
Biserica din Deal
FOAIA LUNARĂ A PAROHIEI ORTODOXE SFÂNTA TREIME DIN CLUJ-NAPOCA

Strada Bisericii Ortodoxe, nr. 10, Cluj-Napoca, htt p://bisericasfantatreimecluj.ro/

Biserica din D eal                                                                  Nr. 10, Octombrie, 2021p. 4

An II, Nr. 10 Octombrie, 2021

Încheierea 
campaniei sociale 

„Să facem împreună o
 bucurie!“

A III-a ediție anuală a campaniei 
sociale „Să facem împreună o 

bucurie!“, s-a desfășurat în vederea 
achiziționării și oferirii a 50 de ghioz-
dane și rechizite pentru elevi din fa-
milii nevoiașe înainte de începerea 
școlii. Dintre acestea, 20 de ghiozdane 
au fost oferite unor copii din locali-
tatea Cristorel, județul Cluj. Această 
acțiune a adus multă bucurie copii-
lor și a reprezentat o ușurare pentru 
părinți. Mulțumim tuturor celor care 
s-au implicat și ne-au susținut în cam-
pania de anul acesta!

Acoperământul 
Maicii Domnului

(1 octombrie)

Acoperământul Maicii Domnului (popu-
lar, pe fi lieră slavo-rusă: Pocrovul) este o 

sărbătoare a Preacuratei Fecioare Maria care 
este prăznuită de către Biserică în data de 1 
octombrie, în amintirea unei minuni întâm-
plate în biserica Maicii Domnului din cartie-
rul Vlaherne din Constantinopol, pe timpul 
împăratului Leon al VI-lea cel Înțelept sau 
„Filozoful” (886-912), când Sfânta Fecioară 
s-a arătat, în toată mărirea ei cerească, Sfân-
tului Andrei cel Nebun pentru Hristos, ca 
ocrotitoare și mijlocitoare a creștinilor. Mi-
nunea s-a întâmplat la o priveghere de toată 
noaptea, de sâmbătă spre duminică, în întâia 
zi a lunii octombrie, la ora patru dimineața. 
Sinaxarul zilei relatează că „mulțimea popo-
rului stând înainte, Sfântul Andrei cel Ne-
bun pentru Hristos și-a ridicat privirea îm-
preună cu ucenicul său, Fericitul Epifanie, și 
au văzut pe Împărăteasa cerului, pe ocroti-
toarea a toată lumea, pe Preasfânta Fecioară 
Născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh 
și rugându-se, strălucind cu lumină și aco-
perind pe popor cu cinstitul său omofor, 
înconjurată de oști cerești și de mulțime de 
sfi nți, care stăteau în haine albe cu cucerni-
cie împrejurul ei; din care doi erau mai aleși, 
Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Evanghe-
listul Ioan. Iar cele cu umilință graiuri ale 
rugăciunii ei către iubitul său Fiu și Dumne-
zeul nostru Iisus Hristos, acestea s-au auzit: 
Împărate ceresc, primește pe tot omul cel ce Te 

Importanța 
asistenței sociale

Nicoleta Danciu,
asistent social al parohiei

Asistența socială are în centrul nu-
cleului său respectarea demnității 

umane, solidaritatea socială, ne-
discriminarea, egalitatea de șanse, 
transparența și justiția socială. Astfel 
că, asistența socială urmărește ca în-
treaga comunitate să participe la spri-
jinirea persoanelor vulnerabile care au 
nevoie de sprijin, la bunăstarea oame-
nilor, să ajute la satisfacerea nevoilor 
de bază, centrându-și atenția asupra 
persoanelor vulnerabile, discriminate 
și / sau care provin din medii defavo-
rizate cu un grad crescut al sărăciei. 

Importanța asistenței sociale stă 
în scopul său de a aborda problemele 
sociale în toate fațetele vieții - de la 
oferirea sprijinului individual cen-
trat pe bunăstarea familiei până la 
modelarea politicilor legislative care 
să eradice nedreptățile din sistem. 
Asistența socială presupune a-i ajuta 
pe ceilalți să depășească provocările 
și în același timp îi ajută să-și găseas-
că suportul, încrederea și sprijinul 
necesar în propria lor persoană de a 
merge mai departe. 

