
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a 
făcut mântuirea noastră posibilă 
prin moartea, prin îngroparea şi 

prin învierea Sa. El a murit pentru păcatele 
noastre şi a înviat din morţi ca să ne dea o 
viaţă nouă de neprihănire. Sfântul Nicolae 
Cabasila spunea pe bună dreptate: „Noi 
nu putem începe o viaţă în Dumnezeu, 
până nu am murit păcatului. Iar păcatul 
nu-l poate omorî decât singur Dumnezeu”. 
Botezul nostru înseamnă moartea faţă de 
păcat împreună cu Hristos, îngroparea 
omului vechi împreună cu Hristos şi ridi-
carea împreună cu Hristos la o altă viaţă. 
În această privinţă, Sfântul Apostol Pavel 
scria: „Oare nu ştiţi că toţi câţi în Hristos 
Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui 
ne-am botezat. Aşadar, prin Botez ne-am 
îngropat cu El în moarte pentru ca, aşa 
cum Hristos a înviat din morţi prin slava 
Tatălui, tot astfel şi noi să umblăm întru 
înnoirea vieţii” (Rom. 6, 3-4).

Când înţelegem adevărata semnifi-
caţie a Botezului, avem foarte puţină di-
ficultate să înţelegem forma adevăratului 
Botez. Moartea cere îngropare; chiar cu-
vântul „botez” vine din grecescul „bapti-

zo” care înseamnă a afunda, a scufunda, 
a pune sub apă. Mântuitorul nostru n-a 
fost botezat prin stropire sau turnare, ci 
în râul Iordan, „aproape de Salim, că erau 
acolo ape multe” (In. 3, 23). Când a venit 
la profetul Ioan pentru Botez, El a intrat 
în apă, a fost cufundat sub apă şi, apoi, 
„Iisus a ieşit îndată din apă” (Mt. 3, 16). 
Botezul Său a împlinit simbolul morţii, al 
îngropării şi al învierii. Teofan al Niceei 
ne lămureşte că „Hristos Se botează mai 
întâi ca să aşeze în apă harul care regene-
rează; apoi, ca pe cei renăscuţi prin Botez 
să-i atragă la frăţie, făcându-Se Primul-
Născut între mulţi fraţi”.

Biserica creştină primară practica 
Botezul prin scufundare şi această prac-
tică exista şi în secolele imediat următoa-
re. În multe dintre bisericile din Europa, 
Asia şi Africa de Nord, a căror construcţie 
se situează între secolele al patrulea şi al 
paisprezecelea, au fost găsite baptisterii 
pentru scufundarea candidaţilor la Bo-
tez. Veacuri la rând, practica universală 
a Botezului a fost aceea despre care citim 
în Noul Testament şi care corespunde şi 
însemnătăţii cuvântului „botez”, anume 

aceea de a scufunda sub apă pe cei ce se 
botezau. De-abia în anul 1311, Conciliul 
de la Ravenna a acceptat, în mod ofici-
al, stropirea sau turnarea de apă ca fiind 
egale cu scufundarea. Sfântul Grigorie de 
Nyssa afirma cu tărie: „De aceea ne afun-
dăm de trei ori în apă şi ne ridicăm de fie-
care dată în sus, închipuind prin afundare 
şi ridicare îngroparea cea mântuitoare şi 
învierea cea de-a treia zi, gândindu-ne la 
Stăpânul lumii”.

Noi, creştinii, credem că Fiul lui 
Dumnezeu a murit pentru păcatele noas-
tre. Prin afundarea întreită în cristelniţă, 
se arată clar că noi, şi nu Hristos, suntem 
vrednici de moarte din cauza păcatelor 
noastre. Afundarea în apă simbolizează 
moartea, fiindcă o persoană nu poate trăi 
mult timp sub apă. Fiind botezată, persoa-
na nu este ţinută, totuşi, sub apă, ci este 
scoasă afară imediat. Aceasta arată cre-
dinţa noastră că noi nu trebuie să murim 
pentru păcatele noastre, întrucât a murit 
deja Hristos în locul nostru. Când sun-
tem afundaţi în apa Botezului, noi murim 
păcatului, iar când suntem ridicaţi din 
apă, noi înviem la o nouă viaţă în Hristos.  

Astfel suntem părtaşi la moartea şi învi-
erea Răscumpărătorului divin, căci – aşa 
cum ne încredinţează Sfântul Ambrozie 
al Milanului – „cel ce moare în Hristos, 
încălzit prin Hristos, primeşte suflarea 
vieţii şi a învierii”.

Harul primit la Botez devine lucrător 
doar în măsura împlinirii poruncilor sfinte. 
Aceasta înseamnă că cel botezat trebuie să 
valorifice şi să desăvârşească darurile bap-
tismale, prin voinţa sa liberă. Moartea faţă 
de păcat realizată în Botez se prelungeşte 
în viaţa duhovnicească prin efortul depus 
pentru cultivarea virtuţilor, activând ener-
giile dumnezeieşti aşezate în suflet prin 
Botez. Odată ce ne-am unit cu Hristos, în 
această Taină, şi am primit numele Lui, „El 
nu mai vrea să mai păcătuim de acum îna-
inte”, cum zice scriitorul bisericesc Origen. 
Deci, viaţa noastră, a creştinilor, trebuie 
să fie o predare integrală lui Dumnezeu, 
„slăvindu-L pe El în trupul nostru şi în 
duhul nostru, care sunt ale lui Dumnezeu”  
(cf. I Cor. 6, 20).
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Din viaţa Eparhiei Varia

Palatul Bucoleon a fost fo-
losit de curtea bizantină 

până în secolul al XI-lea, când 
Comnenii au mutat reşedinţa 
imperială în zona Vlahernelor. 
Impunătorul palat a fost folosit 
şi pentru întâlnirile oficiale.

În studiul de faţă, dorim 
să expunem câteva idei 

despre ce presupune cinstirea 
Sfinţilor Trei Ierarhi (Sfân-
tul Vasile cel Mare, Sfântul 
Grigorie Teologul şi Sfântul 
Ioan Gură de Aur) în tradiţia 
populară românească. ›› Pagina 4  ›› Pagina 5

Plimbare prin Bizanţ (XVI)
Palatul Bucoleon

Trisfetiteleu 

Lucrările Consiliului și ale Adunării eparhiale în Arhiepiscopia Alba Iuliei

În ziua de 23 ianuarie 2020, în Ceta-
tea Marii Uniri s-au derulat lucrările 
Consiliului eparhial şi ale Adunării 

eparhiale din Arhiepiscopia Alba Iuliei. 
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Arhiepiscop Irineu, de la ora 
9:00, în sala de conferinţe a Căminului 
bisericesc Peregrinus din incinta Mănăs-
tirii „Hristos Pantocrator”, a fost deschisă 
prima şedinţă din acest an a Consiliului 
eparhial, în cadrul căreia au fost analizate 
câteva problematici de natură patrimoni-
ală din ultima parte a anului trecut şi au 
fost prezentate proiectele pentru anul care 
a început. În preambulul întrunirii în plen 
a membrilor Adunării eparhiale, au avut 
loc şedinţele de bilanţ ale celor cinci co-
misii de lucru: administrativ-bisericească; 
culturală şi educaţională; economică, bu-
getară şi patrimonială; social-filantropică 
şi organizatorică, juridică şi de validare. 
În cadrul acestor şedinţe, au fost dezbătu-
te activităţile sectoarelor de activitate ale 
Administraţiei eparhiale şi au fost discuta-
te proiectele pentru anul în curs.

Începând cu ora 10:30, după slujba de 
Te-Deum oficiată de Chiriarhul nostru, a 
debutat şedinţa Adunării eparhiale la care 
au luat parte cei 30 de membri aleşi din 
cuprinsul protoieriilor din judeţele Alba 

care rapoartele prezentate au fost votate în 
unanimitate.

La finalul acestei reuniuni anuale, 
Întâistătătorul Eparhiei noastre a adresat 
mulţumiri tuturor membrilor Adunării 
eparhiale şi le-a urat spor în activităţile 
pe care le realizează fiecare dintre aceştia. 
Referindu-se la lucrările acestui organism 
deliberativ bisericesc, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Arhiepiscop Irineu a spus: „La 
Adunarea eparhială s-a evidenţiat bogata 
activitate desfăşurată în diverse sectoare 
ale Eparhiei noastre. Din rapoartele gene-
rale ce au fost prezentate astăzi, am înţeles 
că prin conlucrare jertfelnică cu Hristos, 
«Capul Bisericii», putem fi celule vii şi ro-
ditoare spre zidirea Corpului eclezial, adi-
că a Trupului tainic al lui Hristos, Cel Ce 
este cu noi până la sfârşitul veacului. Cu 
toţii am constatat că acest timp trecător 
este preţios şi trebuie să-I dăm Mântuito-
rului nostru fiecare clipă, lăsându-L pe El 
să ne organizeze viaţa. Fiind umili, ascul-
tători şi plini de zel în slujirea lui Hristos 
şi a Bisericii Sale, putem contribui la stâr-
pirea răului din societate şi la cultivarea 
binelui moral care vindecă şi regenerează 
realitatea înconjurătoare”.

S Pr. Oliviu Botoi

şi Mureş, la care s-au alăturat, în calitate de 
invitaţi, prefectul judeţului Alba, conducă-
torii instituţiilor de învăţământ teologic din 
Eparhie, inspectorii şcolari de religie, părinţii 
protopopi, stareţi şi stareţe şi alţi invitaţi spe-
ciali. În deschiderea evenimentului, Părintele 
Arhiepiscop Irineu, în calitate de preşedinte 
al Adunării eparhiale, a adresat un cuvânt de 
bun venit tuturor celor prezenţi, evidenţiind 

importanţa slujirii Bisericii strămoşeşti în 
contextul socio-istoric al noilor provocări ide-
ologice ale începutului mileniului III. În con-
tinuare, părinţii consilieri eparhiali au prezen-
tat sinteza rapoartelor generale ale celor patru 
sectoare de activitate ale Centrului eparhial 
(administrativ-bisericesc, cultural, economic şi 
social-misionar). Mai departe, au luat cuvântul 
câţiva membri din Adunarea eparhială, după 
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Botezul se face prin afundare
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10 ianuarie 1799: S-a născut inventatorul român Petrache Poenaru. În 
1827 a brevetat stiloul sub numele de „Condeiul portăreț fără sfârșit, 
alimentându-se însuși cu cerneală”;
12 ianuarie 2010: A avut loc cutremurul din Haiti, care a cauzat moar-
tea a 230.000 de oameni;
18 ianuarie 1879: La Teatrul Naţional din Bucureşti, a avut loc pre- 
miera comediei O noapte furtunoasă a scriitorului Ion Luca Caragiale;
23 ianuarie 1821: Mișcarea lui Tudor Vladimirescu a anunțat 
Proclamația de la Padeș, declanșând Revoluția de la 1821 în Țara  
Românească;
24 ianuarie 1859: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza al Moldovei a 
fost ales domnitor al Țării Românești, stabilind o uniune personală a 
celor două țări, care avea ulterior să fie transformată într-o uniune 
politică, Unirea Principatelor Române; 
26 ianuarie 1699: S-a încheiat Tratatul de la Karlowitz, prin care s-a 
pus capăt Războiului Austro-Otoman, iar Imperiul Austriac și-a ex-
tins stăpânirea asupra Ungariei, Transilvaniei și Slavoniei; 
31 ianuarie 1418: A murit Mircea cel Bătrân, domnitor al Țării 
Românești. În timpul său, principatul a ajuns la cea mai mare dezvol-
tare și întindere teritorială din istoria sa.

2 Ianuarie 2020,

Sfinţii doctori fără de arginţi Chir şi Ioan

Sfinții mucenici, făcători 
de minuni și „doctori fără 
de arginți” Chir și Ioan au 

pătimit, dându-și viața pentru 
credința creștină, la începutul se-
colului al IV-lea, în timpul marii 
persecuții a creștinilor ordonată 
de către Împăratul Dioclețian. 

Sfântul Chir s-a născut la Ale-
xandria (Egipt), în secolul al III-lea 
d.Hr., într-o familie de creștini. 
Încă din copilărie, părinții săi i-au 
oferit o educație creștină, deve-
nind în cele din urmă un medic 
foarte bun. Era renumit și pentru 
faptul că își trata pacienții fără 
plată sau alte recompense ma-
teriale. El vindeca în numele lui 
Iisus Hristos, rostind rugăciuni și 
recitând pasaje din Sfânta Scrip-
tură. După ce pacienții săi se vin-
decau, el îi sfătuia să asculte de 
poruncile lui Dumnezeu și să tră-
iască o viaţă conformă voii Sale, 
pentru a-şi menţine sănătatea 
dobândită.

După ce s-a declanșat 
marea persecuție împotriva 
creștinilor ordonată de Împă-
ratul Dioclețian, Chir a ajuns în 
Arabia, unde s-a călugărit. El a 
primit de la Dumnezeu darul fa-
cerii de minuni şi astfel tămăduia 
bolile oamenilor nu cu doctorii, 
ci cu rugăciuni și prin cuvânt.

Sfântul Ioan, originar din 
Edessa (Asia Mică), era ostaș, 
însă devenise un binecredincios 
creștin. Auzind de minunile pe 
care le săvârșea Sfântul Chir, Ioan 
a mers în Arabia să-l cunoască pe 
renumitul medic. Ulterior, cei doi 
s-au împrietenit, iar Sfântul Ioan 
a devenit discipolul sfântului Chir 
atât în credință și în evlavie, cât și 
în arta medicinei, ajungând și el 
un „doctor fără de arginți”.

După un timp, cei doi au au-
zit că a fost prinsă și întemnițată o 
femeie, anume Atanasia, cu cele 
trei fiice ale ei: Teodota, Teoctista 
și Eudoxia, acuzată fiind pentru 
credința în Iisus Hristos, și că tre-
buie să apară în fața judecătorului. 
Sfinții Chir și Ioan s-au temut ca nu 
cumva femeile, de teama chinuri-
lor, să renunţe la credinţă. De ace-
ea, au mers la ele și le-au îmbărbă-
tat să rămână puternice în timpul 
supliciului. Au fost însă prinși și ei, 
și după multe chinuri li s-au tăiat 
capetele, odată cu Atanasia și fii-
cele ei, în ziua de 31 ianuarie. 

