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EDITORIAL

Învierea lui Iisus Hristos este evenimentul 
minunat care aduce un nou sens vieţii, 
istoriei şi lumii întregi. Tot ceea ce a 
realizat Mântuitorul în decursul scurtei 
Sale vieţi pământeşti, de doar 33 de ani, 
a culminat cu realitatea Învierii. Întreaga 
Sa învăţătură, lucrare şi manifestare a 
condus încă de la momentul exprimării 
acestora spre culmea luminoasă a eve-
nimentului Învierii Sale celei de a treia 
zi din mormânt. 

Deşi Învierea lui Iisus Hristos re -
prezintă acest apogeu al vieţii şi în-
văţăturii Sale, acesta nu a fost receptat 
la fel de toţi cei care au luat cunoştinţă 
de el. Încă din primele momente ale 
actului Învierii s-a încercat contestarea 
acestui eveniment, aşa cum relatează 
Evanghelia. După Învierea Domnului, 
cei care făceau de strajă la mormântul 
lui Iisus, constatând realitatea Învierii, 
căci trupul lui Iisus nu mai era în mor-
mânt, s-au dus să relateze arhiereilor 
cele întâmplate. „Şi adunându-se ei 
(ar  hiereii n.n.) împreună cu bătrânii au 
ţinut sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, 
zicând: Spuneţi că ucenicii Lui, ve-
nind noaptea, L-au furat pe când noi 
dormeam. Şi de se va auzi aceasta la 
dregătorul, noi îl vom îndupleca şi pe 
voi fără grijă vă vom face” (Matei 28, 
11-14). Evident, că această stratagemă a 
fariseilor şi cărturarilor, care doreau să 
conteste Învierea lui Iisus Hristos, nu a 
avut sorţi de izbândă, întrucât evidenţa 
Învierii Sale era mult mai presantă şi 
copleşitoare, încât ea să poată fi  anihilată 
de detractorii de totdeauna ai lui Iisus 
Hristos. Atitudinea fariseilor a constituit 
începutul contestării adevărului Învierii, 
care, mai apoi, de-a lungul secolelor, s-a 
tot reeditat până în vremurile de astăzi. 

De aceea, fi ecare epocă trebuie să 
pună în lumină cu tot mai mare forţă 
spirituală şi argumentativă, realitatea a -
cestui act mântuitor,  pentru ca adevărul 
Învierii lui Iisus Hristos să lumineze 
istoria şi vieţile oamenilor.    

Învierea lui Iisus Hristos cu trupul 
reprezintă un eveniment cu consecinţe 

directe asupra învierii tuturor oamenilor, 
la cea de-a doua venire a Domnului. 
Trupul înviat al lui Iisus Hristos nu a fost  
pur şi simplu acel trup pe care Domnul 
L-a purtat în viaţa Sa pământească,  ci 
un trup transfi gurat, schimbat, prin 
puterea Sa cea dumnezeiască, aşa cum 
mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel: 
„Cât pentru noi, cetatea noastră este în 
ceruri, de unde şi aşteptăm Mântuitor, pe 
Domnul Iisus Hristos, Care va schimba 
la înfăţişare trupul smereniei noastre,  
ca să fi e asemenea trupului slavei Sale, 
lucrând cu puterea ce are de a-şi supune 
Sieşi toate” (Filipeni, 3, 20-21).   

Evenimentul Învierii lui Iisus Hristos 
este unic şi excepţional, pentru că prin 
el Dumnezeu a vrut să spargă spirala 
stricăciunii şi a morţii, deschizând o 
altă perspectivă pentru oameni şi pentru 
întreaga creaţie. Altfel spus, Învierea lui 
Hristos nu poate fi  explicată prin legile 
naturale, ci el este dintr-un alt plan, ce 
transcende istoria şi natura. 

O întrebare esenţială se pune în 
acest context: un eveniment ce nu poa-
te fi  explicat printr-o cauzalitate na-
turală, istorică, neavând analogie cu 
fenomenele naturale, poate avea, totuşi, 
o atingere cu istoria? Adică, poate fi  
el caracterizat drept fenomen sau act 
istoric? La această întrebare s-au străduit 
să răspundă de-a lungul timpului mai 
mulţi teologi. Răspunsul multora dintre 
ei a fost, că deşi Învierea lui Iisus Hristos 
nu este produsul fenomenelor naturale, 
istorice, el este, totuşi, legat de istorie, în 
sensul că la el au participat, ca martori, 
diferite persoane. Deşi Învierea lui Iisus 
Hristos este un fenomen meta-istoric, 
el are atingere cu istoria şi cu vieţile 
oamenilor, întrucât aceştia au participat 
la realitatea lui, în calitate de martori ai 
Învierii. Un teolog român, referindu-se 
la aspectul istoric al Învierii lui Hristos, 
afi rmă că „dacă persoanele cărora le-a 
apărut Hristos Cel înviat sunt persoane 
istorice, prin ele s-a putut verifi ca 

