patimi 
şi gânduri rele; şi de atunci, inima şi 
mintea lui au devenit „câmp de şerpi 
şi fiare feroce”; şi de atunci, inima lui 
s-a urâţit şi mintea lui s-a întunecat şi, 
inima şi mintea au devenit sclerotice. 
Pericopa evanghelică duminicală, dar, 
poate fi împărţită în trei părţi dis-
tincte, şi anume: întâlnirea Fiului lui 
Dumnezeu cu tatăl copilului demoni-
zat, actul de majestate divină (vindeca-
rea) şi dialogul post-factum al lui Iisus 
cu ucenicii Săi (dialog în care se arată 
explicit importanţa rugăciunii şi a pos-
tului şi, nu în ultimul rând, a credinţei 
de felul mărturisirii vitale, în victoria 
luptei cu forţele malefice; dialog în 
care Iisus face a doua vestire a pătimi-
rilor Sale). Întrucât este de pregnantă 
actualitate, vom stărui asupra osândei 
de a fi opriţi de la minune, la care se 
expun feluriţii fii ai încornoratului de 
felul neaveniţilor şi mulţimii de săraci 
de duh (nu de săraci cu duhul), tari 
de cap şi negri de inimă, mercenari ai 

destinelor şi suprimării conştiinţelor 
(încă nu întru totul înghiţiţi de isto-
rie, acest tainic atelier al lui Dumne-
zeu, cum îl numeşte Goethe). Aşadar, 
ca să o parafrazăm şi cităm pe aceeaşi 
A Manolescu, intrarea în locul nepân-
gărit al minunii credinţei se face cu 
conştiinţa drumului cu sens unic, cu 
adeziuni fără rest, încărcate de între-
bări, descumpăniri, întoarceri, străda-
nii şi descurajări; de căderi şi ridicări şi 
încercări şi întâmplări, frizând ordinea 
subtilă a existenţei; iar între imuta-
bilitatea divină şi neîncetata noastră 
mutabilitate, credinţa este o luptă de 
articulare, legitimare şi clar de gând; 
cât despre Iisus, pe cât de stăruitor şi 
îndelung munceşte El, pentru a trezi 
în ucenici (şi în noi) conştiinţa dum-
nezeirii Sale, pe atât de îndreptăţit, lor 
şi nouă, ne adresează, până la capătul 
vremii, întrebarea: „Cine zic oamenii 
(dar voi) că sunt Eu?”; câţi oare merită/
merităm să avem revelaţia (şi câţi asu-
măm umilinţa) recunoaşterii dumne-
zeirii lui unită cu sensibila umanitate?

Mesajul evangheliei Duminicii 
a 11-a după Rusalii este copleşitor şi 
actual în contextul în care, d.p.d.v. 
moral, lucrurile sunt profund distor-
sionate şi într-o disimetrie flagrantă, 
totul eşuând într-o cinică risipă şi re-
torică a prefăcătoriei. Gestul stăpânu-
lui din evanghelie este un oportun şi 
perpetuu pretext de alarmă; pentru că, 
oricum, va veni ceasul scadenţei, va 
veni ceasul dreptei judecăţi; pentru că 
aşa este normal, aşa este în legea firii, 
aşa vrea Dumnezeu. Şi atunci, Dum-
nezeu, Care a fost cu noi bun, atât de 
bun, va fi şi drept, cu asupra de măsu-
ră de drept; şi atunci, cum ne vom mai 
justifica actele de injustiţie, dispreţul 
faţă de semeni, puhoiul de adevăruri 
contrafăcute pe care le-am livrat cu 

atâta inconştienţă?; cum ne vom jus-
tifica ciudata tăcere, câtă vreme avem 
datoria morală de a striga împotriva, şi 
a opri ascensiunea de orice fel a răului; 
ce vom răspunde pentru faptul că am 
închis ochii, deşi am fost de atâtea ori 
martorii atâtor rele?; cum vom justifica 
exhortaţia la martiriu în varianta uşor 
inutilă şi ineficientă, de vreme ce noi 
preferăm ingratul „spălat al mâinilor”, 
şi nu dorim să vedem că dreptatea 
este mai mereu împărţită în maniera 
datornicului nemilostiv, că falsul şi 
nu adevărul, că datornicul şi nu cel 
îndreptăţit să primească, că tâlharul 
şi nu cel jecmănit, impun „regula jo-
cului”? (...) Per a contrario, dreptatea, 
compasiunea şi iubirea sunt fericita 
treime a sufletului care este învăluit de 
acea „lumină având puteri purificatoa-
re şi care filtrează şi sângele (dorinţa) şi 
gândurile (voinţa)”; lumină care stăru-
ie împrejurul nostru ca mărturie a cla-
rului de inimă şi ca podoabă oferită de 
către Dumnezeu; tocmai, pentru că, 
în dreptate, compasiune şi iubire stă 
toată „istoria frumoasă a lumii, istoria 
cerului şi a pământului însăşi”.   

