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EDITORIAL

CALEA MÂNTUIRII

 Din sumar

Luther, Luther, ce ai făcut? Răsună 
din nou, de această dată, vocea 
noastră? Căci dacă nu ai fi pus Scrip-
tura în mâinile tuturor nu s-ar fi 
întâmplat asemenea denaturări ale 
sensului ei. Căci dacă nu ai fi spus 
că: „Scriptura Scripturae interpres”, 
adică „Scriptura se tâlcuiește pe sine 
însăși”, crezând că Duhul Sfânt se 
pogoară asupra fiecărui credincios 
care o citește și acesta automat o și 
înțelege, și mai mult, chiar, o poate 
tâlcui și propovădui și altora, nu s-
ar fi ajuns ca asemenea predicatori 
să se manifeste public. Cea mai bună 
dovadă împotriva acestei susțineri o 
reprezintă puzderia de secte care s-au 
ivit din Protestantism și care pornind 
de la aceeași Scriptură o înțeleg în 
mod diferit, unii punând accentul pe 
Botez (anabaptiștii și baptiștii), alții pe 
lucrarea Duhului Sfânt (penticostalii, 
harismaticii), alții pe prescripțiile 
Ve chiului Testament (adventiștii de 
toate nuanțele), alții ajungând chiar 
să nege existența Sfintei Treimi (uni-
tarienii, martorii lui Iehova), etc.

Dar Luther a greșit în mod funda-
mental, atunci când a subjugat Scrip-
tura, punând-o la îndemâna oricărui 
credincios neinstruit și dându-i girul 
de a o interpreta. Or, cea mai bună 
dovadă împotriva dictonului lui Lu-
ther, potrivit căruia „Scriptura se 
tâlcuiește pe sine însăși”, este chiar 
Scriptura, mai exact cuvintele Sfân-
tului Apostol Petru, care referindu-se 
la epistolele pauline avea să spună: 
„precum v-a scris şi iubitul nostru 
frate Pavel după înţelepciunea dată 
lui, Cum vorbeşte despre acestea, 
în toate epistolele sale, în care sunt 
unele lucruri cu anevoie de înţeles, 
pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le 
răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scrip-
turi, spre a lor pierzare” (II Petru 3, 
15-16). Deci Scriptura nu se tâlcuiește 
pe sine însăși nici în mod automat, nici 
de către oricine, căci există un mare 

risc: acela al răstălmăcirii care atrage 
după sine pierderea sufletului. Așa se 
explică faptul că cei care s-au rupt din 
Trupul lui Hristos, care este Biseria 
Sa, au ajuns să rătăcească neștiind nici 
Scripturile și nici puterea lui Dumne-
zeu (Matei 22, 29). Ei sunt asemenea 
unor orbi care îi călăuzesc pe alți orbi 
(Matei 15, 14: „Lăsaţi-i pe ei; sunt 
călăuze oarbe, orbilor; şi dacă orb pe 
orb va călăuzi, amândoi vor cădea în 
groapă.”), cu riscul de a cădea și de a 
rămâne în groapa necunoașterii și a 
nevederii lui Dumnezeu.

Știm că Luther a protestat, s-a re-
voltat împotriva unui abuz al Biseri-
cii Romano-Catolice medievale, care 
interzicea credincioșilor citirea Sfin-
tei Scripturi, însă a corecta un abuz 
printr-un alt abuz reprezintă o lipsă 
de măsură, de discernământ duhov-
nicesc, o cale greșită pe care a urmat-o 
reformatorul german. Iar consecințele 
se văd până astăzi la toți acei predi-
catori neoprotestanți de ocazie care 
dau o mărturie greșită, înclusiv depre 
propria lor credință, doar-doar vor 
mai câștiga câte un credincios pentru 
propria confesiune. 

Biserica Ortodoxă nu a interzis și 
nu interzice citirea Sfintei Scripturi, 
dimpotrivă, o încurajează, în  să o și fe-
rește de abuzul de a fi in terpretată 
chiar de oricine, fără o pregătire teo-
logică și duhovnicească adecvată. Tâl-
cu irea Sfintei Scripturi și pro po vă-
duirea cre  dinței, chiar dacă pot fi fă-
cute și de simpli credincioși, aceștia 
trebuie să se afle sub îndrumarea unui 
preot (du hovnic) și să aibă girul lui.

În compartimentul de tren în care 
cu doar câteva ore mai înainte ereziile 
se înșirau ca într-un manual antieret-
ic, însă necombătute, ci prezentate și 
perorate ca adevăruri, s-a așternut de 
mult liniștea. 
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O perspectivă pur materialistă asupra 
lumii va dezvălui ori doar un surplus 
de materialitate (pâine), ori doar un mi-
nus de cele materiale, faţă de un nec-
esar al echilibrului. Însă izvorul acestei 
materialităţi, consistenţa ei, finalitatea 
ei, evidenţa ei, nu este în miezul lumii 
materiale, ci este chiar Hristos, Cel Care 
a săvârşit în mijlocul pustiei minunea 
înmulţirii pâinilor şi peştilor (materiei).