Nr. 18 (985), 28 aprilie 2019

Dimensiunea istorică a Învierii lui 
Iisus Hristos

Iubitului cler, cinului monahal şi 
drept credincioşilor creştini, binecu-
vântare, bucurie şi pace de la dumne-
zeu Tatăl şi de la domnul iisus hris-
tos în duhul Sfânt

HRISTOS A ÎNVIAT!
Cinstiţi credincioşi şi credincioase,
Trezirea făpturii din amorţeala iernii 

face să simţim sufl area primăverii, dar şi 
aceea că ea înseamnă prezenţa Duhului 
Sfânt peste creaţia întreagă în culmea 
căreia se afl ă fi inţa omenească. Dacă an-
otimpul toamnei se referă la creaţia lu-
mii, iar cel al iernii la cel al îmbătrânirii, 
cel al primăverii aduce speranţa 
plinătăţii vieţii.[1] „Anotimpul acesta 
– spune Sfântul Grigorie de Nyssa 
– este la hotarul dintre două anotimpuri, 
între tristeţea iernii şi împărtăşirea de 
roduri în timpul verii. De aceea vesteşte 
limpede că au trecut relele, dar nu arată 
încă în chip desăvârşit roadele virtuţii, 
ci le prevesteşte pentru timpul cuvenit, 
când va veni vara. Şi ştii, ce înţelege 
prin vară cuvântul Domnului, când 
zice „Secerişul este sfârşitul veacu-
lui” iar acum arată speranţele înfl orind 
prin virtuţi, al căror rod, cum zice pro-
orocul, se va arăta la vremea sa.”[2] În 
acelaşi context un mare ierarh adresa 
credincioşilor următoarele cuvinte: „De 
răsufl ul cald al cerului primăvăratec se 
topeşte zăpada şi gheaţa; pământul se 
dezveleşte şi se îmbracă în haină verde; 
pe pomi se ivesc fl ori şi frunze; fl ori de 
primăvară înfl oresc, iar păsările îşi cântă 
cântecele. Când fi rea înconjurătoare 
intră în primăvară, atunci la noi în lumea 
ortodoxă soseşte anotimpul bisericesc 
numit Păresimile, adică Postul Mare. 
Chiar Părinţii şi învăţătorii veacurilor 
începătoare ale creştinătăţii au numit 
acest răstimp sfi nţit al Sfi ntelor Păresimi 
primăvara sufl etului. Uitaţi-vă, cât de 
multă asemănare este între primăvara 
fi rii şi primăvara sufl etului nostru drept 
credincios. Primăvara fi rii este timpul 

deşteptării din somnul iernii, de înnoire 
şi de împodobire cu frumuseţe sclipi-
toare potrivită numai primăverii… Este 
vremea deşteptării din somnul păcatelor, 
a înnoirii sufl eteşti şi a împodobirii sufl e-
tului cu fapte bune… Revărsare de bu-
curie sfântă în noaptea de Sfi ntele Paşti, 
necuprinsă de nici un cuvânt omenesc, 
este presimţământul acelei primăveri 
veşnice, a acelui Paşti din Împărăţia 
Cerească pe care-l vor sărbători cu 
Domnul toţi fi ii Lui cei credincioşi” [3]. 
De la cele pământeşti, privind şi timpul 
şi spaţiul, sărbătoarea poartă cugetul 
spre cele cereşti, aşa cum lămureşte şi 
cântarea bisericească de la începutul 
slujbei Sfi ntei Învieri: „Ziua Învierii, 
popoare să ne luminăm! Paştile Dom-
nului, Paştile! Că din moarte la viaţă şi 
de pe pământ la cer, Hristos – Dumne-
zeu ne-a trecut pe noi…” şi alta „Să ne 
curăţim simţirile şi să vedem pe Hristos 
strălucind cu neapropiată lumină a În-
vierii…”[4] Armonia lumii dovedeşte 
prin părţile constitutive că întreaga lu-
crare dumnezeiască este într-o unitate ce 
duce la desăvârşire. Binele şi frumosul, 
principii călăuzitoare pentru lume încă 
din vechime, trebuie să ţintească scopul 
vieţii însăşi, adică deplina comuniune 
cu Dumnezeu şi cu semenii. O abatere 
care şi-ar avea pricina principală doar 
în libertatea omenească ar atinge toată 
buna rânduială. Parcurgerea celor dintâi 
pagini ale Sfi ntei Scripturi atrage luarea 
aminte asupra căderii omului din starea 
în care Creatorul său l-a aşezat, că aduce 
şi atingerea a tot ceea ce îl înconjoară. 
Raiul pierdut a făcut loc muncii trud-
nice a unui pământ presărat cu spini 
şi pălămidă.[5] Astfel, atât omul cât şi 
întreaga creaţie cere aducerea la starea 
de la început; iar aceasta cu putinţă doar 
prin jertfa Mântuitorului.