La Iisus se prezintă un tânăr 
bogat, şi-l întreabă ce trebuie să facă 
să moştenească viaţa veşnică. Drept 
răspuns, Hristos îi recomandă paza/
împlinirea poruncilor şi îi evidenţiază 
câteva. Auzind Hristos că tânărul a 
păzit poruncile, deci a împlinit forma, 
îl surprinde pe acesta cu cheia reuşitei 
depline, antamând desăvârşirea: anu-
me altruismul, binefacerea, miloste-
nia, eliberarea interioară, duhul legii 
care dă viaţă. Sfatul Mântuitorului ca 
tânărul să-şi împartă averea săracilor 
este receptat de acesta cu tristeţe şi se 
îndepărtează de Învăţătorul. Replica 
Mântuitorului este fermă: „adevărat 
vă spun vouă, că, cu greu va putea 

intra un bogat în Împărăţia lui Dum-
nezeu”. Surprinşi, ei înşişi, de situaţia 
creată, ucenicii Domnului îşi disimu-
lează consternarea, dar Mântuitorul, 
Care pe toate le ştie pogoară peste 
nedumerirea lor, ca un sfânt acoperă-
mânt, condescendenţa, înţelepciunea, 
paradigma proprie divinităţii, anume 
că ceea ce nu este cu putinţă la oa-
meni, este cu putinţă la Dumnezeu. 
Două sunt, din perspectiva textului 
scripturistic, coordonatele existenţiale, 
anume dorinţa şi porunca/împlinirea 
poruncii; putem defini dorinţa ca fi-
ind „mişcarea profundă a sufletului”, 
mobilul care în accepţiunea aristotelia-
nă este vocaţia spre transcendent, este 
expresia fiinţei în devenire”. Pentru că 
orice dorinţă este deopotrivă dor de 
cunoaştere, dor de aventură spirituală, 
dor de nemurire, după cum însuşi Gri-
gorie de Nyssa spune: „dorinţa, ca şi 
toate celelalte funcţiuni ale omului se 
poate înşela, dacă în cauză avem de-a 
face cu o falsă judecată cu privire la 
bine” (de aici decurge prăpastia dintre 
dorinţă şi împlinirea poruncii). Întris-
tarea tânărului bogat este „închisoarea 
minţii generată de vârtejul simţurilor”, 
pentru că, atunci când simţurile sunt 
subjugate exclusiv dorinţei, mintea nu 
acceptă porunca, accede mai greu la 
virtute, este bântuită de patimi, este 
în imposibilitatea discernământului 
deplin, evită tot ceea ce înseamnă as-
cultare şi sfaturi din afară. (…) Vedem, 
dar, cum între dorinţă şi ascultare, 
credinţa tânărului se ondulează în 
„curentul liber şi greu de stăpânit al 
conştiinţei traumatizate”; şi, de aceea, 
dar, în ce-l priveşte, dorinţa tânărului 
s-a dovedit a fi jar, în vreme ce, ascul-
tarea doar flacără plăpândă, aşteptân-
du-şi vremea.

S Pr. Iosif Zoica

Unităţi de măsură... În lume, 
toate au unităţi de măsură: 
măsurăm timpul cu secun-

da, lungimea, lăţimea, înălţimea cu 
milimetrul, marea cu mila, viteza cu 
kilometrul etc. Când ni se termină 
unităţile de măsură sau când raţiu-
nea noastră nu a mai descoperit alte 
unităţi de măsură, spunem că sunt 
date necunoscute sau că infinitul este 
măsura care le întrece pe toate. Până 
şi omul are unitatea lui după care se 
măsoară. Măsurăm conştiinţa cu 
simţul răspunderii, lucrul mâinilor 
noastre cu fapta, asumarea faptelor 
cu gândul cugetat, viaţa cu anii, iu-
birea aproapelui faţă de noi cu inima 
– „Mai mare dragoste decât aceasta 
nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l 
pună pentru prietenii săi” (In. 15, 
13), inima cu talantul primit în dar 
de la Dumnezeu. Şi, care este co-
moara noastră, a oricărui om, dacă 
nu copiii?

Rămâne un singur lucru care 
nu poate fi măsurat raţional, cu uni-
tăţi de măsură, ci doar prin simţiri, 
trăiri, sentimente. Acel lucru este 
sufletul. Sufletul este dăruit nouă în 
mod tainic de către Dumnezeu. De 
aceea, el stă mereu în strânsă legătu-
ră cu Proniatorul său. Ni l-a dăruit, 
dar nu-l uită, ci îi poartă de grijă. De 
multe ori, noi, oamenii, suntem cei 
care uităm de el. Nu contează moti-
vele (fiecare ni le ştim), ci doar că noi 
uităm, dar Creatorul nostru, nu. 

Şi iată că, până şi raţiunea se 
înclină în faţa lui Dumnezeu. Cum? 
Ştiţi optul acela culcat, optul infinitu-
lui? În Biserică, care este casa văzută a 
lui Dumnezeu pe pământ, el devine 
semnul reîntoarcerii noastre sufleteşti 
– metanoia –, semnul acceptării raţiu-
nii noastre limitate şi a punerii minu-
nilor pe seama lui Dumnezeu. 

Iată de ce, acum când avem 
timp, când spunem că plecăm în con-
cediu, să nu uităm de suflet. Nu con-
tează modalitatea prin care îl ţinem 
treaz sau cum păstrăm legătura cu 
Dumnezeu. Contează să nu uităm că 
îl avem. Şi că, prin el, putem măsura 
timpul vieţii noastre pământeşti sau 
veşnice. Putem măsura legătura noas-
tră cu aproapele sau chiar cu Dumne-
zeu: „Să iubeşti pe Domnul Dumne-
zeul tău din toată inima ta şi din tot 
sufletul tău şi din toată puterea ta şi 
din tot cugetul tău, iar pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi” (Lc. 10, 27). 

