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EDITORIAL

 Din sumar

De fi ecare dată, când credincioşii ser-
bează praznicul Adormirii Maicii Dom-
nului (Sântămăria Mare) un fi or special 
le cuprinde întreaga fi inţă, căci îşi amin-
tesc cu bucurie de cea care este „mai 
cinstită decât heruvimii şi mai mărită 
fără de asemănare decât serafi mii” (Ir-
mosul „Cuvine-se cu adevărat”). Acest 
praznic ales proiectează în sufl etele 
oamenilor chipul cu totul excepţional 
al Maicii Preacurate, care înainte de 
naştere, în naştere şi după naştere, aşa 
cum mărturisesc Sfi nţii Părinţi ai Biseri-
cii, a rămas Fecioară, născându-L după 
trup pe Dumnezeu-Cuvântul. 

Şi cum ar putea să fi e altfel, deoa-
rece Fecioara Preacurată L-a născut pe 
Cuvântul Vieţii, Care a luat trup din ea 
prin puterea Duhului Sfânt (cf. Luca 1, 
35). Iar, troparul acestui praznic este 
elocvent din acest punct de vedere, su-
bliniind faptul, că Maica Domnului este 
Maica Vieţii, iar prin Adormirea ei s-a 
mutat la Viaţă. „Mutatu-te-ai la Viaţă, 
fi ind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale 
izbăveşti din moarte sufl etele noastre” 
(Troparul Adormirii Maicii Domnului).

Fecioara Maria devenind Maica Cu-
vântului Vieţii a devenit ea însăşi părtaşă 
la această Viaţă, bucurându-se de ea, iu-
bind-o şi slujind-o.  Pentru Maica Dom-
nului Viaţa era Însuşi Cel Care S-a născut 
după trup din ea. Lui i s-a dăruit cu o 
iubire şi ascultare deplină, jertfelnică. 
Ea a simţit această legătură specială 
cu Viaţa dumnezeiască întrupată, încă 
de la vestea cea bună adusă de arhang-
helul Gavril, că ea va naşte pe Mântu-
itorul lumii, consimţind la aceasta, prin 
cuvintele: „Iată, roaba Domnului. Fie 
mie după cuvântul tău”(Luca 1, 38). 
Pe parcursul lucrării Sale mântuitoare, 
Iisus Hristos a descoperit Maicii Sale, 
dar, şi ucenicilor Săi, că El este Viaţa, 
Care era la Tatăl şi S-a arătat nouă. „În-
tru El era viaţa şi viaţa era lumina oa-
menilor” (Ioan 1, 4). Maica Domnului 
rămâne o pildă vie peste veacuri despre 
ceea ce înseamnă legătura ei cu Iisus 
Hristos, Viaţa dumnezeiască întrupată. 
Însoţindu-L pe Mântuitorul Hristos, 
Fiul ei, Maica Domnului a învăţat per-
manent ce înseamnă această Viaţă şi 
cum o poate omul înţelege şi trăi, pentru 
ca, în fi nal, viaţa să triumfe pe pământ, 

curgând apoi în veşnicie. 
Creştinătatea răsăriteană şi, parţial, 

cea apuseană, celebrează mutarea Mai-
cii Domnului din lumea aceasta, ca pe 
un eveniment dătător de speranţă, iar 
acest fapt nu este întâmplător. De ce? 
Pentru că prin mutarea ei din lumea 
aceasta, Maica Domnului a fost luată de 
Fiul ei în Împărăţia Sa cea luminoasă, 
fi ind şi mai strâns legată de El, pentru 
veşnicie.

În al doilea rând, prin părăsirea aces-
tei lumi, mutându-se la Fiul ei, ea nu 
a părăsit, de fapt, lumea şi pe oameni, 
ci continuă, de acolo, din înălţimile 
strălucirii şi ale Vieţii dumnezeieşti, să 
fi e în legătură cu lumea şi cu viaţa oame-
nilor. Fiind Maica Fiului lui Dumnezeu 
întrupat, ea a devenit şi Maica tuturor 
oamenilor şi, mai ales, Maica Bisericii 
Fiului ei.

În al treilea rând, între Maica Dom-
nului cea mutată la Fiul ei şi comuni-
tatea Bisericii nu este o prăpastie sau 
o ruptură, ci o legătură strânsă de iu-
bire, comuniune, rugăciune şi mijlocire. 
Există un schimb permanent de gânduri, 
de simţiri şi de impulsuri luminoase între 
Preacurata şi cei care cred în Fiul ei, Îl 
ascultă şi se străduiesc să-I împlinească 
voia Sa. 

Celebrarea sfântă a mutării Maicii 
Domnului din lumea aceasta revarsă 
peste oameni şi lume o mulţime de 
daruri şi proiectează noi lumini şi sen-
suri ale vieţii omului pe pământ, care 
se luminează şi se înalţă prin ascultarea 
oamenilor de învăţăturile şi pildele Fe-
cioarei Maria. 

Pilda Maicii Domnului ne învaţă, 
că viaţa omenească, în general, şi chiar 
a lumii întregi nu are valoare altfel, 
decât în măsura în care o înţelegem ca 
pe o dăruire deplină a ei întru slujirea 
lui Dumnezeu, a oamenilor şi a lumii. 
Învăţăturile Maicii Preacurate ajută 
oamenii să-şi înfrâneze pornirile ego-
iste, autosufi ciente şi degradante, care 
desfi gurează şi urâţesc viaţa omului pe 
pământ. Manifestările negative ale omu-
lui păcătos, caracterizate prin necredinţă, 
ură, lăcomie, răutate şi violenţă, nu au 
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Maica Vieţii ne îndeamnă să promovăm viaţa

Boala ca manifestare a demo-
nizării. Minunea vindecării fi ului 
demonizat, descrisă în relatarea 
evanghelică de astăzi, se petrece 
în ziua următoare Schimbării 
la Faţă a Domnului pe muntele 
Tabor. Minunea este amintită şi de 
celelalte două evanghelii sinoptice, 
în chip detaliat de către Sfântul 
evanghelist Marcu (9, 14-30), şi pe 
scurt de către Sfântul evanghelist 
Luca (9, 37-43). 