În tâlcuirea Sfântului Ioan Gură de 
Aur asupra pasajului evanghelic care 
relatează această minune cauza, obiect-
ul şi scopul acestei minuni este credinţa 
în toată complexitatea ei. În afara aces-
tei înţelegeri, acestui cadru, credinţa ca 
manifestare poate devia.

Într-un prim plan, Sfântul Ioan Gură 
de Aur sesizează că Mântuitorul Iisus 
Hristos săvârşeşte unele minuni cu 
puterea Sa fără a Se ruga Tatălui, iar pe 
altele le săvârşeşte raportându-Se prin 
rugăciune la Tatăl. Prin acestea, Hris-
tos Îşi arată atât dumnezeirea Sa, cât şi 
omenitatea Sa. Lucrează minuni mari 
cu propria putere (iertarea păcatelor, 
dăruirea vederii, învierea morţilor), 
iar pe alta, de o mai mică importanţă 
(înmulţirea pâinilor şi a peştilor), o să-
vârşeşte uitându-Se la ceruri, aducând 
cinstire Tatălui.

În acest adevăr este temelia credinţei. 
De aici izvorăşte credinţa. Credem în 
Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut Om, 
Care ne scoate din iad cu propria putere, 
dar Care ne duce la Tatăl, Cel Care este 
Cauza primă a adevărului. Credinţa nu 
poate cunoaşte altă cale, decât cea pe 
care Mântuitorul a prescris-o prin atitu-
dinea pe care a avut-o atunci când, prin 
toate aceste minuni, Şi-a arătat atât cali-
tatea de Dumnezeu, cât şi reala înome-
nire din Fecioara Maria.

O întrebare retorică a Sfântului Ioan 
Gură de Aur aduce un răspuns decisiv. 
Pentru ce nu face Hristos pâine din 
nimic? Ca să închidă gura ereticilor 
care spun că lumea nu este creaţia lui 
Dumnezeu, şi să ne înveţe din fapte că 
toate cele văzute sunt lucrurile şi crea-
turile Lui. Că Dumnezeu lucrează mi-
nunea permanent în lume. Că El poartă 
de grijă lumii dincolo de economia 
o menească, care încearcă să echilibreze 
resursele epuizabile ale lumii. El este 
Cel Care face ca pământul să rodească; 
tot El este Cel Care poate stârpi rodirea 
lui spre înţelepţirea omului. 
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PREDICA

Înmulţirea pâinilor – un fapt al credinţei
Duminica a VIII-a după Rusalii

Luther, Luther, ce ai făcut? (II)

„În vremea aceea, ieşind Iisus, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat 
pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu 
şi vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate, să-şi cumpere 
mâncare. Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar 
ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi 
poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind 
la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au 
mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. 
Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Şi îndată 
Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până 
ce El va da drumul mulţimilor.” (Matei 14, 14-22)
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„Aceasta nu-i o minune mai mică decât înmulţirea pâinilor, 
chiar dacă vietăţile din apă n-au fost create din nefiinţă, ci din 
apă. Nu este o minune mai mică a scoate din pământ roade, iar 
din apă vietăţi, ca a face din cinci pâini un număr atât de mare de 
pâini, iar din doi peşti, o mulţime de peşti. Acesta era un semn că 
Hristos stăpâneşte şi pământul, şi marea” (Sfântul Ioan Gură de 
Aur, Omilii la Matei, Scrieri, Partea a treia, în Părinţi şi Scriitori 
Bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, p. 569).

Consistenţa credinţei şi continuitatea ei se pot realiza doar dacă 
conştientizăm că Hristos este Stăpânul făpturii, Care lucrează mi-
nunat în lume tot timpul şi întotdeauna spre finalitatea ei: a o aduce 
ca dar şi mulţumire lui Dumnezeu-Tatăl.

Un aspect deosebit de important al minunii, care trece neob-
servat în timpul lecturării textului evanghelic, dar pe care Sfântul 
Ioan Gură de Aur îl pune în lumina cuvenită, este porunca Mântu-
itorului adresată ucenicilor, de a aduna fărâmiturile rămase. Cele 
douăsprezece coşuri de fărâmituri care s-au adunat sunt dovada 
minunii săvârşite. Faptul credinţei, lucrarea minunată a lui Dum-
nezeu, se întipăreşte, îşi pune amprenta unică asupra lumii. Ospăţul 
credinţei, la care este chemat omul, nu se frânge în timpul omului, 
ci el asumă prin veşnicia lui Dumnezeu toate pricinile din lume 
care au fost determinate de credinţă. Acestea sunt fărâmiturile pe 
care trebuie să le adunăm şi pe care Dumnezeu le cere de la noi.

