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EDITORIAL

CALEA MÂNTUIRII

 Din sumar

Puţine sunt locurile din Noul Tes-
tament care anticipează mai bine 
dezvoltarea teologiei Bisericii decât 
următoarele versete din Faptele Apos-
tolilor: „Şi ei au străbătut Frigia şi 
ţinutul Galatiei, opriţi fiind de Duhul 
Sfânt ca să propovăduiască cuvântul 
în Asia. Venind la hotarele Misiei, 
încercau să meargă în Bitinia, dar 
Duhul lui Iisus nu i-a lăsat. Şi trecând 
dincolo de Misia, au coborât la Troa. 
Şi noaptea i s-a arătat lui Pavel o ve-
denie: Un bărbat macedonean sta ru-
gându-l şi zicând: Treci în Macedonia 
şi ne ajută. Când a văzut el această 
vedenie, am căutat să plecăm îndată 
în Macedonia, înţelegând că Dumne-
zeu ne cheamă să le vestim Evanghe-
lia.” (16, 6-10).

Potrivit acestui fragment, trecerea 
Sfântului Pavel şi a însoţitorilor săi 
pe continentul european a fost rezul-
tatul unei intervenţii directe şi ferme 
a Duhului Sfânt. Ulterior, Evanghelia 
avea să ajungă şi în Asia şi Bitinia, dar 
Domnul istoriei a vrut ca ea să ajungă 
mai întâi în Europa.

Nu putem să nu observăm că 
Sfântul Pavel ar fi avut un vast front 
misionar şi pe continentul asiatic. 
Ştim că apostolul a petrecut doi ani 
de zile după convertirea sa în Arabia 
(Gal 1, 17). Ştim, de asemenea, că în 
Arabia existau comunităţi iudaice 
(Fapte 2, 11). Cu siguranţă, marele 
Pavel ar fi putut întemeia Biserici 
acolo şi şi-ar fi putut scrie epistolele 
în străvechile graiuri ale acelor lo-
curi. Ne putem întreba ce formă ar 
fi îmbrăcat atunci teologia creştină. 
Lumea mediteraneană şi, mai ales, 
limba greacă au fost elemente care 
au influenţat într-un mod decisiv for-
mularea învăţăturii Bisericii. Se ştie 
că toată literatura creştină canonică 
provine din bazinul Mediteranei 
şi din vestul aşa-numitei „semiluni 
fertile” din Orientul apropiat. Este 
adevărat că tradiţia vorbeşte despre 

activitatea misionară a unor apos-
toli în estul Ţării Sfinte, chiar până 
în India. Dar niciuna dintre aceste 
aceste misiuni n-a produs vreo scriere 
canonică. Pe de altă parte, expresia de 
limbă greacă a teologhisirii a devenit 
normativă pentru gramatica gândirii 
creştine. Când, în secolele care au ur-
mat, neamurile au primit Evanghelia 
în propria limbă, aceasta era, invaria-
bil, tradusă din greacă.

Unii au deplâns acest fapt istoric. 
Marele savant german Adolf Harnack 
l-a numit „elenizarea Evangheliei”, o 
expresie prin care el înţelegea prelu-
area de către Biserică a conceptelor 
metafizice din filosofia greacă, cu 
scopul de a-şi formula cu ajutorul 
acestora învăţătura despre Sfânta 
Treime şi Persoana Mântuitorului 
Iisus Hristos. Harnack afirmă - şi nu 
este singurul - că această elenizare a 
fost de fapt o distorsionare a Evan-
gheliei.

Totuşi, în lumina pasajului din 
Faptele Apostolilor citat mai sus, teo-
ria lui Harnack îşi pierde vigoarea. 
Sfântul Pavel a dus Evanghelia în 
Grecia dintr-un impuls divin explicit, 
şi nu putem decât să fim încredinţaţi 
că acest eveniment făcea parte din 
planul lui Dumnezeu pentru mân-
tuirea întregii lumi. Greaca a deve-
nit astfel vehiculul preferenţial al 
Evangheliei, o limbă înzestrată cu 
vaste resurse gramaticale, nuanţe, 
sub tilităţi, rafinament, precizie şi ca-
pacitate de clasificare şi abstractizare 
- calităţi pe care Biserica le-a folosit 
la vremea potrivită pentru formula-
rea dogmelor sale şi respingerea er-
eziilor. În plus, greaca nu era doar 
limba grecilor, ea era deja o limbă 
internaţională, un element de unitate 
a lumii antice, un punct de întâlnire a 
diferitelor culturi.
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În pilda Semănătorului Dumnezeu 
arată marea Lui iubire smerită pentru 
omul pe care l-a creat. Smerirea lui 
Dumnezeu pentru om este orbitor de 
vizibilă în această pildă. Dumnezeu 
se smereşte, în sensul că se dăruieşte 
omului până la măsura în care omul 
devine locuit de Dumnezeu; Dumnezeu 
face făptura Sa sălaş al Său. Se lasă în 
mod gratuit în mâinile făpturii pe care 
El a zidit-o cu mâna Sa, şi aceasta – lu-
cru care şochează orice minte şi orice 
inimă, oricât de reci ar fi – în deplina 
știință a faptului că trei părţi dintre cei 
cărora El se încredinţează prin această 
minunată „însămânţare”, manifestă 
de zinteres, sfidare, răceală, trândăvie, 
aroganţă; deci şanse ridicate ca intenţia 
lui Dumnezeu de a face din om  lăcaşul 
Său să se risipească pe drum, pe pământ 
pietros sau între spini.