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,
Readucerea întregii făpturi la starea 

cea dintâi se cuvenea a se face prin însuşi 

De pe pământ la cer
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Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, toată lumea a luminat !
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Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui şi 
desăvârşită prin Duhul Sfânt. Toate au 
fost făcute prin Cuvânt, iar Acesta întru-
pat a împlinit misiunea dreptăţii divine. 
Lucrarea Sfi ntei Treimi de restaurare a 
omului şi a întregii creaţii se săvârşea 
spre îndumnezeirea aparţinătoare pla-
nu lui dumnezeiesc. Răscumpărarea a   lu -
necării lui Adam celui dintâi se putea face 
doar prin unirea tainică a fi rii o meneşti cu 
cea dumnezeiască, în Adam cel Nou sau cel 
de-al doilea, Iisus Hristos Domnul. Scri-
ind despre facerea lumii, Sfântul Vasile 
cel Mare precizează că îndeplineşte ros-
tul unui călăuzitor pentru a arăta „mi-
nunile ascunse ale acestei mari cetăţi. 
Aceasta era vechea noastră patrie; din ea 
ne-a izgonit demonul, ucigaşul omului, 
când a luat în robie pe om cu momelile 
sale. Vei vedea în această cetate facerea 
cea dintâi a omului, dar şi moartea, 
care îndată ne-a cuprins pe noi; moar-
tea pe care a născut-o păcatul, primul 
născut al demonului, cauza răului. Te 
vei cunoaşte atunci pe tine însuţi; te vei 
cunoaşte că eşti din pământ cu fi rea, 
dar operă a mâinilor lui Dumnezeu; 
prin puterea pe care o ai eşti cu mult în 
urma necuvântătoarelor, dar eşti rânduit 
conducător al celor necuvântătoare şi 
neînsufl eţite; eşti inferior prin construcţia 
trupului tău, dar, prin bogăţia raţiunii 
puternic să te înalţi până la cer.”[6] În 
acelaşi sens părintele Dumitru Stăniloae 
spune: „omul îşi dă seama că şi natura 
îşi datorează existenţa raţională nu lui 
sau ei, ci are origine superioară comună 
omului şi ei, raţionalitatea ei răspunzând 
raţiunii lui.”[7] Încă mai arată: „Cuvân-
tul lui Dumnezeu care a creat lumea, 
imprimând în ea raţiunile Sale ca un tot 
unitar, făcându-se Om şi depăşind prin 
jertfa de Sine egoismul adus în umani-
tate de duhurile răutăţii şi de libertatea 
lor pusă în slujba mândriei şi învingând 
ca urmare forţele descompunerii (coru-
perii) materiei şi morţii cu trupul a omu-
lui, va scoate deplin la arătare şi va duce 

la efi cienţă deplină unitatea armonioasă 
a raţiunilor creaţiei, care îşi are temeiul 
în El. Prin aceasta va aduce şi unifi carea 
prin iubire a umanităţii în El, împreună 
cu tot universul, devenit transparent la 
maximum pentru El şi între oameni. El se 
va face astfel transparent prin toate per-
soanele şi lucrurile, ca fundamentul lor 
ipostatic, umplându-le de lumina sensu-
lui lor, de viaţă şi de iubirea unifi catoare. 
Acestea vor fi  trăite în mod conştient de 
oameni. De aceea, prin ei şi în ei vor fi  şi 
străvezii în gradul cel mai neîndoielnic. 
Dar în gradul suprem s-au făcut străvezii 
în umanitatea lui Hristos Domnul. Căci 
în El se face străveziu ipostasul dumne-
zeiesc al Cuvântului, fundamentul unitar 
al creaţiei şi de aceea şi factorul unifi ca-
tor al ei, prin întruparea prin crucea Sa 
pentru noi, prin învierea şi readucerea 
materiei în Sine la incoruptibilitatea  
(nestricăciunea) pentru noi şi pentru tot 
universul. El va reunifi ca în Sine creaţia 
nu numai ca realitate orizontală şi ver-
ticală, ci cu toată istoria ei pozitivă… 
Şi nefericit va fi  cel care nu va fi  văzut 
de nimeni, ca unul ce nu a făcut altuia 
vreun bine. Dar şi mai nefericit va fi  
pentru că prin aceasta n-a rodit în el nici 
o dragoste pentru nimeni şi de aceea nu 
o va putea simţi nici atunci. Aceasta va 
fi  în întunericul singurătăţii, iar ceilalţi 
în lumina comuniunii.”[8] Vedem ast-
fel cum întreaga fi re participă la viaţa 
religioasă, cel credincios reprezentând 
călăuzitorul spre ţinta pe care însăşi pro-
nia dumnezeiască o prevede. Imnografi a 
bisericească este un indicativ edifi cator 
în această privinţă. Spre exemplifi care e 
potrivită o referire la cea prevăzută de 
slujbele Sfi ntelor Pătimiri ale Mântuito-
rului, între care stihira: „Toată făptura s-a 
schimbat de frică, vâzându-Te pe Tine 
Hristoase, pe cruce răstignit. Soarele s-a 
întunecat şi temeliile pământului s-au 
cutremurat. Toate au pătimit împreună 
cu Tine, Cel ce ai zidit toate…”[9] 
Asemenea şi imnele de slăvire a Învierii 
Domnului. De pildă: „Acum toate s-au 