Coborând de pe munte, Iisus 
îşi găseşte ucenicii rămaşi jos 
în  conjuraţi de către o mulţime 
mare de oameni şi certându-se cu 
unii dintre cărturari. Domnul afl ă 
imediat motivul acelei tulburări. 
Un om din mulţime îngenunchează 
în faţa Lui şi Îi mărturiseşte că a 
adus la El pe singurul său fi u fi ind 
bolnav şi demonizat, şi negăsindu-
L, le-a cerut ucenicilor lui să-l 
vindece şi ei nu au putut. Primind 
puterea şi misiunea de a izgoni pe 
demoni din oameni (Matei 10, 8) 
şi, acum, neputând face aceasta, 
ucenicii erau contrariaţi. Neputinţa 

ucenicilor a stârnit adversitatea 
cărturarilor, care au găsit astfel un 
motiv pentru a-i critica. La rândul 
Său tulburat de neputinţa ucenicilor 
Săi, Domnul Hristos aruncă o 
aspră mustrare asupra ucenicilor 
şi a  mulţimii necredincioase: „O, 
neam necredincios şi îndărătnic, 
până când voi fi  cu voi? Până când 
vă voi suferi pe voi?”. O astfel de 
mustrare, izvorâtă din inima plină 
de durere a Mântuitorului, care 
mereu Se loveşte ca de un zid de 
necredinţa şi împietrirea oamenilor, 
nu mai apare menţionată în nici un 
alt loc din Sfânta Scriptură.

Aducând-şi copilul în faţa lui 
Iisus, tatăl îndurerat Îi prezintă A -
cestuia că fi ul său, ajuns acum la 
adolescenţă, suferă din copilărie de 
o boală grea. Era vorba de epilepsie, 
cauzată de demonizare. Manifestările 
bolii sunt multiple şi deosebit de 
grave şi Sfântul evanghelist Marcu 
le prezintă în detaliu. 

PREDICA
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Credinţa lucrătoare prin iubire
Duminica a X-a după Rusalii 

„În vremea aceea, iată s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicând: Doamne, 
miluieşte pe fi ul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am 
dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi 
îndărătnic, până când voi fi  cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. Şi Iisus l-a 
certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii 
de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina 
voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, 
veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi  vouă cu neputinţă. 
Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau Galileea, 
Iisus le-a spus: Fiul Omului va să fi e dat în mâinile oamenilor. Şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Şi 
ei s-au întristat foarte!”. (Matei 17, 14-23)
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Astfel, tânărul „are duh mut. Şi 
oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ 
şi face spume la gură şi scrâşneşte 
din dinţi şi înţepeneşte” (9, 17- 18). 
Sfântul Luca aminteşte că diavolul, 
chinuindu-l pe tânăr, cu greu îl 
eliberează din acea strânsoare: „un 
duh îl apucă şi îndată strigă şi-l 
zguduie cu spume şi abia pleacă 
de la el, după ce l-a zdrobit” (9, 
39). Sfântul Matei îl numeşte 
pe tânăr „lunatic”, evidenţiind 
că demonizatul se manifestă în 
funcţie de fazele lunii, adică la 
anumite răstimpuri bine stabilite. 
De asemenea,  descrie consecinţele 
bolii, amintind că „pătimeşte rău, 
căci adesea cade în foc şi adesea în 
apă” (17, 15). Sfântul Marcu spune 
că prin căderea în foc sau în apă, 
demonul încearcă să-i provoace 
moartea tânărului: „de multe ori l-
a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l 
piardă” (9, 22) .

La apropierea Mântuitorului, 
manifestările stăpânirii demonice 
reapar, demonul simţind sfârşitul 
stăpânirii sale asupra copilului 
chi nuit: „văzându-L pe Iisus, du-
hul îndată a zguduit pe copil, şi, 
căzând la pământ, se zvârcolea 
spumegând” (Marcu 9, 20).  Are 
loc, în continuare, un dialog între 
Iisus şi tatăl îndurerat, în care acesta 
îşi mărturiseşte credinţa în puterea 
Mântuitorului de a-i vindeca fi ul. 
Deschizându-se astfel porţile lu-
crării Domnului asupra copilului 
pentru credinţa tatălui său, Iisus 
porunceşte demonului să iasă din 
copil: „a certat duhul cel necurat, 
zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi 
poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai 
intri în el! Şi răcnind şi zguduindu-l 

cu putere, duhul a ieşit; iar copilul 
a rămas ca mort, încât mulţi ziceau 
că a murit. Dar Iisus, apucându-l 
de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat 
în picioare” (Marcu 9, 25-27). 
Prin puterea Sa dumnezeiască, 
Mântuitorul aduce vindecare celui 
ce timp de ani de zile a suferit 
chinuiri din partea demonilor. 
Luând parte la o asemenea minune, 
toţi cei prezenţi „au rămas uimiţi 
de mărirea lui Dumnezeu” (Luca 
9, 43).

