
Cei care cred că trăiesc întru 
Domnul sunt ameninţaţi de o 
mare primejdie. Aceasta este ru-

tina, în spatele căreia riscă să se instaleze 
insidios nepăsarea. Omul riscă să aibă un 
suflet căldicel atunci când se obișnuiește 
cu vreun așa-zis „păcat mititel”. Căldicel 
nu este sufletul care trăiește lipsit de har, 
nici cel care a comis un păcat venial din 
slăbiciune și fără dorinţa de a-l face. De 
acest tip de greșeli nu este scutită nicio 
fiinţă omenească, aceasta fiind marca-
tă de pata păcatului strămoșesc. Chiar 
sfinţii nu erau scutiţi de greșeli ușoare, 
pentru a se smeri și pentru a înţelege că, 
fără harul lui Dumnezeu, ei ar putea că-
dea chiar în greșeli foarte grave.

Sufletul căldicel este cel care, în mod 
conștient și voluntar, cade adeseori în pă-
cate veniale: minciuni, acte de nerăbdare 
și imprecaţii voluntare. Unii vor spune: 
acestea nu se pot evita. Fals! Aceste gre-
șeli pot fi evitate, cu ajutorul lui Hristos, 
de către sufletele hotărâte să sufere chiar 
și moartea mai bine decât să comită, de-
liberat, un singur păcat, oricât de mic ar 
fi el. Precum afirmă Isaia Pustnicul, „ne-
glijarea celui mai mic lucru în aparenţă 
păgubește rodul omului neglijent”. Însă 
sufletele eroice ascultă îndemnul înţelep-

tului biblic: „Prindeţi vulpile cele mici 
care strică viile, căci viile noastre sunt în 
floare” (Cântarea Cântărilor 2, 15).

„Vulpile mici” sunt lucrurile repro-
babile care se introduc foarte ușor în 
viaţa credinciosului și fac multe pagube. 
Iată câteva „vulpi mici”. Mai întâi sunt 
mândria și deșertăciunea, care răpesc pu-
terea vieţii duhovnicești. O altă „vulpe 
mică” este indispoziţia, care apare atunci 
când nu ne merge cum am vrea noi sau 
nu ni se împlinesc rugăciunile. Îndoiala 
și frica sunt „vulpi mici” care n-ar avea 
putere acolo unde există credinţă și iu-
bire (cf. Mc. 5, 36; I In. 4, 18). Plăcerea 
firii pământești este o „vulpe mică” care 
ne face să regresăm în viaţa duhovniceas-
că. Ultima „vulpe mică” pe care o mai 
amintesc este nerăbdarea, care, dacă nu o 
biruim, aduce mânie și ceartă.

Orice obicei prost face să se piardă 
chiar și rușinea, îi orbește pe păcătoși în 
așa fel încât ei nu văd răul pe care-l fac 
și nici ruina pe care aceasta le-o cauzează. 
Când te obișnuiești cu păcatul, oricât de 
mititel ar fi el, ajungi la orbire sufleteas-
că. Să privim la un geam murdar și plin 
de pete. Lumina soarelui nu poate trece 
prin el. Tot astfel, într-o inimă plină de 
mici pete, lumina lui Hristos nu poate pă-

trunde pentru a face persoana respectivă 
să vadă spre ce prăpastie se îndreaptă. Da, 
omul încăpăţânat în prostul său obicei, fi-
ind lipsit de lumina lui Hristos, merge din 
greșeală în greșeală și se pierde pentru că 
nici măcar nu are de gând să se corecteze. 
E ca un animal lipsit de raţiune care se su-
pune simţurilor, ignorând faptul că „cine 
socotește că greșelile lui sunt mici, acela 
cade în altele mai rele decât cele dintâi”, 
precum zice Sfântul Isaac Sirul.

Inima călduţă devine impermeabilă 
la ploaia cerească a harului și, astfel, nu 
poate să dea roade. Această ploaie de ha-
ruri sunt inspiraţiile, remușcările și frica 
de Dumnezeu. Dar, în loc să tragă foloase 
din această ploaie de haruri, căindu-se de 
păcatele sale și corectându-se, păcătosul 
înrăit continuă să păcătuiască. Sufletul 
căldicel spovedindu-se, mărturisește me-
reu: critici, minciuni, nerăbdare - păcate 
minore (vulpi mici). Dar el continuă să 
păcătuiască și se afundă, astfel, în pră-
pastia păcatului, la fel ca unele animale 
care se tăvălesc cu plăcere în mocirlele 
cele mai murdare și mai dezgustătoare. 
Sufletul, obișnuit cu un viciu, comite 
aproape întotdeauna același păcat chiar și 
în ceasul morţii. Iată de ce Bătrânul Ioil 
din Kalamata (†1966) ne spune: „Multele 

noastre păcate mici sunt mai rele decât 
un păcat mare, pentru că trec neobserva-
te și nu ne îngrijim să ne îndreptăm”.

Continuând să păcătuiască mereu, ini-
ma se împietrește tot mai mult, și o astfel 
de inimă împietrită se va lovi de dificultăţi 
la sfârșitul vieţii acesteia. Să ne fie limpede 
că Dumnezeul îndurărilor revarsă mila Sa în 
șuvoaie, dar până la un punct. El nu pedep-
sește, ci refuză ajutorul harului, în special din 
cauza nerecunoștinţei pe care credinciosul 
o manifestă faţă de binefacerile dumneze-
iești. În felul acesta, inima omului rămâne 
împietrită. Nu Domnul împietrește inima 
omului inspirându-i răul. Vedem cum soa-
rele solidifică apa, transformând-o în gheaţă, 
când razele sale, voalate de nori, nu se mai 
răspândesc pe pământ. Tot astfel, Domnul 
nostru refuză sufletului îndurarea, încât aces-
ta este lipsit de harul convertirii, al pocăinţei. 
Așadar, să nu întoarcem spatele milostivirii 
divine care se poate transforma în respingere 
dreaptă. Aceasta ne-o spune răspicat Sfântul 
Apostol Pavel: „Nu vă amăgiţi; Dumnezeu 
nu Se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, 
aceea va și secera” (Gal. 6, 7).
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Din viaţa Eparhiei Varia

Dar ce este Muzeul Mo-
zaicurilor la urma ur-

mei? Este vechea Sală de Aur a 
Palatului Imperial. Sălile actu-
ale, descoperite prin 1930, fac 
parte din sutele de săli decorate 
cu mozaicuri ale Marelui Palat.

Pentru satul românesc, ziua 
de 6 august și acest praznic 

împărătesc prin care Biserica 
cinstește evenimentul de pe 
Muntele Tabor reprezintă ho-
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Pelerinaj cappadocian (VIII)
Sfârşitul călătoriei

Sărbătoarea Schimbării la Faţă 
în datinile şi tradiţiile populare 

româneşti

Pelerinaj cappadocian (VIII) 

Eveniment comemorativ dedicat marelui bărbat al Unirii,
George Pop de Băsești

În contextul Anului comemorativ al 
făuritorilor Marii Uniri din 1918, 
gândurile noastre de recunoștinţă 

se îndreaptă spre bravii înaintași ai 
neamului nostru, care au luptat pentru 
unitatea, libertatea și demnitatea po-
porului român. Visul de aur al tuturor 
românilor s-a împlinit la 1 Decembrie 
1918, prin alipirea Transilvaniei la Ţara-
Mamă. În urmă cu 100 de ani, peste 
130.000 de oameni se îndreptau spre 
cetatea de glorie a lui Mihai Viteazul 
pentru a fi părtași celei mai mari bi-
necuvântări revărsate asupra naţiunii 
române. În fruntea Marii Adunări 
Naţionale de la Alba Iulia s-a aflat ilus-
trul om politic, George Pop de Băsești, 
un neobosit luptător pentru întregirea 
ţării și care reprezintă „un capitol de is-
torie naţională”, după cum se exprima 
poetul Octavian Goga.

Având deosebitul privilegiu de a fi 
martorii Centenarului Marii Uniri din 
1918, trăim cu emoţie evenimente încăr-
cate de profunde semnificaţii patriotice 
și recapitulăm istoria devenirii noastre 

fiu al Băseștiului, Arhiepiscopul Irineu 
Pop, vrednic urmaș al înaintașului său, 
care slujește cu râvnă apostolică și cu 
dragoste părintească poporul român și 
Biserica străbună.

Într-un veritabil gest de gratitudi-
ne, în Duminica a XII-a după Rusalii, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 
Irineu a poposit în satul natal, Băsești, 
unde a organizat un frumos eveniment co-
memorativ dedicat ilustrului său înaintaș, 
George Pop. Sărbătoarea a început în bise-
rica parohială „Sfinţii Arhangheli Mihail 
și Gavriil”, unde Arhipăstorul nostru a 
oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie 
și a rostit cuvântul de învăţătură. La fi-
nalul slujbei, toţi cei care au fost prezenţi 
au primit în dar o iconiţă pe lemn repre-
zentând pe Mântuitorul Iisus Hristos și 
câte un exemplar din lucrarea George Pop 
de Băsești – tribun memorandist și luptător 
pentru libertate și unitate naţională, scrisă 
în acest an de către Părintele Arhiepiscop 
Irineu.

Pr. Oliviu Botoi

naţionale. Depănarea anamnetică a acestui 
fir roșu al istoriei ne relevă exemple autenti-
ce de iubire faţă de ţară, printre care, la loc 
de cinste, se află marele bărbat George Pop 
de Băsești. După îndelungi osteneli, apăsat 

de numărul anilor, „badea George” se în-
drepta spre Alba Iulia pentru a conduce lu-
crările Marii Adunări. Astăzi, la 100 de ani 
de la acel moment, prin pronia divină, pe 
tronul chiriarhal al Alba Iuliei se află tot un 
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4 august 1919: Armata română a ocupat Budapesta, în cadrul războiu-
lui româno-ungar de la 1919;
5 august 1922: La Siliştea-Gumeşti, judeţul Teleorman, s-a născut Marin 
Preda, nuvelist, romancier, scriitor şi director de editură;
11 august 1456: A murit, răpus de ciumă, Ioan de Hunedoara (Iancu 
de Hunedoara), la Zemun, lângă Belgrad; 
17 august 1872: La Bujoru, comitatul Caraş-Severin, s-a născut Traian 
Vuia, inventator român, pionier al aviaţiei mondiale, care în 1906 a re-
alizat primul zbor autopropulsat;
19 august 1881: În localitatea Liveni, Botoşani, a văzut lumina zilei 
George Enescu, compozitor, violonist, pedagog, pianist şi dirijor;
24 august 1865: S-a născut Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, 
rege al României în perioada 1914-1927; 
30 august 1877:  S-a desfășurat cea de-a treia bătălie de la Plevna, 
una dintre cele mai mari bătălii ale Războiului de Independenţă a 
României.

2 August 2018,

Sfântul Mucenic Miron preotul

Sfântul Miron preotul a trăit 
în Ahaia, pe vremea împă-
ratui păgân Deciu (201-

251), iar în acel ținut, statutul de 
ighemon era deținut de către 
Antipatru. Acest sfânt al Bisericii 
era de neam cinstit şi bogat, 
bun la obicei şi având dragoste 
fierbinte către Dumnezeu şi că-
tre oameni, fiind cu toată viaţa 
plăcut lui Dumnezeu.

Iar în ziua Naşterii Dom-
nului nostru Iisus Hristos, in-
trând Antipatru în biserică 
pentru a prinde pe cei adunaţi 
şi să-i schingiuiască, Sfântul 
Miron, umplându-se de râv-
nă, a defăimat pe ighemon 
cu mustrări şi l-a ocărât. Deci 
l-au prins, l-au lovit cumplit 
şi, spânzurându-l de un lemn, 
l-au strujit cu unghii de fier şi 
l-au ars cu foc. Şi fiind aruncat 
într-un cuptor încins, a ieşit foc 
din cuptor şi a ars 150 de slugi 
păgâne, care stăteau împrejur. 
Sfântul însă era păzit cu darul 
lui Hristos şi binecuvânta pe 
Dumnezeu, stând viu şi nevă-
tămat în mijlocul cuptorului. 
Şi se vedeau în văpaie sfinţii 
îngeri înconjurându-l şi prefă-
când focul în răcorire.

Apoi, cuptorul stingându-
se şi sfântul ieşind din el fără 

vătămare, îl sileau să se închi-
ne idolilor. Nesupunându-se 
el, ighemonul a poruncit, ca 
de la umeri și până la picioare 
să i se jupuiască pielea cu o 
unealtă de tortură formată din 
curele. Dar mucenicul, răb-
dând cu tărie aceste chinuri, în 
semn de afront în fața asupri-
torului, a rupt una dintre cure-
le și a aruncat-o la picioarele 
ighemonului. Deci iarăşi a fost 
lovit cu unghii de fier peste 
trup, apoi a fost dat fiarelor 
spre mâncare, dar sfântul a 
rămas nevătămat. Văzându-se 
ighemonul Antipatru ruşinat 
de Miron, răbdătorul de chi-
nuri al lui Hristos, s-a umplut 
de mânie şi de nebunie şi s-a 
sinucis, pierind cu sunet şi 
dându-şi necuratul său suflet 
diavolilor în iad spre chinul 
veșnic.

Iar Sfântul Mucenic Miron 
a fost dus în cetatea Cizicului, 
şi acolo, tăindu-i-se capul, 
s-a sfârşit, dându-şi sfân-
tul său suflet în mâinile lui 
Dumnezeu. Luând astfel cu-
nună mucenicească, a intrat 
întru bucuria Domnului său. 
Pentru nevoințele sale, Biserica 
Ortodoxă îl prăznuiește în fie-
care an la data de 17 august.

TRADIŢII ROMÂNEŞTI ÎN LUNA AUGUST

LUNA AUGUST ÎN ISTORIE

Sărbătoarea Schimbării la Faţă în datinile şi 
tradiţiile populare româneşti

Dacă luna iulie este pre-
sărată de superstiții și 
de obiceiuri prin care 

țăranul român încearcă să nu 
supere divinitatea și stihii-
le naturii, pentru ca recoltele 
sale să evolueze firesc, luna 
august, cunoscută și sub nu-
mele de gustar sau secelar, 
este una a abundenței, în care 
se culeg legumele, fructele și 
recoltele de diferite feluri. În 
această lună plină de belșug, 
avem și două dintre cele 
12 Praznice Împărătești ale 
Bisericii: Schimbarea la Față 
(6 august) și Adormirea Maicii 
Domnului (15 august). În ur-
mătoarele rânduri ne vom 
referi la modul în care prima 
dintre cele două sărbători 
menționate este percepută în 
viața satului românesc.

