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EDITORIAL

CALEA MÂNTUIRII

 Din sumar

Postul şi sărbătoarea Adormirii Mai-
cii Domnului ne-au dat prilejul şi în 
acest an să cugetăm,  să ne rugăm, să 
reflectăm la Maica Domnului, acest 
vas ales al omenirii, care L-a primit în 
sine pe Fiul lui Dumnezeu făcut om. 
Este firesc să vorbim despre Maica 
Domnului din perspectiva teologiei 
creştine, a referirilor scripturistice sau 
patristice, dar dincolo de afirmaţiile 
teologiei creştine, Maica Domnului 
este venerată şi într-o altă tradiţie 
religioasă, fapt mai puţin cunoscut 
creştinilor. Dincolo de graniţele Bi-
sericii, Fecioara Maria este prezentă 
pentru încă aproape un miliard de 
oameni, care ştiu, la fel ca şi noi, că 
destinul ei este strâns legat de cel al 
Fiului său, Iisus Hristos. Este vorba 
de credincioşii musulmani care o cin-
stesc pe Maica Domnului ca mamă a 
Profetului Isa (Iisus), fapt care vine să 
confirme încă o dată cuvintele Scrip-
turii prin care se atestă cinstirea ei 
universală: „Iată, de acum mă vor 
ferici toate neamurile” (Luca 1, 48). 

Pentru noi, creştinii, reprezintă o 
mare bucurie faptul că Maica Domnu-
lui se bucură de o înaltă consideraţie 
şi de privilegii excepţionale în cadrul 
religiei islamice, pentru virtuţile sale 
fără egal, chiar dacă bucuria ni se 
poate transforma în tristeţe în faţa 
limitelor şi negărilor pe care Coranul 
şi islamul, în general, le presupun 
vis-a-vis de Fecioara Maria şi de Fiul 
său.

Persoana Fecioarei Maria exercită 
o anumită fascinaţie asupra întregii 
lumi musulmane. Venerarea Fecioarei 
Maria, „Mama lui Iisus”, îi apropie 
pe creştini de musulmani. Această 
fascinaţie e legată de consideraţia pe 
care musulmanii o nutresc pentru fiul 
Fecioarei numit „Isa”, sau Iisus, con-
siderat de către musulmani ca fiind 
cel mai mare dintre profeţi, cel mai 
important în lanţul de transmitere a 
Revelaţiei divine, după Muhammad, 
Profetul islamului.

Musulmanii o desemnează pe 
Maica Domnului cu apelativul de cor-
anic de „Maryam”, şi uneori îi spun şi 
„Sayyida”, nume care înseamnă Do-
amna, Stăpâna şi corespunde apela-
tivelor creştine cu care i ne adresăm. 

Atitudinea plină de bunăvoinţă a 
musulmanilor faţă de Fecioara Ma-
ria este fructul marii veneraţii, stime 
şi admiraţii a lui Muhammad faţă de 
Maica Domnului şi de la acesta stima 
respectivă s-a transmis şi musulma-
nilor. Profetul islamului îi rezervă Fe-
cioarei Maria o poziţie extraordinară 
în interiorul Coranului, pe care nu o 
împarte cu nici o altă femeie, nici chi-
ar cu soţia sa Khadija sau cu cea mai 
iubită fiică a sa: Fatima.

Izvoarele din care Muhammad a 
obţinut informaţii despre Fecioara 
Maria sunt aceleaşi din care a cunos-
cut câte ceva din creştinism: cele pa-
tru Evanghelii canonice, povestirile 
şi legendele din evangheliile apocrife, 
cum ar fi Protoevanghelia lui Iacob 
sau Pseudo-Matei şi mai ales Evang-
helia lui Toma.

