
Mă simt privilegiat să celebrez 
astăzi Dumnezeiasca Liturghie 
în cripta Sfântului Irineu, mare 

Părinte al creştinătăţii universale, prăz-
nuit de către Biserica noastră în ziua de 
23 august. Sunt profund emoţionat să mă 
af lu astăzi în Lyon, cetatea păstoririi sale 
şi a morţii sale martirice. El s-a născut în 
anul 140 şi a copilărit în Smirna, avân-
du-l ca învăţător duhovnicesc pe Sfân-
tul Ierarh Policarp, care avusese contact 
chiar cu Sfântul Apostol Ioan, ucenicul 
Domnului. Moştenirea pe care Episcopul 
Policarp a primit-o de la Apostolul Ioan 
şi-a însuşit-o pe deplin şi Irineu, ale că-
rui viaţă şi operă sunt pline de mireasmă 
apostolică inhalată pe plaiurile Asiei Mici 
unde şi-a petrecut copilăria.

Probabil că Irineu, în anul 155, l-a 
însoţit pe arhiereul Policarp în călătoria 
acestuia la Roma, unde tânărul discipol 
a urmat cursurile şcolii Sfântului Iustin 
Martirul şi Filozoful. Din cele învăţate 
la Smirna şi la Roma rezultă că Irineu a 
dobândit o complexă cultură profană şi 
teologică. În anul 177, a izbucnit în Ga-
lia persecuţia împăratului Marc Aureliu, 

păstrându-se până astăzi, în Lyon, amin-
tirea a 48 de martiri, prin amfiteatrul de 
la Crucea Roşcată, unde mulţi dintre ei 
au fost chinuiţi. Scăpând arestărilor ma-
sive, preotul Irineu a putut susţine, în 
libertate, credinţa şi curajul mărturisito-
rilor întemniţaţi.

Prin lucrarea sa misionară, Sfântul Iri-
neu a contribuit la convertirea popoarelor 
păgâne din Galia pe o rază destul de mare 
în jurul cetăţii Lugdunum (Lyon). Tuturor 
le arăta că există „un singur adevăr, pri-
mit de la Apostoli şi transmis prin Bise-
rică”. Misiunea sacerdotului lionez printre 
galo-celţii, grecii şi latinii încă păgâni a 
fost încununată cu succes, fapt confirmat 
de canonizarea lui ca sfânt în sudul Galiei. 
Devenind episcop de Lugdunum (Lyon), a 
desfăşurat o lucrare măreaţă ajutând Bise-
rica să-şi împlinească misiunea sfântă şi să 
strălucească prin păstrarea dreptei credin-
ţe. Printr-o viaţă pilduitoare şi acţiune in-
spirată, el ne oferă o dovadă despre carac-
terul supranatural al învăţăturii creştine şi 
despre petrecerea lui Dumnezeu în stilul 
de viaţă şi de rugăciune al creştinilor din 
epoca postapostolică.

Dacă, în calitate de mesager al păcii, 
fusese trimis, în anul 177, la Roma de către 
mărturisitorii din Lyon, ca să pledeze pen-
tru unitatea Bisericii, în anul 192, ca făcă-
tor al păcii, merge din nou la Roma, spre a 
tămădui ruptura crescândă între Răsărit şi 
Apus privind controversa pascală. Ca vin-
decător şi unificator, acelaşi episcop devo-
tat a căutat să distrugă doctrinele false care 
infectau însăşi viaţa Bisericii. Gnosticilor 
care se divizau în secte multiple le opune 
unitatea Bisericii, bazându-se pe învăţătura 
Sfintelor Scripturi. Prin faptul că trăieşte 
mai întâi în Orient unde respiră atmosfera 
de intensă spiritualitate a Părinţilor apos-
tolici, iar mai apoi activează în Occident, 
Sfântul Ierarh de Lyon ne apare ca un pur-
tător de cuvânt al întregii Biserici creştine 
din a doua jumătate a secolului al II-lea.

Sfântul Irineu ne-a lăsat o operă de 
mare însemnătate istorică şi teologică. 
Dintre toate scrierile sale amintim Contra 
ereziilor, o lucrare care îl consacră drept 
autor al teologiei creştine în Occident, ală-
turi de Tertulian. De asemenea, amintim 
Demonstraţia predicării apostolice, o lucra-
re cu caracter didactic şi pedagogic, un 

adevărat catehism pentru timpul nostru. 
Sfântul Ierarh ne arată că Fiul lui Dumne-
zeu S-a întrupat pentru a distruge moar-
tea, pentru a restaura comuniunea dintre 
Dumnezeu şi om, pentru a-l mântui pe om 
şi a-i reda acestuia frumuseţea dintâi pier-
dută prin păcatul adamic. Locul mântuirii 
noastre este Biserica, în ambianţa căreia 
Duhul Sfânt înfăptuieşte comuniunea în 
Hristos, căci – aşa cum spune ilustrul Pă-
rinte bisericesc – „unde este Biserica, aco-
lo este Duhul lui Dumnezeu; şi unde este 
Duhul lui Dumnezeu, acolo este Biserica 
şi tot harul”. De aceea, noi „trebuie să ne 
adăpostim în Biserică – zice el –, să ne lă-
săm formaţi la sânul ei şi să ne hrănim din 
Scripturile Domnului, căci Biserica a fost 
plantată ca un paradis în această lume”.

* Cuvânt rostit în cadrul Dumnezeieştii Li-
turghii oficiate în Cripta Sfântului Ierarh Iri-
neu din Lyon, prăznuit la data de 23 august.
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Din viaţa Eparhiei Varia

În partea de nord a Con-
stantinopolului se găsea 

una dintre cele mai frumoase 
biserici ale perioadei bizan-
tine, „Biserica Sfânta Maria 
din Vlaherne”. 

În tradiţia populară româ-
nească, lupul rămâne ani-

malul-simbol prin excelenţă, 
dar de un respect deosebit în 
viaţa satului românesc se bu-
cură şi ursul. Toate obiceiuri-
le din prima zi a lunii august 
gravitează în jurul ursului. ›› Pagina 4  ›› Pagina 5

Plimbare prin Bizanţ (XII)
Biserica Maicii Domnului

din Vlaherne

Macaveii sau Ziua Ursuluiu 

„Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a întors în localitatea sa natală”

În data de 25 martie 2018, de prazni-
cul Bunei Vestiri, în Catedrala Mi-
tropolitană din Iaşi, într-o frumoasă 

ceremonie, în sobor arhieresc condus 
de către Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel, a avut loc canonizarea lui Moş 
Gheorghe Lazăr, originar din localitatea 
Șugag, judeţul Alba, trecut în calenda-
rul bisericesc cu numele Sfântul Gheor-
ghe Pelerinul. În acest an, la solicitarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop 
Irineu, a fost primit în dar un frag-
ment din moaştele acestui Sfânt, prin 
bunăvoinţa Înaltpreasfinţitului Părinte 
Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Buco-
vinei. Racla cu cinstitele moaşte a fost 
aşezată spre închinare, timp de cinci zile, 
în Catedrala Reîntregirii, spre bucuria 
tuturor credincioşilor Albei şi a peleri-
nilor care au trecut pragul acestui sfânt 
locaş de închinare.

Miercuri, 7 august 2019, o delegaţie 
de preoţi şi diaconi, condusă de Arhi-
păstorul nostru, a dus preţiosul odor în 
Șugag, satul natal al Sfântului Gheorghe 
Pelerinul. De la ora 17:00, în faţa bise-
ricii parohiale „Sfântul Ierarh Nicolae”, 
numeroşi clerici şi mulţime multă de 

Sebeşului. După aceste momente încăr-
cate de un tainic fior, creştinii prezenţi 
s-au închinat sfintelor moaşte şi icoanei 
Sfântului Gheorghe Pelerinul.

În finalul mesajului pe care l-a adre-
sat cu ocazia acestui moment deosebit 
din viaţa Eparhiei, Chiriarhul nostru 
a spus: „Astăzi, Șugagul îl primeşte pe 
fiul satului cu făclii aprinse şi valuri de 
tămâie, cu lacrimi de bucurie şi cântări 
duhovniceşti. Toţi îl întâmpină cu emoţie 
şi cu entuziasm pe ţăranul gospodar de 
altădată, care acum reprezintă pentru noi 
o icoană vie a dreptei credinţe, un mărtu-
risitor autentic al Ortodoxiei şi un expo-
nent al valorilor ei sublime. Haideţi să ne 
apropiem cu veneraţie de acest atlet al lui 
Hristos odrăslit în ţinutul Albei. Veniţi 
să-l întâlnim pe acela care a murit după 
legile firii, dar trăieşte în veci, în soborul 
sfinţilor. Să fim siguri că Sfântul Gheor-
ghe Pelerinul, af lat lângă tronul milosti-
virii divine, este sensibil la suferinţele şi 
strâmtorările lumii actuale. Rugându-se 
pentru noi, vom primi de la Dumnezeu 
pace şi îndurare, sănătate şi ajutor”.

S Pr. Oliviu Botoi

credincioşi din comună şi din împrejurimi au 
întâmpinat moaştele Sfântului Gheorghe Pe-
lerinul. A avut loc o emoţionantă procesiune, 
cu prapori, clopote şi costume populare, după 
care racla cu cinstitele moaşte a fost aşezată în 
sfântul locaş de rugăciune. S-a săvârşit slujba 
Acatistului Sfântului, apoi Părintele Arhiepi-

scop Irineu a rostit un vibrant cuvânt despre 
viaţa şi nevoinţele acestui atlet al lui Hristos. 
După ce s-a citit Actul de dăruire, Întâistătă-
torul Eparhiei noastre l-a înmânat părintelui 
paroh Sarvin-Dănuţ Maniu, care i-a mulţumit 
Ierarhului pentru binecuvântarea şi prezenţa 
sa în mijlocul acestei comunităţi de pe Valea 
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1 august 527: Iustinian I a fost încoronat împărat al Imperiului Bizantin;
8 august 1926: Mitropolitul Moldovei Veniamin Costachi hotărăște 
ridicarea Catedralei mitropolitane de la Iași;
13 august 1595: A debutat Bătălia de la Călugăreni, când domnitorul 
Mihai Viteazul a înfrânt oastea otomană condusă de către marele 
vizir Sinan Pașa;
20 august 1968: Începe invadarea Cehoslovaciei de către trupele Tratatu-
lui de la Varșovia, mai puțin România și Iugoslavia;
23 august 1956: S-a înființat Biblioteca Centrală de Stat din București;
27 august 1989: Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficiali-
zarea limbii române și trecerea la alfabetul latin;
30 august 1698: A apărut, la Iași, prima scriere filosofică românească: Di-
vanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul, 
de Dimitrie Cantemir.

2 August 2019,

Sfântul Gheorghe Pelerinul

Originar din satul transil-
vănean Şugag, Sfântul 
Gheorghe, numit și 

„Moșul Gheorghe Lazăr”, s-a 
născut în 1846, într-o familie de 
oameni muncitori. S-a căsătorit 
la vârsta de 24 de ani la presiu-
nea părinților, cu tânăra Pelaghia 
și a avut cinci copii. În familie 
ducea o viață creștinească alea-
să, în muncă cinstită, în post şi 
milostenie. Citea Psaltirea zilnic, 
iar noaptea se ruga în grădină.

Din dorința de a vedea Locu-
rile Sfinte de la Ierusalim, a plecat 
pe jos până la Constanța, și de 
acolo cu vaporul până la Ierusa-
lim. A viețuit în post şi rugăciune, 
pentru o perioadă, în mănăstirile 
din pustiul Iordanului şi la Sinai. 
Perioada șederii sale la Locurile 
Sfinte a fost de un an. Aici a cu-
noscut un pustnic care i-a spus să 
propovăduiască lumii cuvântul lui 
Dumnezeu. Înainte de a-şi asuma 
această chemare a mărturisirii lui 
Hristos în lume, Moşul Gheorghe 
Lazăr s-a retras timp de 40 de zile 
în deșert, unde a înfruntat grele 
ispite. Tot acum a hotărât să nu-
şi mai acopere capul şi să meargă 
desculț până la sfârșitul vieții sale.

La întoarcere, Gheorghe s-a 
nevoit vreme de un an şi jumăta-
te în Muntele Athos, acest pele-
rinaj aducându-l tot mai aproape 

de Dumnezeu. Întors acasă, a mai 
trăit în familie până în 1890, când 
şi-a așezat copiii în rânduială, şi 
s-a retras ca un pelerin spre mă-
năstirile Moldovei. Toată viața a 
fost pelerin, mergând cu picioa-
rele goale şi capul descoperit, cu 
Psaltirea în mână, pentru a se în-
china la sfintele locașuri din țară.

Încercând să urmeze exem-
plul Moşului Gheorghe Lazăr, 
au apărut şi alți pelerini, uce-
nici ai acestuia, mulți dintre ei 
ajungând călugări. Între uceni-
cii săi s-au numărat şi Părintele 
Ioanichie Moroi (ajuns stareț al 
Mănăstirii Sihăstria) şi Protosin-
ghelul Damaschin Trofin (stareț 
al Mănăstirii Rașca). Din 1895, i 
s-a dat o chilie în turnul Bisericii 
„Sfântul Ioan” din Piatra Neamț, 
unde avea să trăiască vreme de 
26 de ani. Noaptea se ruga, în 
timp ce ziua străbătea străzile 
orașului, fiind urmat de copii şi 
de oamenii care îi cereau sfat 
duhovnicesc. Din banii pe care 
îi primea ca milostenie, cumpăra 
pâine de la o brutărie din oraș, 
pe care o oferea săracilor.

La 15 august 1916, s-a săvârșit 
în chilia lui, fiind înmormântat în 
cimitirul orașului. Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române l-a 
trecut în rândul sfinţilor, cu zi de 
pomenire la 17 august.