Sărbătoarea Schimbării la 
Față este cunoscută în popor 
sub diferite nume: 1. Obrejania, 
denumire ce provine de la 

cuvântul slavon obrejenie, ce 
definește acțiunea de trans-
formare și de schimbare; 2. 
Pobrejenia sau Probojeni, ape-
lativ ce vine de la verbul popu-
lar „a probazi” (provenit tot din 
slavonă), ce înseamnă a ocărî 
sau a certa. Sfântul Ierarh Antim 
Ivireanul, în Didahiile sale, ofe-
ră un înțeles al acestei sărbători 
mult mai profund din punct 
de vedere teologic, numind-o 
Dumnezeiasca și înfricoșătoarea 
Înfrumusețare a lui Hristos.

Pentru satul românesc, 
ziua de 6 august și acest 
praznic împărătesc prin care 
Biserica cinstește evenimen-
tul de pe Muntele Tabor re-
prezintă hotarul dintre vară 
și iarnă. De acum, natura și 
mediul înconjurător intră 
într-un proces de schim-
bare, atmosfera se răcește 
treptat și roadele câmpului 
se adună și se depozitează 
pentru anotimpul de iarnă.

Sinaxarul lunii August

„Tabăra de acasă”, la Sighişoara

Curs de orientare turistică, la Bistra Mureşului

Eveniment comemorativ dedicat marelui bărbat al Unirii,
George Pop de Băseşti

În perioada 30 iulie - 3 august a.c., cu 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Arhiepiscop Irineu, s-a 

desfășurat, la Sighișoara, o școală de 
vară originală, sub numele de „Tabăra 
de acasă”. Acţiunea, finanţată de că-
tre Consiliul Municipal Sighișoara, a 
fost concepută și derulată de parohia 
Sighișoara VII și Școala Gimnazială 
„Zaharia Boiu”, în cadrul partene-
riatului „Biserica mai aproape de 
Școală”. Concret, în spaţiul oferit 
cu generozitate de către unitatea 
școlară, un grup de 15 copii de vârstă 
școlară mică s-au bucurat de o serie 
de activităţi educativ-recreative timp 
de 5 zile, câte 4 ore pe zi. Au partici-
pat la jocuri inedite, dar și la clasicele 
jocuri pe care și părinţii lor le-au cu-
noscut când erau copii.

Deoarece ne aflăm în anul 
Centenarului Marii Uniri, cei 
mici au învăţat și au cântat Imnul 
naţional și frumosul cântec de 
luptă „Treceţi batalioane româ-
ne Carpaţii”. În fiecare zi le-a fost 
prezentat câte un moment al isto-
riei, care a ţinut trează dorinţa de 
unire a românilor, sau a contribuit 
direct la împlinirea acestui vis secu-
lar. Rând pe rând, au fost evocate 
personalităţi istorice precum Mihai 
Viteazul, Alexandru I. Cuza, Carol 
I, sau Eremia Grigorescu, adevărate 
embleme ale patriotismului și devo-
tamentului faţă de ideal. Entuziaștii 
participanţi au fost îndemnaţi să 
coloreze, să realizeze avioane de 
hârtie sau să confecţioneze drapelul 
patriei din hârtie colorată. Au fost 

ajutaţi să își biruiască stângăcia de 
către cele 4 voluntare implicate în 
proiect, eleve ale Școlii Gimnaziale 
,,Zaharia Boiu” și ale Liceului 
Teoretic ,,Mircea Eliade”, coordo-
nate de către doamna profesoară 
Anca-Victoriţa Fusaru.

Tabăra s-a încheiat cu un mo-
ment emoţionant, în care fiecare 
copil a fost chemat în faţa celor care 
i-au devenit prieteni și a fost apreciat 
de către coordonatorul proiectului, 
care le-a înmânat tuturor câte un mic 
pachet cu dulciuri, ca o amintire a 
frumoaselor clipe trăite împreună.

Gândit cu scopul de a oferi co-
piilor o alternativă la timpul petre-
cut în casă în compania device-uri-
lor, care tind să se joace în locul lor, 
precum și ocazia de a se juca ei înșiși 
unii cu alţii, considerăm că proiectul 
„Tabăra de acasă” a fost un succes. 
Cei mici au trăit o gamă largă de 
stări emoţionale, încheiate într-un 
ton unanim de bucurie, au trecut 
prin experienţe constructive noi și 
au legat frumoase prietenii. 

Tabăra se află la a doua ediţie, 
iar organizatorii își propun, pen-
tru viitor, extinderea ei la vârste 
școlare mai mari și la mai multe 
serii de beneficiari.

Pr. Mircea Fusaru

Cu binecuvântarea Înaltprea-
sfinţitului Părinte Irineu, în 
miez de vară, a avut loc, în lo-

calitatea Bistra Mureșului, un concurs 
de orientare turistică destinat copii-
lor și tinerilor de pe valea Mureșului 
superior. Au participat peste 100 de 
copii din majoritatea parohiilor din 
zonă, dar și din municipiul Reghin. 
Organizatorii evenimentului au fost 
parohia Bistra Mureșului și Centrul 
catehetic „Sfântul Pantelimon” din 
cadrul parohiei.

Evenimentul a debutat cu o 
scurtă rugăciune săvârșită în biserica 

din Bistra Mureșului de către părin-
tele Claudiu Chiorean, Inspector de 
religie al judeţului Mureș, apoi toţi 
copiii și însoţitorii s-au îndreptat spre 
locul special amenajat pe valea Bis-
trei, la Cantonul Rădău, din cadrul 
Ocolului Silvic Răstoliţa. Aici, într-
un cadru natural superb, în mijlocul 
naturii, organizatorii evenimentului 
au explicat copiilor regulile concur-
sului de orientare turistică. Repre-
zentantul Crucii Roșii al judeţului 
Mureș, doamna Magda Bercea, și 
voluntarii participanţi au arătat nor-
mele de bază în cazul unui accident 

în pădure, iar profesorii prezenţi au 
împărţit copiii pe grupe și au desem-
nat câte un răspunzător.

Toate echipele a avut de par-
curs un traseu prin pădure, urmând 
indiciile organizatorilor care au pus 
strategic unele obiecte ascunse spre a 
fi găsite conform indicaţiilor, echipa 
câștigătoare fiind aceea care urma să 
găsească toate obiectele sau cât mai 
multe dintre ele. Apoi, participanţii 
s-au jucat, au cântat și s-au implicat 
în câteva activităţi frumoase alături 
de profesorii prezenţi. La final, au fost 
premiaţi toţi participanţii, în funcţie 
de echipa din care au făcut parte, pri-
mind în dar dulciuri și cărţi.

Alături de părintele inspector 
Claudiu Chiorean au mai fost prezenţi 
un număr de peste 10 preoţi, în frunte 
cu părintele protopop Valentin Vâr-
va. De asemenea, au mai participat 
doamna director a Bibliotecii Muni-
cipale Reghin, Sorina Bloj, precum și 
domnul viceprimar al comunei Deda, 
Marius Teodor Ceontea.

Pr. Sergiu Andone

În continuare, credincioșii bă-
seșteni și soborul de preoţi în 
frunte cu Ierarhul nostru s-au 

îndreptat spre casa memorială a 
marelui bărbat al Unirii, George 
Pop. Aici, a fost oficiată o slujbă 
de pomenire pentru sufletul stră-
lucitului om de stat, după care 
Chiriarhul Alba Iuliei a rostit un 
cuvânt impresionant despre per-
sonalitatea „bătrânului naţiei”. 
Înaltpreasfinţia Sa a reliefat trei as-
pecte care au caracterizat viaţa lui 
George Pop și au împodobit profi-
lul spiritual al acestuia. În primul 
rând, s-a vădit ca fiind un creștin 
virtuos cu o credinţă puternică în 
Dumnezeu. În al doilea rând, s-a 

remarcat drept un patriot luminat 
care a urmărit cu tenacitate intere-
sele poporului pe care îl reprezen-
ta. În al treilea rând, a fost perce-
put de toţi ca un filantrop generos 
care îi ajuta, prin diferite mijloace, 
pe cei aflaţi în lipsuri. 

În finalul cuvântării rostite, 
Întâistătătorul Eparhiei noastre a 
spus: „George Pop de Băsești a fost 
un adevărat ucenic al lui Hristos 
prin activitatea sa complexă pusă 
în slujba lui Dumnezeu și a oa-
menilor. Deși a trecut în veșnicie, 
«faptele îl însoţesc» (cf. Apoc. 14, 
13), în sensul că binele pe care l-a 
făcut nu a murit. O stea luminoa-
să, chiar dacă rămâne ascunsă pri-

virilor noastre, nu se stinge nicio-
dată. Tot așa, candela strălucitoare 
a sufletului său curat și bun conti-
nuă să răspândească lumină, chiar 
dacă el ne-a părăsit demult. Noi 
simţim că, spiritual, ne stă alături 
și că puterea cuvintelor și a fapte-
lor sale se răsfrânge asupra multor 
inimi românești. Chipul său mo-
ral reprezintă un imbold pentru a 
ne iubi Patria, a lucra cu hărnicie 
pentru propășirea ei și a vieţui în 
comuniune frăţească, păstrându-
ne identitatea noastră etnică, în 
climatul haric al iubirii creștine și 
al omeniei românești”.

Pr. Oliviu Botoi

» continuare în pag. 5

» continuare din pag. 1
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Tabăra de vară „Lumină, tradiţie, credinţă”,
ediţia a X-a, la Reghin

Vizită arhierească la
Tabăra de la Mănăstirea Pătrângeni

Cu binecuvântarea Înalt-
preasfințitului Părinte 
Irineu, Arhiepiscop al 

Alba Iuliei, în perioada 30 iu-
lie-3 august 2018, s-a derulat 
proiectul „Lumină, tradiție, 
credință”, ediția a X-a, sub 
genericul „Odoare scumpe 
din suflete curate”. Activitatea 
de față a fost susținută de 
Școala Gimnazială „Alexandru 
Ceușianu” din Reghin și coor-
donată de părintele inspec-
tor Claudiu-Dorin Chiorean, 
dimpreună cu profesorii Stela 
Iacob, Daniela Friciu, Ana-
Maria Chiorean și Simona 
Feldrihan, în parteneriat cu 
Parohia Ortodoxă Voivodeni 
Gliga și cu Protopopiatul 
Ortodox Reghin.

Ediția de față a proiectu-
lui „Lumină, tradiție, credință” 
a fost găzduită de Colegiul 
Silvic Gurghiu, participanții 
taberei unind într-o armonie 
deplină poezia, priceasna și 
rugăciunea. În fiecare sea-
ră a fost oficiat Paraclisului 
Maicii Domnului, având loc 
și sfințirea icoanelor realiza-
te de către copii împreună cu 
părintele Ioan Ionce, paroh al 
bisericii ortodoxe din comu-
na Vâlcelele, județul Călărași. 
Odată cu încredințarea că 
aceste activități desfășurate 
în cadrul celor cinci atelie-
re și-au atins pe deplin sco-
pul, a fost certificată nu doar 
atitudinea, ci și implicarea 
elevilor participanți, rodul 
muncii și al dăruirii acestora 
fiind apreciat de către toți 
cei prezenți, care au admi-
rat atât expoziția de icoane 
confecționate de elevi, cât 
și programul cultural-artistic 
alcătuit din pricesne închina-
te Maicii Domnului.

Tabăra a început cu o 
rugăciune de binecuvânta-
re, oficiată de către părinte-
le inspector Claudiu-Dorin 
Chiorean, care, prin coordo-
narea și îndrumarea sa, a făcut 
posibilă includerea proiectului 

în CAER 2018. Acest proiect a 
reunit aproximativ 50 de elevi, 
majoritatea ai școlii organiza-
toare, precum și câțiva mem-
brii ai cercului de Religie „Rază 
de lumină”. De asemenea, au 
luat parte elevi din județele 
Harghita, Călărași, Prahova, 
Iași, Bistrița-Năsăud sau Alba, 
coordonați de către cadrele 
didactice și personalul specia-
lizat în educarea și îngrijirea 
copiilor. Activitățile propuse 
au fost dintre cele mai variate 
și atractive, având un caracter 
inovator precum și spirit civic, 
cultivând valori duhovnicești 
sau morale. Activităţile tabe-
rei s-au desfăşurat în cadrul a 
cinci ateliere, coordonate de 
către 15 îndrumători.

La final, părintele proto-
pop Valentin Vârva și părin-
tele inspector Claudiu-Dorin 
Chiorean au rostit cuvinte de 
învățătură, felicitând iniţiativa 
acestui proiect. Fiecare parti-
cipant a plecat mai îmbogățit 
din punct de vedere spiritual, 
icoanele sfințite sau obiecte-
le confecţionate cu măiestrie 
la atelierul „Artă şi îndemâ-
nare” reprezentând dovada 
vie a participării lor în cadrul 
acestei tabere. În final, orga-
nizatorii au adus mulțumiri 
tuturor celor care au contri-
buit la buna desfășurare a 
activității, respectiv elevilor, 
profesorilor îndrumători, dar 
și tuturor sponsorilor. Având 
în suflet bucuria succesu-
lui, cadrele didactice care au 
activat în cadrul proiectului 
privesc cu încredere spre vi-
itor, încercând să contureze 
încă de pe acum următoarea 
ediție a acestuia. Strădania 
și dăruirea lor, precum și 
bunăvoința oficialităților au 
fost răsplătite cu diplome, 
dar mai ales cu zâmbetele 
calde ale copiilor fericiți, care 
au adus slavă și mulțumire lui 
Dumnezeu.

 Pr. Iustin Iacob

Vineri, 10 august, a.c., 
Înaltpreasfi nțitul Părinte 
Irineu, Arhiepiscop al 

Alba Iuliei, a efectuat o vizită 
la Mănăstirea „Buna Vestire” 
de la Pătrângeni, unde se 
desfășoară Școala Națională
de Vară, organizată de Centrul 
de Creație și Cercetare Continuă 
„Sfântul Evanghelist Luca”
din cadrul Facultății de Teo-
logie Ortodoxă a Universității 
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 
în parteneriat cu Mănăstirea 
gazdă. Genericul sub care 
s-a desfășurat evenimentul 
în acest an a fost „România, 
grădina Maicii Domnului”, fi -
ind dedicat Marii Uniri a celor 
trei grădini, Transilvania, Ţara 
Românească şi Moldova.