Coranul (cartea sfântă a musul-
manilor) îi rezervă Maicii Domnu-
lui o poziţie privilegiată, singulară 
şi vorbeşte despre ea în termeni 
respectuoşi, s-ar putea spune chiar 
admirativi. Dintr-un total de 6236 de 
versete din care este compus Coranul, 
Maria este prezentă în 70 de versete 
şi în 13 sure; 4 din perioada meccană 
(610-622): 19, 16-36; 43, 57; 21, 91; 
23, 50; şi nouă aparţinătoare perioa-
dei învăţătoreşti de la Medina a Pro-
fetului (622-632): 2, 87; 4, 156-157 şi 
171; 33, 7; 57, 6 şi 14; 66, 12; 3, 33-37 
şi 42-51; 5, 17; 46, 72-78 şi 110-117; 9, 
31. Mai mult decât atât, Sura a XIX-
a, de 19 versete este intitulată Sura 
Mariei şi prezintă istoria Fecioarei 
Maria. Există alte trei sure ce conţin 
mai multe elemente mariane. 
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Credinţa este prezentă în om ca virtu-
te. Condiţia oricărei virtuţi, printre care 
şi credinţa, presupune o dezvoltare, o 
înmulţire a ei de la stadiul posibilităţii 
până la desăvârşirea ei în starea de 
sfinţenie pe care omul o trăieşte chiar în 
exersarea virtuţii.

Omul primeşte de la Dumnezeu 
credinţa ca posibilitate. Structural, o -
mul nu poate fi închipuit fără credinţă. 
Când vorbim de existenţa omului, vor-
bim neapărat de fiinţarea lui în credinţă. 
Însă, el este chemat să trăiască acest dar 
al credinţei în manifestarea libertăţii, 
cu propria-i voinţă. Calea credinţei, a 
dezvoltării acesteia este de fapt calea de 
la chip la asemănare cu Dumnezeu. Ea 
poate fi trăită autentic doar dacă omul 
este în părtăşie cu Dumnezeu, dăruitorul 
credinţei. Altminteri, ea cunoaşte tot 
felul de deformări, contrafaceri, pre-
cum este ateismul (de altfel, negarea 
credinţei e tot o manifestare a credinţei, 
dar în sens invers, nu în Dumnezeu, ci 
în afara Lui).

Dacă credinţa este o putere şi lipsa 
credinţei este un nonsens ce este, atun-

ci, puţinătatea credinţei, pentru care 
Mântuitorul îl mustră pe Petru, cel care 
i-a cerut Domnului să-i poruncească să 
meargă la El pe apă?

Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuieşte 
acest moment al Evangheliei, astfel:

„ – Dar pentru ce Domnul n-a po-
runcit să înceteze vântul, ci, întinzând 
mâna, l-a apucat?

- Pentru că era nevoie de credinţa 
lui Petru. Când noi nu facem ce trebuie 
să facem, nici Dumnezeu nu stă alături 
de noi. Pentru a-i arăta lui Petru că nu 
furia vântului l-a făcut să se scufunde, 
ci puţinătatea credinţei lui, Hristos îi 
spune: „Puţin credinciosule, pentru 
ce te-ai îndoit?” Deci, dacă Petru n-ar 
fi fost slab în credinţă, ar fi înfruntat 
cu uşurinţă vântul. De aceea Hristos 
îngăduie ca vântul să sufle mai depar-
te şi după ce l-a luat de mână, pentru 
a-i arăta că atunci când credinţa îi era 
puternică, vântul nu-l putea vătăma cu 
nimic. 
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PREDICA

Credinţa puţină şi atotputernicia lui Dumnezeu
Duminica a IX-a după Rusalii

„Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile” (Luca 1, 48). 
Despre cinstirea Maicii Domnului în Islam

„În vremea aceea Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe 
ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit 
în munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, era singur acolo. Iar corabia era 
acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. 
Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând 
pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă şi de frică au strigat. Dar El le-a 
vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!  Iar Petru, răspunzând, a zis: 
Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino. Iar Petru, co-
borându-se din corabie, a mers pe apă şi a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut 
şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând 
îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?  Şi suindu-se 
ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu 
eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, trecând dincolo, au venit în pământul Ghenizaretului.” (Matei 
14, 22-34)
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Hristos a făcut cu Petru aşa cum face o pasăre cu puiul ei, spri-
jinindu-l cu aripile şi aducându-l din nou în cuib, când puiul iese 
din cuib înainte de vreme şi cade”.

Când Mântuitorul pune acest diagnostic de puţin credincios, nu 
fericeşte nici o credinţă aşezată, puternică, dar nici nu condamnă o 
falsificare a credinţei ca în cazul fariseilor. Această puţină credinţă 
ţine de condiţia peregrinării omului de la posibilitatea chipului 
până la puternicia asemănării. În ea se oglindeşte slăbiciunea fi-
rii omeneşti, dar faptul că în ea e prezentă posibilitatea revenirii 
ne arată că iubirea de oameni a lui Dumnezeu acoperă pedagogic 
nedesăvârşirea puţinătăţii credinţei.