Ştie Dumnezeu că unii Îl vor lăsa 
să zacă în praful trândăviei lor mult şi 
bine, fără să se mişte câtuşi de puţin în 
direcţia arătată de gândul lui Dumne-
zeu faţă de ei. Aceştia se lasă prădaţi de 
bogăţia duhovnicească dăruită de Dum-
nezeu fără pic de împotrivire. Lor le este 
tot una cu sau fără de Dumnezeu. Lor 
le place să petreacă mult în reconfor-
tanta superficialitate. Orice îndemn de 
a merge mai în adâncul lor este receptat 
ca periculos, şi prin urmare alungat. Cu 
toate acestea Dumnezeu Se dă, Se lasă 
însămânţat şi în aceste vieţi, pentru că 
ştie ce a zidit cu mâna Sa; știe că Cu-
vântul Său se potrivește adâncului celui 
mai adânc al omului, care este chipul 
lui Dumnezeu. Ştie Dumnezeu că într-o 

clipă drumul se poate face pământ bun, 
şi ştim şi noi aceasta.

Ştie Dumnezeu că alţii, cei asemănaţi 
cu pământul pietros, cu toate că se 
bucură de darurile lui Dumnezeu, cu 
toate că se îndulcesc din ele,  la un sim-
plu rânjet diabolic, la o simplă ademeni-
re înșelătoare cedează, şi în timp ajung 
de se pietrifică. Mintea şi inima lor 
rămân insensibile la glasul lui Hristos 
care glăsuieşte înlăuntrul lor. Această 
pietrificare a minţii şi inimii lor constă 
şi în neîncrederea că Dumnezeu poate 
schimba inima de piatră într-una de 
carne. „Vremea încercării” nu trebuie 
înţeleasă ca vreme a lepădării, ci, din 
contră, aşa cum vieţile multor sfinţi ne 
arată, ca „plinire a vremii” pentru  inima 
de piatră ce stă să se prefacă în inimă 
de carne. Sunt mulţi sfinţi ai Bisericii 
noastre a căror viaţă poate sta mărturie 
uluitoarei schimbări a inimii de piatră în 
inimă de carne, sau în pământ bun, cum 
spune pilda. S-au încrezut în iubirea 
smerită a lui Dumnezeu faţă de om în 
sensul că s-au lăsat copleşiţi de această 
iubire smerită a lui Dumnezeu, fapt 
pentru care în „vremea încercării” nu 
s-au clintit din loc, ci au stat cu „ochii 
aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi 
plinitorul credinţei, care pentru bucuria 
pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut 
seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta 
tronului lui Dumnezeu” (Evrei 12, 2). 
Încercarea le-a fost izbăvire. 
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PREDICA

Duminica Semănătorului
Duminica a XXI-a după Rusalii

O străfulgerare spre viitor în cartea 
Faptele Apostolilor

„Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut 
lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră, şi, 
răsărind s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Şi alta a crescut între spini şi spinii, crescând cu ea, 
au înăbuşit-o. Şi alta a crescut pe pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând 
striga: Cine are urechi de auzit să audă! Şi ucenicii lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a 
zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca, văzând, 
să nu vadă, şi auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dum-
nezeu. Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu 
cumva crezând, să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu 
bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea 
căzută între spini sunt cei aud cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se 
înăbuşă şi nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl 
păstreză şi rodesc întru răbdare.” (Luca 8,5-15)
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Ştie Dumnezeu că se dă unui 

pământ pietros, sau unor inimi 
pietrificate, şi, mai mult de atât, 
ştie Dumnezeu că nu multe 
inimi vor tresălta la iubirea pe 
care El fără de preget o revarsă 
în inimile lor, cu toate acestea 
Dumnezeu se dă omului. Chiar 
şi pentru un singur om care 
s-ar întoarce Dumnezeu ar face 
ceea ce a făcut pentru întreaga 
umanitate, pentru că iubirea Lui 
faţă de om este desăvârşită. 