Asistența socială joacă un rol pri-
mordial în viața benefi ciarilor, oferind 
acces la resurse și serviciile de suport 
necesare pentru a răspunde problemelor 
apărute din diferite cauze: a șomajului, 
a sărăciei, a unor probleme de sănăta-
te, a dependenței, a comportamentului 
infracțional și delicvent, a problemelor 
conjugale și de altă natură. 

slăvește pe Tine, și cheamă în tot locul preasfânt 
numele Tău; și unde se face pomenirea numelui 
meu, acel loc îl sfi nțește, și preamărește pe cei ce 
Te preamăresc pe Tine, și pe cei ce cu dragoste 
mă cinstesc pe mine Maica Ta. Primește-le toate 
rugăciunile și făgăduințele și-i izbăvește din toate 
nevoile și răutățile. Știind și noi pe solitoarea 
și pe acoperitoarea noastră, să năzuim către 
dânsa cu umilință strigând: Acoperă-ne pe noi 
cu acoperământul tău, Preasfânta Fecioară, în 
ziua răutăților noastre; acoperă-ne în toate zilele 
noastre, iar mai ales în ziua cea rea, când sufl etul 
de trup se va despărți, de față să ne stai întru aju-
tor și să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din 
văzduh, cele de sub cer, și în ziua înfricoșătoarei 
judecăți, să ne acoperi pe noi întru ascunsul Aco-
perământului tău”.

O impresionantă reprezentare icono-
grafi că a Acoperământului Maicii Domnu-
lui este icoana numită „Maica Domnului cu 
aripi“, afl ată deasupra ușii de la intrarea în bi-
serica mănăstirii Govora, județul Vâlcea, pic-
tată aproximativ în anii 1700-1711 de zugravi 
ai școlii brâncovenești de la Hurezu. Icoana 
o înfățișează pe Maica Domnului având co-
roană împărătească, îmbrăcată în veșminte 
imperiale, cu aripi larg deschise, iar sub ele 
o mantie mare întinsă deasupra poporului, 
reprezentat prin ierarhi, preoți, domnitorul 
cu doamna țării, boieri, oameni obișnuiți... 
Această frescă a fost interpretată magistral de 
către vrednicul de pomenire Mitropolit Bar-
tolomeu în lucrarea sa Cerurile Oltului. 

Sărbătoarea Acoperământului Maicii 
Domnului celebrează așadar minunea dez-
văluirii ocrotirii Preasfi ntei Fecioare Născă-
toare de Dumnezeu, răspândită în întreaga 
lume, și a marii sale iubiri pentru omenire.

*

Date de contact preo@i:

Preot paroh: Cristian Baciu
Tel: 0743075672 
E-mail: csmbaciu@yahoo.com

Preot slujitor: Florin-Cătălin Ghiț
Tel: 0744299938 
E-mail: fl orincatalinghit@gmail.com
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O sută de ani de la  
alegerea, în 28 septembrie 
1921, în Biserica parohiei 

noastre a primului episcop al 
Eparhiei Ortodoxe Române a 
Vadului, Feleacului și Clujului 

Dintre cele mai importante etape ale 
demersurilor de întemeiere a Eparhi-

ei Clujului după Marea Unire, desfășurate 
între anii 1919-1921, două s-au petrecut 
în interiorul Bisericii Sfânta Treime din 
Cluj, denumită și Biserica din Deal, sin-
gurul edifi ciu ortodox al orașului la acea 
vreme. Primul moment petrecut chiar în 
lăcașul ce cult al parohiei noastre a fost 
alegerea de către sinodul electoral (15/28 
septembrie 1921), avându-l în frunte pe 
Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului1, 
a arhimandritului Nicolae Ivan ca prim 
episcop al nou înfi ințatei Eparhii a Vadu-
lui, Feleacului și Clujului, iar al doilea a 
fost instalarea acestuia în scaunul eparhi-
al clujean în data de 6/19 decembrie 1921, 
după ce fusese anterior hirotonit în treap-
ta arhierească în Catedrala din Sibiu în 21 
noiembrie/4 decembrie 1921.

