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EDITORIAL

CALEA MÂNTUIRII

 Din sumar

Cred că acestea au fost cuvintele cu 
care Hristos Domnul l-a întâmpinat 
pe „marele” reformator Luther când 
s-a înfăţişat la judecata particulară. 
Şi iată de ce:

Cu câteva săptămâni în urmă mi-
a fost dat să asist la o scenă de un 
grotesc absolut. În trenul cu care mă 
întorceam de la un simpozion dedi-
cat dialogului interreligios şi inter-
cultural, un predicator neoprotestant 
ambulant îşi arăta zelul predicato-
rial într-unul din compartimentele 
va gonului în care mă afl am. Acesta 
perora pe diverse teme pe care doar 
delirul predicatorial în care se afl a i 
le scotea în lumină din întunecimea 
minţii sale. Asta, bine-nţeles, în faţa 
unei audienţe ortodoxe. În mixtul de 
teme abordate în mod eretic şi incult 
se înscriau afi rmaţii de genul: „Ce 
atâta Treime şi Maria?”; „Există 
doi dumnezei: diavolul şi Hristos!”; 
„Preoţii şi episcopii au apărut în se-
colul al VI-lea”; „Hristos i-a mustrat 
pe preoţi” (ortodocşi - lăsa el să se 
înţeleagă); „Hristos urăşte Tradiţia şi 
sărbătorile” şi multe alte anomalii cu 
iz doctrinar. Mai grav este faptul că 
la întreaga scenă asista un pastor neo-
protestant, dascăl de teologie, care nu 
doar că nu îl punea la punct pe core-
ligionarul „plin de duh mărturisitor”, 
dar chiar îi încuraja delirul, în spe-
ranţa convertirii vreunui ortodox 
slab de înger.

Nu ştiam că scopul scuză mijloa-
cele - pardon: prostia - nu credeam că 
în comunităţile neoprotestante se mai 
practică şi acum spălarea creierelora, 
că neoprotestanţii de astăzi nu mai 
cred în Sfânta Treime, că au înlocuit 
această credinţă cu una de tip dualist-
maniheic, în care Dumnezeu şi dia-
volul se afl ă pe acelaşi plan, egali în 
putere. Doamne fereşte: de aici până 
la satanism nu mai este decât un pas.

Nu ştiam că sacerdoţiul Bisericii 
lui Hristos apare în secolul al VI-lea, 

când paginile Sfi ntei Scripturi a Nou-
lui Testament (Faptele Apostolilor şi 
epistolele pauline, de exemplu) sunt 
pline de amintirea instituirii treptelor 
clerului: diaconi, preoţi şi episcopi 
hirotoniţi de Sfi nţii Apostoli şi de uce-
nicii lor. 

Nu ştiam că preoţii pe care Hristos 
îi mustra în mod aspru erau proprii 
Săi preoţi creştini avant la lettre şi 
nu cei evrei de la Templul din Ieru-
salim. La acest din urmă exemplu, 
care trădează o lipsă crasă de cultură 
teologică şi de logică şi pe care l-am 
mai auzit în trecut, am crezut că s-a 
renunţat în polemica sectară împotri-
va Bisericii, însă folosirea lui m-a con-
vins că în recuzita apologeticii neo-
preotestante există acelaşi argumente 
prăfuite şi lipsite de orice valoare te-
ologică şi logică.

Nu ştiam că Domnul Hristos urăşte 
Tradiţia şi sărbătorile. Eu ştiam că 
El nu prefera scriitura (Atenţie! nu 
Scriptura). Ştiam că nu a scris nimic, 
decât pe nisipul atât de mişcător de 
la malul mării, iar ceea ce s-a scris 
mai târziu de către Sfi nţii Apostoli şi 
care acum formează Sfânta Scriptură 
s-a născut din Tradiţia Bisericii şi 
mai ştiu că fi xarea canonului biblic 
s-a făcut în Sfi ntele Sinoade, la care 
participau nişte Părinţi ai Bisericii - 
apropo! înainte de secolul al VI-lea. 
Aşadar, Biserica este cea care a dat 
Scriptura, pentru că din mulţimea 
scrierilor apărute în primele secole 
doar unele au ajuns să formeze can-
onul biblic, iar selecţia acestor cărţi 
a fost făcută de Biserică prin Sfi nţii 
Părinţi (episcopi!).

