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EDITORIAL

Odată cu deschiderea noului an şcolar, 
intervine „procesul” interogativ de a opta 
sau nu pentru ora de religie. În spaţiul 
public românesc, animat (doar) de talk-
show-urile radio-tv, la care se adaugă 
şi forumurile diverselor site-uri, se pro-
blematizează pe marginea prezenţei orei 
de religie în şcoală. Deciziile date de 
autorităţi fac referire la necesitatea ca 
părinţii copiilor să-şi exprime opţiunea 
la începutul ciclului educaţional.

Despre resorturile sufl eteşti ale pre  -
zenţei educaţiei religioase la copii se 
exprimă clar părintele Stăniloae:  „Co -
pilul are nevoie şi de o formaţie reli-
gioasă… Dacă nu i se oferă un temei 
pentru intuiţia sa religioasă, el nu va pu-
tea să o adâncească. Fără educaţie re-
ligioasă el rămâne pradă fanteziei sale; 
dar aceasta nu este de ajuns.” Evidenţiem 
aici şi faptul că mediul în care cresc 
aceştia este unul plin de imagini, de pe 
diversele device-uri care-i înconjoară pe 
copii, iar acesta le creează diverse 
dependenţe şi le structurează mintea 
după tiparele unei culturi ne sau anti 
creştine. De aici apare şi întrebarea: ce 
dorim să devină copiii noştri?

Din punct de vedere social, Mihaela 
Bărbuş afi rmă că: „Oamenii nu sunt 
în primul rând entităţi defi nite juridic, 
de aceea, când fac alegeri care privesc 
viaţa publică, trebuie să înţeleagă im-
pactul acestora dincolo de defi niţiile 
date de reglementări. Pentru cetăţenii 
care pot să se gândească şi să dezbată 
în termeni de bine şi rău, nu doar de 
permis şi interzis, binele comun este 
un bine moral, nu doar bunăstarea 
majorităţii pentru o anumită perioadă. 
Fără educaţie morală, este inutil să ne 
aşteptăm că se va reduce numărul celor 
care fraudează sau abuzează de legi sau 
să credem că solidaritatea dintre noi va 
fi  destul de puternică încât să respingă 
o agresiune străină (de care se vorbeşte 
din ce în ce mai mult, nu doar ca ipoteză 
teoretică).”

Astfel, educaţia religioasă, de factură 
creştină, ajută la consolidarea unui stat 
în care libertatea şi responsabilitatea 
socială clădesc o societate democratică, 
în care şi prin care fi ecare persoană se 
poate dezvolta armonios  

Resortul cultural al prezenţei edu ca-
ţiei religioase este bine identifi cat de bine 

cunoscutul om de cultură Andrei Pleşu: 
„Mai întâi, e fi resc şi recomandabil ca 
orice spor de cunoaştere, orice efort de 
înţelegere, fi e că e vorba de istoria doc-
trinelor economice, de astrofi zică, sau de 
marile texte sacre ale umanităţii, să îşi 
afl e locul în programul de formare şi in-
formare a omului tânăr. A evacua religia 
din sfera culturii e, oricum, ilustrarea 
unei ignoranţe cronice cu privire la is-
toria artei, a literaturii, a învăţământului 
universitar, a identităţii spirituale eu-
ropene şi planetare. Ideea că studiul 
re ligiei produce bigoţi, că e vetust, că 
lezează autonomia statului laic vine, mai 
mult sau mai puţin conştient, în continua-
rea propagandei ateiste, a retoricii – cu 
adevărat vetuste – pentru care religia e 
„opiumul popoarelor”. Există, e drept, 
un mod rudimentar, superstiţios, de a te 
raporta la tematica transcendenţei, dar 
tocmai de aceea e foarte important să 
avem, încă din şcoală, o bună întâlnire, 
un dialog luminat cu această tematică. 
Iar dacă tot ce e tradiţie e „vetust”, 
atunci n-avem decât să ne naştem din 
nou, spălaţi pe creiere, voioşi să „she-
ruim” un confortabil statut de fi inţe 
virtuale. Cât despre laicitate, nicăieri în 
civilizaţiile europene bine aşezate, ea nu 
implică, dincolo de o fi rească separare a 
domeniilor şi competenţelor, o ipocrită 
acţiune de subminare reciprocă. Roluri 
specifi ce, autonomie, dar nu excludere 
şi cu atât mai puţin dispreţ mutual.”

La acestea putem adăuga şi expri-
marea frumoasă a lui Ernest Bernea, 
care scria că: „Copilul este o făptură bi-
blică originară. Copilul este o făptură a 
vieţii neîntinate, este o fl oare deschisă 
luminii, este îndemn la simplitate şi 
frumuseţe. În el vorbeşte frântura de cer 
dată omului odată cu începutul”.

Toate aceste aprecieri, precum şi 
multe altele care ţin de moştenirea spi-
rituală personală, se conturează ca ar-
gumente ce conturează alegerea pe care 
suntem chemaţi a o împlinii, înscriindu-i 
pe fi ii noştri la ora de religie, tocmai 
pentru a nu-i priva de bucuria şi de îm-
plinirea spiritului pe care le vor găsi 
aproape de Dumnezeu.
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Pr. Filip ALBU

Lăsaţi copiii să vină la Mine...

Începutul anului bisericesc aduce două 
sărbători ce reprezintă două evlavii ale 
Bisericii: evlavia faţă de Maica Domnu-
lui şi faţă de Sfânta Cruce. Nu-l putem 
despărţi pe Hristos de Maica Sa şi nici 
pe Hristos de lemnul Sfi ntei Cruci, pe 
Care S-a jertfi t pentru mântuirea noastră. 
Duminica de după Înălţarea Sfi ntei 
Cruci ne sintetizează prin intermediul 
unor afi rmaţii scurte esenţa tainică a 
moştenirii Împărăţiei Cerurilor.