Prin urmare, credinţa autentică a omului, chiar şi în ce priveşte 
materialitatea lumii, izvorăşte de dincolo de lume, din iubirea Fi-
ului lui Dumnezeu pentru Dumnezeu Tatăl, se sprijină întotdeau-
na pe lucrarea permanentă a minunii dumnezeieşti în lume şi se 
probează în fărâmiturile care cad de la ospăţul la care Dumnezeu 
ne cheamă.

Urmare din pagina 1
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credinţei

PROGRAMUL DE LICENŢĂ: TEOLOGIE 
ORTODOXĂ PASTORALĂ (8 SEMESTRE)

Admiterea candidaţilor se face în două etape, pe 
baza documentelor cerute de Anexa – Acte necesare 
admitere (vezi mai jos):

ETAPA 1: Proba eliminatorie
Vizita medicală – o comisie formată din doi medici 
specialişti şi duhovnicul facultăţii va evalua, în ziua 
stabilită în programul de desfăşurare a admiterii, 
documentele medicale de la dosarul candidatului, la 
care se adaugă şi un interviu care să ateste calităţile 
psihologico-duhovniceşti cerute de reglementările 
canonice, legislative şi regulamentare ale Biseri-
cii Ortodoxe Române. Astfel, fiecare candidat va 
primi viza Admis sau Respins, în funcţie de cele 
constatate;
Muzică şi dicţie – o comisie formată din profesorul 
de muzică bisericească şi unul de limba română va 
evalua, prin interviu, în ziua stabilită în programul 
de desfăşurare a admiterii, calităţile muzicale şi 
dicţia candidaţilor. Astfel, fiecare candidat va primi 
viza Admis sau Respins, în funcţie de cele con-
statate.
NOTĂ: Nu vor susţine proba eliminatorie de 

Muzică şi dicţie absolvenţii Seminariilor teologice, 
personalul clerical şi cel monahal. Candidaţii respinşi 
la oricare din probele eliminatorii nu pot depune 
contestaţii fiind excluşi din examen.

ETAPA 2: Proba scrisă
Candidaţii declaraţi admişi la cele două probe din 

etapa 1, vor susţine în ziua programată, un examen 
scris la disciplina Teologie Dogmatică (după tematica 
stabilită de Patriarhia Română – vezi Anexa: Tematică 
admitere).

Calcularea mediei examenului de admitere se va 
face astfel:

50% nota de la Proba scrisă + 50% media exa-
menului de bacalaureat = media de admitere.

Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în 
ordinea descrescătoare a mediei astfel rezultate. Pentru 
ultimul loc bugetar cât şi pentru cel cu taxă (din cifra 

1.

2.

de şcolarizare aprobată), la medii egale, se va lua în 
considerare nota obţinută la proba scrisă, fiind declarat 
admis cel cu media cea mai mare.

Programare calendaristică 2016:
Sesiunea I:

Înscrieri: 18 iulie – 28 iulie 2016 la sediul Facultăţii 
(str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.285855)

Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 29 
iulie 2016

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie 
Dogmatică, cf. tematicii anunţate) – 30 iulie 2016

Contestaţii – 30 iulie 2016
Afişarea rezultatelor finale – 1 august 2016
Sesiunea a II-a
Înscrieri: 2 – 8 septembrie 2016 la sediul Facultăţii 

(str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.285855)
Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 9 

septembrie 2016
Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie 

Dogmatică cf. tematicii anunţate) – 10 septembrie 
2016

Contestaţii – 10 septembrie 2016
Afişare rezultatelor finale – 12 septembrie 2016

ANEXA – ACTE NECESARE ADMITERE
Acte studii LICENŢĂ 2016
dosar plic;
cerere de înscriere tip (de la comisia de înscri-
ere);
diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia 
în original şi xerocopie legalizată;
foaia matricolă a anilor de liceu în original şi 
copie legalizată;
diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în 
original şi copie legalizată, pentru absolvenţii de 
facultate;
foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi 
copie legalizată;
diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în 
original şi copie legalizată, pentru absolvenţii 
Seminariilor Teologice;

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

certificat de naştere în copie legalizată;
certificat sau adeverinţă de botez;
certificat de căsătorie în copie legalizată – unde 
este cazul;
 carte de identitate – copie
 recomandarea Consiliului parohial (formular tip) 
din parohia de provenienţă a candidatului;
 binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhu-
lui locului din eparhia de unde provine candidatul;
adeverinţă medicală – tip – apt pentru înscrierea 
la facultate
 aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
 4 poze tip buletin color;
 taxa de înscriere: 80 lei;
 adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, 
preoţi sau monahi.

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE 
ÎN FACULTĂŢILE DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 
2016

 SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ 
PASTORALĂ

Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Raportul dintre 
ele.
Despre Sfânta Treime: temeiuri bibice şi contribuţii 
patristice la definirea acestei dogme;
Crearea lumii văzute. Crearea omului.
Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.
Unirea ipostatică şi consecinţele ei.
Răscumpărarea şi aspectele ei.
Mântuirea subiectivă.
Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.
Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.
Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de 
jertfă.
Bibliografie:
Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr. 

Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru 
Seminariile Teologice), Ed. Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ,,ILARION V. FELEA” DIN ARAD

Și dacă erezia trebuie ana-
tematizată și exorcizată ori-
unde am întâlni-o, cred că 
rândurile de față au făcut-o 
într-o oarecare mă sură.

P.S. Cât îi privește pe cei 

care au asistat la „celebra” 
predică am primit confirma-
rea că nu s-au lăsat im pre-
sionați de cele auzite. Ar fi 
bine ca toți credincioșii noștri 
să aibă discernământul nece-
sar astfel încât să discearnă 
adevărul de minciună, ade-

vărata măr turisire a credinței 
de perorarea unor erezii și să 
reacționeze prin cuvânt sau 
ignoranță. 

Doar în acest caz ignoranța 
poate fi mama în țelepciunii, 
care nu naște monștri, ci îi su-
primă.

Luther, Luther, ce ai făcut?...

Pregătirea celui ce se împărtăşeşte

Deci, să scriu numai despre 
ce este dator să facă cel care 
urmează să primească această 
cerească Pâine. Şi aceasta este 
de mare nevoie, fiindcă această 
Taină are asemenea dar, că 
după pregătirea celui ce se 
împărtăşeşte va fi şi sfinţirea lui 
şi darul ce primeşte de la dânsa. 
Că, după filozofi, toate pricinile 
lucrează după calitatea şi starea 
pe care o găsesc în lucruri şi, de 
aceea, mai lesne se aprinde fo-
cul în lemnul cel uscat, decât în 
cel verde.

Deci, Hristos care se află 
în această Taină şi este pricina 
tuturor Darurilor arătat este 
că, după pregătirea şi îndrep-
tarea aceluia care o primeşte, 
comunică în el şi lucrează da-

rul ei. Şi, precum dă mare aju-
tor acelora care o primesc cu 
vrednicie, tot aşa dă amară mo-
arte celor ce se împărtăşesc cu 
nevrednicie. Că, după Sfântul 
Ioan Damaschin, cum lucrează 
pâinea cea pământească tru-
peşte în om, tot aşa şi mai mult 
lucrează în suflet această Pâine 
cerească.

Precum hrana trupească în -
tăreşte şi împuterniceşte trupu-
rile care nu au boală, iar când 
sunt bolnave şi pline de rele 
veninuri le vatămă, încât, pentru 
această pricină, doctorii porunc-
esc bolnavilor să se înfrâneze şi 
să nu mănânce nimic, asemenea 
şi această hrană îndumnezeită. 
Celor îm bunătăţiţi şi evlavioşi, 
care se pregătesc cum trebuie 

prin pocăinţă şi mărturisire, se 
face viaţă adevărată şi veşnică, 
iar la cei păcătoşi şi neevlavioşi, 
care nu au conştiinţa curată, 
nici n-au făcut cuviincioasă 
pocăinţă şi mărturisire şi toate 
câte datoresc, se face mare 
pagubă şi moarte sufletului lor 
şi munci, după cum a pătimit 
Iuda vânzătorul şi alţii. Căci foc 
este, care arde pe cei nevred-
nici. Iar nevrednici se socotesc 
câţi nu s-au curăţit cu Sfânta 
Mărturisire sau nu au împlinit 
canonul dat de duhovnic.

(Agapie Criteanul, Mântuirea 
păcătoşilor, Editura Egumeniţa, 2009, 
pp. 365-366)



CALEA MÂNTUIRII3 Nr. 33, 2016

Adormirea Maicii Domnului (15 august)
Între sfinţi, Maica Domnului ocupă 
locul cel mai de cinste, fiind mai presus 
de toate puterile îngereşti şi atingând 
cea mai înaltă treaptă a desăvârşirii 
omeneşti. 

Astăzi, maica curată şi cinstită a Ce-
lui Preaînalt este chemată în împărăţia 
cerurilor. Toate puterile cereşti primesc 
azi în strălucirea nesfârşită pe aceea care 
a fost cea mai sfinţită, cea mai curată, cea 
mai bună dar şi cea mai chinuită mamă, 
fiindcă Fiul Său preaiubit şi Dumnezeul 
nostru în faţa ei sfârşită de durere a fost 
batjocorit şi răstignit.

Odată cu condamnarea la răstignire, 
durerile o mistuie pe Sfânta Fecioară, 
Ea îşi vede Fiul supus condamnării la o 
vârstă tânără de numai 33 de ani. Plânge, 
varsă când aude batjocura Celui ce era 
sânge din sângele ei, se înspăimântă 
când vede cuiele în picioarele Celui care 
a venit să sfinţească pământul plin de 
ticăloşie, leşinând când mâinile Mân-
tuitorului sunt străpunse de cuie, mâini 
care au uns ochii orbilor şi au văzut, au 
ridicat pe mulţi din patul suferinţei şi pe 
morţi i-a înviat. Ce batjocoră mai putea 
avea loc decât aceea ca o mamă să-şi 
vadă propriul Fiu pedepsit ca un ucigaş 
prin răstignire deşi era nevinovat, iar pe 
cap să-i fie pusă o coroană de spini, când 
El a venit să salveze lumea. Ce era în 
sufletul Sfintei Fecioare când cei săturaţi 
în pustie, la instigarea celor răi, acum 
stigau ca nişte îndrăciţi: „Răstigneşte-L, 
Răstigneşte-L” (Ioan XIX, 15). 

