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EDITORIAL

 Din sumar

Intrând în „timpul obișnuit” al anului 
nostru litur gic, este important să ne 
aducem aminte de valoarea speci ală 
și de semnificația acestei perioade. 
De la sărbătorile închinate Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel, Sfinților 
Ioan Botezătorul, Ilie Tesviteanul, 
etc. și până la marile praznice ale 
Schimbării la Față și Adormirii Mai-
cii Domnului, această perioadă care 
încheie ciclul anual al slujbelor este 
una deosebit de bogată.

Este vremea de după Cincizecime, 
în care trăim cu o intensitate aparte 
prezența personală și harul limpezitor 
al Sfântului Duh. Această trăire este 
experiată îndeosebi în rugăciune, fie ea 
personală sau liturgică.

Sfântul Vasile cel Mare dezvoltă 
această temă într-un ca pitol din tratatul 
său Despre Sfântul Duh. În capitolul 
26 ia în discuție folosirea potrivită a 
micii prepoziții în atunci când vorbim 
despre Duhul Sfânt și despre lucrările 
Sale. Duhul, zice el, odihnește în aceia 
care se trudesc să-și ducă viața în Hris-
tos în același chip în care forma este 
prezentă în mate rie. Acest mod expri-
mare este preluat de la Aristotel, pentru 
care esența, substanța sau „forma” unei 
realități există în chiar acea realitate, 
iar nu într-un plan ideal transcendent, 
cum învăța profesorul său, Platon. Sfân-
tul Vasile folosește această înțelegere 
aristotelică a relației dintre formă și ma-
terie pentru a descrie odihnirea Duhului 
întru sfinți. La fel cum forma sau esența 
unui lucru există și este inseparabilă de 
acel lucru așa și Duhul Sfânt există și 
odihnește în cei ce Îl primesc și face 
aceasta într-o asemenea măsură și cu 
o atât de mare putere de transformare, 
încât „acela nu mai trăiește după trup, ci, 
condus de Duhul lui Dumnezeu, devine 
al lui Dum nezeu și se face asemenea 
chipului Fiului lui Dumnezeu.” (Sf. 
Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, în 
Scrieri, partea a III-a, PSB 12, trad. Pr. 
C. Comițescu și Pr. T. Bodogae, EIBM-
BOR, București, 1988, p. 75).

Este o afirmație extraordinară. 
Înseamnă că Duhul Sfânt, primit inițial 

prin Botez și Mirungere, schimbă cu 
adevărat chiar ființa noastră, „esența” 
sau „forma” noastră, într-atâta încât de-
venim „asemenea chipului lui Hristos”. 
Devenim „ființe duhovnicești”, care 
nu mai sunt orientate și direcționate de 
trup, ci de Duhul dumnezeiesc.

În încheierea aceluiași capitol, Sfân-
tul Vasile face referire la un pasaj al 
Sfântului Apostol Pavel: „De asemenea 
și Duhul vine în ajutor slăbiciunii noas-
tre, căci noi nu știm să ne rugăm cum 
trebuie, ci Însuși Duhul Se roagă pen-
tru noi cu suspine negrăite” (Romani 8, 
26). Sfântul Va sile concluzionează că, 
„dacă te afli în afara harului Duhului, 
nici nu vei adora cu adevărat; iar dacă 
te miști înlăuntrul Lui, în niciun fel nu-
L vei separa de Dumnezeu. Pentru că 
este imposibil să vadă cineva chipul lui 
Dumnezeu cel nevăzut, fără iluminarea 
Duhului. Prin iluminarea Duhului ve-
dem strălucirea slavei lui Dumnezeu, 
adică pe Fiul, iar de la Fiul ne ridicăm 
cu mintea la Tatăl, a Cărui imagine și 
pecete este Fiul” (Ibidem).

Aceasta înseamnă, în primul rând, 
că închinarea auten tică este posibilă 
doar prin sălășluirea înlăuntrul omului 
a puterii Sfântului Duh. Și implică fap-
tul că adevărata ru găciune nu este doar 
o lucrare omenească. Este, în primul 
rând, lucrarea lui Dumnezeu în noi. 
În rugăciune, Dumnezeu îi vorbește 
lui Dumnezeu; Duhul I Se adresează 
Tatălui în bi serica inimii. Prin acea 
dumnezeiască lucrare, Duhul ilumi-
nează pentru noi și în noi „Fața”, imag-
inea și slava Fiului. Scăldați fiind în 
strălucitoarea lumină a acelui dumnezei-
esc Chip, cunoaștem cine este Hristos: Îl 
recunoaștem ca Domn și Mântuitor, ca 
Cel răstignit și înviat. Iar la rândul său, 
Chi pul ne descoperă Fața Tatălui.

Astfel, rugăciunea este o mișcare 
neîncetată a inimii: în Duhul, prin Fiul, 
spre Tatăl. Făcută „în duh și adevăr” 
(Ioan 4, 23) - adică în Duhul Sfânt și în 
Hristos, Care este Adevărul - rugăciunea 
autentică este un dar revărsat de Sfânta 
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Viața din belșug

Dreptmăritori creștini și creștine,
Duminicile următoare măritului 

Praznic al Rusaliilor caută a ne menține 
în sufletele, în inimile și mințile noastre 
adierea harului Duhului Sfânt prin as-
cultarea cuvintelor Mântuitorului Iisus 
Hristos, purtate peste locuri și timpuri, 
de lectura liturgică a Sfintelor Evanghe-
lii. Prin mijlocirea lor, dumnezeieștile 
slove ale Mântuitorului lumii gravează 
în rațiunea, cugetul și voința noastră ra-
portarea adevărată la valorile lumii de 
aici ca deschidere pentru veșnicia dorită 
de Dumnezeu pentru noi.