TRADIŢII ROMÂNEŞTI ÎN LUNA AUGUST

LUNA AUGUST ÎN ISTORIE

Macaveii sau Ziua Ursului

Luna august este perioada 
în care se termină secera-
tul și se adună recolte de 

tot felul. Țăranii se pregătesc să 
are pământul pentru toamnă și 
orânduiesc rezervele de alimen-
te pentru iarnă. Tot acum, apar și 
primele semne ale toamnei, prin 
faptul că vremea se răcește încet, 
frunzele încep să ruginească, iar 
noaptea crește treptat, în detri-
mentul zilei, care se micșorează. 
Luna Gustar sau Secelar debutea-
ză cu o sărbătoare populară des-
tul de interesantă în viața satu-
lui românesc: Macaveii sau Ziua 
Ursului. Etnologul Ion Ghinoiu 
este de părere că Macavei ar fi 
o divinitate protectoare a urșilor, 
care era celebrată în vechime la 
data de 1 august. O altă teorie 
spune că acest nume provine de 
la cei șapte frați Macabei, fiii Sa-
lomoniei, martirizați în secolul al 
II-lea î.Hr., și care se prăznuiesc 
în prima zi a lunii august.

Dar de ce este dedicată 
acum, în tradiția populară ro-
mânească, o sărbătoare ursu-
lui? Pentru a oferi un răspuns, 
trebuie să ne adâncim mult mai 
mult în istorie. Profesorul Michel 
Pastoureau, specialist în istorie 

medievală și simbolistică occi-
dentală, a dedicat ursului, acest 
animal feroce, o monografie 
impresionantă, intitulată Ursul – 
istoria unui rege decăzut. Aici, is-
toricul ne spune că în preistorie, 
pe teritoriul Europei de astăzi, 
urșii și oamenii din paleolitic au 
împărțit aceleași teritorii, același 
vânat și, uneori, aceleași caver-
ne. În acest fel, putem vorbi de 
existența unor culte ursine sau 
chiar a unei religii a ursului, izvo-
râte din admirația omului față de 
forța acestui animal feroce, încă 
din cele mai vechi timpuri: „Mai 
puternic decât oricare altă fiară, 
este regele pădurii și al tuturor 
animalelor. Războinicii caută să-l 
imite și să-și aproprieze forțele 
acestuia în timpul unor ritualuri 
deosebit de sălbatice. Cât despre 
conducători sau regi, aceștia îl fac 
atributul lor preferat și încearcă 
să pună mâna pe puterile lui prin 
intermediul stemelor și al em-
blemelor”. Pastoureau ne spune 
că există numeroase dovezi prin 
care ursul, cel puțin în Europa, a 
fost și este regele animalelor, iar 
nu leul, care este o idee modernă 
mai mult comercială, fără un fun-
dament istoric bine definit.

Sinaxarul lunii August Inaugurarea Muzeului satului
Sânmărtinul de Câmpie

Întâlnirea tinerilor din protopopiatul Reghin

Tabere vocaţionale pentru tineri,
organizate la Oaşa şi Găbud

După Dumnezeiasca Li-
turghie oficiată cu prile-
jul hramului Mănăstirii 

„Adormirea Maicii Domnului” de 
la Sânmărtinul de Câmpie, înce-
pând cu ora 14:00, Părintele Arhie-
piscop Irineu a luat parte la inaugu-
rarea Muzeului satului Sânmărtin, 
amenajat într-o casă tradiţională 
ţărănească restaurată şi frumos 
împodobită cu obiecte specifice de 
către domnul Ioan Șopterean, cu-
noscut artist mureşean de muzică 
populară. În prezenţa autorităţilor 
locale şi judeţene şi a distinşilor 
invitaţi, Ierarhul nostru a săvârşit 
slujba de binecuvântare a noului 
muzeu şi a rostit un emoţionant 
cuvânt despre satul românesc şi 
valorile spirituale ale acestuia.

Cu acest prilej, printre altele, a 
spus: „Satele noastre româneşti, cu 

biserici frumoase şi case ţărăneşti, 
cu cimitire şi morminte străjuite 
de cruci, cu uliţe înguste şi porţi 
primitoare, înnobilate prin folclo-
rul autentic, prin datini, obiceiuri 
şi colinde străbune, sunt purtătoa-
re ale unui limbaj tainic şi vizibil 
al universului spiritual şi al patri-
moniului material. De asemenea, 
toate acestea sunt oglinzi ale nea-
mului în care se reflectă virtuţile 
etnice ale înaintaşilor noştri: hăr-
nicia, omenia, geniul creator, gus-
tul pentru frumos.

Din păcate, astăzi, situaţia sa-
tului românesc este dramatică pen-
tru că, după cum ne mărturisesc 
preoţii noştri din mediul rural, nu-
mărul botezurilor şi al cununiilor 
scade, iar cel al înmormântărilor 
creşte constant, ţăranii devenind 
tot mai însinguraţi şi lipsiţi de 

speranţă. În acest sens, avem che-
marea să perpetuăm patrimoniul 
rural şi să nu lăsăm să piară acest 
paradis etnic, acest loc minunat în 
care, după spusele marelui filosof 
Lucian Blaga, s-a născut veşnicia”.

În a doua jumătate a secolu-
lui XX, în România a pornit un 
val intensiv de cercetări etnogra-
fice bazate mai ales pe iniţiative 
locale. În urma acestor acţiuni, au 
luat fiinţă mai multe colecţii etno-
grafice-istorice, amenajate în case 
tradiţionale sau alte clădiri vechi. 
Muzeul sătesc, în forma sa fizică, 
devine semnul public cel mai sem-
nificativ în utilizarea conştientă şi 
în luarea în posesie a trecutului, 
dar şi în conştientizarea trăirii cu 
trecutul, cu roluri importante în 
formarea identităţii locale. Obiec-
tele expuse între pereţii muzeului 
nu sunt numai obiecte prăfuite, 
dintr-o perioadă dispărută, ci şi 
simboluri ale credinţei în dezvol-
tare, într-un viitor mai bun. În 
aceste obiecte ni se arată de unde 
am venit (cea ce estompează sen-
timentul dezrădăcinării), dar şi 
ce am lăsat în spatele nostru. Iar 
aceasta, din perspectiva prezentu-
lui, indică dinamica dezvoltării.

S Claudiu Popa

Cu binecuvântarea Înalt-
preasfinţitului Părinte 
Irineu, Arhiepiscop al 

Alba Iuliei, miercuri, 7 august 
a.c., în biserica „Înălţarea Dom-
nului” din municipiul Reghin, a 
avut loc un eveniment cultural-
duhovnicesc deosebit, dedicat 
tinerilor. La această acţiune de 
suf let au participat peste 300 de 
tineri (elevi de gimnaziu şi de li-
ceu) din protopopiatul Reghin, 
însoţiţi de preoţii parohi.

Evenimentul a avut în centru 
participarea tinerilor la Sfânta Li-

turghie, oficiată începând cu ora 
9:00 de către un numeros sobor 
de preoţi, dintre care amintim 
pe părintele protopop Valentin 
Vârva, părintele inspector prof. 
dr. Claudiu Chiorean şi părin-
tele lect. univ. dr. Ovidiu Pana-
ite, cadru didactic universitar al 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Alba Iulia. Cu prilejul acestei 
întâlniri aparte, la finalul Sfintei 
Liturghii, părintele Ovidiu Pana-
ite le-a vorbit celor prezenţi despre 
„Viaţa ca întrebare şi teologia ca 
răspuns pentru tineri”.

Răspunsurile liturgice au fost 
oferite de către tinerii pregătiţi de 
părintele Vasile Farcaş, preot al pa-
rohiei Reghin – Apalina, şi părintele 
Hadrian Mălinaş, preot al parohiei 
Fărăgău, ajutaţi de clericii prezenţi, 
precum şi de adolescenţii din bise-
rică. De asemenea, câţiva interpreţi 
de muzică populară au încântat au-
zul celor de faţă prin intonarea unor 
pricesne. La sfârşitul evenimentu-
lui, cei prezenţi au gustat din agapa 
pregătită în curtea bisericii.

S Pr. Cosmin Maftei

Arhiepiscopia Ortodoxă a 
Alba Iuliei, Mănăstirea Oaşa 
şi Schitul „Sfântul Ioan 

Evanghelistul” din Găbud au orga-
nizat în prima jumătate a lunii au-
gust două tabere vocaţionale pentru 
tineri. În acest context, la Mănăs-
tirea Oaşa s-a desfăşurat tabăra de 
pictură religioasă intitulată „Școala 
de iconografie «Privire în adânc»” 
(31 iulie-10 august). Sub conduce-
rea părintelui ierom. Pantelimon 
Șuşnea, a părintelui ierom. Teofil 
Bâra şi a monahului Modest Mol-

dovan, cei 10 tineri participanţi au 
aprofundat tehnica picturii icono-
grafice. Tabăra este la a V-a ediţie, 
iar lucrările realizate în atelierul de 
la Oaşa sunt prezente în expoziţii şi 
simpozioane de artă a icoanei din 
Viena, Bucureşti, Timişoara, Cluj-
Napoca, Arad şi Alba Iulia.

De asemenea, la Schitul „Sfân-
tul Ioan Evanghelistul” din Găbud 
s-a desfăşurat o tabără de muzică 
bizantină aflată la a IV-a ediţie 
(3-11 august). Sub conducerea 
protopsaltului Claudiu Stuparu, 

membru al Grupului Psaltic „Nec-
tarie Protopsaltul”, cei 50 de tineri 
participanţi au aprofundat studiul 
glasurilor biserieşti.

În cadrul privegherilor şi al 
slujbelor organizate la mănăsti-
re, tinerii au avut ocazia să aplice 
noţiunile teoretice învăţate. În pro-
gramul fiecărei zile de tabără au fost 
prevăzute exerciţii de tehnică voca-
lă susţinute de doamna prof. Ralu-
ca-Edit Apolţan, iar începătorii au 
fost iniţiaţi în studiul muzicii psal-
tice de domnişoara Teodora Șpan, 
preşedinte al Organizaţiei Tineri-
lor din Sibiu. Marţi, 6 august, în 
ziua Praznicului Schimbării la Faţă 
a Domnului, participanţii la aceas-
tă tabară au oferit răspunsurile la 
Sfânta Liturghie oficiată de către 
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, 
Arhiepiscop al Alba Iuliei, la Mă-
năstirea Poşaga.

S Prof. Carmen Jinariu

» continuare în pag. 5
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Proiectul „Şcoala de vară” în parohia
„Cuvioasa Paraschiva” din Alba Iulia

Parohia Ortodoxă „Cuvioa-
sa Paraschiva” a desfășurat 
în perioada 1 - 15 august 

2019, Școala de vară pentru co-
piii din parohie. Pe parcursul ce-
lor două săptămâni, 120 de co-
pii cu vârste cuprinse între 5 și 
15 ani au petrecut o parte din zi 
într-un mod creativ și distractiv, 
sub coordonarea unei echipe de 
20 de socio-animatori, alcătuită 
din profesori, studenţi şi liceeni 
foarte sufletiști. 

Încă de la început, orga-
nizatorii şi-au propus ca acest 
proiect misionar, ajuns la a VI-a 
ediţie, să contribuie la completa-
rea orizontului de cultură spiritu-
ală a celor mai tineri creştini din 
parohie şi să asigure un mediu 
propice exersării şi cultivării da-
rurilor primite de la Dumnezeu, 
a aptitudinilor şi a capacităților 
personale. Programul a fost al-
cătuit în funcție de profilul și 
vârsta participanților și a constat 
în: rugăciunea de dimineaţă, po-
vestioare creştine cu un bogat 
conţinut educativ, jocuri de dez-
voltare personală, de comunica-
re şi de team-building, concur-
suri, atelier de creaţie, ateliere de 
desen, de pictură de icoane pe 
sticlă şi de îndemânare, curs de 
prim ajutor, karaoke, enciclope-
dia domestică, activități sportive 
și recreative în aer liber (Parcul de 
aventură, Clubul sportiv „Sendy 
Club” şi riviera râului Ampoi) și 
în Sala de sport a Liceului Tehnic 
„Alexandru Domşa”, tir cu arcul şi 
repetiţii pentru concertul de pri-
cesne închinat Maicii Domnului 
din data de 15 august. 

La buna desfășurare a Școlii 
de vară au contribuit cei doi pre-
oţi ai bisericii și 20 de voluntari 
care au participat cu abnegație la 
program, ocupându-se cu mare 
dăruire de copiii împărțiți pe pa-
tru categorii de vârstă: 5-6, 7-8, 

9-11 și 12-15 ani. În mediul sigur şi 
bine dotat oferit de cele trei loca-
ţii principale în care se desfăşoară 
activităţile Şcolii de vară, copiii au 
fost ajutați de către voluntari să 
dea viață calităților lor sufletești, 
să se roage, să-și depășească li-
mitele, să comunice și să se ex-
prime artistic, să se joace, să lege 
prietenii şi să se bucure din plin 
de o copilărie frumoasă, ducând 
mai departe amintirea acestor 
zile petrecute împreună. 

Activităţile plăcute şi moti-
vante desfăşurate în cele două 
săptămâni încearcă să forme-
ze punţi între viaţa de familie, 
condiţia de membru al Bisericii, 
cunoştinţele dobândite la şcoa-
lă şi statutul de copil în secolul 
XXI. Ele oferă posibilitatea unor 
experienţe interactive şi diversi-
ficate pentru formarea deprin-
derilor de viaţă creştină, pentru 
obţinerea unor cunoştinţe şi 
aptitudini noi, dar şi pentru pu-
nerea acestora în practică. Mai 
mult, având în vedere cadrul re-
laxat în care se desfăşoară pro-
gramul, copiii participă cu mult 
interes la ateliere şi se bucură de 
libertatea de creaţie, de faptul 
că îşi pot exprima propriile idei, 
fără restricții sau condiționări, 
şi, cel mai important, că trăiesc 
plăcerea de a cunoaște şi de a se 
dezvolta personal.