În al treilea an al activităţii Sale pu-
blice, cu puţin timp înainte de Schim-
barea la Faţă, Hristos explică ucenicilor 
că slujirea Lui e legată de moarte pe 
Cruce, dar şi de faptul că după trei zile 
va învia. Ucenicii nu erau încă pregătiţi 
pentru astfel de evenimente. Se poate 
constata aceasta din reacţia lui Petru. 
Când a auzit că Domnul se va sui în Ieru-
salim ca să se răstignească, chemându-L 
deoparte I-a zis: „Fie-Ţi milă de Tine să 
nu Ţi se întâmple Ţie aceasta!” (Matei 
16, 22). Reacţia promptă a lui Hristos: 
„Mergi înapoia mea, satano!” reliefează 
faptul că în această clipă ucenicul se 
asemăna diavolului. Cu aceleaşi cuvinte 
S-a adresat Mântuitorul diavolului când 
a fost ispitit în pustia Carantaniei. 

Chemarea mântuitoare adresată nouă 
tuturor conţine lepădarea de sine, de eul 
care poate reprezenta cu adevărat un 
tiran periculos. Lepădarea acestui sine 
rătăcit, cu toate patimile şi păcatele pre-
supune lăsarea unei mari greutăţi care 
supune şi chinuieşte omul. Lepădarea 

de sine trebuie înţeleasă nu ca o lepădare 
de personalitatea sa, de identitatea sa şi 
de responsabilitatea faţă de societate 
şi familie, ci de lepădarea de egoismul 
care aduce în prim plan acel eu care se 
dovedeşte a fi  esenţa tuturor acţiunilor 
personale (eu am făcut, eu am gândit) 
din care se nasc mândria, orgoliul şi sla-
va deşartă. Lepădarea de sine presupune 
ieşirea din sfera păcatului, a invidiei şi a 
egoismului şi practicarea virtuţilor care 
îl apropie pe om de Dumnezeu. Omul 
trebuie să conştientizeze că trăieşte 
într-o colectivitate şi că este respon-
sabil faţă de semenii săi. Lepădând eul, 
omul este invitat la virtutea smereniei. 
Cei orgolioşi, mândri şi egoişti nu sunt 
plăcuţi înaintea lui Dumnezeu. Îndem-
nul Apostolului Pavel: „şi Hristos să Se 
sălăşluiască, prin credinţă, în inimile 
voastre” (Efeseni 3, 17) îl face pe omul 
altruist să se apropie de semenii săi, să-i 
iubească la fel ca pe sine. Îndemnul de 
a iubi aproapele ca pe sine reprezintă 
în fapt lepădarea de sine. Lepădarea 
de sine nu este o condiţie a urmării lui 
Hristos ci o consecinţă vizibilă că omul 
îl urmează pe Hristos. Cine-I urmează 
lui Hristos s-a lepădat deja de sine. 

Cea de-a doua consecinţă a urmării 
lui Hristos este asumarea Crucii. Hristos 
nu ne obligă să ne răstignim de dra gul 
Său, dar dacă-L iubim ne vom răstigni, 
vom ridica propria cruce şi-L vom urma. 
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PREDICA

Taina Crucii
Duminica după înălţarea Sfi ntei Cruci

,,Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine 
să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufl etul îl va 
pierde, iar cine va pierde sufl etul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i 
foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufl etul ? Sau ce ar putea să dea omul, în 
schimb, pentru sufl etul său ? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul 
acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu 
sfi nţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta 
moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere” (Marcu 8, 34-38 şi 9, 1).



Avva Pimen spunea: „voia noastră este ca un zid de piatră între 
noi şi Dumnezeu”. Cu cât ne urmăm propria voinţă, cu atât ne 
depărtăm de Dumnezeu. Pentru a ne apropia de El, trebuie să ţinem 
mereu voia Sa. Răstignindu-ne voia proprie, care nu e în acord cu 
voia lui Dumnezeu, înlăturăm zidul pe care-l ridicăm între noi şi 
Dumnezeu. Crucea personală este o chemare la asumarea vieţii 
aici pe pământ, dar să nu uităm că suntem chemaţi să creştem zi de 
zi printr-o invitaţie la naşterea din nou: „fi ţi desăvârşiţi”. 

În înţeles popular crucea înseamnă şi suferinţă. În suferinţă 
omul înţelept se roagă lui Dumnezeu asemeni Sfântului Apostol 
Pavel: „mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi” (Coloseni 
1, 24). Suferinţa acceptată presupune starea de mulţumire pentru 
încercările pe care Dumnezeu le îngăduie asupra omului. Exem-
plul cel mai bun ni-l oferă însuşi Mântuitorul când, rugându-Se 
cu sudoare prefăcută în sânge, spunea: „Întristat este sufl etul meu 
până la moarte”, cerând „să treacă paharul acesta” al suferinţei, 
însă nu după voia Sa, ci după voia lui Dumnezeu (Matei 26, 38-
39). Crucea reprezintă în acelaşi timp un mijloc de mărturisire şi 
de cerere. În timpul sfi ntelor slujbe creştinul se însemnează cu 
semnul Sfi ntei Cruci. 