Iar dacă Hristos ura sărbătorile 
nu ar fi  respectat rânduielile cultice 
iudaice (închinarea la Tempu, tăierea 
împrejur, inclusiv Bar Mitzvah), nu 
s-ar fi  urcat la Ierusalim în mai multe 
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Încercările de defi nire a credinţei sur-
prind multiple aspecte, manifestări ale 
acesteia, dar o viziune nefragmentată, 
deplină în care credinţa ca putere a omu-
lui se manifestă în mod fi resc, o oferă 
Sfi ntele Evanghelii. În acestea credinţa e 
surprinsă şi în posibilitatea în care ea este 
admirată de Fiul lui Dumnezeu („La ni-
meni în Israel n-am găsit atâta credinţă” 
(Mat. 8, 10); „ ...mare este credinţa ta, 
fi e ţie după cum voieşti” (Mat. 15, 28), 
dar şi în ipostaza în care ea, deformată 
fi ind, e condamnată atunci când forma-
lismul fariseic e judecat de Mântuitorul 
ca fi ind o cale pe care cel care crede nu 
trebuie să păşească. Credinţa o afl ăm şi 
în virtutea care străpunge inerţia etnică, 
socială, genetică sau de altă natură, dar 
şi în puţinătatea ei, atunci când puterea 
omului devine neputinţă.

Dacă de multe ori, în orizontul lu-
mii desacralizate, credinţa e identifi cată 

cu probabilitatea, are o parte de incer-
titudine, totuşi vindecările minunate pe 
care Domnul Iisus Hristos le-a săvârşit 
ne arată că normalul, fi rescul, la care 
omul este chemat e direct proporţional 
cu credinţa. Credinţa este acoperirea 
omului, e dovada implicării omului în 
vindecarea pe care o primeşte: „După 
credinţa voastră fi e vouă” (Mat. 9, 29). 
Cuvintele Mântuitorului adresate celor 
doi orbi dezvăluie viul relaţiei care tre-
buie să existe între Dumnezeu şi om. 
Dumnezeu cuprinde făptura umană în 
darul Său, dar transfi gurarea acesteia nu 
se produce în mod mecanic. Omul este 
chemat la o perspectivă a libertăţii. Este 
chemat să lucreze, să vieze în darul lui 
Dumnezeu. Este chemat să depăşească, 
prin credinţă, evidenţa realităţii care îl 
înconjoară şi să-L afl e pe Dumnezeu. 

Continuare în pagina 2
Arhid. Caius CUŢARU

Continuare în pagina 2
Pr. Radu SCÂNTEIE

PREDICA

Credinţa ca putere 
şi credinţa ca slăbiciune

Duminica a VII-a după Rusalii

Luther, Luther, ce ai făcut? (I)

„Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe 
noi, Fiule al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: 
Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, 
zicând: După credinţa voastră, fi e vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit 
cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. 
Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi fi ind scos demonul, mutul 
a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel. Dar fariseii 
ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, 
învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi 
toată neputinţa în popor.” (Matei 9, 27-35)
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Este chemat să-şi depăşească condiţia, care la un moment dat al 
existenţei sale îl marchează, şi să caute adevărul ultim şi viaţa 
nesfârşită de la Dummezeu. Dacă cei doi orbi ar fi  căzut total în 
inerţia orbirii lor, dacă n-ar fi  provocat milostivirea lui Dumnezeu 
prin credinţa lor, lumina Celui Atotputernic nu s-ar mai fi  revărsat 
asupra ochilor lor.

Deci, credinţa nu e o notă de expectativă, ci e dinamismul 
echilibrat al căutării lui Dumnezeu, şi implicit al propriei fi ri.

Credinţa, ca lucrare a omului, trebuie ferită şi de formalism (caz 
în care ea devine fanatică, distrugătoare, lipsită de miezul ei, adică 
de iubire), dar şi de pietism (caz în care orice trăire sentimentală, 
oricât de deviată ar fi , e promovată – în lipsa unui discernământ 
dogmatic - ca manifestare a credinţei). În cazul fanatismului, fari-
seismului, credinţa devine orbire duhovnicească, iar în cazul pi-
etismului ea devine muţenie duhovnicească.

Împătimirea vieţii, a fi rii îl duce pe om într-o stare de amorţire, 
în care ascuţişul credinţei se pierde şi astfel existenţa omului nu 
mai este ghidată în sensul înduhovnicirii, îndumnezeirii, ea cade 
sub imperiul materialismului. Credinţa mai poate fi  prezentă doar 
în forma ei exterioară, situaţie în care ea devine nu vedere, ci or-
bire.

Trăirea patimilor îl aruncă pe om într-o incertitudine a trăirilor, 
când conform fi rii (în virtutea puterilor naturale), când împotriva 
fi rii (patima fi ind pornire împotriva fi rii). Omul, afl at în confuzie, 
alege, conform unei experienţe exterioare a credinţei, cele mai 
uşoare trăiri, care de cele mai multe ori sunt fundături.

