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An II, Nr. 12 Decembrie, 2021

„Domnul Iisus Hristos - 
emigrant”

„Iată îngerul Domnului se arătă în vis 
lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul și pe 

mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până 
ce-ți voi spune, fi indcă Irod are să caute 

Pruncul ca să-L ucidă” (Matei 2, 13)

Domnul Iisus Hristos, întreaga Sfân-
tă Familie, au emigrat! Au mâncat 

pâinea amară a pribegiei ca și milioane-
le de români care, din motive obiective 
sau mai puțin obiective, își părăsesc țara 
și ajung pe toate meridianele globului. 
Nădăjduind în rosturi mai bune, nu 
cred că nu-i macină dorul de casă. Pen-
tru că, după spusa poetului, „La noi sânt 
codri verzi de brad, / Și câmpuri de mătasă; 
/ La noi atâția fl uturi sânt / Și-atâta jale-n 
casă. / Privighetori din alte țări / Vin doina 
să ne asculte; / La noi sânt cântece și fl ori / 
Și lacrimi multe, multe...”1.

Sau după afi rmația altui scriitor 
„Patria rămâne, rămâne paternul, rămâne 
părintele și părinții, rămâne iubirea atotbi-
ruitoare, tot ce durează omul pe pământ din 
iubire și bunătatea inimii lui, rămâne tot 
ce-i drept și curat, tot ce-i adevărat și neni-
micit, tot ce-i pentru slujirea celui nevoit”2. 

Gândindu-ne la emigranții noștri, 
nu uităm că anul ce se încheie a fost 
„Anul omagial al pastorației româ-
nilor din afara României”. Pruncul 
1 Octavian Goga, Poezii, Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca, 2001, p. 10.
2 Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, Editura Emi-
nescu, București, 1985, p. 65.

In memoriam 
Zoe-Irina Nicoară (1933-2021)

În data de 14 noiembrie s-a mutat la Dom-
nul o credincioasă devotată a comunității 

noastre parohiale, doamna doctor Zoe-Irina 
Nicoară. S-a născut în data de 1 iulie 1933, 
la Cluj-Napoca, fi ind împreună cu sora sa 
Lia gemenele familiei de medici eminenți 
prof. dr. Țârlea și prof. dr. Petre Țârlea. 

În 1940, împreună cu toată fami-
lia, s-a refugiat la Sibiu, unde își începe 
educația la Școala Primară, la Surorile 
Ursuline. În 1945 s-a reîntors cu familia 
la Cluj, unde a terminat liceul și Facul-
tatea de Medicină. Și-a început cariera 
ca medic pediatru la Gilău și, prin con-
curs, a ajuns medic în Cluj, la Clinica de 
Radiologie. Prin multe examene și stu-
dii, ani mulți de muncă și cercetare, a 
obținut titlul de Doctor în Medicină și 
s-a dedicat carierei universitare. Zoe a 
ajuns șefa secției de Radiologie Pedia-
trică și, până la pensionare, a fost medi-
cul a mii de copii la Clinica Pediatriei I, 
călcând pe urmele pașilor părinților ei.

În 1956 s-a căsătorit cu Titus Nicoară, 
medic și el, alături de care a trăit o viață fe-
ricită timp de 65 de ani. În 1958 s-au născut 
gemenii lor, Titus și Marius. A avut multe 
pasiuni, printre care pozele, toate trăite la 
intensitate maximă, dar, cu siguranță, cea 
mai mare a fost automobilismul. A fost ar-
bitru internațional de automobilism și kar-
ting și a iubit enorm acest sport cu motor. 

Înmormântarea a fost ofi ciată în data 
de 16 noiembrie, în Cimitirul Central, de că-
tre părintele Cristian Baciu, părintele Ioan 
Jeler și părintele Florin-Cătălin Ghiț.

Prin vocea familiei Nicoară, mare, uni-
tă și frumoasă, Zoe le spune rămas bun tu-
turor! Dumnezeu s-o odihnească în pace!