Credinţa lucrătoare prin 
iu bire. Un element esenţial pe 
care îl învăţăm din evanghelia de 
astăzi este acela că Mântuitorul 
Hristos a avut nevoie de credinţa 
tatălui pentru a-i putea vindeca 
copilul bolnav. Credinţă este ceea 
ce cere Dumnezeu de la oameni 
pentru a putea să fi e lucrător în 
viaţa lor. Deşi primiseră putere 
asupra duhurilor necurate, precum 
am amintit, apostolii rămaşi la 
poalele Taborului nu au putut să 
alunge dintr-un om duhul cel rău 
care îl chinuia, datorită puţinătăţii 
credinţei lor. 

Retraşi de o parte împreună 
cu Învăţătorul lor, apostolii îi cer 
Acestuia să le spună motivul pentru 
care ei nu au putut vindeca copilul. 
Domnul le răspunde tranşant: 
„Pentru puţina voastră credinţă” 
(Matei 17, 20). Puţina credinţă 
este nelucrătoare şi neputincioasă. 
Neputinţa apostolilor de a tămădui 
copilul a fost amplifi cată şi de 
credinţa la fel de puţină a tatălui 
copilului. Auzind despre Iisus şi 
despre minunile pe care le făcea, 
tatăl îşi ia copilul şi pleacă în 
căutarea Domnului. Negăsindu-L, 
îi roagă ucenicii să-l ajute. Aceştia 

sunt neputincioşi. Venind Iisus, 
ta tăl îngenunchează rugându-L 
să-i miluiască fi ul. Sfântul Marcu 
evidenţiază puţina credinţă a 
tatălui, care I se adresează Mân-
tuitorului astfel: „de poţi ceva, 
ajută-ne, fi indu-Ţi milă de noi” 
(9, 22). Iisus îl lămureşte, însă, 
că pentru a-şi putea arăta mila are 
nevoie de credinţa lui: „de poţi 
crede, toate sunt cu putinţă celui ce 
crede” (9, 23). Dându-şi seama că 
minunea trebuie să se înfăptuiască 
întâi în inima sa, Îl roagă pe Iisus 
să-i dăruiască o credinţă deplină 
şi puternică: „îndată strigând tatăl 
copilului, a zis cu lacrimi: Cred, 
Doamne! Ajută necredinţei mele”. 
Şi, astfel, celui ce de acum crede i 
se împlineşte dorinţa de a-şi vedea 
fi ul sănătos.

Pentru a deveni lucrătoare şi 
pu ternică, pentru a putea face 
mi nuni în viaţa omului, şi, prin 
mijlocirea lui, în viaţa celuilalt, 
credinţa are nevoie să fi e ajutată 
de încă două virtuţi: rugăciunea şi 
postul. Acestea două sunt cele care 
dau putere credinţei, o întăresc, o 
fortifi că. Numai o astfel de credinţă 
poate face minuni şi poate izgoni 
din viaţa omului orice lucrare 
demonică: „Căci adevărat grăiesc 
vouă: Dacă veţi avea credinţă în 
voi cât un grăunte de muştar, veţi 
zice muntelui acestuia: Mută-te de 
aici dincolo, şi se va muta; şi nimic 
nu va fi  vouă cu neputinţă” (Matei 
17, 20).

Am amintit mai sus că este ab-
solut necesar ca şi cel pentru care 
doreşti să mijloceşti înaintea lui 
Dumnezeu, sau care îţi cere aceasta, 
să aibă credinţă puternică şi dreaptă, 
ortodoxă. Şi nu numai atât. Ci o 

credinţă vie, adică lucrătoare prin 
iubire. Iar iubirea se adevereşte prin 
împlinirea poruncilor Domnului: 
„cel ce are poruncile Mele şi le 
păzeşte, acela este care Mă iubeşte” 
(Ioan 14, 21).

Nu putem încheia acest cuvânt 
fără să amintim de unul dintre cei 
mai mari teologi ai Bisericii noastre, 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, a 
cărui prăznuire este rânduită în 
această zi. Iată ce spune marele 
Mărturisitor despre „rugăciunea 
cea lucrătoare a dreptului” (Iacov 
5, 16): „Eu ştiu că rugăciunea 
este lucrătoare în două feluri. Într-
unul, când cel ce se roagă aduce 
rugăciunea sa lui Dumnezeu îm-
preunată cu faptele poruncilor, când 
deci rugăciunea lui nu cade de pe 
limbă numai ca un cuvânt simplu 
şi ca un sunet gol al vocii, zăcând 
leneşă şi fără consistenţă, ci când 
este lucrătoare, vie şi însufl eţită 
prin împlinirea poruncilor. Căci 
rugăciunea şi cererea îşi primesc 
consistenţa prin virtuţi. Această 
umplere face rugăciunea dreptului 
tare, încât toate le poate lucrând prin 
porunci. Într-alt fel este lucrătoare 
când cel ce are lipsă de rugăciunea 
dreptului săvârşeşte faptele rugă-
ciunii îndreptându-şi viaţa de 
mai înainte şi făcând tare cererea 
dreptului, întrucât o împuterniceşte 
prin purtarea sa cea bună. Căci nu 
foloseşte rugăciunea dreptului, ce-
lui care, având trebuinţă de ea, se 
desfată mai mult cu păcatele decât 
cu virtuţile. 

Prin urmare, mult poate 
ru găciunea dreptului când e 
lucrătoare fi e prin dreptul care o 
face, fi e prin cel ce roagă pe drept 
să o facă”.