Deci, credinţa poate ajunge la măsura în care Dumnezeu îi 
răspunde cu darul cel mai presus de fi re, dar poate ajunge şi la 
măsura slăbiciunii, în care, bolnavă fi ind, provoacă îmbolnăvirea 
întregii fi ri.

Credinţa este sănătatea fi rii.

Urmare din pagina 1
Credinţa ca putere 

şi credinţa ca slăbiciune

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, fi ecare 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, fi ecare 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 fi ind 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, fi ind 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
Afi şarea rezultatelor fi nale – 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
Afi şare rezultatelor fi nale – 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.

certifi cat de naştere în copie legalizată;
certifi cat sau adeverinţă de botez;
certifi cat 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 defi nirea 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.
Sfi ntele Taine, consideraţii generale şi particulare.
Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de 
jertfă.
Bibliografi e:
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

rânduri cu ocazia Paştelui iu-
daic şi nu L-ar fi  trimis, de la 
Tatăl, pe Duhul Sfânt la Ru-
salii asupra Maicii Domnu-
lui şi a Sfi nţilor Săi Ucenici 
şi Apostoli pentru a întemeia 
Biserica Sa în mod văzut.

Cât o priveşte pe Născă-
toarea de Dumnezeu, cei care 
îndrăznesc să mai afi rme ase-
menea inepţii despre persoana 
sa sunt cei mai de plâns dintre 
oameni. Şi mă explic de ce. În 
urmă cu două luni m-am afl at 
în Iran la un dialog cu teolo-
gii musulmani şiiţi din Qom. 
În mai multe rânduri, aceştia 
ne-au vorbit despre Maica 
Domnului, spunând că o cins-

tesc, că e prezentă în Coran 
într-o sură specială dedicată 
ei, din care ne-au şi recitat: 
Sura Mariei, şi că o recunosc 
a fi  pururea fecioară. Deşi 
cu noşteam aceste aspecte ale 
doctrinei islamice (kalam), la 
auzul acestei numiri mintea 
mi-a zburat la „fraţii” noştri 
neoprotestanţi, care nu-i acor-
dă numirea de mai sus şi mă 
gândeam cât este de trist ca 
cei care poartă Coranul sub 
braţ să o numească pururea 
fecioară, iar cei care poartă 
Biblia sub braţ să nu-i acorde 
acest statut. Şi atunci cum 
să nu fi e de plâns nişte aşa-
zişi creştini care în privinţa 
cinstirii Maicii Domnului se 

afl ă mai prejos de adepţii is-
lamului, o religie care are un-
ele tangenţe cu creştinismul, 
mariologia afl ându-se printre 
ele.

- va urma -

Notă:
1. Am rămas surprins să aud 

o asemenea mărturisire aberantă, 
chiar şi din perspectiva unei credinţe 
neoprotestante, mai ales că în ul-
timul timp am întâlnit mai mulţi 
pastori din diferite confesiuni neo-
protestante, care păreau mai mult 
decât rezonabili, fi ind interesaţi unii 
dintre ei de Sfi nţii Părinţi ai Bisericii 
noastre. Acest interes m-a bucurat 
nespus, crezând că nu se poate ca un 
asemenea interes să nu se traducă 
într-un infl ux pozitiv asupra propri-
ilor credincioşi.

Luther, Luther, ce ai făcut?...
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Schimbarea la Faţă sau Probajdia (6 august)
Mântuitorul Iisus Hristos a venit pe 
pământ îmbrăcat în trupul nostru, a trăit 
asemenea nouă, şi-a început activita-
tea Sa publică la vârsta de 30 de ani, 
a luat parte la nunta din Cana Galileii 
împreună cu Maica Sa. S-a întristat 
vă zând mulţimile ca pe nişte oi fără 
păstor, şi, obosit de cale, S-a aşezat să se 
odihnească la fântâna lui Iacov.

Timpul ca Mântuitorul Să-şi în-
cheie pe pământ lucrarea Sa începută cu 
primele Sale cuvinte „Pocăiţi-vă că s-a 
apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 
IV, 17) s-a apropiat. Cuvântul Său dum-
nezeiesc a fost vestit mai mult de trei ani 
prin satele şi cetăţile lui Israel ca acestea 
să cunoască că de la Dumnezeu a ve-
nit şi voia lui Dumnezeu o împlineşte. 
Cu toate că Tatăl, la Botez, a vestit prin 
Ioan „Acesta este Fiul Meu cel iubit în-
tru care am binevoit” (Matei III, 17), 
prin cuvântul Său a uimit pe cei ce-L 
ascultau, deoarece „nicodată n-a grăit 
un om aşa ca omul acesta” (Ioan VII, 
46), cu toate că: „muţii vorbesc, ciungii 
se însănătoşează, ologii umblă şi orbii 
văd ” (Matei XV, 21).