*

Mântuitor dintru început a luat jugul 
amar al emigrantului. 

Gândul ne merge, plecând de la 
aceste relatări ale Sfi ntei Scripturi, la 
milioanele de români care au emigrat 
în ultima perioadă în toată lumea. Ne 
gândim cu drag la ei și așteptăm mo-
mentul în care cauzele ce i-au determi-
nat să plece să se rezolve. Și, sperăm 
noi, ca mulți dintre ei să vină acasă. Și 
îndreptarea cauzelor depinde de noi 
toți și de guvernanții noștri.

Trist este doar în casele unde au 
rămas bătrânii singuri, cu gândul la 
copiii plecați în străinătate. Și de acolo 
de departe, copiii dimpreună cu Octa-
vian Goga, îi zic lui Moș Crăciun: „De 
nu ți-o fi peste mână, treci și pe la casa 
noastră,/ Biata mamă-ngândurată azi e 
singură la masă,/ Tu măcar o rază-n suflet 
îi trimite pe fereastră,/ Când vezi neatins 
și vinul și colacul de pe masă”3.

Și ca să încheiem într-un ton op-
timist, dorind ca la toate mesele să fie 
inimi vesele, vă urăm de Crăciun, de 
Anul Nou și de Bobotează, Sărbători 
pline de bucurii și ani mulți!

Cu sfântă prețuire,   
  † ANDREI

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și 
Clujului 

 și Mitropolitul Clujului, Maramureșului 
și Sălajului

(fragment din Pastorala de Crăciun, 2021)
3 Octavian Goga, Cântece fără țară, Editura pentru 
literatură, București, 1967, p. 70.

„Dăruiește celor nevoiași! 
Să facem împreună o bucurie!“

Pentru a face o bucurie de Crăciun copii-
lor nevoiași, parohia noastră organizea-

ză ediția a VI-a a campaniei de strângere de 
ajutoare pentru copii între 5-15 ani cu po-
sibilități materiale reduse. Sunt binevenite 
donațiile dumneavoastră (lucruri noi sau, 
cel puțin, întregi și funcționale): cărți și re-
chizite școlare, rucsacuri și genți, obiecte de 
toaletă, căni, haine de iarnă (căciuli, fulare, 
mănuși, șosete etc.), jucării și jocuri, dul-
ciuri neperisabile, decorațiuni de Crăciun, 
ambalaje pentru cadouri. Din sumele ofe-
rite se vor cumpăra, de asemenea, daruri. 
Puteți aduce donațiile la Biserică, cu ocazia 
slujbelor la care participați, sau ne puteți 
contacta telefonic la numărul 0743075672, 
iar sumele pot fi , de asemenea, transferate 
și în contul parohiei (de mai jos), cu specifi -
cația: „Donații de Crăciun”. 

Parohia Ortodoxă Sfânta Treime
Str. Bisericii Ortodoxe nr. 10, Cluj-Napoca

CIF 5909428; Cont BCR, IBAN:
RO76RNCB0106026611160001

Piesă de teatru pentru copii

În cadrul activităților pentru copii de 
la parohia noastră, în parteneriat cu 

Asociația Culturală Rocade, desfășurăm 
proiectul educațional intitulat Povești 
românești pentru copii. Joi, 9 decembrie, 
a avut loc punerea în scenă a piesei de 
teatru de păpuși, pentru copii, adaptate 
după povestea lui Ion Creangă Punguța 
cu doi bani. Piesa s-a bucurat de un real 
succes în rândurile celor mici prezenți în 
număr mare la eveniment.
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Evenimente legate de 
Centenarul Eparhiei, 

la Biserica Sfânta Treime

Darius Echim

Masă rotundă și lansare de carte 

Parohia „Sfânta Treime” din Cluj-Napo-
ca, în colaborare cu Institutul de Istorie 

„George Barițiu” al Academiei Române – 
fi liala Cluj-Napoca,  a organizat joi seara, 
2 decembrie 2021, o masă rotundă și o lan-
sare de carte în cinstea Episcopului Nicolae 
Ivan, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la 
alegerea și întronizarea sa ca prim întâistă-
tător al reînfi ințatei Eparhii a Clujului, de 
obârșie ștefaniană.