Credinţa lucrătoare prin iubire
Urmare din pagina 1

darul de a promova viaţa, ci, dimpotrivă, de a o împuţina, urâţi 
şi desfi gura, ceea ce înseamnă multă suferinţă în viaţa personală 
a oamenilor şi a familiilor, dar, în egală măsură, şi în cea socială. 
Societatea umană, în ansamblul ei nu poate progresa pe multiple 
planuri, dacă nu se lasă inspirată de luminile şi valorile ce sunt 
prezente în viaţa şi pilda luminoasă a Maicii Domnului. 

Libertatea umană, care înseamnă o mare valoare pentru oa meni, 
fi ind darul lui Dumnezeu, denaturată în libertinaj, superfi cialitatea 
prezentă în viaţa cotidiană, precum şi intoleranţa, vrajba, ura, lipsa 
de comuniune şi unitate între oameni, toate acestea şi multe altele 
asemănătoare acestora reprezintă o ignorare şi necunoaştere a vieţii 
Maicii Preacurate şi a Evangheliei Fiului ei, Iisus Hristos. De aceea, 
această sărbătoare atât de importantă pentru toţi creştinii invită la 
reconsiderarea înţelegerii sensului adevărat al vieţii;  îi îndeamnă 
pe oameni să se oprească o clipă din alergarea lor cotidiană şi din 
automatismul acţiunilor de fi ecare zi,  pentru a încerca să înţeleagă 
mai profund şi mai adevărat propria lor viaţă şi pe cea a semenilor 
lor, punând-o pe aceasta în legătură cu aceea a Maicii Domnului şi 
a Fiului ei, Iisus Hristos.

În felul acesta, toţi oamenii vor  ajunge la cunoaşterea adevărată 
a propriei vieţi, dar, şi a lui Dumnezeu şi a Maicii Preacurate, ur-
mând, astfel, pilda Maicii şi Fecioarei, şi promovând cu adevărat 
viaţa pe pământ, pentru ca aceasta să poată rodi în folosul fi ecărui 
credincios, spre  a dobândi şi fericirea vieţii veşnice.       

Urmare din pagina 1 Să vă spun ceva din Pa-
teric... Un părinte cuvios şi 
milostiv avea un ucenic, pe 
care-l purta cu el peste tot. 
Observă ucenicul că într-o 
zi un om sărac şi zdrenţuit 
a cerut de mai multe ori să 
fi e miluit şi de fi ecare dată 
părintele său îl miluia. La un 
timp îndrăzneşte ucenicul 
să-l întrebe pe părintele 
său:

Părinte, iertaţi-mă! Am 
observat că acest cerşetor a 
venit de mai multe ori să-i 
daţi bani, crezând că nu-l 
veţi recunoaşte. M-am uitat 
bine la el şi era tot el la toate 
colţurile de uliţe pe unde am 
trecut şi tot el era şi în faţa 
bisericii pe lângă care am 
trecut. L-aţi miluit de vreo 
cinci ori până acum. Cred că 
nu v-aţi dat seama că era tot el! 

Ştiu că tot el a fost, de fi ecare 
dată l-am recunoscut!

Şi atunci de ce nu i-aţi făcut 

observaţie, să nu creadă că 
suntem nişte proşti pe care 
poate să-i păcălească?

Fiule! Am dat de fi ecare 
dată şi nu pot respinge sau 
să cert, pentru că nu ştii care 
dintre ei este şi-ţi cere Hris-
tos!

Ucenicul a luat în ţe lep-
ciune de la părintele său, că 
nu trebuie să respingi şi să 
judeci nici un sărac, pen-
tru că nu ştii care dintre ei 
este trimis de Hristos să-ţi 
încerce dragostea faţă de 
aproapele.

(Pr. Ioan V. Argatu, Răspunsuri 
duhovniceşti la întrebările 
credincioşilor ale Părintelui Ilar-
ion Argatu, Editura Mila Creştină, 
Fălticeni, 2010, pp. 415-416)

Maica Vieţii ne îndeamnă să promovăm viaţa Testul milosteniei
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Maica Domnului, Fecioara cea aleasă 
ocupă un loc central în istoria mântuirii. 
Sfântul Ioan Damaschin spune că numele 
Θεοτοκος (Născătoare de Dumnezeu), 
conţine întreaga istorie a iconomiei di-
vine în lume, cinstirea ei de către Biserică 
având la bază faptul că L-a născut pe Fiul 
lui Dumnezeu (Sfântul Ioan Damaschinul, 
Despre credinţa ortodoxa Editura Paro-
hiei Valea Plopului, Prahova, 2000, p. 92). 
Nimeni nu poate nega Sfi ntei Fecioare 
calitatea de Maică a Domnului, aşa cum 
dorea ereticul Nestorie, fără a prejudicia 
dogma întrupării Ipostasului divin al Fi-
ului ei. Nu fi rea omenească a lui Hristos, 
luată separat, ci însăşi Persoana Fiu lui lui 
Dumnezeu S-a născut, după umanitatea 
Sa, din Fecioara Maria - făptură pregătită 
de Duhul Sfânt să primească în pântecele 
ei pe Cuvântul Tatălui venit în lume (Leonid 
Uspenky, Vladimir Losky, Călăuziri în 
lumea icoanei, Editura Sofi a, Bucureşti, 
2003, p. 106). Pentru că Maica Domnului 
nu poate fi  despărţită nicicum de Fiul ei, 
foarte rar este pictată singură în icoană, 
aproape întotdeauna purtând pe braţe pe 
Hristos-Domnul, Care se oferă dintot-
deauna lumii prin Evanghelia Sa, prin 
Sfi ntele Taine şi prin tot ceea ce numim 
sfi nţenia vieţii.