Despre această frumoasă 
manifestare, Ierarhul nostru a 
spus: „Reprezentările icono-
grafi ce realizate la Mănăstirea 
Pătrângeni, în Anul Centenar, 
se concentrează asupra chipu-
lui sublim al Maicii Domnului, 
fi indcă România Mare este 
grădina ei. Cunoaștem bine 
că Stăpâna noastră din cer a 
ocrotit neamul românesc de-a 
lungul zbuciumatei sale istorii. 
Găzduind această tabără de 
creație, Mănăstirea noastră se 
înnobilează și mai mult. Spun 
aceasta fi indcă artele frumoa-
se sunt inerente vieții mona-
hale alături de frumusețea 
trăirii duhovnicești care este 
adevărata fi localie”.

Claudiu Popa

Tabără de vară, la Lunca Bradului

Adunarea festivă a celui de-al 41-lea Congres
al Asociaţiei Generale a învăţătorilor din România

Moment aniversar, la Mănăstirea Râmeţ

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

liei, s-a desfășurat, în perioada 8-9 
august a.c., tabăra de vară din ca-
drul Asociaţiei „Sfântul Stelian” din 
Lunca Bradului, organizată de către 
părintele Vasile Sorin Burian, paro-
hul comunităţii ortodoxe din aceas-
tă localitate. Au participat 18 copii 
din parohiile de pe valea Mureșului: 
Luieriu, Săcalu de Pădure, Idicel 
Sat, Idicel Pădure, Vătava, Rușii-
Munţi, Sebeș, Pietriș, Deda, Filea, 
Bistra Mureșului și Ciubotani.

Deschiderea taberei a avut 
loc în data de 8 august în bise-
rica din Lunca Bradului unde, 

după o rugăciune de binecuvân-
tare, părintele paroh a prezentat 
celor prezenţi, copii, părinţi și 
preoţi, programul, rolul și scopul 
taberei. În acest sens, a fost sub-
liniat faptul că cele două zile de 
relaxare reprezintă pentru copiii 
participanţi o recompensă pentru 
rezultatele deosebite la învăţătură 
pe care le-au avut în anul școlar 
care a trecut, dar și motivaţie pen-
tru a obţine rezultate meritorii și 
în anul școlar ce va urma.

După ce copiii au ajuns 
la Lunca Bradului au început 
activităţile propuse pentru aceas-
tă tabără de vară. În prima zi, co-
piii au vizitat fabrica de lemn și 

muzeul etnografic din localitate. 
Ziua a doua, a prilejuit o excursie 
în care copiii au vizitat: Mănăs-
tirea „Sfântul Ilie” din Topliţa, 
Mănăstirea Moglănești, biserica 
romano-catolică din Ditrău, Lacu 
Roșu, Cheile Bicazului și barajul 
de acumulare Bicaz.

Tabăra de vară din Lunca 
Bradului se încadrează în planul 
activităţilor grupului cultural-re-
ligios al Protopopiatului Ortodox 
Reghin și al centrului de activităţi 
cu tinerii din Bistra Mureșului, co-
ordonat de către părintele Sergiu 
Andone.

Pr. Cosmin Maftei

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, 
Arhiepiscop al Alba Iuliei, a 
participat, sâmbătă, 4 august 

2018, la evenimentul aniversar or-
ganizat cu prilejul împlinirii a 30 
de ani de la salvarea vechii biserici 
a Mănăstirii Râmeţ, prin ridicarea 
acesteia cu 2,8 metri. Evenimentul 
a debutat la ora 10:00, prin ofici-
erea slujbei Parastasului pentru cei 
care s-au mutat la Domnul și au 
fost implicaţi în operaţiile de ridi-
care a lăcașului de cult. După acest 
moment, Părintele Arhiepiscop 
Irineu a rostit un cuvânt despre 
importanţa momentului: „În anul 
acesta, la 8 august, se împlinesc 30 
de ani de la salvarea și restaurarea 

bisericii vechi a Mănăstirii Râmeţ, 
biserică zidită la sfârșitul secolului 
al XIII-lea sau la începutul secolului 
al XIV-lea pentru eremiţii care tră-
iau în acest loc încă din anul 1200. 
Acest act de restaurare, admirabil și 
lăudabil, s-a datorat sârguinţei pas-
torale a vrednicului de pomenire 
Episcopul Emilian Birdaș, un mare 
iubitor al gliei străbune și al patri-
moniului nostru etnic.

În august 1988, monumen-
tul arhitectonic de la Râmeţ a fost 
salvat printr-un complicat proces 
de ridicare și translare, realizat de 
către domnul prof. dr. ing. Euge-
niu Iordăchescu. Fiind acum de 
faţă, îi mulţumim și-i aducem un 

respectuos omagiu pentru că a scă-
pat această veche biserică de degra-
dare totală și de distrugere sigură.
Totodată, ne amintim cu drag de 
toţi membrii echipei care au lucrat 
sub conducerea domnului inginer.

Să fim foarte conștienţi că 
este vorba de biserica Mănăstirii 
Râmeţ, unul dintre cele mai vechi 
așezăminte călugărești din Tran-
silvania. De-a lungul timpului, 
această mănăstire a fost ocrotită de 
vestiţi mitropoliţi și de bravi dom-
nitori precum Radu cel Mare, Ma-
tei Corvin și Mihai Viteazul, având 
un însemnat rol religios, naţional, 
educativ și cultural.

Monumentul bisericesc, salvat 
și restaurat în urmă cu trei decenii, 
este o mărturie în piatră despre păs-
trarea Legii creștine în vremuri vi-
trege și despre organizarea noastră 
eclesială, precum arată inscripţia 
din 1377, în care apare numele
Arhiepiscopului Ghelasie, canonizat 
în anul 1992. Privind astăzi aceas-
tă biserică, noi primim îndemn să 
preţuim trecutul nostru istoric și să 
ţinem aprinsă candela spiritualităţii 
noastre ortodoxe și românești”.

Pr. Oliviu Botoi

Miercuri, 8 august a.c., 
la Casa de Cultură a 
Studenţilor din Alba Iu-

lia, a avut loc adunarea festivă a ce-
lui de-al 41-lea Congres al Asociaţiei 
Generale a Învăţătorilor din Româ-
nia. În perioada 6-9 august, Cetatea 
Marii Uniri a găzduit Congresul 
cadrelor didactice din România și al 
cadrelor didactice de etnie română 
de peste hotare, la care au luat parte 
câteva sute de învăţători, educatori, 
profesori de gimnaziu și liceu din 
toate judeţele României, din Re-
publica Moldova (inclusiv regiunea 
nistreană), regiunile Cernăuţiului și 

Odessa din Ucraina, și din Serbia, 
dintre Timoc și Moravia.

Printre invitaţii acestui eve-
niment deosebit s-a numărat și 
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi-
episcop Irineu, care în debutul 
festivităţii a săvârșit rugăciunea de 
binecuvântare a lucrărilor congre-
sului, după care a rostit un vibrant 
cuvânt, prin care a elogiat misiunea 
nobilă a dascălilor.

Adresându-se numeroaselor 
cadre didactice, Ierarhul nostru a 
spus: „Învăţătorii legau școala de 
viaţă și de societate, încât slujirea 
învăţătorilor nu este o meserie sau 

o profesie, ci o misiune sfântă care 
cere jertfă. Sfântul Ioan Gură de 
Aur întreabă: «Care artă este egală 
cu arta educaţiei? Niciuna. Cel ce o 
practică – adaugă el –, trebuie să fie 
foarte talentat, ca un pictor și ca un 
sculptor». Învăţătorul este cel care 
înalţă efigia intelectuală și spiritu-
ală a unui om. Și aceasta, desigur, 
va căpăta strălucire și valenţe noi, în 
clasele IV-VIII, la liceu, la facultate 
și chiar la doctorat. Dacă Biserica 
te pregătește pentru veșnicie, și mă 
refer la slujitorii consacraţi, episcopi 
și preoţi, dascălii, și prin extensiu-
ne profesorii, te pregătesc pentru 
viaţă, însă nu e ușor. Se cere o dă-
ruire de sine totală, integrală, se cer 
virtuţi ca acestea învăţătorului: tact, 
perseverenţă, rabdare și exemplul 
personal. Acesta din urmă contea-
ză mult, precum spuneau anticii: 
«exempla trahunt», adică exemplele 
atrag, influenţează pozitiv sau înrâ-
uresc. Fără o educaţie bună nu este 
o artă de a trăi. Acum înţelegeţi cât 
de nobilă, cât de glorioasă este me-
nirea domniilor voastre”. 

Adrian Lazăr
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Trebuie să ajungem la Istanbul, 
așa că autocarul străbate sute-
le de kilometri ale podișului 

anatolian. Peisajul e deosebit. La 
poalele dealurilor uriașe, pârjolite de 
arșiţa verii, aceleași terenuri agricole 
cultivate impecabil. Într-un orășel, 
număr nouă moschei! În coastele 
dealurilor stâncoase se văd cariere 
de marmură. Spaţii mari, deschise, 
păduri de pini. Pădurilor li se acordă 
o mare atenţie. Câmpuri de bumbac 
cultivate și culese manual, pentru ca 
populaţia din zonă să aibă de lucru.

În Ankara, antica Ancyra, se 
spune că s-a născut regele Midas, cel 
care orice obiect atingea se prefăcea 
în aur, până și mâncarea. Metropola 
așezată într-o zonă muntoasă, întinsă 
pe coastele munţilor din jur, e mai 
mult un oraș rezidenţial. Vechiul oraș 
a trăit mereu sub ameninţarea inva-
datorilor. Se vizitează Mausoleul lui 
Kemal Ataturk. Construcţia e uriașă, 
iar stilul arhitectonic amintește de un 
templu grecesc cu elemente hitite și 
anatoliene. Ar mai fi multe obiec-
tive de vizitat: Citadela, Moscheea 
Kocatepe din secolul al XVI-lea, 
o replică a Moscheii Albastre din 
Istanbul, Templul lui Augustus, 
Coloana lui Iulian, Bogazkale, capi-
tala Imperiului hitit la 26 km. est de 
Ankara. Dar cum timpul ne presează, 
ne îndreptăm spre Istanbul, pe străve-
chiul drum al legiunilor romane și al 
Bizanţului. De la Ankara la Istanbul 
peisajul e deosebit de frumos.

A doua zi avem un program 
de vizită, iar Catedrala „Sfânta 
Sofia” este primul dintre obiective. 
Retrăiesc emoţiile anului trecut. 
Recunosc „Pătratul încoronării” 
locul unde se încoronau bazi-
leii. Cine vede pentru prima oară 
„Sfânta Sofia”, rămâne extaziat. 
Cine o vede pentru a treia, a patra 
oară, simte o căldură sufletească, o 
bucurie interioară, o pace deosebi-
tă, urmată la ieșirea prin Vestibulul 
Războinicilor de un regret amarnic, 
uneori cu lacrimi.

Renunţ să mai văd Tokapi-
Serai, iar pentru că Biserica „Sfânta 
Irina” este închisă publicului, caut 

ceea ce n-am văzut anul trecut: 
Muzeul Mozaicurilor. Ajuns în faţa 
porţii sunt cuprins de emoţie și ini-
ma îmi bate cu putere, pentru că 
aici se află tot ce a mai rămas din 
Palatul Sacru, Marele Palat Imperial 
bizantin, care a uimit o lume în-
treagă prin splendorile sale. Înainte 
de a intra în Muzeul propriu-zis, 
e o curte. Coloane de marmură, 
unele mai păstrează capiteluri ce 
susţineau bolţi, în picioare sau răs-
turnate, amintesc de Marele Palat 
de odinioară. Dar ce este Muzeul 
Mozaicurilor la urma urmei? Este 
vechea Sală de Aur a Palatului 
Imperial. Sălile actuale, descoperi-
te prin 1930, fac parte din sutele 
de săli decorate cu mozaicuri ale 
Marelui Palat. Erau de fapt galeriile 
acoperite care duceau de la aparta-
mentele imperiale spre o curte inte-
rioară și tot printr-o galerie acope-
rită, în katisma (loja) imperială din 
Hipodrom. Mozaicurile înfăţișând 
scene pastorale, de vânătoare, po-
leite altădată cu aurul cel mai fin, 
datează din secolul al V-lea. Privite 
acum ţi se par șterse, pline de praful 
secolelor, dar atunci... și acum sunt 
uimitoare;1500 de ani au trecut 
peste ele și sunt tot acolo. Prin aces-
te galerii au trecut toţi împăraţii și  
toate împărătesele Bizanţului. Ce 
privesc eu acum au privit și ei... 
Toată istoria bizantină s-a perindat 
în decursul secolelor prin aceste săli 
aurite. E atâta tăcere în jur, parcă 
timpul s-a oprit aici, în Sala de Aur 
a vechiului Palat Imperial. 

Mă reîntâlnesc cu grupul de 
pelerini care s-a oprit apoi pentru 
închinare și rugăciune la moaștele 
Sfinţilor Trei Ierarhi de la biserica 
„Sfântul Gheorghe” a Patriarhiei 
Ecumenice, la biserica din Vlaherne, 
„Izvorul Tămăduirii”, Chora cu fas-
tuoasele ei mozaicuri, vizitate și în 
primul pelerinaj la Constantinopol. 
Căutăm urmele martirilor brân-
coveni la închisoarea Edicule (a ce-
lor șapte turnuri). Pe vremea lui 
Teodosie al II-lea, s-au ridicat patru 
turnuri lângă Arcul de Triumf con-
struit de Teodosie I în 390. Arcul de 

Triumf a primit numele de ,,Poarta 
de Aur”. Intrarea se făcea prin trei 
porţi, dintre care cea din mijloc e 
de-a dreptul uriașă. Acum e înfun-
dată cu cărămizi, dar și așa mai păs-
trează măreţia de odinioară. Pe aici își 
făceau intrarea împăraţii Imperiului 
de Răsărit, întorși victorioși din 
campaniile războinice. Sultanul 
Mehmet al II-lea a mai construit trei 
turnuri. Înainte de a fi închisoare, a 
slujit ca trezorerie. În dreapta se află 
„Turnul Ambasadorilor”, unde erau 
închiși ambasadorii ţărilor aflate în 
război cu Înalta Poartă. În turnul 
din stânga, în apropiere de Poarta 
de Aur, se spune că ar fi fost închiși 
brâncovenii. Se mai păstrează scân-
durile mari, late, pe care erau întinși 
condamnaţii. Cei închiși erau aduși 
și siliţi să privească de undeva de sus 
tortura. Camera de tortură are le-
gătură cu marea printr-un tunel în-
gust. Pe acolo erau aruncate trupu-
rile. Edicule e înfiorătoare. Se spune 
că puţini dintre cei care intrau aici 
mai ieșeau vii. Unele celule au scri-
jelite nume pe pereţi. Se poate ieși 
deasupra turnului, pe creneluri.