Din cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur învăţăm că Mântu-
itorul ne lasă în această măsură de credinţă puţină ca să ne dăm 
seama şi de faptul că început şi temelie a credinţei este chiar 
Dumnezeu, izvorul credinţei, dar şi de faptul că printr-o credinţă 
puternică putem răzbi dincolo de valurile înspăimântătoare ale unei 
lumi dezlănţuite în necredinţă,  în calea nostră către Dumnezeu.

Credinţa puţină îl poate duce pe om sub valuri, înecându-se 
în propria-i viziune despre lume, atunci când consideră suficientă 
această măsură pentru existenţa lui frământată, dar tot aceasta 
poate constitui un moment al salvării din propria suficienţă, dacă 
omul are curajul să strige ca şi Petru: „Doamne, scapă-mă!”

Întotdeauna Dumnezeu este lângă noi să ne apuce de mână.

Urmare din pagina 1

Credinţa puţină şi atotputernicia lui 
Dumnezeu

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

Este vorba despre sura a 
III-a, numită „A familiei lui 
Imran”, sura a V-a, numită „A 
mesei” şi sura a XIX-a dedicată 
ei, despre care am şi amintit. 

Numele Fecioarei Maria 
se poate citi de 34 de ori în 
Coran, dintre care de 24 de ori 
este asociat cu numele lui Iisus, 
ceea ce reprezintă o înţelegere 
corectă a rolului şi locului 
Fecioarei Maria în iconomia 
mântuirii. Mama şi Fiul sunt 
văzuţi într-o optică de reflecţie 
reciprocă care face imposibilă 
vorbirea despre unul fără a-l 
aminti şi pe celălalt. Fecioara 
este inserată între mari aleşi ai 

lui Dumnezeu şi, de altfel, este 
unica femeie menţionată cu 
numele propriu.

Există cinci episoade din 
viaţa Sfintei Fecioare relatate 
de Coran. Este vorba despre 
Naştere, retragerea în Tem-
plu, Bunavestire, Naşterea 
Domnului şi apărarea de cal-
omnie. Este evident faptul că 
Coranul trece sub tăcere eve-
nimente mariane cunoscute 
în Noul Testament, cum ar 
fi vizita la Elisabeta, fuga în 
Egipt, nunta din Cana Gali-
leii, prezenţa din timpul vieţii 
publice a lui Iisus sau prezenţa 
la picioarele Crucii Domnului 
şi în Biserica ce se năştea (eve-

nimentul Rusaliilor).
Din referirile anterioare 

ne dăm seama cât de prezentă 
este persoana Maicii Dom-
nului în tradiţia coranică 
şi de faptul că este una din 
cele mai cinstite personaje 
scripturisitice din tradiţia is-
lamică. De aceea, ni se pare 
a fi aberantă atitudinea unor 
grupări creştine care îi arată 
Maicii lui Hristos mai puţină 
consideraţie decât îi arată o 
altă religie chiar. Pe de altă 
parte, persoana Maica Dom-
nului poate reprezenta un 
punct important de întâlnire 
în dialogul interreligios între 
islam şi creştinism.

Despre cinstirea Maicii Domnului în Islam
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Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 
Duminica românilor migranţi, 21 august 2016

După cum este cunoscut, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române a declarat 
anul 2016 ca An omagial al educaţiei re-
ligioase a tineretului creștin ortodox în 
Patriarhia Română. Această iniţiativă 
pro    movează şi încurajează şi parohiile 
româneşti din ţară şi din străinătate să 
desfăşoare cât mai multe activităţi e -
ducaționale, culturale şi social-filan tro-
pice, inclusiv în timpul va can  țelor şi al 
unor evenimente solemne cu sem nificație 
națională.

Tema educaţiei religioase a tineretu-
lui este una foarte actuală, mai ales în 
contextul provocărilor lumii de astăzi. 
Biserica se implică în educaţia tinerilor 
deoarece misiunea Bisericii este tocmai 
vestirea Evangheliei iubirii milostive a 
lui Hristos în lume și viețuirea în con-
formitate cu Evanghelia Lui. Activitatea 
educațional-formativă a Bisericii a fost 
rânduită de Însuși Mântuitorul Iisus Hris-

tos, prin cuvintele: „Lăsaţi copiii să vină 
la Mine” (Marcu 10, 14), și de Sfinții Săi 
Apostoli, ca fiind o permanentă sporire 
duhovnicească: „Creșteți în har și în 
cunoașterea Domnului nostru și Mântu-
itorului Iisus Hristos” (2 Petru 3, 18).