Şi mai ştie Dumnezeu că se 
dă unora încurcaţi „cu grijile, cu 
bogăţia şi cu plăcerile vieţii”. 
De ce se dă acestora? Ştie Dum-
nezeu că mai ales aceştia au ne-
voie de El. Dumnezeu „a venit 
să caute şi să mântuiască pe cel 
pierdut” (Lc. 19, 10), indiferent 
de căile pe care cel pierdut a 
apucat. Mântuitorul Iisus Hristos 
a stat la masă cu vameşii şi cu 
păcătoşii, pentru că ştie Dum-
nezeu că „nu cei sănătoşi, ci 
cei bolnavi au nevoie de doc-
tor” (Mc. 2, 17). Se dă Dumne-
zeu pe Sine omului aruncat în 
toate plăcerile şi tentaţiile lumii 

pentru că nu are de pierdut pe 
nimeni. Căci n-a venit Dum-
nezeu în lume ca să „judece 
lumea, ci ca să se mântuiască, 
prin El, lumea (In. 3, 17). Dum-
nezeu S-a dat vameşului Zaheu, 
prins în lanţul iubirii de argint; 
S-a dat desfrânatei Maria Mag-
dalena, încurcată în vâltoarea 
desfrânării; S-a dat tâlharului de 
pe cruce. S-a dat, Se dă şi se va 
da tuturora. Dar ştim că Zaheu 
a ajuns să fie atât de copleşit 
de iubirea milostivă a lui Dum-
nezeu încât a dat tot ce a adu-
nat; Maria Magdalena a ajuns 
„cea întocmai cu Apostolii 
cins tită”, fiind printre primii 
propovăduitori ai Învierii Mân-
tuitorului Iisus Hristos; tâlharul 
a fost primul intrat în Rai şi 
mulţime nenumărată de oameni 
încurcaţi la început cu „grijile, 
cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii” 
au lăsat totul în seama lui Dum-
nezeu şi Dumnezeu le-a dăruit 
slava Sa.

Mulţi dintre cei care în pildă 
sunt numiţi pământul cel bun, 
în care sămânţa aduce mult 
rod, au trecut la un moment dat 

prin condiţia de pământ pietros, 
ori s-au lăsat sufocaţi de spinii 
veacului acestuia, sau au lăsat 
sămânţa călcată în picioare la 
marginea drumului vieţii lor. 
Tuturora Dumnezeu S-a dat!

Dar cum S-a dat Dumne-
zeu? Prin Întrupare. De aceea 
sămânţa de care se face a  min-
tire în pildă înseamnă pe de-o 
parte cuvântul lui Dumnezeu 
propovăduit, pe de altă parte 
înseamnă Cuvântul lui Dum-
nezeu Întrupat. Omenirea es te 
pământul. Dumnezeu Se în-
sămânţează în noi prin Sfintele 
Taine, pentru că în şi prin Sfin-
tele Taine primim în noi pe Cu-
vântul Cel Întrupat, Mântuitorul 
Iisus Hristos, devenind astfel 
părtaşi la lucrarea de mântuire 
pe care Mântuitorul a înfăptuit-
o firii omeneşti. Nu întâmplător 
astăzi se face pomenire şi de 
Părinţii de la Sinodul VII Ecu-
menic de la Niceea, unde a 
fost aşezat hotarul dogmatic 
al cinstirii icoanelor, pentru că 
icoana este o mărturie în linie 
şi culoare a Întrupării Fiului lui 
Dumnezeu.
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Duminica Semănătorului

Dacă - după cum ne arată Scripturile - Pronia dumnezeiască 
călăuzeşte mersul Bisericii în lume, trebuie să vedem în acest 
fenomen o parte a acestei călăuziri. Nu este un  accident is-
toric faptul că „Evanghelia ne-a fost dată tuturor şi pentru 
totdeauna în limba greacă. Aceasta este limba în care putem 
auzi Evanghelia în întregimea şi deplinătatea ei” (Georges Flo-
rovsky). Alegerea de către Dumnezeu a limbii greceşti pentru 
a se vesti în lume Cuvântul Său a fost la fel de neîntâmplătoare 
precum alegerea de odinioară a limbii ebraice. Într-adevăr, 
hotărârea lui Dumnezeu de „a vorbi” în greacă a fost anterioară 
Evangheliei însăşi, deoarece anvergura internaţională a aces-
tei limbi a făcut posibilă răspândirea Vechiului Testament pe 
vasta întindere dintre Persia şi Italia. La vremea Întrupării 
Cuvântului, Isaia proorocea deja în limba lui Platon iar mult 
pătimitorul Iov îşi plângea soarta în tonurile tragediilor lui 
Sofocle.