umplut de lumină: şi cerul şi pământul 
şi cele dedesubt. Deci să prăznuiască 
toată făptura Învierea lui Hristos întru 
Care s-a întărit” sau „Ieri m-am îngropat 
împreună cu Tine Hristoase; astăzi mă 
ridic împreună cu Tine, Cel ce ai înviat. 
Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine, 
Însuţi împreună mă preamăreşte, Mân-
tuitorule, întru împărăţia Ta.”[10] La fel 
stihul „Astăzi toată făptura se veseleşte 
şi se bucură, că Hristos a înviat şi iadul a 
prădat.”[11] Aşa cum lămureşte unul din 
dascălii citaţi, în solidaritate cu lumea 
înnoită vor fi  şi trupurile înviate, în baza 
argumentului că Dumnezeu n-a creat 
nimic în zadar.[12] „Această refacere a 
creaţiunii se face pentru a corespunde 
frumuseţii celor înviaţi.”[13] Concludent 
este ceea ce un cunoscut teolog spune că 
Învierea Domnului este un eveniment 
de sens cosmic şi prin aceasta lumea, 
ca şi omul, e deja transfi gurată de slava 
cerească şi, oarecum într-un chip tainic  
deja a dobândit o dumnezeire nouă; deja 
ea poartă în germene nemurirea. Imno-
grafi a cântă pe Cel ce a înviat şi cu El 
lumea pe care a luminat-o împreunând 
cele pământeşti cu cele cereşti.[14] Ceea 
ce se impune în conştiinţa fi ecăruia e 
strădania integrării în viaţa Bisericii, ea 
cuprinzând întreaga lume, capul fi ind 
Însuşi Iisus Hristos Domnul.

Dreptmăritori creştini  şi creştine,
În legătura celor spuse la început e de 

menţionat că slujba Prohodului Domnu-
lui Îl cântă ca pe o Primăvară dulce,[15]  
numire cu înţeles adânc pentru o existenţă 
mereu reînoită în perspectiva eternităţii. 
Primăvara, într-adevăr se referă la în-
treaga lume, omul înălţat pe cele mai 
înalte culmi ale creaţiei reprezentând în-
coronarea lucrării divine. Tot pământul 
se sfi nţeşte prin munca sa. Îndeosebi se 
cunoaşte că lumea satelor este aplecată 
cu precădere spre această strădanie. 
Pentru Biserica noastră anul acesta este 
consacrat satului românesc, precum şi 
celor care potrivit unui pro verb sfi nţesc 
locul prin jertfelnicia lor. Ne rugăm 

ca primăvara harului dumnezeiesc să 
se aştearnă mereu peste sârguinţa lor. 
Întărind voinţa de a lucra în continuare 
largul câmp al cerinţelor pământeşti, 
neuitând însă pe cele cereşti, să aducem 
mulţumire lui Dumnezeu pentru cele 
dobândite până acum, sporind darul Său 
pentru a urca de la pământ spre cer, de la 
cele trecătoare la cele veşnice spre slava 
Lui, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.
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[1] Cf. Pr. Victor Aga, Dicţionar en-

ciclopedic, Timişoara, 1935, p. 261.
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nunţită la Cântarea Cântărilor, în Scri-
eri, partea întâia, Col. Părinţi şi Scriitori 
Bisericeşti, nr. 29, trad. Pr. D Stăniloae, 
şi pr. I. Buga, Bucureşti, 1982, Omilia 
V, p. 182;

[3] Mitropolit Nicolae Krutiţki, Cu-
vântări bisericeşti, trad. Pr. Nicolae M. 
Popescu, Bucureşti 1953,vol. 3, p. 196 
– 203;

[4] Sfântul Ioan Damaschinul, Cano-
nul Învierii, cânt. 1, irmos şi stih.1;

[5] Facerea 3, 6-19;
[6] Sfântul Vasile cel Mare, Omilii 

la Hexaimeron, în Scrieri, partea întâia, 
Col. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, trad. 
Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1986, Omilia 
a VI-a, cap. I, p. 132;

[7] Chipul nemuritor al lui Dumne-
zeu, Craiova, 1987, p. 307;

[8] Idem, p. 386 – 387;
[9] Stihoavna Deniei din Joia Pă-

timirilor şi stihira Vecerniei din Vinerea 
Pătimirilor Domnului;