Principalele provocări ale societăţii 
contemporane sunt abandonul școlar, 
destrămarea familiilor, sărăcia, șomajul, 
delincvența și violența juvenilă, ne si-
guranța zilei, incertitudinea viitorului, 
precum şi plecarea părinților la muncă 
în străinătate, acestea având un impact 
major la accentuarea crizei educației în 
școală și în familie, atât pentru românii 
din ţară, cât şi pentru cei stabiliţi vremel-
nic sau definitiv în alte părţi ale lumii.

De aceea, educația religioasă a ti -
ne retului creștin ortodox reprezintă 
u   na dintre prioritățile misionar-pasto-
rale la nivelul parohiilor din ţară şi din 
străinătate. În acest sens, în calitate de 
părinți sufletești, preoții trebuie să po-
arte o grijă mai mare pentru creșterea 
spirituală a copiilor și tinerilor, întrucât 
fiecare tânăr are o dorință puternică în 
a se dărui și, în același timp, a primi 
iubirea altora pentru a da astfel sens 
vieții sale proprii. Adeseori, sunt ti neri 

care trăiesc temeri, dezamăgiri, lipsa 
afecțiunii şi a încrederii în semenii lor, 
ceea ce face comunicarea dificilă cu 
părinții, cu îndrumătorii şi chiar cu ei 
înşişi. Dar, ceea ce este mai important 
este faptul că tinerii sunt însetați de auten-
ticitate și de esențial, fiind în căutarea 
unei îndrumări spirituale care să-i poată 
învăța să trăiască în comuniune de iubi-
re și să dea un sens vieţii lor prezente şi 
viitoare, pentru că ei reprezintă nu doar 
viitorul Bisericii, ci şi prezentul dina-
mic şi creativ la nivel local şi mondial 
(Mesajul Sfântului şi Marelui Sinod al 
Bisericii Ortodoxe, Creta, 16-26 iunie 
2016,& 11).

În acelaşi timp, părinții copiilor şi ai 
tinerilor trebuie să înțeleagă necesitatea 
intensificării cooperării dintre Fami-
lie, Biserică şi Şcoală, astfel încât e -
ducația religioasă primită acasă să 
fie consolidată în mod complementar 
prin educația acestora în Şcoală şi în 
Biserică.

De aceea, adresăm un îndemn pă -
rintesc preoţilor şi credincioşilor orto-
docşi români din ţară şi din străinătate să 
cultive în copii şi tineri duhul prieteniei și 
al comuniunii frăţeşti, dragostea de 

Biserică şi de neam, precum şi solidari-
tatea cu oamenii aflaţi în dificultate. În 
acest sens,  familia are un rol esenţial în 
stabilirea reperelor valorice ale copiilor, 
acea familie compusă din bărbat, femeie 
şi copii, ce reprezintă spaţiul intim cel 
mai de preţ pentru cultivarea iubirii 
conjugale, a iubirii părinteşti, a iubirii 
filiale şi a iubirii frăţeşti.

Totodată, ne exprimăm speranţa că, 
într-un viitor nu foarte îndepărtat, vor 
exista suficiente condiţii economice şi 
sociale în ţara noastră pentru ca mulţi 
dintre românii aflaţi în afara graniţelor 
ţării să revină acasă contribuind astfel, 
prin experienţa benefică acumulată în 
străinătate, la prosperitatea spirituală 
şi materială a României.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu 
să dăruiască tuturor românilor pace 
şi sănătate, bucurie şi mântuire, să-i o -
crotească de tot răul şi să-i ajute în toată 
fapta cea bună, spre bucuria Bisericii şi 
a poporului.

Cu preţuire, binecuvântare şi dra-
goste în Hristos Domnul,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Eclesiologia ortodoxă nu vorbeşte de o Biserică 
în afara lumii sau străină de lume. Mântuitorul 
Hristos a întemeiat Biserica Sa aici pe pământ, 
cu scump Sângele Său şi aceasta s-a ridicat şi 
s-a dezvoltat pe temelia apostolilor ca stâlp al 
adevărului, la porunca Domnului: Propovăduiți 
Evanghelia la toată  făptura. 