Măritul Său Fiu şi Mântuitorul nos-
tru a zis în învăţătura Sa: „Fericiţi cei ce 
plâng, că aceia se vor mângâia” (Matei 
V, 4). Acum aceste cuvinte sau adeverit 
că Ea, Mărita Născătoare de Dumne-
zeu, care pe pământ a plâns, astăzi este 
mângâiată şi se duce lângă Fiul Său: 
„fericindu-o toate neamurile”. De mai 
bine de 20 de veacuri de când aceste 
cuvinte au fost rostite într-unul din cele 
mai mici oraşe din Iudeea, o fecioară 
săracă, necunoscută, locuind într-o 
căsuţă modestă în pământul Hebronului, 
credea cu statornicie că nu numai se va 

vorbi de ea în viitor, dar că toate neamu-
rile o vor ferici. Timpul a trecut şi noi 
putem să vedem că faptele sunt încă vii, 
că istoria este înaintea ochilor tuturor; şi 
noi vedem că s-a împlinit această pro-
orocie extraordinară.

După Învierea, Înălţarea Mântuitoru-
lui la cer şi Pogorârea Sfântului Duh, 
Sfânta Fecioară a mai trăit multă vreme 
pe pământ, aproximativ 21 de ani, fi-
ind îngrijită de cel mai iubit ucenic al 
Domnului, căruia îi fusese încredinţată 
pe Golgota a cărui locuinţă era pe 
muntele Sion şi a murit în etate de 70 
de ani, fiind îngropată la poalele munte-
lui Măslinilor, departe de ochii curioşi 
ai oamenilor în grădina Gheţimani, un 
loc retras, unde obişnuia, ea şi Fiul ei, 
să meargă la rugăciune, lucru afirmat de 
o veche tradiţie sprijinită de mărturiile 
lui Evodiu, ucenicul Sfântului Petru şi 
de Andrei Criteanul. 

Din cauza vieţii zbuciumate şi a du-
rerilor nenumărate, îşi înţelege sfârşitul. 
Acelaşi înger Gavriil, care îi adusese 
vestea naşterii Mântuitorului anunţă şi 
sfârşitul ei pământesc pentru a-şi primi 
plata pe măsura faptelor ei şi a vieţii cu 
adevărat cereşti. 

În timpul procesiunii de înmormân-
tare, auzindu-se plânsete, nelinişte, bo-

cete şi fel şi fel de zvonuri, autorităţile 
de la templu, cu ştirea romanilor, trimit o 
ceată de slujbaşi înarmaţi cu ciomege şi 
săbii să împrăştie procesiunea. Când s-
au apropiat de sicriu, prin mulţime, prin 
minune s-a iscat o furtună de praf, mulţi 
au orbit şi de groază au căzut la pământ 
cerând îndurare. Maica Domnului as-
cultându-le rugăciunea le-a redat ve-
derea. Arhiereii de atunci trimit o ceată 
în fruntea căreia era un tâlhar şi bătăuş 
care reuşeşte să se apropie de sicriu şi să 
pună mâna pe el, însă o putere nevăzută 
i-a tăiat mâinile de la coate. 

În ţipete înspăimăntătoare de groază 
şi durere slujbaşul se tăvălea pe jos 
cerând îndurare şi promiţând pocăinţă. 
Auzind căinţa, mila cerească i-a redat 
mâinile. La trei zile după înmormân-
tare la cererea apostolului Toma care se 
întorsese dintr-o lungă călătorie şi care 
dorea să privească pentru ultima oară 
rămăşiţele Maicii Mântuitorului s-a 
deschis mormântul şi nu au aflat decât 
florile care acopereau giulgiul; trupul 
fecioresc al Maicii, fără să fi suferit 
cea mai mică alterare, fusese luat de pe 
pământ şi dus la cer de către îngeri. 

Trupul Maicii Domnului n-a fost 
prefăcut în ţărână, ci îndată s-a unit sufl-
etul său pentru a fi înălţat la cer. Această 

sărbătoare a Adormirii Maicii Domnu-
lui a fost şi este celebrată de toată lumea 
creştină cu multă pietate până în zilele 
noastre. Acum s-au adeverit cu adevărat 
cuvintele: „de acum mă vor ferici toate 
neamurile”, căci de pretutindeni toată 
lumea se adună spre a ferici pe fecioara 
care s-a încredinţat a fi mama Mântu-
itorului lumii. 