S Pr. Constantin Purcaru

Localitatea Voiniceni este una 
dintre vechile aşezări mureşe-
ne, atestată documentar la 6 

aprilie 1495, sub toponimul Zabad 
sau Szabad. Românii au numit-o 
Săbad. În limba maghiară, ,,sabad’’ 
înseamnă liber. Această localitate a 
fost locuită de oameni liberi, care nu 
erau aserviţi nobililor locali. Actua-
la denumire, Voiniceni, a fost luată 
din anul 1919, după unirea Transil-
vaniei cu România, când o delega-
ţie a locuitorilor satului Szabad au 
cerut autorităţilor schimbarea nu-
melui localităţii. Delegaţia care s-a 
prezentat la prefectura judeţului era 
alcătuită din tineri înalţi şi voinici, 
îmbrăcaţi în frumoase costume ro-
mâneşti, tradiţionale. Aflând de in-
tenţia de-a schimba numele locali-
tăţii, prefectul Nicolae Cioloca le-a 
propus s-o numească Voiniceni, 
nume care s-a păstrat până astăzi.

În cele două războaie mondi-
ale, satul a plătit tribut de sânge un 
număr de 62 de eroi ai satului Voi-
niceni, în cinstea cărora s-a ridicat 
un monument în anul 1933. Acest 
monument a fost renovat integral 
în anul 2011, când, cu ocazia sluj-
bei de sfinţire, în prezenţa oficia-
lităţilor, trei plutoane militare au 
prezentat onorurile militare speci-
fice unor astfel de momente.

Biserica din Voiniceni cu hra-
mul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavriil” a fost construită pe ampla-
samentul unei biserici mai vechi, de 
lemn, cu pictură pe pânză, care avea 
acelaşi hram. La 18 mai 1869 s-a pus 
piatra de temelie pentru actuala bi-
serică, finalizată în anul 1871. De la 
construcţia ei şi până azi, a fost îngri-
jită şi înfrumuseţată permanent de 
bunii credincioşi, sub îndrumarea 
preoţilor care i-au păstorit.

Tot în anul 1871, în faţa bise-
ricii s-au plantat doi stejari, dintre 
care unul se poate vedea şi azi. La 
umbra acestui stejar, în fiecare an, 
în a doua zi de Rusalii, clopotele 
bisericii sunt coborâte din turn şi 
sfinţite, conform unei vechi tradiţii 
a satului. Clopotele sunt întoarse 
şi umplute cu apă. După sfinţirea 
apei, credincioşii o duc la casele 
lor pentru a stropi cu ea mai ales 
grădinile, pentru a fi ferite de grin-
dină, insecte, dăunători sau secetă. 
Rânduiala se respectă cu stricteţe: 
an de an se face această slujbă de 
sfinţire a clopotelor la Voiniceni. 

Unul din clopotele sfântului 
locaş de închinare are o vechime 
de 565 de ani, fiind turnat în anul 
1452. Pe acest clopot sunt repre-
zentate în relief chipul Domnului 
Iisus Hristos, al Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel, precum şi chipul 
unui episcop căruia nu i se cunoaşte 
identitatea. De asemenea, clopotul 
are o inscripţie în limba latină:  

O REX GLORIE VENI CUM 
PACE ANNO MCCCLII.  

Cu această ocazie, la biseri-
că se adună un număr impresio-
nant de credincioşi îmbrăcaţi în 
frumoase costume româneşti, pe 
care le poartă cu mândrie. Slujba 
de sfinţire este urmată de o agapă 
frăţească la care participă toţi cei 
prezenţi. De asemenea, în fieca-
re an, cu ocazia Zilei Eroilor, de 
Înălţarea Domnului, şi la Ziua 
Naţională a României, sunt orga-
nizate momente comemorative la 
monumentul eroilor din sat, iar cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă, cre-
dincioşii participă la festivaluri de 
colinde organizate în localităţile 
vecine, remarcându-se prin colin-
de specifice satului şi prin frumo-
sul port popular. 

S Pr. Eugen Cândea

Cuvânt la... concediu Tradiţii creştine în parohia Voiniceni, 
protopopiatul Târgu-Mureş



Atacul de panică reprezintă o 
stare de frică sau de anxieta-
te intensă, apărută brusc, în 

situaţii în care viaţa nu este amenin-
ţată, determinând accelerarea ritmu-
lui cardiac, respiraţii rapide şi scurte, 
sentimentul de pierdere a controlului, 
frică inexplicabilă de moarte, de boa-
lă gravă sau de nebunie. Atacurile de 
panică, de obicei, încep din senin, 
ating punctul maxim după aproxi-
mativ 10 minute şi au durată varia-
bilă, de la câteva zeci de minute până 
la câteva ore. 

Dintre simptomele care carac-
terizează această stare amintim: pal-
pitaţii, bătăi puternice ale inimii sau 
puls accelerat, transpiraţii, tremu-
rături sau tremur al întregului corp, 
senzaţie de lipsă de aer sau de sufoca-
re, senzaţie de înăbuşire, durere sau 
disconfort toracic, greaţă sau discon-
fort abdominal, senzaţie de ameţeală, 
de instabilitate sau de leşin, deperso-
nalizare, parestezii (senzaţii de amor-
ţeală sau înţepături) şi chiar valuri de 
frig sau de căldură.