Credincioșii au luat trupurile 
sfinților Chir și Ioan și le-au în-
gropat creștinește. Mai târziu, în 
vremea Împăratului Teodosie al 
II-lea, moaștele lor au fost duse în 
Biserica „Sfântul Apostol și Evan-
ghelist Marcu” din Alexandria.

TRADIŢII ROMÂNEŞTI ÎN LUNA IANUARIE

LUNA IANUARIE ÎN ISTORIE

Trisfetitele

Prima parte a lunii ianu-
arie este marcată de 
renașterea noului an, care 

începe să crească odată cu ziua 
care devine tot mai puternică în 
fața nopții care se micșorează. 
În studiul de față, dorim să ex-
punem câteva idei despre ce 
presupune cinstirea Sfinților 
Trei Ierarhi (Sfântul Vasile cel 
Mare, Sfântul Grigorie Teologul 
și Sfântul Ioan Gură de Aur) în 
tradiția populară românească. 
Nu ne vom opri asupra fiecărei 
biografii a celor trei mari sfinți ai 
Bisericii, dar considerăm opor-
tună menționarea pe scurt a 
contextului în care cei trei Ierarhi 
au ajuns să fie cinstiți împreună. 
În secolul al XI-lea, în Constan- 
tinopol era o aprigă dispută 
între trei facțiuni religioase (va-
silienii, care apreciau dialectica 
ascetică a Sfântului Vasile cel 
Mare, ioaniții, care admirau arta 
cuvântului aparținând Sfântului 
Ioan Gură de Aur, și gregorienii, 

care vedeau în ascuțimea minții 
Sfântului Grigorie Teologul prin-
cipiul fundamental al teologiei) 
care aducea mare prejudiciu și 
dezbinare în Biserică. Tradiția 
spune că situația s-a soluționat 
abia după ce Episcopul Ioan al 
Evhaitelor, un vrednic Ierarh din 
acea perioadă, a spus că cei trei 
luminați Ierarhi i s-au arătat în 
vis, rugându-l să transmită tu-
turor că ei sunt egali înaintea lui 
Dumnezeu. Tot Episcopul Ioan 
îi cere Împăratului bizantin de 
atunci, Alexie I Comnenul, în 
jurul anului 1081, să instaure-
ze ziua de 30 ianuarie ca prilej 
de sărbătorire a celor Trei Sfinți 
Ierarhi. Cererea a fost aproba-
tă, iar Ioan al Evhaitelor, ctitorul 
sărbătorii, a întocmit slujba ce-
lor trei Ierarhi și a făcut din ziua 
de 30 un praznic generalizat în 
toată Ortodoxia (Ene Braniște, 
„Sfinții Trei Ierarhi în cultul 
creștin”, în Biserica Ortodoxă 
Română, 1-2/1958, p. 191).

Sinaxarul lunii Ianuarie Praznicul Botezului Domnului, 
la Catedrala arhiepiscopală

Elogiu adus poetului naţional Mihai Eminescu,
la Târgu-Mureş

Copiii din cadrul Aşezământului social 
„Sfântul Mucenic Ciprian” din Ocna Mureş 

au sărbătorit Ziua Culturii Naţionale

Luni, 6 ianuarie a.c., în ziua 
Praznicului Botezului Dom-
nului, Înaltpreasfinţitul Pă-

rinte Irineu, Arhiepiscop al Alba 
Iuliei, a fost prezent în mijlocul 
credincioşilor din Cetatea Marii 
Uniri. Începând cu ora 9:30, la 
Catedrala Reîntregirii, Ierarhul 
nostru, înconjurat de un sobor de 
preoţi şi diaconi şi într-o atmosferă 
de rugăciune şi linişte duhovni-
cească, a celebrat Sfânta şi Dum-
nezeiasca Liturghie a Sfântului 
Vasile cel Mare şi a rostit cuvân-
tul de învăţătură, în care a spus: 
„Ca părtaş al numelui lui Hristos, 

creştinul este chemat să închine 
întregul timp al vieţii sale întipă-
ririi sau întrupării atributelor sau 
virtuţilor lui Hristos, «Bărbatul 
desăvârşit». Doar în aceste condiţii 
el poate purta cu vrednicie, şi nu 
în mod ipocrit, numele nobil de 
creştin. După cum Mântuitorul 
nostru a trăit pe pământ o viaţă 
curată, pilduitoare, tot aşa şi noi 
trebuie să trăim fără de păcat prin 
imitarea sau urmarea lui Hristos, 
cum zice Sfântul Grigorie Palama. 
Dimpreună cu Sfântul Apostol Pa-
vel, vă îndemn pe toţi: «Dacă prin 
Botez aţi înviat împreună cu Hris-

tos, căutaţi-le pe cele de sus, aco-
lo unde este Hristos, şezând de-a 
dreapta lui Dumnezeu»”. 

La finalul Sfintei Liturghii, 
în faţa complexului Catedralei 
arhiepiscopale, Întâistătătorul 
Eparhiei noastre a oficiat Slujba 
Aghiasmei celei Mari, la care au 
luat parte numeroşi credincioşi. 
Sfinţirea cea Mare a apei sau 
Aghiasma Mare este o slujbă 
săvârşită numai de Bobotează. 
Potrivit rânduielii din Minei, cu 
prilejul Arătării Domnului, slujba 
de sfinţire a apei se poate săvârşi 
de trei ori: la finalul Sfintei Litur-
ghii din ajunul praznicului, după 
terminarea slujbei Utreniei Bobo-
tezei şi, desigur, după săvârşirea 
dumnezeieştii Liturghii din ziua 
sărbătorii Epifaniei. Dacă primele 
două slujbe se oficiază cu precă-
dere la catedralele chiriarhale şi 
mănăstiri, în parohii mulţimea 
credincioşilor participă la slujba 
Aghiasmei Mari după Sfânta Li-
turghie din ziua Bobotezei.

S Claudiu Popa

Inspectoratul Școlar Judeţean 
Mureş, în parteneriat cu Filar-
monica de Stat din Târgu-Mureş 

şi Biblioteca Judeţeană Mureş,  a or-
ganizat miercuri, 15 ianuarie a.c., o 
serie de evenimente dedicate Zilei 
Culturii Naţionale şi omagierii po-
etului naţional Mihai Eminescu, la 
170 de ani de la naşterea sa.

Evenimentul, desfăşurat sub 
genericul „La Steaua...”, coordonat 
de către doamna prof. Maria Ko-
zak, inspector şcolar pentru Limba 
şi Literatura Română, a fost găzdu-
it de Palatul Culturii din Târgu-
Mureş şi a fost precedat de o slujbă 
de pomenire la Biserica de Lemn 
„Sfântul Arhanghel Mihail”, locul 
unde,  în iunie 1866, a poposit po-

etul, în drumul său spre Blaj. Apoi, 
a avut loc ceremonia depunerii de 
flori la statuia poetului din parcul 
Centrului Cultural „Mihai Emi-
nescu” din localitate.

Momentul special al eveni-
mentului l-a reprezentat acorda-
rea  Plachetei Eminescu şi a Diplo-
mei de Excelenţă Culturală unor 
personalităţi care susţin cu profesi-
onalism şi implicare actul cultural 
autentic, respectiv prof. Cristina 
Someşan – directorul Colegiului 
Naţional „Alexandru Papiu Ilarian”, 
prof. univ. dr. Mircea Simionescu 
– rectorul Universităţii „Dimitrie 
Cantemir” din Târgu-Mureş şi Ale-
xandru Cîmpeanu – vicepreşedinte 
al Consiliului Judeţean Mureş.

Momentul dedicat aniversării 
poetului naţional a continuat cu un 
moment de poezie susţinut de elevii 
târgumureşeni, completat de Corul 
Mixt al Filarmonicii din Târgu-
Mureş care a încântat asistenţa cu 
pagini muzicale pe versurile poetu-
lui Mihai Eminescu.

Poetul naţional i-a impresionat 
pe contemporanii săi cu inteligenţă, 
memorie, cultură de nivel european 
şi, nu în ultimul rând, prin bogăţia 
şi farmecul limbajului. O comuni-
tate se defineşte în primul rând prin 
cultura sa, iar în judeţul Mureş, di-
versitatea este cea care caracterizea-
ză toate manifestările culturale.

S Alin Zaharie

Miercuri, 15 ianuarie 
2020, copiii din ca-
drul Aşezământului 

social „Sfântul Mucenic Ciprian” 
din Ocna Mureş au sărbătorit 
Ziua Culturii Naţionale, prilej 
cu care l-au omagiat pe marele 
poet naţional Mihai Eminescu, 
Evenimentul, organizat la Casa 
de cultură din localitate, a de-
butat cu rostirea câtorva cuvinte 
de către doamna prof. Marinela 

Dănilă referitoare la opera lui Mi-
hai Eminescu, după care domnul 
prof. Virgil Moga a prezentat câ-
teva date biografice din viaţa po-
etului.

Rând pe rând, copiii prezenţi 
la eveniment au recitat poezii emi-
nesciene. Pe această cale, felicităm 
pe Sonia Hoca, Georgiana Vesa şi 
Maria Dani, care au interpretat 
atât de frumos melodiile „Emi-
nescu” şi „Mai am un singur dor”. 

Un moment aparte l-a constituit 
recitarea a 40 de strofe din poezia 
Luceafărul de către tânăra Maria 
Dani, ocrotită la Casa de tip fami-
lial „Sfântul Mucenic Ciprian” din 
Ocna Mureş.

Îi felicităm pe toţi cei 
implicaţi la realizarea acestui fru-
mos eveniment cultural, respectiv 
pe copiii şi cadrele didactice din 
aşezământ, precum şi pe doamna 
Liana Stoica, directorul Casei de 
Cultură „Ion Sângereanu”, par-
tener apropiat al aşezământului 
nostru. De asemenea, adresăm 
mulţumiri Primăriei oraşului 
Ocna Mureş şi sperăm ca prin 
toate activităţile pe care noi le 
desfăşurăm să menţinem treaz, 
precum o făclie, dorul permanent 
pentru poezie, istorie, neam şi 
ţară în sufletele copiilor care sunt 
mereu în grija noastră.

S Ciprian Orga

» continuare în pag. 5
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În perioada 21-29 decembrie 
2019, la Mănăstirea „Sfântul 
Mare Mucenic Pantelimon” 

de la Oașa și la Schitul „Sfântul 
Ioan Evanghelistul” de la Găbud 
(județul Alba), s-a desfășurat 
Tabăra de colinde, care a reu-
nit peste 600 de tineri din țară 
și din diaspora. Acțiunea a fost 
organizată de către Arhiepisco-
pia Ortodoxă a Alba Iuliei, Mă-
năstirea Oașa și Schitul „Sfântul 
Ioan Evanghelistul” de la Găbud. 
Tabăra a început în ziua de 21 
decembrie, odată cu ajungerea 
la cele două așezăminte monas-
tice a cetelor de tineri din diferite 
colţuri ale ţării: București, Cluj-
Napoca, Brașov, Sibiu, Timișoara, 
Oradea, Târgu-Mureș, Iași, Alba 
Iulia, dar și din diaspora. Toți 
participanții la tabără au făcut 
parte dintr-un grup, dintr-o cea-
tă de colindători, pentru că tradi-
ţia colindatului e un bun comun 
care s-a născut şi s-a transmis 
prin efortul colectiv al tuturor 
generaţiilor. Ceea ce i-a unit pe 
toți tinerii prezenţi a fost bucuria 
de a duce mai departe moşteni-
rea spirituală a neamului româ-
nesc, respectiv bucuria de a co-
linda împreună. 

Ziua de Ajun a fost consa-
crată pregătirilor pentru marea 
sărbătoare a Crăciunului. Fie-
care a contribuit, după puterea 
sa, la buna desfăşurare a activi-
tăţilor: la biserică, la bucătărie, 
la curăţenie sau la animale. Dis 
de dimineaţă a început pregăti-
rea mesei îmbelșugate, în jurul 
căreia s-au așezat colindătorii, 
seara. Îmbrăcați în straiele popu-
lare, tinerii au participat la slujba 
privegherii de Crăciun și, apoi, 
cu lumânări aprinse în mâini, au 
mers spre sala atât de frumos 
împodobită, cântând „O ce veste 
minunată” şi „Deschide uşa, creş-
tine!”. Ajunşi în sală, s-au aşezat 
cete de jur împrejurul mesei fru-
mos împodobite. Timp aproxi-

mativ 5-6 ore, „timpul s-a oprit 
în loc”, făcând loc pentru deschi-
derea inimilor, pentru răgaz de 
liniște sufletească. Colindele au 
prins viață, iar „viața s-a transfor-
mat în colind”.

În ziua de Crăciun, după 
participarea la Sfânta Liturghie 
la Mănăstire, colindătorii au 
plecat în satele și orașele din 
țară, împărțiți în cete în funcție 
de orașul din care au venit (Si-
biu, Brașov, Oradea, Timișoara, 
București, Iași sau din diaspora), 
ducând cu ei bucuria Nașterii 
Domnului Hristos. În cele trei 
zile de Crăciun, tinerii au co-
lindat în satele de pe Valea 
Sebeșului, din Mărginimea Si-
biului, din jurul Găbudului, dar 
și în orașe precum Alba Iulia, 
Aiud, Sibiu, Brașov, Cluj-Napoca, 
Târgu-Mureș, Petroșani, Arad și 
Timișoara. În 28 și 29 decembrie, 
tinerii s-au reîntâlnit la Schitul 
Găbud pentru a încununa îm-
preună încheierea taberei. Timp 
de cinci zile, tinerii, îmbrăcaţi 
în costume populare, au vorbit 
doar în graiul colindelor vechi 
româneşti şi au respirat aerul 
tradiţiilor româneşti. Experiența 
taberei i-a marcat profund pe 
participanţi.

Bucuria şi uimirea din privi-
rea şi din chipurile oamenilor nu 
se pot descrie în cuvinte. Gazde-
le i-au ascultat pe tineri cu sufle-
tele deschise. În această tabără, 
toți au fost părtași la o bucurie ce 
înalță către Dumnezeu. După opt 
zile petrecute în în aceste locuri, 
ne-am întors la ale noastre cu un 
zâmbet în inimă, cu sentimente 
vii și cu amintiri care vor dăinui 
și vor reactualiza frumusețea cli-
pelor petrecute. Pe lângă toate 
acestea, rămâne inclusiv speranța 
participării la taberele viitoare, 
activități ce ne apropie atât de 
mult de adevăratele valori.