La câţiva km de Istanbul 
se află localitatea Selim Pașa. 
E vechiul Epivat, locul nașterii 
Cuvioasei Parascheva. De la Epivat 
pornim spre Edrine (Adrianopol), 
iar de aici spre graniţa cu Bulgaria. 
După 12 zile în care am străbătut 
în jur de 4.000 de km., ne întoar-
cem acasă.

Pr. Cornel Marcu 

Pelerinaj cappadocian (VIII)
Sfârşitul călătoriei

Smerenia este maica virtu-
ţii, nu te lasă să te socotești 
mai bun decât aproapele tău. 

Dacă Sfântul Ioan Botezătorul, cel 
sfinţit din pântecele maicii sale, 
atât de mult a postit și s-a smerit, 
cum trebuie să fie smerenia, nevo-
inţele și postul nostru, a celor ce 
suntem plini de păcate?

Să ne uităm la Sfântul Ioan 
Botezătorul: n-a fost om născut 
din femeie mai mare decât el, cel 
mai mare decât toţi proro cii, prie-
tenul lui Hristos, și, cu toate aces-
tea, zice: „Nu sunt vrednic să dez-
leg nici cureaua de la încălţămintea 
Lui”, iar la Iordan, se oprește cu 
sfială: „Doamne, Tu trebuie să mă 
botezi pe mine și nu eu!”. Vedeţi, 
aceasta este smerenia, dușmanul 
de moarte al mândriei: să fii plin 
de daruri și de vrednicii și să te 
consideri mai nevrednic decât toţi; 
aceasta este micșorarea sufletului.

De obicei, noi oamenii sun-
tem plini de mândrie, ne so cotim 
mai buni decât semenii noștri. Cel 

evlavios se crede mai evlavios decât 
ceilalţi și se uită de sus la ei; tână-
rul se crede mai frumos, cel isteţ 
mai priceput, cel bogat mai vred-
nic; fieca re se crede mai bun, mai 
presus decât ceilalţi. Aceasta este 
mândria, din care izvorăsc toate 
relele: zavistiile, certurile, uci derile. 
Dimpotrivă, smerenia este maica 
virtuţii, nu te lasă să te crezi mai 
bun decât aproapele tău: niciodată 
să nu-l crezi mai prejos decât tine, 
totdeauna să ai despre el o părere 
mai bună decât despre tine.

Iată cele două unelte cu care 
putem micșora pe omul cel vechi 
din noi, pentru ca să crească omul 
cel nou întru Hristos: postul și sme-
renia. Cu aceste două cununi s-a 
împodobit cel mai mare decât toţi 
cei născuţi din femei, Sfântul Ioan 
Botezătorul, și cu ele trebuie să se 
împodobească tot creștinul. Aces-
tea împreună, după cum ne învaţă 
Sfinţii Părinţi, alcătuiesc plinătatea 
tutu ror virtuţilor. Ele îl micșorează 
pe omul de păcat din noi și ajută 

să crească omul cel duhovnicesc. 
Și, lucru minunat, cu cât ne mic-
șorăm mai mult, cu atât ne facem 
mai transparenţi, cu atât mai mult 
strălucește Hristos din noi, precum 
zice Apostolul, că nu mai trăiesc eu, 
ci Hristos Care este în mine.

Dacă Sfântul Ioan Botezăto-
rul, cel sfinţit din pântecele mai-
cii sale, atât de mult a postit și s-a 
smerit, cum trebuie să fie smerenia 
și nevoinţele și postul nostru, a ce-
lor ce suntem plini de păcate! De 
aceea, postul și smerenia trebuie să 
ne însoţească în toate zilele vieţii, 
pentru că ele ne fac asemenea cu 
marele prooroc și înaintemergător 
Ioan; ba și mai mult, ne fac aseme-
nea cu Dumnezeu, Care să ne în-
vrednicească și să ajute să ne înno-
im și noi sufletește, cu rugăciunile 
Sfântului și mare lui Său prieten, 
Ioan Botezătorul.

*** Părintele Petroniu de la Prodro-
mu, Editura Bizantină, București, 
2015, p. 471-472.

Să ne uităm la Sfântul Ioan Botezătorul, prietenul Lui 
Hristos, şi să ne minunăm de smerenia lui!

Un domeniu din activitatea 
scriitoricească a lui Mihai 
Eminescu mai puţin cu-

noscut cititorilor neavizaţi, dar 
în care marele poet și-a găsit în-
totdeauna o valoroasă și atracti-
vă sursă de inspiraţie, cu variate 
mijloace și procedee de superioară 
exprimare artistică în opera sa lite-
rară, îndeosebi în poezie, este cel 
religios-bisericesc.  

Deși preocupat și versat în 
mai toate marile probleme ale 
teolo giei și gândirii religioase: 
teogonie, hristologie, soteriolo-
gie, angelologie, tanatologie etc., 
Mihai Eminescu n-a fost un teo-
log și nici un istoric al religiilor în 
sensul propriu și oficial al cuvân-
tului; el n-a avut o pregătire spe-
cială didactică în acest sens. Și-a 
făurit – dacă putem spune așa – o 
„teologie” și o „filozofie religioa-
să” sui-generis, în care găsim multe 
identităţi și concordanţe, dar și 
destule discordanţe și inadvertenţe 
cu doctrina Bisericii: cu axiomele 
și speculaţiile ei dogmatice trans-
cendentale, cu normele și principi-
ile ei de morală, ce decurg din „ra-
portul liber și conștient al omului, 
fiinţă creată, cu Dumnezeu, fiinţă 
necreată, dar creatoare”, cum, di-
dactic, este definită religia.

Sfânta Fecioară Maria, Maica 
Domnului, pe care Poetul a 
menţionat-o de multe ori în ver-
surile și în proza sa beletristică, i-a 
inspirat, între altele, două poezii 
de profundă sensibilitate, since-
ritate și devoţiune: Rugăciune și 
Răsai asupra mea.

În prima poezie, „Maica 
Preacurată și pururea Fecioara 
Maria”, pe care o numește și 
„Luceafărul mărilor”, dându-i 
astfel valoare de simbol: călăuză 
pe marea vieţii, precum și „regi-
nă peste îngeri”, sub liniind prin 
aceasta înalta vrednicie de care se 
bucură între sfinţii lui Dumnezeu, 
dar și „Lumină dulce, clară”, ca 
semn al bunătăţii și curăţiei, este 
invocată să-și „pogoare privirea-i 
adorată” asupra suferinţelor oa-
menilor – ale căror ecou s-a făcut 
Poetul – și să-i ridice „din valul ce 
îi bântuie”. O variantă a acestei 
Rugăciuni cuprinde versurile: „O, 
Sfântă Marie! / Regina tăriilor / Și 
acutul soliilor, / Nădejdea coră-
biei / Și pavăza săbiei, / Limanul 
sărmanilor / Și soarele anilor / O, 
Maica-ndurărilor, / Luceafăr al 
mărilor, / Ne dă bucurie, / Sfântă 
Marie, / O, Sfântă Marie!”.

În cea de-a doua poezie, 
Răsai asupra mea, Sfânta Maică 
și pururea Fecioară este invoca-
tă de poet într-un moment de 
mare cumpănă sufletească și cri-
ză de credinţă, când îi cere să-
și coboare privirea-i „plină de 
milă caldă” peste „noaptea gân-
durilor” sale, să-i trezească, să-i 
reînsufleţească „speranţa” ce „stă 
să moară” și să-i „redea credinţa 
din tinereţe”: „Răsai asupra mea, 
Lumină lină, / Ca-n visul meu 
ceresc de-odinioară; / O, Maică 
sfântă, pururea Fecioară. / În 
noaptea gândurilor mele, vină! / 
Speranţa mea, tu n-o lăsa să moa-
ră, / Deși al meu e un noian de 
vină, / Privirea ta de milă caldă, 
plină, / Îndurătoare-asupra mea 
coboară. / Străin de toţi, pierdut 
în suferinţa / Adâncă a nimicnici-
ei mele, / Eu nu mai cred și n-am 
tărie. / Dă-mi tinereţea, redă-mi 
credinţa / Și reapari din cerul tău 
de stele, / Ca să te-ador de-acum 
în veci, Marie!”. Întâlnim în ver-
surile acestor două poezii, trăită 
și mărturisită la cea mai înaltă 
tensiune emoţională și frămân-
tare sufletească expiatoare, ex-
presia, poate, a celor mai sincere, 
mai fidele, mai curate și mai pli-
ne de admiraţie sentimente faţă 
de „Născătoarea de Dumnezeu și 
Maica Luminii” din întreaga liri-
că românească.

În unele poezii eminesciene, 
Sfânta Fecioară Maria servește ca 
ter men de comparaţie în treapta 
superioară sau ca model icono-
grafic. Astfel, chiar la începutul 
Luceafărului, frumuseţea fetei 
de împărat es te asemuită cu cea 
a Sfintei Fecioare în raport cu 
ceilalţi sfinţi: „Și era una la părinţi 
/ Și mândră-n toate cele, / Cum 
e Fecioara între sfinţi / Și luna 
între stele” – aici cuvântul „mân-
dră” având vechiul înţeles popular 
de „frumoasă”, „încântătoare”. În 
Venere și Madonă, poem cu sub-
strat moral, construit pe antiteza 
sfinţenie-păcat, bine-rău, Sfânta 
Fecioară Maria e învestită cu va-
loare de simbol al frumuseţii și 
al purităţii morale, în contrast 
cu frumuseţea fizică a Venerei 
antice. După cum Rafael, marele 
pictor al Renașterii, prin celebrele 
sale Madone, a divinizat femeia, 
conferindu-i însușiri și atitudini 
dumnezeiești, tot așa poetul, în 
viziunea sa, a transfigurat femeia, 
a idealizat-o, făcând-o „prototipul 
îngerilor din senin”, transfigurare 
de care – spre marea lui decepţie 
– aceasta, prin comportarea ei, s-a 
arătat însă nevrednică, rămânând 
femeia obișnuită.

Mihai Eminescu, cu siguranţă 
că este poetul român care nu poa-
te fi egalat și, în același timp, face 
parte din galeria celor mai mari oa-
meni de cultură din literatura uni-
versală. Prin el, poezia românească 
a urcat pe cele mai înalte culmi. 
Genialitatea și talentul artistic deo-
sebit l-au așezat pe un loc demn, în 
rândul celor mai mari poeţi.

 Prof. Forin Bengean

Rolul Maicii Domnului în
iconomia mântuirii, reflectat în opera

lui Mihai Eminescu



Partea cea mai mare a bisericii 
este naosul, care înseamnă 
navă. Această denumire vine 

de la faptul că biserica simbolizează 
corabia în care credincioșii plutesc 
pe valurile ispitirilor vieţii și se mân-
tuiesc de primejdii, precum corabia 
l-a salvat și pe Noe de apele potopu-
lui. Naosul reprezintă corabia care 
duce în patria cerească pe creștinii 
care sunt călători pe acest pământ.

Această parte a bisericii a fost re-
zervată dintru început credincioșilor 
care iau parte activ la sfânta slujbă. 
Primul loc din acest spaţiu eclezial îl 
con stituie soleea, adică o parte mai 
înălţată, aflată înain tea catapetes-
mei, despărţită prin trepte de cealal-
tă parte a naosului. Soleea servește 
ca loc de unde se rostesc de către 
diaconi, și uneori chiar de către pre-
ot, ecteniile, adică acele cereri sau 
rugăciuni comune ale Bisericii, care 
cuprind toate nevoile credincioșilor 
la care aceștia răspund sau se asoci-
ază prin răs punsurile liturgice. Tot 
pe solee stau slujitorii bisericești 
în timpul săvârșirii înmormântă-
rii. De pe solee se citește la Sfânta 
Liturghie și Evanghelia, de aici ar-
hiereul împărtășește binecuvântarea 
în timpul Sfintei Liturghii și tot pe 
solee, în faţa ușilor împărătești, se 
face împărtășirea credincioșilor. Pe 
solee stăteau odinioară împăraţii și 
cetele de cântăreţi.

În restul naosului se desfășoară o 
parte din cere moniile importante ale 
slujbelor de dimineaţă și de seară ale 
Sfintei Liturghii, aici au loc citirile 
din Psaltire și Apostol, ca și scoaterea 
spre sărutare a Sfintei Evanghelii. Tot 
în acest spaţiu se săvârșesc hirotesiile, 
adică slujbe prin care arhiereul acor-
dă una dintre treptele clerului infe-
rior de altădată (citeţ, cântăreţ sau 
ipodiacon) sau unul dintre rangurile 
onorifice ale clerului de mir (sache-
lar, iconom, iconom-stavrofor) și 

ale celui monahal (sincel, protosin-
cel, arhimandrit), ca și confir marea 
într-o funcţie bisericească adminis-
trativă (stareţ, egumen, protoiereu, 
consilier, vicar).

În naos se săvârșește și slujba 
cununiei și a în mormântării, pre-
cum și două dintre slujbele zilnice 
„cea de seară și cea de dimineaţă” sau 
cu denumirea slavonă îndătinată: ve-
cernia și utrenia. În naos se găsește 
și amvonul, adică locul din care se 
rostește predica și se citește Sfânta 
Evanghelie, o astradă mai înălţată, 
situată odinioară deasupra ușilor 
împărătești, astăzi într-o parte (stân-
ga) a Bisericii. El simbolizează piatra 
mormântului de pe care îngerul a 
vestit învierea. 