Așa se face că în cea de-a treia 
treaptă de după Pogorârea Sfântului 
Duh, în ceas de vară, când se apropie 
secerișul, și deci grijile noastre s-ar în-
drepta spre găsirea celor mai bune mi-
jloace și metode de a strânge cât mai 
mult, de a extinde hambarele noastre, 
Biserica ne cheamă să luăm aminte la ce 
punem pe primul plan. Adică, ce prin-
cipiu coordonează viața noastră. Astfel 
că ne sunt reamintite acum câteva dinte 
cuvintele rostite de dumnezeiescul nos-
tru Învățător, în ceea ce se cunoaște ca 
predica de pe munte, după unii sinteza 
programatică a întregii pedagogii hris-
tice.

Lectura acestor cuvinte nu poate să 
nu ne cutremure din temelii toate cal-
culele noastre mercantile.

Într-o privire retrospectiv-istorică, 
din sfera formării calendarului și a 
ritmicității baptismale, ne aducem 
aminte că pasajul acesta evanghelic, în 
vârsta dintâi a Bisericii, era citit îndată 
după oficierea Tainei Botezului. De aici 
putem surprinde la ce „haină” făcea 
aluzie exegeza: că-i mai de preț decât 
a crinului, fiind clar vorbe despre haina 
Botezului! La ce „mâncare” și la care 
„băutură” ne trimite, fiind vorba de Tru-
pul și Sângele Euharistic. 

Astfel, haina, hrana și băutura pe 
care Hristos le prezintă aici sunt darul 
lui Dumnezeu în viața fiecăruia din noi. 
Cu o condiție fundamentală, pe care 
ritualul Botezului până astăzi o pune 
în valoare, condiție pe care creștinii 
proaspăt botezați și comunitatea lor nu-
mai ce o auziseră: Te lepezi de satana si 
de toata lucrarea lui, si de toți slujitorii 
lui.... O condiție care, în plan practic, 
corespunde versetului Evangheliei de 
azi: Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și 
lui Mamona.

PREDICA

CALEA MÂNTUIRII

Continuare în pagina 2
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Despre grijile vieţii 
Duminica a III-a după Rusalii 

„Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi lumi-
nat. Iar dacă ochiul tău va fi viclean, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este 
întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul 
îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui 
Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici 
pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât 
îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare şi 
Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, 
îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama 
la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată 
mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se 
aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? 
Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că 
după toate acestea se străduiesc păgânii; doar ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi 
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.” (Ev. după Matei 
cap. 6, vers. 22-33)



La 24 iunie, creștinii ortodocși 
sărbătoresc Nașterea Sfântului Ioan 
Botezătorul. Aceasta este una dintre 
cele mai vechi și mai pline de bu-
curie sărbători din cultul Bisericii. 
Ziua sa de naștere a devenit o zi de 
sărbătorire a celui care s-a învred-
nicit să pregătească venirea Mân-
tuitorului în lume, mărturisindu-L 
drept răscumpărător al păcatelor 
întregii lumi, fapt pentru care este 
numit Înaintemergătorul Domnu-
lui. Prin mâna lui a primit Iisus 
botezul în apele Iordanului, mo-
ment în care Sfânta Treime S-a 
arătat în plinătatea Ei. Ducând 
o viața curată, dedicată în între-
gime lui Dumnezeu, Sfântul Ioan 
Botezătorul a întruchipat sfințenia 
dobândită încă din timpul vieții, Bi-
serica numindu-l „înger pământesc 
și ceresc”.

La prăznuirea Nașterii Sfântu-
lui Ioan Botezătorul, pornind de la 
întrebarea pe care și-o puneau con-
temporanii săi: „Ce oare va fi acest 
prunc?” (Luca 1, 66), medităm și 
noi asupra locului și rolului acestui 
mare prooroc în iconomia mântui-
rii.

Aplecându-ne asupra 
personalității și misiunii extraordin-
are a Sfântului Ioan, ne vin în minte 
cuvintele pe care Hristos Însuși le-
a rostit despre el: „Adevărat zic 
vouă: nu s-a ridicat între cei născuți 
din femei unul mai mare decât Ioan 
Botezătorul; totuși, cel mai mic în 
împărăția cerurilor este mai mare 
decât el” (Matei 11, 11). Această 
mărturisire a lui Hristos, care ne 
este transmisă și de evanghelistul 
Luca într-o formă asemănătoare 
(7, 28), frapează la prima vedere 
prin succesiunea a două afirmații 
în care proorocul devine din „cel 
mai mare”, în prima, „cel mai mic” 
în cea de a doua. Același prooroc, 
Ioan Botezătorul, este pus de Mân-
tuitorul în două contexte diferite, 
care schimbă statutul său, de la o 
extremă la alta. Este vorba, de fapt, 
despre două afirmații puse însă, 
oarecum, în contrast (în original, 
între cele două fraze apare par-

ticula adversativă de, tradusă în 
limba română prin deși, totuși sau 
dar). De aceea, versetul a fost con-
siderat, încă din vechime, o crux 
interpretum.