S Prof. Carmen Jinariu

Restaurarea bisericii de lemn 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Geogel

Mihai Eminescu, evocat şi comemorat la Reghin

Proiectul „Restaurarea bise-
ricii de lemn «Sfinţii Ar-
hangheli Mihail şi Gavriil» 

– împrejmuire, amenajare cimitir 
Geogel”, cod SMIS 117524, este 
implementat de către Parohia Or-
todoxă Română Geogel şi are o 
valoare totală de 3.094.975,28 lei 
(suma reprezentând valoarea tota-
lă a proiectului conform contrac-
tului), din care 3.031.087,35 lei 
(suma nerambursabilă alocată) re-
prezintă finanţare nerambursabilă. 
Programul Operaţional Regional 
2014-2020 este implementat la 
nivel naţional de către Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei, în calitate de Au-
toritate de Management, iar la ni-
vel regional de către ADR Centru, 
organism intermediar al progra-
mului ce monitorizează implemen-
tarea acestui proiect în Regiunea 
Centru.

Această lucrare minunată, 
săvârşită spre slava lui Dumnezeu, 
şi nu spre lauda oamenilor, con-
stă în valorificarea patrimoniului 
cultural din localitatea Geogel şi 
poziţionarea monumentului isto-
ric, respectiv a bisericii de lemn 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Ga-
vril”, peste limitele unei entităţi de 

cult religios, în sensul aşezării pe 
o treaptă superioară, aceea a unui 
promotor al culturii româneşti, un 
factor activ de creştere a calităţii 
individului, care să contribuie la 
dezvoltarea economică şi socială a 
zonei din care face parte.

Această lucrare vizează re-
alizarea unor serii de intervenţii 
absolut necesare bisericii de lemn 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Ga-
vriil”, în vederea păstrării neal-
terate a componentei artistice şi 
culturale (consolidare, pictură, 
iconostas, amenajări exterioare). 
Investiţia presupune două tipuri 
de lucrări distincte, şi anume: re-
abilitarea monumentului istoric 
(intervenţii pentru consolidare, 
conservare-restaurare, restaura-
re a picturii murale şi a icoanelor 
împărăteşti) şi realizarea unor lu-
crări exterioare conexe care au ca 
obiectiv asigurarea unui cadru 
amenajat corespunzător pentru 
monumentul istoric, necesare pu-
nerii în valoare a acestuia. Durata 
de implementare a proiectului este 
de 57 luni, respectiv în intervalul 1 
iunie 2015 şi 29 februarie 2020.

Persoanele ţintă sunt repre-
zentate de: beneficiari direcţi 
(turiştii, vizitatorii, enoriaşii şi 

orice alte persoane care vor po-
posi anual la biserica de lemn 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavriil” pentru rugăciune şi re-
culegere, pentru a admira auten-
ticitatea monumentului, pentru 
a se bucura de o destinaţie neal-
terată, pentru a aprecia valorile 
româneşti, şi beneficiari indirecţi 
(agenţii economici, cu predilecţie 
cei implicaţi în comerţ şi turism, 
autoritatea publică locală). In-
dicatorii de proiect/de realizare 
vizează restaurarea unui obiectiv 
de patrimoniu cultural, iar numă-
rul de vizitatori după intervenţia 
asupra obiectivului de patrimoniu 
care beneficiază de sprijin va fi de 
minim 180 de vizitatori. Efectul 
asistenţei financiare asupra im-
plementării proiectului este unul 
pozitiv, de natură să accelereze 
dezvoltarea domeniului digitizării 
patrimoniului cultural, generând 
noi oportunităţi în domeniul cer-
cetării şi dezvoltării economice.

Paşii efectivi în vederea salvă-
rii bisericii din Geogel au început 
pe 8 noiembrie 2010, la câteva 
luni după numirea mea în aceas-
tă parohie, pe care am păstorit-o 
6 ani şi 4 luni (până la 1 decem-
brie 2016). Cu ajutorul lui Dum-
nezeu, al Maicii Sale şi al tutu-
ror sfinţilor şi cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Arhi-
episcop Irineu, am continuat să 
lucrez la finalizarea efectivă a pro-
iectului de restaurare. Acest pro-
iect de suflet se adresează tuturor 
celor ce ştiu să iubească credinţa 
adevărată în Dumnezeu şi valorile 
neamului nostru românesc.

S Pr. Daniel Paşcanu

Primăria şi Consiliul Local 
Reghin, Protopopiatul Orto-
dox Român Reghin, Biblio- 

teca Municipală ,,Petru Maior” şi 
Despărţământul Reghin al Astrei 
au organizat duminică, 19 ianuarie 
a.c., un moment comemorativ dedi-
cat poetului Mihai Eminescu. Ast-
fel, la Biserica ,,Înălţarea Domnu-
lui” din localitate, după săvârşirea 
Sfintei Liturghii, în cadrul unei pre-
legeri am evocat vasta personalitate 
a poetului Mihai Eminescu şi ope-
ra sa impresionantă. În expunere, 
m-am referit la poeziile cu tematică 
religioasă ale lui Mihai Eminescu, 
la naţionalismul şi dragostea sa faţă 
de poporul român, precum şi la 
universalismul luceafărului poeziei 
româneşti. Totodată, doamna Ec. 
Maria Precup, Primarul Municipiu-
lui Reghin, a transmis un mesaj cu 
prilejul acestui eveniment. Apoi, de 
la ora 12:00, la bustul poetului nepe-
reche (situat în centrul municipiului 
Reghin, în faţa bisericii de la Proto-

popiatul Ortodox) a fost săvârşită o 
slujbă de pomenire în memoria ma-
relui poet Mihai Eminescu. Rân-
duiala parastasului a fost săvârşită 
de un sobor de preoţi, format din: 
părintele protopop Valentin Vârva, 
părintele Ionel Iacob şi părintele 
Alin Șut. De asemenea, s-au depus 
coroane şi jerbe de flori din partea 
organizatorilor. A fost o activitate 
cultural-spirituală de înaltă ţinută, 
de intensă trăire emoţională şi de 
un vibrant simţământ românesc. 
A luat parte o mulţime de oameni, 
iubitori de cultură, de literatură, 
fiind de faţă şi cadre didactice sau 
bibliotecari şcolari. A fost prezent şi 
prof. Ioan Conţiu, directorul Casei 
Municipale de Cultură „Eugen Ni-
coară” Reghin. 

Cu siguranţă, în centrul cultu-
rii naţionale rămâne mereu per-
sonalitatea de neegalat a poetului 
Mihai Eminescu, cel care a ridicat 
literatura română pe cele mai înalte 
culmi. Caracterul său, credinţa sa, 

pasiunea ce-l mistuia pentru mun-
că, pentru mai bine, pentru fru-
mos, ca şi întreaga sa creaţie nu sunt 
întâmplătoare. Ele îşi aveau izvoa-
re adânci şi bogate. Eminescu n-a 
fost şi nu s-a simţit nicio clipă ca o 
frunză bătută de vânt, ci, dimpotri-
vă, ca o fiinţă cu puternice rădăcini 
în trupul sănătos al poporului său, 
în înţelepciunea şi frumuseţea fol-
clorului acestuia. Cu via conştiinţă 
a acestor indestructibile rădăcini, 
Eminescu a putut fi un luptător ne-
obosit, care nu şi-a pierdut nicioda-
tă speranţa. 

Dincolo de talentul său ului-
tor, ceea ce face din Eminescu una 
din personalităţile creatoare cele 
mai de seamă ale lumii este tocmai 
imensitatea universului său lăun-
tric, în care descoperim arzătoarele, 
sfâşietoarele frământări ale veşnic 
nepotolitei sale conştiinţe umane şi 
artistice, totdeauna în căutarea ade-
vărului şi a cuvântului, ce poate ex-
prima în chipul cel mai exact acest 
adevăr. Mihai Eminescu este poe-
tul român care nu poate fi egalat şi 
în acelaşi timp face parte din galeria 
celor mai mari oameni de cultură 
din literatura universală. Prin el, 
poezia românească a urcat pe cele 
mai înalte culmi. Genialitatea şi ta-
lentul artistic deosebit l-au aşezat pe 
un loc demn, în rândul celor mai 
mari poeţi ai umanităţii.

S Prof. Florin Bengean

Tineri din întreaga ţară şi din diaspora 
au participat la tradiţionala Tabără de colinde 

de la Oaşa şi Găbud

Acţiune catehetică dedicată Sfintei Scripturi, 
în parohia Vătava, protopopiatul Reghin

La începutul anului 2020, 
cu ocazia sfințirii caselor, 
în parohia Vătava, proto-

popiatul Reghin, s-a desfășurat 
și acțiunea catehetică intitulată 
,,Biblia – sufletul familiei”. Ast-
fel, fiecare familie din această 
comunitate a primit în dar, din 
partea parohiei, o Sfântă Scrip-
tură, în total fiind dăruite 290 
de exemplare. Inițiativa aces-
tui proiect aparține preotului 
paroh și Consiliului parohial, 

dorindu-se astfel să fie răs-
plătită jertfelnicia și bunătatea 
enoriașilor, dar și să fie pentru 
fiecare credincios un punct de 
reper privind păstrarea neal-
terată a credinței strămoșești. 
Credincioșii, tineri și vârstnici, 
au primit cu bucurie și pioșenie 
Sfânta Scriptură, făgăduind să 
cerceteze mai profund cuvântul 
lui Dumnezeu.

S Pr. Vasile Rotaru
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Palatul Bucoleon e singura clă-
dire ce a mai rămas, chiar dacă 
sub formă de ruine, din fostul 

Mare Palat imperial bizantin. Faţa-
da cu trei geamuri impresionante, cu 
ancadramente de marmură invadate 
de plante agăţătoare mai amintesc de 
măreţia de odinioară. Palatul a fost 
ridicat pe ţărmul Mării Marmara 
pe vremea Împăratului Theodosie al 
II-lea (408-452). Numele provine de 
la un grup statuar reprezentând un 
leu doborând un taur, aşezat chiar pe 
chei. Statuia a fost aşezată acolo cu 
ocazia amenajării unui port privat pe 
vremea Împăratului Justinian. Poate 
pentru acest motiv, palatul era cu-
noscut şi sub numele de „Palatul lui 
Justinian”, dar în istorie a rămas cu-
noscut sub numele de Bucoleon. În 
secolul al IX-lea, Împăratul Theofil 
i-a adăugat o faţadă impunătoare ori-
entată spre mare. Împăratul Nichifor 
Focas (963-969), temându-se de o 
eventuală conjuraţie, a transformat 
palatul într-o fortăreaţă, ridicând un 

zid de apărare. Puternicele ziduri nu 
i-au împiedicat pe asasini să le escala-
de şi să-l suprime în noaptea de 11/12 
decembrie 969. Trupul fără viaţă al 
împăratului a fost aruncat în grădi-
nile palatului. 

Palatul Bucoleon a fost folosit 
de curtea bizantină până în secolul 
al XI-lea, când Comnenii au mutat 
reşedinţa imperială în nordul oraşu-
lui, în zona Vlahernelor. Impunăto-
rul palat a fost folosit, de asemenea, 
pentru unele întâlniri oficiale. Îm-
păratul Manuel Comnenul a primit 
aici pe regele Amaury al Ierusali-
mului şi pe sultanul de Rum, Kilij 
Arslan II. Totodată, în 1166, a fost 
organizat aici un sinod bisericesc. 

Palatul a fost devastat de către 
latinii celei de-a patra cruciade, re-
venind lui Bonifaciu de Montferrat. 
După cum spune Villehardouin, 
cronicarul cruciadei, nu se puteau 
număra comorile găsite acolo. Pe 
parcursul întregii stăpâniri latine 
(204-261), palatul a fost folosit ca re-

şedinţă, iar după recucerirea bizan-
tină din 1261, Mihail Paleologul a 
folosit o vreme palatul, dar a preferat 
Vlahernele. Părăsit, nemaigăsindu-
se fonduri financiare pentru întreţi-
nerea sa, Palatul Bucoleon a căzut în 
ruină. În această situaţie, ruinele au 
fost parţial distruse în 1873, pentru 
a face loc liniei de cale ferată către 
Sirkeci. Atunci s-a descoperit alături 
de alte statui şi grupul statuar de la 
care provine numele palatului. Leii 
de piatră ce străjuiau intrarea în 
port pot fi văzuţi azi la muzeul de 
Arheologie din Istanbul. În 2018 
municipalitatea Istanbului a anun-
ţat că palatul va fi restaurant şi redat 
patrimoniului cultural şi circuitului 
turistic.

În mai 1453, când turcii oto-
mani au cucerit Constaninopolul, 
Mehmet al II Cuceritorul, vizitând 
palatul, a recitat dintr-un poet per-
san: „Păianjenul ţese perdelele / din 
palatul Cezarilor / Bufniţa cheamă 
ceasurile / în turnurile Afrasiabului”.

Aşa în ruină cum este acum pa-
latul Bucoleon, el mai păstrează ceva 
din măreţia de odinioară. În numă-
rul viitor vom descrie celebrul pa-
lat Cenurgion ridicat de Împăratul 
Vasile I Macedoneanul. Dar până 
atunci să nu uitaţi: cea mai fascinan-
tă istorie e istoria bizantină.

S Pr. Cornel Marcu

Părintele Visarion Cioca s-a 
născut la data de 10 iulie 
1951, din părinţii Nicolae şi 

Ileana, fiind primul născut din cei 
trei fii ai familiei. A urmat cursu-
rile Școlii Generale din satul natal 
Deal, comuna Câlnic, iar apoi şi-a 
dedicat adolescenţa studiilor teo-
logice, urmând cursurile Semina-
rului Teologic din Cluj-Napoca şi 
ale Institutului Teologic de Grad 
Universitar din Bucureşti. Proaspăt 
licenţiat în teologie, a fost recrutat 
pentru a satisface Stagiul Militar 
obligatoriu, în Garnizoana Turda. 
Revenind în viaţa civilă, s-a căsăto-
rit, după care, la data de 4 martie 
1977, a fost hirotonit preot pe sea-
ma parohiei Noşlac.

Imediat după numirea în pa-
rohie, s-a implicat activ în dema-
rarea lucrărilor de edificare a bise-
ricii ortodoxe cu hramul „Învierea 
Domnului”, dar şi în administra-
rea comunei Noşlac, în calitate de 
primar, în perioada 1991-1996. 
Obiectivul prioritar în această ca-
litate l-a constituit retrocedarea 
proprietăţilor de teren beneficiari-
lor de drept. 