Amplul eveniment desfășu-
rat în primele două săptămâni 
ale lunii august în parohia al-
baiuliană ocrotită de Cuvioasa 
Paraschiva constituie, pe de o 
parte, răspunsul Bisericii față 
de nevoile stringente ale mi-
siunii cu cei mai tineri dintre 
credincioși, iar, pe de altă parte, 
împărtășirea darurilor minunate 
ale copilăriei şi tinereții către în-
treaga comunitate parohială.

S Pr. Florin Croitoru

Maica Domnului, cinstită de credincioşii
de pe Valea Nirajului

Activitate educaţională cu tinerii în parohia Totoi,
protopopiatul Alba Iulia

În fiecare an, în perioada Pos-
tului Adormirii Maicii Dom-
nului, părintele protopop, 

împreună cu alţi clerici din proto-
popiatul Târgu-Mureş, vizitează 
comunităţile ortodoxe de pe Va-
lea Nirajului, respectiv bisericile 
recunoscute ca fiind monumente 
istorice, prilej cu care este oficiată 
slujba Paraclisului Maicii Dom-
nului. Parohiile vizitate sunt: Izla, 
Crăciuneşti, Nicoleşti, Berghia, 
Tirimia, Văleni (Oaia), Mier-
curea Nirajului (Sânt Andrei), 

Șardul Nirajului, Moşuni, Veţa, 
Poieniţa, Bolintineni, Murgeşti şi 
Ernei. Aici, puţinii credincioşi o 
cinstesc cu mare evlavie pe Maica 
Domnului, ca una care este singu-
ra ajutătoare, ocrotitoare şi mijlo-
citoare către Dumnezeu.

Multe dintre bisericile de lemn 
din Transilvania sunt situate pe Va-
lea Nirajului, numită şi „Valea Plân-
gerii”. Pe aceste plaiuri, elementul 
ortodox românesc a înregistrat de-a 
lungul timpului un regres conti-
nuu, ajungându-se în unele locuri 

până la dispariţia credincioşilor. 
Pentru cei care doresc să cunoască 
felul în care s-a păstrat limba ro-
mână şi identitatea distinctă faţă 
de tradiţiile celor care au condus 
Transilvania vreme de aproape 
1000 de ani, aceste biserici de lemn 
reprezintă un element „cheie”.

Locaşurile de cult sunt pro-
dusul unei culturi diferite de cea 
a maghiarilor, saşilor sau secuilor. 
Simbioza dintre populaţia româ-
nească şi confesiunea ortodoxă 
constituie factorul care a oferit 
un sentiment de alteritate, scump 
plătit în epocă, dar care stă la baza 
„edificării” statului românesc actu-
al. Astfel, prin aceste slujiri se păs-
trează strânsa legătură cu strămoşii 
noştri, cu ostenitorii acestor zone, 
care nu de puţine ori au avut de 
pătimit pentru simplul fapt că s-au 
născut români.

S Pr. Olimpiu Zăhan

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

ei, în perioada 5-9 august 2019, 
în parohia Dâmbu, protopopiatul 
Luduş, s-a desfăşurat a doua ediţie 
a proiectului „Școala de vară”, sub 
genericul „Copilărie binecuvântată 
într-o vacanţă minunată”. Acţiunea 
a fost organizată de părintele pa-

roh şi coordonată de către doam-
na prof. Anca Chirilă, dimpreună 
cu voluntarii din localitate şi din 
împrejurimi. Activitatea a reunit 
un număr de 29 de elevi cu vârste 
cuprinse între 7 şi 18 ani, care s-au 
bucurat de un program complex, 
în care munca s-a împletit cu jocul 
şi rugăciunea, într-un cadru primi-
tor şi armonios.

Deschiderea proiectului a 
avut loc în data de 5 august, iar 
activităţile desfăşurate au cuprins 
ateliere de pictură pe sticlă, jocuri 
de cunoaştere, jocuri sportive, cân-
tece şi poezii religioase, ateliere de 
creaţie şi o excursie la Mănăstirea 
Recea şi la Grădina Zoologică din 
Târgu-Mureş. După încheierea pro-
gramului, în fiecare seară, elevii au 
participat la slujba Paraclisul Mai-
cii Domnului, unde au preamărit 
cu multă evlavie şi emoţie sfântă 
pe Împărăteasa Cerului. Joi, 15 au-
gust, în ziua Praznicului Adormirii 
Maicii Domnului, devotamentul 
tinerilor a fost răsplătit cu diplome 
şi încununat prin Împărtăşirea cu 
Trupul şi Sângele Domnului.

S Pr. Horea Chirilă

Anul 2019 a fost proclamat 
de către Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Româ-

ne ca An omagial al satului româ-
nesc: al preoţilor, învăţătorilor și 
primarilor gospodari, dorindu-se 
evocarea personalităţilor rurale 
mai puţin cunoscute, dar care au 
avut un rol determinant în dezvol-
tarea cultural-religioasă şi morală 
a „poporenilor”. Astfel, în cadrul 
activităţilor desfăşurate sub egi-
da tematicii propuse, la nivel de 
protopopiate se desfăşoară diverse 
activităţi cu copiii şi tinerii din 
parohii, având ca obiectiv scoate-
rea din anonimat şi promovarea 
personalităţilor rurale.

În acest context, Centrul 
Cultural-Catehetic „Arhimandrit 
Serafim Popescu” din parohia 
Totoi, protopopiatul Alba Iulia, a 
desfăşurat în cadrul programului 
„Școala de vară – 2019”, Competiţia 
Istoriei Grăitoare, care a reprezen-
tat un element cheie în ceea ce 
înseamnă dezvoltarea personală 
a copiilor, în special cunoaşterea 
istoriei şi a culturii proprii prin 
interacţionarea cu obiectivele mar-

cante din localitate. Competiţia s-a 
desfăşurat sub forma unei curse cu 
surprize plantate pe tot cuprinsul 
localităţii şi a presupus reactuali-
zarea şi învăţarea de noi informaţii 
cu privire la personalităţile mar-
cante din localitate şi rezolvarea 
de provocări educative la fiecare 
obiectiv stabilit. Atât tinerii vo-
luntari aleşi din parohie, cât şi co-
piii participanţi, au avut şansa să 
vadă satul natal cu alţi ochi, anco-
rând prezentul în trecutul încărcat 
de istorie şi cultură al localităţii, 
având speranţa reconstruirii unui 
viitor strălucit, bazat pe valori mo-
rale autentice.

S-au readus în atenţie şi actu-
alitate nume marcante de preoţi, 
învăţători şi alţi oameni de sea-
mă ai satului: (1) părintele Ioan 
Bogdan, preot slujitor al parohi-
ei Totoi şi preşedinte al Băncii 
săteşti „Strugurele”, şi fiul său, 
învăţătorul Emil Bogdan, cel care 
a revoluţionat educaţia satului, am-
bii urmaşi ai unui conducător de 
oaste din armata lui Horea, Cloşca 
şi Crişan; (2) părintele Arhiman-
drit Serafim Popescu, duhovnicul 

Mănăstirii Sâmbăta de Sus vreme 
de 50 de ani şi mentor al părintelui 
Teofil Părăian; (3) Maria Mărgi-
nean, poetă tradusă în armeană şi 
aromână; (4) Ionel Făgădar, cantor 
la biserica satului vreme de 40 de 
ani şi dirijor al Corului mixt din 
Totoi, în vremuri când număra 
peste 60 de membri şi era distins 
sau premiat la renumitul festival 
„Cântarea României”. Activita-
tea desfăşurată reprezintă marcă 
proprie a Asociaţiei „Emanoil” şi 
a fost demarată cu sprijinul proto-
popiatului Alba Iulia, în partene-
riat cu parohia Totoi.

Asociaţia „Emanoil” este o 
organizaţie creştină de tineret 
care desfăşoară activităţi în scopul 
desăvârşirii personale a tinerilor şi 
a copiilor, sub streaşina bisericii şi 
într-un context „diferit”, folosin-
du-se de instrumentele educaţiei 
non-formale în vederea învăţării 
experienţiale. Prin proiectele sale, 
această asociaţie doreşte formarea 
unei noi generaţii de lideri creştini 
şi responsabili.

�

S Teofil Slevaș

În perioada 6-10 august a.c., 
Direcția Județeană de Tine-
ret și Sport Mureș, în colabo-

rare cu Protopopiatul Ortodox 
Târgu-Mureș și Asociația Filan-
tropia Târgu-Mureș, a organizat 
a doua ediție a Taberei „Să ne 
descoperim prin pictură”. Bene-
ficiarii acțiunii sunt peste 60 de 
elevi din Blaj, Târnăveni, și Târgu-
Mureș. Tabăra a debutat prin 
participarea la Sfânta Liturghie 
de Praznicul Schimbării la Față 
a Domnului la biserica „Sfântul 
Mihail” din Târgu-Mureș, unde 
cei mici s-au împărtășit cu Tru-
pul și Sângele Domnului.

Participanții la Tabăra de 
vară au descoperit tainele pic-
turii icoanelor pe sticlă prin in-
termediul atelierelor de creație, 
au vizitat obiective culturale și 
spirituale importante din zona 
municipiului Târgu-Mureș și 
s-au bucurat de activități recre-
ative deosebite, menite să adu-
că un plus de bucurie, lumină și 
comuniune în sufletele lor. Lu-
crările copiilor au fost vernisate 
și premiate într-un cadru festiv 
în ultima zi a taberei.

S Pr. Marius Bălășoiu

Tabără de creaţie,
desfăşurată la Târgu-Mureş

„Şcoala de vară”, derulată în parohia Dâmbu,
protopopiatul Luduş
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În partea de nord a Constanti-
nopolului, se găsea una dintre 
cele mai frumoase biserici ale 

perioadei bizantine, „Biserica Sfân-
ta Maria din Vlaherne”, cunoscută 
în română mai cu seamă ca Bise-
rica Vlaherne, denumită şi „Sfân-
ta Maria Maica lui Dumnezeu”, 
Theotokos ton Blachernon, în turcă 
Meryem Ana Kilisesi. 

Întemeierea bisericii are o le-
gendă deosebit de interesantă, le-
gându-se de păstorii noştri valahi 
care coborau cu turmele până sub 
zidurile Constantinopolului. Poetul 
Prodromos spune că brânza valahă 
era cea mai căutată pe piaţa Con-
stantinopolului. Valahii ar fi dorit o 
biserică a lor şi a fost ridicată de Au-
gusta Pulheria în anul 450 în afara 
zidurilor Constantinopolului. Trei 
ani mai târziu, când ea a murit, bi-
serica nu era terminată. Lucrările au 
continuat sub coordonarea soţului 
ei, bazileul Marcian. O altă legendă 
spune că pe locul bisericii ar fi fost 
asasinat un prinţ valah, iar urmaşii 
lui ar fi ridicat biserica cu sprijinul 
Pulheriei. Oricum ar fi, adevărul e 
că a fost una dintre cele mai vechi şi 
căutate biserici ale Constantinopolu-
lui care adăpostea o relicvă de mare 
preţ: Acoperământul Maicii Dom-
nului, adus aici de la Ierusalim. 

Complexul religios din Vla-
herne cuprindea trei componente: 
Biserica Sfânta Maria, capela relic-
variului (Ayia Soros) şi baia sacră 
(Ayion Lovsma). În timpul împăra-
tului Leon I s-a construit un para-
clis pentru maphorion (veşmântul 
sau tunica Maicii Domnului) şi 

Baia Sacră. La Vlaherne, izvorul sa-
cru avea proprietăţi miraculoase şi e 
căutat şi azi atât de creştini, cât şi de 
musulmani. Împăratul Anastasius a 
început construcţia palatului Vla-
herne pentru desele vizite la izvorul 
sacru. Biserica a fost restaurată şi ex-
tinsă de către Împăratul Justinian.

Biserica din Vlaherne a ră-
mas celebră pentru icoana Fecioa-
rei Maria venerată sub numele de 
Blachernitissa (sau Vlachernitissa, 
literele V şi B se pronunţau aproa-
pe identic). Pictată pe lemn, icoana 
era protejată cu un acoperământ de 
aur şi argint. Icoana şi relicvele Fe-
cioarei Maria erau păstrate în pa-
raclis. Erau purtate în procesiune 
în caz de războaie sau de catastrofe 
naturale. Potrivit Anei Comnena, 
un miracol denumit „miracolul 
obişnuit” avea loc în fiecare vineri 
când, după apusul soarelui, biseri-
ca fiind goală, vălul care acoperea 
icoana se ridica încetişor pentru a 
arăta faţa Fecioarei, înainte de a 
coborî douăzeci şi patru de ore mai 
târziu. Dar acest miracol a încetat 
să se mai producă cu regularitate 
pentru a dispărea complet după 
cucerirea de către latini a Constan-
tinopolului. După cucerirea şi de-
vastarea Constantinopolului de că-
tre latinii celei de-a IV-a cruciade, 
biserica a fost pusă sub protecţia 
Romei. Împăratul Ioan al III-lea 
Ducas Vatatzes a răscumpărat bi-
serica şi a redat-o clerului ortodox. 

La 29 februarie 1434, câţiva 
copii care căutau porumbei pe 
acoperişul bisericii au dat foc acci-
dental acestei biserici. A fost distru-

să complet. În mai 1453, înainte de 
asaltul final al turcilor asupra Con-
stantinopolului, Împăratul Con-
stantin al XI-lea Paleologul a adus 
toate sfintele relicve din oraş, inclu-
siv icoanele „Fecioara Hodegetria” 
şi „Fecioara Vlachernitissa”, pentru 
a fi purtate în procesiune pe ziduri-
le oraşului, sperându-se că acestea 
vor proteja Constantinopolul, aşa 
cum o mai făcuseră şi în trecut. 
În 1867, ortodocşii au cumpărat o 
parcelă din jurul fântânii pentru a 
construi o bisericuţă căreia i s-au 
făcut, de atunci, diverse adăugiri. 
Cea mai recentă restaurare datează 
din 1960, când o bisericuţă greacă 
a fost construită pentru adăpostirea 
vestigiilor găsite, precum şi fântâna 
sfântă care rămâne un loc de pele-
rinaj atât pentru creştinii ortodocşi, 
cât şi pentru musulmani.