Cel mai mare om născut din 
femeie. Prima afirmație concordă 
cu ceea ce noi știm din sfintele 
Evanghelii despre nașterea și viața 
proorocului. Astfel, nu ne este greu 
să îl percepem pe Sfântul Ioan 
Botezătorul ca fiind cel mai mare 
între cei născuți din femei, dacă ne 
gândim la faptul că nașterea sa a 
fost vestită de înger (Luca 1, 13-
17); că din cauza îndoielii tatălui 
său, Zaharia, acesta a rămas mut, în 
chip minunat, până la nașterea pro-
orocului (Luca 1, 20); la viețuirea 
lui încă din tinerețe în pustie (Luca 
1, 80); la îmbrăcămintea sumară 
și hrana sărăcăcioasă (Matei 3, 4; 
Marcu 1, 6); la propovăduirea și 
misiunea sa vestită încă din Vechi-
ul Testament (Matei 3, 2-3; Marcu 
1, 2-4); la momentul extraordinar 
al Teofaniei de la Iordan (Matei 3, 
13-17; Marcu 1, 9-11); etc. Având 
conștiința măreției personalității 
Sfântului Ioan Botezătorul, Bi-
serica îl numește în imnografia ei: 
„temeiul proorocilor”, deși a fost 
ultimul dintre proorocii Vechiului 
Testament. Mai mult, este numit 
și „cel mai mare dintre prooroci”, 
luând locul lui Moise, pentru că, 
într-adevăr, dacă Moise s-a învred-
nicit de a vedea „spatele” lui Dum-
nezeu, adăpostit în peștera de pe 
Sinai sub căușul „palmei” lui Dum-
nezeu (Ieșire 33, 18-23), Sfântul 
Ioan Botezătorul se învrednicește 
să pună el căușul palmei sale de lut 
pe capul Dumnezeului înomenit în 
apele Iordanului. De aceea, pentru 
misiunea și viața sa, în iconogra-
fia ortodoxă Ioan Botezătorul este 
zugrăvit cu aripi, întrucât a dus, 
într-adevăr, o viață îngerească.

„Cel ce se smerește pe sine 
se va înălța”. Acestei imagini, 
însă, Mântuitorul îi alătură o alta, 
în care marele prooroc devine cel 
mai mic, în contextul unei realități 
diferite, dumnezeiești: „împărăția 

cerurilor”. Sintagma din urmă 
are o paralelă în Sfintele Scrip-
turi: „împărăția lui Dumnezeu”, de 
unde deducem că este vorba despre 
o realitate spirituală, în care Dum-
nezeu Însuși conduce și stăpânește 
întreaga creație. De ce în această 
realitate cerească Sfântul Ioan 
este cel mai mic? Dacă este așa, 
ce șanse avem noi să fim părtași 
și membri ai împărăției ceruri-
lor? Dacă Ioan este cel mai mare 
dintre cei născuți din femei și, în 
același timp, va fi cel mai mic în 
împărăție, înseamnă că acolo nu 
va fi nici un om? În ce sens este 
el cel mai mic în împărăția ceruri-
lor? Iată întrebări legitime care se 
ridică între creștinii care se adapă 
din Cuvântul lui Dumnezeu.

Textul a atras atenția creștinilor 
din toate timpurile, astfel că isto-
ria exegezei Noului Testament 
consemnează diverse interpretări. 
Dintre acestea, ne oprim asupra ce-
lor pe care le expune Sfântul Max-
im Mărturisitorul, cunoscut pentru 
tâlcuirile sale la locurile dificile ale 
Scripturii și ale scrierilor Părinților. 
El nu reduce însă tâlcuirea sa la un 
singur înțeles, și aceasta din două 
motive: în primul rând, pentru a 
face o sinteză a interpretărilor cu-
noscute în vremea sa, și, în al doi-
lea rând, întrucât, în concepția sa, 
înțelesurile Sfintei Scripturi sunt 
de o bogăție inepuizabilă.

Potrivit Sfântului Maxim, un 
prim înțeles ar fi în legătură cu vir-
tutea smereniei: „Cel ce se va smeri 
pe sine mai mult decât Ioan, căci 
aceasta înseamnă mai mic, acela e 
mai mare decât Ioan”. Într-adevăr, 
potrivit învățăturii lui Hristos, sme-
renia este cea care trebuie să carac-
terizeze conduita creștină, iar celor 
cărora o vor dobândi li se promite 
împărăția cerurilor: „Fericiți cei 
săraci cu duhul că a acelora este 
împărăția cerurilor” (Matei 5, 3). 
Așadar, deși nu au viața ascetică 
și misiunea Sfântul Ioan, cei care 
se smeresc vor dobândi împărăția 
cerurilor, fiind înălțați de Dumne-
zeu Însuși, căci: „Cel ce se înalță 

pe sine se va smeri, iar cel ce se 
smerește pe sine se va înălța” (Ma-
tei 23, 12). Deducem, de aici, că 
împărăția cerurilor va fi a celor 
smeriți.

Al doilea înțeles redat de Sfân-
tul Maxim vizează gnoseologia 
teologică: „Fiindcă se credea că 
Ioan a dobândit prin contemplație 
toată cunoștința îngăduită aici, 
cunoștința cea mai mică și cea 
mai de pe urmă în viața viitoare 
e mai mare decât cea de aici”. 
Oricât de mult ar înainta cineva 
în contemplarea și cunoașterea 
celor dumnezeiești încă din viața 
aceasta, ea pălește în fața celei pe 
care Dumnezeu o va descoperi în 
eshaton. Acest lucru nu înseamnă 
însă că cei credincioși nu au acces 
încă de pe acum la cunoașterea ce-
lor dumnezeiești ca fii ai Bisericii, 
înțeleasă ca inaugurare a împărăției 
cerurilor, dar această cunoaștere 
este „în parte”, și vederea de acum, 
„ca în oglindă, în ghicitură”, pe 
când dincolo, „deplin” și „față 
către față”, după expresia paulină 
(I Corinteni 13, 12). Acest lucru, 
întrucât noi, în Biserică, ne aflăm 
între „deja” și „nu încă”: deja 
împărăția lui Dumnezeu a fost 
inaugurată, dar ea va ajunge la 
deplinătate abia în eshaton.

