
CAPELA MILITARĂ 

„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – purtătorul de biruință” 

 

 

 

„Pace acelora care vin, bucurie acelora care rămân, 

binecuvântare acelora care pleacă!” 

 

 

 

„Căci acolo unde sunt doi sau trei, 

 adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor”(Mt 18, 20) 

 

 

  



Scurt istoric al capelei militare 

 

 

După o tradiție întreruptă în 

anul 1948, an în care s-a desființat 

clerul militar în România, în data de  

23 aprilie 1996 a preluat funcția de 

preot militar al Garnizoanei Sibiu pr.dr. 

Valentin Vivian Tatian Bețiu. 

 

 

La scurt timp de la încadrarea 

preotului militar, prin strădania acestuia și a personalului Academiei Forțelor 

Terestre (din care amintim pe: Florin Țopa, Ciprian Boabeș, Codruț Fleșer, 

Lavinius Băcilă, Radu Dăncilă, Mircea Frâncu) a fost amenajată o capelă pictată și 

dotată cu obiecte de cult, ce a fost sfințită în același an de către Arhiepiscopul 

Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinția Sa Antonie Plămădeală.  

Capela a primit hramul 

Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 

purtătorul de biruință, sfânt și 

militar de seamă (general roman de 

origine greacă și ofițer în Garda 

împăratului roman Dioclețian) din 

primele veacuri creștine.  Această 

capelă a funcționat în acea locație 

până în anul 1999, când a fost 

alocat un spațiu mai generos pentru 

desfășurarea serviciilor religioase. 

Prin grija pr.mil. Bețiu, a fost 

amenajat acest spațiu, prin pictarea 

pereților, instalarea și pictarea catapetesmei și prin dotarea noii capele cu obiecte 

de cult necesare. Prin binecuvântarea ÎPS Antonie, Arhiepiscopul Sibiului și 

Mitropolitul Ardealului, noua capelă militară a fost sfințită de către Preasfinția Sa 

Visarion Rășinăreanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. 



În anul 2005, odată cu trecerea în 

rezervă a pr.mil. Bețiu, funcția a fost 

preluată de pr.mil.dr. Călin Sămărghițan. 

Acesta din urmă a adus o serie de 

îmbunătățiri Capelei, în special realizarea 

unei biblioteci cu materiale religioase. 

În 2017 își încheie activitatea 

pr.mil.dr. Călin Sămărghițan, urmându-i la 

slujire pr.dr. Florin Alexandru Pavel. 

În 23 aprilie 2019, prin 

binecuvântarea Înaltpreasfințitului Laurențiu 

Streza, Arhiepiscopul Sibiului și 

Mitropolitul Ardealului și prin grija 

Ieromonahului Macarie Țuțul, eclesiarhul 

Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” 

din Sibiu și a arhidiaconului Gabriel 

Dumbravă, capela a primit o icoană a 

Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, pe scutul căruia se află părticele din sfintele 

moaște ale sfântului protector al capelei. 

În anul 2019 a fost inițiat un proces amplu de reabilitare a clădirii în care se 

află amplasată capela militară. Atunci s-a luat decizia de a fi reamenajată în 

întregime capela. La finalizarea lucrărilor, în 2020, capela militară a fost refăcută 

integral, primind o pictură nouă, mobilier și obiecte de cult noi. Astfel că, actuala 

pictură a capelei îndeplinește toate cerințele canonice ale unui lăcaș de cult, prin 

prezența catapetesmei și a registrelor iconografice specifice indispensabile, prin 

icoanele reprezentând Sfânta Treime, Hristos Pantocrator, Hristos și Maica 

Domnului pe tron, Praznicele împărătești ale Nașterii și Învierii Domnului Iisus 

Hristos, Maica Domnului oranta. 

Elementul inedit al acestei capele constă în reprezentarea exclusivă în 

registrul mucenicilor a unor sfinți militari sărbătoriți în Biserica Ortodoxă în cursul 

unui an liturgic, astfel având în fiecare lună cel puțin un sfânt militar reprezentat. 

În capela militară se desfășoară zilnic servicii religioase, la care personalul 

și studenții Academiei au acces și participă. De asemenea, capela este utilizată și 

pentru diverse activități duhovnicești dedicate studenților militari. 

 

Pr.mil.dr. Florin Alexandru PAVEL 