După ce Le-a spus ucenicilor Săi 
despre toate cele ce I se vor întâmpla şi 
văzând că ucenicii S-au întristat zicând: 
„Doamne fi i milostiv cu Tine Însuţi! Să 
nu se întâmple cu Tine una ca asta” 
(Matei XVI, 22), S-a gândit că a ve-
nit vremea Să le descopere frumuseţea 
împărăţiei pe care Le-a vestit-o pen-
tru ca vederea suferinţelor Sale să nu-i 
descurajeze. 

 După cum relatează Sfi ntele Evang-
helii, Mântuitorul a luat cu El trei dintre 
ucenicii Săi: „Şi după şase zile a luat 
Iisus cu Sine pe Petru, pe Iacov şi pe 
Ioan şi i-a dus la o parte pe un munte 
foarte înalt” (Matei XVII, 1) să se ro-
age, şi când se ruga „s-a schimbat la 
faţă înaintea lor şi a strălucit faţa Lui ca 
soarele” (Matei XVII, 2) „iar veşmintele 
Lui s-au făcut strălucitoare, foarte albe 
ca zăpada, cum nu poate înălbi aşa pe 
pământ înălbitorul” (Marcu IX, 2-3). 
Hainele albe ca zăpada sunt faptele şi 
minunile Mântuitorului.

Spre uimirea celor trei ucenici, Mân-
tuitorul stătea de vorbă cu doi băr baţi, 
Moise şi Ilie, în timp ce un nor lumi-
nos i-a umbrit şi un glas din nor s-a 
auzit: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit 

întru care am binevoit, pe Acesta Să-L 
ascultaţi” (Matei XVII, 5). 

Ucenicii, fi ind impresionaţi de aceste 
fapte şi de acest nor minunat, n-ar fi  vrut 
să se mai despartă, ceea ce îl face pe Pe-
tru să exclame: „Doamne bine este să 
fi m aici! De voieşti, să facem aici trei 
colibe: Ţie una, lui Moise una şi una lui 
Ilie” (Matei XVII, 4). 

Schimbarea la Faţă a Mântuitoru-
lui Iisus Hristos a avut loc pe muntele 
Taborului, care pentru un dreptcredin-
cios este Biserica. Sfânta Scriptură ne 
descrie Biserica cu umătoarele cuvinte: 
„A adormit Iacov, şi a visat că parcă 
era o scară sprijinită pe pământ, iar 
cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui 
Dumnezeu, se suiau şi coborau pe ea… 
Şi spăimântându-se Iacov a zis: Cât de 
înfricoşător poate să fi e acest loc!... 
Aceasta nu e alta fără numai casa lui 
Dumnezeu, aceasta e poarta cerului” 
(Facere XVIII, 12-17). În această casă 
a lui Dumnezeu şi poartă a cerului, 
Mântuitorul ne cheamă şi ne aşteaptă 
ca şi pe Apostolii Săi: Iacov, Petru şi 
Ioan spre a-L vedea în toată strălucirea 
Sa, prezent în mijlocul nostu, jertfi t pe 
Sfânta Masă sub forma pâinii şi a vinu-
lui, înconjurat de cetele îngereşti în chip 
nevăzut, revărsând din darurile Sale cele 
bogate, ca şi atunci când era pe pământ, 
peste toţi aceia care vin aici şi-I ascultă 
învăţătura.

Sfântul Ioan Gură de Aur numeşte 

biserica în diferite chipuri: „Ea este 
un paradis, un rai nemaivăzut, mult 
mai desăvârşit decât cel de la început, 
fi indcă în raiul bisericii nu mai este un 
şarpe amăgitor, ci un Hristos Învăţător, 
nu o Evă dărâmătoare ci o Biserica prin 
care omul se înalţă. Ea este o corabie, 
mai presus de corabia lui Noe. Căci dacă 
în Biserică a intrat un lup iese afara oaie, 
dacă a intrat un şarpe iese mieluşel, nu 
pentru că s-a schimbat natura, ci pentru 
că este depărtată răutatea păcatelor”.

Sfântul Vasile cel Mare, un alt părinte 
bisericesc, ne spune: „Vino acum la Iisus, 
la medicul ceresc, intră în acest locaş de 
tămăduire al Lui şi vezi aici mulţimea 
celor ce zac … Şi pentru că acest Iisus, 
care este medicul, este însuşi Cuvântul 
lui Dumnezeu, El prepară leacuri pentru 
bolnavii Lui, nu din sucurile ierburilor, 
ci din sfi nţenia cuvintelor din cărţile 
care se citesc aici în Biserică”. 