Distincția dintre cele două 
iconomii: a Legii și a harului. 
Cel de al treilea înțeles: „teologul 
cel mai înalt e mai mic decât cel de 
pe urmă dintre îngeri”, după Sfân-
tul Maxim, ar putea avea un dublu 
înțeles. Unul ar fi prin reducerea 
semnificației sintagmei „împărăția 
cerurilor” doar la lumea nevăzută 
a îngerilor, între care Dumnezeu 
împărățește, și atunci desigur că 
Sfântul Ioan este mai mic decât ori-
care din aceste duhuri slujitoare ale 
lui Dumnezeu (părere respinsă de 
Sfântul Ioan Gură de Aur). Celălalt 
sens, ar viza tot nivelul cunoașterii 
și contemplării lui Dumnezeu și, 
potrivit acestuia, negreșit cel mai 
mare teolog pătrunde mai puțin 
decât sfinții îngeri care stau în ju-
rul tronului lui Dumnezeu.

Ultimul și cel mai cuprinzător 
înțeles pe care ni-l dă Sfântul 
Maxim Mărturisitorul este fun-
damentat pe distincția dintre cele 
două iconomii: a Legii și a harului: 
„Cel ce stă pe treapta cea mai de 
pe urmă în viețuirea evanghelică e 
mai mare ca cel înălțat în treapta 
Legii”. Acest ultim înțeles este 
esențial, și în cadrul său pot fi cu-
prinse și celelalte trei de dinainte. 
Oricât de mult s-ar fi nevoit Sfân-
tul Ioan Botezătorul și oricât de 
„mare” ar fi fost, el nu s-a bucurat 
de împărtășirea belșugului harului 
lui Dumnezeu revărsat la Cincizec-
ime, întrucât pogorârea plenară 
a harului lui Dumnezeu în lume 
este rod al preamăririi lui Hris-
tos prin Patimi, Moarte, Înviere 
și Înălțare. Nu este vorba doar de 
o distincție cronologică - Sfântul 
Ioan, ca legătură între cele două 
Testamente, aparține, totuși, lumii 
care nu a cunoscut încă restaura-
rea adusă de lucrarea mântuitoare 
a lui Hristos -, ci și de o distincție 
ontologică, Ioan fiind cel mai în-
alt dintre cei care s-au apropiat 
de Dumnezeu cu puterile naturale 
ale omului căzut, în timp ce mem-
brii împărăției cerurilor sunt cei 
încorporați în Trupul lui Hristos, 
așadar restaurați de harul lui Dum-
nezeu care se revarsă neîncetat 
asupra lor în Biserică. Căci, după 
Părintele Stăniloae, Biserica este 
tocmai extinderea Trupului îndum-
nezeit al lui Hristos în credincioși 
prin Duhul Sfânt. Or, în acest sens, 
oricât de minunată a fost lucrarea 
și viața Sfântului Ioan Botezătorul, 
fără a nega asistența lui Dumnezeu 
în misiunea sa („Fost-a om trimis 
de la Dumnezeu...”, Ioan 1, 6), el 
este incomparabil mai mic decât 
cei care sunt mădulare ale Trupului 
lui Hristos și se hrănesc necontenit 
cu Trupul și Sângele Său. Așadar, 
membrii împărăției cerurilor sunt 
mai mari nu prin ei înșiși, ci prin 
harul lui Dumnezeu de care se 
împărtășesc.

Pr. Marian VILD

CALEA MÂNTUIRII 2
Nr. 26, 2017

„Aici este punctul din care nu mai avem a accepta compromisul. Căci neputând 
sluji amândurora, în noi se naște ura sau disprețul, roadele unei încercări debile: de a 
pune pe același tron de stăpân pe Dumnezeu cu diavolul. Ura de Dumnezeu, care naște 
iubirea de sine si de toate ale trupului, caci nimic nu pare mai vizibil al nostru decât 
trupul. Disprețul de Dumnezeu, care duce la prețuirea cu orice preț a orice altceva 
decât pe Dumnezeu. Prețul prea mare pe care unii-1 pun pe false tronuri de stăpâni, pe 
nenorocite averi omenești, pe aiuristice cariere, consumatoare de orgolii și nebunii... 
toate semne ale nenorocitei însăilări a „valorilor” între care trăim” (Pr. C. Necula).

Prin urmare, chemarea evangheliei de astăzi ne ascute simțul cel duhovnicesc al 
rațiunii, prin lucrarea Duhului Sfânt în noi, încât să integrăm în conștiința noastră 
cuvântul: Nu purtați deci grija zilei de mâine; căci ziua de mâine se va îngriji de ale 
sale. I-ajunge zilei răutatea ei!

Despre grijile vieţii

Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

Viața din belșug
Urmare din pagina 1

Urmare din pagina 1

Treime pentru a ilumina și transforma 
viața noastră într-atâta încât să devenim 
asemenea chipului Fiului lui Dumne-
zeu.

Nu putem să nu recunoaștem că, 
pentru majoritatea dintre noi, această 
imagine exaltată asupra rugăciunii este 
departe de trăirea noastră de zi cu zi. 
Agitația sau „grijile vieții” ne împing 
mereu spre alte preocupări sau îndato-
riri „urgente” ale traiului zilnic. Cu toate 
acestea, nu trebuie să neglijăm chemar-
ea la rugăciune, la interiorizare a istoriei 
mântuirii, care ni se adresează în această 
perioadă de după Rusalii, a „Octoihu-
lui”. Cincizecimea inaugurează epoca 
„vieții din belșug”, pe care o făgăduise 
odinioară Mântuitorul Iisus Hristos (Ioan 
10, 10). Iar această viață abundentă nu 
este altceva decât plinătatea Duhului.

