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CUVÂNT ÎNAINTE

Întocmai ca niște stele strălucitoare, Sfinții 
Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie și 
Sfântul Mucenic Oprea împodobesc firma-
mentul Ortodoxiei românești, mijlocind ca 
prieteni ai lui Hristos (cf. Ioan 15, 14) și ,,cas-
nici ai lui Dumnezeu” (Efeseni 2, 19) pentru 
mântuirea neamului nostru. Acești stratioți 
neînfricați ai Duhului Sfânt au apărat Legea 
strămoșească în fața prozelitismului agresiv 
din timpul stăpânirii habsburgice asupra 
Transilvaniei. Având doar statutul de națiune 
tolerată, românii din bătrânul Ardeal erau 
nevoiți să îndure numeroase silnicii din par-
tea regimului politic asupritor. Astfel, secolul 
al XVIII-lea a fost martorul unei îndelungate 
acțiuni de violentare a conștiinței religioase a 
poporului român, supus unor aprige și pre-
lungite presiuni de atragere la catolicism.

În acest context dramatic, și-au desfășurat 
lucrarea misionară și apologetică Sfinții Măr-
turisitori Ardeleni, apărând și propovăduind 
cu mult curaj „credința dată sfinților, odată 
pentru totdeauna” (Iuda 1, 3). Ei au oferit ro-
mânilor bărbăția de a se declara ortodocși și 
de a lupta pentru recunoașterea Ortodoxiei 
de către autoritățile austriece, cerând acor-
darea acelorași drepturi deținute de către 
membrii celorlalte confesiuni recepte. Ridi-
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cându-se împotriva celor care au fărâmițat 
unitatea eclezială a românilor transilvăneni, 
ei au urmărit, cu tenacitate și perseverență, 
ca prin mărturisirea lor să-i întoarcă pe cei 
amăgiți în matca Bisericii străbune. Acești 
atleți ai lui Hristos au conștientizat poporul 
de pericolul pierderii identității spirituale 
și etnice și au ținut aprinsă flacăra dreptei 
credințe în acest spațiu românesc.

Modelul Sfinților Mărturisitori Ardeleni 
ne îndeamnă la o viețuire creștină autentică, 
în circumstanțele veacului nostru marcat de 
crize spirituale și ideologii ateiste. În pofida 
tuturor adversităților pe care le întâmpinăm, 
bunul cel mai de preț al existenței noastre este 
urmarea lui Hristos-Domnul. Având ca pilde 
viețile acestor Sfinți iubiți care au odrăslit din 
pământul Patriei, vom putea înfrunta obsta-
colele din calea desăvârșirii noastre persona-
le și propășirii noastre naționale. Închinându-
ne cu evlavie icoanei Sfinților Visarion, Sofro-
nie și Oprea, așezată în Catedrala Reîntregirii 
din Alba Iulia, vom simți puterea energiilor 
etnice și ajutorul lui Dumnezeu Cel „minu-
nat întru Sfinții Săi” (Psalm 67, 36).

† IRINEU

Arhiepiscop al Alba Iuliei
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