Mântuirea credincioşilor se realizează în 
Biserică, iar primul mijloc de mântuire este harul 
divin acordat credincioşilor prin Sfintele Taine. 
Dar Biserica, în tot decursul istoriei sale, a con-
stituit o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru 
oameni. Rostul Bisericii este acela de organ al 
mântuirii, iar mântuirea nu este egoism şi nici 
separatism pentru că Întemeietorul ei a cuprins 
totul în dragostea şi jertfa Sa. Participarea noastră 
ca și creştini la formele vieţii de comunitate a oa-
menilor de azi trebuie să o socotim cu atât mai 
folositoare, cu cât nu se poate realiza deplin ca 
om, decât într-o comunitate în care se trăiesc 
toate problemele contemporane de existenţă.

Omul întreg are nevoie să fie mântuit, să fie 
eliberat de păcat, de boala firii lui, și să fie în-
dumnezeit. Iar aceasta se face prin încreștinarea 
vieții lui spirituale și sociale, prin integrarea 
omului în harul lui Dumnezeu.

Biserica este centrul sau organul prin care se 
transmite lumii, adică credincioșilor, acțiu nea 
mântuitoare a Domnului Hristos. Este centrul de 
viață făcător al mântuirii, Hristos cel prelungit 
peste veacuri și continuându-și acțiunea în soci-
etatea credincioșilor

În zilele noastre, un ortodox, ar putea foarte 
foarte lesne să caracterizeze Biserica ca fiind 
o școală de medicină, fiindcă ea este un spațiu 
spiritual, unde sunt vindecați oamenii bolnavi 
duhovnicește. Și nu-i vindecă prin magie sau prin 
anumite rugăciuni, ci printr-o anumită metodă 
care a fost experimentată de mulți sfinți. Această 
metodă a devenit un veritabil demers științific, 
pentru că mii sau chiar milioane de oameni și-
au găsit prin ea sănătatea sufletească, echilibrul 

duhovnicesc, care nu este altceva decât întoar-
cerea omului la acel spațiu, la acel mod de viață, 
la acea demnitate pe care o avusese în momentul 
creării sale de către Dumnezeu, atunci când avea 
posibilitatea îndumnezeirii.

Am menționat că Biserica poate fi clasificată, 
din punct de vedere ortodox, ca aparținând 
tărâmului medicinii, căci, într-adevăr, la acest 
spital duhovnicesc, nu omul este doctor, ci Însuși 
Dumnezeu, Care slujește, îngrijește oamenii bol-
navi prin intermediul sfinților Săi, care au exper-
imentat această metodă terapeutică. Credinciosul 
se integrează în viața Bisericii ca să se vindece de 
boala inimii lui, reorientând-o și făcând-o templu 
al Duhului Sfânt

Chemarea Bisericii este pentru mântuirea oa-
menilor. Faptele creștinilor trebuie să arate puter-
ea înnoitoare adusă de Hristos și de Evanghelia 
Sa, ca să se împlinească voia lui Dumnezeu pe 
pământ ca și în cer.

Sorin RADA

Visarea cu ochii deschiși și plângerea de milă fac 

parte din drumul spre depresie

Nu e nevoie să mai spunem că tânărul trebuie să se păzească 
a nu cădea în această cumplită strâmtorare. Nu călca pe acest 
drum! Alungă semnele care îl vestesc ‒ tristețea aceea fără sens 
și simțământul de singurătate. Împotrivește-te fățiș. Dacă te-ai 
întristat, nu te lăsa în voia visurilor, ci îndreptă-ți atenția asupra 
vreunui lucru de seamă și va trece.

Dacă ți s-a făcut milă de tine, sau te gândești cât de bun ești, 
grăbește a te dezmetici și alungă toanele acestea cu o anume se-
veritate și hotărâre față de tine însuți, limpezindu-ți mai cu seamă 
gândul sănătos al ușurătății celor ce-ți trec prin minte. O smeri-
re sau o micșorare de sine, voită ori întâmplătoare, în acest caz ar 
fi ca apa turnată peste foc.

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Calea spre mântuire, traducere de Bogdan Pârâială, 
Editura Bunavestire, Bacău, 1999, p. 78)

Să te simţi necontenit în prezenţa lui Dumnezeu!