Când Sfântul Apostol Pavel trece în Macedonia, la orizon-
tul istoriei Bisericii încep să se zărească Niceea şi Calcedonul.

Cuvioasa Parascheva s-a născut în 
anul 1025 în satul Epivat în Tracia (azi 
o parte în sudul Bulgariei și alta în nor-
dul Greciei) pe țărmul Mării Marmara 
într-o familie creștină de neam bun și 
binecinstitoare de Dumnezeu. Ea este 
crescută de mama și bunica ei în frica 
lui Dumnezeu, mergea la biserică fiind 
obișnuită cu milostenia. Încă de mică 
învăța foarte bine, dar pe lângă școala 
vremii o preocupau rugăciunile și slu-
jbele bisericești. Din tinerețe a simțit 
chemarea către viața călugărească pe 
care a și îmbrățișat-o cercetând locurile 
sfinte pe unde a umblat și predicat Ii-
sus Hristos. Cerceta foarte des Biserica 
Născătoarei de Dumnezeu și îşi desfăta 
sufletul în mireasma sfintelor slujbe. Cu 
un asemenea prilej ea auzi chemarea 
Mântuitorului: „De voiește cineva să vie 
după Mine, să se lepede de sine, să-și ia 
crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Matei 
16,24). Chemarea i se întipării cu toată 
puterea în conștiință și drept urmare, 
Parascheva, hotărî să o exteriorizeze 
în faptă concretă. Așa că într-o bună zi 
lepădă hainele scumpe ce le purta, le 
dete unei fetițe sărace și le îmbrăcă pe 
cele sărăcăcioase ale acesteia. Ea suferi 
cearta părinților pentru fapta săvârșită 
ca pe un îndemn la săvârșirea altor fapte 
de milostenie, ca un prilej de mulțumire 
sufletească și continuă să săvârșească 
asemenea fapte. 

Tatăl ei hotărăște în ascuns să o că-
sătorească cu un tânăr foarte bogat care 
auzise de frumusețea ei, dar mai ales de 
credincioșia ei. Cu tot refuzul Parasch-
evei, tatăl rămâne neclintit. Acum îşi dă-
dea sema de ce fratele ei fugise de acasă 
și se hotărăşte să-l urmeze. 

Fratele ei Epifanie, plecase în sin-

gurătate și ajunge apoi călugăr, într-o 
mânăstire cu viață aspră, Vlaherme 
din Constantinopol. Datorită credinței 
lui mari, pregătirii teologice deosebite 
și bunătății sufletului său este urcat pe 
scaunul Episcopal al Malditei (Tra-
cia), iar după moarte, moaștele lui s-au 
dovedit tămăduitoare.

Tânărul chemat de tatăl Paraschivei 
a sosit din Capitala imperiului bizan-
tin, Constantinopol și oferă mari daruri 
și bogății în aur și argint logodnicei. În 
noap tea nunții tânăra Parascheva, îm-
parte hainele scumpe de mireasă celor 
lipsiți și credincioși și însoţită de un 
grup de tineri și tinere crescuți în același 
duh al evlaviei, părăsesc Epivatul și cu 
o barcă pornesc spre cetatea Constanti-
nopolului. Părinții o caută pretutindeni, 
dar fără rezultat. Tatăl după această 
întâmplare moare chinuit de gândul că 
a făcut rău fiicei sale, iar Sofia mama 
Paraschivei dă averile sale săracilor și 
celor lipsiți, plecând de acasă cu durere 
în suflet pentru copii. 

Cuvioasa Parascheva, hrănită de cele 
mai curate gânduri creștinești a vizitat 
mai multe mânăstiri din Constantinopol 
și din alte părți, de peste tot alegându-
se cu multe învățături mântuitoare de 
suflet. A poposit, postind, rugându-se 
și făcând milostenii vreme de cinci ani, 
într-o mânăstire din Asia. A plecat apoi 
spre Țara Sfântă, mergând în toate locu-
rile pe unde umblase și învăţase Mântu-
itorul. După ce s-a închinat la Locurile 
Sfinte, a mers în pustiul Iordanului, la 
o mănăstire de maici, acolo unde tră-
iseră Sfântul Ioan Botezătorul şi Cuvioa-
sa Maria Egipteanca, ducând o viață 
cumpătată și plăcută lui Dumnezeu.

La vârsta de 25 de ani Parascheva 

a părăsit Palestina și s-a îndreptat spre 
țara sa. În drum s-a oprit la Constanti-
nopol vizitând bisericile și mânăstirile 
din această cetate și din împrejurimile 
ei. 