Sinodul, întrunit în biserica Sfânta Tre-
ime sub președinția mitropolitului Bălan, a 
fost constituit din 60 de membri (20 clerici 
și 40 mireni), între care au fost prezenți la 
ședința extraordinară electorală 59, doar 57 
luând parte la vot, fi indcă cei doi deputați-
candidați, arhimandritul Nicolae Ivan și 
profesorul dr. Pavel Roșca, au decis să se 
abțină. Lucrările au debutat cu slujba pri-
vegherii, săvârșită în seara premergătoare 
alegerii, iar în dimineața zilei de miercuri, 

1 Nicolae Bălan (1882-1955), arhiepiscop de Alba 
Iulia și Sibiu și mitropolit al Ardealului, Crișanei și 
Maramureșului (1920-1955).

28 septembrie [pe stil vechi] 1921, au con-
tinuat cu participarea sinodalilor la Sfânta 
Liturghie arhierească și la Te Deum, pro-
cesul electoral desfășurându-se apoi între 
orele 10.45 și 11.45. 

În Procesul verbal al lucrărilor sino-
dului electoral care a ales primul episcop 
al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, 
Cluj, 15/28 septembrie 1921 sunt menționate 
următoarele referitor la organizarea în in-
cinta bisericii Sfânta Treime a sinodului:„În 
preseara deschiderii sinodului s-au ținut în bi-
serica parohială din loc ritualele privegherii, iar 
astăzi, începând de la ora 8 și 30 s-a celebrat 
Sfânta Liturghie împreunată cu chemarea Sfân-
tului Duh, ambele după tipicul Rusaliilor și sub 
conducerea Înalt Prea Sfi nției Sale Domnului 
Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae al Ardealului. 
La aceste ritualii solemne au asistat deputații si-
nodali și o mulțime de credincioși” 2.

Printre deputații prezenți la alegere 
s-au numărat numeroase personalități ale 
vieții universitare și culturale românești: 1. 
Ion Bărbos; 2. Dr. Augustin Bodea; 3. Geor-
ge Bogdan Duică; 4. Dr. Gavril Buzura; 5. 
Dr. Andrei Buzdug; 6. Dr. Augustin Cârlig; 
7. Dr. Lazăr Chirilă; 8. Dr. Zosin Chirtop; 
9. Gavril Crișan; 10. Dr. Cornel Dărămuș; 
11. Dr. Alexandru Dragomir; 12. Dr. Silviu 
Dragomir; 13. Partenie Duca; 14. Vasilie 
Duma; 15. Constantin Flămând; 16. Ion Fo-
dorean; 17. Dr. Remus Furduiu; 18. Vasilie 
Gan; 19. Dr. Laurean German; 20. Dr. Valer 
Hango; 21. Ștefan Gheție; 22. Dr. Ion Lazar; 
23. Alexandru Lăpădat; 24. Dr. Ion Lupaș; 
25. Gheorghe Maior; 26. Alexandru Man; 
27. Antoniu Mandial; 28. Dr. Ion Matei; 
29. Dr. Petru Meteș; 30. Ion Micu; 31. Dr. 
Mihail Moldovan; 32. Dr. Valer Moldovan; 

2 Transcriere după originalul manuscris și dactilogra-
fi at, semnat olograf de participanți, în Arhiva Arhiepi-
scopiei Clujului, Fondul Nicolae Ivan; publicat în Ac-
tele Sinodului ordinar al Eparhiei Vadului, Feleacului 
și Clujului, ținut la Cluj în anul 1922, Cluj, 1923, pp. 
107-114.

33. Aurel Muntean; 34. Iovian Mureșan; 35. 
Dr. Andrei Nicola; 36. Sabin Oprean; 37. 
Dr. Vasilie Pahone; 38. Dr. Remus Pașca; 
39. Dr. Gheorghe Pavel; 40. Grigorie Pleto-
su; 41. Dr. Ion Pop; 42. Dr. Adrian Popescu; 
43. Ion Popescu; 44. Dr. Iosif Popoviciu; 
45. Petru Popoviciu; 46. Ieronim Puia; 47. 
Leontin Pușcariu; 48. Sextil Pușcariu; 49. 
Dr. Eusebiu Roșca; 50. Petru Roșca; 51. 
Ștefan Russu; 52. Vasilie Sava; 53. Dr. Valer 
Șovrea; 54. Vasile Șpan; 55. Iosif Trifa; 56. 
Ioan Varga; 57. Nicolae Vâlcu.