Străduieşte-te să te simţi necontenit în prezenţa Lui, căci este de 
faţă şi nu este greu să-I simţim prezenţa, numai să avem inimă 
curată, credinţă şi dragoste. O bătrână simplă spunea duhovnicului 
său: „Eu, părinte, sunt femeie proastă, fără ştiinţă de carte, dar 
îmi fac treburile mele ca înaintea lui Dumnezeu. Când spăl rufele 
zic: Doamne, spală sufletul meu de păcate cum spăl şi eu rufele 
acestea, ca să-Ţi plac şi eu Ţie, cum îmi plac mie lenjeriile albe şi 
curate. Când mătur prin casă, iară zic: Mătură Doamne, din sufle-
tul meu gunoaiele păcatelor, ca să-Ţi plac şi eu Ţie, cum îmi place 
mie casa frumos măturată. Şi aşa zic la toate cele ce fac”.

De aceea şi monahii aghioriţi se împotrivesc cu tărie ca să nu 
li se „modernizeze” Muntele, pentru că pe cărările lungi şi ane-
voioase ei nu merg singuri, ci împreună cu Domnul şi Stăpânul, 
Prea Dulcele Iisus, cu Care se întreţin în tainice convorbiri, pe 
care n-ar vrea să le termine niciodată. Iar în chiliuţele sărace de pe 
râpele inaccesibile ale Athosului, adesea târziu în miez de noapte, 
primesc pe Marele Oaspete, pe Hristos... !

(Ieromonah Petroniu Tănase, Chemarea Sfintei Ortodoxii, Editura Bizantină, 
București, 2006, p. 113)

Biserica - spital duhovnicesc
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ŞTIRI

Sfi nţii Martiri Brâncoveni, sărbătoriţi de 

arădeni

Marţi, 16 august 2016, în ziua pomenirii Sfinţilor Mar-
tiri Brâncoveni credincioșii din parohia Arad-Subce-
tate,  Protopopiatul Arad, și-au sărbătorit hramul biser-
icii cu bucuria de a-l avea ca oaspete pe Întâistătătorul 
Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfințitul Părinte 
Timotei care a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat de 
un sobor de preoţi. Chiriarhul arădean a fost întâmpi-
nat de preotul paroh Radomir Stoica și de credincioșii 
prezenți cu sentimente de fiască dragoste.

Cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfinţiei Sale a 
fost pus sub titlul ,,Marginalii la un Sinaxar”, adică co-
mentarii asupra unor momente semnificative din viaţa 
familiei brâncovenilor, ce pun în lumină nobleţea su-
fletului membrilor ei mai ales prin jertfelnicia pentru 
Biserică şi patrie. Între acestea, cele consemnate de 
creaţiile literare, artistice şi muzicale, reprezentativă 
fiind, ca documentare, candela de la mormântul domni-
torului din biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală, 
donată de doamna Maria Brâncoveanu, spre pomenire 
veşnică.

În numele tuturor celor prezenţi, părintele paroh a 
mulţumit Înaltului Ierarh pentru prezenţă.

***
Parohia ortodoxă română Sfinţii Martiri Brân-

coveni din cartierul arădean Subcetate s-a înfiinţat în 
anul 2004, părintele Radomir Stoica, la vremea aceea 
duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Arad, 
fiind numit preot paroh. În primii ani s-a slujit Sfânta 
Liturghie şi celelalte slujbe într-un paraclis improvizat, 
iar în primăvara anului 2010, prin osteneala enoriaşilor 
şi a altor credincioşi, s-a început construirea noului 
lăcaş de cult, o biserică de lemn, finalizată în acelaşi 
an şi sfinţită de hram, de către ÎPS Timotei.

Maica Domnului cinstită la Mănăstirea 

Hodoş-Bodrog

Slujba de Priveghere
Încă din ajunul praznicului, mii de credincioşi din 

tot cuprinsul Banatului şi a Câmpiei arădene, şi-au 
îndreptat paşii spre străvechea Mănăstire Hodoş-Bo-
drog, pentru a se ruga la icoana făcătoare de minuni 
a Maicii Domnului cu Pruncul, continuând o tradiţie 
sacră a înaintaşilor lor. Aici, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, potrivit obiceiului 
îndătinat, a fost întâmpinat de obştea monahală, în 
frunte cu Preacuviosul Protos. Grigorie Timiş, stareţul 
mănăstirii şi de miile de pelerini. La paraclisul de vară, 
înconjurat de soborul de slujitori, Chiriarhul a oficiat 
slujba de Priveghere.