Atacurile de panică încep, de 
obicei, dintr-o dată şi fără avertis-
ment. Acestea pot apărea oricând, 
atât în timpul stării de veghe, cât şi 
în timpul somnului. Declanşatorii 

situaţionali pot include stimuli care 
sunt fie externi (un obiect sau o si-
tuaţie fobică), fie interni (o excitaţie 
fiziologică). De asemenea, pot fi pre-
dispuse situaţional, adică în situaţii 
în care persoana manifestă atacuri de 
panică şi altele în care nu se întâmplă 
acest lucru. 

 În privinţa frecvenţei şi severi-
tăţii atacurilor de panică, nu putem 
generaliza. Ele variază în funcţie de 
individ, de context, de situaţie, adu-
când cu ele somatizări puternice, 
care-l fac pe pacient să-şi orienteze 
atenţia mai degrabă asupra reacţiilor 
corporale şi fiziologice şi prea puţin 
asupra semnificaţiilor psihologice ale 
acestora. Întrucât simptomele care 
însoţesc atacurile de panică sunt fi-
zice, majoritatea persoanelor care le 
manifestă trec de la un cabinet me-
dical la altul, unde încearcă să des-
copere o boală organică. Unii se tem 
că atacurile de panică indică prezenţa 
unei maladii nediagnosticate, care le 
periclitează viaţa. În ciuda testărilor 
medicale repetate şi a reasigurărilor, 
ei rămân temători şi sceptici. 

Atacul de panică poate altera 
grav viaţa familială, socială şi profe-
sională a bolnavului. Sunt persoane 
care, din cauza atacurilor de panică, 
ajung să evite situaţiile pe care le aso-
ciază cu apariţia acestora şi chiar să-şi 
modifice semnificativ comportamen-
tul. Din cauza anxietăţii crescute, pot 
renunţa la serviciu, la ieşitul din casă, 
la frecventarea locurilor publice, la 
socializare. 

O serie de studii psihodinami-
ce arată că declanşarea atacurilor de 
panică este asociată, în primul rând, 
cu apariţia şi manifestarea factorilor 
stresori din viaţa persoanei respecti-
ve. Stresul trăit la un nivel intens în 
diferite situaţii din viaţă poate să in-
ducă instalarea simptomelor şi a ma-

nifestărilor acestor stări. O persoană 
cu atacuri de panică trebuie să ştie că 
nu va muri, nu va înnebuni, nu i se 
va întâmpla absolut nimic grav. Este 
foarte important să conştientizeze că 
atacul de panică este pornit din interi-
or, că este o stare accentuată de frică, 
ale cărei neînţelesuri, odată dezvăluite, 
pot fi stăpânite. Cu cât frica este mai 
mare, cu atât simptomul va deveni 
mai puternic. Cu cât simptomul este 
mai puternic, cu atât frica se accen-
tuează. Adică, persoana în cauză are 
simptome fizice care creează starea de 
panică, stare care, la rândul ei, accen-
tuează simptomele fizice, astfel încât 
se intră într-un cerc vicios. Tendinţa 
de a exagera în astfel de momente ne 
face să nu percepem în mod real tim-
pul şi dimensiunea tulburării. 

Persoanele care au un atac de pa-
nică nu trebuie să-l ignore, ci trebuie 
să apeleze cu încredere la specialist. 
În cadrul unei intervenţii psihotera-
peutice, pacientul poate fi ajutat să 
conştientizeze apariţia unor pericole 
imaginare, care au originea de mul-
te ori în traume anterioare şi care nu 
pot fi diferenţiate de ameninţări rea-
le. Este important ca pacientul să re-
uşească să înţeleagă şi să facă legături 
între evenimentele critice şi stresante 
din viaţa reală, de zi cu zi, şi anxieta-
tea puternic trăită la perceperea unei 
situaţii ca fiind ameninţătoare. Toto-
dată, membrii familiei nu trebuie să 
accentueze comportamentul persoa-
nei cu atac de panică prin preluarea 
activităţilor desfăşurate până atunci 
de aceasta, întrucât acest fapt va con-
duce la intensificarea gradului de de-
pendenţă a persoanei în cauză de cei 
apropiaţi, la o izolare a bolnavului în 
simptomatologia lui şi chiar la întări-
rea simptomelor.

S Dr. Silvia Ciobanu

l Sfânta Cruce este semnul cel nebiruit?

Cinstirea semnului Sfintei Cruci reprezintă o tradiţie 
apostolică demnă de luat în seamă în contextul religios 

actual, dar şi în cel al secolului al VIII-lea, al perioadei 
iconoclaste. Proclamat „puterea lui Dumnezeu” (I Cor. 1, 18) 
de către Sfântul Apostol Pavel, dar şi lauda sa (Galateni 6, 14), 
semnul Sfintei Cruci a devenit central pentru creştinism şi 
semn distinctiv al său. Importanţa Crucii a primit noi valenţe 
odată cu revelaţia avută de către Împăratul Constantin cel 
Mare, în anul 312, când a auzit cuvintele divine: In hoc 
signo vinces, dar şi prin descoperirea lemnului Sfintei Cruci 
de către mama sa, Împărăteasa Elena.

