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Cuvânt înainte

În anul 2018, am avut bucuria și privilegiul de a
fi cu toții contemporani ai Centenarului Marii Uniri de
la 1 Decembrie 1918. A trecut un secol de la înfăptuirea
înaltului ideal de unitate națională, „de-al cărui dor au
adormit și moșii și părinții”, cum atât de emoţionant se
exprima Octavian Goga. După veacuri întregi de dezbinare și stăpânire străină, a sosit momentul crucial
din istoria poporului nostru, când s-a format România
Mare. Pe o vreme friguroasă, în urmă cu 100 de ani,
zeci de mii de români se îndreptau spre cetatea istorică a Alba Iuliei pentru a declara unirea Transilvaniei cu Țara-Mamă și, implicit, formarea statului unitar
național. Alături de elitele autohtone ale momentului,
în fruntea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia au
stat la loc de cinste iluștri sacerdoți ai Bisericii străbune, care au luptat cu toată puterea lor pentru apărarea
ființei neamului nostru și pentru unitatea spirituală și
națională a românilor.
Timpul s-a scurs repede de la mărețul eveniment al
întregirii hotarelor Patriei sub un singur steag și poporul
român și-a continuat pe mai departe lupta pentru conservarea și afirmarea identității sale etnice și spirituale.
A trecut peste ororile celei de-a doua conflagrații mondiale, a izbutit să iasă de sub tirania cruntă a fiarei roșii și,
astăzi, într-o perioadă a democrației libere, se confruntă
cu ideologiile secularizante ale postmodernismului și cu
tentaculele incertitudinii identitare induse de capcane-
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din aceste timpuri, să nu ne pierdem nădejdea, ci să ne
ridicăm privirea către superbul curcubeu arcuit peste
cerul plumburiu din faţa noastră, înţelegând că „Dumnezeu este stânca veacurilor” (Is. 26, 4). El este atotmilostivul Părinte ceresc, Singurul la Care putem găsi
sprijin în dificultăţile acestei vieţi. Dacă-I cerem ajutorul, El va ocroti neamul românesc născut creştin, pentru
care Ortodoxia este nu numai o credinţă religioasă, ci şi
o componentă a identităţii sale etnice. Conţinutul acestui volum reprezintă un imbold de a iubi, deopotrivă,
Sfânta noastră Biserică şi Patria română.
† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei
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