Vorbind despre experiența Duhului, 
Părintele Profesor John Breck observă 
că pentru creștinii ortodocși ea are un as-
pect specific, deosebit de manifestările 
descrise de către membrii altor confesi-
uni: „Pentru creștinii ortodocși, trăirea 

Duhului și a autenticei închinări ia, 
de obicei, o altă formă. Deși suntem 
conștienți de exuberanța emoțională 
ce poate transforma închinarea noastră 
într-un maraton sau într-o distracție 
duhovnicească, suntem cu adevărat 
profund mișcați de Sfântul Duh în liniș-
tea meditației personale, în frumusețea 
solemnă a cântării liturgice, sau de câte-
va rugăciuni de cerere sau de mulțumire 
făcute alături de altcineva. S-ar putea să 
nu grăim în limbi, sau să prorocim, sau 
să facem minuni. Dar atâta timp cât sun-
tem deschiși lucrării lăuntrice a Duhu-
lui, îngăduindu-I să mijlocească pentru 
noi «cu suspinuri negrăite», putem fi 
siguri că rugăciunea noastră este reală 
și adevărată, că este auzită și primită de 
Dum nezeu. Și, uneori, prin iluminarea 
aceluiași Duh, putem cu adevărat să ve-
dem Chipul lui Hristos și, prin acea ilu-
minare, să ne aflăm purtați într-o intensă 
comuniune plină de bucurie cu Tatăl” 
(Dorul de Dumnezeu. Meditații orto-
doxe despre Biblie, etică și Liturghie, 
Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2007, 
p.171-172).

Calea cea mai ușoară spre mântuire

Iată calea cea mai scurtă și mai ușoară de a ajunge la mântuire: Fii ascultător, în-
frânat, nu judeca pe nimeni, păzește mintea și inima ta de gândurile rele, crede că 
toți oamenii sunt buni și Domnul îi iubește. Pentru această smerenie, harul Duhului 
Sfânt se va sălășlui întru tine și vei zice: „Bun este Domnul!”.

Dar dacă judeci pe ceilalți, dacă murmuri și-ți place să-ți faci voia ta, atunci, 
chiar dacă te-ai ruga mult, sufletul tău va sărăci și vei spune: „Domnul m-a uitat”. 
Dar nu Domnul te-a uitat pe tine, tu ai uitat că trebuie să te smerești și pentru aceasta 
harul lui Dumnezeu nu sălășluiește în sufletul tău. El intră cu ușurință într-un suflet 
smerit și îi dă pacea și odihna în Dumnezeu. Maica Domnului a fost mai smerită 
decât toți oamenii, de aceea o slăvesc cerul și pământul.

 
(Sfântul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, Ed. Deisis, 
Alba Iulia, 1994, p. 97)
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Programul de LICENȚĂ: Teologie Orto doxă 
Pastorală (8 semestre)

Admiterea candidaților se face în două etape, pe 
baza documentelor cerute de Anexa – Acte necesare 
admitere (vezi mai jos):

ETAPA 1: Proba eliminatorie
1. Vizita medicală – o comisie formată din doi 

medici specialiști și duhovnicul facultății va evalua, în 
ziua stabilită în programul de desfășurare a admiterii, 
documentele medicale de la dosarul candidatului, la 
care se adaugă și un interviu care să ateste calitățile 
psihologico-duhovnicești cerute de reglementările ca-
nonice, legislative și regulamentare ale Bisericii Orto-
doxe Române. Astfel, fiecare candidat va primi viza 
Admis sau Respins, funcție de cele constatate;

2. Muzică și dicție – o comisie formată din profe-
sorul de muzică bisericească și unul de limba română 
va evalua, prin interviu, în ziua stabilită în programul 
de desfășurare a admiterii, calitățile muzicale și dicția 
candidaților. Astfel, fiecare candidat va primi viza Ad-
mis sau Respins, funcție de cele constatate.

NOTĂ: Nu vor susține proba eliminatorie de 
Muzică și dicție absolvenții Seminariilor teologice, 
personalul clerical și cel monahal. Candidații respinși 
la oricare din probele eliminatorii nu pot depune 
contestații fiind excluși din examen.

ETAPA 2: Probă scrisă
Candidații declarați admiși la cele două probe din 

etapa 1, vor susține în ziua programată, un examen 
scris la disciplina Teologie Dogmatică (după tematica 
stabilită de Patriarhia Română – vezi Anexa: Temati-
ca admitere).

Calcularea mediei examenului de admitere se va 
face astfel:

50% nota de la Proba scrisă + 50% media exam-
enului 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 și pentru cel cu taxă (din cifra 
de școlarizare aprobată), la medii egale, se va lua în 
considerare nota obținută la la proba scrisă, fiind de-
clarat admis cel cu media cea mai mare.

Programare calendaristică 2017:

Sesiunea I – Program de Licență
Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia 

Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 10.07-21.07.2017
Etapa I (vizita medicală, muzică și dicție) – 

22.07.2017 ora 900
Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie 

Dogmatică) – 22.07.2017, ora 1100
Contestații – 24.07.2017
Afișare rezultate finale și confirmarea locului – 

25.07. – 27.07.2017

Sesiunea II – funcție de numărul de locuri rămase 
– Program de Licență

Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia 
Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 04.09-12.09.2017

Etapa I (vizita medicală, muzică și dicție) – 
13.09.2017 ora 900

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie 
Dogmatică) – 13.09.2017, ora 1200

Contestații – 13.09.2017
Afișare rezultate finale și confirmarea locului – 

14.09.- 19.09.2017
Afișare listelor finale definitive: 25.09.2017

Anexa – Acte necesare admitere
Acte studii LICENȚĂ 2017
1. dosar plic;
2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscri-

ere);
3. diploma de bacalaureat sau echivalenta aces-

teia în original și xerocopie legalizată;
4. foaia matricolă a anilor de liceu în original și 

copie legalizată;
5. diploma de licență sau echivalenta acesteia în 

original și copie legalizată, pentru absolvenții de fac-
ultate;

6. foaia matricolă a anilor de licență în original 
și copie legalizată;

7. diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în 
original și copie legalizată, pentru absolvenții Semi-
nariilor Teologice;

8. certificat de naștere în copie legalizată;
9. certificat sau adeverință de botez;
10. certificat de căsătorie în copie legalizată – 

unde este cazul;
11. carte de identitate – copie
12. recomandarea Consiliului parohial (formular 

tip) din parohia de proveniență a candidatului;
13. binecuvântarea arhierească, din partea chiriar-

hului locului din eparhia de unde provine candidatul;
14. adeverință medicală – tip – apt pentru în-

scrierea la facultate
15. aviz psihologic de la un cabinet de speciali-

tate;
16. 4 poze tip buletin color;
17. taxa de înscriere: 80 lei;
18. adeverință de la locul de muncă pentru 

cântăreți, preoți sau monahi.