Pronaosul, așa cum îl arată și 
numele, „înainte de naos”, se întin-
de între ușa cea mare de pătrundere 
în biserică și naos. Se mai numește și 
nartică, după denumirea grecească, 
sau tinda bisericii. Este spaţiul sau 
încăperea în care, în vremea veche, 
stăteau la slujbă diferite categorii de 
oameni, după starea pe care aceștia 
o aveau. Așa, de exemplu, aici erau 
îngăduiţi catehumenii, adică acele 
persoane care se pregăteau să pri-
mească Sfântul Botez, penitenţii, 
adică cei care se pocăiau pentru pă-
catele grave pe care le săvârșeau, și 
energumenii, adică cei posedaţi de 
duhuri necurate, asupra cărora se 
citeau exorcismele sau rugăciunile 
de înlăturare a lucrării diavolești, 
care au rămas până astăzi în slujba 
Botezului.

Pronaosul a fost și a rămas 
una dintre părţile impor tante ale 
lăcașului de cult ortodox. Deși ca-
tegoriile de credincioși care-l popu-
lau odinioară au dispărut, totuși, i 
se păstrează rostul și simbolismul 
lui. Astăzi, aici stau, de regulă, 
credincioși de toate categoriile, în 
acest spaţiu săvârșind-se anumite 
slujbe și rugăciuni bisericești, pre-
văzute de rânduielile canonice. Așa, 
de exemplu, pentru a păstra carac-
terul sau simbolismul lui de loc de 
pocăinţă, aici se săvârșește slujba 

Litiei, în prima ei parte, rânduială 
care are un pronunţat aspect peni-
tenţial, de invocare a ajutorului lui 
Dumnezeu. Este slujba săvârșită în 
ajunul marilor sărbători și în cadrul 
căreia se bine cuvântează artosele 
sau pâinile aduse de credincioși, 
care se împart la sfârșitul slujbei. 
Tot aici se săvârșesc unele din lau-
dele bisericești, o categorie specială 
de șapte slujbe, prin care se exprimă 
lauda lui Dumnezeu, mulţumirea 
faţă de binefacere revăr sate asupra 
noastră și se invocă mila și ajuto-
rul Său. Între acestea, menţionăm 
pavecerniţa, adică slujba de după 
vecernie (slujba de seară) și slujba 
de la miezul nopţii, specifică vieţii 
călugărești. De asemenea, tot în 
pronaosul bisericii este prevăzut să 
se săvârșească unele slujbe legate 
de nașterea unui copil, rugăciuni și 
rânduieli pentru mama care naște.

În pronaosul bisericii se 
săvârșesc două din Sfin tele Taine 
ale Bisericii deosebit de importante: 
Botezul și Pocăinţa (Mărturisirea). 
De aceea, aici găsim vasul pen-
tru săvârșirea Tainei Botezului 
numit colimvitră, cristelniţă sau 
baptisteriu. Cât privește Pocăinţa 
sau Mărturisirea păcatelor, aceas-
ta trebuie făcută înaintea icoanei 
Mântuitorului Hristos, așa cum cer 
cărţile de cult: de aceea în biserici-
le ortodoxe nu există confesionale 
proprii Bisericii catolice.

» continuare din pag. 2
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Centenar
de Ioan Todorean

Aiud, jud. Alba

Centenar istoric legendar,
Tu care-al nost popor român,
L-ai înscris cu sânge-n calendar
Ziua „unirii” devenind stăpân.

Stăpân pe ţară și pe neam
Stăpân la el acasă...
Asta am vrut și meritam
Să fim o ţară și un neam.

A fost o lungă așteptare
S-a vărsat sânge cu găleata...
Dar a meritat că încoronarea
A venit iute ca săgeata.

Este-un centenar plin de amintiri,
De glorii prin vărsări de sânge,
De lupte grele, dar și de împliniri,
Atunci s-a dovedit că dreptatea-nvinge.

Istoria ne este ca oglinda
În care ne uitam la ce s-a perindat
Iar eroii ne sunt pildă
Mândră și demnă de urmat.

E ziua „unirii”  într-un glas
Să spunem: trăiască România
Să ne dăm mâna și pas cu pas
Să lăsăm în urmă ura și mânia.

Patria și neamul românesc
Nu sunt de vânzare
Cei ce-o fac păcătuiesc
Și vor da odată socoteală,
Poate „sus”  sau la răcoare...

Nimic pe acest pământ
Nu rămâne fără plată 

Faptele urâte n-au crezământ
De aceea se spune: după
Fapte ai și răsplată.

E zi de sărbătoare, să ne unim
În cuget și-n simţire;
Avem același sânge să ţintim
La fel spre pace și iubire.

Această zi de sărbătoare
Să aducă României bunăstare
Dorită de popor cu mare ardoare
Dă-ne, Doamne, binecuvântare...

Te rog...
de Pavel Moldovan

Alba Iulia, jud. Alba

Te rog un lucru, Doamne,
Un lucru foarte mare
Știind cât sunt de ticălos
Dă-mi binecuvântare.

Căci vreau ca voia Ta s-o fac
Prin intima-mi putere
Cu Tine, Tată, să-mpac
Să uit orice durere.

Și-atunci, ca vulturul să zbor
Nu spre-a ucide-o pradă,
Ci ca în vecii vecilor
Ţie să-ţi fiu podoabă.

Cuvântu-n suflet să-mi săgeţi
Cu el să fiu totuna
Din inimă de tot să-mi ștergi
Minciuna și furtuna.

Aș vrea cu Tine să-mi petrec
Întreaga veșnicie,
De Ţi-am greșit de zeci de ori,
Tu iartă-mi de o mie.
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George Pop de Băsești –

  Cartea lunii

Iarba și florile nu mai cresc și în-
cep să se îngălbenească (și tocmai 
de aceea se poate începe cositul 

otăvii și transformarea acesteia în 
nutreţ pentru anotimpul răcoros), 
frunzele copacilor încep să rugineas-
că și să se usuce, păsările se pregătesc 
să plece în ţările calde și insectele și 
târâtoarele cu sânge rece intră în pă-
mânt. Cu alte cuvinte, anotimpul de 
toamnă își intră în drepturi. Tocmai 
de aceea, această zi de cumpănă este 
un nou motiv pentru ţăranul român 
să respecte o serie de tradiţii și obice-
iuri care ţin atât de viaţa sa persona-
lă, cât și de natura înconjurătoare. 

Astfel, în ziua de 6 august nu 
trebuie nicidecum să te cerţi cu cine-
va, ba mai mult, trebuie să te împaci 
cu toată lumea până la această dată; 
în caz contrar, vei avea un an plin de 
certuri și de neînţelegeri cu cei din 
jur. În acest sens, copiii trebuie să 
se ferească de năzbâtii, pentru a nu 
fi certaţi de către adulţi; dacă acest 
lucru se va întâmpla, ei vor fi ocărâţi 
și mustraţi pe toată perioada anului. 
De asemenea, sărbătoarea Schimbării 
la Faţă reprezintă, în datina popula-
ră, un moment bun din care poţi să 

începi o viaţă nouă. Astfel, cei care 
sunt cuprinși de patimi grele trebuie 
să se roage cu ardoare în această zi, 
iar în schimb, Dumnezeu îi va ajuta 
să scape de vicii și să pună un înce-
put bun vieţii lor. Interdicţia de a se 
lucra în această zi de mare sărbătoa-
re trebuie ţinută cu sfinţenie. În caz 
contrar, cei care muncesc vor avea 
soarta florilor care se îngălbenesc și 
se veștejesc pe zi ce trece. De aseme-
nea, gospodinele nu spală rufele în 
această zi, tocmai pentru a fi ferite 
gospodăriile de ploșniţe și de alte 
vietăţi parazite. Femeile au și ele câ-
teva ritualuri specifice lor prin care 
fac prognoze pentru ultima parte a 
anului. Astfel, femeile însărcinate ţin 
post în această zi, crezându-se că așa 
vor avea o naștere ușoară, iar copilul 
va fi sănătos. Tot acum, fetele nemă-
ritate, după un post mai aspru, pri-
vesc la lumina lumânării, în miez de 
noapte, în fântânile din care nimeni 
nu băuse, în speranţa că „apa se va 
tulbura și le va dezvălui chipul tână-
rului cu care se vor căsători” (Marcel 
Lutic, Timpul Sacru. Sărbătorile de 
altădată, Editura Kolos, Iași, 2009, 
p. 204).

După cum am spus și mai sus, 
dacă în tradiţia populară avem o serie 
de obiceiuri privind viaţa personală a 
fiecăruia în parte, există și o serie de 
tradiţii care ţin de relaţia cu natura. 
Data de 6 august este ultima zi în care 
se mai pot culege plantele cu putere 
vindecătoare sau de leac: leușteanul, 
avrămeasa, busuiocul sau mușeţelul. 
Tot acum, stupii trebuie aduși acasă, 
pentru că florile și-au pierdut dulceaţa 
și încep să se veștejească. Cei care su-
feră de vreo boală gravă trebuie să pri-
vească în această zi de sărbătoare sto-
lurile de berze care pleacă spre ţările 
calde, crezându-se că așa boala se va 
îndepărta. Există și două interdicţii 
destul de interesante, care debutează 
cu ziua de 6 august. Astfel, începând 
de acum, nu mai este permis scăldatul 
în apele râurilor de munte, deoarece se 
crede că ele au fost pângărite de către 
cerbi, iar temperatura lor a scăzut con-
siderabil. De asemenea, după această 
dată este interzis dormitul afară, dar 
și cu fereastra deschisă, tocmai pen-
tru că timpul se răcește și apare riscul 
de îmbolnăvire. Se știe că la sat există 
obiceiul ca vara, după Sânziene, să se 
doarmă pe prispă, mai ales pentru că 

temperatura permite acest lucru, dar 
această activitate se stopează după săr-
bătoarea Schimbării la Faţă. Tot acum, 
se poate face o prognoză a vremii pen-
tru lunile care vor urma. Astfel, dacă 
vremea este însorită și plăcută în data 
de 6 august, toamna va fi plină de 
belșug. În schimb, dacă timpul este 
ploios și mohorât, iarna va fi aspră și 
cu zăpadă din abundenţă. 

Ca de fiecare dată, aspectul re-
ligios nu este lăsat deoparte în viaţa 
satului românesc în ziua Schimbării 
la Faţă. Se aduc la biserică coșuri cu 
diferite fructe din ogradă (mere, pere, 
prune și, în special, struguri) pentru 
a fi binecuvântate de către preot. 
În Molitfelnic găsim o rugăciune în 
acest sens, numită Rugăciune la gus-
tarea strugurilor în ziua de 6 august. 
Această tradiţie a aducerii strugurilor 
la altar este una destul de veche și este 
consemnată în canonul 28 Trulan: 
„De vreme ce am aflat că în feluri-
te Biserici, după ce se aduc struguri 
la altar, potrivit unui oarecare obicei 
care se ţine (este în vigoare)... să fie 
socotit ca o pârgă, și preoţii binecu-
vântând-o osebit (aparte) să o dea ce-
lor ce o cer pe aceasta, spre mulţumire 

dătătoru lui rodurilor, prin care trupu-
rile noastre cresc și se hrănesc după 
orân duirea bisericească”. (Ioan N. 
Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, 
Sibiu, 1992, p. 121). Deși, canonul 
vorbește despre recomandarea de a 
nu se amesteca vinul euharistic cu 
mustul de struguri și nu menţionează 
sărbătoarea Schimbării la Faţă, consi-
derăm că acest obicei de aducere la bi-
serică a strugurilor a ajuns, de-a lun-
gul timpului, să fie legat de praznicul 
împărătesc menţionat. Nu sunt uitaţi 
nici cei adormiţi, iar în cinstea lor 
sunt împărţite ca și pomană fructele 
sfinţite la biserică în ziua de 6 august.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă, 
după cum am văzut, reprezintă 
sfârșitul timpului însorit și călduros 
și începutul celui mohorât și friguros. 
Toate tradiţiile și obiceiurile populare 
românești sunt legate de acest aspect. 
După ziua de 6 august, viaţa satului 
românesc intră într-o continuă pre-
gătire pentru anotimpul de iarnă și 
de acum, obiceiurile și tradiţiile se 
centrează pe ideea timpului și a natu-
rii care se degradează treptat și lent.  

 Andrei Motora

ale celui monahal (sincel, protosin-

Răspunsul Bisericii 
la întrebările societăţii

Nicolae D. Necula, Biserică și cult pe 
înţelesul tuturor, Editura Europartner, 
București, s.a., p. 28-32.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă în datinile şi tradiţiile populare româneşti

Partea cea mai mare a bisericii 

ale celui monahal (sincel, protosin-
cel, arhimandrit), ca și confir marea 
într-o funcţie bisericească adminis-
trativă (stareţ, egumen, protoiereu, 
consilier, vicar).

ale celui monahal (sincel, protosin-Ce ritual liturgic se săvârșește 
în naos și de ce pronaosul este 
considerat un spaţiu liturgic 

pentru botez și pocăinţă?
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Glasul Evangheliei
Am spus și altădată, cu sufletul 

și conștiinţa uimite de lucra-
rea mâinilor lui Dumnezeu, 

că, pe calea mântuirii, Dumnezeu nu 
are chipul neînţelesului și singurătăţii, 
ci este îndeosebi Frumosul din visul 
omenirii și Lumina, pe care le vom 
„accesa”, doar dacă știm să renunţăm 
la orgoliu cu aceeași râvnă cu care re-
nunţăm la smerenie și la neprihană, și 
cu aceeași ardoare cu care tânjim ade-
sea după păcat (…) Pentru că, timpul 
nu poate fi doar un joc de imagina-
ţie și nici doar implacabilul care ne 
măsoară mărginirea, ci iată-l, și ca 
timp psihic, de-a pururi înţelepţit și 
funcţionând după cutumele lumii 
și epocilor ei, și aspirând, asemenea 
omului, să ocrotească și justifice pă-
catele și bucuriile, dramele și victori-
ile sufletului. Poate tocmai de aceea, 
septembrie are o luminozitate splen-
didă, pare mai spirituală, mai fasci-
nantă, mai misterioasă și mai emoti-
vă, mai copilărească și mai deschisă, 
tânjind printre cele treizeci de zile, 
și căutând să înţeleagă în ce măsură 
singurătatea-i și ruginiul frunzelor 
supravieţuiesc nepăsării noastre, in-
vocate într-atât în numele preasfintei 
libertăţi (…) Sau, altfel spus, când 
ești martorul unor nepotriviri în co-
munitatea, Biserica, lumea, visul, în 
care trăiești, nu poţi fi detașat decât 
dacă ești tâmp, nepăsător, inconști-
ent; altcum, simţi nevoia, imboldul, 
de a acţiona, de a face ceva, de a pune 
umărul, la salvarea frumosului fizic și 
psihic; chiar dacă o faci, cu satisfacţia 
ușor egolatră, ca „liniștea ta visătoare 
și dorul tău teandric să nu se ducă 
pe apa sâmbetei”. Ne poate ajuta, în 
cauză, „dorinţa de a împărtăși charis-
ma, bucuria de a mărturisi”; iar dacă 

această bucurie, dorinţă, datorie, este 
tot una cu propria cântare a cântă-
rilor, ei bine, atunci, vorba și viaţa 
noastră se exprimă simbiotic, „una 
prin alta”, împreună întotdeauna, 
niciodată alături ori contradictoriu.