 Fericitul Augustin spune că: „În 
timpul de faţă, Biserica este locul de 
adăpostire pentru sufl etul rănit mortal de 
păcate. Oare nu aici a venit vameşul cel 
plin de păcate şi stând cu capul în jos, 
bătîndu-şi pieptul se ruga zicând: Dum-
nezeule milostiv, fi i mie păcătosului?” 
(Luca XVII, 12). 

Biserica, spune Sfântul Ciprian, es-
te maica noastră a tuturor: „Cine n-are 
biserica de mamă, nu poate avea pe 
Dumnezeu de tată…Căci ea ne renaşte 
prin har, şi ne altoieşte în Hristos, Bi-

serica este maica rugătoare şi iertătoare 
care învaţă fără greşeală înţelepciunea 
lui Dumnezeu. Biserica este stâlpul şi 
întărirea adevărului” (I Timotei III, 15). 

 Sfântul Ioan Gură de Aur şi alţi Sfi nţi 
Părinţi ne-au îndrumat spre Biserică, 
prin povăţuirile lor zicând: „Purtaţi grijă 
de propriul vostru sufl et şi mântuiţi-vă 
unul pe altul. Când este vremea slujbei 
mergi în faţa casei fratelui întru Hris-
tos şi stai în picioare în faţa tindei lui şi 
opreşte-l când vezi că iasă. Şi chiar de-
ţi va număra nesfârşite nevoi, tu să nu-l 
laşi să se ducă şi nici să nu-i îngădui să 
pună mâna pe ceva lumesc înainte de a 
fi  mers la Biserică. Şi chiar dacă se va 
lua la ceartă cu tine, să-i spui că cele-
lalte lucruri le va face mai uşor, dacă va 
fi  părtaş la rugăciuni şi dacă se va bu-
cura de binecuvântarea preoţilor. Şi ven-
ind cu el la Sfânta Masă vei avea plata 
dublă; pentru venirea ta la Biserică şi 
pentru venirea celui ce l-ai adus”. 

Mântuitorul, prin Schimbarea Sa la 
Faţă, face un act de supremă voinţă pen-
tru a determina sufl etele oamenilor să 
aibă încredere în Dumnezeu. Sărbatoarea 
Schimbării la Faţă are o mulţime de 
explicaţii, fâcând parte din ciclul mi-
nunilor săvârşite de Mântiutorul Iisus 
Hristos asupra propriei Sale persoane, 
demonstrând că este Dumnezeu Adevărat 
pentru credincioşi, Creator adevărat pen-
tru natură, Stăpân şi Atotputernic al vieţii 
vremelnice şi a celei veşnice, Adevăratul 
şi unicul Mesia pentru cei adormiţi din 
veac în nădejdea mântuirii. 

Schimbarea la Faţă este repetiţia 
generală a Învierii Mântuitorului dintre 
morţi şi a Înălţării Sale la Slava Tatălui, 
este revelaţia directă a Mântuitorului şi 
a Sfi ntei Treimi, este punctul suprem 
până unde poate ajunge mintea şi gândi-
rea credinciosului. 

Schimbarea Feţei Domnului Iisus 
arată prezenţa permanentă a înţelepciunii 
divine în univers. 

Schimbarea la Faţă a Domnului 
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
să ne îndemne pe toţi pe acest drum 
al schimbării în bine, a vieţii noastre 
duhovnicesti, şi să ne călăuzească paşii 
spre acest munte al Taborului care este 
Biserica. 

 Ioan-Claudiu MOCA

Învǎţǎtura despre Sfânta Tre-
ime a constituit de la începutul 
Creştinismului centrul gândirii 
teologice. Mari Părinţii ai Bi-
sericii au fost preocupaţi în mod 
deosebit de aceastǎ învǎţǎtura 
eclezialǎ centralǎ. 

În teologia româneascǎ cel 
care a arǎtat o predilecţie aparte 
referitoare la Sfânta Treime a 
fost pǎrintele Dumitru Staniloae. 
Aşadar, în peisajul teologiei con-
temporane pǎrintele Dumitru 
Stǎniloae este teologul, prin ex-
celenţǎ, al Sfi ntei Treimi.

De altfel toatǎ opera sa este 
o uriaşǎ strǎdanie de a aşeza în 
centrul vieţii spirituale a creş-

tinismului ortodox de astǎzi 
tai na negrǎitǎ a Sfi ntei Treimi. 
Ca şi pentru Sfântul Maxim 
Mǎrturisitorul pe care l-a tra-
dus şi comentat în româneşte, 
aceastǎ dogmǎ nu a constituit 
pentru marele nostru teolog 
o temǎ izolatǎ, refl exele ei 
desluşindu-se în fi ecare capitol 
de teologie dogmaticǎ pe care 
l-a dezvoltat. 