Și-a găsit sălaș mai apoi într-un sat 
de lângă mare, aproape de satul na-
tal, Epivat. A servit bisericii din acest 
sat, monahie fiind, vreme de doi ani, 
fără să fie recunoscută de cineva. Aici 
află de soarta părinților ei. În cele din 
urmă este recunoscută de lume care o 
roagă să rămână la ei, dar Parascheva de 
altădată în haine strălucitoare, era acum 
smerită, fără vlagă, cu un glas stins, fără 
încălțăminte și modest îmbrăcată se 
îndreaptă iarăși spre Constantinopol. 

Aici se împărtășește presimțindu-
și sfârșitul. Dorește să treacă marea cu 
o corabie. Boala o macină și cade în 
neștiință rostind cuvintele: „Cel ce ai 
suferit răstignire pentru noi, Doamne, 
primește sufletul roabei tale...” și o 
lumină strălucitoare s-a arătat deasu-
pra corabiei. Așa a trecut spre Domnul 
la 14 octombrie 1050 o inimă largă 
și milostivă, una din cele mai mari tră-
itoare ale credinței creștine, Preacuvio-
asa Fecioară Parscheva în vârstă de 25 
de ani... Marinarii arabi de pe corabie, 
înspăimântați ajunși la Calicrația (Ca-
liacra), ascund trupul (supt de post și 
rugăciuni) la marginea mării, și părăsesc 
locul. Fără să știe cineva, lângă mor-
mântul ei, a fost înmormântat un om 
păcătos și nelegiuit. 

Preotul din localitate, după câtva 
timp găsește trupul dezgropat de valuri-
le mării fără să fie putrezit. Vroia să-l în-
groape în cimitirul obișnuit, dar o femeie 
bolnavă, plină de credință se vindecă la 
atingerea moaștelor, un copil orb din 

naștere primește vederea, minunile se 
înmulțesc și așa s-a făcut cunoscută 
vestea despre moaștele Sfintei, după 
viața și trăirea ei întru Hristos. Moaștele 
Cuvioasei Parascheva au fost duse la 
Târnovo, mutate la Bălgrad și de aici 
la Constantinopol. Domnul Moldovei, 
Vasile Lupu, după multe stăruințe și 
cheltuieli le-a adus în Moldova în ziua 
de 13 iunie 1641, așezându-le în biserica 
Sfinții Trei Ierarhi. 

Acum Sfintele Moaște ale Cuvioasei 
Parascheva se află în biserica Mitropo-
liei Moldovei, la Iași și credincioșii Bi-
sericii noastre dreptmăritoare se apropie 
de ele ca să ia întărire în credință în fie-
care an la 14 octombrie.

Cuvioasa Parascheva este un deose-
bit exemplu de chip al fecioarei creștine. 
Viața Cuvioasei Parascheva este o dovadă 
că și femeile, cu toată firea lor plăpândă, 
sunt chemate a trăi o viață după voia lui 
Dumnezeu, mărturisind credința și îm-
plinind faptele bune chiar dăcă acest lu-
cru ar conduce la neînțelegere din partea 
propriilor părinți.

Ioan Claudiu MOCA

O străfulgerare spre viitor în 
cartea Faptele Apostolilor

Cuvioasa Parascheva (14 octombrie)
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Ați participat, de curând, 
la cel de-al cincilea Colocviu 
Internațional al AITDO, care 
a avut loc în zilele de 25-27 
septembrie 2016 la Carai-
man. Ați putea să ne vorbiți 
ceva mai pe larg despre acest 
eveniment academic?

Într-adevăr, am participat 
împreună cu părintele decan 
Cristinel Ioja și cu părintele 
lector dr. Filip Albu, secretar 
al acestei Asociații, de la Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă 
„Ilarion V. Felea” din cadrul 
Universității „Aurel Vlaicu” 
din Arad, la acest eveniment 
academic de primă mărime 
din peisajul teologic panorto-
dox, altfel spus, din întreaga 
lume ortodoxă. Acest Colocviu 
continuă, de fapt, șirul ma-
nifestărilor științifice ce au avut 
loc în anii trecuți, începând cu 
anul înființării Asociației, 2007, 
în diferite țări, ale Asociației 
Internaționale a Teologilor Dog-
matiști Ortodocși.

Tema conferinței de la Ca-
raiman a fost Primacy and Pri-
macies in the Church, adică: 
Primat și întâietăți în Biserică. 
Această Asociație a organizat 
acest eveniment în colaborare 
cu Facultatea de Teologie „Jus-
tinian Patriarhul” a Universității 
București, prin părintele decan 
Ștefan Buchiu al Facultății de 
Teologie din București. Pentru a 
treia oară s-au organizat aseme-
nea conferințe în România.