În timpul disputei iconoclaste, în secolul al VIII-lea, 
Crucea a avut un statut special în sensul în care ea era cinstită 
atât de către iconoduli (cinstitori ai icoanelor), cât şi de către 
iconomahi (luptători împotriva icoanelor), aceştia din urmă 
acordându-i o atenţie aparte. Atenţia specială dată cultului 
Sfintei Cruci de către împăraţii iconoclaşti se datorează, 
în primul rând, mărturiilor Sfintei Scripturi despre Sfânta 
Cruce, iar în al doilea rând, importanţei pe care a avut-o 
aceasta în viaţa Împăratului Constantin, ai cărui continuatori 
erau ei, împăraţii bizantini. Contrariat de această atitudine 
a iconoclaştilor cu privire la Sfânta Cruce şi sfintele icoane, 
Patriarhul Gherman al Constantinopolului, primul apărător 
al icoanelor, îi combate pe aceştia în Discursul despre 
Cruce şi icoanele făcute de mână omenească şi nefăcute 
de mână, adresat ereticilor care adorau doar Crucea şi nu 
şi icoanele (Omilie parafrazată în limba română de Paul 
Siladi după traducerea franceză a lui Michel Van Esbroeck, 
Un discurs inedit, publicată în revista Tabor, anul V, nr. 7, 
octombrie 2011, p. 48-51). 

Aici se arată faptul că semnul gol al Crucii fără imaginea 
trupului lui Hristos răstignit pe ea este fără valoare. În 
acest discurs întâlnim următoarele idei: caracterul didactic 
al icoanei lui Hristos, relaţia dintre Cruce şi Icoana lui 
Hristos este similară relaţiei dintre Tatăl şi Fiul, icoanei i 
se cuvine cinstea acordată, Crucea şi Cel răstignit pe ea 
sunt inseparabile, cinstea dată imaginilor şi simbolurilor 
regilor pământeşti în defavoarea icoanei lui Hristos, 
cinstea acordată icoanei trece la cel reprezentat, iar cei 
care venerează icoanele vor primi răsplată cerească. Lupta 
împotriva icoanelor a avut ca substrat lupta împotriva sfinţilor 
şi a sfinţeniei, drept pentru care Împăratul Constantin al 
V-lea Copronimul a încercat să elimine termenul Theotokos 
(Născătoare de Dumnezeu) din conştiinţa creştinilor, 
ignorând puterea mijlocitoare a Maicii Domnului, dar şi a 
sfinţilor. Observăm, astfel, legătura directă dintre sfinţi şi 
icoană, dintre sfinţenie şi Cruce. În această ordine de idei, 
înţelegem de ce Sfânta Cruce nu e cinstită (acceptată) de 
către protestanţi şi neoprotestanţi, ei negând cultul sfinţilor, 
posibilitatea sfinţirii şi, astfel, neacceptând Crucea pe care 
Scriptura o cinsteşte. Or, tocmai Crucea este semnul Fiului 
Omului şi toţi cei care nu o cinstesc nu se vor împărtăşi de 
sfinţenia Mielului. S Pr. Cosmin Maftei
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 Creştini, ştiaţi că... ?

 Actualitatea creştină
l Liturghie pan-ortodoxă în ziua cinstirii Sfinţilor 
Cosma şi Damian

În ziua de pomenire a Sfinţilor Cosma şi Damian, la bise-
rica „Sfântul Mihail” (Michaelskirche) din München, Ger-

mania, a fost oficiată Sfânta Liturghie de un sobor de preoţi 
proveniţi din diferitele jurisdicţii ortodoxe din München. 
Protosul slujbei a fost părintele Arhimandrit Peter Klitsch, re-
prezentantul Mitropoliei Greceşti din Germania, ca parte a 
Patriarhiei Ecumenice.

Credincioşii prezenţi la slujbă au avut ocazia să aducă 
cinstire unui fragment din moaştele Sfinţilor Cosma şi Damian, 
păstrate de mai multe secole în incinta locaşului de cult. De 
asemenea, cei prezenţi s-au putut închina moaştelor Sfântului 
Luca al Crimeii, Sfinţilor neomartiri ruşi şi la mai multe icoa-
ne, între care şi cea a Sfântului Alexander Schmorell, prăznuit 
anual pe data de 13 iulie. Acesta este primul sfânt german 
canonizat de Biserica Ortodoxă a Rusiei.

La acest eveniment, Arhiepiscopia Ortodoxă Română 
a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului a fost reprezentată 
de părintele Alexandru Nan, paroh la biserica „Naşterea 
Domnului” din München şi protopop al Bavariei. La sfârşitul 
slujbei, părintele Nan a fost investit în funcţia de purtător 
de cuvânt (Sprecher) al Conferinţei Preoţilor Ortodocşi din 
München pentru următorii doi ani.

Moaştele Sfinţilor Cosma şi Damian au fost aduse pe teri-
toriul Germaniei (la Bremen) din Italia, în secolul al X-lea, de 
Arhiepiscopul Adaldag (900-988) de Bremen. După războ-
iul de treizeci de ani (1618-1648), principele Maximilian le-a 
cumpărat pentru biserica „Sfântul Mihail” din München.