Crucea reprezintă şi semnul jertfei Mântuitorului pentru noi, 
iar puterea Crucii o scoate în evidenţă Sfântul Apostol Pavel în 
Epistola sa către Corinteni, cuvântul crucii reprezentând puterea 
lui Dumnezeu. Bucuria în crucea Domnului, de care ne vorbeşte 
acelaşi Apostol, reprezintă bucuria acceptării jertfei Sale pentru noi 
şi cererea ca jertfa Sa să ne aducă mântuirea, crucea reprezentând 
astfel semn şi mărturie a lucrării de mântuire a omului pe care 
Iisus Hristos, din nemărginita milă şi infi nita dragoste, S-a jert-
fi t pentru noi. Cel mai important lucru în lepădarea de sine este 
ceea ce Hristos a făcut pentru făptura umană când S-a răstignit 
pe lemnul crucii. Taina crucii reprezintă expresia supremei iu-
biri a lui Dumnezeu care prin deşertarea de slavă S-a făcut Om, 
răstignindu-Se pe Cruce pentru noi şi pentru a noastră mântuire. 
Evanghelistul Ioan ne învaţă că: „Dumnezeu este iubire şi cel ce 
rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în 
el” (I Ioan 4, 16). Sfânta Cruce ne descoperă Taina Sfi ntei Tre-
imi dar şi taina întrupării. Cauza răstignirii a fost asumarea aces-
tei jertfe şi asumarea păcatelor noastre. Privind la Crucea Dom-
nului ne putem purta şi crucea noastră, asumarea însemnând să 
ne identifi căm cu crucea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru a 
ajunge la asemănarea cu Dumnezeu trebuie să lucrăm permanent 
la lepădarea de sine. Troparul praznicului ne face să înţelegem că 
prin cruce devenim biruitori, iar Dumnezeu ne poartă de grijă. 
Biruinţa ne face să devenim mărturisitori creştini şi să obţinem 
binecuvântarea lui Dumnezeu devenind moştenitori ai Împărăţiei 
Sale. Prin cruce biruim ispitele care vin de la trup, de la lume şi de 
la diavol. Lumea întreagă nu valorează cât valorează sufl etul unui 
om. Avertismentul pe care Dumnezeu ni-l dă vorbeşte despre cei 
care cred, dar se ruşinează de credinţa lor, adică nu au curaj sau 
sunt laşi sau fără simţ de răspundere faţă de mărturisirea lui Dum-
nezeu. Să nu uităm că Biserica s-a clădit pe sângele martirilor, 
iar într-una din ectenia cererilor solicităm sfârşit creştinesc fără 
ruşine. Cel care va urma lui Hristos uitându-se pe sine, acela îşi va 
câştiga sufl etul. 

Trecerea de la întunericul suferinţei şi a morţii lumii create 
către strălucirea luminii duhovniceşti se poate face atunci când 
omul pune, peste darul primit de la Dumnezeu, Crucea lui Hris-
tos. La umbra crucii toate se umplu de lumină, iar despărţite de 
cruce toate bogăţiile lumii se întunecă. În lumina crucii omul poate 
vedea lucrurile lumii, propria viaţă şi pe semeni ca daruri ale lui 
Dumnezeu şi poate să se dăruiască pe sine însuşi ca dar al iubirii. 
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(Ioan 19, 6) „Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii 
au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a 
lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc 
nici o vină.”

Pilat, după numai cele câteva cuvinte pe care le 
auzise, a vrut să-I dea drumul lui Iisus, însă mulțimea 
s-a aprins și mai tare, spunând: Răstignește-L. Și de 
ce doreau ei atât de mult să-L omoare într-un chip ca 
acesta? Pentru că era o moarte rușinoasă. Ei se 
temeau că după aceea, cineva își va aminti de El și de 
aceea voiau să-I aplice o pedeapsă care era în același 
timp și un blestem. Ei nu știau că Adevărul este 
preaslăvit de piedicile pe care le întâlnește.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după 
Ioan, 84, 2)
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Dumnezeu îi adresează o -
mului chemarea tainică, une-
ori aproape imperceptibilă de 
a crede în El, şi astfel omul 
simţind această chemare crede 
în Dumnezeu.

Unii oameni răspund che-
mării lui Dumnezeu, iar alţii 
rămân imuni la această che-
mare. Sfi nţii Apostoli au răspuns 
chemării lui Dumnezeu, lăsând 
totul. Oare numai cei săraci îl 
urmează pe Dumnezeu şi cei 
bogaţi îi întorc spatele? Nicide-
cum. Unii oameni sunt atât de 
preocupaţi de problemele lor 
încât nici nu mai doresc să se 
obosească ascultând cuvântul 
Domnului şi cu toate acestea 
ei aud în inima lor chemarea 
lui Dumnezeu. Sufl etul omu-
lui fără Dumnezeu este rănit şi 
sângerează: „Pentru Tine ne-ai 
creat, scrie Fericitul Augustin, 
şi inima noastră nu-şi afl ă odi-
hna până nu se va putea odihni 
întru Tine.”

Omul îl descoperă pe Dum-
nezeu în diferite momente ale 
vieţii. Sfântul Apostol Pavel s-a 
întâlnit cu Domnul Iisus Hristos 
printr-o revelaţie supranaturală, 
pe drumul Damascului. Saul 
detesta creştinismul, el dorea 
să-l onoreze doar pe Dumne-
zeu-Tatăl, dar datorită unei mi-
nuni Saul, ajunge apostol şi în 
sinagogile Damascului în loc 
să-i prigonească pe creştini şi 
să-i întemniţeze, Saul devenind 
prin botez Pavel, îi întăreşte în 
credinţă mărturisindu-l pe Iisus 
Hristos.

Un alt exemplu este şi cel 
petrecut cu unul din contem-
poranii noştri, cu mitropolitul 
Antonie Bloom, care a fost ne-
credincios în copilărie, dar într-
una din zile şi-a propus să stud-
ieze şi să cerceteze dacă ceea 
ce zice preotul este adevărat. El 
spune: „În timp ce citeam Evan-
ghelia de la Marcu, povesteşte 
el, între primul capitol şi în-
ceputul celui de-al treilea, am 
simţit dintr-o dată că în partea 
cealaltă a mesei la care stăteam 
era cineva, nevăzut, dar per-
fect perceptibil. Ridicându-mi 
ochii, nu am văzut nimic, nu 
am auzit nimic şi nici nu am 
simţit vreo impresie sensibilă, 
în afară de certitudinea ab-
solută că de partea cealaltă a 
mesei Se afl a Iisus Hristos(...). 
Din momentul acela s-a pe-
trecut cu mine o schimbare 
completă.(...). Am simţit că tot 
ce îmi rămânea de făcut în viată 
era să le împărtăşesc celorlalţi 
această bucurie a transfi gurării 
vieţii care îmi fusese revelată în 
cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 
lui Hristos. Aşa că, adolescent 
fi ind, în situaţii mai mult sau 
mai puţin potrivite, pe băncile 
scolii, în metrou, în taberele de 
tineri, am început să vorbesc 
despre Hristos şi despre modul 
în care El mi se arătase mie, ca 

viaţă, ca bucurie, ca sens, ca 
ceva atât de nou, încât totul a 
fost reînnoit prin El (...).”