Sfânta Fecioară prin credinţa ei a 
mântuit neamul omenesc de păcatul 
Evei, Eva a crezut în cuvântul şarpelui, 
Maria a crezut în cuvintele îngerului 
Gavriil. Cuvântul demonului, căruia 
Eva i-a dat crezare a făcut-o să nască 
în dureri copii, Cuvântul Domnului în 
care a crezut Maria, a făcut-o să nască 
pe Omul – Dumnezeu care a mântuit pe 
toţi oamenii. Această sublimă credinţă 
n-a fost tulburată în Sfânta Fecioară prin 
nimic nici chiar prin omorârea lui Iisus 
Hristos pe cruce. 

Ceea ce o înalţă mai mult pe Sfânta 
Fecioară este umilinţa ei: deşi este Mai-
ca lui Hristos, ea n-a încetat nici un mo-
ment de a se socoti ca „roaba Lui”.

Sfânta Fecioară străluceşte între fe-
cioarele lui Israel ca un soare, ea ţine 
sceptrul tuturor virtuţilor, ea este icoana 
cea mai curată a sfinţeniei dumnezeşti. 
Ea, zice sfântul Ioan apostolul, are ca 
veşmânt soarele, luna sub picioarele ei, 
şi poartă pe cap o cunună de 12 stele. 
Astăzi Maria este în cer întru slavă, dar 
bunătatea ei nu ne-a părăsit. Dragostea 
ei priveghează asupra noastră şi ne tri-
mite iertare, ea usucă lacrimile noas-
tre, ne încălzeşte inima umplându-o 
de mângâiere, ea ne fereşte de cursele 
vrăjmaşului, ea se pogoară la cel sărac 
îndulcindu-i suferinţele, ea înveseleşte 
pe bătrânul dezamăgit, arătându-i ferici-
rea cea veşnică .

Cinstind pe Maica Domnului, cins-
tim pe Stăpânul ei, care este Dumnezeul 
nostru al tuturor. Cine nu cinsteşte pe 
Maica Domnului, acela se îndepărtează 
şi de la Dumnezeu. 

 Ioan–Claudiu MOCA 

De praznicul Schimbării la Față a Dom-
nului nostru Iisus Hristos, Grupul cate-
hetic al parohiei Arad-Șega II a sărbătorit 
un an de la înființare. Acest moment a 
dat prilejul unei seri speciale, în care 
membri grupului s-au întâlnit pentru 
a marca trecerea unui an de activități 
specifice, bogate și diversificate.

Astfel, după oficierea slujbei ve-
cerniei, din seara zilei de 7 august, Pr. 
lect. dr. Filip Albu, inițiatorul și coor-
donatorul Grupului, a evocat câteva 
dintre motivele înființării acestui grup 
catehetic și scopurile pe care acesta la 
are în vedere, arătând că: „Pentru mine 
Grupul „Schimbarea la Față” a cons-
tituit împlinirea unei dorințe mai ve-
chi și s-a născut oarecum firesc. După 
experiența acumulată la Facultate, ca 
dascăl, și după cei patru ani de când am 
și responsabilități pastorale la parohia 
Arad-Sega II, coagularea tinerilor iu-
bitori de credință si de Biserica într-un 
grup de catehizare mi-a adus bucuria 
împlinirii în slujirea preoțească. O a 

doua bucurie vine si din faptul ca, prin 
mijlocirea fiecărui membru al Grupu-
lui am învățat mereu ceva nou, ceva 
ce mi-a ajutat mult mai ales in scaunul 
spovedaniei. De aceea, va mulțumesc 
pentru toate acestea. Fie ca Lumina 
Taborului, sub care ne-am născut ca 
Grup, să strălucească în viețile noastre, 
sa ne păstreze la fel de uniți si peste zece 
ani și sa ne călăuzească, împreună, spre 
Împărăția lui Hristos Domnul, cea pe 

care o căutăm prin întâlnirile noastre”. 
La finalul cuvântului, părintele coordo-
nator le-a oferit membrilor diplome de 
apreciere, ca semn de mulțumire pen-
tru prietenie, implicare și susținere a 
activităților diverse.

Menționăm că acest Grup se a -
dresează tinerilor, oferind o platformă 
de întâlniri şi discuții „face to face” şi 
„online”, folosind interfața grupurilor 
de socializare, prin care se împărtășesc 

cunoștințe, experiențe şi legături du-
hovnicești, în ambianța plină de viață a 
Bisericii lui Hristos.

Prin grija secretarului Grupului, stu-
denta Gianina Ciupuligă și a lui Alexan-
dru Tița a fost realizat un scurt film în 
care au fost surprinse principalele eveni-
mente desfășurate de Grup în anul scurs. 
Astfel, au fost rememorate întâlnirile 
catehetice în care au fost dezbătute mai 
multe teme teologice și duhovnicești, 
dintre acestea amintind câteva: Ce în -
seamnă Biserica pentru mine;  Ce mi-a 
adus rugăciunea. Povestea unor ex pe-
riențe minunate; Taina Sfântului Maslu; 
Taina Sfintei Spovedanii ca terapie 
duhovnicească. Acestora li s-au alăturat 
activități filantropice, prin organizarea 
unor colecte de sărbători, vizite la spit-
ale și cămine de bătrâni, precum și des-
fășurarea de activități sportiv-recrea-
tive.