Sursa: basilica.ro

Atacul de panică

Spre slava lui Dumnezeu, cu ru-
găciunile Maicii Domnului, a 
tuturor sfinţilor şi cu binecu-

vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte 
Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în 
anul 2012 a fost demarat proiectul de 
restaurare a bisericuţei „Sfinţii Arhan-
gheli Mihail şi Gavriil”din satul Geo-
gel, comuna Ponor, judeţul Alba. 

Acest locaş de cult este construit 
din lemn, iar altarul din piatră, fiind 
declarat monument istoric în anul 
1955. Pictura murală datează din 
anul 1756, fiind consemnat zugra-
vul Ioan de Beriu, respectiv din anul 
1770, când este menţionat zugravul 
Tobias Popa Gheorghe. Altarul de 
piatră, construit ulterior, a fost pictat 
de un zugrav a cărui urmă s-a pierdut 

în negura timpului, rămânând cu-
noscut doar ca un anume „Ioan din 
Aiud”. Obiectivul de patrimoniu na-
ţional face parte dintre foarte puţine-
le biserici pictate de zugravii amintiţi, 
care mai dăinuie şi în care se slujeşte 
constant. Arhitectura bisericii – altar 
de piatră, naos, pronaos şi tindă din 
lemn – conferă acesteia unicitate şi o 
aduce în atenţia specialiştilor, care o 
consideră „unică în România” şi „un 
giuvaier al credinţei strămoşeşti”.

După demararea proiectului pen-
tru restaurarea bisericuţei, ajutorul lui 
Dumnezeu nu a întârziat să apară, 
trimiţându-ne în cale oameni iubitori 
de cele sfinte şi de frumos, care ne-au 
încurajat, sfătuit şi sprijinit în reali-
zarea dosarului de restaurare cu toate 

documentele necesare. Demersurile 
au fost lungi şi anevoioase, trebuind 
ca uneori, în curs de o zi sau două, să 
rezolvăm anumite cerinţe foarte deli-
cate, însă ne-am dedicat unui singur 
ţel: să salvăm bisericuţa moşilor şi a 
strămoşilor noştri, fără a mai pune 
seama pe sănătate, oboseală, griji şi 
alte responsabilităţi.

La sfârşitul lunii trecute am pri-
mit vestea că toate eforturile depuse în 
toţi aceşti ani au fost încununate prin 
câştigarea finanţării din fonduri eu-
ropene, prin Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, axa 5, priorita-
tea 5.1, pentru restaurarea obiectivu-
lui nostru. De acum se deschide o altă 
etapă înaintea noastră, cu mult mai 
grea decât prima, aceea a implementă-
rii, sau, altfel spus, a muncii propriu-
zise la monumentul istoric.

Nădăjduim ca şi pe mai departe 
să ne bucurăm de ajutorul lui Dum-
nezeu şi de sprijinul tuturor colabora-
torilor (specialişti din Bucureşti, Bra-
şov, Harghita, Cluj, Suceava şi Alba), 
pentru că adevărata încununare a 
eforturilor noastre constă în finaliza-
rea lucrărilor de restaurare, când vom 
putea exclama cu Proorocul David: 
„Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doam-
ne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!” 
(Ps. 103, 25).

S Pr. Daniel Paşcanu

Primul proiect cu finanţare europeană pentru restaurarea 
unui locaş de cult, câştigat în Arhiepiscopia Alba Iuliei



Joi, 1 iunie v În Catedrala Reîntre-
girii din Alba Iulia, a oficiat slujba de Te-
Deum, cu ocazia manifestărilor festive de 
Ziua Copilului, organizate sub genericul 
„Dansul Bucuriei” de sectorul social-misi-
onar al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Seara, la 
Centrul eparhial, a primit vizita Excelenţei 
Sale, Monseniorul Miguel Maury Buendia, 
Nunţiul Apostolic al Vaticanului în Româ-
nia, şi a Excelenţei Sale, Înaltpreasfinţitul 
György Jakubinyi, Arhiepiscop romano-ca-
tolic de Alba Iulia.

Vineri, 2 iunie v În Piaţa Cetăţii din 
Alba Iulia, a participat la Ceremonia de ab-
solvire a promoţiei 2017 a Universităţii „1 
Decembrie 1918”, rostind o alocuţiune.

Duminică, 4 iunie - Pogorârea Sfân-
tului Duh v În Catedrala Reîntregirii din 
Alba Iulia, a celebrat Dumnezeiasca Litur-
ghie. În cadrul slujbei, a hirotonit diacon 
pe tânărul Bogdan Culici, şi pe diaconul 
Mihai Popa l-a hirotonit preot pe seama 
parohiei Poiana Aiudului, protopopiatul 
Aiud. De asemenea, a oficiat slujba Vecer-
niei plecării genunchilor.

Luni, 5 iunie – Sfânta Treime v A să-
vârşit slujba de binecuvântare a bisericii-mo-
nument istoric de la Mănăstirea „Sfânta Tre-
ime” de la Măgina, protopopiatul Aiud, care 
în această zi şi-a sărbătorit hramul. În cadrul 
Sfintei Liturghii, a hirotonit diacon pe tână-
rul Alexandru Puiu şi pe diaconul Bogdan 
Culici l-a hirotonit preot pe seama parohiei 
Criş, protopopiatul Sighişoara.