Începând cu anul 1996, s-a 
dedicat activităţii pastorale mili-
tare, urmând cursurile Colegiului 
Naţional de Apărare din cadrul 
Academiei de Înalte Studii Milita-
re. A activat ca şi preot militar la 
Regimentul 2 Tancuri din cadrul 
Brigăzii 6 Tancuri Târgu-Mureş, 
fiind, totodată, şi preotul militar 
al Garnizoanei Târgu-Mureş, cu 
gradul de Locotenent-Colonel. În 
această perioadă, a ctitorit împre-
ună cu camarazii de arme biserica 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 
în incinta Unităţii Militare, locaşul 
fiind sfinţit în anul 2001.

În anul 2009, a revenit la 
activitatea de preot paroh, în pa-
rohia Cecălaca şi filia Botez, pro-
topopiatul Luduş. Prin strădania 
părintelui Visarion Cioca, au fost 
demarate lucrările de reabilitare a 
iconostasului bisericii parohiale, 
care a fost sfinţită în anul 2013. La 
biserica din Botez, părintele a co-
ordonat şi realizat lucrările de re-
abilitare a iconostasului şi pictura 
generală a locaşului de cult. Pentru 
vrednicia de care a dat dovadă, în 
anul 1995 a primit distincţia de 
sachelar, iar în 2001, pe cea de ico-
nom-stavrofor.

Părintele Visarion Cioca a tre-
cut la Domnul în dimineaţa zilei 
de sâmbătă, 11 ianuarie 2020, iar 
slujba înmormântării a fost oficiată 
de către Înaltpreasfinţitul Părinte 
Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, 
înconjurat de un sobor de preoţi şi 
diaconi, în biserica „Învierea Dom-
nului” din Noşlac.

Dumnezeu să îi facă parte de 
odihnă veşnică şi să îl pomenească 
întru Împărăţia Sa.

S Pr. Nicolae Usca

Un obicei adeseori întâlnit 
în cuprinsul Transilvani-
ei, până în Maramureş şi 

Oltenia, „strigatul peste sat”, a fost 
practicat în noaptea de Anul Nou, la 
Bobotează sau la „lăsata secului”.

Legat fiind de peţitul fetelor, îl 
regăsim şi în zona Văii Gurghiului, 
unde este organizat de mai bine de 
100 de ani un târg în cadrul căruia 
comunităţile din vecinătatea comunei 
Gurghiu se întâlnesc an de an. A fost 
iniţiat de către nobilii maghiari, ca 
prilej de sărbătorire pentru ţăranii din 
satele aparţinătoare domeniului nobi-
liar, care se întindeau pe Valea Gur-
ghiului şi o parte din Valea Beicii.

Organizat mai întâi în piaţa 
centrală din Gurghiu, devenind tot 
mai popular în rândul locuitorilor 
din zonă, a fost strămutat apoi în 
zona fostei gări din localitate, lângă 
podul ce trece peste râul cu acelaşi 
nume spre Caşva, şi în cele din urmă 
pe platoul de lângă pădurea Mociar, 
loc unde se organizează şi astăzi.

Data desfăşurării acestui eveni-
ment a fluctuat şi ea în timp. Dacă 
la începuturi era 23 aprilie, la sărbă-
toarea Sfântului Mare Mucenic Ghe-
orghe, de unde şi numele de Târgul 
Sângiorzului, apoi a primit o dată 
schimbătoare în luna iunie, în funcţie 
de praznicul Rusaliilor, fiindu-i 
schimbat şi numele în Târgul fetelor.

Cete de săteni se adunau în 
ziua sărbătoririi, fiecare comunitate 
având un spaţiu bine delimitat, în 
care muzicanţii cântau melodii de joc 
specifice zonei. Tinerii se întâlneau, 

închegau prietenii din care mai apoi 
se dezvoltau căsnicii, totul sub su-
pravegherea şi acordul părinţilor. De 
obicei, căsătoriile erau încheiate între 
membrii aceleiaşi comunităţi, nefi-
ind agreate legăturile cu „lăturenii”, 
cei din alt sat, nici măcar la joc. 

Bucuria serbării era pregusta-
tă din ajun, când grupuri de feciori 
se adunau pe versanţii unor coline 
învecinate satelor şi împlineau acest 
obicei. Mai exact, erau două cete 
în fiecare sat, între care se purta un 
dialog prin care erau evidenţiate ati-
tudini şi caractere întâlnite la fetele 
de măritat. Prin intermediul ironiei 
erau prezentate celor curioşi greşeli, 
dar şi virtuţi ale fetelor ce se pregă-
teau de măritiş.

Spre exempu, în satul Sânmihai 
de Pădure, cele două cete de feciori 
ocupau versanţii sud-estic şi nord-
vestic de lângă vatra satului, aprin-
deau focuri de vreascuri, şi începeau 
strigatul, care avea pentru fiecare 
persoană sau situaţie anumite ironii.

Punctul culminant îl consti-
tuia momentul în care o roată din 
fier de la un plug sau de la teleguţă, 
înfăşurată în paie, era aprinsă şi ros-
togolită la vale, aceasta oprindu-se 
cel mai adesea în pârâul ce desparte 
cei doi versanţi. 

Auditoriul nu lipsea, curiozita-
tea îndemnându-i pe toţi să afle lu-
cruri inedite din viaţa tinerilor, cele 
mai emoţionate fiind tinerele, asista-
te de către părinţii lor. 

S Pr. Daniel Sava

Despre părintele Dragomir 
Peteleu putem spune că 
este un atlet a lui Hristos. 

În numele credinţei ortodoxe, ca un 
adevărat misionar, părintele a stră-
bătut cu pasul, vară sau iarnă, pe 
ierburi mari şi ude sau prin nămeţi, 
pe drumuri de căruţe sau pe poteci 
înguste, o bună parte din văile, dea-
lurile şi culmile Țării Moţilor; mii 
şi mii de kilometri, din credinţă şi 
dragoste faţă de păstoriţii săi. 

S-a născut la 27 mai 1942, pe 
Valea Arieşului Mic, comuna Vi-
dra, judeţul Alba, într-o familie de 
agricultori. Era al nouălea copil al 
părinţilor Gheorghe şi Maria Pe-
teleu. A urmat cursurile la Școala 
Gimnazială din localitate, absol-
vind şapte clase primare, după care 
s-a înscris la examenul de admite-
re la Seminarul Teologic din Cluj. 
După absolvirea celor cinci ani de 
seminar, s-a înscris la Institutul Te-
ologic de Grad Universitar din Si-
biu, pe care l-a absolvit, susţinând 
teza de licenţă la catedra de Istoria 
Bisericii Universale, sub îndruma-
rea Părintelui profesor Milan Șesan, 
având ca temă Relaţiile intercreştine 

în expunerea revistei „Mitropolia Ar-
dealului”.

În anul 1967, s-a căsătorit cu 
tânăra Rodica Trif din Vidra, ur-
mând apoi să fie hirotonit preot 
pe seama parohiei Vidra Medie, 
protopopiatul Câmpeni, în toamna 
aceluiaşi an, de către Preasfinţitul 
Părinte Teofil Herineanu, Episcop 
al Vadului Feleacului şi Clujului. 
Dumnezeu a binecuvântat familia 
părintelui cu trei fete: Aliona-Rodi-
ca, Adela-Maria şi Ancuţa Drago-
mira.

Vrednicul părinte Dragomir a 
slujit în Parohia Vidra Medie timp 
de 21 ani, unde, pe lângă activitatea 
pastorală, a efectuat lucrări de reno-
vare a bisericii şi a casei parohiale. 
În timpul regimului comunist, erau 
multe parohii vacante, iar din cauza 
lipsei preoţilor, părintele Dragomir 
a administrat pentru anumite pe-
rioade şi parohiile din apropiere: 
Vidra-Goieşti, Ponorel, Avram Ian-
cu, Târsa şi Poiana Vadului.

În toamna anului 1986, cu 
data de 1 noiembrie, preacucerni-
cul părinte a fost transferat în pa-
rohia Gârda, protopopiatul Câm-
peni, unde, de asemenea, a avut o 
activitate rodnică. Aici, părintele 
Dragomir, văzând marea dorinţă a 
credincioşilor de a avea un locaş nou 
de închinare, a construit o frumoa-
să biserică în centrul comunei, târ-
nosită în anul 1996 şi denumită, pe 
drept cuvânt, „Catedrala Moţilor”, 
datorită arhitecturii sale deosebite. 
Tot în timpul păstoririi sale, părin-
tele Dragomir a reuşit să constru-
iască o nouă biserică în filia Gheţar 
Ocoale, precum şi să renoveze bi-
serica din filia Iarba Rea. Părintele 
s-a preocupat şi de biserica veche, 
declarată monument istoric, făcând 

demersuri către Guvern şi reuşind 
să primească fonduri financiare 
pentru restaurarea picturii care este 
de o valoare inestimabilă.

Pentru bogata activitate, pă-
rintele Dragomir a primit mai mul-
te distincţii, toate culminând cu 
Crucea Patriarhală. Preacucernicia 
sa fiind din fire blând, a căutat pa-
cea, evitând conflictele şi tensiunile 
care au apărut în timpul păstoririi 
sale, dedicându-se întru totul sluji-
rii sacerdotale. 

După ani mulţi şi binecuvântaţi 
de slujire ca preot paroh, părintele 
Dragomir s-a pensionat, fiind îm-
bisericit la parohia Gârda pe care a 
păstorit-o timp de peste 28 de ani. 
La frumoasa vârstă pe care o are, 
părintele nu prea arată a pensionar. 
Și-a păstrat mersul sprinten, vocea 
caldă şi puternică, dar şi entuzi-
asmul, dragostea pentru slujire şi 
bucuria întâlnirii cu credincioşii. 
Slujeşte şi acum în biserica pe care 
a înălţat-o alături de gârdeni şi par-
ticipă cu bucurie la toate slujbele 
unde este chemat. Și, ca întotdeau-
na, este înconjurat cu veneraţie şi 
mult drag de locuitorii din zona 
tradiţională a Țării Moţilor. Des-
pre întreaga lui activitate de preot 
desfăşurată pe parcursul a mai mult 
de jumătate de secol şi pe un vast 
areal al Munţilor Apuseni, s-ar pu-
tea scrie mult. Dar părintele, mo-
dest, nu-şi asumă niciun merit. Ne 
spune că doar şi-a făcut datoria şi că 
a fost doar o zală din lanţul cu care 
gârdenii au pornit la treabă ca să-şi 
facă biserici trainice şi să-şi salveze 
bisericuţa strămoşilor.

Pentru toată activitatea, îl felici-
tăm, îi dorim sănătate şi mulţi ani.

S Pr. Andrei Bâldea

Plimbare prin Bizanţ (XVI)
Palatul Bucoleon

Părintele Dragomir Peteleu,
un preot vrednic din Ţara Moţilor

In memoriam:
Părintele Visarion Cioca (1951-2020)

Strigatul peste sat

» continuare în următoarele numere



Sfântul Maslu este una dintre 
cele şapte Sfinte Taine ale Bi-
sericii, prin care ea se roagă 

pentru cei bolnavi, care primesc 
tămăduirea de bolile sufleteşti şi 
trupeşti, ca şi iertarea păcatelor, în 
urma ungerii lor cu untdelemn sfin-
ţit, însoţit de rugăciunea preoţilor.

Termenul de „Maslu” provine 
din limba slavonă şi înseamnă unt-
delemn, având în vedere că materia 
prin care se administrează această 
lucrare sfinţitoare este untdelemnul, 
sfinţit de regulă de către şapte pre-
oţi. Taina şi slujba respectivă poar-
tă denumiri deosebite în Bisericile 
Ortodoxe, după cum acestea accen-
tuează unul din elementele de bază 
ale slujbei sau efectele ei. Aşa, de 
pildă, grecii îi spun Rugăciunea unt-
delemnului, iar slavii, Slujba sfinţirii 
untdelemnului. În cărţile de cult ale 
Bisericii Romano-Catolice, se folo-
sesc două denumiri: cea de Extrema 
unctio, adică ungerea cea mai de pe 
urmă, fiindcă era administrată mai 
ales celor ce se aflau pe moarte, şi 
cea de slujba ungerii bolnavilor, între-
buinţată după Conciliul II Vatican, 
prin care se exprimă concepţia mai 
nouă a acestei Biserici, referitoare la 
momentul săvârşit şi la efectele aces-
tei Taine în viaţa credincioşilor.

Aşa cum arată şi denumirea, 
dar mai ales conţinutul acestei sluj-
be, ea se săvârşeşte, de regulă, ce-
lor bolnavi, aşa cum a fost practica 
dintotdeauna a Bisericii, încă din 
vremea apostolică. Cu toate aces-
tea, Taina poate fi săvârşită şi celor 
sănătoşi fizic, întrucât prin ea se dă 
şi iertarea păcatelor. De aceea, în-
tâlnim în bisericile noastre practica 
săvârşirii ei şi pentru cei sănătoşi. 
În cazul în care se administrează 
numai celor bolnavi, Maslul se să-
vârşeşte la casa acestora sau la spi-
tal. Când se administrează şi celor 
sănătoşi, el se săvârşeşte de obicei 

în biserică şi se mai numeşte Maslu 
de obşte. Cei care participă la aceas-
tă Taină a Bisericii ar trebui să se 
spovedească înainte şi să primească 
dezlegare de păcate.

Sfântul Maslu se săvârşeşte, 
conform tradiţiei ortodoxe, de către 
şapte preoţi. Numărul de şapte are şi 
un sens simbolic. Pe de o parte, el su-
gerează cele şapte daruri ale Duhului 
Sfânt care se transmit prin rugăciune 
şi ungere cu untdelemn sfinţit. Pe 
de altă parte, el aminteşte anumite 
momente din istoria sfântă a mântu-
irii legate de acest număr: cei şapte 
preoţi care au înconjurat de şapte ori 
Ierihonul pentru a cădea, rugăciunea 
rostită de şapte ori de către proorocul 
Ilie pentru ploaie ş.a. De aceea, slujba 
cuprinde şapte pericope apostolice, 
şapte pericope evanghelice şi şapte 
rugăciuni, urmate fiecare de ungerea 
cu untdelemn sfinţit. Dacă numărul 
de şapte este greu de realizat, la ne-
voie Maslul poate fi slujit numai de 
cinci sau de trei preoţi, dar în niciun 
caz de unul singur.