Unii au ajuns să creadă 
în Dumnezeu datorită în tâm-
plărilor vieţii, au avut o boală 
grea, o nenorocire sau un deces 
în familie, sau altceva, şi şi-au 
dat seama că există Dumnezeu, 
că singurul care îi poate ajuta 
este numai Dumnezeu.

Credinţa este un dar care 
cere efortul de a o dobândi.

Filozofi i studiind ştiinţele, 
religia şi cosmosul au ajuns la 
concluzia că cineva le-a creat, 
deoarece ele sunt în perfectă 
armonie, nu sunt produsul ha-
zardului şi acest cineva nu poate 
fi  altul decât Dumnezeu.

Un mare fi lozof, Platon spu-
nea: „Tot ce se naşte, se naşte în 
mod necesar prin acţiunea unei 
cauze. Totuşi a-l descoperi pe 
autorul şi tatăl universului este 
mare lucru, iar atunci când l-am 
descoperit, e cu neputinţă să-l 
divulgăm tuturor (...). Lumea 
aceasta e bună, iar meşterul 
este bun (...). Lumea aceasta e 
cel mai frumos dintre lucrurile 
născute, iar meşterul este cauza 
cea mai desăvârşită (...)”.

Lumea poartă în ea, refl ec-
tarea realităţii divine şi tră-
săturile frumuseţii şi ale per-
fecţiunii. Prin catharsis, cu răţie, 
credinciosul se poate ridica 
până la contemplarea lui Dum-
nezeu.

În concepţia unora fi lozo-
fi a e înaintemergătoarea creş ti-
nismului pentru că mulţi mari 
Părinţi ai Bisericii s-au apropiat 
de Hristos după ce s-au iniţiat în 
fi lozofi e precum: Sfântul Iustin 
Martirul şi Filozoful, Sfântul 
Clement Alexandrinul, Ferici-
tul Augustin, Sfântul Grigorie 
de Nyssa şi Sfântul Grigorie 
de Nazianz. Tocmai de aceasta 
unii fi lozofi  precum: Socrate, 
Platon şi Aristotel au fost pictaţi 
în pronaosul primelor biserici 
creştine.

Poporul evreu a primit re-
velaţia de la Dumnezeu prin oa-
menii Săi aleşi: Noe, Avraam, 
Isaac, Iacob, Moise, Ilie, Elisei, 
Iona şi mulţi alţi profeţi. Evreii 
au fost călăuziţi de Dumnezeu, 
cu care vorbeau prin rugăciune 
şi prin profeţi.

Lui Avraam Dumnezeu i s-a 
arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dum-
nezeul cel Atotputernic, fă ce-i 
plăcut înaintea Mea şi fi i fără 
prihană, şi voi încheia legământ 
cu tine(...)”. Iar Dumnezeu a zis 
către Moise: „Iată, voi veni la 
tine în stâlp de nor des, ca să 
audă poporul că Eu grăiesc cu 
tine şi să te creadă pururea.” 
Şi Domnul a zis către Moise: 
„Eu sunt Domnul Dumnezeul 
tău,(...). Să nu ai alţi dumnezei 
în afară de Mine.” (Ieşire 19 şi 
20).

Templul din Ierusalim era 
locul unde credinciosul îl pu-

tea întâlni în mod nevăzut pe 
Dumnezeu şi unde El le putea 
asculta rugăciunile.

Peste jertfele lui Solomon s-a 
pogorât foc din cer şi jertfele 
au fost mistuite. Apoi Dumne-
zeu s-a arătat lui Solomon şi i-a 
zis: „Am auzit rugăciunea ta şi 
cererea ta cu care  te-ai rugat 
către Mine şi ţi-am îndeplinit 
toate după cererea ta, am sfi nţit 
templul pe care l-ai zidit ca să 
petreacă numele Meu acolo în 
veci şi vor fi  ochii şi inima Mea 
acolo în toate zilele.” (III Regi  
3-9).

Sfântul Ilie a adus jertfă pe 
Muntele Carmel lui Dumnezeu, 
la fel şi oamenii lui Baal. Însă, 
Baal nu răspunde cu foc, pentru 
că nu era nimic, doar statuie. 
Dumnezeu la rugăciunea Sfân-
tului Ilie, coboară foc din cer 
peste jertfa îmbibată în apă şi 
văzând poporul aceasta s-a con-
vertit, a fost convins că Dum-
nezeul lui Ilie este cel adevărat 
şi crezând au scandat: „Domnul 
este Dumnezeu, Domnul este 
Dumnezeu!” (III Regi 16, 17, 
18).

Iată că în decursul timpu-
lui Dumnezeu se descoperă 
oame nilor, ca aceştia să creadă 
în El, să nu aibă îndoieli, şi să 
se convingă că Dumnezeu îi 
ajută în toate problemele lor. 
Aşadar mulţi oameni, cred în 
Dumnezeu datorită acţiunii 
providenţiale a lui Dumnezeu 
cu ei.

Trufi a este o piedică în ca-
lea credinţei. Prin inteligenţa 
trufaşului Dumnezeu nu poate 
fi  cunoscut, deoarece El se re-
velează doar sufl etelor smerite. 
Iar pe cei pe care-i cheamă, 
Dumnezeu îi îndreaptă şi apoi îi 
măreşte până la sfârşitul veacu-
rilor, reaşezându-i din muritori 
în nemuritori în Împărăţia Sa.

 În concluzie putem spune 
că prin credinţă îl acceptăm 
pe Dumnezeu în viaţa noastră, 
datorită intervenţiei Lui în viaţa 
noastră. „Credinţa e sufi cientă 
pentru a ne convinge că există 
Dumnezeu.” spunea Sfântul 
Vasile cel Mare.

Prof. Amalia STANA

Misterul credinţei
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Crucea viaţă şi înviere
Simbolul credinţei noastre creştine, 
Sfânta Cruce este mijlocul prin care a 
fost înfăptuită minunea învierii omu-
lui şi a vindecării firii omeneşti supuse 
stricăciunii. Cinstind-o, Îl cinstim de 
fapt pe Cel Ce S-a răstignit pe ea, pe 
Domnul nostru Iisus Hristos. Sfinţii 
Părinţi numesc Sfânta Cruce ca fiind 
„viaţa noastră”, căci prin intermediul ei 
am redobândit raiul pierdut prin păcatul 
lui Adam.