Pr. Filip Albu

Grupul catehetic „Schimbarea la față a Domnului” la aniversarea unui an de activitate
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ŞTIRI

Slujire arhierească în Parohia Săvârşin

În Duminica a 7-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost întâmpinat la 
orele dimineţii de părintele paroh Călin Mădăluţă şi 
mulţime de credincioşi în Parohia Săvârşin, Protopopia-
tul Lipova. Cu acest prilej, Chiriarhul, înconjurat de 
soborul de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie 
arhierească în biserica parohială cu hramul „Sfinţii Ar-
hangheli Mihail şi Gavriil”, în prezenţa Alteţelor Lor 
Regale: Principesa moştenitoare Margareta şi Princi-
pele Radu al României şi a numeroşi credincioşi.

Cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfinţitului Părinte 
Timotei a fost pus sub titlul „Îndatoriri creştineşti” 
(cf. Rom. 15; Mt. 9), adică purtarea de către cei tari 
în credinţă a neputinţelor celor mai slabi, în care sens 
e necesară râvna căutării luminii credinţei spre o măr-
turisire adevărată a acesteia prin fapte bune, mai ales a 
întrajutorării prin Biserică.

La finalul sfintei slujbe, Înaltpreasfinţia Sa înconju-
rat de soborul slujitor şi în prezenţa Alteţelor Lor Regale 
şi a numeroşi credincioşi din parohie, din localităţile 
învecinate precum şi din alte judeţe ale ţării, a săvârşit 
o slujbă de pomenire a Majestăţii Sale Regina Ana a 
României, la împlinirea a şapte zile de la trecerea sa la 
cele veşnice. Cu acest prilej Înaltpreasfinţia Sa, a ros-
tit un cuvânt de omagiere, referindu-se la mesajul de 
condoleanţe transmis de către Întâistătătorul Bisericii 
Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Dan-
iel pentru întreaga Familie Regală, în numele Sfântului 
Sinod, al clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe 
Române, rugând pe Bunul Dumnezeu să aşeze sufletul 
ei nobil în lumina Sa cerească.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de 
corul parohiei condus de tânărul Flavius Mihoaţă.

Bucurie duhovnicească de Praznicul 

Schimbării la Faţă a Domnului, la 

Mănăstirea Hodoş-Bodrog

În ziua praznicului Schimbării la Faţă a Domnului, 
obştea monahală, în frunte cu Părintele protosinghel 
Grigorie Timiş, stareţul mănăstirii, soborul preoţilor 
şi diaconilor slujitori şi mulţimea de pelerini, au avut 
bucuria de a-i întâmpina pe cei doi ierarhi bănăţeni, 
pe Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatu-
lui şi pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,  Arhiepis-

copul Aradului. Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan a dat 
răspuns invitaţiei Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei 
de a participa la hramul Paraclisului de iarnă al Sfintei 
Mănăstiri Hodoş-Bodrog.

Cu acest prilej, cei doi Ierarhi, înconjuraţi de so-
borul slujitor, au săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie în altarul de vară al mănăstirii.

În cadrul slujbei, ierodiaconul Antonie Oanea a fost 
hirotonit ieromonah pe seama sfintei mănăstiri, iar la 
finalul slujbei acesta împreună cu ieromonahul Veniamin 
Stan au fost hirotesiţi duhovnici.

La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Ioan a rostit 
un cuvânt de învăţătură, făcând o exegeză a textului 
biblic de la Matei cap. 17, cu referire la acest praznic. 
De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a făcut o prezentare 
a aşezării Muntelui Tabor de care este legată în primul 
rând Schimbarea la Faţă a Domnului, locul unde Iisus 
şi-a arătat strălucirea (Dumnezeirea) în faţa celor trei 
ucenici ai Săi: Petru, Iacov şi Ioan.

Potrivit tradiţiei, în cadrul slujbei, au fost  bine-
cuvântate prinoasele aduse de credincioşi în cinstea 
marelui praznic al Schimbării la faţă a Domnului nos-
tru Iisus Hristos.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a 
mulţumit Întâistătătorului Mitropoliei Banatului pen-
tru această vizită efectuată în Eparhia Aradului şi pen-
tru împreuna slujire la străvechea mănăstire din părţile 
Banatului.

Mănăstirea Hodoş-Bodrog este cea mai veche 
va tră monahală din ţara noastră, cu viaţă monahală 
neîntreruptă, încă de la atestarea documentară a ei, din 
anul 1177.