Și atunci să nu uitaţi: cea mai 
fascinantă istorie e istoria bizantină.

S Pr. Cornel Marcu

Vrednic slujitor al Sfântului 
Altar vreme de mai bine de 
42 de ani, părintele Nico-

lae Oprean s-a născut la data de 10 
noiembrie 1947 în comuna Dra-
şov, judeţul Alba, din părinţii Ni-
colae şi Maria. La vârsta de 3 ani, 
împreună cu familia, s-a mutat la 
Sibiu, unde a urmat şi clasele pri-
mare. Apoi, a continuat cursurile 
Școlii Profesionale „Independenţa” 
din Sibiu, pentru o perioadă de trei 
ani, obţinând calificarea de frezor-
rabotor-mortezor, în anul 1964. În 
acelaşi an, a continuat Liceul Seral 
„MEDIE 3 – Octavian Goga”, pe 
care l-a absolvit în anul 1968. Vocaţia 
lăuntrică spre teologie l-a determinat 
să se înscrie, în anul 1970, la Insti-
tutul Teologic Universitar din Sibiu, 
absolvit în anul 1974.

În anul 1972, paşii vieţii aveau 
să i-o scoată în cale pe cea care avea 
să-i fie soţie, Ana. În 1973, s-a năs-
cut fiica Mihaela, iar în anul 1976, 
fiica Anamaria. În data de 27 de-
cembrie 1973, a fost hirotonit di-

acon, şi la 1 ianuarie 1974 preot 
în biserica cu hramul „Preasfânta 
Treime” (Catedrala) din Blaj, de 
către Mitropolitul Nicolae Mladin. 
Ca preot paroh a slujit la parohia 
Fântânele, de lângă Sibiel, până 
în 1975, când a fost transferat la 
Sectorul economic al Mitropoliei 
Ardealului, în funcţia de Șef Ser-
vicii Bunuri. Această activitate a 
desfăşurat-o până în anul 1983, fi-
ind angajat cu jumătate de normă 
ca preot la Schitul Păltiniş. 

Din anul 1983, a fost transferat 
la parohia Blaj-Tiur şi a slujit acolo 
până în 1985, când a fost instalat 
la biserica cu hramul „Preasfânta 
Treime” (Catedrala) din Blaj de că-
tre Episcopul Emilian Birdaş, unde 
a slujit până la data de 1 ianuarie 
1990. În această perioadă a avut în 
administraţie: Capela „Arhiereilor” 
din curtea Liceului „Iacob Mureşi-
anu”, pe care a renovat-o; Biserica 
„Grecilor”, care a fost închisă înce-
pând cu anul 1948, pe care a reno-
vat-o şi a administrat-o; cimitirul 
parohial Blaj (cimitirul oraşului) şi 
cimitirul din curtea bisericii vechi, 
cunoscută de localnici cu numele 
Biserica „Grecilor”, aflată aproape 
de catedrală.

Aici, în preajma vremurilor 
tulburi care au cuprins întreaga 
urbe a micului Blaj, când catedrala 
a trecut în posesia cultului greco-
catolic, părintele Nicolae a hotărât 
să slujească în Biserica „Grecilor”, 
formând parohia Blaj I, pe care a 
păstorit-o până la momentul pen-
sionarii, în 1 ianuarie 2017. În tim-

pul oficiului de paroh, a realizat 
ample lucrări la Capela „Arhierei-
lor”, la Biserica „Grecilor”, subzidi-
re altar, subzidire la întreaga bise-
rică, învelitoare ţiglă nouă pentru 
toată biserica, împrejmuire gard 
metalic la biserică şi poartă, portiţă 
şi troiţă, împrejmuirea cu gard me-
talic a cimitirului oraşului.

În anul 1985, cu prilejul vi-
zitei Episcopului Emilian Birdaş, 
a primit distincţia de iconom-sta-
vrofor. Un alt amănunt, de care 
cu multă plăcere îşi aminteşte pă-
rintele Nicolae, este că în anii stu-
denţiei a fost coleg cu doi ierarhi, 
avându-l îndrumător de an pe Pr. 
prof. dr. Mircea Păcurariu, care a 
fost prezent la toate întrunirile din 
5 în 5 ani, iar din 2014 se întâlnesc 
anual. În perioada tulbure a anilor 
1990-2000, a avut de apărat bu-
nurile parohiei, astfel că între anii 
1992-1995, a fost nevoit să partici-
pe la procesul din instanţă cu Mi-
tropolia Greco-Catolică Unită cu 
Roma din Blaj pentru păstrarea în 
proprietate a cimitirelor oraşului, a 
Bisericii „Grecilor” şi pentru casa 
parohială, procese câştigate, dar 
redeschise de cultul greco-catolic 
începând cu anul 2017.

 După pensionare, a fost îm-
bisericit la parohia Blaj I, unde 
slujeşte frecvent, alături de părin-
tele paroh Florin Gînţa şi ocazio-
nal suplineşte preoţii parohi din 
parohiile protopopiatului Blaj, 
când este solicitat.

S Pr. Ovidiu Pop

Plimbare prin Bizanţ (XII)
Biserica Maicii Domnului din Vlaherne

Părintele Nicolae Oprean,
devotat slujitor al Sfântului Altar

» continuare în următoarele numere

Sfântul Ierarh Irineu de Lyon,
un preţios Părinte al

creştinătăţii universale

În Biserică, este prezent Hris-
tos, Fiul lui Dumnezeu, Care 
S-a făcut Om pentru ca omul 

să se îndumnezeiască, să se împăr-
tăşească deplin de viaţa divină, de 
vederea lui Dumnezeu. În această 
privinţă, Sfântul Irineu ne lămu-
reşte: „A vedea pe Dumnezeu în-
seamnă a fi în El şi a te împărtăşi 
de strălucirea Lui dătătoare de via-
ţă. Astfel, cei ce-L văd pe Dumne-
zeu se împărtăşesc, de fapt, de via-
ţă”. Îndumnezeirea fiinţelor create 
este, deci, în concepţia sa, o stare 
de continuă ascultare faţă de po-
runcile lui Dumnezeu, de păstrare 
intactă a chipului divin din noi şi 
de participare la măreţia strălumi-
noasă a Creatorului suprem care te 
face fericit. Din aceste învăţături 
înţelegem că întreaga teologie a 
marelui ierarh lionez cuprinde nu 
numai cunoştinţe, ci şi credinţă 
caldă, trăire evanghelică şi dorul 
Împărăţiei lui Dumnezeu.

Sfântul Irineu moare în anul 
202, în timpul persecuţiei împă-
ratului roman Septimiu Sever, în-
cununându-şi viaţa cu mucenicia 
în cetatea Lyonului. În secolul al 
VI-lea, trupul său a fost transferat, 
nu ştim de unde, în cripta în care, 
mai înainte, fuseseră puşi Epipod 
şi Alexandru, doi martiri din 177, 
şi aşezat sub Sfânta Masă, încadrat 
de mormintele acestora. În această 
privinţă, Sfântul Grigorie de Tours 
(†593) scria: „Irineu este înmor-

mântat în cripta Bisericii «Sfântul 
Ioan», sub Altar. De o parte este 
înhumat Sfântul Epipod, iar de 
cealaltă parte mucenicul Alexan-
dru. Dacă luăm praful de pe aceste 
morminte, cu credinţă, ea poate să 
aducă imediat vindecarea bolnavi-
lor. De asemenea, o lumină umple 
această criptă; ea indică, cred eu, 
slava martirilor”.

Între timp, cripta a fost dis-
trusă şi cinstitele moaşte au fost 
profanate şi împrăştiate. Restau-
rată în anul 1863, ea încadrează, 
cu măreţe coloane de granit roşu, 
frumosul Altar din marmură albă 
care a fost Mormântul Sfântului 
Irineu. În apropierea acestui loc 
sacru, au fost înmormântaţi mulţi 
creştini martirizaţi odată cu bunul 
şi sfântul lor arhipăstor. „Victime 
ale unei morţi crude, ei se bucură 
acum de lumina lui Hristos”, pre-
cum arată o inscripţie din seco-
lul al XII-lea reprodusă deasupra 
porţii principale a actualei cripte, 
unde te poţi reculege şi poţi per-
cepe întreaga tradiţie apostolică a 
Bisericii din Lyon. Lângă această 
criptă, poţi să-l venerezi pe Sfân-
tul Ierarh Irineu care, prin moar-
tea sa martirică, a trecut la pleni-
tudinea vieţii eterne, participând, 
prin Hristos, la iubirea infinită a 
Sfintei Treimi.

† IRINEU
Arhiepiscop al Alba Iuliei

» continuare din pag. 1

Ascultarea canonică şi roadele ei

Biserica trebuie să promoveze 
încrederea şi iubirea, valori 
care să le permită oameni-

lor apropierea faţă de cler şi faţă de 
Tainele Bisericii. Iubind Biserica şi 
clerul, omul se poate apropia mai 
mult de Hristos, angajându-se astfel 
într-o viaţă duhovnicească serioasă. 
Din această cauză, în interiorul Bi-
sericii, în casa noastră şi a lui Dum-
nezeu, trebuie să fie rânduială, pace 
şi unitate. Toate lucrurile bune în-
cep de la ascultarea preotului faţă 
de episcop care este reprezentantul 
deplin al lui Hristos.  

Definiţia ascultării este sim-
plă, la prima vedere ea însemnând 
acţiunea de a asculta sau de a fi în 
ascultare faţă de cineva sau ceva. 
Ascultarea este acea virtute divină 
care îl îndrumă pe om, canalizân-
du-l pe calea cea adevărată, calea 
îndumnezeirii, calea spre Dumne-
zeu. Sfântul Siluan Athonitul acor-
dă ascultării o importanţă maximă 
nu numai pentru viaţa personală a 
oricărui creştin sau monah, dar şi 
pentru viaţa întregului „trup al Bi-
sericii” şi a întregii sale plinătăţi. 

Desigur că pe lângă cinstirea 
şi dragostea care se cuvine ierarhu-
lui, există şi câteva aspecte practice 
ale ascultării preotului paroh prin 
care, de asemenea, îşi arată ascul-
tarea faţă de episcop dar şi respon-
sabilitatea pastorală. Acestea ar fi: 
punerea în practică a hotărârilor 
Sfântului Sinod şi a circularelor 
eparhiale ce reglementează aspecte 
duhovniceşti administrative (buna 
rânduială în biserică, programul 
liturgic, locuirea în casa parohială, 
ţinuta preoţească, îngrijirea cimiti-

rului, relaţia cu enoriaşii, vizite la 
domiciliu), economice (lumânări, 
colportaj, pelerinaje, vin liturgic, 
tămâie), culturale (relaţia parohiei 
cu şcoala, evenimente, misiunea cu 
tinerii etc.) şi social-filantropice.

Aspectele duhovniceşti şi 
practice ale ascultării ne conduc 
spre nişte roade duhovniceşti de-
osebite, cum ar fi sporire în har, 
rugăciune curată, pace şi linişte, 
odihnă în Dumnezeu şi reînnoi-
rea continuă a Bisericii. Sporirea 
în har se datorează faptului că cei 
ce cunosc taina ascultării merg pe 
urmele lui Hristos care ne-a dat în 
El însuşi pilda ascultării, iar harul 
Duhului Sfânt se coboară peste 
sufletul ascultător, învăţându-l tot 
ceea ce este bun şi-i dă puterea de a 
rămâne în bine. După sporirea în 
har, dobândirea păcii şi a odihnei 
în Dumnezeu, cel care a dobândit 
taina ascultării se poate ruga cu 
mintea curată şi fără gânduri.

În cadrul Bisericii, ascultarea 
canonică nu face altceva decât să 
arate calea pe care trebuie s-o ur-
meze cel ce crede, asigurând cadrul 
legal în limitele căruia cei ce fac 
parte din Biserică să poată ajun-
ge atât prin ascultarea normelor şi 
rânduielilor bisericeşti, cât şi prin 
binecuvântarea harică primită din 
partea ierarhiei la dobândirea mân-
tuirii. Pentru viaţa de toate zilele 
a Bisericii, ascultarea canonică re-
prezintă mijlocul cel mai eficace 
prin care se păstrează în primul 
rând disciplina şi ordinea, fără de 
care viaţa religioasă nu s-ar putea 
desfăşura în condiţii normale.

S Pr. Andrei Bitanu



Botezul este slujba sfântă sau 
Taina prin care se face încor-
porarea în Trupul lui Hristos, 

care este Biserica. Pentru săvârşirea 
lui este nevoie de o seamă de lucruri, 
iar rânduiala acestuia cuprinde mo-
mente, rituri şi ceremonii care sunt 
pline de simbolism teologic. Botezul 
se săvârşeşte cu apă, fiindcă ea este 
simbolul prin excelenţă al curăţirii 
spirituale pe care o dă această Taină.

Vasul în care se săvârşeşte Bote-
zul, numit cristelniţă sau colimvitră, 
este simbol al apelor Iordanului, în 
care S-a botezat Hristos. În acelaşi 
timp, el reprezintă şi mormântul în 
care a fost îngropat Mântuitorul, 
pentru că afundarea întreită în apa 
Botezului semnifică moartea şi în-
groparea împreună cu Hristos, iar 
scoaterea din cristelniţă simbolizează 
învierea împreună cu El, renaşterea 
spirituală pentru viaţa cea nouă. Cel 
botezat devine un purtător de Hristos 
sau un hristofor. De aceea, botezul 
corect este cel săvârşit prin întreită şi 
totală afundare (căci botez înseamnă 
afundare) în numele Sfintei Treimi, 
în apa Botezului special sfinţită.