În răspunsul de mai sus, 
ați amintit de Asociația Inter-
națională a Teologilor Dog-
matiști Ortodocși (AITDO). 
Cred că ar fi de interes mai 
larg să ne spuneți ce este a -
ceastă Asociație, când a fost 
ea înființată, cum se conduce 
și care sunt scopurile ei.

Mă bucur de această între-
bare, deoarece răspunsul la ea 
vine să așeze Aradul la locul 
cuvenit, pe care i l-a destinat și 
comunitatea aceasta teologică. 
Această comunitate academică 
panortodoxă este un cadru 
ins tituțional, în cadrul căruia 
cer cetători în domeniul Teo-
logiei Dogmatice, profesori, 
specialiști la diferite niveluri 
și cu variate slujiri în viața 
Bisericii și a școlii s-au re-
unit pentru a discuta împreună 
teme teologice majore, care au 
reținut sau vor reține atenția 
Bisericii, a cercetării științifice 
și chiar a lumii de astăzi. Anul 
înființării acestei Asociații a 
fost anul 2007 când, la invitația 

Facultății de Teologie Ortodoxă 
din Arad, teologi ortodocși 
din multe țări ale Europei, 
din Statele Unite ale Ameri-
cii și Rusia s-au constituit în 
această asociație cu denumirea 
„Asociația Internațională a Te-
ologilor Dogmatiști Ortodocși” 
(AITDO), cu sediul în Arad.

AITDO se conduce prin 
Pre zidiul Asociației, constitu-
it dintr-un președinte, doi vi-
cepreședinți și un secretar. Am 
avut onoarea de a fi fost ales, 
încă din 2007 președinte al 
acesteia, vicepreședinți au fost 
aleși profesorii: Michel Stavrou 
(Institutul Sfântul Serghie din 
Paris), Peter Bouteneff (Institu-
tul Sfântul Vladimir din New-
York) și secretar: părintele 
Filip Albu de la Arad. Această 
componență a Prezidiului a 
funcționat până la Colocviul 
de la Caraiman, 2016, când 
pre ședinte al Asociației a fost 
desemnat prof. dr. Michel Stav-
rou (Paris), iar vicepreședinți: 
prof. dr. Porphirios Fadi și eu. 
Aceștia se află într-o legătură 
permanentă pe internet, pentru 
a soluționa o mulțime de prob-
leme curente și a propune plen-
ului Asociației diferite proi-
ecte, programe etc. Adunarea 
generală a Asociației este forul 
deliberativ care dezbate tot 
ceea ce se propune din partea 
Prezidiului de conducere sau 
de către oricare dintre memb-
rii Asociației. Potrivit Statutu-
lui Asociației, conferințele in-
ternaționale, ce se organizează 
din doi în doi ani, sau în mod 

excepțional la trei ani, con-
stituie manifestările cele mai 
importante ale acestui for teo-
logic. Scopurile Asociației sunt 
acelea de a facilita conlucrarea 
frățească, academică, între di-
feriți teologi ortodocși, de a 
dezbate problemele curente af-
late pe ordinea de zi a Bisericii 
sau a cercetării teologice, pen-
tru a încuraja parteneriate teo-
logice, proiecte comune etc.   

Când, unde și care au fost 
temele pe care le-au dezbătut 
teologii ortodocși reuniți în 
această Asociație?

Așa cum am menționat deja 
în ultima parte a răspunsului la 
întrebarea precedentă, tot din 
doi în doi ani se organizează 
conferințele internaționale ale 
dogmatiștilor ortodocși. Anul 
constituirii Asociației - 2007 
– înseamnă, de fapt, și prima 
conferință a acesteia, ce a avut 
loc la Arad și a dezbătut tema: 
Accente și perspective ale Te-
ologiei Dogmatice Ortodoxe, 
ca parte a misiunii Bisericii 
în lumea de astăzi. A doua con-
ferință s-a ținut tot la Arad, în 
anul 2009, abordând tema: 
Tra diție și Dogmă. Ce fel de 
Teologie Dogmatică propu-
nem pentru vremea noastră? 
A treia conferință a avut loc la 
Tesalonic (Grecia), ocupându-
se cu tema: Funcția și limitele 
rațiunii în Teologia Dogmatică. 
A patra conferință, ce s-a ținut la 
Sofia (Bulgaria) în anul 2013 a 
aprofundat tema: Dogmă și ter-
minologie în Tradiția Ortodoxă 
actuală.

Care ar fi, în opinia dum-
neavoastră, specificul întâlni-
rii de la Caraiman și perspec-
tivele deschise acolo?