Duminica a 14-a după Rusalii 
(Pilda nunţii fiului de împărat); 
Ev. Matei 22, 2-14;

Duminica a 18-a după Rusalii 
(Pescuirea minunată); Ev. Luca 5, 
1-11;

Duminica dinaintea Înălţării 
Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus 
cu Nicodim); Ev. Ioan 3, 13-17;

Duminica după înălţarea 
Sfintei Cruci (Luarea Crucii și ur-
marea lui Hristos); Ev. Marcu 8, 
34-38, 9, 1; 

 Duminica a 19-a după Rusalii 
(Predica de pe munte – iubirea 
vrăjmașilor); Ev. Luca 6, 31-36;

Cum putem deveni un altul, 
cum ne putem recondiţiona și rese-
ta condiţia de creștin, cum putem 
fi aleșii unei noi și salvatoare șanse 
prin exerciţiul spontan, constant și 
sublim al venirii în fire, al umilinţei 
și uimirii înaintea minunii, cum ne 
putem apăra de cotidianul care „ne 
transformă în automate, ne subjugă 
automatismelor și ne îndepărtează de 
la adevărata noastră cale” – acestea 
sunt întrebările / dilemele pe care tre-
buie să ni le punem și să le dezlegăm, 
de îndată și stăruitor, pentru a con-
firma, cum ar zice Sfântul Grigorie 
de Nazianz, că „omul este o a doua 
lume, marele în mic, suflet și trup”. 
Spectacolul înnobilării și sublimării 
naturii umane se întâmplă în lume, 
în acel segment pământesc de viaţă, 

în care omul crește spre perfecţiune; 
întru împlinirea destinului pentru 
care a fost creat, cu condiţia să se lase 
asistat de Duhul Sfânt; cu condiţia să 
facă alegerea cea bună, să-și cunoască 
limitele, să fie pregătit pentru nun-
ta la care va fi chemat să-și probeze 
calităţile creștine, veșmântul moral, 
tăria, preaplinul și sublimul iubirii; 
pentru clipa în care va fi îndemnat să 
privească mai adânc în fiinţa lui. 

Morala, se zice, privește nu doar 
gândirea, ci mai ales simţirea; iar un 
suflet și un slujitor moral nu poate fi 
decât bun și onest, așa învăţându-i pe 
oameni simplitatea, foloasele slujirii și 
minunea onestităţii și bunului simţ; 
totul, în ceea ce înseamnă nemaiîn-
tâlnitul și nepământescul slujirii lui 
Dumnezeu. Ceea ce metaforic, cu 
referire la destin, se poate accepta și 
în cauza slujirii, anume că slujirea cere 
oameni puternici, în stare să conside-
re nu o povară, nu un pretext, nu o 
sinecură, ci calea, privilegiul și minu-
nea actului în sine; oameni capabili să 
facă, prin slujirea lor, să strălucească 
în suferinţă un sens; tocmai pentru că 
slujirea adevărată vorbește lumii de sen-
sul metafizic, sublim, al suferinţei, iar 
cei care dau suferinţei un sens se ridi-
că deasupra ei; mai mult, o convertesc 
în propria mântuire și o insinuează în 
lucrarea salvării umanului, cu condiţia 
să o hrănească cu compasiune, atunci 
când nu mai poate jertfi.

Lepădarea de sine, luarea / pur-
tarea Crucii, alegerea bună, dreapta 
judecată, cinstea, devotamentul, cu-
rajul, propovăduirea, „este cotitura 
vieţii, conversiunea și răsturnarea 
gândurilor, schimbarea istoriei ini-
mii”; este blândeţe și iubire și elibe-
rare de orice eșec sentimental, este 

sentimentul, dragostea și arderea ră-
ului din fiecare dintre noi, și veșnica 
dorinţă de bine și frumos, în îm-
preuna petrecere cu Hristos și aleșii 
Lui. Niciodată nu putem fi credibili 
în demersul nostru, nu putem spune 
că exercităm deplin virtutea uitării 
de sine, dacă nu ne asumăm povara 
conștiinţei și lucrarea mărturisirii; 
tocmai, pentru că spaţiul nostru lă-
untric, conștiinţa, dacă este curată, 
contribuie cu asupra de măsură la 
buna așezare a sufletului, tocmai ca 
sufletul să poată visa la un har învă-
luitor și prielnic, „sub cerul lăcrimat 
și sfânt ca mirul”. Sentimentul și 
opţiunea lepădării de sine este pen-
tru omul superior ceva ce se iţește 
din plinirea vremii și voii proprii, 
învăluite în delicateţea, misterul și 
lumina visului omenirii, acela de 
a-L vedea pe Hristos a doua oară 
venind pe pământ. Și așa, cel care 
se leapădă de sine, mărturisitorul, își 
urmează și acceptă soarta, nădăjdu-
ind, pe pământ, la puterea cu care 
credinţa poate înnobila un destin și 
poate pecetlui mântuirea sub umbra 
crucii (…) Nu doar Dumnezeu, ci și 
omul trebuie să fie fiinţă creatoare și 
născătoare de lucruri frumoase, mi-
nunate, îndeosebi – acesta este ide-
alul. Luarea Crucii – asumarea con-
secinţelor – ne identifică suveran. 
Doar așa, idealul depășește limita 
ideologică pur livrescă, de concept 
filosofic, și devine modus vivendi – 
și poate schimba la faţă atitudini, 
moravuri, convingeri, deprinderi; 
adică „lumea în care nimeni nu mai 
are răbdare cu nimeni”, ușor se va 
lucidiza și stâmpăra; mai mult, lu-
mea în care iubirea are preţ conta-
bil, carnal, ideologic, își va reveni în 

sine, învăţând, primo, de la dezastre-
le născute de impulsurile primare, 
apucături care nu se acceptă decât 
pe sine, și, secundo, experiind mani-
fest bucuria de a trăi, a înţelege și a 
declama frumos viaţa.  

Este o pericopă evanghelică cu 
un mesaj deopotrivă măreţ, delicat 
și adesea greu de purtat; de fapt, ce 
sunt oamenii dacă nu fii ai acelu-
iași părinte, Dumnezeu-Tatăl, dacă 
nu fiinţe „pierdute în confuzia vie-
ţii, după actul căderii, de-a lungul 
timpului și de la o margine la alta 
a lumii”. Aceste fiinţe, adică noi, 
ne vom regăsi atunci când rătăci-
rea noastră se va converti în marea 
iubire, care presupune, implicit, 
iubirea vrăjmașilor. Pentru că este 
foarte relativ și subiectiv apelati-
vul de vrăjmaș; tocmai, pentru că 
pentru creștinul adevărat, singu-
rul dușman trebuie să fie păcatul. 
Rezultă, dar, că chiar dacă unii din-
tre semenii noștri ne sunt cei mai 
înverșunaţi dușmani, este impera-
tiv să lăsăm în seama lui Dumnezeu 
actul judecăţii și al răsplăţii pentru 
păcatul lor, iar noi, dacă nu putem 
să îi iubim și să ne rugăm pentru 
ei, măcar să nu-i urâm. Doar așa, 
condiţia noastră de creștini nu va 
fi una a neîmplinirii, a unei grave 
atitudini contradictorii și sinusoi-
dale, care mai degrabă ne identifică 
cu o conștiinţă risipită, neformată 
și neașezată; cu un creștinism care 
ne face să ne gândim nu doar la se-
ninul din ochii martirilor, pentru 
noi, oamenii prealumescului, cât, 
mai ales, la tristeţea ochilor copiilor 
dostoievskieni (pentru avizaţi). 

     
 Pr. Iosif Zoica 

Preotul este persoana care 
transmite misterul credinţei 
cu acele haruri invizibile des-

tinate întregii umanităţi și oficiază 
cultul religios, fiind în această pos-
tură mijlocitor între om și Dumne-
zeu și reprezentant al semenilor săi 
în sfera sacrului, slujind unui ideal 
și învăţăturii predate de Însuși Mân-
tuitorul nostru Hristos.

Unul dintre aceștia este și pă-
rintele Vasile Cerghizan, slujitor al 
Altarului lui Hristos timp de aproa-
pe 50 de ani, trăind taina și prezenţa 
divină alături de turma încredinţată 
spre păstorire. S-a născut la data de 
23 martie 1947, în localitatea Seu-
ca, judeţul Mureș, din părinţii Ioan 
și Maria, fiind al doilea copil al fa-
miliei. A urmat clasele primare în 
localitatea natală și cele gimnaziale 
în comuna Gănești, judeţul Mureș, 

apoi Liceul „Iacob Mureșan” din 
municipiul Blaj. Între anii 1967-
1971, dragostea de Dumnezeu și 
învăţătura creștină primită în sâ-
nul familiei, precum și exemplul 
fratelui Ioan, de asemenea preot, 
l-au îndemnat să urmeze calea cea 
îngustă care duce la Dumnezeu. 
Astfel că, în anul 1971, a absolvit 
cursurile Institutului Teologic de 
Grad Universitar din Sibiu. 

La vremea rânduită, Dum-
nezeu i-a scos în cale pe tână-
ra de atunci, profesoara Dorina
Popdan, alături de care a întemeiat 
o frumoasă familie, care mai târziu a 
fost încununată de venirea pe lume 
a celor doi fii, Vasile și Dorin. 

La data de 1 august 1971, vred-
nicul de pomenire Înaltpreasfinţitul 
Mitropolit Nicolae Mladin, prin 
punerea mâinilor, l-a hirotonit pe 
seama parohiei Iclandu Mare. După 
o păstorire de patru ani și numeroa-
se realizări, printre care schimbarea 
acoperișului bisericii, împrejmuirea 
cu gard a casei parohiale și a bise-
ricii, realizarea unui nou iconostas 
și ample lucrări de renovare a bi-
sericii, dar și construirea unei noi 
case parohiale, a fost transferat la 
Parohia Sânpetru de Câmpie, unde 
a slujit timp de 40 de ani, fiind un 
neobosit lucrător în via lui Hristos 
până în toamna anului 2015, când 
s-a pensionat. 

În perioada de păstorire, pe plan 
administrativ, parohia a cunoscut o 
frumoasă înflorire, ca urmare a stră-
daniei și implicării devotate a părin-
telui. Biserica a fost înfrumuseţată 
prin pictură în tehnica fresco. Între 
ani 1994-1998, acoperișul din tablă 
a fost înlocuit, curtea bisericii a fost 
împrejmuită cu gard de beton, a fost 
înlocuit vechiul policandru, tetra-
poadele au fost executate din lemn 
sculptat, interiorul a fost înzestrat cu 
toate cele necesare cultului. De ase-
menea, nu a fost neglijat nici oficiul 
parohial, unde au avut loc lucrări de 
extindere și construire de anexe noi.

Osteneala nu a rămas nerăsplă-
tită, astfel că în 25 octombrie 1998, 
în prezenţa credincioșilor, biserica a 
fost sfinţită, iar părintele Vasile Cer-
ghizan a primit distincţia de iconom-
stavrofor. În conștiinţa credincioșilor, 
părintele Vasile Cerghizan a fost și 
este un exemplu de urmat, prin toată 
activitatea sa pe care a desfășurat-o 
timp de 48 de ani de preoţie, culti-
vând și înmulţind ca pe o comoară 
darurile primite de la Dumnezeu 
atât în plan pastoral-misionar, cât și 
în plan administrativ.

Rugăm pe bunul Dumnezeu 
să-i dăruiască sănătate și ajutor sfânt 
în continuare în slujirea Bisericii și a 
poporului binecredincios.

 Pr. Petrișor Muntean

Părintele Vasile Cerghizan,
lucrător în via lui Hristos

Am găsit de cuviinţă, acum 
când se împlinesc doi ani de 
la trecerea la cele veșnice a 

părintelui Toma Ioan, să aștern câ-
teva crâmpeie din viaţa celui care a 
fost „doctorul sufletelor” bolnavilor 
de la spitalul din Ocna-Mureș, timp 
de peste 15 ani. 

S-a născut în 5 august 1948 
în localitatea Cisteiul de Mureș, 
judeţul Alba, din părinţii, Ioan, de 
profesie miner, și Maria, casnică. 
Cursurile școlii primare le-a urmat 
între anii 1955-1962. Între anii 
1962-1965 a urmat Școala Profesi-
onală cu profil mecanic la Grupul 
Școlar din orașul Câmpia-Turzii.

În anul 1965 s-a angajat ca 
lăcătuș mecanic la Institutul Meta-
lurgic. Aiud, timp în care a urmat 
cursurile Liceului Teoretic „Avram 
Iancu” din Aiud, la seral, obţinând 
în anul 1969 diploma de bacalau-
reat. În perioada 1969-1971 a satis-
făcut serviciul militar, iar între anii 
1971-1974 s-a angajat ca tehnician la 
Intreprinderea Locală Ocna-Mureș.

În perioada 1974-1977 a urmat 
cursurile Seminarului Special de la 
Curtea de Argeș. În anul 1977 s-a 
căsătorit cu tânăra Cornelia Oniga 
din localitatea Micoșlaca, judeţul 
Alba. Dumnezeu binecuvântându-i 
cu nașterea copiilor Ioan și Letiţia.