Biserica noastră o cinsteşte în mod 
deosebit în 14 septembrie, când săr-
bătorim Înălţarea Sfintei Cruci, care ne 
aminteşte de evenimentul din secolul 
al IV-lea de la Ierusalim, când a fost 
scos lemnul Sfintei Cruci spre cinstire 
înaintea binecredincioşilor creştini. A 
doua oară în cursul anului bisericesc o 
cinstim în Duminica a treia din Postul 
Mare, la jumătatea urcuşului către În-
vierea Domnului, pentru că, după cum 
în mijlocul raiului era sădit Pomul Vieţii, 
tot aşa în mijlocul Postului Mare se află 
Sfânta Cruce, cea de viaţă făcătoare.

Înălţarea Sfintei Cruci, adevărat izvor 
de putere spirituală în evlavia creştinilor 
ortodocşi, se serbează cu post pentru că 
ne aduce aminte de Pătimirile şi Moartea 
Mântuitorului Iisus Hristos. În această zi 
sărbătorim amintirea a două evenimente 
deosebite din istoria lemnului Sfintei 
Cruci. Primul este descoperirea Cru-
cii pe care a fost răstignit Mântuitorul 
Hristos şi înălţarea ei solemnă în văzul 
poporului de către Episcopul Macarie al 
Ierusalimului, în ziua de 14 septembrie. 
Acest fapt minunat se datorează Sfin-
tei Împărătese Elena, mama Sfântului 
Împărat Constantin cel Mare. Trebuie 
să amintim că înainte de a descoperi 
împărăteasa Elena lemnul Sfintei Cruci 
la Ierusalim, fiul ei, împăratul Constan-
tin cel Mare, a văzut pe cer în chip mi-
nunat semnul Sfintei Cruci, alcătuită din 
stele, şi cu îndemnul „În acest semn vei 
învinge”. Văzând în aceasta un semn 
dumnezeiesc, împăratul a poruncit meş-
terilor să facă o cruce mare din aur şi din 
pietre scumpe care să fie purtată înaintea 
oştirilor sale. Deci, lovindu-se cu oastea 
lui Maxenţiu, marele Constantin l-a bi-
ruit pe acela la Pons Milvius (Podul Vul-
turului) şi a intrat biruitor în Roma, în 
anul 312. Un an mai târziu, Constantin 
a emis celebrul Edict de la Mediolanum, 
prin care creştinilor le era acordată li-
bertatea deplină. Cel de-al doilea eveni-
ment din istoria Sfintei Cruci sărbătorit 
astăzi este aducerea sau întoarcerea Cru-

cii de la perşii păgâni, la anul 629, pe 
timpul împăratului bizantin Heraclius, 
care a depus-o cu mare cinste în Biserica 
Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci) din 
Ierusalim, după ce Patriarhul Zaharia a 
înălţat-o în văzul credincioşilor, tot într-o 
zi de 14 septembrie. 

De sărbătoarea Înălţării Sfintei 
Cruci, cântăm un tropar care ne arată 
de ce trebuie să cinstim Sfânta Cruce: 
„Veniţi toţi credincioşii să preamărim 
lemnul cel de viaţă făcător; pe el a în-
tins Mâinile Sale, de bunăvoie, Hris-
tos, Dumnezeul nostru. El ne-a ridicat 
fericirea cea dintâi”. Ea este tiparul care 
ne îngăduie să înţelegem taina lumii şi 
a vieţii, este cheia prin care dobândim 
viaţa veşnică. Crucea este semnul dra-
gostei nemărginite a lui Dumnezeu pen-
tru om. De aceea, Mântuitorul a voit să 
moară pe Cruce, cu braţele întinse, să ne 
îmbrăţişeze, să ne arate de-a pururea iu-
birea Sa cea mare pentru noi, cei pe care 
ne aşteaptă să ne întoarcem la El. Cins-
tim Sfânta Cruce cea de viaţă dătătoare 
pentru că în taina ei se vădeşte Învierea 
lui Hristos, Domnul şi Dumnezeul nos-
tru. Nu putem concepe, noi, creştinii 
ortodocşi, Sfânta Cruce fără Învierea 
Domnului, deoarece crucea fără Înviere 
este doar un element de tortură, iar cu 
Învierea este lemnul cel de viaţă dătător 
pentru că prin jertfa Domnului Iisus 
Hristos de pe ea a fost mântuit neamul 
omenesc.

Pe Cruce, Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos a zdrobit cu moartea pe moarte, 
a biruit moartea prin Învierea Sa din 
mormânt, Învierea Sa fiind şi arvuna sau 
pârga învierii noastre proprii. Noi cre-
dem şi suntem convinşi că vom învia la 
Judecata de Apoi, pentru că Iisus Hristos 
a înviat înaintea noastră. Pârga înseamnă 

primul sau primele fructe care se coc sau 
se rumenesc într-un pom. Ele sunt pre-
sentimentul şi arvuna că toate celelalte 
se vor coace şi vor veni după ele şi că 
întregul pom va da roada cuvenită. Aşa 
şi Iisus Hristos este numit Pârga învierii 
noastre.

Crucea este semn omenesc şi dum-
nezeiesc deopotrivă. Semn omenesc, 
căci omul de la început a fost plăsmuit 
în chipul Crucii. Făcând-o unealtă de 
tortură şi de moarte, Crucea a devenit 
simbolul suferinţei şi al morţii. Dar de 
când Hristos S-a răstignit, Crucea a de-
venit semn dumnezeiesc, semnul Fiului 
Omului, semn de biruinţă, de bucurie şi 
de viaţă. De aceea Biserica se bucură 
cântând: „Crucea Ta, Doamne, viaţă şi 
înviere este pentru poporul Tău”.