Miercuri, 7 iunie v La Centrul 
eparhial, a primit vizita Preasfinţitului Pă-
rinte Ignatie Mureşanul, Arhiereu-vicar al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi 
Portugaliei, şi a domnului Silviu Vinţeler, 
primarul oraşului Ocna Mureş.

Joi, 8 iunie v În Catedrala Reîntregi-
rii din Alba Iulia, a săvârşit slujba de Te-De-
um, cu ocazia revederii absolvenţilor Semi-
narului Teologic Ortodox „Sfântul Simion 
Ştefan”, promoţia 1997. Tot în această zi, în 
paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 
a oficiat slujba de Te-Deum, după care, în 
Aula „Dumitru Stăniloae”, a participat la 
Cursul festiv al studenţilor absolvenţi, pro-
moţia 2017.

Vineri, 9 iunie v În paraclisul Semi-
narului Teologic Ortodox „Sfântul Simion 
Ştefan” din Alba Iulia, a săvârşit slujba de 
Te-Deum, cu ocazia revederii absolvenţilor 
acestei instituţii de învăţământ teologic, 
promoţia 2007.

Sâmbătă, 10 iunie v A oficiat Taina 
Sfântului Botez pentru prunca Nectaria, 
fiica părintelui Călin Graur din parohia 
Deleni, protopopiatul Reghin. Tot în aceas-
tă zi, în parohia Toaca, a săvârşit slujba Ve-
cerniei Mari şi slujba Parastasului pentru 
robul lui Dumnezeu Vasile, tatăl preotului 
paroh Vasile Ilieş.

Duminică, 11 iunie v A slujit la 
Mănăstirea „Toţi Sfinţii” de la Caşva, pro-
topopiatul Reghin, care în această zi şi-a 
sărbătorit hramul. La momentul potrivit, 
a hirotonit diacon pe tânărul Alexandru 
Meşter şi pe diaconul Alexandru Puiu l-a 
hirotonit preot pe seama parohiei Sânmi-
haiu de Pădure, protopopiatul Reghin.

Luni, 12 iunie v În protopopiatul 
Reghin, a prezidat Conferinţa preoţească 
de primăvară.

Marţi, 13 iunie v În protopopiatul 
Târgu-Mureş, a prezidat Conferinţa preo-
ţească de primăvară. După aceea, a oficiat 
slujba de binecuvântare a capelei cu hramul 

„Sfântul Apostol Andrei” din incinta Spi-
talului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-
Mureş. La final, a hirotesit iconom pe pă-
rintele Florin Țifrea şi a acordat Diplome de 
aleasă cinstire binefăcătorilor sfântului locaş 
de închinare.

Joi, 15 iunie v La Colegiul Naţional 
Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, 
a participat la festivitatea de încheiere a 
anului şcolar, rostind o alocuţiune. Tot în 
această zi, la Seminarul Teologic Ortodox 
„Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia, 
a oficiat slujba de Te-Deum, după care, a 
participat la serbarea de sfârşit de an şcolar 
şi a înmânat premii elevilor merituoşi.

Vineri, 16 iunie v În paraclisul Se-
minarului Teologic Ortodox „Sfântul Simi-
on Ştefan” din Alba Iulia, a săvârşit Sfânta 
Liturghie, iar la momentul potrivit, pe dia-
conul Alexandru Meşter l-a hirotonit preot 
pe seama parohiei Adrian, protopopiatul 
Reghin.

Duminică, 18 iunie v A liturghisit 
la Mănăstirea „Sfinţii Români” de la Mun-
cel, protopopiatul Câmpeni, care în această 
zi şi-a sărbătorit hramul.

Marţi, 20 iunie v În Sala „Sfântul 
Ierarh Ierotei” a Centrului eparhial, a pre-
zidat examenul pentru ocuparea posturilor 
de preot paroh al parohiilor Boziaş şi Târ-
năveni II – protopopiatul Târnăveni, Cugir 
I – protopopiatul Sebeş şi Luduş-Gheja – 
protopopiatul Luduş.

Miercuri, 21 iunie v La Centrul 
eparhial, a primit vizita domnului comi-
sar-şef de poliţie, Dumitru Bîltag, Şeful 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, 
şi a domnului colonel Adrian Stavilă, din 
cadrul Serviciului Român de Informaţii, 
însoţiţi de către părintele Olimpiu Zăhan, 
protopopul Târgu-Mureşului.

Joi, 22 iunie v În protopopiatul Alba 
Iulia, a prezidat Conferinţa preoţească de 
primăvară.

Sâmbătă, 24 iunie v De hram, a ce-
lebrat Dumnezeiasca Liturghie la Mănăsti-
rea „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” 
din Alba Iulia.

Duminică, 25 iunie v A săvârşit 
slujba de resfinţire a bisericii cu hramul 
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din 
filia Herepea, parohia Şilea, protopopiatul 
Aiud. În cadrul Sfintei Liturghii, l-a hiro-
tonit diacon pe tânărul Beniamin Indrei-
ca. La finalul slujbei, a acordat părintelui 
paroh Emil Bordeianu şi binefăcătorilor 
sfântului locaş de închinare Diplome de 
aleasă cinstire.

Miercuri, 28 iunie v La Centrul 
eparhial, a avut o întrevedere cu părintele 
Teofil Slevaş, protopopul Alba Iuliei, şi cu 
părintele profesor dr. Eugen Pintea, direc-
torul Seminarului Teologic Ortodox „Sfân-
tul Simion Ştefan” din Alba Iulia.