El aratǎ în cel mai autentic 
duh ortodox existenţa în sânul 
Sfi ntei Treimi a unitǎţii fi inţiale 
absolute, dar şi a distincţiei ipo-
statice absolute.

Şi vorbind ca nimeni altul în 
teologia creştinǎ contemporanǎ 

despre valoarea infi nitǎ a per-
soanei, despre adâncul ei şi 
vǎzǎnd în om chipul nemuritor 
al lui Dumnezeu , a putut vorbi 
şi despre iubire al cǎrei izvor 
unic este Sfânta Treime, pe care 
chiar el o numeşte „Structura 
supremei iubiri”. 

Deci nu trebuie sǎ ne sur-
prindǎ faptul ca el vorbind de-
spre Sfânta Treime, spune cǎ 
a vorbi despre Ea înseamnǎ a 
afi rma existenţa unui început al 
iubirii absolute, care coincide 
cu însăşi Iubirea absolutǎ şi 
veşnicǎ a Sfi ntei Treimi. Aşadar, 
la început a fost iubirea, fi indcǎ 
iubirea interpersonalǎ Treimicǎ 

a precedat creaţia, dar tot ea se 
afl a la temelia existenţei sau a 
creaţiei lui Dumnezeu. 

Aşa cum spunea pǎrintele 
Dumitru Stǎniloae, existenţa 
cre atǎ pentru a atinge scopul 
pentru care a fost adusǎ la 
existenţǎ are nevoie de un efort 
al libertǎţii.

Puterea de a rǎmǎne în a -
ceastǎ comuniune a primit-o 
omul tot de Dumnezeul Tre-
imic, cǎci una din Persoanele 
Treimice, Logosul, Şi-a înpro-
priat umanitatea, jertfi ndu-Se 
pentru omul cǎzut şi ridicându-l 
pe acesta la plinǎtatea vieţii Sale 
veşnice, a îndumnezeirii, care 

înseamnă o veşnicǎ creştere în 
iubire.

Citind cartea cu acelaşi 
nume, oamenii vor putea în 
paginile ei multǎ inspiraţie 
pentru gândirea lor, precum şi 
un orizont larg al cunoaşterii, 
în general. Ei vor ajunge sa 
înţeleagǎ cǎ la temelia acestei 
lumi, a întregii existenţe, care 
pare a fi  tot mai zbuciumatǎ şi 
mai dezbinatǎ, se afl ǎ totuşi o 
iubire veşnicǎ desǎvârşitǎ şi 
atotputernicǎ: cea a Preasfi n-
tei Treimi, Care poate vindeca 
bolile spirituale de care suferă 
omenirea contemporanǎ.

Victor MICLUŢA 

Sfânta Treime: „La început a fost Iubirea”
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Slujbă de pomenire a Majestăţii Sale 

Regina Ana a României, la Arad

Luni seară, 1 august, în Catedrala arhiepiscopală din 
Arad, Înaltpreasfi nţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, înconjurat de soborul de preoţi catedrali, a 
săvârşit o slujbă de pomenire în cinstea Majestăţii Sale 
Regina Ana a României.

La fi nalul slujbei, Înaltpreasfi nţitul Părinte Timotei 
a evocat prin cuvinte alese viaţa şi personalitatea  Regi-
nei Ana a României, amintind că de multe ori a viz-
itat aceste părţi ale Aradului, mai ales în preajma 
sărbătorilor creştine şi nu numai, având reşedinţa la 
Săvârşin.

La slujbă a participat şi domnul Alexandru-Tiberiu 
Dekany, copreşedinte al Societăţii Amicii Regelui Mi-
hai.  „Astăzi este una dintre zilele acelea care, deşi 
ştii că sunt inevitabile, preferi să crezi că nu vor veni 
niciodată. Dumnezeu să o odihnească în pace pe Majes-
tatea Sa Regina Ana a României! Sincere condoleanţe 
Familiei Regale! Dumnezeu să-l aibă în pază pe Re-
gele Mihai”, a declarat Tiberiu Dekany.

Marţi va avea loc o altă slujbă de pomenire la 
Săvârşin, locul unde Familia Regală a României îşi 
petrecea  marile sărbători creştine.

Sfânta Liturghie arhierească în biserica 

Parohiei Arad – Faleza Sud

În Duminica a 6-a după Rusalii, Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent 
în mijlocul credincioşilor din Parohia ,,Sfântul Nico-
lae”, Arad-Faleza Sud.