[10] Sfântul Ioan Damaschin, o.c., 
cânt. a 3-a, stih 1 şi 2;

[11] Idem, o.c., cânt. a 9-a, stih 9;
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[13] Idem, Ibidem;
[14] Nicolae Arseniev, Biserica ră-

săriteană, trad. Arhiereu Tit Simedrea,  
Bucureşti, 1929, p. 20;

[15] Starea a treia, stih 13;
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„Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la moarte, 
Dumnezeu însă, prin învierea Lui, îi condamnă pe 
oameni la nemurire. În locul loviturilor pe care I le-
au dat oamenii, El îi îmbrăţişează; în locul ocărilor, 
El le împărtăşeşte binecuvântări; în locul morţii, El 
le dă nemurirea. Nicicând oamenii n-au arătat ură 
faţă de Dumnezeu ca atunci când L-au răstignit, şi 
niciodată Dumnezeu n-a arătat iubire faţă de oameni 
ca atunci când a înviat. Oamenii au vrut să-L facă 
pe Dumnezeu muritor, El însă, prin învierea Lui, i-a 
făcut pe oameni nemuritori.”

(Sfântul Iustin Popovici)

după toate regulile metodei 
istorice, dacă nu modul Învierii 
lui Hristos şi caracteristicile 
trupului Lui înviat, în orice 
caz faptul Învierii” (Pr. prof. 
Dumitru Stăniloae, Teo logia 
Dogmatică Ortodoxă, e  di ţia a 
III-a, vol. II, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti 
2003, p. 168).

Dimensiunea istorică a 
fap   tului Învierii ne trimite cu 
gândul, la aceea, că deşi În-
vierea lui Hristos nu este un 
produs al istoriei umanităţii, 
evenimentul însuşi are atingere 
cu istoria. Aceasta, în sensul că 
Învierea Domnului deschide 
istoria omenirii spre veşnicie, 
spre realităţile de dincolo de 
imanenţa istoriei. Mai mult 
decât atât, Învierea lui Hristos 
este un fel de germene, care 

transfi gurează energiile oame-
nilor din puterea ce izvorăşte din 
Domnul Cel înviat. Mormântul 
gol al lui Iisus Hristos cheamă 
omenirea la o adâncă refl ecţie 
asupra sensului vieţii, în ge-
neral, şi asupra deschiderii 
a    cestui sens spre orizonturile 
veşniciei, deschise de Învierea 
lui Iisus Hristos. 

Aşadar, cercetarea din punct 
de vedere istoric a Învierii lui 
Iisus Hristos poate ajunge până 
la mormântul gol, în care a fost 
aşezat trupul mort al lui Hristos 
Cel răstignit pe cruce şi până la 
cei care au fost martorii Învierii 
lui Hristos: femeile mironosiţe, 
Apostolii Domnului, Luca şi 
Cleopa, şi până la toţi aceia, 
cărora li s-a arătat Iisus Hristos 
Cel înviat din morţi. 

De asemenea, realitatea 
ac tului Învierii Domnului are 
atingere cu istoria, întrucât 

acest eveniment revarsă peste 
lume noi puteri şi deschide 
acesteia noi orizonturi, arătând 
că istoria nu este statică, ci 
dinamică, că ea nu este în 
mod mecanic cuprinsă în mod 
exclusiv în procesele  automate 
ce se derulează în ea, ci că ea 
este deschisă spre puterile de 
dincolo de istorie, cu care ea 
conlucrează, spre desăvârşirea 
ei.

Din acest punct de ve de  -
re, oamenii au o şansă ex-
cep  ţională de a se deschide 
realităţii Învierii, pentru ca 
să poată primi prin ea multă 
lumină şi bucurie, sens de-
plin al vieţii întru nădejdea 
revelării scopului suprem 
al oamenilor şi al istoriei, 
care este acela de a pregăti 
cerul şi pământul cel nou al 
Împărăţiei (vezi: Apocalipsa 
21, 1 u.).

Dimensiunea istorică a Învierii lui Iisus Hristos
Urmare din pagina 1
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Joi, 18 aprilie 2019 elevii cla-
sei a VIII-a a Şcolii Gimnazia-
le Horia, afl aţi în săptămâna 
„Şcoala Altfel”, au vizitat Fa-
cultatea de Teologie Ortodoxă 
„Ilarion V. Felea” din Arad. 
Tinerii, însoţiţi de diriginta lor, 
profesoara de Religie Adela 
Murg, au fost întâmpinaţi cu 
căldură de către decanul acestei 
instituţii de învăţământ teolo-
gic superior, Pr. Prof. Univ. Dr. 
Cristinel Ioja, şi de către mem-
brii corpului didactic. Scopul 
acţiunii a fost introducerea aces-
tor copii afl aţi la vârsta alegerii 
unui drum în viaţă în atmosfera 
de rugăciune şi studiu a acestui 
aşezământ de formare a teolo-
gilor în vederea slujirii Bisericii 
lui Hristos.