Evenimentul a avut loc de la ora 
17:00, în biserica parohială „Sfânta Trei-
me”, cunoscută și sub numele de Biseri-
ca din Deal, prima biserică ortodoxă din 
metropola Transilvaniei, unde, în urmă 
cu 100 de ani, la data de 6 decembrie 
1921, a fost întronizat Episcopul Nicolae 
Ivan. Personalitatea Episcopului Nicolae 
Ivan, alegerea și întronizarea sa, precum 
și realizările impresionante atinse pe 
parcursul vieții au fost evocate de către 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Andrei, Arhie-
piscopul Vadului, Feleacului și Clujului 
și Mitropolitul Clujului, Maramureșului 
și Sălajului; Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, 
membru corespondent al Academiei Ro-
mâne și director al Institutului de Istorie 
„George Barițiu” al Academiei Române – 
Filiala Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. Vasile 
Pușcaș – membru corespondent al Aca-
demiei Române; Prof. univ. dr. Șerban 
Turcuș – cadru universitar la Facultatea 
de Istorie și Filosofi e din Cluj-Napoca; Dr. 
Adrian Crivii – președintele Clubului Oa-
menilor de Afaceri din cadrul Fundației 

„Transilvania Leaders”; Dr. Varga Att ila – 
cercetător științifi c la Institutul de Istorie 
„George Barițiu” al Academiei Române – 
Filiala Cluj-Napoca; Dr. Mircea Gheorghe 
Abrudan – cercetător științifi c la Institutul 
de Istorie „George Barițiu” al Academiei 
Române – Filiala Cluj-Napoca.

De asemenea, a fost lansată și pre-
zentată monografi a Bisericii din Deal, 
al cărei autor este pr. Florea Mureșanu. 
Cartea a apărut în anul 1942 și a fost ree-
ditată anul acesta, în contextul Centena-
rului Eparhiei Clujului.

La eveniment au participat clerici, 
teologi, profesori, oameni de cultură și 
reprezentanți ai instituțiilor clujene. Întâlni-
rea a fost prezentată și moderată de preotul 
paroh Cristian Baciu, care este și consilierul 
administrativ al Arhiepiscopiei Clujului. 
Acesta le-a prezentat celor prezenți Grama-
ta Mitropolitană care s-a citit acum 100 de 
ani, la instalarea Episcopului Nicolae Ivan, 
precum și ziarul Telegraful Român din acea 
dată, unde sunt consemnate evenimentele 
reînfi ințării eparhiei și întronizării episco-
pului amintit. Cele două documente se păs-
trează în arhiva Arhiepiscopiei Clujului.

În cadrul serii, grupul vocal „Anatho-
lis” din Cluj, coordonat de tenorul Florin 
Pop, dirijorul corului Parohiei „Sfânta Trei-
me”, a interpretat colinde. Grupul este.

La fi nalul evenimentului, pentru im-
plicarea activă în viața și activitățile Bise-
ricii, în semn de prețuire și recunoștință, 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Arhiepiscop și 
Mitropolit Andrei i-a acordat prof. univ. 
dr. Vasile Pușcaș, membru corespondent 
al Academiei Române, Ordinul „Episcop 
Nicolae Ivan” pentru mireni, iar istori-
cului dr. Varga Att ila, cercetător științifi c 
la Institutul de Istorie „George Barițiu” 
din Cluj-Napoca al Academiei Române, 
i-a oferit o diplomă de aleasă cinstire.