Proiectul social ,,Masa Bucuriei” în 

Parohia Agrişu Mic, Protopopiatul Ineu

La începutul perioadei Postului Adormirii Maicii Dom-
nului s-a desfăşurat în localităţile Agrisu Mic, Botfei 
şi Comăneşti programul social „Masa Bucuriei”. Mai 
multe familii de credincioşi nevoiaşi din cele trei sate 
au fost vizitate de către părintele paroh Radu Sas, care 
le-a împărţit produse alimentare şi nealimentare. Acti-
vitatea se încadrează în programul Patriarhiei Române 
„Masa Bucuriei” realizat în parteneriat cu S.C. Selgros 
Cash & Carry SRL Arad.

Proiectul „Masa Bucuriei” implementat de Arhiepis-
copia Aradului cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Timotei, constă în oferirea de produse alimen-
tare şi nealimentare, spre a fi folosite în scop social. 
Proiectul „Masa Bucuriei” a fost iniţiat de către Pa-
triarhia Română şi se derulează la nivelul întregii ţări, 
cu sprijinul lanţului de magazine Selgros. La nivelul 
Centrului eparhial Arad, proiectul este coordonat de 
către Sectorul social-filantropic „Filantropia” care 

asigură preluarea produselor, transportul şi distribuirea 
la beneficiari. De asemenea, printre beneficiarii aces-
tui proiect se numără şi familiile care se confruntă cu 
probleme de risc social, familiile cu mulţi copii fără 
posibilităţi materiale, persoanele fără adăpost, precum 
şi unele familii cu grave probleme sociale din parohii 
defavorizate.

Candela originală a Mariei Brâncoveanu 

readusă la biserica Sf. Gheorghe Nou din 

Bucureşti

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Pa-
triarhul României, marţi, 09 august 2016, ora 11:00, o 
delegaţie a bisericii Sfântul Gheorghe Nou condusă de 
părintele paroh Emil Cărămizaru va aduce de la Muzeul 
Naţional de Istorie a României candela originală a 
Mariei Brâncoveanu, după cum informează Serviciul 
de presă al bisericii Sfântul Gheorghe Nou.

După 43 de ani, acest obiect de patrimoniu al bi-
sericii Sfântul Gheorghe Nou, preluat în custodie de 
Muzeul Naţional de Istorie a României în anul 1973, 
va fi reaşezat cu o săptămână înainte de prăznuirea 
Sfinţilor Martiri Brâncoveni deasupra mormântului 
Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, 
locul său iniţial.

Demersurile întreprinse pe lângă Ministerul Cultu-
rii şi Muzeul Naţional de Istorie a României în vederea 
recuperării sale au durat aproximativ doi ani.

***
ISTORIC
În anul 1914, când se împlineau două secole de 

la martirizarea Sfinţilor Brâncoveni, a fost scoasă la 
lumină inscripţia de pe candela aşezată în 1720 deasu-
pra mormântului voievodului Constantin Brâncoveanu 
din Biserica „Sfântul Gheorghe„-Nou. Pronia divină 
a rânduit ca poporul cel binecredincios să cunoască, 
de data aceasta pe baza unei atestări istorice concrete, 
locul în care devotata şi greu încercata Maria Doamna 
a depus osemintele martirului ei soţ, în ctitoria acestuia 
din inima Capitalei.

Prin purtarea de grijă a Doamnei Maria Brâncovea-
nu, a fost aşezată deasupra mormântului aflat în partea 
dreaptă a naosului bisericii o lespede de marmură albă 
de 185×95 cm, împodobită cu elemente decorative în 
stil brâncovenesc. De jur împrejur, pe piatra funerară 
a fost sculptat un chenar format din ghirlande de flori. 
În partea de jos, la picioare, găsim o reprezentare 
alegorică, înfăţişând moartea având coasa în mâna 
dreaptă şi un fir de crin cu trei flori în mâna  stângă. 
În partea dinspre cap a lespezii este săpată stema Ţării 
Româneşti, în mijlocul căreia se află înfăţişat vulturul 
cu crucea în plisc. Pe lespede nu există nici un înscris, 
tocmai pentru a păstra o discreţie impusă de conjunc-
tura istorică şi politică a acelor vremuri.

De o importanţă deosebită este faptul că Doam-
na Maria Brâncoveanu a pus deasupra mormântului 
soţului ei o frumoasă candelă lucrată în argint fili-
granat, iar pe marginea de sus a bulbului din mijloc a 
lăsat o inscripţie cu litere chirilice, însemnând de fapt 
pisania pe care nu a putut să o scrie pe piatra mormân-
tului: Această candelă, ce s-au dat la Sveti Gheorghie 
cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului 
Domn Io Costandin Brâncoveanu Basarab Voievod 
şi iaste făcută de Doamna mării sale Mariia, carea şi 
Măriia sa nădăjduiaşte în Domnul, iarăşi aici să i să 
odihnească oasele. Iulie, în 12 zile, leat 7228 (1720).

(Ştirile au fost preluate de pe site-urile 
episcopiaaradului.ro şi basilica.ro)