În toamna aceluiași an a fost 
hirotonit pe seama parohiei Stâna 
de Mureș, cu filia Copand, unde a 
avut mai multe realizări, refăcând 

din nou biserica, construind o nouă 
casă parohială și punând piatra de 
temelie a noii biserici și în filia Co-
pand. În anul 1979, în urma exa-
menului de admitere, a fost declarat 
reușit la Institutul Teologic Univer-
sitar din Sibiu, pe care l-a absolvit în 
anul 1983.  Din anul 1995 a fost nu-
mit la Capela Spitalului Orășenesc 
din Ocna-Mureș, fiind devotat cu 
timp și fără timp bolnavilor acestei 
instituţii, aducându-le mângâiere și 
alinare, loc de unde s-a pensionat în 
anul 2011. Pentru tot efortul depus 
în slujba slujirii preoţești, a primit o 
diplomă de merit în anul 2010, de la 
Înaltpreasfinţitul Andrei, pe atunci 
Arhiepiscop al Alba Iuliei.

A trecut la cele veșnice în 
august 2016, fiind înmormântat 
în Cimitirul orășenesc din Ocna 
Mureș. Un apropiat prieten al său, 
preotul Cornel Marcu, îl descrie în 
câteva cuvinte pe părintele Toma 
ca fiind „bonom, cu suflet bun și 
deschis, dedicat celor bolnavi, un 
sprijin și sfătuitor bun pentru fie-
care, un slujitor dedicat Sfântului 
Altar și în particular un camarad 
de nădejde, având tot timpul la el 
glume de bun gust”.

Acum, la ceas de pomenire a 
preotului Toma Ioan, ne rugăm ca 
Domnul să-i facă parte de odihnă 
veșnică întru Împărăţia Sa împreu-
nă cu toţi sfinţii.

Pr. Augustin Orian

Preotul Ioan Toma (1948-2016)
- in memoriam -



De secole, în fiecare an, în aju-
nul praznicului Schimbării 
la Faţă, mai mulţi monahi 

pleacă de la Marea Lavră cu animale 
de povară încărcate cu provizii, înve-
litori, veșminte, vase și cărţi liturgice 
și urcă către „Muntele cel Sfânt” al 
Athonului, care se află la 2033 metri, 
deasupra norilor, unde se găsește un 
mic paraclis al Schimbării la Faţă a 
Domnului. Acolo, în ziua următoa-
re, vor face priveghere mare de toată 
noaptea, așa cum se face la toate mă-
năstirile de la Sfântul Munte.

Urcând încet, încet, precum 
apostolii cu Iisus odinioară, pe „mun-
tele înalt” (Mt. 17, 1),  cântă imnuri ale 
înainte prăznuirii în ritmul dangătelor 
clopotelor de la gâtul catârilor. Pe cale, 
monahi din diferite părţi ale Sfântului 
Munte, dar și pelerini de toate nea-
murile se alătură lor, toată această su-
ită asemănându-se evreilor de altădată 
care, împreună cu prozeliţii, se adunau 
din toate părţile Palestinei pentru a 
merge să sărbătorească în „casa Dom-
nului” din Sion: „Și s-a veselit toată 
obștea lui Iuda și preoţii și leviţii, toată 
adunarea și străinii care veniseră din 
ţara lui Israel și locuiau în Iuda” (II Pa-
ral. 30, 25). „Că acolo s-au suit semin-
ţiile, seminţiile Domnului, după legea 
lui Israel, ca să laude numele Domnu-
lui” (Ps. 121, 4).

„Muntele cel Sfânt”, Athonul, 
care, când se înveșmântează în straie 
albe de zăpadă, când reflectă razele 
soarelui ori nu se poate zări din pricina 
norilor, a fost hărăzit să devină „Mun-
tele Luminii”, pentru că vechiul cuvânt 
„aithón” înseamnă roșiatic, luminos, 
strălucitor. Vârful cel înalt al Athonu-

lui reprezintă ceva cu totul special pen-
tru toţi monahii aghioriţi. Ei văd acest 
munte ca pe un ax central care unește 
cerul cu pământul, ca pe un turn prin 
care rugăciunile lor urcă la cer, ca pe 
„așternutul picioarelor Domnului” (Ps. 
109, 1), locaș ales al Maicii Domnului
„Pantanassa”, Maica Luminii. Nume-
roase icoane o înfăţișează pe Maica 
Domnului în ceruri, deasupra vârfu-
lui acoperit de zăpadă al Athonului, 
întinzându-și peste lume omoforul, 
Sfântul Acoperământ al rugăciunii ei. 
Tot acolo, după o tradiţie veche, mo-
nahii urcă din când în când, ca într-un 
pelerinaj, ca să se roage mai aproape de 
cer, ca să primească de la Dumnezeu 
vreo „veste” în clipele de cumpănă.

Acolo, în secolul al X-lea, în ziua 
Schimbării la Faţă, ctitorul Mănăstirii 
Iviron, Cuviosul Eftimie, a văzut lu-
mina lui Dumnezeu strălucind în chip 
de foc în timp ce liturghisea: „Dintr-o 
dată, o lumină nestăvilită ne-a orbit pe 
toţi și pământul s-a zguduit și toţi au 
căzut la pământ. Doar fericitul Efti-
mie, ca un stâlp de foc a rămas neclin-
tit în faţa Jertfelnicului”.

Patru secole mai târziu, Maica 
Domnului i s-a arătat Sfântului Maxim 
Kavsokalivitul, într-o aură de lumină 
și de miresme dumnezeiești, ţinând în 
braţele sale pe Domnul, l-a binecuvântat 
pe cuvios umplându-l de dumnezeiască 
bucurie. Tot acolo, la câteva secole de 
la evenimentele acestea, care rămăsese-
ră necunoscute, Gheron Iosif (†1959), 
marele ascet și părintele adevărat al 
renașterii de astăzi a tradiţiei rugăciunii 
minţii la Sfântul Munte, l-a întâlnit pe 
tovarășul său de nevoinţă, Gheronda Ar-
senie (†1983), și a început lupta cea aspră 

a nevoinţei pe muntele Athonului. Iar de 
pe vârful acestui munte, într-o zi, când îl 
cuprinsese deznădejdea, o rază de lumi-
nă s-a prăvălit din înalt și i-a pătruns în 
inimă. Și, de atunci, precum odinioară 
pe Tabor, mintea lui nu a încetat să ră-
mână unită cu Iisus în inima sa.

Micul paraclis al Schimbării 
la Faţă din Sfântul Munte Athos și 
impunătoarea cruce de metal ce se 
găsește pe stânca îngustă au o valoare 
simbolică deosebită și arată, ca două 
semne, unul îndreptat către cer iar ce-
lălalt către lumea de jos, cele două ca-
racteristici ale comunităţii monahale, 
care înseamnă trăirea Crucii, partici-
parea neîntreruptă și de bunăvoie la 
Pătimirile Domnului, fiind, în același 
timp, calea îndumnezeirii, o viaţă în 
lumina slavei eshatologice, pe care a 
descoperit-o Hristos, pentru o clipă, 
apostolilor săi, pe muntele Tabor.

Așa după cum Domnul a urcat pe 
munte ca să se roage (Lc. 9, 28), luând 
cu Sine doar pe trei dintre ucenicii săi, 
la fel și monahii, părăsind cele lumești, 
trăiesc în Sfântul Munte în „isihie și 
rugăciune”, trăiesc aici și acum în lumi-
na Schimbării la Faţă. Pentru aceștia, 
Athosul este Taborul de odinioară, pre-
închipuire a Împărăţiei cerurilor.

Astfel, în noaptea praznicului, în 
paraclisul cel mic unde nu încap decât 
câţiva oameni – în timp ce ceilalţi în-
cearcă să se încălzească la focul ce arde 
tot timpul afară – vocile psalţilor sunt 
trâmbiţele Bisericii, care vestesc lumii 
lumina cea veșnică.

Arhim. Emilianos Simonopetritul, 
Cuvântări mistagogice la sărbători, Edi-
tura Evanghelismos, Galaţi, 2016.

 Mănăstirea „Sfânta Tecla” din Siria a fost redeschisă

Mănăstirea Sfântă Tecla se afla în localitatea siri-
ană Maaloula, la o altitudine de 1.600 m; loca-
litatea este una cu populaţie aramean-siriacă 

şi una dintre localităţile turistice ale Siriei, fiind locuit 
de melkiți, şi se afla la o distanţă de 65 de kilometri 
nord-est de Damasc. Localitatea este în mare măsură 
de confesiune creştină. 

Mormântul Sfintei Tecla se afla în partea superioară 
a mănăstirii, spre acesta urcându-se pe scări de lemn şi 
pământ, încă din momentul îngropării acesteia. Mănăs-
tirea are aranjat şi un muzeu ce păstrează numeroase 
unelte ieşite din uz, din metal sau lut, unele dintre ele 
datând încă din secolul al XII-lea. Această oază mona-
hală este o mănăstire greco-ortodoxă. Ansamblul mo-
nahal a fost construit pe mai multe nivele de altitudine, 
la nivelul superior aflându-se o biserică nouă şi modern 
utilată, cu un frumos dom şi cu o răcoroasă peşteră.

Așezământul monahal şi orfelinatul adiacent au 
avut mult de suferit în anul 2013, când membrii ISIS 
au ocupat orașul şi au răpit 12 monahii din obștea 
mănăstirii de la Maaloula, acestea fiind eliberate în 
martie 2014. Începând cu acel an au început lucrări-
le de reconstrucție la așezământul monahal, aces-
tea fiind finalizate în proporție de 90%, după cum a 
declarat Părintele Ilias Adesea de la mănăstirea din
Maaloula. Totodată, Părintele Ilias a precizat următoa-
rele: „Maaloula a reînviat. Biserica a reînviat, 90% din 
lucrările de reconstrucție sunt finalizate. Siria devine 
treptat o țară pașnică”.

Preafericitul Părinte Ioan al X-lea al Antiohiei a 
vizitat așezământul monahal anul acesta în luna mai, 
pentru a verifica stadiul lucrărilor de restaurare. Pă-
rintele a afirmat că lucrările de reparații vor fi înche-
iate în termen de 2 săptămâni. „Mai avem de finalizat 
lucrările la etajele doi şi patru şi să ne conectăm pe 
rețeaua de electricitate ca să putem primi turiști şi pe-
lerini”. Aşezământul monahal este inclus pe lista patri-
moniului UNESCO.

Gheorghe Anghel

Varia 7August 2018

 Creştini, ştiaţi că... ?

 Actualitatea creştină
 Au fost restaurate opt manuscrise rare din Biblio-
teca Patriarhiei Alexandriei

Lucrarea scrisă de mână a Patriarhului Meletie Pigas 
(1468), cu titlul Dogmatică, precum și o Evanghelie 
rară în limba arabă (1473) din perioada mame-

lucilor fac parte dintre cele opt manuscrise restaura-
te din Biblioteca Patriarhiei Alexandrei. Meletie Pigas 
a fost patriarh al Alexandriei între anii 1590-1601, fi-
ind întemeietorul primei școli creștine din Alexandria, 
pe lângă Mănăstirea Sfântul Sava. El a fost apropiat al 
Domnitorului Mihai Viteazul și a purtat o corespondență 
cu Ieremia Movilă.

Restaurarea a fost efectuată recent de către  
reprezentanți ai secției de Restaurare a manuscriselor 
din cadrul Bibliotecii alexandrine. Restauratorii au fost 
primiți marți, 7 august 2018, de Preafericitul Părinte 
Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei, la reședința patri-
arhală, informează site-ul oficial al Patriarhiei.

Preafericitul Părinte Patriarh Teodor s-a arătat ui-
mit de faptul că reprezentanții secției de restaurare au 
descoperit în timpul lucrărilor o pastorală semnată de 
Patriarhul Ecumenic Ieremia al II-lea, cel numit Trano.

Patriarhul Teodor a apreciat munca de restaurare 
și digitalizare a manuscriselor Bibliotecii Patriarhale şi a 
mulțumit firmei A.G. Leventi pentru sprijinirea financiară 
a acestui proces de restaurare.

De asemenea, el a accentuat faptul că relațiile din-
tre Biblioteca Patriarhală şi Biblioteca Alexandrina „aduc 
roade bogate și joacă un rol important în păstrarea 
bogăției culturale”.

Sursa: basilica.ro

Praznicul Schimbării la Faţă
în viaţa monahului aghiorit

Această stea a sfinţeniei ruse a vă-
zut lumina zilei în 1724, în fa-
milia unui paraclisier sărac din 

satul Koreţk, dioceza Novgorod. Fiind 
în mare mizerie după moartea timpu-
rie a tatălui său, copilul mergea să lu-
creze la ţărani pentru a-și câștiga pâinea 
zilnică. Evlavios și silitor la învăţătură, 
a învăţat la școala bisericească, apoi 
la Seminarul din Novgorod, unde a 
fost numit profesor de retorică după 
primirea diplomei. În timpul acestor 
ani când era încă profesor, avea sen-
timentul prezenţei neîncetate a lui 
Dumnezeu și iubea să citească sau să 
cugete timp de nopţi întregi. În cursul 
uneia dintre aceste privegheri, în vre-
me ce cugeta la fericirea veșnică, cerul 
s-a deschis deodată și o lumină de ne-
descris a strălucit înaintea lui, care a 
aprins în inima sa o dorinţă arzătoare 
pentru viaţa călugărească și pentru ru-
găciune. După patru ani, în 1758, el 
a fost tuns, călugăr cu numele Tihon, 
și după ce a fost hirotonit preot în 
același an, i s-a încredinţat conducerea 
Seminarului din Tver.

Deși dorea să-și ducă viaţa de 
monah în liniște și rugăciune, el a fost 
ridicat la rangul de episcop la vârsta de 
37 de ani, în 1761, și a fost îndată nu-
mit Episcop de Voronej, o dioceză cu 
o populaţie răzleaţă și pe jumătate bar-
bară, a cărei cârmuire era foarte grea. El 
a început îndată a cerceta parohiile, a 
îndrepta relele și a îndemna fără între-
rupere, atât prin predici, cât și în scris, 
la starea de curăţie propovăduită de 
Hristos în Evanghelie. Mânat de mila 
și de zelul său, omul lui Dumnezeu nu 
și-a cruţat puterile sale și doar în cinci 
ani a trebuit să renunţe la sarcina sa, 
din pricina sănătăţii (1768). El s-a re-
tras la modesta Mănăstire din Zadonsk, 
la 24 de kilometri de Voronej, pe ma-
lul Donului, unde a petrecut restul 
zilelor sale într-o nevoinţă plăcută lui 
Dumnezeu, zidind Sfânta Biserică 
prin rugăciunile sale și prin lucrările 
inspirate de Duhul Sfânt.