Pentru săvârşirea Tainei Sfân-
tului Maslu este nevoie, ca la orice 
altă Taină, de o materie specială, 
care este untdelemnul. El se sfinţeşte 
printr-o rugăciune rostită de preoţi 
de şapte ori. Cu acest untdelemn se 
unge cel bolnav sau cei din biserică 
în cadrul Maslului de obşte, între-
buinţându-se şapte beţişoare, dacă 
este posibil din fire de busuioc, în-
făşurate la un capăt în vată şi care se 
înfig într-un vas cu făină.

La Maslul de obşte, pe lângă 
vasul cu untdelemn şi făină se mai 
aduce şi pâine. Există obiceiul ca în 
unele părţi, în untdelemn să se ames-
tece şi puţin vin, aducându-ne amin-
te de vindecarea celui căzut între tâl-
hari de către samarineanul milostiv, 
care a turnat peste răni untdelemn şi 
vin. Practica însă nu este canonică, 
de aceea nu trebuie cultivată. Untde-
lemnul sfinţit având, deci, o destina-
ţie precisă, ca şi făina binecuvântată, 
trebuie păstrate şi, mai ales, între-
buinţate după săvârşirea Sfântului 
Maslu, cu atenţie şi numai în scopuri 

religioase. Undelemnul rămas poate 
fi folosit la candele, acasă şi la bise-
rică şi, de asemenea, la ungerea cre-
dincioşilor. 

După întrebuinţare, beţişoarele 
de la Maslu se îngroapă în pământ 
curat sau se ard, cenuşa lor aruncân-
du-se, de asemenea, în loc curat. În 
unele părţi din ţară, şi în special în 
Moldova, unde se practică deshu-
marea morţilor la şapte ani şi reîn-
humarea osemintelor, se obişnuieşte 
ca acestea să fie unse cu untdelemn 
sfinţit la Maslu. Acesta se poate folo-
si şi la pregătirea mâncării pentru cel 
bolnav. Cât priveşte făina întrebuin-
ţată la Maslu, aceasta poate fi folosită 
pentru a se face pâinişoare din care 
să mănânce cei bolnavi pentru care 
s-a săvârşit Taina sau să se facă pres-
curi pentru Sfânta Liturghie.

Maslul fiind slujba săvârşită în 
special pentru cei bolnavi nu are li-
mite de timp sau de soroace la care 
să se săvârşească; el poate fi admi-
nistrat oricând solicită credincioşii. 
De regulă, însă, se obişnuieşte să se 
facă în zilele de luni, miercuri şi vi-
neri şi, dacă este posibil, în perioada 
posturilor de durată. Cât priveşte 
Maslul de obşte, acesta se săvârşeş-
te după obiceiul local, într-una din 
zilele săptămânii, iar în Săptămâna 
mare, de regulă, în Miercurea Mare, 
amintind de ungerea Mântuitorului 
de către femeia păcătoasă. Referitor 
la momentul din zi în care trebuie să 
se săvârşească Maslul, este de preferat 
dimineaţa, deşi în ultima vreme el se 
săvârşeşte la unele biserici şi seara.

» continuare din pag. 2
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Fuga
Biblica XVII

de Ioan-Adrian Popa
Alba Iulia

Nu vă miraţi
Dacă mă vedeţi singur pe străzi
Alergând haotic
Cât mă ţin picioarele! 
Tocmai am părăsit Egiptul:
Mi-am făcut în grabă 
Toate socotelile cu mine însumi 
Şi-am decis subit
Să fug din robia cruntă 
La care-am fost supus.
Contrar supoziţiilor încurajatoare,
Moise a refuzat să mă însoţească.
N-a avut argumente 
pro sau contra
Privitor la această 
expediţie temerară,
Dar şi-a motivat neparticiparea 
Cu vârsta înaintată 
Şi uzura fizică 
şi psihică acumulată 
În încercările precedente eşuate 
– De aceeaşi factură – 
Ale altora.
În plin pustiu fiind 
Acum caut cu disperare
S-ajung la Marea Roşie,
Căci în urma mea 
– Aşa cum era de anticipat –
E o hoardă de urmăritori
Gata să mă-ntoarcă din drum.
Însetat, flămând şi epuizat
N-am de la cine s-aştept 
Săvârşirea vreunei minuni.
Singurul miracol
La care-aş putea spera 

E să facă Dumnezeu abstracţie 
De zona geografică în care mă aflu
Şi să mute dintr-o parte în alta a 
planetei 
Noaptea polară
Să mi se piardă urma şi mirosul 
În întuneric şi ger.

Firul vieţii
de Mihail Crişan

Ruşii Munţi, jud. Mureş

Cum ar fi în viaţă, oare,
Fără nicio supărare,
Fără lacrimi pe obraz,
Să n-aibă omul necaz?

Zic şi eu, aşa-ntr-o doară,
Ar fi viaţa prea uşoară?
Şi mai stau şi mă gândesc
De ce semeni se-nvrăjbesc,
Nu se-mpacă şi se ceartă
Neam cu neam, soră cu frate.

De când eram încă prunci,
Ştiu că sunt zece porunci
De Dumnezeu din cer date,
Ele trebuie respectate.

Câteodată, făr’ să ştim,
Aproapelui îi greşim.
Dumnezeu Sfântul ne iartă
De-ndreptăm această faptă.

În păcat să nu cădem
Vă dau acum un îndemn:
Să fim buni şi răbdători,
Lui Dumnezeu rugători,
Că numai prin mila Sa,
De păcat ne vom scăpa.
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- Cartea lunii

Cultul Sfinţilor Trei Ierarhi 
avea să pătrundă în Ortodoxia 
românească şi chiar să prindă 

rădăcini puternice (a se vedea Ghe-
orghe Moisescu, „Sfinţii Trei Ierarhi 
în Biserica românească”, în Ortodo-
xia, 1/1960, p. 3-33). Cu siguranţă, 
din acest motiv, şi domnitorul Vasile 
Lupu pune sub ocrotirea spirituală a 
Sfinţilor Trei Ierarhi celebra sa ctito-
rie din Iaşi, biserica Trisfetitelor. În 
tradiţia populară românească, această 
sărbătoare poartă numele de Trisfetite, 
termen care provine de la slavonescul 
tri sventitelĭ şi înseamnă „trei sfinţi”. 
Această denumire se află în strân-
să legătură cu un altul, Trisfetiţele, o 
veche sărbătoare a femeilor, despre 
care etnografii cred că are rădăcini 
ante-creştine, ce mai apoi a fuzionat 
cu acest cult bizantin al Sfinţilor Trei 
Ierarhi. Conform tradiţiei populare, 
această zi este dedicată unor personaje 
feminine, trei la număr, care sunt fie 
mironosiţe, fie simple fete sau fetiţe, 
în jurul cărora gravitează atât o atmo-
sferă sacrală, cât şi una de anonimat. 
De asemenea, cu ocazia acestei zile, 
femeile cred că „Maica Domnului a 
ieşit la biserică cu pruncul Iisus, ui-
tând că n-a împlinit încă patruzeci 

de zile de la naştere. S-a întors înapoi 
până la termen (2 februarie) şi a făcut 
o fămioară (maramă) pentru biserică”. 
De altfel, tot în această zi, „se spune că 
se ducea la biserică Trifon şi în urmă 
se duceau şi trisfetiţele (trei femei). Ele 
l-au tuşit, iar el, simţindu-se păcătos, 
s-a întors, zicându-le: «Mergeţi voi azi, 
că ziua mea va fi mâine!»” (Antoa-
neta Olteanu, Calendarele poporului 
român, Bucureşti, Editura Paideia, 
2001, p. 79).

Cu alte cuvinte, putem spune că 
în spaţiul românesc, cultul Sfinţilor 
Trei Ierarhi a fuzionat cu o altă sărbă-
toare feminină locală şi a dat naştere 
unor obiceiuri şi ritualuri populare 
inedite despre care vom vorbi pe mai 
departe. Elementul principal care gu-
vernează sărbătoarea Trisfetitelor este 
interdicţia de a se lucra. El a fost ac-
centuat mai ales de creştinism, care 
a făcut din cinstirea Sfinţilor Trei 
Ierarhi un moment solemn şi impor-
tant. Tradiţia populară ne spune că fe-
meile respectă această regulă pentru a 
primi ajutor din partea lui Dumnezeu 
atunci când vor toarce, iar lucrul sau 
munca săvârşită, făcând abstracţie de 
această interdicţie, nu este una de cali-
tate. Pedepsele care vin de pe urma ne-

respectării acestei reguli îi conferă săr-
bătorii un caracter, oarecum, malefic: 
femeia care lucrează are mari şanse să 
rămână văduvă; cei care muncesc de 
Sfinţii Trei Ierarhi vor fi atacaţi de lupi 
pe cale, iar animalele domestice din 
ograda lor riscă să fie sfâşiate de aceşti 
prădători feroce (această credinţă po-
pulară este destul de puternică, deoa-
rece sărbătoarea se intersectează cu pe- 
rioada în care, în popor, sunt cinstiţi 
Filipii de iarnă); oamenii care nu res-
pectă interdicţia de a nu lucra în data 
de 30 ianuarie îşi pierd minţile şi nu 
vor fi ocrotiţi de diverse năpaste şi 
probleme de sănătate (fiind vorba, în 
special, de orbire); preotul nu trebuie 
să menţioneze numele sărbătorii pen-
tru că îi moare preoteasa.

Sărbătoarea Trisfetitelor, con-
form credinţelor populare, are un im-
pact major şi asupra naturii. Se crede 
că acum lupii se reproduc, iar lupoai-
ca va naşte în noaptea de Sfântul 
Gheorghe. Tot acum, începe logodna 
şi împerecherea păsărilor. De ase-
menea, grâul care a rămas neîncolţit 
în toamnă, prinde viaţă sub zăpadă. 
Începând cu ziua de 30 ianuarie, vre-
mea se schimbă, iar gerul îşi pierde 
din intensitate şi din constanţă, dar 

sunt momente în care el încă loveşte 
cu putere. În funcţie de cum va fi vre-
mea de Trisfetite, se fac prognoze me-
teorologice pentru întregul an: dacă 
streşinile curg, atunci primăvară va fi 
una friguroasă, iar dacă e ger, atunci 
vom avea o vară călduroasă. Sporturi-
le de iarnă şi divertismentul în aer li-
ber specific acestui anotimp (săniuşul 
sau schiatul) nu mai sunt posibile, 
pentru că pârtiile se strică, iar zăpada 
se înmoaie şi îşi pierde consistenţa.

Fiind şi o sărbătoare dedicată 
femeilor, cel puţin în gândirea po-
pulară, fetele tinere care doresc să 
se căsătorească cât mai curând şi 
să aibă o căsnicie fericită, trebuie 
să ţină, în data de 30 ianuarie, un 
post aspru, numai cu pâine, sare şi 
apă. Mamele care au fete de măritat, 
merg la biserică şi se roagă Sfinţilor 
Trei Ierarhi pentru ca fiicele lor să îşi 
găsească soţi buni. 

Există şi o serie de ritualuri şi 
obiceiuri, ţinute în această zi, care 
au legătură directă cu Biserica şi cu 
Dumnezeu. Astfel, se dă pomană o 
lumânare sau chiar o candelă, pentru 
a avea o viaţă luminată de Dumne-
zeu. La biserică se aduce colivă, care 
mai apoi se împarte celor săraci sau 

unui grup de trei bărbaţi (fapt ce îi 
simbolizează pe cei Trei Ierarhi). Tot 
acum, bolnavii se roagă pentru vin-
decare, iar văduvele cer prin rugă-
ciune, protecţie din partea Sfântului 
Grigorie Teologul, ocrotitorul lor. 
O grijă aparte este conferită şi celor 
care au murit neîmpărtăşiţi sau fără 
lumânare; pentru ei se aduc pomeni 
şi se închină rugăciuni. Femeile care 
au săvârşit păcatul avortului trebuie 
în această zi să împartă ofrande şi să 
ceară, prin rugăciune, iertarea aces-
tui mare păcat. Ziua de 30 ianuarie 
este considerată şi una a reconcilierii, 
în care se împacă rudele ce se află în 
conflict de multă vreme.

În concluzie, putem spune că în 
viaţa satului românesc, cultul Sfinţilor 
Trei Ierarhi a fost asimilat destul de 
uşor şi a dat naştere unor ritualuri 
şi obiceiuri populare interesante.  
Trisfetitele, vechea denumire popu-
lară a sărbătorii din data de 30 ianu-
arie, s-a ancorat foarte bine în viaţa 
ţăranului român, făcând din cei trei 
mari Ierarhi ai Bisericii, personaje im-
portante în spiritualitatea populară 
românească.

S Andrei Motora

Răspunsul Bisericii 
la întrebările societăţii

Nicolae D. Necula, Biserică şi cult pe 
înţelesul tuturor, Editura Europartner, 
Bucureşti, s.a., p. 171-174.

Trisfetitele

Ce este Taina Sfântului Maslu, 
când anume se săvârşeşte şi care 
este simbolismul acesteia? 



Ziua Culturii Naţionale are loc 
anual în România la data de 
15 ianuarie, cu scopul de a 

promova cultura, arta şi efortul aca-
demic. Această dată a fost aleasă ca Zi 
a Culturii Naţionale, întrucât repre-
zintă data naşterii poetului naţional, 
prozatorul, dramaturgul, publicistul 
şi gânditorul românilor Mihai Emi-
nescu (n. 15 ianuarie 1850 - d. 15 iu-
nie 1889). În Europa, fiecare ţară are 
o zi a culturii, care e legată de numele 
unor personalităţi marcante.

Ziua Culturii Naţionale a fost 
stabilită de către Parlamentul Ro-
mâniei prin Legea nr. 238 din 7 
decembrie 2010, reprezentând nu 
numai o zi în care îl celebrăm pe 
„Luceafărul” poeziei româneşti, 
dar şi o zi de reflecţie asupra cul-
turii române în general, a esenţei 
românismului izvorât din sufletul 
oricăruia dintre noi.