Trebuie să amintim că Maica Domnu-
lui poartă în toate icoanele, peste rochie 
maphorion-ul care-i învăluie capul şi care 
este împodobit cu trei stele, una deasupra 
frunţii şi celelalte două pe umeri, semnul 
veşnicei feciorii, înainte, în timpul cât şi 
după naştere. Nimbul sau aureola este 
întotdeauna centrată asupra mijlocului 
frunţii.

Numele Maicii Domnului exprimă o 
relaţie unică, legată de a doua Persoană 
a Sfi ntei Treimi, relaţie de maternitate, 
încredinţată unei persoane umane prin 
alegere divină. Acest loc preeminent în 
iconomia mântuirii, acest rol unic în în-
truparea lui Dumnezeu nu a rămas doar 
o funcţie instrumentală. „Maria, mama 
lui Iisus” (Fapte 1,14) a actualizat relaţia 
unică ce o lega de Fiul ei, manifestându-
se în sfi nţenia ei personală. Dar această 
sfi nţenie nu poate fi  alta decât „toată 
sfi nţenia”, plenitudinea harului conferit Bi-
sericii - complementul slăvitei umanităţi a 
lui Hristos. Numai că în vreme ce Biserica 
aşteaptă încă venirea veacului ce va să fi e, 
Maica Dom nului a trecut pragul veşnicei 
împărăţii.

Inscripţia icoanei este chiar denumirea 
sărbătorii: „Adormirea Maicii Domnului”. 
Trebuie stabilit de la început că Icoana 
Adormirii nu se bazează pe relatări scrip-
turistice, pentru că acestea nu există, ci pe 
Sfânta Tradiţie, fi ind în acord cu imno-
grafi a Bisericii pe care o înfăţişează prin 
culori.

Tipul clasic al Adormirii din icono-
grafi a ortodoxă se limitează de obicei la 
reprezentarea Maicii Domnului stând 
întinsă pe pat, în mijlocul Apostolilor, iar 
Hristos, în slavă, primeşte în mâinile Sale 
sufl etul Maicii. Însă, uneori, s-a simţit 
dorinţa de a înfăţişa şi momentul înălţării 
ei cu trupul: se poate atunci vedea, în 
partea de sus a icoanei, deasupra scenei 
Adormirii, pe Maica Domnului aşezată 
pe tron într-o „mandorlă” pe care îngerii o 
poartă spre ceruri (Leonid Uspenky, Vlad-
imir Losky, Călăuziri în lumea icoanei..., 
p. 232).

În Erminia Picturii Bizantine scena 
Adormirii este descrisă astfel: „Casă şi în 
mijloc Prea Sfânta Fecioară zăcând fără 
sufl are, întinsă pe pat, cu mâinile strânse 
la piept în chipul crucii. Şi de o parte şi 
alta a patului, sfeşnice cu făclii aprinse. Şi 

înaintea patului un evreu, anume Iefonias, 
cu mâinile tăiate şi spânzurate de pat, iar 
înaintea lui un înger cu sabia goală. Şi la 
picioarele ei apostolul Petru tămâind cu 
cădelniţă, iar la capul ei apostolul Pavel 
şi Ioan Teologul, sărutând-o şi împrejur 
ceilalţi apostoli şi sfi nţi ierarhi: Dionisie 
Areopagitul, Ierotei şi Timotei, ţinând în 
mâini Evanghelii; şi femei plângând. Şi 
deasupra ei Hristos, cu haine albe ţinând 
sufl etul ei (ca un prunc înfăşat) în braţele 
Lui. Şi împrejurul Lui lumină multă şi 
mulţime de îngeri. Şi sus în văzduh, iarăşi 
cei doisprezece apostoli venind pe nori de 
la marginile lumii. Şi la dreapta casei, Ioan 
Damaschin, ţinând o hârtie zice: „După 
vrednicie, ca pe un sufl et, te-a primit pe 
tine cerul.” Şi la marginea de-a stânga 
casei, Cosma Melodul, ţinând în mână o 
hârtie, zice: Femeie muritoare, pe tine, cea 
mai presus de fi re a lui Dumnezeu Maică, 
ştiindu-te.” (Dionisie din Furna, Erminia 
picturii bizantine, ed. rom. a Editurii So-
phia, Bucureşti, 2000, p. 139).

După Leonid Uspensky acest om care 
apare în planul apropiat având amândouă 
mâinile tăiate de un înger cu sabia, se 
numeşte Athon, şi a fost un evreu fanatic 
care a îndrăznit să se atingă de patul Mai-
cii Domnului. El adaugă că acest detaliu 
este „apocrif”. Fotie Kontoglu oferă o 
explicaţie diferită în concordanţă cu Di-
onisie de Furna, arătând că omul era un 
evreu evlavios pe nume Jehonias, care a 
fost pedepsit de înger pentru că a vrut să 
răstoarne sicriul cu trupul sfânt. Acest ele-
ment nu numai că este lipsit de importanţă, 
dar şi distrage. Abate atenţia de la Maica 
Domnului, de la Hristos şi de la ceilalţi 
sfi nţi. Nu se întâlneşte în icoanele perioa-
dei bizantine.

Remarcăm că, în iconografi că ortodoxă, 
icoana praznicului Adormirii Maicii Dom-
nului este orientată în jurul caracterului 
muritor al Născătoarei de Dumnezeu, al 
umanităţii ei depline. Prezenţa lui Hristos 

aici atestă atât faptul că Maica Domnului 
avea şi ea nevoie de mântuire, ca şi ceilalţi 
oameni, cât şi faptul că preaslăvirea 
Născătoarei de Dumnezeu se face numai 
prin raportarea la Fiul ei.