De la naştere până la moarte şi până 
la învierea cea de obşte, toată viaţa 
creştinului este umbrită de Sfânta Cru-
ce, care este cheia ce deschide cămara 
de bunătăţi a harului. Ca semn al Său, 
Mântuitorul a dat Crucii toată puterea 
Sa şi a dăruit-o ca pe darul cel mai de 
preţ ucenicilor Săi, iar prin mărturia lor 
nouă, tuturor celor care am primit Sfân-
tul Botez. Din momentul naşterii noas-
tre din apa Botezului devenim purtători 
ai Crucii şi suntem chemaţi să luăm 
Crucea lui Hristos fără frică, fără ruşine, 
bărbăteşte, răbdători. Crucea lui Hristos 
este sfântă, cinstită şi tare. Este putere 
a omului credincios şi armă asupra dia-
volului. Toţi sfinţii Bisericii noastre au 
îmbrăţişat Crucea de timpuriu, au luat-o 
cu bucurie, n-au părăsit-o niciodată. 
Crucea ocupă un loc central în viaţa 
credincioşilor creştini. Este cel mai 
sfânt simbol al Bisericii noastre. Toate 
Sfintele Taine se pecetluiesc cu semnul 
Sfintei Cruci. Preotul binecuvântează 

în forma crucii. În biserică toate sunt 
purtătoare de cruce, în formă de cruce, 
imprimate cu cruce, închinate cu cru-
ce: sfintele vase, veşmintele preoţeşti, 
cărţile liturgice.

Creştinul când se roagă şi când în-
cepe orice lucrare în cinstea Bunului 
Dumnezeu se închină cu semnul Sfintei 
Cruci, pe care îl face cu mâna pe faţa 
sa, aducându-şi aminte de puterea cea 
nemăsurată a Celui care a sfinţit Crucea 
cu scump Sângele Său şi ne-a lăsat-o 
nouă ca pe o armă nebiruită asupra celui 
rău, după cum spunem la Taina Sfântu-
lui Maslu: „Doamne, armă asupra dia-
volului, Crucea Ta o ai dat-o nouă; că se 
îngrozeşte şi se cutremură, nesuferind a 
căuta spre puterea ei; că morţii i-ai scu-
lat şi moartea o ai surpat, pentru aceasta 
ne închinăm îngropării Tale şi Învierii”. 
Când ne însemnăm cu Sfânta Cruce, 
spunem: În numele Tatălui (la frunte) şi 
al Fiului (la piept) şi al Sfântului Duh 
(la ambii umeri), după care, apoi, lăsând 
mâna în jos, spunem: Amin! Când spu-
nem „în numele Tatălui”, înseamnă că Îl 
cinstim pe Dumnezeu Tatăl Atotţiitorul, 
iar când coborâm mâna la piept şi rostim 
„şi al Fiului” Îl preamărim pe Dumnezeu 
Fiul Care S-a coborât pe pământ pentru 
mântuirea noastră, iar când ducem mâna 
la umărul drept şi la cel stâng rostind 
cuvintele „şi al Sfântului Duh” înseamnă 
cinstirea pe care o aducem Duhului Sfânt 
„Domnul de Viaţă Făcătorul”. Astfel, 
prin însemnarea cu Sfânta Cruce cinstim 
Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită: 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Dumnezeul 
nostru. De aceea trebuie să ne facem cu 
evlavie semnul crucii la începutul zilei, 
al lucrului, trecând pe lângă biserică, in-
trând în sfântul locaş. Să purtăm crucea 
pe piept spre ocrotire şi binecuvântare. 
Să o punem la temelia casei, la capul 
patului, în automobil, la birou, spre în-
tărire şi apărare, putere şi ocrotire.

Biserica noastră şi noi, toţi creştinii 
ortodocşi, care suntem mădulare ale 
ei, nu putem vieţui fără Sfânta Cruce 
şi de aceea în troparul sărbătorii de 
mâine Îl rugăm pe Dumnezeu: „Mân-
tuieşte, Doamne, poporul Tău, şi bine-
cuvântează moştenirea Ta; biruinţă bine-
credincioşilor creştini asupra celui potri-
vnic dăruieşte, şi cu Crucea Ta păzeşte 
pe poporul Tău”.  

(ziarullumina.ro)

Scopul principal al omului şi 
întreaga luptă a vieţi ţinteşte 
îndumnezeirea cea în Hristos, 
primind cercarea personală 
a împărtăşirii în Duhul Sfânt 
cu harul îndumnezeitor al lui 
Hristos. Firea omenească în-
dumnezeită prin asumarea ei de 
către Cuvântul dumnezeiesc a 
arătat, la dumnezeiasca Schim-
bare la Faţă, posibilitatea de a 
cuprinde lumina nădăjduitei 
îndumnezeiri şi prin urmare, 
Împărăţia lui Dumnezeu este 
deja cunoscută şi înfăptuită încă 
de aici. Lumina dumnezeieştii 
Schimbări la Faţă a Mântu-
itorului nu este alta decât lu-
mina Împărăţiei Lui care s-a 
arătat prin El şi continuă să fie 
transmisă oamenilor prin Duhul 
Sfânt. Această lumină o văd 
şi monahii cei curaţi cu inima, 

pentru că treptat au trecut scara 
pocăinţei şi cu harul lui Dum-
nezeu au primit, ca luminaţi, 
dumnezeieştile luminări ale en-
ergiilor harului.

Deşi pare îndrăzneaţă de-
scrierea acestor înţelesuri înalte 
şi a acestei stări mai presus de 
fire, mai cu seamă în generaţia 
noastră căldicică şi slăbănogită, 
totuşi ea nu încetează să fie 
scopul principal şi, în acelaşi 
timp, dorul nostalgic şi dorinţa 
întregii umanităţi, locul în care 
se sfârşeşte orice căutare şi ne-
dumerire a lumeştii incertitu-
dini. În conştiinţa cauterizată a 
omului rătăcit şi împleticit de 
astăzi, pe care îl stăpâneşte şi îl 
zdrobeşte deznădejdea, nu este 
exagerată şi fără rost descoperi-
rea sistematică a acestei drepte 
orientări împotriva atâtor altor 

înşelări care biciuiesc în special 
tineretul. De aceea repetăm aici 
pe scurt modul în care poate 
fiecare om, dacă vrea, să ajungă 
la destinaţia lui.  