Atenție ! La confirmarea locului este obli gatorie 
depunerea diplomei de bacalaureat în original.

 Taxa de înmatriculare de 50 lei se achită odată cu 
avansul sau cu plata taxei integrale.

 
TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE 

ÎN FACULTĂȚILE DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 
2017

SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTO DOXĂ 
PASTORALĂ

1. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Raportul din-
tre ele.

2. Despre Sfânta Treime: temeiuri bibice și contribuții 
patristice la definirea acestei dogme;

3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
4. Starea primordială a omului. Chip și ase mănare.
5. Unirea ipostatică și consecințele ei.
6. Răscumpărarea și aspectele ei.
7. Mântuirea subiectivă.
8. Biserica, întemeierea, constituția și în sușirile ei.
9. Sfintele Taine, considerații generale și particulare.
10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină și cel de 

jertfă.
Bibliografie:
Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr. 

Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru 
Seminariile Teologice), Ed. Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 
1991 și edițiile următoare (Cluj și Galați).

Programele de MASTER:
1. Pastorație și viață liturgică (4 semestre)
2. Doctrină și cultură creștină (4 semestre)
Admiterea candidaților se face, pe baza documente-

lor cerute de Anexa Acte admitere MASTER, funcție 
de opțiunea candidaților, în ordinea descrescătoare a 
mediilor generale obținute la interviul programat la 
data anunțată de Comisia de admitere, după tematica 
stabilită (vezi Anexa Tematica pentru interviu-ad-
mitere MASTER).

Calcularea mediei examenului de admitere se va 
face astfel:

50% nota de la interviu + 50% media examenului 
de licență = media de admitere.

NB: Pentru situațiile speciale ale celor care aparțin 
altor culte și care doresc să se înscrie la concursul de 
admitere pentru programele de masterat, se vor urma 
îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), 
care reglementează modalitatea de obținere a calității 
de „candidat la admitere” în Facultățile de Teologie 
Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. 
cultului de proveniență, 2. Consiliului Facultății/ Școlii 
doctorale pentru care se optează și acordurile: 1. Arhi-
episcopului Aradului, 2. Patriarhului României.

Programare calendaristică 2017:
Sesiunea I  și II – Programe de Master
Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia 

Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 10.07-21.07.2017 și 
04.09-12.09.2017 ora 12.00

Interviu – 13.09.2017 ora 9.00
Contestații – 13.09.2017
Afișare rezultate finale și confirmarea locului  – 

14.09.- 19.09.2017
Afișare listelor finale definitive: 25.09.2017
Acte admitere MASTER 2017
Candidatul va depune următoarele acte:
1. dosar plic
2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere)
3. Curriculum – vitae
4. diploma de bacalaureat sau echivalenta aces-

teia în original și copie legalizată
5. foaia matricolă a anilor de liceu în original și 

copie legalizată
6. diploma de licență sau echivalenta acesteia 

în original și copie legalizată, pentru absolvenții de 
facultate)

7. foaia matricolă a anilor de licență în original 
și copie legalizată

8. diploma de master sau echivalenta acesteia 
în original și copie legalizată (pentru înscrierea la 
studiile de doctorat)

9. foaia matricolă a studiilor de master în origin
al și copie legalizată

10. diplomă de atestat sau echivalenta acesteia 
în original și copie legalizată, pentru absolvenții 
Seminariilor Teologice

11. certificat de naștere în copie legalizată
12. certificat sau adeverință de botez
13. certificat de căsătorie în copie legalizată – 

unde este cazul
14. carte de identitate – copie
15. recomandarea Consiliului parohial (formular 

tip) din parohia de proveniență a candidatului
16. binecuvântarea arhierească, din partea chiri-

arhului locului din eparhia de unde provine candidatul
17. pentru candidații care aparțin altor culte sau 

provin din alte Biserici Ortodoxe surori sunt nece-
sare : acordul cultului/  chiriarhului eparhiei  din care 
provin; avizul Consiliului Facultății în care urmează să 
studieze,  acordul chiriarhului   de care aparține fac-
ultatea și acordul Patriarhului României

18. adeverință medicală – tip admitere facultate 
– cu analiza de sânge și raze la plămâni;

19. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate
20. 4 poze tip buletin color
21. taxa de înscriere: 80 lei
22. adeverință de la locul de muncă pentru 

cântăreți, preoți sau monahi.

TEMATICA PENTRU INTERVIU-ADMITERE
MASTER: Doctrină și Cultură Creștină,
1. Problema revelației în lumea contemporană;
2. Importanța persoanei lui Iisus Hristos în cultura 

actuală;
3. Rolul Bisericii Ortodoxe în mărturisirea lui Hris-

tos astăzi.