Întreita şi completa afundare 
a fost practica generală folosită în 
Biserică de la început, fiind stabi-
lită apoi de normele şi rânduielile 
bisericeşti. Botezul prin stropire sau 
turnare constituie doar o derogare 
sau excepţie de la regula generală, 
fiind săvârşit doar pentru bolnavii 
cărora li se administrează Botezul de 
necesitate. De aici vine şi denumirea 
de botez al clinicilor, adică al celor 
bolnavi sau care stăteau culcaţi şi 
care se săvârşea prin stropire sau tur-
nare. Practica Botezului prin turnare 
sau stropire s-a introdus mai întâi 
în Apus, începând cu secolul al IX-
lea, apoi el s-a generalizat în Biserica 
Romano-Catolică, fiind moştenit de 
protestanţi şi cultele neoprotestante. 
Dintre acestea, baptiştii, penticosta-
lii şi nazarinenii săvârşesc Botezul tot 
prin afundare, dar nu de trei ori, ci 
o singură dată. De aceea, un Botez 

care nu este săvârşit în numele Sfin-
tei Treimi, indiferent de forma de 
administrare, nu se recunoaşte ca va-
lid niciodată în Biserica Ortodoxă.

Sfinţirea untdelemnului sau 
uleiului şi întrebuinţarea lui la 
Botez este o practică veche, ca şi 
creştinismul. Ea apare menţionată 
în documente de prin secolul al III-
lea. Ungerea cu el constituie sem-
nul văzut al intrării în creştinism; 
cuvântul Hristos, de la care derivă 
cel de creştin, însemnând „uns”. 
Pânza albă, ca şi hainele noi şi cu-
rate în care este îmbrăcat cel nou 
botezat, constituie simbolul văzut 
al curăţirii. În trecut, haina albă 
era sfinţită de episcop şi fiecare nou 
botezat o purta opt zile după Botez. 
La ea, odinioară, neofiţii, cei de cu-
rând botezaţi, adăugau şi cununa 
de flori, ca semn al biruinţei. Lu-
mânarea, pe care azi o poartă naşul, 
era ţinută de cel nou botezat, timp 
de opt zile, la slujbele divine la care 
participa. Ea simbolizează lumina 
adusă de harul Duhului Sfânt pri-
mit prin Botez, în urma căruia fie-
care creştin devine fiul luminii. 

Între rugăciunile sau rânduielile 
legate de naşterea unui prunc este şi 
cea intitulată „Rugăciunea la însem-
narea pruncului când i se pune nu-
mele”. Conform rânduielii bisericeşti, 
această rugăciune se citeşte în a opta 
zi după naştere. Întrucât pruncul este 
nebotezat, el este adus la biserică de 
către moaşă sau altă femeie şi primit 
la uşa bisericii sau cel mult în pro-
naos, unde are loc această rânduială. 
Cu acest prilej, preotul face însem-
narea pruncului cu semnul crucii la 
frunte – pentru luminarea minţii şi a 
gândurilor, la gură – pentru sfinţirea 
cuvântului şi a tot ceea ce el va rosti, 
pentru ca din gura lui să iasă numai 
vorbe frumoase –, şi la piept sau ini-
mă – pentru ca aceasta să fie sediu al 
intenţiilor bune şi pentru păzirea ei 
de patimi şi pofte urâte. Apoi, prin-
tr-o rugăciune specială, îi dă numele 
pe care-l va purta toată viaţa. 

De regulă, pruncul primeşte 
numele chiar în ziua naşterii, când 
este declarat la oficiul stării civile 
de către părinţi, dar acelaşi nume se 

respectă şi la însemnarea şi punerea 
numelui de către preot, fie a opta 
zi, fie în prima zi după naştere, fie 
în ziua Botezului, înainte de acesta. 
De multe ori, pentru botez, părinţii 
şi naşii mai adaugă un nume sau 
mai multe care nu figurează în cer-
tificatul de naştere, dar care sunt 
socotite ca nume de botez. După 
tradiţia românească şi creştinească, 
numele dat copilului ar trebui să fie 
cel al naşului, ca unul care îl naşte la 
o viaţă nouă. Dacă nu se dă numele 
naşului, este bine să dăm copiilor 
numele sfântului din ziua în care se 
nasc aceştia. În cazul în care acest 
nume nu se potriveşte cu dorinţa 
naşilor şi a părinţilor, se poate lua 
numele oricărui alt sfânt din calen-
darul ortodox care, din acel mo-
ment, devine patronul şi ocrotitorul 
copilului. Există în ultima vreme o 
tendinţă şi o dorinţă ambiguă de a 
pune copiilor nume străine de ca-
lendarul ortodox sau de onomasti-
ca autohtonă care, alăturate unor 
nume de familie neaoş româneşti, 
sunt de-a dreptul absurde.

De asemenea, a existat şi mai 
persistă practica de a pune două sau 
mai multe nume copiilor, ceea ce 
este complet neindicat şi incomod, 
pentru că, în realitate, aceştia sunt 
chemaţi cu un singur nume de către 
cei din jur, uneori cu un diminutiv 
care le anulează pe toate celelalte 
care rămân doar un balast scriptolo-
gic. Alegerea numelor din onomas-
tica românească este şi o dovadă de 
ataşament la credinţa strămoşească.

» continuare din pag. 2
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Biserica de-acasă

de Daniela Pănăzan
Blaj, jud. Alba

E sărbătoare și satul
freamătă de dorul întâlnirii...

Cu pașii măsuraţi
Te-ndrepţi, uitat ţăran,
spre casa cea sfinţită
în orice sărbătoare.

Tu iei de mână pruncul
și-l duci la sfintele icoane
să-nveţe rugăciunea
de bunăvieţuire
din biserica străbună.

Şi-l duci în faţa sfântului altar
ca să-se-mpărtășească,
Timid, tu ștergi o lacrimă
din ochii obosiţi de trudă,
pentru c-ai știut să-nveţi
copilul să crească
la biserica de-acasă
în zi de sărbătoare...
 

Urmați-le exemplul

de Mircea Istrate
Târgu-Mureș

Voi, ’naintemergătorii ce mi-aţi fost 
înţelepciune,

Înșiraţi într-un pomelnic, amintiţi 
la fapte bune,

Voi, ce nu mai faceţi umbră 
păcătosului pământ,

Voi ne-aţi fost modele-n viaţă și 
icoane de preasfânt.

Voi aţi dus pe umeri greul 
încercatului popor

Şi speranţele ’nălţate din nevoi, din 
greu și dor,

V-aţi găsit și alinare și putinţa să-
mi străbateţi

Veacuri multe vânturate, tot 
ţinându-vă de-o parte.

Doar la Domnu-n lăcrimare i-aţi 
mai spus dureri avute

Şi-n smerită închinare jinduit-aţi 
cele vrute,

Rar avut-aţi însă parte despre cele 
ce-aţi dorit,

Dar, și-așa, pe Preamăritul toată 
viaţa l-aţi iubit.

Trebuitu-v-au puţine să rămână 
pomenire,

Muncă, cinste preacurată și în toate 
cea iubire,

Doar cu astea zilnicite, semn lăsat-
aţi pe cărare

Pilde fie rânduite și sămânţă 
următoare.

Să v-aduceţi, așadară, o clipită 
doar aminte

De ce-au fost premergătorii ce avut-
aţi înainte,

Iar de vreţi vă faceţi viaţa ușurată 
de păcate,

Voi exemplul lor urmaţi-l, 
veșnicindu-vă în fapte.
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-  Cartea lunii

În lumea păgână occidentală, 
cultele ursine au fost tot tim-
pul o piatră de încercare pen-

tru misionarii creştini care au în-
cercat să le contracareze; poate aşa 
se explică şi cele două campanii 
de exterminare ale urşilor (773 şi 
785) din timpul lui Carol cel Mare 
(Michel Pastoureau, Ursul – istoria 
unui rege decăzut, Editura Cartier, 
Chişinău, 2007, p. 15-20).

Cultul ursului a pătruns şi pe 
teritoriul ţării noastre, influenţând o 
parte din tradiţiile şi obiceiurile po-
pulare care se păstrează până astăzi. 
Acest lucru a fost favorizat şi de către 

strămoşii noştri daco-romani. Mito-
logia greco-romană are o serie de le-
gende în care întâlnim metamorfoze 
ursine. În ceea ce îi priveşte pe geto-
daci, au făcut din urs un animal to-
temic al spaţiului carpato-danubian. 
Acest lucru este evidenţiat de însuşi 
Zamolxe, zeul suprem, care, con-
form legendelor, la naştere ar fi fost 
învelit într-o blană de urs. Mai mult 
decât atât, în legendele populare 
româneşti vechi găsim şi o tendinţă 
de antropomorfizare a ursului prin 
care se susţine provenienţa omului 
din urs şi invers. În acest sens, folclo-
rista Elena Niculiţa-Voronca trage 
următoarea concluzie: „Ursu-i ca şi-
un om: el îşi face căsuţă ca omu şi-şi 
aduce de toate; numai atât că n-are 
foc. El e din om, din morari, a greşit 
nu ştiu ce şi Dumnezeu l-a trimis în 
pădure să fie urs” (Costel Cioancă, 
„Prolegomene la un bestiar mitolo-
gic al basmului fantastic românesc. 
(1) Ursul”, în Arhivele Olteniei, nr. 
30/2016, p. 300-306). Știm foarte 
bine că în tradiţia populară, ursul 
este numit şi Moş Martin. În acest 
sens, etnologul Ion Ghinoiu ne spu-
ne că legendele vechi îl prezintă pe 

Moş Martin ca fiind, „în vremurile 
imemoriale, un om obişnuit: mo-
rar sau păstor în satul său. În une-
le poveşti, deşi este prezentat ca un 
animal, are sentimente şi preocupări 
umane” (Ion Ghinoiu, Sărbători și 
obiceiuri românești, Editura Elion, 
Bucureşti, 2003, p. 97). Deci, putem 
observa faptul că, în credinţele noas-
tre populare, între urs şi om există o 
strânsă legătură.

De Macavei sau Ziua Ursului, 
oamenii au obiceiul de a oferi ofran-
de acestui animal feroce, despre care 
se crede că vine prin gospodării ca să 
se hrănească, pentru că vitele şi oile 
au fost aduse de la munte şi nu mai 
are ce să mănânce. În acest sens, se 
pun bucăţi de carne de viţel sau de 
oaie la marginea lizierelor, rostin-
du-se acest îndemn-incantaţie: „Na, 
ursule, mâncare / Să nu te dai la 
mioare, / Să nu te dai la vite, / Că-s 
mândre şi cornute”. Acest obicei vine 
şi cu interdicţia de a nu se lucra în 
această zi; în caz contrar, cei care nu 
respectă această prescripţie, vor avea 
parte de stricăciuni din partea aces-
tui animal sălbatic. De asemenea, 
credinţele populare afirmă faptul că 

ursul are puteri terapeutice, mai ales 
în cazul bolilor apărute la copii. Unii 
bărbaţi beau vinars sau vin îndulcit 
cu miere pentru a dobândi sănătatea 
şi puterea ursului. Vitele nu se mulg, 
iar viţeii au voie să mănânce cât vor, 
crezându-se că în acest fel vor creşte 
şi vor fi puternici ca urşii (Marcel 
Lapteş, Anotimpuri magico-religioase. 
Schiţe etnografice, Editura Corvin, 
Deva, 2011, p. 202-206).

Tot în această zi, întâlnim o 
serie de tradiţii şi obiceiuri de fac-
tură religioasă. În primul rând, pre-
otul este chemat ca să stropească 
cu agheasmă livezile şi gospodăriile 
pentru a fi ferite de prada urşilor şi a 
altor vietăţi dăunătoare. În al doilea 
rând, oamenii aduc la biserică plan-
te de leac şi spice de grâu ale căror 
boabe urmează să fie semănate pen-
tru a fi sfinţite. Se crede că macul 
sfinţit în această zi nu face viermi, 
iar începând din această zi nu se 
mai poate culege cânepa.

Nu în ultimul rând, trebuie 
să menţionăm faptul că de Maca-
vei se acordă o atenţie deosebită şi 
producţiei apicole, mai ales pentru 
că legendele vorbesc despre apeti-

tul ursului pentru miere. De ase-
menea, apicultorii ştiu că începând 
din această zi, albinele nu mai ro-
iesc. Astfel, fagurii sunt retezaţi, 
se recoltează ultima miere, dar nu 
înainte de a lăsa o parte din ea albi-
nelor pentru a avea ce mânca peste 
iarnă. Se organizează mese ritualice 
la care se consumă faguri de miere, 
turte calde şi vin îndulcit pentru a 
se celebra recolta bogată. Tot acum, 
există obiceiul de a se face lumânări 
din „ceara de la Macavei”, care sunt 
aprinse în momente de calamităţi şi 
primejdii, crezându-se că acest obi-
cei are un caracter protector. 

În tradiţia populară româneas-
că, lupul rămâne animalul-simbol 
prin excelenţă, cu cele mai multe 
sărbători de-a lungul anului, dar de 
un respect deosebit în viaţa satului 
românesc se bucură şi ursul. Toate 
obiceiurile din prima zi a lunii au-
gust gravitează în jurul ursului şi ră-
mân o dovadă vie a legăturii funda-
mentale dintre acest animal şi om, 
legătură conservată şi amplificată 
încă din cele mai vechi timpuri.

S Andrei Motora

Răspunsul Bisericii 
la întrebările societăţii

Nicolae D. Necula, Biserică și cult pe 
înţelesul tuturor, Editura Europartner, 
Bucureşti, s.a., p. 137-141.