Călăuzele tinerilor au fost 

Părinţii Profesori Conf. Univ. 
Dr. Lucian Farcaşiu şi Lect. 
Univ. Dr. Tiberiu Ardelean, ca-
re le-au arătat aula facultăţii, 
sălile de curs, de lectură, bib-
liotecile şi cabinetul de muzică, 
vorbindu-le despre istoria aces-
tei venerabile instituţii şi despre 

pregătirea pe care o oferă în 
prezent studenţilor ei.

Din partea secretariatului fa-
cultăţii musafi rilor li s-a oferit 
ceai şi dulciuri de post.

Pr. Lucian FARCAŞIU

„Şcoala Altfel” la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad

O parte din evrei au îmbrăţişat creşti-
nismul, apoi el, s-a extins şi la alte po-
poare precum perşii, care aveau ca re-
ligie zoroastrismul. Tocmai de aceasta 
în primele patru secole creştine, primii 
creştini perşi au suferit grele persecuţii 
din partea clerului zoroastrian. Siriaca, 
limba care se vorbea în Persia este un dia-
lect al aramaicii, a limbii lui Iisus. Tra-
ducerea în primele trei secole a Evang-
heliilor în siriacă (siriaca veche) refl ectă 
originea semitică a creştinismului, mai 
exact decât o face originalul grecesc, 
refl ectă un limbaj biblic mult mai fi del, 
decât a făcut-o tradiţia bizantină.

În Persia au existat şi şcoli în care 
principala materie de studiu era Sfânta 
Scriptură, cum este cea de la Edessa, 
întemeiată în secolul al IV-lea numită 
„Şcoala perşilor” şi închisă în 489, din 
ordinul împăratului Zenon. Ea a fost 
mutată totuşi la Nisibe la sfârşitul se-
colului al V-lea şi a devenit una dintre 
principalele centre teologice şi spiri-
tuale ale Bisericii Persiei. Pentru a stu-
dia Biblia în Persia s-au făcut tot felul 
de traduceri. De exemplu au fost traduse 
comentariile lui Teodor de Mopsues-
tia care folosea metoda antiohiană de 
interpretare literală a textului Scriptu-
rii. După o perioadă s-a folosit metoda 
alegorică a lui Origen, şcoala având un 
alt conducător.

Teologia în Persia s-a dezvoltat mult 
şi singurul reprezentant ,,în veacul de 
aur al literaturii creştine siriene, cunos-
cut în lumea întreagă, a fost isaac din 

Ninive, episcop şi apoi ascet care a 
alcătuit trei cărţi despre dumnezeiasca 
lucrare a singurătăţii. A scris trei lucruri 
care nu au fost de mulţi acceptate, iar 
când a ajuns la bătrâneţi adânci, trupul 
său a fost aşezat, în mănăstirea din Sha-
bur. A fost un mare învăţător al Bisericii, 
a cărui experienţă vorbeşte mereu noilor 
generaţii.

O temă deosebit de dezvoltată în 
tradiţia siriacă a fost tema iubirii dum-
nezeieşti.

Gândirea teologică a Sfântului isaac 
Sirul este dominată de ideea că dumne-
zeu este iubire. Iubirea dumnezeiască 
depăşeşte puterea de înţelegere ome neas-
că şi se refl ectă în acţiunea Sa în lume. 
Sfântul Isaac spune: „În tot ce face El 
nu e nimic care să nu fi e în întregime 
milă, iubire şi compasiune, acesta e alfa 
şi omega în tot ce-L poartă.”

Iubirea a fost principalul motiv pen-
tru care Dumnezeu a creat universul şi 
întreaga creaţie. Dumnezeu e dincolo 
de timp, de spaţiu, de orice minte şi 
simţire a fi inţelor create. El este mi-
lostiv şi răbdător, îndurând cu blândeţe 
necuviinţele, păcatele şi fărădelegile, 
cum plitele blasfemii ale demonilor şi 
oamenilor ticăloşi. Dumnezeu se re ve-
lează în creaţia Sa, permanent, iar iu-
birea Sa se afl ă la temelia universului. 
Iubirea dumnezeiască proniază lumea şi 
o călăuzeşte la slăvitul sfârşit când va fi  
„mistuită” în întregime.

Voia lui Dumnezeu abundă de iubire, 
care este izvorul principal a tot ceea ce 
există în univers: „El locuieşte în lu-
mina fi rii Lui; a vrut ca făptura creată 
să se apropie de norul luminos al slavei 
Sale veşnice; a dat cununa veşniciei Lui 
creaţiei pe care a făcut-o, a făcut ca în-
treaga plinătate a ceea ce a aşezat să se 
împărtăşească de veşnicia Împărăţiei 
Lui, Fiinţă, Domn, înălţat mai presus 
de orice lucru introdus ulterior, a cărui 
voinţă e izvorul tuturor fi rilor, din Care 
lumile, creaturile şi fi rile se revarsă ca 
dintr-un izvor fără număr şi fără mar-
gini.”