Fiecare Colocviu interna-
țional al AITDO are un anu-
mit specific al lui, determinat 
de tema aflată în dezbatere, de 
locul unde se desfășoară, dar și 
de entuziasmul participanților. 
Dincolo de acestea, Colocviul 
de la Caraiman are și câteva 
elemente specifice, despre care 
am amintit și în Cuvântul de 
deschidere de acolo, și anume: 
în primul rând, întâlnirea de la 
Caraiman a dovedit că AITDO 
are deja o mini istorie a ei și un 
suflu propriu de aproape 10 ani 
(2007-2016). În al doilea rând, 
evenimentul acesta academic 
a avut loc, doar la câteva luni 
după Sfântul și Marele Sinod al 
Bisericii Ortodoxe, care a avut 
loc în Creta, în zilele de 18-26 
iunie 2016. În al treilea rând, s-
a putut constata în ultimul an că 
tot mai mulți teologi ortodocși 
din lume s-au interesat de a -
ceastă Asociație, iar, unii dintre 
ei au solicitat aprobarea plenu-
lui acestui for teologic, pentru a 
deveni membri ai acesteia. Și, 
în fine, Colocviul teologic de 
la Caraiman a avut loc într-un 
moment internațional deose-
bit de agitat, în care statele și 
popoarele lumii se află într-o 
tensiune crescândă, iar, multe 
din societățile moderne euro-
pene, dar nu numai europene, 
sunt confruntate cu fenomenul 
complex al terorismului. Aceas-
tă realitate evidentă pune la grea 

încercare conștiința umanității, 
în general, dar, nu mai puțin, și 
pe cea creștină, în special.   

Cum ați caracteriza în mo-
mentul de față dezvoltarea 
acestei Asociații teologice?

Putem constata o dezvoltare 
evidentă a acestei Asociații, cel 
puțin din punct de vedere al 
numărului membrilor ei. Dacă 
la Arad în 2007, momentul 
constituirii AITDO, au fost 24 
de membri, în 2009 au solicitat 
încă 5 teologi aderarea la ea, fi-
ind 29 de membri, în 2011, la 
Tesalonic s-a putut observa o 
creștere semnificativă din punct 
de vedere numeric, ajungând la 
42 de membri, la Sofia, în 2011, 
au dorit să facă parte din acest 
for teologic încă 17 teologi, 
ajungându-se la 59 de membri, 
iar la Caraiman, au solicitat 
încă 11 teologi, din România și 
din alte țări, astfel, încât acum, 
în mod oficial, Asociația are, în 
total, 70 de membri.  

Ce priorități credeți, că 
ar trebui să le aibă în atenție 
această comunitate de teologi 
ortodocși?

Cred că putem vorbi de 
câ teva priorități mai impor-
tante: consolidarea valorică a 
Asociației, prin cooperare mai 
frecventă între teologi, imagi-
narea de noi proiecte de cer-
cetare și de misiune, prin care 
teologia ortodoxă să poată fi 
tot mai vizibilă și mai eficientă 
nu numai în plan teologic, ci și 
în plan misionar. Apoi, asigu-
rarea financiară a proiectelor 
propuse, prin contribuțiile a -
nuale ale membrilor AITDO, 
și, eventual, prin donații. S-a 
propus, pe bună dreptate, să se 
realizeze un site al Asociației, 
prin care aceasta să se facă tot 
mai bine cunoscută în spațiul 
ortodox, în primul rând, dar nu 
numai în acesta. 

Unde și când va avea loc 
următoarea conferință in ter-
națională a Asociației și care 
va fi tema dezbătută? 

Următoarea conferință a 
Asociației va fi în cursul lu-
nii iunie 2018, la Balamand 
(Liban), și se va ocupa cu cer-
cetarea unei teme legate de Es-
hatologia ortodoxă.

Vă mulţumesc pentru in-
terviul acordat şi vă doresc să 
aveţi, în continuare, o activitate 
rodnică în cadrul acestei presti-
gioase asociaţii.

Interviu realizat de 
pr. A. M.

Primat și întâietăți în Biserică
Mănăstirea Caraiman, 25-27 septembrie 2016

Interviu cu preotul prof. univ. dr. Ioan Tulcan despre al cincilea Colocviu al Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși (AITDO)
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ŞTIRI

Târnosire de biserică în stil maramureşan, 

în Oraşul Ineu

Duminică, 9 octombrie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în mijlocul 
credincioşilor din oraşul Ineu, unde a oficiat slujba de 
sfinţire a Bisericii cu hramul „Izvorul Tămăduirii” din 
incinta Spitalului Orăşenesc din Ineu, Protopopiatul 
Ineu. După slujba de târnosire, Ierarhul a oficiat Sfânta 
Liturghie pe un amplasament din curtea noii biserici, 
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa 
oficialităţilor centrale şi locale şi a numeroşi credincioşi 
prezenţi la acest eveniment din Cetatea Ienopolei. 