Prezenţa tuturor Apostolilor la Ador-
mirea Maicii Domnului arată cinstirea 
ei deosebită atât de către Domnul, cât şi 
de către întreaga Biserică, reprezentată şi 
prin grupul de femei care apar în icoană. 
Cerul şi pământul se întâlnesc, o dată în 
plus, mărturisind preaslăvirea Celei care 
Îşi încredinţa sufl etul în mâinile Fiului ei.

Faptul că icoana şi întreg praznicul 
sunt orientate în jurul Adormirii, iar nu în 
jurul „mutării” Maicii Domnului cu tru-
pul la Cer arată faptul că, dacă întreaga 
Biserică a fost de faţă la moartea ei, mo-
mentul mutării ei şi cu trupul la cer rămâne 
o taină. 

Există o analogie între icoana Adormi-
rii Mariei şi Învierea lui Hristos. Imaginile 
occidentale disting două momente în viaţa 
lui Hristos. Mai întâi moartea, coborârea la 
iad şi apoi învierea. În Răsărit, dimpotrivă, 
aceeaşi coborâre la iad este deja învierea, 
deoarece moartea este biruită prin moarte. 
Acelaşi gând este exprimat şi in icoanele 
mariale: aici, „adormirea” este deja trezirea 
în împărăţia lui Dumnezeu. Paralela între 
icoana Coborârii la iad şi cea a Adormirii 
permite transferul de la nivelul universal la 
planul personal; într-adevăr, dacă Hristos 
coboară spre a-i ridica pe cei întemniţaţi, 
tot El face ca Maica Sa să intre în slavă, 
prefi gurare a propriei noastre învieri (Mi-
chel Quenot, Învierea şi Icoana, Editura 
Christiana, Bucureşti, 1999, p. 228). 

Se observă aici, în primul rând, rea-
litatea morţii: sufl etul iese din trup. Dar 
nu coboară  în iad, ceea ce ar corespunde 
concepţiei ebraice. Şi nici nu urcă de la sine 
în cer, cum ar vrea concepţia platonizantă 
grecească. El este luat de mâinile lui Hris-
tos: „Sufl etele drepţilor sunt în mâna lui 
Dumnezeu” (Înţelepciunea lui Isus Sirah 

3, 1). Hristos ţine in mână sufl etul Mai-
cii Sale cu aceeaşi tandreţe cu care ca îl 
ţinea în braţe pe Dumnezeul întrupat în 
formă de prunc (Tomas Spidlik, Marko 
Ivan Rupnik, Credinţă şi icoană, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 101).

Astfel că spre deosebire de Biserica 
Romei şi în continuarea tradiţiei Biseri-
cii nedespărţite a marilor Sinoade, Orto-
doxia crede cu tărie că Maica Domnului 
cunoaşte moartea precum a cunoscut-o 
Fiul său, înainte să se fi  înălţat la cer. Fără 
să scape de moştenirea lui Adam, care 
face din ea o făptură muritoare, ea rămâne 
„Preacurată”. Pur şi simplu ea nu înclină 
spre rău printr-o rea folosinţă a libertăţii 
sale; ea împărtăşeşte şi transmite Fiului 
său fi rea umană, Care poate să Şi-o asume 
pe deplin ca să o mântuiască. Ea naşte 
într-adevăr Fecioară fi ind, pentru că Hris-
tos a fost zămislit de la Duhul Sfânt. Că 
Biserica Ortodoxă a preferat termenul de 
„Adormire” celui de „Ridicare” (fr. As-
somption) nu vine dintr-o simplă subtili-
tate de limbaj, ci dintr-o viziune teologică 
precisă (Michel Quenot, Învierea şi Icoa-
na..., p. 230).

Căci, precum în Adam toţi mor, aşa 
şi în Hristos toţi vor învia” (I Corinteni 
15, 22). Tradiţia Bisericii din Ierusalim 
spune că trupul Maicii Domnului a stat 
trei zile într-un mormânt din Ghetsimani. 
Timpul are puţină importanţă aici! Icoana 
dă mărturie despre două lucruri. Mai întâi 
că sufl etul Maicii Domnului n-a coborât 
în iad. Apoi, „rug aprins” care nu se 
mistuie, „Chivotul Legii” construit „din 
lemn de salcâm” (Ieşire 37, 1) cunoscut 
că nu putrezeşte, trupul său nu este dat 
stricăciunii. Cultul din această zi slăveşte 
trupul Maicii Domnului, chemat ca orice 
trup omenesc la transfi gurare şi transfi gurat 
chiar în această zi. Semnifi caţia întrupării 
Cuvântului ni se dezvăluie în felul acesta 
la sfârşitul vieţii pământeşti a Fecioarei 
Maria. Slava veacului ce va să vină, 
sfârşitul omului, s-a împlinit deja, nu 
numai în Ipostasul divin întrupat, ci şi în 
per soana umană îndumnezeită. Însă, spre 
deosebire de ceilalţi oameni, ale căror 
trupuri vor fi  transfi gurate doar la învierea 
de obşte, cea care este „mai cinstită decât 
Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare 
decât Serafi mii”, cunoaşte această pli-
nătate, trecere de la moarte la viaţă, de la 
timp la eternitate, de la condiţia terestră la 
fericirea cerească fără întârziere, înainte 
de învierea obştească şi de Judecata de 
Apoi, înainte de a Doua Venire, care va 
încheia istoria lumii. Sărbătoarea de la 
15 august este un al doilea Paşte tainic, 
pentru că atunci Biserica sărbătoreşte, mai 
înainte de sfârşitul vea curilor, primul rod 
tainic al împlinirii eshatologice (Leonid 
Uspensky, Vladimir Lossky, Călăuziri în 
lumea icoanei..., p. 231). Maria este nu 
numai Maica Domnului, ci şi creatura 
cea mai desăvârşită în care se afl ă fi rea 
omenească preaslăvită. De acum înainte 
Dumnezeu vede în faţa Sa trupul omenesc 
al Noii Eve, maică a celor vii, cea în care 
„Dumnezeu s-a făcut om şi omul s-a 
făcut Dumnezeu, ceea ce justifi că puterea 
mijlocirii sale” (Michel Quenot, Învierea 
şi Icoana..., p. 231-233).