Macaveii sau Ziua Ursului

Ce semnificație are cere-
monialul Botezului? Ce și câte 
nume dăm copiilor la Botez?
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Glasul Evangheliei
Credinţa nu este părerea 

noastră, „nu este o închi-
puire omenească; ea este 

primirea şi (îm)plinirea cuvântului 
lui Dumnezeu, ca singura autorita-
te, în toate privinţele” (…). Și mi-
nune tandră şi visătoare, de vreme 
ce, odată cu ruginiul toamnei, „în-
treg sufletul nostru (toată flacăra şi 
lumina pe care am fost în stare să 
le «înălţăm» din «arderea» noastră), 
îndeosebi, cheamă bucuria începu-
turilor, şi într-atât trăieşte tristeţea 
prefacerii timpului?”. Aşadar, fi-
ecare clipă, în sine, este un mira-
col, dar parcă amintirea, tristeţea, 
duioşia, dorul, uimirea sunt cu atât 
mai minunate, cu cât ţin de pute-
rea noastră de a îndura „cum se pe-
rindă, schimbătoare, anotimpurile, 
anii, oamenii, vremurile”; cum se 
duc, cine ştie unde, spre a nu se 
mai întoarce niciodată, „enigma-
tici şi cuminţi / dragii noştri, dragi 
părinţi” (...). Aşadar, se zice, timpul 
începe odată cu facerea lumii şi, pen-
tru că timpul nu poate fi perceput 
decât din schimbările lucrurilor şi 
răbdarea în înfrăţire cu omul, după 
cum afirmă şi Jürgen Moltmann, 
creaţia este o lume schimbătoare 
şi răbdătoare; o creaţie schimbă-
toare deschisă timpului prezent şi 
celui viitor, cvasi-imprevizibilă şi 
ablativă tuturor posibilităţilor. Și, 
întrucât spectrul harului şi, deo-
potrivă, posibila pedeapsă, ca ur-
mare a proliferării păcatului, (ne)
linişteşte creaţia, iată, tot iubirea lui 
Dumnezeu va umple pământul de 
slava Sa, şi „întreg pământul va fi 

plin de cunoştinţa lui Dumnezeu; 
de acum lumea va căpăta un scop 
nou, un scop doar bun, şi „nu unul 
întâmplător”, potrivit iubirii lui 
Dumnezeu (...)

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

Praznicul Înălțării Sfintei 
Cruci (Ev. Ioan 19, 6-11; 13-20; 
25-28; 30-35);

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

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

Putem, dacă vreţi, metafori-
za şi spune că: Sfânta Cruce este 
„statornică”, o stare, o atitudine, 
o durere, o culme, salvarea însăşi, 
„un unghi şi raport inteligibil; 
Sfânta Cruce leagă distanţe (mo-
rale) atât de mari sau şterge „ui-
tări absolute”; „a simţit-o până şi 
Dumnezeu, făcându-se om”; Fiul, 
care a ridicat-o din lume, a asu-
mat-o, a sfinţit-o şi „a întors-o lu-
mii ca dragoste veşnică, chiar dacă 
uşor tristă” (...). Aşadar, an de an, 
liturgic şi omiletic, luna septembrie 
este un întreit, total, minunat, me-
reu mai duios, carmen crucis; acel 
nepământesc, nemaipomenit şi 
sublim „cântec” (imn, tropar, tân-
guire, metanie, jelanie, epifanie, 
condac şi dor) care vorbeşte des-
pre: „Nevoia noastră de a crede în 

ceva, care, pe de o parte, să pună 
ordine în haosul vieţilor noastre şi 
al istoriei; şi, pe de alta, să-i dea 
un sens care să-l includă pe om 
într-un rost atotcuprinzător, să-i 
făgăduiască iubire, iertare, mântu-
ire, înviere”. Dar nu comprimând, 
anulând şi uniformizând fiinţa, ci 
ajutând, cultivând fiecare „ardere”, 
„cântec”, lepădare de sine”, fieca-
re dor, fiecare viaţă, fiecare destin. 
Tocmai, pentru că, „nu trebuie să 
fim prea lacomi de viaţă”, ci să o 
consacrăm cauzei, şi să ne gândim 
că Mântuitorul a fost primul care a 
dovedit că tot ceea ce este vrednic 
în om se împlineşte doar în adevăr, 
în liberul arbitru, şi nu din (prin) 
lucrarea şi subscrierea la tipare (al-
tele decât regulile moralei).

În fiecare dintre noi, zice 
Adrian Majuru, se află un zeu pe-
risabil: iar când puterea lui este 
absolută, el se substituie fiinţei 
umane purtătoare; iar aceasta îi 
preia manifestările, deprinderile, 
devierile, rătăcirile şi cultul pen-
tru accesorii pe care le consideră 
simboluri de prestigiu social; iar 
în loc să (ne) purtăm nobleţea, 
unicitatea, chemarea, prestigiul, 
privilegiul şi adevărul Crucii, (ne) 
purtăm în spate cu supunere de-
plină zeul dizgraţios, urât, minci-
nos, perisabil, monstruos. Și aşa, 
este afectată, cvasi-iremediabil, nu 
doar relaţia omului cu Creatorul 
său, ci şi cu lumea şi cu sine, pe 
cale de consecinţă, este imposibil 
de evitat „agonia timpului-morar” 
şi hăul dintre „caracterul agonis-

tic al vieţii” şi „neputinţa de a mai 
cunoaşte liniştea şi speranţa”.

Din fericire pentru cei 
consacraţi, Crucea nu poate fi 
înlocuită nici cu „cenuşa iluzii-
lor şi deziluziilor”, nici cu „şansa 
disputelor intelectuale”, nici cu 
„tristeţea ori cordialitatea”, nici 
cu singurătatea ori însingurarea 
(pentru altceva), nici cu pitirea 
în „tranşeele labirintice” – toate 
acestea sunt premisele retorice ale 
unui fals tratat de izbăvire. Crucea, 
însă, este acea „opţiune şi sinceri-
tate dogoritoare” care eclipsează 
zadarnicul şi frizează sublimul; 
este rigoarea şi valoarea în numele 
căreia se „pronunţă” cuvintele lim-
pede, crud, reavăn, cuvintele care 
mărturisesc şi mântuiesc (…).

Nimeni nu mai comunică cu 
nimeni, zice Dan Stanca, scriitorul 
creştin; relaţiile (inter)umane s-au 
subţiat şi artificializat în ultimul 
hal şi şi-au pierdut firescul; dacă 
nu mai comunicăm, nici nu mai 
trăim; stăm paralel unii faţă de al-
ţii (...), nu suntem oprimaţi, doar 
că noi înşine alegem o însingurare 
care otrăveşte ireversibil şi incurabil, 
aproape, sufletul. În atari condiţii, 
a-l lăsa (şi chema, bineînţeles) pe 
Dumnezeu să pătrundă adânc în 
sufletul nostru, predându-ne cultu-
ra interogaţiei, iar noi, la rându-ne, 
să pătrundem mai în adânc sufletul 
semenilor noştri, într-un exerciţiu 
de situaţie delicată (spre a găsi acel 
sens de armonie şi încredere din noi 
şi dintre noi, pe care comunicarea, 
în latura ei spirituală, adânc religi-

oasă, trebuie să o re-aducă). Iată, 
dar, sui generis, în ce constă minu-
nea pescuirii minunate; în ascul-
tare, deschidere, comunicare (...). 
Iar dacă fiinţa umană depinde de 
alte legi ale firii şi de legile inimii, 
necunoscute ştiinţelor, ca să-l pa-
rafrazăm pe doctorul Pavel Chirilă, 
tocmai de aceea, doar ei îi este dat, 
în chip miraculos, cu toată finitu-
dinea ei, să poarte povara emoţiei și 
responsabilităţii, pentru „a nu para-
liza sufleteşte şi a deveni incapabilă 
să mai comunice sentimente”.

Și, înseamnă a pescui minu-
nat (şi) a şti cum să sălăşluieşti în 
inimile atât de vrednicilor noştri 
credincioşi (de cele mai multe 
ori, infinit mai condescendenţi, 
mai iubitori, mai autentici, mai 
mântuibili, mai jertfelnici, mai 
tari, mai rânduiţi, mai drepţi de-
cât noi), oameni care încă cred în 
miracole, care cred și se închină 
la „icoane străvechi” şi „izvoare 
tămăduitoare”; oameni, care, aşa 
„vetuşti” cum sunt, preferă să ră-
mână, până la capătul vremii şi îm-
plinirea lucrării, ca-ntr-un refugiu 
care excede istoria (dar care este, 
iată, atât de viu, de curat, de re-
verberant, de plin de arderi de tot 
şi energii vitale şi de speranţe); ca-
ntr-o „enclavă” a rezistenţei prin 
credinţă, ca-ntr-o Liturghie în care 
preot şi popor mereu slavoslovesc, 
şi se-ntorc după Dumnezeu şi 
după iertare, ca floarea (soarelui) 
după pământ sfânt şi cer şi soare.

S Pr. Iosif Zoica

Între sfinţii care strălucesc pe ce-
rul Ortodoxiei, la loc de cinste 
se află Sfântul Ioan Botezăto-

rul. Acesta reprezintă legătura din-
tre Lege şi Har, fiind ultimul şi cel 
mai mare dintre Proroci, dar şi unul 
dintre martorii Întrupării Fiului lui 
Dumnezeu. Biserica îl cinsteşte în 
mod deosebit pentru că a luminat 
şi luminează încă lumea. La lumina 
lui s-au veselit toţi oamenii doritori 
de viaţă curată, după cum spune În-
suşi Mântuitorul: „Acela (Ioan) era 
făclia care arde şi luminează şi voi aţi 
voit să vă veseliţi o clipă în lumina 
lui” (Ioan 5, 33-35). Astfel era Sfân-
tul Ioan, a cărui „făclie” a credinţei 
„lumina împrejurul său” pentru că 
era aprinsă, vie şi lucrătoare.

După chipul lăuntric a fost un 
izvor de foc, o chemare puternică 
a poporului Israel spre căile Dom-
nului. Iisus era aproape, însă Ioan 
nu-L cunoştea, nu ştia cine anume 
este Hristosul, dar i-a fost dat să-I 
simtă ca nimeni altul prezenţa. 

Datorită acestui fapt, lui îi este 
dat să creeze în Israel un moment 
de fior, de lumină şi de pregătire: 
„Pregătiţi calea Domnului, drepte 
faceţi cărările Lui” (Matei 3, 3).

Lumina Sfântului Ioan lumi-
nează şi astăzi creaţia, în timp ce 
glasul său îndeamnă fără preget la 
pocăinţă, el arătându-ni-L pe  „Mie-
lul lui Dumnezeu, Cel ce ridică pă-
catul lumii” (Ioan 1, 29). Întâlnirea 
omului păcătos cu Mesia a fost mij-
locită de Sfântul Ioan, atunci, dar şi 
acum, prin chipul său luminat de o 
viaţă sfântă şi închinată lui Dum-
nezeu. Importanţa personalităţii 
Sfântului Ioan pentru „Mireasa” lui 
Hristos, Biserica, o aflăm exprimată 
clar în cultul acesteia.

Persoana Sfântului Ioan Bote-
zătorul şi Înaintemergătorul este cin-
stită în nenumărate imne, dar figura 
sa transfigurată ne luminează şi din 
mulţimea icoanelor care împodobesc 
locaşurile de închinare şi casele bu-
nilor creştini. Biserica a statornicit în 
cinstea lui şase zile de pomenire. Trei 
dintre acestea sunt sărbători cu ţine-
re, iar celelalte trei sunt simple zile de 
pomenire. Sărbătorile cu ţinere sunt: 
Soborul Sfântului Proroc Ioan Bote-
zătorul, care se prăznuieşte la data de 
7 ianuarie, după Praznicul Botezului 
Domnului, Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul, la 24 iunie, şi Tăierea 
capului Sfântului Ioan Botezătorul, 
în data de 29 august.

Zilele de prăznuire comemo-
rează: zămislirea Sfântului Proroc, la 
23 septembrie, întâia şi a doua aflare 

a cinstitului său cap, la data de 24 fe-
bruarie, şi a treia aflare a cinstitului 
cap al Sfântului Botezător Ioan, pe 
25 mai. De asemenea, s-a statornicit 
apoi ca ziua de marţi a fiecărei săp-
tămâni să fie zi de pomenire specială 
a Sfântului Ioan Botezătorul.

Totodată, Biserica i-a închi-
nat Înaintemergătorului Domnului 
numeroase imne care evocă faptele 
şi viaţa sa, prin intermediul căro-
ra îl cheamă ca pe un rugător către 
Dumnezeu pentru noi. În şase Mi-
neie şi în Octoihul Mare, cântările îi 
zugrăvesc viaţa prin inspiraţie poeti-
co-creştină şi îl roagă să fie mijloci-
tor. Sfântul Ioan este patronul spiri-
tual al multor biserici. De asemenea, 
moaştele lui ocupă un loc de mare 
cinste la creştinii răsăriteni. Bisericile 
sunt împodobite cu chipul său înge-
resc sau cu secvenţe din viaţa sa. El 
este pomenit la Proscomidie, la Li-
turghia credincioşilor, precum şi în 
rugăciunile Vecerniei şi ale Utreniei.

Imnografii au compus în cin-
stea lui tropare, condace, canoane 
şi imnul Acatist. Dintre cei care 
l-au slăvit prin compoziţiile lor, îi 
putem aminti pe Patriarhul Anato-
lie al Constantinopolului, Sfântul 
Andrei Criteanul, Casiana Mona-
hia, Sfântul Ioan Damaschinul, Pa-
triarhul Gherman al Constantino-
polului, Iosif scriitorul de cântări, 
Teofan Mărturisitorul, Vizantie, 
Patriarhul Isidor al Constantinopo-
lului sau pe Nicodim Aghioritul.