Mihai Eminescu s-a născut 
la 15 ianuarie 1850, la Ipoteşti, în 
judeţul Botoşani. A fost cea mai 
importantă voce din literatura ro-
mână. Avea o cultură aparte, ope-

ra sa poetică fiind influenţată de 
marile sisteme filosofice ale epocii 
sale, de marile sisteme de gândire 
ale romantismului, de teoriile lui  
Arthur Schopenhauer, Immanuel 
Kant şi de teoriile lui Hegel. A fost 
activ în societatea literară „Juni-
mea” şi a lucrat ca inspector şcolar 
în judeţele Iaşi şi Vaslui, iar timp de 
şase ani (1877-1883), ca ziarist la co-
tidianul „Timpul”, organul oficial 
al Partidului Conservator. A publi-
cat primul său poem la vârsta de 16 
ani, iar la 19 ani a plecat să studieze 
la Viena. Manuscrisele sale conţin 
46 de volume, cu peste 14.000 de 
file. A murit la 15 iunie 1889, la nu-
mai 39 de ani, în Bucureşti, fiind 
înmormântat în cimitirul Bellu. A 
fost declarat membru post-mortem 
al Academiei Române.

Pentru români, Mihai Emi-
nescu nu este numai cel mai mare 
poet şi cel mai strălucitor geniu pe 
care l-a zămislit pământul, apele şi 
cerul românesc, ci este întruparea 
însăşi a acestui cer şi pământ, cu 
toate frumuseţile, durerile şi nă-

dejdile crescute din ele. Eminescu 
a fost o personalitate copleşitoare, 
care i-a impresionat pe contem-
porani prin inteligenţa, memoria, 
curiozitatea intelectuală, cultura de 
nivel european, bogăţia şi farmecul 
limbajului. Fără Eminescu, noi ro-
mânii am fi mai săraci.

În timpul vieţii noastre, toţi 
ne-am folosit de Eminescu, chiar 
dacă unii cârcotaşi vor să-l doboa-
re de pe piedestalul cel mai înalt al 
României, denigrând personalita-
tea şi cultura sa de excepţie. Despre 
valoarea marelui poet, criticii nu 
încetează să scrie. Nimeni niciodată 
nu va reuşi să-i pângărească nume-
le şi spiritul. Numele său va dispă-
rea numai odată cu limba română, 
îmbogăţită şi împodobită de opera 
sa.

În activitatea lui, a fost hărţuit, 
cenzurat, interzis în publicarea in-
tegrală a operei sale. În ziaristică, 
articolele de fond ale lui Eminescu, 
de o limpezime şi actualitate per-
fectă, incomoda clasă politică ro-
mânească, ce dorea ca „marfa” 
numită Eminescu să fie livrată în 
ambalaj frumos, care să denatureze 
adevărul, pretenţie cerută de po-
runca celor aflaţi în acele vremuri la 
putere şi care-l plăteau. Fără dubii, 
publicistul Eminescu este cel mai 
important jurnalist din România, 
din toate timpurile.

Trăsătura dominantă a publi-
cisticii lui Eminescu a constituit 
orientarea spre politica pragmati-
că, biciuind fără rezerve moravuri-
le, întemeiată pe buna şi profunda 

cunoaştere a realităţii, păstrându-
şi independenţa totală faţă de par-
tidele politice. Această atitudine 
i-a adus multe necazuri în viaţă. 
Jurnalistul Eminescu apăra intere-
sele generale ale poporului român, 
fără a ţine seama de consecinţele 
pe care trebuia să le suporte. El 
combătea acţiunile de vânătoare a 
facilităţilor pe care le dădea pute-
rea politicienilor.

Deşi a ajuns jurnalist printr-un 
concurs de împrejurări, Eminescu nu 
a practicat jurnalismul ca pe o me-
serie oarecare, din care să-şi câştige 
existenţa. Articolele pe care le scria 
aveau menirea de a face cititorilor o 
educaţie politică reală după cum îşi 
dorea. Era preocupat să înţeleagă so-
cietatea românească şi să caute soluţii 
la problemele ei, soluţii de utilitate 
practică. George Călinescu afirma: 
„Este cel dintâi gânditor politic ro-
mân, care să-şi sprijine doctrina pe 
economie”. El nu spunea lucrurile cu 
menajament, ci cu mare curaj şi în 
mod direct. Activitatea de jurnalist 
i-a diminuat potenţialul său crea-
tor, era o muncă şablon, obositoare, 
aducătoare de dezamăgiri. Perioada 
istorică în care Eminescu a activat ca 
şi jurnalist era a Regelui Carol I, su-
pranumit „Întemeietorul”, şi poreclit 
de Eminescu „Îngăduitorul”.

 Și în mileniul al treilea, Mihai 
Eminescu este la fel de actual. Edi-
torialele sau articolele de fond pu-
blicate de el în ziarul vremii „Tim-
pul” sunt incomode chiar şi pentru 
actuala clasă politică românească. 
Amintim câteva dintre ele: Politică 

şi naţiune, din 20 martie 1882; De 
ce nu putem fi franţuji şi Legile sunt 
bune dar nu se potrivesc, din ciclul 
„Icoane vechi şi icoane nouă”, pu-
blicat în 1877; Echilibrul valoric în 
statul organic, din 8 noiembrie 1877 
etc. Nu trebuie uitat nici articolul 
Dezbinarea Poporului român, publi-
cat în revista „Convorbiri literare” 
din 1 august 1876, în care trata 
influenţa austriacă asupra români-
lor din Principate.

Lumea, din păcate, a cam de-
viat de la cultură în ciuda atâtor 
mijloace prin care ne putem apropia 
şi mai mult de ea şi s-o acceptăm 
ca singur element de dezvoltare, 
progres, echilibru, pace, bunăstare 
şi confort al vieţii. Ce poate fi mai 
trist decât rezultatele unei evaluări 
recente în care România este ţara 
din Europa cu cel mai mic consum 
de cultură şi deţinătoarea a nume-
roase zone de subcultură. După 
acest clasament, cred că este timpul 
să ne trezim la realitate şi să facem 
ce trebuie pentru a ne reveni şi a ne 
situa cât mai repede într-un clasa-
ment de care să nu ne fie ruşine, 
întrucât resurse avem.

Ne dorim ca Ziua Culturii 
Naţionale şi marcarea naşterii lui 
Mihai Eminescu să reprezinte un 
moment special al unirii românilor 
în jurul valorilor naţionale, prilej 
de mândrie că suntem români. Ori-
unde ne-am afla, să vorbim limba 
maternă şi să o transmitem curată 
generaţiilor viitoare.

S Dragomir Vlonga

6 Ianuarie 2020

Glasul Evangheliei
Menţinerea curăţiei inimii, 

acceptarea oricărei conse-
cinţe, ca preţ al loialităţii 

şi netrădării şi dorul (calea) mântu-
irii sunt «secretele» care fac din fi-
inţele duhovniceşti flori albe, flori 
pure, rădăcini crescute în şi din su-
fletele adânci ale strămoşilor noştri 
edenici”. Din fericire, edenismul, ca 
relaţie Dumnezeu-om, ca destin şi 
caracter, dar nu numai, cu sincope-
le lui, pe pământul românesc nu s-a 
prea întrerupt. Azi, însă, duhovni-
cia, ca mod de viaţă, este marginali-
zată şi estompată, dacă nu persiflată, 
ori este atât de discretă şi candidă că 
acoperă, in actu, foarte puţini îm-
bunătăţiţi; şi nici nu se mai decrip-
tează fenomenul sufletesc în pro-
funzimea şi sublimul duhovniciei; 
nici nu mai atinge înălţimea de la 
care se poate privi doar dumneze-
ieşte în toate colţurile sufletului şi 
ale lumii; în cauză este compromisul, 
reciproca şi uitarea complice; s-ar 
putea ca odată cu părintele Arsenie 
Papacioc, cu părintele Rafail Noi-
ca, cu părintele Iustin Pârvu şi încă 
trei-patru nume, duhovnicia adevă-
rată să-şi încheie parcursul paterical 
şi capodoperal, şi să eşueze în dia-
tribe licenţioase, în prestaţie la li-
mita imposturii şi blasfemicului, în 
producţii caricaturale, din raţiuni 
pur lucrative (…) Altcum, salutar, 
omenirea încă doreşte să fie „legată” 
şi de o identitate religioasă, declara-
tă, asumată ori ba; este vorba, dar, 
despre „reflexivitatea credincioasă” 
şi, implicit, de „reflexivitatea reli-

gioasă”, care continuă să hrănească 
spiritual, şi să ţină, Sărbătoarea, şi 
să-i dea strălucire (asta este, totuşi, 
o reverberaţie duhovnicească, fie ea 
şi inerţială). 

Duminica a 17-a după Ru-
salii (a Cananeencii): Ev. Mt. 15, 
21-28;

Duminica a 33-a după Ru-
salii (a Vameşului şi Fariseului): 
Ev. Lc. 18, 10-14;

Duminica a 34-a după Ru-
salii (a Fiului Risipitor): Ev. Lc. 
15, 11-32;

Duminica Lăsatului sec de 
carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi) 
Ev. Mt. 25, 31-46.

Pe calea devenirii lor duhovni-
ceşti, atât femeia canaaneancă, cât şi 
vameşul şi fiul risipitor, vor fi ajuns la 
înţelepciunea quasi-patericală şi vor 
fi zis: „să nu ne încredem în puterea 
noastră, şi ajutorul lui Dumnezeu va 
veni la noi; să nu avem mândrie şi 
ură faţă de semeni, că având acestea 
nu ne va fi primită rugăciunea; să ne 
împăcăm cu toţii, ca să avem îndrăz-
neală la rugăciune; să ne păzim ochii 
şi gândul, şi inima nu va vedea cele 
rele” (…) Tocmai de aceea, dar, le-a 
fost dat să-şi (re)găsească în Dum-
nezeu, Căruia s-au încredinţat, şi în 
memoria, iată, transsubstanţializată, 
liniştea şi salvarea după care atâta 
au tânjit derutaţi, dar nu întru totul 
atinşi de ireversibil şi păcatul greu; 
credem că vor fi gândit şi ei, precum 
ţăranul nostru, au simplificat pro-

blemele, au căutat şi au aflat calea 
curată – doar nu e aşa, totdeauna a 
fost oarecum, iar până la urmă cu 
voia lui Dumnezeu, va fi altfel, într-
un fel, cel mântuitor (...). Pentru că, 
ei ca şi noi, cei de azi, sau poate mai 
vârtos, s-au zbătut o vreme în pusti-
etatea propriei inimi, până ce a venit 
ceasul (citeşte: până i-a mâncat raiul, 
precum zicea părintele Cleopa). Toc-
mai, pentru că nu oricui, ci oame-
nilor cu un anumit traiect destinai 
le-a fost şi le este dat să înfrunte fan-
tasticul banalităţii, „să răsucească” 
firul vieţii până la epuizarea nuan-
ţelor şi variantelor. Și să descopere, 
finalmente, îndărătul faptelor lor, 
sugestia sau chiar aievitatea limitelor 
omeneşti, oricare ar fi el, omul (...) 
Nu trebuie să uităm, pe de altă par-
te, că sufletul ne este dat „să joace în 
noi”, să fie mereu dornic, neliniştit şi 
totuşi atât de sfios la întrebările care 
ne inundă şi la „larma lumii”, toc-
mai pentru ca poarta de taină ce o 
ar putea deschide să fie lauri pentru 
candoare şi nu un hău în care să (se) 
vadă „omenirea cum se dezumanizea-
ză şi iese din sens” (...)

Prin asemenea joc destinal, 
credem, vor fi trecut şi femeia ca-
naaneancă şi vameşul şi fiul risi-
pitor de vor fi fost în stare de acea 
sinceritate, credinţă, (po)căinţă, 
mărturisire, convertire năucitoare, 
nemaipomenite, profunde, rare, ca 
minunea, nepământescul şi blânde-
ţea nopţii de Crăciun, ori ca preafru-
moasa, perfecta, fericita, puternica, 
neasemuita, ceremonioasa, trium-

fătoarea, măreaţa şi transcendenta 
noapte de Paşti; tocmai pentru că, 
fără credinţă şi fără minune, viaţa 
este provizorie şi iluzorie (…) Este 
probatoriu, dar, în cauză, experierea 
„exerciţiului inteligent al credinţei”; 
adică, este vorba despre asumarea şi 
trăirea şi a răspunderii metafizice, ca 
„mod de viaţă”. Altfel spus, să cău-
tăm şi un rost al existenţei care să 
înfrumuseţeze „propria persoană şi 
nevoile ei imediate”; totul în actul 
compasional şi samaritean, evident 
discret şi dez-interesat, câte puţin, 
până când totul devine dorinţă, 
„mod de viaţă”, dialogul minunat al 
sufletului în stare să îndure chiar şi 
vinovăţia şi ruşinea nedrepte, doar 
pentru a schimba ceva în paradigma 
socială a credinţei. 

Marile caractere, spirite, se re-
găsesc, împlinesc şi descoperă, pe 
drept, la Înfricoşata, Cea din Urmă 
şi Dreapta Judecată, când se va con-
firma şi vădi adevăratul eu (sau, 
pentru unii, alter ego-ul). De unde, 
se vede treaba, omul nu doar va fi 
găsit drept, ori se va osândi pe lim-
ba lui, ci, mai ales, în faptele (ne)mi-
lei sale sufleteşti şi trupeşti. Și aşa, 
cum cuvântul „rupe tăcerea spre a 
face loc adevărului şi frumuseţii”, 
spre a ne emoţiona, şi faptele (ne)
milei animă sau sugrumă cuvinte-
le, le dau rost, ori le zădărnicesc, le 
confirmă sau le deconspiră adevă-
rata „faţă”; nu trebuie să uităm (şi 
Dumnezeu o face) faptul că omul 
este un amestec, o inter şi supra-pu-
nere, o convieţuirea, absolut inedite 

„de genialitate candidă şi de fiinţă 
răzvrătită şi frământată”, care-şi în-
ţelege atât de lucid (sau poate prea 
lucid) destinul tragic, post edenic.