Ar fi  cu neputinţă să nu-i dăruim 
Fecioarei Maria dragostea şi sme rita 
noastră recunoştinţă, Ea, care este Maica 
Domnului nostru, Ea care ne-a dăruit 
icoana lui Dumnezeu în Fiul său, Ea, care 
a fost părtaşă în trupării în chip negrăit şi 
care este binecuvântată între femei.

Sorin Gheorghe SĂPLĂCAN

Icoana Adormirii Maicii Domnului
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(Ştirile au fost preluate de pe site-ul 
episcopiaaradului.ro)

ŞTIRI

PS Emilian Crişanul îşi sărbătoreşte 

ocrotitorul spiritual

În 8 august 2017, cu ocazia pomenirii Sfântului Ierarh 
Emilian Mărturisitorul, Preasfi nţitul Părinte Emilian 
Crişanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului, 
şi-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Prea-
fericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de 
felicitare.

Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla 

sărbătorită de arădeni

În ziua de prăznuire a Sfi ntei Cuvioasă Teodora de la 
Sihla, 7 august, Preasfi nţitul Părinte Emilian Crişanul, 
episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a săvârşit 
Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Sfântul Simeon 
Stâlpnicul” a  Mănăstirii Arad-Gai.

În cuvântul de învăţătură, Preasfi nţia Sa a prezentat 
viaţa Sfi ntei Teodora, mireasă a lui Hristos, pe care a 
odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, născută 
pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul Vânători 
– Neamţ, din părinţi binecredincioşi şi iubitori de Dum-
nezeu. Totodată, Preasfi nţitul Părinte Emilian Crişanul 
le-a îndemnat pe vieţuitoarele Sfi ntei Mănăstiri Arad-
Gai să urmeze exemplul de vieţuire al Sfi ntei Teodora 
în rugăciune, smerenie şi nevoinţă duhovnicească.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii au fost binecuvântate 
prinoasele aduse în cinstea Sfi ntei Cuvioase Teodora 
de la Sihla.

PS Părinte Emilian Crişanul a slujit la 

hramul Mănăstirii Lainici

Mănăstirea Lainici a adunat duminică, 6 august, de 
praznicul Schimbării la Faţă a Domnului, mii de 
credincioşi, veniţi la închinare cu prilejul hramului. 
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de 
un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, în frunte cu 
Înaltpreasfi nţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei 
şi Mitropolitul Olteniei.

Începând de sâmbătă seara, 5 august, numeroşi 
pelerini din întreaga ţară au poposit în Lavra Sfântu-
lui Irodion pentru rugăciune, cu prilejul praznicului 
Schimbării la Faţă a Domnului Hristos, sărbătoarea 
istorică ce încununează hramul cinstitului aşezământ 
de închinare.

Deodată cu lăsatul întunericului în biserica mare 
a mănăstirii, precum şi la Schitul Locurele, a început 
săvârşirea slujbei Vecernicei, unită cu Litia şi Priveg-
herea. Astfel, în biserica mănăstirii rânduiala liturgică 
a fost împlinită de IPS Părinte Irineu, înconjurat de 

un numeros sobor de preoţi şi diaconi, PS Părinte Ni-
codim fi ind prezent de asemenea la Schitul Locurele. 
A doua zi, duminică, 6 august, a fost săvârşită mai 
întâi slujba Acatistului Schimbării la Faţă. Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită la Altarul de 
vară al mănăstirii. Din soborul de arhierei au făcut 
parte: Înaltpreasfi nţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul 
Craiovei, Înaltpreasfi nţitul Părinte Varsanufi e, Arhi-
episcopul Râmnicului, Preasfi nţitul Părinte Lucian, 
Episcopul Caransebeşului, Preasfi nţitul Părinte Ni-
codim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfi nţitul 
Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor şi 
Preasfi nţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-vicar 
al Episcopiei Aradului. Răspunsurile la strană au fost 
date de Grupul Psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimit-
rie” al Catedralei Mitropolitane din Craiova.

„Să nu stingem Duhul, să nu întunecăm faţa noastră 
duhovnicească!”