 Imnele Bisericii noastre Orto-
doxe îl înfăţişează ca fiind cel mai 

mare proroc şi mai presus decât toţi 
profeţii: „Tu mai presus decât prorocii 
te-ai arătat, pentru că ai văzut, Pro-
rocule, pe Însuşi Cel Propovăduit...”. 
De asemenea, este înfăţişat în imno-
grafie ca botezător al mulţimilor: „Cu 
strălucirile faptei bune fiind luminat, 
ca din cerească slujire tainică ai venit 
la repejunile Iordanului, Înaintemer-
gătorule, botezând şi curăţind cu apă 
pe cei ce veneau la tine cu credinţă 
în suflet”, dar şi ca botezător al Fiu-
lui lui Dumnezeu: „Deci, să alergăm 
la Iordan, să vedem cu toţii pe Ioan 
cum botează creştetul cel nefăcut de 
mână şi fără de păcat...”. Ca Înainte-
mergător al lui Hristos, este înfăţişat 
ca „stâlpul cel luminos şi dumneze-
iesc ce s-a arătat în lume, sfeşnicul cel 
mergător înaintea soarelui”. Muceni-
cia sa este prezentată ca fiind o „jertfă 
sfinţită şi fără prihană” care s-a „adus 
Făcătorului”, junghiindu-se „ca un 
miel fără de răutate”. 

Sfântul Ioan Botezătorul a în-
demnat la pocăinţă, fiind, totodată, 
şi un lucrător al ei. Acest fapt ni-l des-
coperă imnele Bisericii: „Deci, ca cel 
ce eşti lucrător şi învăţător de curăţie 
şi mântuitor, îndreptător de pocă-
inţă, Botezătorule al lui Hristos...”. 
Mijlocirea între cele două Legi, cea 
nouă şi cea veche, o ilustrează versu-
rile: „Deschisu-s-au vistieriile darului 
Legii noi, Înaintemergătorule al lui 
Hristos, şi obişnuinţa jertfelor celor 
de demult întru naşterea ta s-a oprit 
şi a încetat...”, iar mijlocirea pentru 
Biserica luptătoare este exprimată 
prin cuvintele: „Zi plină de urgie, zi 

de întuneric este judecata cea înfrico-
şătoare pentru cei ce au făcut faptele 
întunericului; ci tu, Botezătorule şi 
Înaintemergătorule al lui Hristos, cu 
rugăciunile tale, izbăveşte-ne de toată 
osândirea pe noi cei ce te cinstim”.

Portretul şi viaţa Sfântului Ioan 
Botezătorul au format obiectul unor 
largi preocupări în iconografia or-
todoxă. Astfel, în iconografia Sfân-
tului Ioan se observă un tip liturgic 
potrivit căruia portretul şi scenele 
sunt aşezate în absida principală a 
bisericilor şi un tip evanghelic după 
care scenele şi portretul sunt pic-
tate în naos. Principalele icoane în 
care Sfântul Ioan Botezătorul apare 
în bisericile ortodoxe sunt: Bote-
zul Domnului, Coborârea la Iad, 
„Deisis”, Sfântul Ioan cu aripi, 
Sfântul Ioan ţinându-şi capul, pre-
cum şi scene din viaţa sa care după 
erminia bizantină sunt în număr de 
13. Icoanele Sfântului şi cele în care 
apare el ne îndeamnă la pocăinţă, 
dar şi la o viaţă îngerească.

Astfel, prin cultul Bisericii, 
lumina Sfântului Ioan, care arde 
şi luminează, ne ajută pe cei care îl 
cinstim cu evlavie să Îl recunoaştem 
pe „Mielul lui Dumnezeu care ridică 
păcatul lumii”. Aici, el învaţă, lumi-
nează, îndreaptă, curăţă, vindecă, în-
noieşte, întăreşte, înalţă, dă viaţă, în-
dumnezeieşte, mângâie şi, în general, 
educă în chip minunat, prin harul 
Duhului Sfânt, sufletele creştinilor, 
călăuzindu-i spre viaţă veşnică.

S Pr. Adrian Ienei

Sfântul Proroc Ioan Botezătorul – făclia care arde şi luminează



l S-a oficiat Sfânta Liturghie în biserica scufundată din ve-
chea localitate bulgară Zapalnia, după 56 de ani de la ultima 
slujbă religioasă oficiată?

În ruinele bisericii din fosta localitate Zapalnia (Bulgaria) 
a fost săvârșită prima slujbă după 56 de ani. Sfânta Li-

turghie a fost oficiată de Mitropolitul Ciprian de Stara Za-
gora. În urmă cu 54 de ani, autorităţile bulgare au hotărât 
construirea barajului de la Zerebchevo, fapt pentru care 
locuitorii din Zapalnia au fost forţaţi să părăsească locali-
tatea. Au lăsat totul în urmă, iar în 1965 apele au înghiţit 
aşezarea rurală, dar şi biserica ocrotită de Sfântul Ioan de 
Rila. Ultima slujbă, o cununie, a fost oficiată în 26 aprilie 
1963. Cincizeci şi şase de ani mai târziu, mirele de atunci 
a participat la Sfânta Liturghie din data de 4 august 2019, 
informează Patriarhia Bulgariei.

Fiind construită pe un deal, biserica era cel mai înalt 
loc al satului, fapt pentru care a fost inundată parţial de 
apele lacului de acumulare. În timpul verii, apele se retrag 
şi se poate intra în locaşul de cult aflat într-o stare avan-
sată de degradare. Conform relatărilor localnicilor, uneori 
se mai pot vedea și crucile mormintelor fostei localități, 
atunci când nivelul lacului este scăzut. Biserica a fost con-
struită din piatră, în 1895, și se află la 280 de kilometri de 
capitala Bulgariei, Sofia.

S Gheorghe Anghel

Varia 7August 2019

 Creştini, ştiaţi că... ?

 Actualitatea creştină
l Arheologii au descoperit ruinele unei biserici zidită peste 
casele Sfinților Apostoli Petru și Andrei

Ruinele casei în care au locuit Apostolii Petru și Andrei, iar 
Mântuitorul a săvârșit nenumărate minuni, se păstrează 

încă și astăzi, în interiorul ruinelor unei vechi basilici bizanti-
ne. Săpăturile arheologice efectuate recent în nordul Israe-
lului, aproape de Marea Galileii, au scos la iveală ruinele unei 
vechi biserici despre care se spune că a fost construită pe 
locul casei Sfinților Apostoli Petru și Andrei, în satul Betsaida, 
astăzi parte a rezervației naturale Bteikha. Cercetările au fost 
efectuate de Institutul Kinneret pentru Arheologia Galileană 
din cadrul Colegiului Kinneret, condus de prof. Mordechai 
Aviam, în colaborare cu prof. R. Steven Notley.

Până în prezent au fost excavate doar camerele sudice 
ale bisericii, fiind descoperite aici ornamente pentru podele 
din mozaic, dintre care unele sunt foarte bine conservate. 
De asemenea, a mai fost găsit un fragment de marmură, de-
corat cu o cruce, precum și o bucată de sticlă aurită care 
a aparținut unui mozaic de perete. Conform AFP, arheologii 
consideră că dacă vor continua săpăturile, vor descoperi sub 
biserică ruinele casei în care au trăit cei doi apostoli.

„Cred că nu există nicio îndoială că aceasta este biserica 
[descrisă] de călătorul creştin Willibald, deoarece nu există o 
altă biserică între Capernaum şi Kursi”, a spus prof. Morde-
chai Aviam. Este vorba despre descrierea făcută de Willibald, 
un episcop bavarez, care a vizitat zona în jurul anului 725 și 
a notat faptul că în Betsaida fusese construită o biserică pe 
locul casei sfinților Apostoli Petru și Andrei.

Mordechai Aviam a mai adăugat că este posibil ca orașul 
Betsaida să fi fost abandonat din cauză că multe dintre 
construcții au ajuns să fie acoperite de apă, având în vedere 
nivelul fluctuant al Mării Galileii. De asemenea, este probabil 
ca biserica să fi fost abandonată odată cu înălțarea califatului 
Umayyad și a prezenței islamice în țară, de la sfârșitul secolu-
lui al VII-lea sau începutul secolului al VIII-lea.

S Cătălin Acasandrei

Într-o zi binecuvântată a verii, la 3 
august 1903, la Sinaia, Castelul 
Pelişor, vine pe lume Principele Ni-

colae al României, cel de-al doilea fiu al 
Regelui Ferdinand I şi al Reginei Ma-
ria, fratele cel mai mic al Regelui Ca-
rol al II-lea şi unchiul regelui Mihai I 
al României. El a fost botezat de către 
Țarul Rusiei, Nicolae al II-lea, al cărui 
nume îl şi purta. Între anii 1927-1930, 
a făcut parte din Consiliul de Regenţă 
al României, pe lângă Patriarhul Miron 
Cristea şi Constantin Sărăţeanu, pe 
atunci consilier la Curtea de Casaţie, 
conducând ţara în locul regelui Mihai 
I, care era pe atunci minor. Principele 
Nicolae, fiind alintat de familia sa cu 
numele de Nicky, şi-a petrecut copilăria 
la Sinaia, dar şi la Bucureşti, devenind 
ofiţer al Armatei Române.

Mama sa îl descrie deosebit de fru-
mos: „Era cât se poate de nostim şi de 
neascultător, parcă ar fi avut argint viu 
în vine, nu putea să se astâmpere nicio 
clipă, era totdeauna şi mereu în mişca-
re. Cu toate că nu era nici cuminte, nici 
supus, avea un fel al lui prin care făcea 
pe toţi să-i împlinească voia (…). Era un 
băieţel frumos, deşi avea nasul cam prea 

lung pentru un copil. Ochii erau de un 
albastru intens cu o privire impunătoa-
re, uneori aproape fioroasă”.

Spre sfârşitul anului 1914, se adu-
ce o schimbare în viaţa tânărului prinţ. 
Moartea regelui Carol I şi urcarea pe 
tron a tatălui său Ferdinand I face ca 
întreaga familie să-şi mute reşedinţa în 
Bucureşti, la Palatul Cotroceni. Prin-
cipele Nicolae îşi întrerupe studiile şi 
se întoarce în ţară, deoarece în Eu-
ropa izbucnise  atunci războiul. Din 
păcate, Prinţul Nicolae nu poate să se 
mai bucure prea mult de adolescenţă, 
întrucât, în anul 1916, în România 
izbucneşte Primul Război Mondial.

În însemnările sale, îşi aduce 
aminte cum regele Ferdinand l-a che-
mat în cabinetul său în data de 14 
august 1916 şi i-a zis: „Dinastiile sunt 
ţinute să respecte, în schimbul privile-
giilor, un contract nescris, dar solemn 
şi strict, încheiat de la sine cu popoare-
le peste care domnesc. Neglijenţa sau, 
şi mai rău, refuzul Principilor sau al 
Regilor de a sluji corect un popor în-
seamnă un abuz de încredere şi o călca-
re de contract. Înseamnă o înşelăciune 
ce trebuie aspru sancţionată de partea 
lezată în acest legământ de Drept Na-
tural. Noi trebuie să ne ignorăm eredi-
tatea, să uităm aliaţii de sânge în acest 
ceas de cumpănă al istoriei pentru a ne 
îndeplini până la capăt obligaţiile cu-
prinse în contractul încheiat pe cuvânt 
de onoare cu poporul român”. A doua 
zi, România intră în război împotriva 
Puterilor Centrale pentru a înfăptui 
România Mare. În acelaşi an, spre 
sfârşit, familia regală şi Guvernul sunt 
forţaţi să se retragă la Iaşi,  Bucureştiul 
căzând sub ocupaţia nemţilor. 

Sfârşitul războiului aduce vic-
toria românilor alături de Antanta, 
precum şi înfăptuirea României Mari, 
dar în familia regală din păcate se 

declanşează un nou scandal. Principe-
le Carol renunţă în septembrie 1918 la 
prerogativele de moştenitor al tronu-
lui, ca urmare a căsătoriei sale cu Zizi 
Lambrino. În această perioadă, unele 
personalităţi politice cer proclamarea 
prinţului Nicolae ca succesor. Propu-
nerea nu a fost acceptată nici de suve-
ran, nici de ceilalţi lideri politici. Ea 
şi-a pierdut rostul deoarece, în noiem-
brie 1918, Carol a acceptat desfacerea 
căsătoriei sale cu Zizi Lambrino, anu-
lată ulterior în ianuarie 1919.

La data de 28 octombrie 1930, 
Nicolae s-a căsătorit cu Ioana Dumi-
trescu-Doletti, căsătoria nefiind recu-
noscută de către regele Carol al II-lea 
care l-a trimis pe fratele său în două 
călătorii, în Europa şi în Statele Uni-
te. Din păcate, relaţiile dintre cei doi 
fraţi, au devenit tot mai tensionate, 
Principele Nicolae sub nicio formă 
neacceptând anularea căsătoriei. El a 
părăsit România, plecând în Spania, 
apoi în Elveţia. După ce s-a instaurat 
regimul comunist în România, a spriji-
nit organizaţiile exilului românesc, ca 
Institutul Român de la Freiburg (şi bi-
blioteca), revistele „Libertatea Româ-
nească” şi „Fapta”, tipărite la Madrid, 
şi Editura Factum. La Paris, a înfiinţat 
Centrul Român de Cercetări, iar în 
anul 1954 a înfiinţat Uniunea Asoci-
aţiilor Române din Germania. După 
moartea soţiei sale Ioana Dumitrescu-
Doletti, în 1963, s-a căsătorit  pentru 
a doua oară, în 1967, cu Thereza Figu-
eira de Mello, originară din Brazilia. 
O singură dată s-a întâlnit cu Regele 
Mihai I şi Regina Ana în Elveţia.  

La data de 9 iulie 1978, moare la 
Madrid, la vârsta de şaptezeci şi cinci de 
ani,  fiind înmormântat la Lausanne, în 
Elveţia, alături de prima sa soţie.