Chilia sa era lipsită de orice con-
fort. În chip de pat, el avea un covor 
întins pe pământ și două perne, iar ca 
și acoperământ, o piele de oaie. Mai 
avea câteva icoane pe perete, o masă, 
un scaun și câteva cărţi. Îmbrăcat cu 
o rasă de lână de rând și cu încălţări 
de scoarţă împletită, el împărţea să-
racilor toată pensia sa și darurile care 
le primea. Nu ieșea decât pentru a 
participa la Sfânta Liturghie, cântând 
cu călugării în cor, dar neslujind ni-
ciodată el însuși. Se împărtășea în-
totdeauna cu lacrimi, căci de altfel 
lacrimile curgeau totdeauna din ochii 
săi, precum două izvoare de apă vie. 
După Liturghie, se ocupa de scrierea 
lucrărilor sale teologice și morale. În 
timpul mesei, punea să i se citească 

Vechiul Testament de unul din uce-
nicii săi și adesea, uitând mâncarea, 
începea să plângă, mai ales la lectu-
ra Prorocului Isaia. După masă, se 
odihnea o oră, după care citea Vieţile 
Sfinţilor sau alte cărţi. La vremea 
Vecerniei, punea să i se citească Noul 
Testament și petrecea mult timp tâl-
cuind locurile neclare ucenicilor săi. 
Dăruit cu o memorie neobișnuită, el 
îmbogăţea aceste explicaţii cu nume-
roase citate din Scriptură, din Sfinţii 
Părinţi și din Vieţile Sfinţilor. Când 
își dicta scrierile sale, cuvintele, in-
spirate de Duhul Sfânt, ieșeau din 
gura sa cu o asemenea rapiditate, că 
secretarul său nu avea timp să le scrie. 
Zăvorâtul din Zadonsk nu înceta să 
fie un păstor însetat să dobândească 
mântuirea poporului lui Dumnezeu 
și în multele sale scrieri, el dădea măr-
turie despre lumina lui Hristos. 

În testamentul său, el scria, pre-
cum Sfântul Ioan Gură de Aur: „Slavă 
lui Dumnezeu pentru toate! Slavă lui 
Dumnezeu că a avut grijă de mine, 
nevrednicul, prin pronia Sa. Slavă lui 
Dumnezeu pentru mângâierile care 
mi le-a dat când am fost necăjit... Câte 
binefaceri n-am primit de la el, câte 
daruri?”. Cinstirea a început îndată 
după moartea sa și s-a întins repede în 
tot pământul rus. El a fost canonizat 
oficial de Biserică în ziua dezgropării 
sfintelor sale moaște, în prezenţa unei 
mulţimi de mai multe sute de mii de 
credincioși, la 25 iulie 1861.

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu 
în împrejurările vieţii de zi cu zi, Editura 
Sophia, București, 2011.

Sfântul Tihon din Zadonsk
Patristica



Duminică, 1 iulie  A oficiat 
Sfânta Liturghie în Catedrala mitropo-
litană „Sfinţii Împăraţi Constantin și 
Elena” din Chicago – SUA, împreună 
cu Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, 
Mitropolitul Ortodox Român al celor 
două Americi, și a adresat un emoţio-
nant cuvânt de învăţătură românilor 
care trăiesc peste Ocean.

Luni, 2 iulie  Alături de 
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit 
Nicolae, a vizitat mănăstirile sâr-
bești „Sfântul Sava” din Libertyville 
și „New Gracanica” din Third Lake 
(statul Illinois), mănăstirea gre-
cească „Sfântul Ioan Gură de Aur” 
din Kenosha (statul Wisconsin) și 
Catedrala rusească „Acoperământul 
Maicii Domnului” din Chicago.

Marţi, 3 iulie  În metro-
pola Chicago, a vizitat mai multe 
obiective importante: Universitatea 
din Chicago, Willis Tower, cea mai 
înaltă clădire din Statele Unite ale 
Americii, precum și Catedrala greacă 
„Buna Vestire”. De asemenea, în ci-
mitirul Oak Woods, a săvârșit o scur-
tă slujbă de pomenire la mormântul 
marelui savant Mircea Eliade și al 
soţiei sale, Christinel.

Duminică, 8 iulie  A asistat la 
Sfânta Liturghie săvârșită la Schitul 
„Hristos Pantocrator” din munici-
piul Alba Iulia.

Marţi, 10 iulie  În localităţile 
Bucerdea Vinoasă și Cricău din judeţul 
Alba, a poposit în mijlocul familiilor 
greu încercate de inundaţii, adresându-
le cuvinte de mângâiere și încurajare.

Joi, 12 iulie  A oficiat slujba de 
binecuvântare a Așezământului social 
„Acoperământul Maicii Domnului” 
din comuna Unirea, judeţul Alba, 
după care a oferit mai multe daruri 
persoanelor vârstnice ocrotite aici. 
În continuare, a efectuat o vizită la 
Centrul de zi pentru copii „Sfântul 
Serafim de Sarov” din localitatea 
Războieni, judeţul Alba.

Vineri, 13 iulie  La Centrul 
eparhial a primit în audienţă pe părin-
tele prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, 
decanul Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Alba Iulia. De aseme-
nea, a primit vizita unui grup de co-
pii și tineri din localitatea Răzeni, 
Republica Moldova.

Duminică, 15 iulie  A asistat 
la Sfânta Liturghie săvârșită în bise-
rica parohiei „Sfânta Ecaterina” din 
municipiul Alba Iulia și a rostit cu-
vântul de învăţătură.

Luni, 16 iulie  A vizi-
tat șantierul de pictură al bisericii 
„Sfântul Mare Mucenic Mina” din in-
cinta Schitului „Hristos Pantocrator” 
din municipiul Alba Iulia.

Miercuri, 18 iulie  La Centrul 
eparhial, a primit în audienţă o parte 
dintre membrii Consiliului parohial al 
parohiei „Sfântul Antonie cel Mare” 
din Alba Iulia.

Joi, 19 iulie  A efectuat o vizită 
pastorală în parohia Abrud-Sat, proto-
popiatul Câmpeni.

Vineri, 20 iulie  De hram, 
a liturghisit la Mănăstirea „Sfântul 
Prooroc Ilie Tesviteanul” de la Albac, 
protopopiatul Câmpeni. La momen-
tul potrivit, l-a hirotonit diacon pe 
tânărul Daniel Lazea.

Sâmbătă, 21 iulie  A efec-
tuat vizite pastorale în parohiile 
Valea-Dobrii, Gîrde-Bistra și Mușca 
din protopopiatul Câmpeni, însoţit 
fiind de către părintele protopop 
Radu Culda.

Duminică, 22 iulie  A resfinţit 
biserica din parohia Ocoale, protopo-
piatul Câmpeni, după care a săvârșit 
Sfânta Liturghie, în cadrul căreia pe 
diaconul Daniel Lazea l-a hirotonit 
preot pe seama parohiei Ghirbom, 
protopopiatul Alba Iulia. La sfârșitul 
slujbei, părintelui paroh Ioan Bota 
i-a oferit Diplomă de vrednicie.

Luni, 23 iulie  În parohia 
Alba Iulia Cetate I, protopopiatul 
Alba Iulia, a oficiat slujba punerii 
pietrei de temelie pentru noua bise-
rică ce se va zidi aici având hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Miercuri, 25 iulie  La Centrul 
eparhial, a primit vizita domnu-
lui Simion Drăgoi, președintele de 
onoare al Asociaţiei Foștilor Deţinuţi 
Politici din România, Filiala Alba 
Iulia, și a domnului colonel (r) Vasile 
Ungur din Târgu-Mureș.

Vineri, 27 iulie  A litur-
ghisit la Mănăstirea „Sfântul Mare 
Mucenic și Tămăduitor Pantelimon” 
de la Oașa, protopopiatul Sebeș, care 
în această zi și-a sărbătorit hramul. 
De asemenea, s-a întâlnit cu cei peste 
200 de tineri prezenţi la Tabăra in-
ternaţională, cărora le-a adresat un 
vibrant cuvânt despre modul în care 
pot trăi în lumină și deveni lumină 
pentru cei din jurul lor.

Sâmbătă, 28 iulie  În biseri-
ca „Înălţarea Domnului” - Catedrala 
mare din municipiul Târgu-Mureș, 
a oficiat Taina Cununiei pentru ti-
nerii Emanuel și Alexandra Zavate. 
De asemenea, a participat la deschi-
derea Festivalului Văii Mureșului, 
ediţia a XIV-a, desfășurat în comu-
na Răstoliţa (jud. Mureș), adresând 
celor prezenţi un cuvânt despre 
importanţa cultivării valorilor spiri-
tuale și etnice ale românilor.

Duminică, 29 iulie  A să-
vârșit slujba de târnosire a bisericii 
din parohia Sînpaul, protopopiatul 
Târgu-Mureș, după care a oficiat 
Sfânta Liturghie. La sfârșitul slujbei, 
părintele paroh Teodor Vidican a fost 
hirotesit iconom-stavrofor, iar binefă-
cătorii sfântului locaș de închinare au 
primit Diplome de aleasă cinstire.

Marţi, 31 iulie  A efectuat o 
vizită pe șantierul vechii biserici paro-
hiale din parohia Bucerdea Vinoasă, 
protopopiatul Alba Iulia, unde se 
efectuează lucrări de reabilitare. 

A consemnat
Eugen Bărăian

Secretar eparhial

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Irineu a târnosit
biserica din filia Făget, parohia Crăciunelul de Sus,

protopopiatul Blaj

Arhipăstorul Alba Iuliei a resfinţit biserica
din filia Vălenii de Mureş, parohia Aluniş,

protopopiatul Reghin

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a liturghisit
la Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae”
de la Lăpuşna, protopopiatul Reghin

  Evenimente

În ziua de 5 august, 
Înaltpreasfinţititul Părinte 
Irineu a sfinţit biserica din 

filia Făget, parohia Crăciunelul 
de Sus, protopopiatul Blaj, după 
care a săvârșit Dumnezeiasca 
Liturghie. În această comu-
nitate mică, de numai 28 de 
persoane, păstorește cu râvnă 
apostolică preacucernicul pă-
rinte Daniel Cirebea.

Numele localităţii Făget 
vine de la pădurea de fagi din 
apropiere, dar și de la pârâul 
care străbate această așezare. 
Biserica actuală de piatră a 
fost construită în anul 1872 
pe locul vechii biserici, măr-
turie fiind cele 15 icoane care 
sunt datate de specialiști în   

jurul anului 1750 si care sunt 
realizate de iconarii școlii de 
pictură din Feisa.

Adresându-se celor pre-
zenţi, Arhipăstorul nostru, 
referindu-se la puterea cre-
dinţei, le-a zis că ea este izvo-
rul mântuirii și al frumoaselor 
împliniri, dar și busola călău-

zitoare pe marea învolburată 
a vieţii acesteia. La finalul 
slujbei, preotul paroh a fost 
hirotesit întru sachelar, iar 
cei ce s-au ostenit cu înfru-
museţarea bisericii au primit 
Diplome de aleasă cinstire.

Pr. Petrișor Muntean

În data de 12 august, 
Înaltpreasfinţitul Irineu, 
înconjurat de un sobor de 

preoţi și diaconi, a resfinţit bi-
serica „Sfântul Ierarh Nicolae” 
din filia Vălenii de Mureș, pa-
rohia Aluniș, protopopiatul 
Reghin. Numele acestei loca-
lităţi pitorești, denumită astfel 
încă din anul 1918, vine de la 
„vale”, deoarece face referire la 
Valea râului Mureș.

Construcţia locașului bise-
ricesc a început în anul 1979, 
pe locul fostei bisericuţe de 
lemn. Din anul 2014, prin pur-
tarea de grijă a părintelui paroh 
Eugen Doroftei și a Consiliului 
parohial, au început lucrări 

ample de renovare a bisericii: 
s-au înlocuit obiectele de cult, 
s-au recondiţionat pardoseala și 
tâmplăria bisericii, s-au refăcut 
acoperișul și exteriorul bisericii.

Prezenţa Ierarhului în 
mijlocul credincioșilor de aici 
a fost un prilej de mare bucu-
rie duhovnicească, de întărire 
în credinţă și imbold pentru 
a duce până la capăt Postul 
Adormirii Maicii Domnului. 
Pentru bogata activitate, pă-
rintele paroh a fost hirotesit 
întru sachelar, iar binefăcăto-
rii bisericii au primit Diplome 
de aleasă cinstire.

Pr. Petrișor Muntean

A doua zi după Praznicul 
Adormirii Maicii Dom-
nului, Arhipăstorul Alba 

Iuliei, înconjurat de un sobor 
de preoţi și diaconi, a slujit 
Sfânta Liturghie la Mănăstirea 
Lăpușna, cu ocazia sărbăto-
ririi celui de-al doilea hram, 
„Sfinţii Martiri Brâncoveni”. 
Stareţul acestui așezământ mo-
nahal este părintele protosin-
ghel Arsenie Boariu.

Biserica de lemn, care este 
monument istoric din secolul al 
XVIII-lea, a fost pusă în valoa-
re prin înfiinţarea mănăstirii de 
aici în anul 1997. După venirea 
primilor vieţuitori, au început 
lucrările de construcţie la chili-

ile călugărilor și la arhondaricul 
pentru găzduirea pelerinilor.

În cuvântul de învăţătu-
ră, Ierarhul nostru, vorbindu-
le pelerinilor prezenţi, a spus: 
„Legea românească este propri-
etatea noastră spirituală și naţi-
onală cea mai de preţ, care ne 

legitimează, la modul fiinţial. 
Mărturia de mucenicie creștină 
a Sfântului Voievod Constantin 
Brâncoveanu pecetluiește pute-
rea credinţei ortodoxe românești 
în istorie și în sufletele noastre”.

Pr. Petrișor Muntean

Duminică, 1 iulie  A oficiat Vineri, 20 iulie  De hram, 

Agenda pastoral-misionară
a Înaltpreasfinţitului Irineu, 

Arhiepiscop al Alba Iuliei
Iulie 2018
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