Bibliografie: Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia 
Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, București, 1978. Pr. Prof. 
dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Panto crator, București, 
2005. Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia Ortodoxă în 
Teologia Românească Contemporană, Arad, 2011. Anas-
tasios Yannou latos, Ortodoxia și problemele lumii 
contem po ra ne, București, 2003

MASTER: Pastorație și Viață Liturgică
1. Semnificația teologico – duhovnicească a Sfintei 

Liturghii și valoarea acesteia pentru viața liturgică a 
Bisericii;

2. Provocări pentru pastorația și misiunea Bisericii 
astăzi;

3. Problema autonomiei bisericești;
4. Problema autocefaliei bisericești.

Bibliografie: Alexandre Schmemann – Euharistia 
– Taina Împărăției, Editura Anastasia, 1993. Gheo-
rghios D. Metallinos, Parohia – Hristos în mijlocul 
nostru, Editura Deisis, Sibiu, 2004. Mitropolit Emil-
ianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Editura An-
dreiana, Sibiu, 2015.

Arhid. Prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic orto-
dox, legislație și administrație bisericească, vol. I-
II, București, 1990. Pr. Prof. dr., Liviu Stan, Despre 
autocefalie, în „Ortodoxia”, anul VIII, 1956, nr. 3, p. 
369-396. Idem, Despre autonomia bisericească, în 
„Studii Teologice”, anul X, 1958, nr. 5-6, p. 376-393.

Admitere 2017 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad

Pos

Postului Sfi 
sărbătoarea S
din 29 iunie, 
a doua zi de
Apostoli, adic
Mântuitorulu

Dată fi
și rolul major p
Mântuitorulu
a Mântuitoru
ca prăznuirea
perioadă de p
trupească cât 

Postul Sfi nțilo
în fi ecare an o
care durata lu
săptămâni. 

Stabil



COMITETUL DE REDACŢIE 

 Preşedinte de onoare:  ÎPS. Dr. TIMOTEI SEVICIU, Arhiepiscop al Aradului
 Redactori coordonatori: Pr. IOAN TULCAN, Pr. CRISTINEL IOJA
 Secretari de redacţie: Pr. ADRIAN MURG, Pr. CAIUS CUŢARU
 Administraţie: Pr. FILIP ALBU, Pr. LUCIAN FARCAŞIU

Articolele şi corespondenţa se trimit pe adresa redacţiei: 
Str. Academia Teologică, nr. 9, Arad

Tel/Fax: 0257-285.855, calea.mantuirii@yahoo.com
Tipărit la Poudique srl Arad. 
ISSN: 1582-1951; Preţ: 1 leu

Costul unui abonament este de 50 lei anual.

CALEA MÂNTUIRII 4
Nr. 26, 2017

ŞTIRI

Sfi nțire de troiță în Parohia Sederhat

În Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților Români), 
18 iunie 2017, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhi-
episcopul Aradului, răspunzând invitației preotului 
paroh Axinte Mureșan, s-a aflat în vizită pastorală în 
Parohia arădeană Sederhat, prilej cu care a sfințit o nouă 
troiță ridicată de comunitate, în prezența a numeroși 
credincioși din localitate, precum și a oficialităților lo-
cale. Această troiță este așezată pe locul unde urmează 
a se construi noua biserică parohială.

După sfințirea troiței și a locului pentru biserică, 
Ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți din vecinătate 
și în prezența credincioșilor, au săvârșit Taina Sfântu-
lui Maslu.

Cu acest prilej Chiriarhul a rostit un cuvânt de 
învățătură în care a arătat că sfințirea troiței a cuprins și 
pe cea a locului în care se va așeza piatra de temelie a bi-
sericii dorite prin râvna preotului paroh și a enoriașilor, 
în speranța sprijinirii din partea bunilor credincioși 
din cuprinsul Eparhiei. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a 
subliniat însemnătatea zilei prin pomenirea Sfinților 
Români ce întărește hotărârea unanimă de a lucra cu 
binecuvântare sfântă la tot ceea ce este spre zidirea Bi-
sericii și propășirea întregii obști.

La sfârșit preotul paroh aduce mulțumire Bunului 

Dumnezeu pentru această mare zi de sărbătoare,  
Înaltpreasfințitului Părinte Timotei pentru toată grija 
arătată în mod deosebit acestei mici comunități de 
credincioși ortodocși și tuturor preoților și credincioșilor 
care au participat la acest eveniment al parohiei. De 
asemenea, părintele paroh mulțumește celor două fa-
milii Koppandi din Sederhat și Gavruța din Pecica 
pentru sprijinul acordat în executarea acestei troițe.

De amintit aici este că în urma solicitării preotu-
lui paroh Axinte Mureșan în numele credincioșilor, 
Primăria Orașului Pecica a acordat în acest an Parohiei 
Sederhat un teren în vederea construirii unui lăcaș de 
cult precum și a unei case parohiale.

Slujire Arhierească la Paraclisul eparhial 

de la Trei Insule din Arad

Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților Români), a 
fost prilej de bucurie duhovnicească pentru preotul 
militar Adrian David și credincioșii de la Paraclisul ep-
arhial de la Trei Insule din Arad, care l-au întâmpinat 
cu multă dragoste pe Întâistătătorul eparhiei Aradului, 
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei. Trecerea pe podul 
de pontoane peste râul Mureș a anticipat într-o formă 
deosebită textul Sfintei Evanghelii ce s-a citit în cadrul 
Sfintei Liturghii săvârșite de Înaltpreasfințitul Timotei 
într-un cadru natural de o frumusețe aparte pe malul 
liniștit al râului.