Dumnezeu nu este numai Creator ci 
şi „Părinte adevărat, Care covârşeşte în 
marea Lui dragoste nemăsurată, toată 
dragostea părintească.” Dumnezeu are 
o neîncetată purtare de grijă pentru toţi 
locuitorii ei: pentru îngeri şi demoni, 
oameni şi animale. Purtarea de grijă a 
Lui fi ind  universală şi-i îmbrăţişează pe 
toţi. Iubirea lui Dumnezeu este în egală 
măsură revărsată asupra tuturor. Sfântul 
Isaac Sirul spunea: „Nu există nici o fi re 
care să fi e prima sau ultima în creaţie...  
tot aşa nici în iubirea Lui faţă de ele nu 
este înainte sau după, nici mai mult sau 
mai puţin, ci aşa cum cunoaşterea Lui e 
continuă şi egală, tot aşa şi iubirea Lui e 
continuă şi egală faţă de toţi.”

Iubirea lui Dumnezeu nu este mai 
mică faţă de îngerii care au căzut, faţă 
de demoni. În Dumnezeu nu există ură 
sau resentiment susţine Sfântul Isaac, 
în schimb Dumnezeu acţionează faţă 
de noi în modalităţile în care El ştie că 
vor fi  avantajoase pentru noi, fi e prin 
intermediul lucrurilor care cauzează su-
ferinţă, fi e prin cele care aduc alinare, 
bucurie sau întristare.

Dumnezeu îi iubeşte la fel pe toţi 
oamenii atât pe cei drepţi cât şi pe cei 
păcătoşi, fără a face deosebire între ei. 
Dumnezeu ştia de viitoarea viaţă în 
păcat a oamenilor înainte să o creeze şi 
totuşi a adus-o la existenţă. Dumnezeu 
cunoaşte toate persoanele cum sunt ele 
şi cu toate acestea iubirea lui faţă de 
ele, nu se schimbă. Chiar şi atunci când 
omul face fapte vrednice de pedeapsă, 
Dumnezeu îl pedepseşte pe om din iu-
bire şi de dragul mântuirii acelei per-
soane şi nu din răzbunare. Dumnezeu îi 
respectă omului liberul arbitru. Imaginea 
lui Dumnezeu ca Judecător este cu totul 
umbrită la Isaac de imaginea lui Dum-
nezeu ca Iubire şi Milă. După Isaac mi-
lostivirea e incompatibilă cu dreptatea. 
Mila depăşeşte toată dreptatea.

„Precum un bob de nisip nu se pune 
în cumpănă cu o mare greutate de aur, aşa 
trebuinţa de judecată dreaptă a lui Dum-
nezeu nu se pune în cumpănă, în privinţa 

asemănării, cu mila Lui. Greşelile tu-
turor oamenilor sunt ca un pumn de ni-
sip căzut în mare, în asemănare cu pro-
nia şi mila lui Dumnezeu, şi precum nu 
se înfundă un izvor ce curge îmbelşugat 
de un pumn de ţărână, aşa nu este biruită 
mila Făcătorului de răutatea făpturilor” 
spune Sfântul Isaac Sirul.

Sfântul respinge ideea de răzbunare 
a lui Dumnezeu aşa cum este înfăţişat în 
Vechiul Testament, ca un Dumnezeu care 
pedepseşte pe cei păcătoşi: „(...) care 
pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor 
ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi 
al patrulea neam.” În Noul Testament se 
aduce în discuţie imaginea unui Dum-
nezeu mult milostiv şi plin de îndurare: 
fi ul risipitor este iertat în totalitate de 
Tatăl care nu-i reproşează absolut nimic 
şi îl pune din nou la cinstea iniţială: i se 
dau haine scumpe şi frumoase, i se dă 
inel scump în deget, i se face un mare 
ospăţ, este sărutat şi îmbrăţişat cu dra-
goste, este primit ca un adevărat fi u, 
imagine confi rmată de Însuşi Fiul Lui 
Dumnezeu, Iisus Hristos. Şi mai mult 
prin întruparea Fiului Lui Dumnezeu, 
din iubire pentru noi păcătoşii, Hristos 
a murit pentru păcatele noastre, ca noi 
crezând în El să dobândim viaţă veşnică. 
Aşadar un mare teolog spunea: „Teme-
te de Dumnezeu din dragoste, şi nu din 
pricina numelui aspru ce I se dă.”

Deoarece Dumnezeu este iubire 
ţin ta desăvârşirii noastre este iubi-
rea desăvârşită faţă de aproapele nos-
tru. Dobândind o inimă milostivă, ne 
asemănăm cu Dumnezeu. O inimă mi-
lostivă se roagă neîncetat pentru toţi oa-
menii şi pentru întreaga creaţie.