În urma scrutinului, Arhimandri-
tul Nicolae Ivan a obținut 31 voturi, iar 
Dr. Pavel Roșca obținut 26 voturi, iar 
Înaltpreasfi nția Sa Arhiepiscopul și Mitro-
politul Nicolae Bülan îl declară pe Arhi-
mandritul Nicolae Ivan, care a obținut ma-
joritatea absolută a voturilor, ales episcop 
al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, 
spre a păstori „această eparhie nou înfi ințată, 
bogată în amintiri dureroase, dar glorioase, ale 
trecutului nostru din aceste ținuturi”, după 
cum însuși a precizat în scurta cuvântare 
adresată celor prezenți. Mulțumindu-le 
deputaților sinodali pentru votul acordat, 
arhimandritul Nicolae se încredința aju-
torului Sfi ntei Treimi afi rmând: „promit 
sărbătorește că îmi voi pune toate puterile ca 
în frățească înțelegere cu toți fi i bisericii să ridi-
căm această cetate a ortodoxismului din care să 
se reverse lumina Evangheliei Domnului Iisus 
Hristos în aceste părți expuse ale iubitei noas-
tre patrii întregite și în veci nedespărțite”3. 

La fi nal, preotul profesor academi-
cian dr. Ioan Lupaș a luat cuvântul4, în 
care a subliniat importanța istorică a 

3 Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a 
Vadului, Feleacului și Clujului 1919-1929, anexa10, 
Tiparul Tipografiei Eparh. Ort. Rom., Cluj, 1930, 
pp. 145-146, 

4 Alocuțiunea profesorului dr. Ioan Lupaș, membru 
al sinodului electoral, rostită cu ocazia alegerii primului 
episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj, 15/28 
septembrie 1921 a fost publicată în Sebastian Stanca, 
idem, pp. 146-147.

momentului, mulțumind mitropolitului 
Nicolae Bălan pentru implicarea în pro-
gramul „de restituire integrală a ortodoxiei 
românești și la reînvierea vechilor noastre 
episcopii așa cum le plănuise marele orga-
nizator Șaguna”. Apoi profesorul Lupaș 
a subliniat că acest sinod electoral din 
Cluj „a dat reînfi ințatei ctitorii a slăvitului 
întru pomenire Ștefan cel Mare pe cel dintâi 
episcop, după o vacanță care, în paguba bi-
sericii și a neamului nostru din aceste părți, 
a durat tocmai 290 de ani.

Programul lui Șaguna este acum 
îndeplinit în parte. Cadrele organizației 
noastre bisericești sunt complectate. Ră-
mâne ca în aceste cadre ample să vărsăm 
prin muncă încordată și însufl ețită Duh 
dătător de viață, acel Duh nou și întăritor 
despre care ne vorbește prorocia din Ieze-
chiel în frumoasa paremie care s-a cetit aci 
la sfânta slujbă a vecerniei.

Mulțumirea și recunoștința de care 
tresaltă acum inimile noastre ale tuturor 
românilor drept credincioși din Eparhia 
Vadului și a Clujului nu află alt termen 
de exteriorizare mai potrivit decât cuvân-
tul Psalmistului (Ps. 30, v. 22): «Binecu-
vântat este Domnul că minunată a făcut 
mila sa în cetatea îngrădirii».

Aci în Clujul care a fost cetatea îngră-
dirii tuturor libertăților noastre religioase, 
culturale și politice, prin actul electoral 
de astăzi s-a așezat încă un stâlp puternic 
pentru templul măreț al culturii noastre 
religioase, morale și culturale... făgăduim 
că vom pune toată omeneasca silință ca 
templul acesta să se poată înălța, cât mai 
curând, spre binele poporului dreptcredin-
cios, spre întărirea statului nostru național 
și întru mărirea lui Dumnezeu, căruia se 
cuvine veșnică laudă și mulțămită pentru 
mila revărsată din belșug asupra bisericii 
noastre ortodoxe române”.