Cu acest prilej, Chiriarhul arădean, înconjurat 
de preoţii acestei parohii şi mulţime de credincioşi, 
a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica afl ată în 
construcţie.

La momentul rânduit, Chiriarhul, a vorbit celor 
prezenţi despre ,,Puterea lui Dumnezeu” (cf. perico-
pelor scripturistice ale duminicii: Rom. 12; Matei 9), 
ca însuşire a fi inţei Sale din care a dat şi oamenilor, 
făcându-se referire la iertarea păcatelor prin Mân-
tuitorul şi la succesiunea apostolic, adică ierarhia 
bisericească. În acest cadru se cuvine a ţine dreapta 
socoteală pentru ca darurile lui Dumnezeu, roadă a 
puterii Sale, să fi e folosite după voia Sa spre realizarea 
planului divin pentru lume. Totodată, Înaltpreasfi nţia 
Sa i-a îndemnat pe credincioşi pentru vremea postului 
ce urmează în a se folosi spre mărturisire şi iertare.

Părintele paroh Pavel Brânduşe a mulţumit Chi-
riarhului pentru vizita efectuată şi binecuvântarea 
arhierească oferită credincioşilor acestei parohii.

Prezenţă arhierească la Zilele Comunei 

Vinga

Sâmbătă, 30 iulie 2016, credincioşii din parohia Ortodoxă 
Vinga, în frunte cu domnul Primar Sorin Negrei şi dom-
nul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ovidiu-Ser-
giu Bâlcea, au avut bucuria de al avea în mijlocul lor 
pe Înalt Preasfi nţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului.
Cu această ocazie Ierarhul înconjurat de un sobor de 
preoţi alcătuit din Protopopul de Florida, Dumitru 
Viorel Sasu, Pr. Ic. Stavr. Liviu Suciu, pr.ic. Nico-
lae Ursu de la Parohia Mănăştur şi de actualul preot 
paroh Răzvan Sas, au săvârşit la orele dimineţii o 
slujbă de parastas pentru toţi preoţii şi protopopii 
care au slujit de-a lungul timpului în această Parohie.
După acest eveniment, în sala de şedinţe a Consililui 
local a avut loc un Sipozion consacrat aniversării a 90 
de ani de la Sfi nţirea noii biserici ortodoxe din Vin-
ga, moderat de domnul inginer Ioan Rancov, om de 
cultură, istoric dar şi fost primar al acestei localităţi.
Cu această ocazie IPS Arhiepiscop Timotei a vorbit 
celor prezenţi despre importanţa localităţii din punct 
de vedere bisericesc insistând asupra legăturilor cu 
importantele centre, între care se afl ă Timişoara şi 
Aradul, în care au activat cei trei protopopi care au şi 
slujit în acest sfânt locaş şi pe care i-a cunoscut per-
sonal Patrichie Ţiucra (1917-1926) ctitorul acestei 
biserici care în urma meritelor sale deosebite a fost 
numit protopop al Timişoarei având un rol deosebit 
la ridicarea Catedralei Mitropolitane din Timişoara. 
Sava Traian Seculin(1926-1937) care s-a impus prin 
prestanţă şi respect precum şi de muzicologul Alex-
andru Bocşianu (1936-1967), care încă înainte de a 
veni la Vinga ca protopop, a funcţionat în Corul mixt 
Doina Banatului al Parohiei Timişoara Principele 
Carol în luna noiembrie 1931, devenind şi primul lui 
dirijor. Pentru activitatea muzicală deosebită diaconul 
Alexandru Bocşianu a fost ales secretar în Comitetul 
Judeţean al Asociaţiei Corurilor şi Fanfarelor Române 
din Banat pe judeţul Timiş Torontal cu sediul la 
Timişoara. În plus şi principalii constructori ai biseri-
cii, adică arhitecţii Ştefan Toth şi Constantin Purcariu. 
De asemenea, a elogiat ţinuta credincioşilor din Vinga 
ilustrată de buna înţelegere ecumenică şi cetăţenească 
între cei de diferite naţionalităţi şi culte religioase.
De asemenea au luat cuvântul şi ceilalţi preoţi care au 
slujit în acest locaş sfânt Pr. Prot Viorel Sasu(19676-
1974), Pr.Ic stavr. Liviu Suciu(1974-2014) care în 
alocuţiunile lor şi-au adus aminte de vremurile fru-
moase petrecute în această parohie.

Tot în cadrul acestui eveniment a fost prezentată 
şi monografi a Biserica Ortodoxă din Vinga – scurt is-
toric, scrisă de ing. Ioan Rancov şi pr. Răzvan Sas.