În cadrul cuvântului de învăţătură cu titlul „Nume 
universal” Chiriarhul face referire la istoria aproape 
milenară a mănăstirii, ca parte din cea a monumentelor 
din ţară, legate de numele Maicii Domnului, subliniind 
importanţa consecvenţei poporului român în păstrarea 
adevăratelor tradiţii creştine, Preasfânta Născătoare 
de Dumnezeu ocupând locul de preacinstire pe care 

i-l acordă Biserica. Făcând legătură între Sărbătoarea 
Adormirii Maicii Domnului şi cea a zilei marine a in-
sistat asupra numelui dat Preasfintei Fecioare Maria 
ca „stea a mării”, având în vedere, potrivit imnului 
bisericesc „că pe marea vieţii învolburată de ispite”, 
Ea este călăuzitoare spre limanul de nădejde mântu-
itoare prin tot ce fiecare creştin şi obştea întreagă se 
străduieşte să împlinească pentru mai binele tuturor şi 
slava lui Dumnezeu.

Procesiunea „Drumul Crucii”
După aceasta, miile de credincioşi, cu Întâistătătorul 

Eparhiei Aradului în fruntea soborului, au pornit la 
Procesiunea „Drumul Crucii”, care se face de decenii 
întregi, din evlavia credincioşilor care veneau la Sfânta 
Mănăstire în aceste zile de hram şi care doreau să-şi in-
tensifice osteneala şi jertfa lor închinată Maicii Dom-
nului, an de an. Pe „Drumul Crucii” au rostit cuvinte de 
învăţătură şi zidire sufletească părintele Teofan Mada, 
vicar-administrativ, părintele Teodor Vid, consilier 
administrativ-bisericesc şi părintele Iustin Popovici, 
consilier cultural la Centrul Eparhial. Slujbele sfinte 
s-au desfăşurat pe tot parcursul nopţii, săvârşindu-se 
slujba Prohodului Maicii Domnului, Taina Sfântului 
Maslu, Sfinţirea Apei, Sfânta Liturghie, acatiste şi alte 
rugăciuni închinate Maicii Domnului.

Sfânta Liturghie Arhierească în ziua de praznic
În ziua praznicului, Înaltpreasfinţitul Arhiepis-

cop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la 
Mănăstirea Hodoş-Bodrog înconjurat de un ales so-
bor de ieromonahi şi preoţi de la parohiile învecinate. 
Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului arădean a fost 
pus sub titlul „Masa Pâinii vieţii” ( cf.citirilor scrip-
turistice ale praznicului), în care a aprofundat legătura 
dintre înmulţirea pâinilor de către Mântuitorul şi locul 
pe care Maica Domnului îl are în istoria mântuirii. Ca 
Maică a Domnului, Ea devine şi Maică a Bisericii, al 
cărui Cap este El şi din al cărui Trup toţi creştinii fac 
parte într-o adevărată comuniune spre împărtăşirea 
Sfintelor Taine cu bogate roade pentru viaţa de toate 
zilele. Astfel, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este 
masa în jurul căreia credincioşii primesc ,,pâinea cea 
cerească şi paharul vieţii”, a subliniat Înaltpreasfinţia 
Sa. Numeroşi credincioşi s-au spovedit şi împărtăşit cu 
Trupul şi Sângele lui Hristos.

La finalul sfintei slujbe, părintele ieromonah Maca-
rie Deleu, vieţuitor în această Sfântă Mănăstire, a fost 
hirotesit de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, în-
tru protosinghel. Părintele stareţ protos. Grigorie Timiş 
a mulţumit Chiriahului pentru toată purtarea de grijă 
pe care o arată faţă de obştea sfintei mănăstiri şi pentru 
faptul că în fiecare an poposeşte în mijlocul obştii şi a 
pelerinilor veniţi în număr atât de mare la acest prazn-
ic. După Sfânta Liturghie toţi credincioşii au participat 
la o agapă oferită în trapeza mănăstirii.