Cuvântul de învățătură al Chiriarhului arădean a fost 
pus sub titlul ,,Chemare la lucrare sfântă” (cf. citirilor 
duminicii: Romani 2; Matei 4), arătând că învățătura 
ce reiese din cele două evenimente amintite în aceiași 
duminică, cea de-a doua după Rusalii, adică a chemării 

la misiunea apostolică de către Mântuitorul a celor 
dintâi ucenici, de asemenea, consacrată și Sfinților 
Români, local adăugându-se și sfințirea unei troițe, cu 
îndemnul urmării lui Hristos Domnul prin crucea Sa, 
este aceea de împlinire a îndatoririlor creștinești față 
de Biserică și societate. Citirile zilei, încă, arată cum 
cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit dintru început 
în lume, astfel încât și cei ce nu aveau o lege făceau 
cele corespunzătoare bunei rânduieli; cu atât mai mult 
împlinindu-și îndatoririle după ce au primit adevărata 
credință. Istoria Bisericii noastre dă exemplu despre 
modul înalt în care poporul a trăit religia sa, odrăslind 
personalități de înaltă virtute până la treapta sfințeniei 
pilduitoare pentru toți, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

La sfârșitul Sfintei Liturghii Înaltpreasfințitul 
Părinte Timotei a înmânat o diplomă de ctitor domnu-
lui Gheorghe Mihăilă, Maistru Militar în rezervă, ca 
semn al recunoașterii ostenelilor în folosul Bisericii și 
al efortului deosebit depus la construcția bisericuței.

Partea a doua a prezenței Ierarhului nostru s-
a concretizat prin sfințirea Troiței ridicată de către 
credincioși în fața bisericuței, la intrarea pe insulă.

La final toți cei prezenți au participat la o agapă 
frățească.

Festivitatea de premiere a elevilor 

seminariști la fi nalul anului școlar 2016-

2017

Vineri, 16 iunie 2017, ultima zi din calendarul școlar 
al anului școlar 2016-2017, s-a desfășurat la Seminarul 
Teologic Ortodox din Arad, în prezența ÎPS dr. Timo-
tei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, festivitatea de 
premiere a elevilor seminariști, în parcul Seminarului 
Teologic arădean, sub teii înfloriți de aici.

După rostirea rugăciunii, PC părinte diac. prof. 
Călin Teuca, directorul școlii, a deschis ceremonia, 
adresând cuvântul de salut invitaților, profesorilor, ele-
vilor seminariști și părinților acestora, precum și în-
tregii asistențe. Au luat cuvântul apoi d-na prof. Anca 
Stoenescu, inspector Școlar General Adjunct la Inspec-
toratul Școlar Județean Arad și consilier local municipal 
în CLM Arad, dl. prof. dr. Sorin Bașchir, președintele 
Senatului Universității de Vest „Vasile Goldiș” din 
Arad, PC părinte conf. univ. dr. Lucian Farcașiu, 
reprezentând Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilari-
on V. Felea”, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” 
Arad, felicitându-i pe toți elevii premianți.

ÎPS Timotei al Aradului a adresat un cuvânt ce-
lor prezenți, în care a accentuat importanța virtuții 
ascultării, de care suntem datori cu toții, indiferent 
în ce domeniu activăm, mai cu seamă cei din cadrul 
instituțiilor bisericești.

În continuare, diriginții claselor Seminarului 
arădean, precum și alți profesori, au oferit premiile celor 
mai merituoși elevi seminariști, aceștia fiind aplaudați 
de către întreaga asistență. Premiile au fost oferite din 
partea Arhiepiscopiei Aradului, di partea Universității 
de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, din fondurile prop-

rii ale Seminarului și ale Asociației de Părinți a școlii, 
precum și din partea unora dintre profesorii Seminaru-
lui. Dl. Flavius-Mădălin Dărăștean – șeful promoției 
2017, precum și cel care a obținut premiul I în acest an 
școlar (la clasa a XII-a) și care a urcat în acest an pe 
podiumul etapei naționale a Olimpiadei Naționale de 
Religie pentru Seminariile și Liceele Teologice Orto-
doxe din România – a rostit, la final, un scurt cuvânt 
de îndemn către colegii lui mai tineri.

Întâlnirea școlilor ortodoxe din țară

La sediul Școlii Gimnaziale Sfântul Antim Ivireanul 
din Timișoara sa desfășurat timp de două zile, o întâl-
nire a reprezentanților școlilor ortodoxe de pe tot cu-
prinsul țării. La acest eveniment participă clerici, cadre 
didactice, antreprenori, oameni de bine care discută și 
analizează aspecte importante pentru specificul școlilor 
ortodoxe realizându-se astfel un schimb de experiență 
pe teme de bune practici, regulamente școlare și Școala 
familiei.

Dintre școlile ce au luat parte la întâlnire amintim: 
Școala Anastasia Popescu din București, Școala Sfinții 
Martiri Brâncoveni din Constanța, Școala Sfântul 
Nicolae din Arad, Seminarul Ortodox Cluj-Napoca și 
Școala Ortodoxă Gimnazială Sfântul Antim Ivireanul 
din Timișoara, gazda evenimentului.

Fiecare școală a prezentat un scurt istoric, dar și 
activități extracuriculare de succes în relație cu comu-
nitatea. În cadrul discuțiilor s-au stabilit unele obiective 
și activități pentru anul școlar 2017-2018 și următorii 
trei ani. Un aspect important al discuțiilor a vizat mo-
dalitatea prin care se evidențiază valorile Ortodoxiei în 
procesul educațional, pentru ca performanța să fie de 
cel mai înalt nivel.  

Școala Ortodoxă Sfântul Antim din Timișoara 
funcționează din anul 2012 și are în prezent are un 
număr de 200 elevi, care beneficiază de o educație 
aleasă și cadre didactice cu performanțe școlare exem-
plare. Misiunea unității de învățământ este să crească 
generații viitoare de tineri cu o educație temeinică, 
fundamentată pe valori creștin ortodoxe, puternici și 
dornici să înfăptuiască binele în propria familie, la 
locul de muncă și în comunitate. Evenimentul este or-
ganizat de Asociația Prolog, Școala Sfântul Antim Ivi-
reanul din Timișoara și Arhiepiscopia Timișoarei.

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