S Ierom. Nicolae Ceobanu

Sfântul Mitropolit Varlaam a 
păstorit Mitropolia Moldovei 
între anii 1632-1653, în timpul 

domnitorilor Alexandru Iliaş, Miron 
Barnovschi, Moise Movilă şi Vasile 
Lupu. Provenind dintr-o familie de 
răzeşi care se numea Moţoc, din Bor-
ceşti, sat dispărut, situat lângă Târgu-
Neamţ, Mitropolitul Varlaam s-a 
născut în jurul anului 1590. Numele 
său de botez a fost Vasile. Din tinereţe 
şi-a îndreptat paşii spre Schitul Zo-
sim de pe valea pârâului Secu, unde a 
învăţat carte şi limbile slavonă şi grea-
că. Tânărul Vasile Moţoc a intrat în 
obştea noii mănăstiri, unde a fost că-
lugărit cu numele de Varlaam. Fiind 
bun povăţuitor, a fost numit egumen 
al mănăstirii. Cu multă osârdie, cu-
viosul Varlaam s-a adâncit în tainele 
cărţilor, traducând Scara (Leastviţa) 

Sfântului Ioan Scărarul (1618). Apoi, 
pentru strădaniile şi virtuţile sale, el a 
fost cinstit cu rangul de arhimandrit. 
După ce merge la Kiev şi Moscova, în 
interes politic şi religios, se retrage la 
Mănăstirea Secu.

În anul 1632, în timpul domniei 
voievodului Alexandru Iliaş, prin lu-
crarea lui Dumnezeu, arhimandritul 
Varlaam a fost chemat să păstorească 
Mitropolia Moldovei în locul Mitro-
politului Atanasie (1629-1632). Noul 
Mitropolit unea învăţătura cu rugă-
ciunea şi cuvântul înţelept cu fapta cea 
bună. Sprijinit de Sfântul Mitropolit 
Petru Movilă al Kievului şi de domni-
torul Vasile Lupu, Mitropolitul Varla-
am a înfiinţat prima tipografie româ-
nească din Moldova, în anul 1640, pe 
care a instalat-o la Mănăstirea „Sfinţii 
Trei Ierarhi” din Iaşi. Pentru evlavia şi 
înţelepciunea sa, Mitropolitul Varlaam 
s-a numărat, în anul 1639, între cei 
trei candidaţi propuşi pentru ocupa-
rea scaunului de Patriarh ecumenic al 
Constantinopolului. Ca un păstor bun 
şi harnic, Mitropolitul a tipărit la Iaşi 
mai multe cărţi de slujbă şi de apărare a 
credinţei ortodoxe, şi anume: Cazania, 
Cele șapte taine, Răspunsul împotriva 
catehismului calvinesc, Pravila, Paracli-
sul Născătoarei de Dumnezeu şi altele.

Lucrarea sa intitulată Cazania 
sau Carte românească de învăţătură 
la duminicile de peste an, la praznice 
împărătești și la sfinţi mari (1643) a 
fost prima carte românească tipări-

tă în Moldova, numărându-se până 
astăzi între cele mai de seamă scrieri 
din istoria vechii culturi româneşti. 
Pentru a întări credinţa ortodoxă şi 
a-i lumina pe tineri, Mitropolitul 
Varlaam l-a îndemnat pe domnitorul 
Vasile Lupu să întemeieze la Iaşi, în 
anul 1640, prima şcoală de grad înalt 
din Moldova, după modelul Acade-
miei duhovniceşti de la Kiev.

După ce domnitorul Vasile Lupu 
a pierdut scaunul domnesc în anul 
1653, Mitropolitul Varlaam, dornic 
de linişte şi de rugăciune, s-a retras 
la mănăstirea sa de metanie, Secu, 
după cum mărturiseşte cronicarul 
Miron Costin. Vrednicul Mitropolit 
a mai trăit patru ani, în smerenie, 
în rugăciune şi în vieţuire sfântă, 
strămutându-se la veşnicele locaşuri 
către sfârşitul anului 1657. Pentru 
râvna sa în apărarea dreptei credinţe, 
pentru vieţuirea sa sfântă şi pentru 
lumina duhovnicească pe care a dă-
ruit-o poporului român dreptcredin-
cios, în data de 12 februarie 2007, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a înscris în rândul sfinţilor 
din calendar pe învăţatul Mitropolit 
Varlaam al Moldovei, cu zi de pome-
nire la 30 august. 

*** Slujba, viaţa și acatistul Sfântului 
Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, 
Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovi-
nei, Iaşi, 2007.

Sfântul Mitropolit Varlaam al Moldovei

Patristica

Se împlinesc 116 ani de la naşterea 
Principelui Nicolae al României



Marți, 2 iulie v În loca-
litatea Pianu de Sus din judeţul 
Alba, a poposit în mijlocul fa-
miliilor greu încercate de inun-
daţii, adresându-le cuvinte de 
mângâiere şi încurajare.

Miercuri, 3 iulie v La 
Centrul eparhial a primit în 
audienţă pe părintele prof. univ. 
dr. Mihai Himcinschi, decanul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Alba Iulia.

Joi, 4 iulie v A efectuat o 
vizită la şantierul noului sediu 
al Tipografiei şi al Atelierului 
de lumânări din cadrul sectoa-
relor de producţie ale Centrului 
eparhial, unde s-a întâlnit cu 
muncitorii şi cu angajaţii celor 
două unităţi.

Vineri, 5 iulie v A efectu-
at o vizită pastorală în parohia 
Șard, protopopiatul Alba Iulia, 
păstorită de către părintele Ti-
beriu Apolzan.

Sâmbătă, 6 iulie v În bi-
serica „Naşterea Domnului” din 
cartierul Recea al municipiului 
Alba Iulia, a oficiat slujba de în-
mormântare a preotului pensio-
nar Nicolae Puiuleţ.

Duminică, 7 iulie v A asis-
tat la Sfânta Liturghie săvârşită 
în biserica „Pogorârea Duhului 
Sfânt” – Platoul Romanilor din 
municipiul Alba Iulia şi a rostit 
cuvântul de învăţătură.

Luni, 8 iulie v La Mă-
năstirea „Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel” de la Râmeţ, protopo-
piatul Aiud, ca urmare a eve-
nimentului nefericit produs în 
data de 5 iulie, când acoperişul 
unuia dintre corpurile de chi-
lii din incinta aşezământului 
a fost mistuit de f lăcări, s-a 
întâlnit cu obştea monahală 
condusă de către maica stareţă 
Apolinaria Barb.

Marți, 9 iulie v A efec-
tuat o vizită pastorală în paro-
hia „Sfânta Treime” din oraşul 
Abrud, protopopiatul Câmpeni, 
păstorită de către părintele Da-
niel Berindei.

Vineri, 12 iulie v S-a 
întâlnit cu tinerii participanţi 
la tabăra de vară desfăşurată 
în localitatea Vadu Moţilor, 
judeţul Alba, organizată de 
către Arhiepiscopia Alba Iu-
liei, şi le-a adresat îndemnuri 
duhovniceşti.

Duminică, 14 iulie v 
A asistat la Sfânta Liturghie 
săvârşită la Mănăstirea „Sfântul 
Prooroc Ilie Tesviteanul” de la 

Albac, protopopiatul Câmpeni, 
şi a rostit cuvântul de învăţătură.

Sâmbătă, 20 iulie v De 
hram, a celebrat Sfânta Litur-
ghie la Mănăstirea „Sfântul 
Prooroc Ilie Tesviteanul” de la 
Albac, protopopiatul Câmpeni.

Duminică, 21 iulie v A 
oficiat slujba de târnosire a bi-
sericii din parohia Burzoneşti-
Lazuri, protopopiatul Câm-
peni, după care a săvârşit Sfânta 
Liturghie. La sfârşitul slujbei, 
părintelui paroh Onuţ Mirişan 
i-a conferit Diplomă de vredni-
cie, iar binefăcătorilor sfântului 
locaş de închinare le-a acordat 
Diplome de aleasă cinstire.

Marți, 23 iulie v În pa-
rohia Micoşlaca, protopopiatul 
Aiud, a săvârşit Taina Sfântului 
Botez pentru pruncul Constan-
tin, fiul părintelui paroh Mihai 
Coste.

Joi, 25 iulie v La Mănăs-
tirea „Hristos Pantocrator” din 
municipiul Alba Iulia, a oficiat 
slujba de reînhumare a epis-
copilor Ioan Stroia şi Policarp 
Moruşca în Cripta Ierarhilor, 
amenajată în incinta acestui 
aşezământ monahal.

Sâmbătă, 27 iulie v A li-
turghisit la Mănăstirea „Sfântul 
Mare Mucenic şi Tămăduitor 
Pantelimon” de la Oaşa, proto-
popiatul Sebeş, care în această 
zi şi-a sărbătorit hramul. În pre-
dica rostită, le-a adresat tinerilor 
prezenţi la Tabăra internaţiona-
lă îndemnul de a trăi o viaţă au-
tentică în Hristos.

Duminică, 28 iulie v 
A oficiat slujba de resfinţire a 
bisericii şi Sfânta Liturghie în 
parohia Fânaţe, protopopiatul 
Târgu-Mureş. La sfârşitul sluj-
bei, a hirotesit iconom-stavrofor 
pe părintele paroh Petru Sîrbu 
şi a acordat Diplome de aleasă 
cinstire binefăcătorilor sfântului 
locaş de închinare.

Luni, 29 iulie v În Ca-
tedrala arhiepiscopală din Alba 
Iulia, a săvârşit Taina Sfântului 
Botez pentru pruncul David-
Petru, fiul părintelui eclesiarh 
Păunel Juchi.

Miercuri, 31 iulie v În 
paraclisul Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Alba Iulia, a ofi-
ciat Sfânta Liturghie, în cadrul 
căreia l-a hirotonit diacon pe tâ-
nărul Marian Țiţeiu.

A consemnat
Eugen Bărăian

Secretar eparhial

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Irineu a resfinţit
biserica din parohia Almaşul de Mijloc,

protopopiatul Alba Iulia

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a târnosit paraclisul 
Schitului „Adormirea Maicii Domnului” de la Zimţi, 

protopopiatul Reghin

Arhipăstorul Alba Iuliei a slujit
Dumnezeiasca Liturghie în parohia Mereteu,

protopopiatul Sebeş
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În ziua de 4 august, Înalt-
preasfinţitul Părinte Irineu, 
înconjurat de un sobor de 

preoţi şi diaconi, a oficiat slujba 
de resfinţire a bisericii cu hra-
mul „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” din parohia Almaşul 

de Mijloc, protopopiatul Alba 
Iulia. În cadrul Sfintei Liturghii, 
diaconul Marian Țiţeiu a fost hi-
rotonit preot pe seama parohiei 
Jidvei, protopopiatul Blaj.

Localitatea Almaşul de Mij-
loc este atestată documentar la în-

ceputul secolului al XVI-lea (1511) 
şi se află într-un decor natural de 
excepţie, într-o mică depresiune a 
Munţilor Metaliferi din Apuseni. 
Parohia deţine două biserici, prima 
fiind monument istoric datând din 
anul 1418, iar biserica resfinţită a 
fost ridicată în anul 1975.

Adresându-se celor prezenţi, 
Ierarhul nostru a spus: „Noi, 
creştinii, avem influenţă în lume 
când trăim moralitatea Ferici-
rilor, când valorile noastre sunt 
radical diferite de cele ale celor 
necredincioşi”. La finalul slujbei, 
preotul paroh Florin Achim a fost 
hirotesit întru iconom-stavrofor, 
iar binefăcătorii sfântului locaş au 
primit Diplome de aleasă cinstire.

S Pr. Petrișor Muntean

Vineri, 16 august, Înalt-
preasfinţitul Părinte Arhi-
episcop Irineu a târnosit 

paraclisul Schitului „Adormirea 
Maicii Domnului” de la Zimţi, 
protopopiatul Reghin. Aici vieţu-
ieşte preacuviosul părinte Nichi-

for Ciocan, care, ajutat de către 
binecredinciosul Dumitru Puş-
caş, înalţă rugăciuni lui Dumne-
zeu spre folosul Bisericii.

Lucrările de construcţie ale 
schitului au început în anul 2009 şi 
s-au finalizat în anul 2013. Pictura 

din interior s-a realizat în tehnica 
tempera de către Vasile Popescu 
din Bacău, iar pictura din exterior 
este în ulei pentru a rezista la in-
temperii. Aici se găseşte ca valoare 
de patrimoniu un Epitaf vechi din 
anul 1600, primit prin donaţie.

Acest aşezământ monahal 
se af lă pe raza comunei Ibăneşti, 
într-o zonă liniştită de munte de 
o frumuseţe rară, la o distanţă de 
20 km spre răsărit de oraşul Re-
ghin, în Depresiunea Gurghiului. 
Mănăstirile şi schiturile noastre 
au fost, dintotdeauna, faruri că-
lăuzitoare în dobândirea evlaviei 
şi sfinţeniei pentru poporul bine-
credincios.

S Pr. Petrișor Muntean

În data de 11 august, Înaltprea-
sfinţitul Irineu a săvârşit Sfânta 
Liturghie în parohia Mereteu, 

protopopiatul Sebeş. La momentul 
rânduit, Ierarhul nostru a hirotonit 
diacon pe tânărul Răzvan Mun-
tean, iar diaconul Darius Dig a fost 
hirotonit preot pe seama parohiei 
Lăzeşti, protopopiatul Câmpeni.

Comunitatea credincioşilor 
de aici, care numără 70 de familii, 
aparţinând în trecut de parohia 
Vurpăr, a dorit să aibă propria bi-
serică şi, prin urmare, s-a pus pia-
tra de temelie în anul 2002. Sfin-
ţirea locaşului de închinare a avut 
loc în anul 2009, încununându-se 
truda şi jertfa enoriaşilor care, prin 
faptele lor, şi-au arătat dragostea 
pentru casa lui Dumnezeu.

Prezenţa Arhipăstorului în 
această comunitate mică a fost 
prilej de mare bucurie duhovni-
cească şi de întărire în credinţă. 
La finalul Sfintei Liturghii, a 
fost sfinţită noua casă parohi-
ală, preotului paroh Nicolae 

Floca i-a fost acordată Diplomă 
de vrednicie, iar membrii Consi-
liului Parohial şi ai Comitetului 
Parohial au primit Diplome de 
aleasă cinstire.

S Pr. Petrișor Muntean

Agenda pastoral-misionară
a Înaltpreasfinţitului Irineu, 

Arhiepiscop al Alba Iuliei
Iulie 2019
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