Înfricoşata Judecată este dar fi-
rescul, noima, lucrurilor, este sensul 
istoriei, este, dacă vreţi, îndreptăţită 
implicare „directă şi miraculoasă” a 
lui Dumnezeu în lucrarea Sa. Nu-
mai că actul judecăţii n-are a face 
cu percepţia, cu practicile, cu chi-
chiţele, cu lamentabilul, omeneşti. 
Ci este vorba despre lucrarea unei 
fiinţe incoruptibile, iată, purtătoa-
re, împlinitoare, în stare de „un mi-
racol perpetuu”. Tocmai pentru că, 
deşi omul I-a făcut atâtea, Hristos 
S-a pus pe cruce pentru El, a în-
viat din morţi, s-a înălţat la ceruri 
(între înviere şi înălţare l-a învăţat 
într-atât), prin dumnezeirea şi pute-
rea Sa, are dreptul, este firesc, este 
în logica şi firea lucrurilor, să pună 
capăt unei anumite ordini şi istorii. 
Și face asta, şi pentru a-l scoate pe 
om din această istorie şi din aceas-
tă lume senzorială, şi a-l pregăti şi 
„vămui” pentru veşnicia cea cereas-
că (care, să fie limpede, n-are nicio 
reflectare, conotaţie, reverberaţie, 
imagine fizică, mecanică, contin-
gentă). Atunci vom primi după 
merite, doar atunci pe deplin; iar 
timpul se va „surpa”, se va opri şi 
va începe dincolo de timp(ul); atunci 
nu va mai fi nevoie să visăm, nici să 
ne închipuim nimic pentru că vom 
vedea totul.

S Pr. Iosif Zoica

În data de 15 ianuarie, românii de pretutindeni serbează
Ziua Culturii Naţionale



l În primele secole, Crăciunul şi Boboteaza erau prăz-
nuite în aceeaşi zi?

Sărbătoarea Botezului Domnului sau Boboteaza, prăznui-
tă în fiecare an la 6 ianuarie, alături de ziua de pomenire 

a Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, 7 ianuarie, marchează 
sfârşitul sărbătorilor dedicate Naşterii Mântuitorului. În Ră-
sărit, până în a doua jumătate a secolului al IV-lea, Naşterea 
Domnului era serbată în aceeaşi zi cu Botezul, la 6 ianuarie. 
Această îndoită sărbătoare era numită „Epifania” – Praznicul 
Arătării Domnului în lume.

În secolul al IV-lea, s-a făcut un schimb între Răsărit 
şi Apus: Răsăritul a îmbogăţit Apusul cu Sărbătoarea Bo-
tezului Domnului, numită Epifanie sau Teofanie, pentru că 
Sfânta Treime S-a arătat la Botez şi, prin arătarea Domnu-
lui, prin descoperirea lui Dumnezeu, se cuprindea şi Întru-
parea, Naşterea, în vreme ce Apusul ne-a dat Sărbătoarea 
aceasta cu dată fixă de la 25 decembrie, Sărbătoarea Naş-
terii Domnului, după calcule astronomice legate de solsti-
ţiul de iarnă, creând acel ciclu al Sărbătorilor cu dată fixă 
în ordine cronologică: 25 decembrie – Întruparea, apoi 1 
ianuarie – Tăierea împrejur, 6 ianuarie – Botezul, 25 martie 
– Buna Vestire etc. 

Uniformizarea în creştinătatea orientală şi occidentală 
a datelor de prăznuire separate, 25 decembrie, respectiv 
6 ianuarie, pentru cele două praznice, s-a făcut mai mult 
din raţionamente practice. Majoritatea popoarelor păgâne 
aveau sărbători solare în jurul solstiţiului de iarnă (22 de-
cembrie). Biserica, prin mutarea zilei de prăznuire a Naşterii 
Domnului pe data de 25 decembrie, dorea să contracareze 
sărbătoarea zeului Mithra, zeul Soarelui, atât de populară 
în lumea păgână. Tocmai de aceea, de Crăciun, majoritatea 
troparelor şi a stihirilor îi atribuie Mântuitorului apelative 
precum: „Soarele dreptăţii” (Mal. 4, 2), „Răsăritul cel de sus” 
(Zah. 6, 12) ş.a. 

Sărbătoarea Naşterii Domnului şi a Teofaniei nu tre-
buie să constituie un prilej de reflecţii şi analize sentimen-
taliste, ci de conştientizare a importanţei vitale a Întrupării 
Domnului. Ambele sărbători se bucură de o bogată tra-
diţie populară, de inspiraţie religioasă, la majoritatea po-
poarelor creştine, aceasta fiind o dovadă în plus a vechimii 
celor două praznice.

Basilica.ro
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 Creştini, ştiaţi că... ?

 Actualitatea creştină
l O stradă din New York va purta numele unui preot  
ortodox

Consiliul Municipal din New York a hotărât ca o stradă din 
cartierul Brooklyn să poarte numele unui renumit preot 

ortodox care a slujit în zona respectivă timp de peste 50 de 
ani. Strada se va numi „Pr. Paul Schneirla” în semn de apreci-
ere pentru activitatea pastorală desfăşurată de clericul bise-
ricii „Naşterea Maicii Domnului” din cartierul newyorkez. În 
mod special a fost aleasă strada unde se află lăcaşul de cult, 
la intersecţia dintre Bulevardul Ridge şi Strada nr. 81.

„Fie că sunt veterani, activiști ai comunității sau doar eroi 
de zi cu zi, a fost întotdeauna o deosebită onoare pentru 
mine să contribui la dedicarea unei bucăţi din cartierul nos-
tru oamenilor care au lăsat o amprentă indelebilă”, a declarat 
Justin Brannan, membru al consiliului local. 

Părintele Paul Schneirla a fost primul paroh al comu-
nităţii antiohiene „Sfânta Maria” din Brooklyn, unde a slujit 
din 1951 până la pensionarea sa, în 2002. Teolog renumit, 
cu o lungă listă de realizări notabile, părintele Schneirla a 
fost membru în Consiliul Național al Bisericilor începând cu 
1940. A slujit ca preot al Arhiepiscopiei Antiohiei timp de 71 
de ani și a fost primul președinte al Departamentului arhi-
episcopal de educație creștină. Arhiepiscopia Antiohiană a 
primit sub oblăduirea ei cel mai stabil şi de succes grup de 
rit occidental, Societatea preoţilor de mir Sfântul Vasile, în 
1961. După primire, ei au devenit Vicariatul de rit occidental, 
iar liderul lor, Alexander Turner, a devenit preot ortodox şi 
vicar-general până în 1971 al Vicariatului. După adormirea 
acestuia, părintele Paul Schneirla a devenit vicar-general. De 
asemenea, vrednicul sacerdot a fost profesor la Institutul 
de Teologie „Sfântul Vladimir” şi a fondat revista Cuvântul a  
Arhiepiscopiei Antiohiene a Americii de Nord. Preacucernicia 
sa a trecut la cele veşnice în anul 2014.
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Din itinerarul parcurs de Nico-
lae Bălcescu în Transilvania, 
în anii 1848-1849, vom ur-

mări prezenţa lui în Munţii Apuseni, 
având, după cum se ştie, scopul de a 
realiza o împăcare româno-maghiară, 
îndreptată împotriva duşmanilor co-
muni: regimul habsburgic şi regimul 
ţarist.

În dorinţa de împăcare a popu- 
laţiei româneşti cu etnicii unguri, 
Bălcescu va pleca în tabăra militară a 
lui Avram Iancu din Munţii Apuseni. 
În luna iulie 1849, îl găsim la Abrud, 
unde este găzduit pentru un timp în 
casa lui Ioan Sterca Șuluţiu, tribunul 
de onoare al Crăişorului Munţilor. 
Bălcescu venea de la Cluj, unde po-
posise, după ce Kossut, la Seghedin, îi 
încredinţase misiunea de a mijloci îm-
păcarea mult dorită, în urma pătrun-
derii oştilor ţariste în Transilvania. Iată 
cum apare Bălcescu în Memoriile lui 
Iosif Sterca Șuluţiu, prietenul apropi-

at al lui Avram Iancu, fiul Tribunului 
Ioan Șuluţiu: „Casa şi masa şi inima 
părinţilor mei au fost pururea deschi-
se. Sub toată durata revoluţiunii, era 
în casa noastră ca într-un hotel... Au 
venit apoi exilaţii politici: Alexandru 
Golescu, profesorul Ioan Ionescu de la 
Brad, Racoviţă, Adrian, Nicolae Băl-
cescu, genialul Bălcescu…”

Bălcescu a stat la Abrud de la 
sfârşitul lunii iulie şi până la 3 august 
1849. La Abrud, se afla atunci şi tabă-
ra lui Avram Iancu. Acest lucru se ştie 
nu numai din cele scrise de Iosif Sterca 
Șuluţiu, care ne spune că Bălcescu a 
fost în casa tatălui său, ci şi din studiul 
comemorativ din 15 mai 1851 scris de 
către însuşi Nicolae Bălcescu la Paris 
şi publicat în ziarul Junimea română, 
cu titlul „Mişcarea românilor din Ar-
deal la 1848”, studiu din care Nicolae 
Iorga, în anul 1920, publică o bună 
parte în limba franceză, sub titlul Les 
Motzi et la révolution de 1848.

Tabăra lui Iancu se afla deasu-
pra casei Șuluţeştilor, de pe strada 
Mărăşeşti, deasupra cimitirelor. Iată 
ce scria Bălcescu: „Fost-am de am vă-
zut însumi pe acei îngrozitori moţi, în 
acea vreme când inima îmi era zdro-
bită, căci din toate părţile vedeam 
naţionalitatea română călcată şi strivi-
tă de duşmanii străini; fusei fericit a 
găsi pe acele piscuri uriaşe, pe deasu-
pra norilor, o naţionalitate şi o viaţă 
românească înfocată şi puternică. Cu 
ce entuziasm frenetic fusei aclamat şi 
binecuvântat de acei ţărani, când le 
spusei că am venit să le aduc urări de 
noroc şi de izbândă din partea fraţilor 
lor din ţară, minunaţi de vitejia lor! În 

ce tăcere adâncă mă ascultau ei când 
le vorbeam de puterea naţiei româ-
ne, de numărul ei, de întinderea pă-
mântului ce i-a dat Dumnezeu şi de 
ursitele măreţe ce o aşteaptă în viitor! 
Am auzit în ruinele Abrudului, oraş 
pustiit în tragica scenă ce se petrecu în 
luna mai 1849, am auzit o jună, înaltă 
şi frumoasă, fată de munte, cântând 
un cântec dulce şi duios... Acest cân-
tec îmbărbător de simţire, acea albă, 
rumenă şi frumoasă fecioară, ruinele 
pârlite şi înnegrite ale Abrudului ce 
mă înconjurau, motivele mormintelor 
ungureşti pe care le vedeam de-alături 
mă impresionară foarte. Mi se păru 
a avea înainte-mi o vedenie; mi se 
păru a vedea geniul naţionalităţii ro-
mâne stând pe deasupra mormintelor 
duşmanilor străini şi cântând un imn 
de înviere…”

 Aşadar, în luna iulie a anului 1849, 
Avram Iancu îşi avea tabăra la Abrud, 
unde se aflau găzduiţi refugiaţii poli-
tici din Țară Românească şi Moldova. 
Tot aici era şi sediul operaţiunilor mi-
litare. Din Abrud, Bălcescu, care fuse-
se şi la Câmpeni, a coborât spre Ighiu, 
dar ştim că a revenit, de groaza mus-
calilor, înapoi la Câmpeni, iar după o 
lună a ajuns la Arad, unde a înmânat 
scrisoarea prin care Iancu făcea cunos-
cut fruntaşilor maghiari că asigura ne-
utralitatea în timpul luptelor lui Bem 
cu austro-ruşii. Erau toate întârziate, 
însă la Câmpeni, Bălcescu se va fi 
întâlnit cu Iancu în casa chirurgului 
Kalcher, unde Crăişorul Munţilor îşi 
avea cartierul general.

S Pr. Pavel Moldovan

De-a lungul vremii, credinţa po-
porului român a fost supusă 
unor grele încercări, care însă 

au fost biruite cu demnitate şi curaj de 
către oameni mărturisitori şi duhovni-
ceşti care purtau în suflet cuvintele lui 
Hristos: „Fericiţi veţi fi când din prici-
na Mea vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi, 
minţind, vor zice tot cuvântul rău împo-
triva voastră” (Mt. 5, 11). Suferinţele din 
închisorile comuniste oglindesc marti-
riul din zorii creştinismului, iar cuvin-
telor apologetului Tertulian – „sângele 
martirilor este sămânţa creştinilor” – le 
corespund în vremurile noastre cele ale 
părintelui Arsenie Papacioc: „Comunis-
mul a umplut cerul de sfinţi”.

După căderea regimului totalitar, 
cei care au supravieţuit supliciilor şi 
torturilor din temniţele comuniste şi 
din lagărele de muncă au făcut cunos-
cute lumii cele trăite în detenţie, dar şi 
transformarea suferinţei lor în bucurie 
şi în cale spre mântuire. Cei care au pri-
mit cununa muceniciei în închisoare au 
rămas în memoria posterităţii datorită 
mărturiilor colegilor supravieţuitori, 
care au scos la iveală portrete neprihă-

nite demne de sinaxare. Un astfel de 
exemplu este tânărul Valeriu Gafencu, 
care „în pofida unui regim brutal şi a 
unor condiţii de trai necruţătoare, a 
dovedit o seninătate şi o luciditate, greu 
de explicat şi de înţeles” († Irineu, Ar-
hiepiscop al Alba Iuliei Cuvânt înainte, 
în Sfântul închisorilor. Mărturii despre 
Valeriu Gafencu, Alba Iulia, Editura 
Reîntregirea, 2017, p. 6).

Valeriu Gafencu s-a născut la 24 
ianuarie 1921, în Basarabia, în comuna 
Sângerei, din apropierea oraşului Bălţi, 
într-o familie înstărită. Tânărul Vale-
riu s-a făcut remarcat încă din vremea 
când era elev: avea rezultate foarte bune 
la învăţătură, era iubit de colegi şi foar-
te apreciat de profesori, exigent cu sine 
însuşi şi, de asemenea, exigent cu edu-
carea surorilor lui. Ca frate mai mare, 
le supraveghea îndeaproape. Suflet 
sensibil, iubea literatura şi a avut câteva 
încercări literare, pe care le-a publicat 
în revista liceului. Ca student al Facul-
tăţii de Drept din Iaşi, Valeriu a fost un 
model de conduită modestă şi curată. 
În toamna anului 1941, în condiţiile în 
care Mişcarea Legionară era scoasă în 
afara legii, tânărul student, la vârsta de 
20 de ani, a fost arestat şi condamnat la 
25 de ani închisoare.