Din numerosul sobor de slujitori au făcut parte: 
părintele arhim. Ciprian Grădinaru, duhovnic la Para-
clisul Catedralei Mântuirii Neamului din Bucureşti, 
pr. Adrian Zaha, protopopul Ineului şi alţi preoţi.
După slujba de târnosire şi după slujba Sfintei Liturghii, 
IPS Părinte Timotei a ţinut un cuvânt de învăţătură pus 
sub titlul ,,Echilibrul vieţii omeneşti” (în baza citirilor 
scripturistice ale duminicii: Gal. 1; Lc. 7), reflectat în 
evenimentul târnosirii noii biserici, adică, după Apos-
tolul zilei – viaţa Sfântului Pavel, prin prisma misiunii 
sale în Biserică şi prin Sfânta Evanghelie – cu redarea 
vieţii trupeşti unui tânăr cu datorie faţă de societate. 

Sunt evidenţiate strădaniile unei vechi cetăţi ca Ineul, 
fostă reşedinţă episcopală, de a ridica o biserică pen-
tru slujirea unei instituţii medicale şi sociale şi care 
arată frumuseţea echilibrului căutării sănătăţii şi ar-
moniei dintre viaţa trupească şi cea sufletească prin 
unităţile ce urmăresc continua lor îmbunătăţire. Prin 
aceasta se valorifică moştenirea trecutului în noile îm-
pliniri în care este angajat tineretul, garant al păstrării 
şi continuării nobilelor tradiţii ale neamului în folosul 
Bisericii şi a ţării. Anul comemorativ al Sfântului Ie-
rarh Martir Antim Ivireanul ne duce pe firul istoriei şi 
la Sfântul Sava Brancovici, Mitropolit al Ardealului, 
legat de viaţa bisericească a Oraşului Ineu, este un 
exemplu de dăruire pentru cler şi credincioşi. Urmând 
calea acestei jertfelnicii, preotul Radu Constantinescu, 
slujitorul noii biserici înălţate, împreună cu familia şi 
părinţii săi, sunt adevăraţii ctitori ai construcţiei de 
lemn în stil maramureşan, spre mulţumirea tuturor ce-
lor care poposesc aici spre dobândirea binecuvântării 
cereşti, a adăugat Înaltpreasfinţia Sa.

Toţi închinătorii prezenţi la slujba de sfinţire a 
Bisericii „Izvorul Tămăduirii” au trecut prin Sfântul 
Altar pentru binecuvântare şi spor duhovnicesc. Pen-
tru implicarea deosebită în ridicarea sfântului locaş, 
preotul Radu Constantinescu a primit din partea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, rangul bisericesc 
de iconom. Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie 
au fost date de către Corul Parohiei Ortodoxe din Șieu, 
Maramureș, veniți la acest eveniment dimpreună cu 
preotul lor Daniel Magdău.

Scurt istoric al noii biserici. Biserica nou sfinţită, 
pusă sub patronajul Maicii Domnului, având hramul 
Izvorul Tămăduirii, a fost ridicată în curtea Spita-
lului Orăşenesc Ineu. Este construită din lemn, în stil 
maramureşean, de către meşteri maramureşeni. Piatra 
de temelie a fost pusă pe data de 1 august 2010, însă 
lucrările propriu-zise au început abia în anul 2016, 
odată cu venirea noului preot slujitor, numit în de-
cembrie 2015. Mai precis, biserica a fost ridicată în 
perioada aprilie-septembrie 2016. Ctitorii principali ai 

noului lăcaş de cult sunt, alături de noul preot Radu 
Constantinescu şi soţia sa, doamna preoteasă Oana-
Sabina, părinţii acestuia, domnul Sorin cu soţia Adriana 
Constantinescu.

Biserica în sine a fost ridicată în 18 zile, în luna 
aprilie. Catapeteasma, gardul, poarta, troița, şi lumâ-
nărarul au fost realizate în decurs de o săptămână în 
luna iulie. Grupul sanitar, scara de urcare în turnul-
clopotniţă a bisericii, precum și multe alte detalii și 
finisaje s-au realizat în luna septembrie. Între timp 
biserica a fost amenajată și împodobită cu toate cele 
necesare cultului, alături de clopot, mobilier, poli-
candre, mochetă și branșare la utilități. În curte s-a 
înfrumusețat spațiul cu alei, gazon, copaci și plante 
decorative, bănci şi o zona de recreere pentru copii.

Ştirile au fost preluate de pe site-ul 
episcopiaaradului.ro 
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