Punctul de plecare este 
dreapta credinţă şi pocăinţa. 
Ceea ce împreună-lucrează este 
harul lui Dumnezeu prin inter-
mediul Bisericii, prin Sfintele 
Taine, prin dispoziţia cea bună 
a inimii şi împreună-lucrarea 
omului, prin ascultarea faţă de 
dumnezeieştile porunci. De 
asemenea, se cere o luptă ne-
încetată împotriva pricinilor pă-
catului şi împotriva lui satana 
care sileşte dispoziţia pătimaşă 
a celui ce se pocăieşte, fiindcă, 
din pricina vechilor obicei-
uri, harul dumnezeiesc nu a 
pătruns încă înlăuntrul lui. 
După cum se cere o luptă şi 

împotriva patimilor care încă 
îi umbresc şi alegerea liberă. 
Stăruinţa în hotărârea cea bună 
de a păzi dumnezeieştile po-
runci şi răbdarea în potrivnicii, 
care se numesc ispite, provoacă 
sporirea harului, care cu timpul 
nimiceşte pe omul cel vechi, 
patimile şi poftele şi îl zideşte 
omul cel nou prin virtuţi. Prin 
virtuţi se desăvârşeşte caracter-
ul şi în general viaţa în Hristos. 
În acest punct începe starea cea 
mai presus de fire a sfinţeniei, 
unde virtuţile sunt urmate de 
harisme şi de simţirea plenară în 
Dumnezeu. Prin luminarea dum-
nezeiescului har, omul primeşte 
descoperiri şi se uneşte în chip 
de negrăit cu dumnezeieştile 
energii necreate, gustând în 
chip potrivit îndumnezeirea 
lui cea mai presus de minte, 

care este împlinirea făgăduinţei 
părinteşti a lui Dumnezeu. Eu 
am zis: dumnezei sunteţi şi toţi 
fii ai Celui Preaînalt. Şi toţi câţi 
L-au primit le-a dat putere să se 
facă fii ai lui Dumnezeu.

Până aici ne-am referit pe 
scurt la partea practică a vieţii 
celei după Hristos, precum şi 
la rezultatele ei, ca să arătăm 
în continuare că acesta este în e-
senţă idealul monahului şi ţinta 
corespunzătoare personală a mo-
nahului. Dar nicicând, în nici un 
stadiu al vieţii sale ascetice, mo-
nahul nu este individualist sau 
nesociabil, cum se răstălmăceşte 
adeseori cu rea intenţie.

(Gheron Iosif Vatopedinul, Cuvinte de 
mângâiere, Editura Marii Mănăstiri 
Vatoped, Sfântul Munte Athos, 1998)

Paşii concreţi ai luptei pentru îndumnezeire
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Ierarhii arădeni i-au binecuvântat pe 
elevii Seminarului Teologic Ortodox din 
Arad, la începutul anului şcolar 2019-
2020
Anul şcolar 2019-2020 a debutat la data de 9 septem-
brie 2019, moment care a fost marcat la Seminarul Te-
ologic Ortodox din Arad prin săvârşirea slujbei Sfintei 
Liturghii, urmată de slujba de Te Deum la începerea 
anului şcolar de către un sobor de preoţi, în frunte cu 
pr. prof. Pompiliu Gavra, directorul acestei instituţii. 

Elevii s-au bucurat de prezenţa în mijlocul lor a 
ÎPS dr. Timotei Seviciu, a PS dr. Emilian Crişanul, a 
domnului Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Arad, a domnului Flavius Moraru, reprezen-
tantul Prefectului judeţului Arad, a domnului Dărău 
Aurel, Prorector al Universităţii de Vest „Vasile 
Goldiş” Arad, a Preacuviosului părinte lect. univ. dr. 
Nicolae Tang, reprezentând Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, din cadrul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” Arad, a Preacuviosului Părinte Iustin 
Popovici, consilier cultural şi membru în Consiliul 
de Administraţie al şcolii, a PC părinte arhid. asist. 
univ. drd. Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc, a PC 
Părinte Flavius Petcuţ, Protopop al Aradului şi a PC 
Părinte Mircea Proteasa, consilier economic al Arhi-
episcopiei Aradului precum şi a elevilor seminarişti şi 
a părinţilor acestora, a cadrelor didactice de la Semi-
narul arădean.

Momentul festiv a continuat în Aula Facultăţii de 
Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, unde au urmat 
la cuvânt oficialităţile prezente, care le-au amintit ele-
vilor despre cât de preţioasă este educaţia în viaţa unui 
om şi, mai mult, despre cât de important este ca Româ-
nia să aibă elevi buni, curajoşi şi iubitori de credinţă, 
de ţară şi de neam.

Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu în cu-
vântul rostit s-a referit la rugăciunile şi ecteniile din 
cadrul slujbei de Te Deum la început de an şcolar, 
adică: luminarea minţii, curăţirea sufletească, ferirea 
de rătăciri, pentru formarea unui caracter adevărat în 
societate, contribuind la progresul general. Prezenţa 
oficialităţilor, ca şi a părinţilor sau a celor apropiaţi 
elevilor şi elevelor şcolii, precum şi a celor angajaţi în 
activitatea acesteia sau a bisericii, arată responsabili-
tatea fiecăruia faţă de tânăra generaţie căreia aparţine 
viitorul. În încheiere, Chiriarhul arădean s-a alăturat 
tuturor cu binecuvântarea strădaniilor ce le vor depune 
în scopul reuşitei cu ajutorul lui Dumnezeu”. Preacu-
viosul Părinte protos. dr. Iustin Popovici a dat citire 
mesajului PF Părinte Patriarh Daniel la început de an 
şcolar.

Apoi, Ierarhii arădeni, însoţiţi de conducerea şcolii 
şi oficialităţile prezente au vizitat sălile de clasă ale 
Instituţiei, care au fost renovate în întregime. Ele-
vii seminarişti s-au întâlnit cu profesorii diriginţi, 
împărtăşind impresii din vacanţa ce tocmai s-a înche-
iat, pregătiţi de începerea cursurilor noului an şcolar.