Valeriu Gafencu a fost trimis la în-
chisorile de la Aiud (1941-1949), Piteşti 
(noiembrie-decembrie 1949) şi Târgu 
Ocna (1949-1952), după ce se îmbolnă-
vise de tuberculoză. Pe durata detenţiei, 
în jurul său s-a format un grup mistic 
din care făceau parte Anghel Papacioc, 
Ioan Ianolide, Traian Trifan, Virgil 
Maxim, Traian Marian, Vasile Serghie, 
Marin Naidim şi alţii. Toţi aceştia au 
renunţat la orice fel de orientare politi-
că sau filosofică, preocupându-se doar 

de trăirea autentică a învăţăturii creşti-
ne şi de mântuirea sufletului.

Părintele Mihai Lungeanu, un 
alt nevoitor din închisorile comuniste, 
ne oferă o însemnată mărturie despre 
gestul creştinesc pe care l-a făcut Va-
leriu Gafencu, salvând viaţa pastorului 
protestant de origine iudaică Richard 
Wurmbrand. Unii bolnavi au primit 
de la familii medicamentul salvator, 
streptomicina, care pe atunci făcea mi-
nuni în bolile de plămâni. Printre ei se 
afla şi Leonida Stratan, a cărui stare de 
sănătate se îmbunătăţise. Drept urma-
re, a hotărât să-i dea medicamentul lui 
Valeriu, care se afla într-o stare gravă. 
Valeriu l-a primit, dar, la rândul său, 
în ciuda argumentelor şi opoziţiei celor 
apropiaţi, l-a cedat pastorului Wurm-
brand (Sfântul închisorilor. Mărturii 
despre Valeriu Gafencu, Alba Iulia, Edi-
tura Reîntregirea, 2017, p. 156).

Sfântul închisorilor, cum a fost nu-
mit Valeriu Gafencu de către părintele 
Gheorghe Calciu, a trecut la Domnul 
pe 18 februarie 1952, cu o împăcare 
îngerească, după primirea Preacurate-
lor Taine ale lui Hristos. Vorbind des-
pre starea de har în care se afla în ziua 
trecerii în veşnicie, iar Ioan Ianolide va 
mărturisi mai târziu: „E ziua cea mai 
fericită pe care am trăit-o, deşi îmi mu-
rea cel mai scump om din viaţă. Dar 
tocmai el, în ziua aceea, mi-a transmis 
starea de plinătate lăuntrică ce mă în-
soţeşte şi azi. Cred că am fost în ceruri. 
Cred că am fost şi eu lângă Hristos, 
fiindcă Hristos era prezent în Valeriu” 
(Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos, 
Bucureşti, Editura Christiana, 2006, 
p. 251).

S Pr. Nicolae Aloman

Nicolae Bălcescu în Munţii Apuseni

Valeriu Gafencu (1921-1952)
Martyria



Duminică, 1 decembrie v A liturghisit 
în Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia. La 
finalul Sfintei Liturghii, a oferit Ordinul „Cre-
dinţă şi Unire” domnului General-locotenent 
Mihai Șomordolea, Consilier de Stat în De-
partamentul Securităţii Naţionale la Secreta-
riatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, 
domnului General-maior Viorel Pană, Șeful 
Statului Major al Forţelor Aeriene, şi dom-
nului Comandor Cristian Manolachi, Șeful 
Departamentului Resurse umane din cadrul 
Statului Major al Forţelor Aeriene. Apoi, pe 
esplanada din faţa Catedralei, a oficiat slujba 
de Te-Deum, adresând un mesaj festiv româ-
nilor adunaţi la marea sărbătoare. În continu-
are, a asistat la parada militară, organizată cu 
prilejul serbării Zilei Naţionale a României.

Marţi, 3 decembrie v La Casa de 
Cultură a Studenţilor din municipiul Alba 
Iulia, a participat la evenimentul „Bucuria 
darului”, organizat de către Asociaţia Filan-
tropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu 
DGASPC Alba, cu prilejul Zilei Internaţio-
nale a Persoanelor cu Dizabilităţi.

Joi, 5 decembrie v La Seminarul Te-
ologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din 
Alba Iulia, s-a întâlnit cu elevii secţiei Teo-
logie Pastorală, cărora le-a adresat cuvinte 
duhovniceşti despre patronii spirituali ai 
claselor lor.

Vineri, 6 decembrie v A oficiat Sfân-
ta Liturghie în parohia Reghin-Iernuţeni, 
păstorită de părintele Claudiu Chiorean, 
Inspector de Religie în cadrul Inspectoratu-
lui Școlar Judeţean Mureş. În continuare, a 
săvârşit slujba de binecuvântare a Centrului 
cultural-catehetic „Sfânta Mare Muceniţă 
Ecaterina”, iar la final le-a oferit binefăcăto-
rilor Diplome de aleasă cinstire.

Sâmbătă, 7 decembrie v În biserica 
„Înălţarea Domnului” – Catedrala Mare 
din municipiul Târgu-Mureş, a oficiat sluj-
ba de Te-Deum cu prilejul Întâlnirii anuale a 
tinerilor din Arhiepiscopia Alba Iuliei, ediţia a 
IX-a, adresându-le celor prezenţi o alocuţiu-
ne despre modurile prin care ei pot primi ha-
rul lui Dumnezeu. Seara, în biserica „Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” din oraşul Luduş, 
a asistat la concertul de colinde susţinut de 
către artista Paula Seling.

Duminică, 8 decembrie v A cele-
brat Dumnezeiasca Liturghie la Schitul 
„Înălţarea Domnului” de la Răzoare, proto-
popiatul Luduş, aflat sub oblăduirea maicii 
stareţe Rafaela Paiuş.

Luni, 9 decembrie v A efectuat vizi-
te pastorale la Ocolul Silvic din municipiul 
Sighişoara şi în trei parohii din protopopia-
tul Sighişoara, însoţit fiind de către părinte-
le protopop Ovidiu Dan.

Marţi, 10 decembrie v A efectuat vi-
zite pastorale la Unitatea de Pompieri şi la 
Școala Gimnazială „Aurel Mosora” din mu-
nicipiul Sighişoara, în parohia Hetiur şi la 
Casa de tip familial „Sfântul Ierarh Nicolae” 
din parohia Criş, protopopiatul Sighişoa-
ra, însoţit fiind de către părintele protopop 
Ovidiu Dan.

Joi, 12 decembrie v În parohia Albac, 
protopopiatul Câmpeni, a săvârşit Taina 
Sfântului Botez pentru pruncul George, fiul 
părintelui profesor Gavril Trifa.

Sâmbătă, 14 decembrie v În Cate-
drala Reîntregirii, a asistat la slujba Vecerniei 
mari şi a susţinut prelegerea intitulată „Stă-
pânirea comunistă inumană şi jertfa mărtu-
risitoare a celor mai buni români”, în con-

textul aniversării a 30 de ani de la căderea 
regimului comunist din România.

Duminică, 15 decembrie v A oficiat 
slujba de resfinţire a bisericii şi Sfânta Litur-
ghie în parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” 
– Platoul Romanilor din Alba Iulia. La fi-
nalul slujbei, părintelui Grigore Buda i-a 
acordat Crucea Sfinţilor Ierarhi Bălgrădeni, 
părintele Alexandru Teompa a fost hirotesit 
întru iconom-stavrofor, iar binefăcătorii sfân-
tului locaş de închinare au primit Diplome 
de aleasă cinstire. În continuare, a săvârşit 
slujba de binecuvântare a Centrului cultu-
ral-catehetic „Sfântul Grigorie Teologul”.

Luni, 16 decembrie v În Aula „Te-
octist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, a 
participat la şedinţa solemnă, iar în Sala Si-
nodală din Reşedinţa Patriarhală la şedinţa 
de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române.

Marţi, 17 decembrie v De sărbătoa-
rea Sfântului Prooroc Daniel, în Catedrala 
Patriarhală din Bucureşti, a liturghisit, în 
sobor arhieresc, condus de către Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodo-
xe Române.

Joi, 19 decembrie v A participat la 
întrunirea Consiliului profesoral al Semi-
narului Teologic Ortodox „Sfântul Simion 
Ștefan” din Alba Iulia, rostind un mesaj du-
hovnicesc. De asemenea, în Salonul oficial 
al Centrului eparhial, a primit grupuri de 
colindători, vestitori ai Naşterii Domnului, 
pe care i-a zidit sufleteşte prin învăţături 
privind însemnătatea luminosului praznic.

Vineri, 20 decembrie v În Salonul 
oficial al Centrului eparhial, a primit cete de 
colindători, cărora le-a adresat frumoase cu-
vinte despre importanţa sărbătorii Naşterii 
Domnului.

Duminică, 22 decembrie v A săvârşit 
Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala arhi-
episcopală din Alba Iulia. Seara, a asistat la 
slujba Vecerniei şi la concertul de colinde 
susţinut de către corala „Sfânta Treime” a 
Catedralei Reîntregirii.

Luni, 23 decembrie v A efectuat o 
vizită pastorală la Centrul pentru persoane 
vârstnice „Sfânta Ana” din oraşul Teiuş.

Marţi, 24 decembrie v A oficiat sluj-
ba Pavecerniţei mari cu Litie în Catedrala 
arhiepiscopală din Alba Iulia.

Miercuri, 25 decembrie v De Prazni-
cul Naşterii Domnului, a slujit în Catedrala 
arhiepiscopală din Alba Iulia. După Sfânta 
Liturghie, în Salonul oficial, a avut loc re-
cepţia îndătinată.

Joi, 26 decembrie v De sărbătoarea 
Soborului Preasfintei Născătoare de Dum-
nezeu, a celebrat Dumnezeiasca Liturghie în 
biserica „Înălţarea Domnului” – Catedrala 
Mare din municipiul Târgu-Mureş.

Vineri, 27 decembrie v La Mănăs-
tirea „Hristos Pantocrator” din municipiul 
Alba Iulia, a participat la Sfânta Liturghie şi 
a rostit un cuvânt de învăţătură.

Duminică, 29 decembrie v A asistat 
la Sfânta Liturghie săvârşită la Mănăstirea 
„Buna Vestire” de la Pătrângeni şi a predicat.

Marţi, 31 decembrie v În Catedrala 
Reîntregirii din Alba Iulia, la miezul nopţii, 
a oficiat Slujba ce se săvârşeşte în noaptea tre-
cerii dintre ani, adresând credincioşilor un 
scurt cuvânt ocazional.

A consemnat
Eugen Bărăian

Secretar eparhial

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Irineu 
a celebrat Dumnezeiasca Liturghie 

în parohia Sebeş III

Arhipăstorul Alba Iuliei a liturghisit în parohia 
„Sfânta Treime” din municipiul Reghin, 

judeţul Mureş

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a slujit în 
biserica „Sfânta Treime” din municipiul 

Târnăveni, judeţul Mureş

 ll Evenimente

De sărbătoarea Sfân-
tului Prooroc şi 
Îna intemergător 

Ioan, 7 ianuarie, Înaltprea-
sfinţitul Părinte Irineu a 
oficiat Dumnezeiasca Li-
turghie în biserica parohiei 

Sebeş III. La altarul aceste-
ia slujeşte, de peste 30 de 
ani, vrednicul părinte Ni-
colae Cristian.

Elementele arhitectu-
rale din interior aparţin sti-
lului baroc. Iconostasul şi 

amvonul aparţin aceluiaşi 
stil şi se încadrează perfect 
în arhitectura bisericii. În-
tre anii 1989-1992, aceasta 
a fost pictată în stil neo-
bizantin de către pictorul 
bisericesc Ioan Preduţ din 
Orăştie, în tehnica fresco.

Bucuria întâlnirii din-
tre creştini şi Ierarhul lor a 
fost sporită de faptul că nu 
a mai fost aici o Liturghie 
arhierească din anul 1992. 
Pentru bogata activitate 
pastoral-misionară, preotul 
paroh a fost hirotesit ico-
nom-stavrofor.

S Arhid. Rafael Orzeiu

Duminică, 12 ianua- 
rie, Înaltpreasfin-
ţitul Irineu, încon-

jurat de un sobor de preoţi 
şi diaconi, a celebrat Sfânta 
Liturghie în parohia „Sfân-
ta Treime” din municipiul 
Reghin. Credincioşii acestei 
comunităţi sunt păstoriţi 
de către părintele Dimitrie 
Gherman.

Din documentele vre- 
mii reiese că parohia a 
fost înfiinţată oficial în 
anul 1784. Prima biserică 
din lemn a purtat hramul 
„Sfântul Ierarh Nicolae”, 
fapt dovedit de inscripţia de 
pe un clopot, ce a fost dă-
ruit la anul 1760, cu prilejul 

naşterii lui Teodor Bardosi. 
Acesta a făcut parte dintr-o 
familie de negustori, ctitori 
ai sfântului locaş.

După Sfânta şi Dum-
nezeiasca Liturghie, Întâi-
stătătorul Eparhiei noastre a 
oficiat Taina Sfântului Botez 

pentru prunca Ana, fiica pre-
otului paroh. Răspunsurile 
la strană au fost date de către 
Grupul psaltic „Anastasios”, 
compus din studenţi la me-
dicină şi teologie.

S Arhid. Rafael Orzeiu

În Duminica a 29-a 
după Rusalii, 19 ianu-
arie, Înaltpreasfinţitul 

Părinte Arhiepiscop Irineu 
a săvârşit Dumnezeiasca 
Liturghie în biserica „Sfân-
ta Treime” din municipiul 
Târnăveni. La final, unul 
dintre preoţii parohi, Alin 

Iernuţan, a fost hirotesit 
iconom.

Arhitectura biseri-
cii se caracterizează prin 
îmbinarea armonioasă a 
două stiluri: romanic şi 
bizantin. Între anii 1980-
1983, s-a realizat pictura 
în tehnica tempera grasă, 

compromisă total de in-
cendiul izbucnit în anul 
1986. Ulterior, pictorul 
Nicolae Gavrilean a repic-
tat, respectând întru totul 
compoziţia iconografică şi 
cromatică originară.

În cuvântul de învăţă-
tură, Înaltpreasfinţia Sa a 
spus: „Noi, creştinii, avem 
datoria să-I mulţumim Bu-
nului Dumnezeu nu numai 
pentru darurile şi binecu-
vântările Sale, ci şi pentru 
necazuri şi suferinţe, căci, 
în planul Tatălui ceresc, 
toate acestea ne conduc la 
curăţirea de patimi şi la 
sfinţirea noastră”.

S Arhid. Rafael Orzeiu

Agenda pastoral-misionară
a Înaltpreasfinţitului Irineu, 

Arhiepiscop al Alba Iuliei
Decembrie 2019
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