Binecuvântare de lucrări și Cerc pastoral 

– misionar în Parohia Firiteaz

În după masa zilei de praznic a Adormirii Maicii Dom-
nului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, a poposit în Parohia Firiteaz, Protopopiatul 
Arad, dând răspuns invitaţiei părintelui paroh Vlad – 

Sergiu Sandu şi continuând o tradiţie de ani de zile. Cu 
acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a binecuvântat lucrările 
de renovare care s-au făcut la exteriorul bisericii paro-
hiale, după care a săvârşit slujba Vecerniei şi încon-
jorul bisericii, în fruntea unui sobor de preoţi.

În cadrul acestui eveniment, a avut loc și întruni-
rea preoților aparținători cercului pastoral misionar 
numărul 5 „Vinga”, coordonat din încredințarea Înalt-
preasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, de către 
părintele Horia Ștefan de la Parohia Secusigiu.

Din sobor au făcut parte și preacuviosul părinte 
Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei 
Aradului, părintele Pompiliu Gavra, directorul Semi-
narului Teologic Ortodox din Arad și părintele Arhid. 
Tiberiu Ardelean, cadru didactic la Facultatea de Te-
ologie din Arad.

După terminarea Vecerniei, Înaltpreasfințitul Pă-
rinte Arhiepiscop Timotei l-a hirotesit pe părintele 
paroh întru sachelar, ca semn de prețuire și recunoaștere 
pentru eforturile depuse în vederea înfrumusețării bi-
sericii parohiale. După aceasta, părintele Silviu – Raul 
Pele de la parohia Cruceni, a prezentat referatul cu ti-
tlul „Maica Domnului – modelul femeii creștine”, în 
cadrul căruia a pus în evidență rolul pe care trebuie să 
și-l asume femeia în lume, luând-o ca model pe Maica 
lui Dumnezeu.

La sfârșitul acestei prezentări, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei a rostit  cuvântul de învăţătură, făcând 
apel la  referatul prezentat în cadrul Cercului pastoral 
– misionar, făcând legătura dintre praznicul Adormirii 
Maicii Domnului şi cel al pomenirii Sfinţilor Martiri 
Brâncoveni, subliniind faptul că în credinţa poporului 
nostru valorile religioase au primat în trăirea obişnuită 
a credincioşilor. Legea românească a însemnat unitatea 
dintre cea bisericească şi cea a pământului patriei.

La sfârșit, Părintele paroh Vlad – Sergiu Sandu a 
mulţumit Chiriarhului pentru popasul duhovnicesc în 
mijlocul credincioşilor pe care-i păstoreşte și pentru 
distincția acordată, oferindu-i acestuia o icoană pictată 
cu chipul Maicii Domnului, ocrotitoarea bisericii. De 
asemenea, a mulțumit tuturor celor care l-au sprijinit în 
această perioadă de un an și jumătate de când păstorește 
această parohie.

Maica Domnului sărbătorită la Catedrala 

Veche din Arad

Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului a fost 
sărbătorit și în sânul comunității Parohiei Arad-Cen-
tru, cu o solemnitatea deosebită și cu emoție sfântă așa 
cum se cuvine a cinsti pe Născătoarea de Dumnezeu, 
nădejdea noastră a tuturor.

În seara zile de 14 august, în biserica catedrală a 
avut loc slujba privegherii de praznic. La ora 18 s-a 
oficiat Slujba Vecerniei cu Litie, iar în continuare Tai-
na Sfântului Maslu. A urmat un cuvânt de învățătură 
rostit de Preacucernicul Părinte Flavius Petcuț, Proto-
pop al Aradului. După aceste două slujbe s-a săvârșit 
prima parte a Utreniei, iar în continuare s-a cântat Pro-
hodul Maicii Domnului. Slujba privegherii s-a încheiat 
prin înconjurarea bisericii, cu icoana Adormirii și cu 
moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, aflate în vistieria 
Catedralei Vechi.

În dimineața zilei de praznic, la ora 9, s-a oficiat 
a doua parte a Utreniei, iar în continuare, Dumneze-
iasca Liturghie, urmând ca seara să fie săvârșit Acatis-
tul Adormirii Maicii Domnului. Luminata sărbătoare 
a Adormirii Maicii Domnului a adunat mulțime de 
credincioși, dornici să fie mai aproape de Dumnezeu și 
să simtă ocrotirea Maicii Sfinte.

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