Binecuvântare arhierească la 
Biserica din Deal
În data de 5 decembrie 2021, duminica 

a 27-a după Rusalii (a tămăduirii femeii gâr-
bove), Înaltpreasfi nțitul Părinte Andrei, Ar-
hiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului 
și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și 
Sălajului, a slujit în Biserica „Sfânta Treime” 
din Cluj-Napoca, cunoscută și sub numele 
de Biserica din Deal, prima biserică ortodoxă 
din metropola Transilvaniei, unde, în urmă 
cu 100 de ani, la data de 6 decembrie 1921, 
a fost întronizat Episcopul Nicolae Ivan ca 
prim întâistătător al reînfi ințatei Eparhii a 
Clujului, de obârșie ștefaniană. Această bi-
serică a avut statut de Catedrală Episcopală, 
până când a fost sfi nțită, în anul 1933, actuala 
Catedrală Mitropolitană „Adormirea Maicii 
Domnului” din Cluj-Napoca. 

Cu acest prilej, de la ora 10:00, 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Andrei a ofi ciat 
Sfântă Liturghie, înconjurat de un sobor de 
clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul 
administrativ al Arhiepiscopiei Clujului – 
preotul paroh Cristian Baciu, consilierul cul-
tural – preotul Cornel Coprean, consilierul 
eparhial pe probleme de misiune și proto-
col – arhidiaconul Claudiu Grama, pr. lect. 
univ. dr. Bogdan Ivanov – cadru universitar 
al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca, protopopul de Cluj II – preotul Ale-
xandru Constantin Ciui, protopopul de Cluj 
I – preotul Dan Hognogi, redactorul-șef al 
Editurii Renașterea – preotul Florin-Cătălin 
Ghiț și proin-protopopul Ioan Jeler.

După citirea pericopei evanghelice 
duminicale, pornind de la minunea tămă-
duirii femeii gârbove, Părintele Mitropolit 
Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, în 
cadrul căruia a spus că „Hristos, Doctorul 
cel Mare, transmite doctorilor celor mici 
puterea de a dezlega”. De asemenea, i-a 
îndemnat pe credincioși ca în perioada pos-

tului să facă fapte bune și să își curățească 
sufl etele prin Spovedanie și Împărtășanie.

Răspunsurile liturgice au fost date de 
corul parohiei, dirijat de tenorul Florin Pop.

Pentru întreaga activitate pasto-
rală și culturală, în semn de prețuire și 
recunoștință, Înaltpreasfi nțitul Părinte Ar-
hiepiscop și Mitropolit Andrei l-a hirotesit 
iconom, cu dreptul de a purta brâul roșu, pe 
preotul Florin-Cătălin Ghiț, redactor-șef la 
Editura Renașterea și slujitor al Bisericii din 
Deal. De asemenea, academicianul Răzvan 
Emil Theodorescu, membru titular al Aca-
demiei Române, a fost distins cu Ordinul 
„Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, iar 
arhitectul Oana Astaluș-Munteanu, a pri-
mit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni.

La fi nalul slujbei, preotul paroh Cris-
tian Baciu a mulțumit Înaltpreasfi nției Sale 
pentru prezență și binecuvântare, precum 
și tuturor celor ce s-au implicați în organi-
zarea manifestărilor dedicate comemorării 
Episcopului Nicolae Ivan și Centenarului 
Eparhiei Clujului. De asemenea, a prezen-
tat tronul arhieresc în care a fost înscăunat 
Episcopul Nicolae Ivan, precum și un tetra-
pod din anul 1798, restaurat recent în ca-
drul atelierului de restaurare al Muzeului 
Mitropoliei Clujului.

În continuare, prof. univ. dr. Ioan Bo-
lovan, membru corespondent al Academiei 
Române și director al Institutului de Istorie 
„George Barițiu” al Academiei Române – Fi-
liala Cluj-Napoca, a vorbit despre însemnăta-
tea istorică a reînfi ințării Eparhiei Clujului.

Slujba a fost ofi ciată în prezența 
reprezentanților mediului academic clu-
jean, a numeroși credincioși și oameni 
de cultură. O parte din cei prezenți au 
participat la Sfânta Liturghie în curtea 
bisericii, astfel că au putut urmări slujba 
pe un ecran gigant, respectând în acest 
fel măsurile igienico-sanitare.