După terminarea simpozionului ofi cialităţile locale 
şi judeţene au fost invitate la inaugurarea parcului de 
agrement atât pentru cei tineri cât şi pentru cei vârst-
nici, un loc în care se pot desfăşura de acum înainte 
activităţi culturale dar şi sportive, primarul adresând 
un cuvânt despre importanţa acestui parc. O alocuţiune 
a fost rostită şi de către reprezentantul Consiliului 
Judeţean. În discuţiile purtate la masa ofi cială s-au ac-
centuat bunele raporturi dintotdeauna dintre  românii şi 
bulgarii din aceste părţi,  la evenimeni fi ind prezentă şi 

o delegaţie a acestora de peste hotare. Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Timotei i-a felicitat pe organizatori pentru noile 
realizări.  Ziua s-a încheiat cu o agapă creştină.

Ziua Imnului Naţional sărbătorită la Arad

Ziua Imnului Naţional a fost marcată, vineri, la Arad 
printr-un ceremonial militar şi religios, la care au 
participat reprezentanţi ai administraţiilor locale şi 
judeţene, ai instituţiilor deconcentrate, ai partidelor 
politice, precum şi veterani.

Manifestările dedicate Imnului Naţional al 
României au debutat vineri dimineaţa, la ora 9.00, 
prin ofi cierea unei slujbe religioase de către ÎPS Timo-
tei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. În alocuţiunea 
rostită, Înaltpreasfi nţia Sa a elogiat prin cuvinte alese 
imnul ţării şi importanţa lui pentru poporul nostru, 
făcând o trecere în revistă a apariţiei sale, o implicare 
deosebită în apariţia acestuia având-o tocmai oame-
nii de cultură ai Bisericii. Programul a continuat cu o 
scurtă alocuţiune privind simbolistica versurilor imnu-
lui naţional al României, susţinută de reprezentantul 
Muzeului Judeţean Arad. Manifestările s-au încheiat cu 
intonarea imnului naţional de către întreaga asistenţă.

În cadrul manifestării, muzeograful Bogdan Ivaşcu, 
de la Complexul Muzeal Arad, a vorbit despre istoricul 
şi semnifi caţia Zilei Imnului Naţional, ceremonialul în-
cheindu-se cu intonarea Imnului Naţional al României 
de către cei prezenţi.

La eveniment au participat şi primarul municipi-
ului, dl.ing.Gheorghe Falcă, vicepreşedintele Consili-
ului Judeţean, Claudia Boghicevici, dar şi subprefectul 
judeţului, Florentina Horgea.

Ceremonialul şi manifestările evocatoare dedi-
cate acestui eveniment naţional au fost organizate de 
Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Primăria mu-
nicipiului Arad, Comandamentul Garnizoanei, precum 
şi Arhiepiscopia Aradului.

***
Ziua Imnului naţional este sărbătorită la 29 iulie, 

anual, potrivit Legii 99, din 26 mai 1998, pentru 
proclamarea Zilei Imnului Naţional al României, „se 
proclamă ziua de 29 iulie Ziua Imnului naţional al 
României – Deşteaptă-te, române, simbol al unităţii 
Revoluţiei Române din anul 1848”. La 29 iulie 1848, 
„Deşteaptă-te române!” a fost cântat pentru prima 
dată în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. La originea 
Imnului Naţional al României se afl ă poemul patriotic 
„Un răsunet” de Andrei Mureşanu, publicat în numărul 
iunie-iulie 1848 al suplimentului ,,Foaie pentru minte, 
inimă şi literatură”, pe o melodie culeasă de Anton 
Pann. Conţinutul profund patriotic şi naţional al poeziei 
a fost de natură să însufl eţească numeroasele adunări 
ale militanţilor paşoptişti pentru drepturi naţionale, mai 
ales din Transilvania, Nicolae Bălcescu numind acest 
imn „o adevărată Marsilieză românească”.

Imnul a fost intonat în timpul Războiului de 
Independenţă, în Primul Război Mondial şi la Marea 
Unire din 1918. A fost, de asemenea, intonat în al Doi-
lea Război Mondial. „Deşteaptă-te române!” a fost 
interzis după instaurarea regimului comunist, timp de 
aproape o jumătate de secol. A fost cântat, însă, în tim-
pul Revoltei de la Braşov, din 15 noiembrie 1987, şi în 
timpul Revoluţiei din decembrie 1989.

Imediat după Revoluţia din decembrie 1989, 
„Deşteaptă-te române!” a fost ales Imn Naţional al 
României, fi ind consacrat prin Constituţia din 1991. 
Conform Constituţiei României, Imnul Naţional este 
considerat simbol naţional, alături de drapelul tricol-
or, stema ţării şi sigiliul stat.

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