PS Părinte Emilian Crişanul i-a binecuvân-
tat pe elevii arădeni din mai multe şcoli 
din municipiu, la început de an şcolar
Luni, 9 Septembrie 2019, Preasfinţitul Părinte Emilian 
Crişanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a 
participat la festivităţile de deschidere a anului şcolar 
în mai multe instituţii de învăţământ arădene: Colegiul 
Naţional „Moise Nicoară”, Colegiul Naţional „Elena 
Ghiba Birta” şi Colegiul Economic. 

În cadrul acestora, ierarhul arădean a rostit rugăciuni 
de binecuvântare a copiilor, părinţilor şi a cadrelor di-
dactice.

Naşterea Maicii Domnului prăznuită la 
Mănăstirea Arad-Gai
În fiecare an, la data de 8 septembrie, arădenii săr-
bătoresc cu multă bucurie Naşterea Maicii Domnului, 
cea dintâi sărbătoare mare de la începutul anului bi-
sericesc.

În seara de ajun a sărbătorii Naşterii Maicii Domnu-
lui, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-
tei, a săvârşit slujba Vecerniei cu Litie în altarul de vară 
din curtea Mănăstirii Arad-Gai. La finalul acesteia, 
Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură pus 
sub titlul ,,Stâlpul înţelepciunii”, adică adâncirea sen-
sului acestor cuvinte din paremiile şi imnografia praz-
nicului privind pe Maica Domnului în legătură cu El, 
Care este Însăşi înţelepciunea dumnezeiască. Fiecare 
sărbătoare a Maicii Domnului pune în lumină virtuţile 
pe care le-a dovedit dând totodată pildă de urmat pen-
tru credincioşi ca fii ai Ei, de asemenea ai Bisericii, 
aceasta fiind însuşi trupul tainic al Mântuitorului. Într-
însa toţi credincioşii îşi găsesc tăria de a urma Mântu-
itorului, mai ales la început de an bisericesc, totodată 
şi şcolar, a amintit Înaltpreasfinţia Sa.

Slujbele au continuat pe întreg parcursul nopţii, 
săvârşindu-se Taina Sfântului Maslu, Sfânta Liturghie 
de noapte, Ceasurile liturgice, Slujba Aghiasmei mici, 
Acatistul Naşterii Maicii Domnului.

În ziua praznicului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului înconjurat de un sobor de 
preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie arhierească în altarul de vară din curtea 
mănăstirii. Din sobor a făcut parte, pe lângă alţi părinţi 
slujitori: Pr. Pavel Teodor, consilier eparhial şi Arhid. 
Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.

Cuvântul de învăţătură rostit de către Chiriarhul 
nostru a fost pus sub titlul ,,Renaştere duhovnicească” 
(cf. citirilor zilei: Gal. 6; Filip. 2; In. 3 şi Luca 10), adică 
aceea care vine din ascultarea cuvântului lui Dumnezeu 
şi totodată urmarea lui, aşa cum învaţă Mântuitorul în 
convorbirea cu Nicodim, din care face parte şi pericopa 
duminicală, răspunzând şi celei a praznicului, Maica 
Domnului dând pildă, ca şi părinţii ei, Ioachim şi Ana, 
care au stăruit în respectarea legii divine, privind cu 

precădere familia evlavioasă. Începutul anului şcolar 
îndatorează deci părinţii cu grija educaţiei alese a co-
piilor spre a fi folositori întregii obşti. Cronica locală 
a înscris mereu o edificatoare împletire a activităţii 
Bisericii şi Şcolii, prin organisme adecvate care sunt 
cinstite deosebit în acest an omagial închinat satului 
românesc cu preoţii, învăţătorii şi primarii gospodari, 
a subliniat Înaltpreasfinţia Sa. În continuare, Părintele 
Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, a data 
citire Mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel 
adresat elevilor la începutul anului şcolar 2019-2020. 
Răspunsurile liturgice, atât seara la Priveghere cât şi 
în ziua de praznic, la Sfânta Liturghie, au fost date de 
studenţi şi seminarişti de la şcolile teologice arădene.

PS Părinte Emilian Crişanul a participat la 
Sărbătorile Naţionale de la Ţebea – 2019
Anul acesta se împlinesc 147 de ani de la trecerea la cele 
veşnice a „Crăişorului Munţilor”, eroul naţional Avram 
Iancu, şi cu acest prilej, ca în fiecare an, în localitatea 
Ţebea au fost organizate „Sărbătorile naţionale”.

Astfel, Duminică, 8 septembrie 2019, zi în care 
prăznuim Naşterea Maicii Domnului, în biserica paro-
hiei Ţebea, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, 
a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către Preasfinţitul 
Părinte Gurie, Episcopul Devei şi al Hunedoarei, 
împreună cu Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, alături de un 
sobor de preoţi şi diaconi.

După Sfânta Liturghie a urmat slujba Parastasului 
la mormântul eroului naţional Avram Iancu, săvârşită 
de către soborul slujitor în prezenţa a numeroase 
oficialităţi, personalităţi politice şi credincioşi veniţi să 
ia parte la acest eveniment de renume naţional.

Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul a rostit un 
cuvânt de învăţătură despre importanţa praznicului din 
această zi, spunând că Fecioara Maria, fiind rod al ha-
rului, rugăciunii şi lacrimilor Sfinţilor Părinţi Ioachim şi 
Ana, s-a deschis spre infinitul dumnezeiesc, purtând în 
fiinţa şi braţele ei pe Cel necuprins, prin Care s-a zidit 
universul. De la „Maica Luminii” învăţăm să umblăm 
pe calea vieţii în lumina învăţăturii Fiului lui Dumne-
zeu. În continuare Preasfinţia Sa a vorbit despre faptele 
de vitejie ale eroului naţional Avram Iancu şi despre în-
demnurile lăsate de acesta, dar şi de bunicii şi părinţii 
noştri, de a ne iubi familia, ţara şi credinţa, de a ne jertfi 
pe altarul ţării şi pe altarul credinţei strămoşeşti.

Manifestările de la Ţebea au continuat cu depune-
rea de coroane la mormântul eroului Avram Iancu şi 
apoi cu un spectacol de folclor.

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