La fi nele Sfi ntei Slujbe, IPS Părinte Mitropolit Irineu 
a rostit un cuvânt de învăţătură despre semnifi caţia 
teologică a marelui praznic. „Darul vederii ne este dat 
de Dumnezeu ca să vedem lumina cerească a Preasfi n-
tei Treimi, întipărită în fi ecare dintre noi. Prin urmare, 
vom putea vedea şi noi Schimbarea la Faţă, dacă ne 
vom ridica la înălţime. Sfi nţii Părinţi, sfi nţii isihaşti, 
cei care se îndeletniceau cu «rugăciunea inimii», cum 
au fost Sfântul Cuvios Irodion, Sfântul Ierarh Calinic 
şi alţii, au văzut Slava cerească pentru că, odată ce s-au 
detaşat de lucrurile pământeşti, au lepădat grija cea 
lumească, trecând dintr-o stare obişnuită a tuturor oa-
menilor, la starea duhovnicească, prin Harul Duhului 
Sfânt. De aceea, Duhul Lui Dumnezeu pe cei care îi 
atinge lumina cerească, aripa ei mântuitoare, îi cheamă 
la rugăciune, la meditaţie şi la contemplare, aşa cum 
noi venim la această sfântă mănăstire, unde este a prins 
focul duhovnicesc, pentru părinţii de aici, cât şi pentru 
cei care vin să se roage. Aşadar, să venim la Sfânta 
Biserică şi să plecăm de aici «schimbaţi», căci aceas-
ta este dorinţa Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă ne 
apropiem de El, trebuie să nu stingem Duhul, să nu 
întunecăm faţa noastră duhovnicească!”, a spus IPS 
Părinte Mitropolit.

Tot cu acest prilej, IPS Părinte Mitropolit a dăruit 
din partea Mănăstirii Lainici o părticică din moaştele 
Sfântului Iridon pentru Biserica „Naşterea Maicii Dom-
nului” – Iosefi n din Timişoara, reprezentată de pr. dr. 
Ionel Popescu, parohul sfântului locaş şi vicar admin-
istrativ în cadrul Mitropoliei Banatui. De asemenea, o 
altă raclă cu părticele din moaştele Sfântului Irodion de 
la Lainici vor merge şi la credincioşii creştini ortodocşi 
din Spania, la o parohie ce îl va avea ocrotitor.

Slujire arhierească de Praznicul 

Schimbării la Faţă a Domnului în Parohia 

Săvârşin

Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului a fost sărbătorit 
în acest an într-un mod deosebit de către credincioşii 
Parohiei Săvârşin, deoarece în mijlocul lor s-a afl at 

Întâistătătorul Eparhiei arădene, Înaltpreasfi nţitul Pă-
rinte Arhiepiscop Timotei. Chiriarhul arădean a ofi ciat 
Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială 
cu hramul ,,Sfi nţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, 
împreună cu preotul paroh Călin Mădăluţă şi arhid. 
Tiberiu Ardelean, în prezenţa Alteţele Lor Regale 
Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu 
şi a numeroşi invitaţi şi credincioşi.

La momentul potrivit Înaltpreasfi nţitul Părinte 
Timotei a rostit un cuvânt de învăţătură pus sub 
titlul ,,Frumuseţea chipului celui dintâi…”, dar nu în 
chip desăvârşit; titlul vrând să fi e tălmăcirea numirii 
praznicului de astăzi, având întregirea arătată în 
imnografi a slujbelor, adică starea de început a omului 
tinzător spre Dumnezeu cu ajutorul harului divin, 
lumina dumnezeirii lucrând negrăit la desăvârşirea 
fi inţei omeneşti. Dorinţa vederii lui Dumnezeu, nutrită 
mereu este aceea de a redobândi asemănarea chipului 
după care a fost creat, aceasta împlinindu-se doar  în 
măsura strădaniei pentru câştigarea binelui. Virtuţile 
credincioşilor s-au arătat în istoria popoarelor uneori 
cu sacrifi cii prin tot ceea ce este spre zidire şi nu spre 
distrugere, a subliniat Ierarhul.

Înainte de fi nalul Sfi ntei Liturghii, conform 
rân duielilor tipiconale, a fost citită rugăciunea de 
binecuvântare a strugurilor ca mulţumire adusă lui 
Dumnezeu pentru roade.

În continuare, în prezenţa Alteţelor Lor Regale,  
Înaltpreasfi nţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, a săvârşit o slujbă de pomenire pentru 
eroii ostaşi căzuţi pe câmpurile de luptă în timpul 
primului război mondial în lupta de la Mărăşeşti din 
06 august 1917, alăturându-se şi rugăciune pentru 
Regele Ferdinand ,,Întregitorul” României, pentru 
Regina Maria ,,Mama Răniţilor” şi pentru Regina Ana 
la împlinirea unui an de la trecerea la cele veşnice. 
La acest moment, Înaltpreasfi nţia sa a vorbit despre 
faptul că  frământările lumii trebuie să ducă la pace 
şi unitate, sărbătoarea de azi amintindu-ne,prin coi-
ncidenţa datelor, de cea mai reprezentativă bătălie 
pentru armata română în cel dintâi război mondial 
la Mărăşeşti, precum şi de lansarea primei bombe 
atomice la Hiroshima în cel de-al doilea război 
mondial, un avertisment pentru omenire de a-şi înnoi 
mereu eforturile spre ceea ce înseamnă progres şi pace. 
Avem încredinţarea că eroii se vor muta în lumina 
cea veşnică, pilduitoare pentru idealurile umanităţii. 
Exemple odata cu Centenarul primului război mondial 
sunt cele ale generalul Eremia Grigorescu, căpitanul 
Grigorie Ignat, sublocotenentul Ecaterina Teodoroi 
şi mulţi alţii, sub conducerea Regelui Ferdinand, cu 
concursul Reginei Maria. De asemenea, Chiriarhul 
arădean a amintit exemplul de dăruire al Reginei Ana 
în cel de-al doilea război mondial, odată cu împlinirea 
unui an de la trecerea sa la cele veşnice.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de 
corul parohiei din Săvârşin.

La fi nal, membrii coralei i-au oferit Înaltpreasfi nţitului 
Părinte Timotei o icoană cu praznicul ,,Schimbării la 
Faţă” şi un frumos buchet de fl ori.