Joi, 29 iunie v A liturghisit la Mănăs-
tirea „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de la 
Râmeţ, protopopiatul Aiud, care în această 
zi şi-a sărbătorit hramul. La momentul po-
trivit, a hirotonit diacon pe tânărul Gabriel 
Paşcu, şi pe diaconul Beniamin Indreica l-a 
hirotonit preot pe seama parohiei Oroi cu 
filia Petea, protopopiatul Luduş.

Vineri, 30 iunie v A efectuat o vizită 
de lucru pe şantierul în derulare de la Schi-
tul „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia.

A consemnat
Pr. Bogdan Avram

Secretar eparhial

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Irineu 
a liturghisit la Mănăstirea Cipăieni, 

protopopiatul Luduş

Arhipăstorul Alba Iuliei a resfinţit biserica din 
parohia Zagăr, judeţul Mureş

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu 
a târnosit biserica Mănăstirii de la Ponor, 

protopopiatul Aiud

 ll Evenimente

În ziua de 2 iulie, Arhi-
păstorul Alba Iuliei a 
oficiat Sfânta Liturghie 

la Mănăstirea „Sfântul Pro-
roc Ilie Tesviteanul” de la 
Cipăieni, protopopiatul Lu-
duş. Această oază monahală 
este condusă de către mai-
ca stareţă Varvara Habic. 
În cadrul slujbei, diaconul 
Gabriel Paşcu a fost hiroto-
nit preot pe seama parohiei 
Dileu Vechi, cu filia Vaidei, 
protopopiatul Luduş.

Biserica, aflată pe coama 
unui deal, într-un loc cu o pri-
velişte aparte, este cunoscută 
de localnici ca Mănăstirea de 
la Sânger-Chimitelnic, după 
vechea denumire a satului. 
Tradiţia consemnează că pe 

aceste locuri, în trecutul în-
depărtat, s-ar fi înălţat turlele 
unui locaş de închinare care 
impresiona din depărtare pe 
toţi călătorii.

Numeroşii pelerini s-au 
bucurat de prezenţa Ierarhului 
locului, care i-a edificat prin 
slujirea sa şi prin propovădui-

rea cuvântului lui Dumnezeu. 
La finalul slujbei, preoţii sluji-
tori şi credincioşii şi-au expri-
mat dragostea fiască şi sinceră 
faţă de Înaltpreasfinţitul Pă-
rinte Irineu, care în această zi 
şi-a sărbătorit ziua de naştere.

S Arhid. Rafael Orzeiu

În Duminica a 6-a după 
Rusalii, 16 iulie, Întâi-
stătătorul Eparhiei de 

Alba Iulia, înconjurat de un 
frumos sobor de preoţi şi di-
aconi, a resfinţit biserica cu 
hramul „Sfântul Ierarh Nico-Sfântul Ierarh Nico-
lae” din parohia Zagăr, pro- Zagăr, pro-

topopiatul Sighişoara. Slujba 
a continuat cu Dumnezeias-
ca Liturghie pe o scenă ame-
najată în curtea bisericii.

Numele localităţii vine 
de la denumirea slavă Zago-
riţa, care ar însemna „după 
dealuri”. Biserica datează din 

anul 1911, fiind construită 
din cărămidă, în formă de 
navă, cu un turn clopotniţă. 
Din anul 2010, edificiul a 
intrat într-un amplu proces 
de renovare arhitecturală.

Adresându-se credin-
cioşilor prezenţi, Părintele 
Arhiepiscop i-a îndemnat pe 
aceştia să fie cu inima sme-
rită şi încrezători întru totul 
în ajutorul lui Dumnezeu. 
Pentru vrednicia sa, părin-
tele paroh Silviu Popescu 
a fost hirotesit sachelar, iar 
binefăcătorii sfântului locaş 
au primit Diplome de aleasă 
cinstire.

S Arhid. Rafael Orzeiu

În data de 23 iulie,  
Înaltpreasfinţitul Părin-
te Arhiepiscop Irineu a 

târnosit biserica Mănăsti-
rii „Sfântul Spiridon” de la 
Ponor, protopopiatul Aiud. 
Slujba a continuat cu Sfânta 
Liturghie săvârşită pe o es-
planadă special amenajată. 
Aşezământul monahal este 
condus de către maica stare-
ţă Teofana Palici.

Mănăstirea a fost înfi-
inţată în anul 2009, la iniţi-
ativa părintelui protosinghel 
Irineu Curtescu, când a fost 
pusă piatra de temelie. Din 
luna aprilie 2013 au început 
lucrările de construcţie în 
plan arhitectonic de cetate, 

cu biserica în centru şi o sin-
gură intrare, pe sub clopot-
niţă, pe latura vestică.

Miile de pelerini adu-
naţi din toate colţurile ţării 
au fost profund impresionaţi 
de frumuseţea acestei oaze 
monastice, de cadrul pito-

resc în care se află aceasta 
şi de slujba de sfinţire a bi-
sericii. Pentru vrednicia ei, 
maica stareţă Teofana Palici 
a primit Diplomă de aleasă 
cinstire.

S Arhid. Rafael Orzeiu

Agenda pastoral-misionară
a Înaltpreasfinţitului Irineu, 

Arhiepiscop al Alba Iuliei
Iunie 2017
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