Iubirea lui Dumnezeu îmbrăţişează 
totul fără a face discriminare între sfi nţi 
şi păcătoşi între îngeri şi demoni, căci 
fi ecare fi inţă creată e preţioasă în ochii 
Lui, şi fi ecare poate afl a în El un părinte 
iubitor. Şi chiar dacă noi ne îndepărtăm 
de Dumnezeu, El nu se îndepărtează de 
noi, ci ne poartă în Inima Lui plină de 
milostivire.

 Prof. Amalia STANA

Cu prilejul praznicului Învierii 
Domnului, sărbătoare a bucuriei, a 
luminii şi a biruinţei vieţii, colegiul 
de redacţie al publicaţiei „Calea 
Mântuirii” vă urează să aveţi parte 
de alese bucurii, iar Iisus Hristos 
Cel înviat să reverse asupra tuturor 
lumina, pacea şi mântuirea Sa. 

Sărbători fericite, cu binecuvântare 
şi bogate împliniri! 

Şcoala perşilor şi iubirea dumnezeiască

Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare! Paştile Dom-
nului, Paştile! Că din moarte la viaţă şi de pe pământ 
la cer, Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce 
cântăm cântare de biruinţă. 

(Utrenie, Canonul Învierii, Cântarea a I-a)

Hristos a înviat din morţi. Acum toate s-au umplut 
de lumină: şi cerul şi pământul şi cele dedesubt. 
Deci, să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hris-
tos, întru Care s-a întărit. 

(Utrenie, Canonul Învierii, Cântarea a III-a)
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ŞTIRI

Duminica Floriilor sărbătorită la Catedrala 
Arhiepiscopală din Arad
În ziua Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, 
21 aprilie 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie în 
Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, 
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor 
au făcut parte: Pr. Simion Mladin, eclesiarhul catedra-
lei, Pr. Gheorghe Gogan, Pr. Mircea Cricovean, Arhid. 
Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc, Arhid. Florin 
Sirca, inspector şcolar, Arhid. Alexandru Tiulea.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus sub 
titlul ,,Sfânta Taină a Mirului” (cf. citirilor scripturistice 
ale praznicului: Filipeni 4; Ioan 12), în care este afirmată 
întreita misiune a Mântuitorului: învăţătorească, de 
Profet trimis de Dumnezeu; preoţească, ca şi aducător 
a jertfei pentru lume şi împărătească, ca şi biruitor 
asupra răului pentru dobândirea Împărăţiei cerurilor. 
În Vechiul Testament cei care aveau această misiune 
primeau ungerea sfântă. În Sfânta Evanghelie a praz-
nicului, înainte de relatarea intrării triumfale a Mân-
tuitorului în Ierusalim, înscrie şi ungerea Sa cu mir de 
nard, în casa lui Lazăr cel înviat, mort fiind de patru 
zile, lămurind totodată ucenicilor Săi legătura dintre 
acest act şi jertfa Sa pentru mântuirea lumii, urmată 
de învierea din morţi care arată victoria definitivă asu-
pra morţii, reînnoirea întregii firi a omului şi a naturii, 
chezăşia vieţii veşnice, de unde rezultă şi îndemnul 
pentru fiecare a avea pururea pe Domnul în trăirea 
duhovnicească, potrivit Apostolului zilei. În acest con-
text este anunţată şi sfinţirea Marelui Mir în Joia Mare 
a Săptămânii Patimilor Mântuitorului.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de 
către corul Catedralei Arhiepiscopale din Arad, condus 
de către diac. Laviniu Morariu.

Credincioşii prezenţi, la ieşirea din sfânta biserică, 
au primit ramuri de salcie care au fost sfinţite.

Slujire Arhierească la hramul Parohiei 
Arad-Grădişte II
În Duminica Floriilor, 21 aprilie 2019, Preasfinţitul 
Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepis-
copiei Aradului, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica 
cu hramul ,,Intrarea Domnului în Ierusalim”, din Paro-
hia Arad-Grădişte II, înconjurat de un sobor de preoţi 
şi diaconi. Din sobor au făcut parte Arhim. Teofan 
Mada, vicar eparhial, Arhid. Mircea Proteasa, consilier 
economic, Pr. paroh Viorel Roja, Pr. pensionar Viorel 
Merluşcă, Pr. pensionar Ioan Florea, Arhid. Gheorghe 
Lehaci.În cuvântul de învăţătură Preasfinţia sa a vorbit 
celor prezenţi despre Praznicul Intrării Domnului în 
Ierusalim care reprezintă ultima intrare a Mântuitoru-
lui în Cetatea Sfântă înainte de pătimirile, răstignirea, 
moartea şi învierea Sa din morţi. Ierarhul a amintit 
că pericopa evanghelică ce se citeşte în această zi de 

praznic ne pune înainte nu doar icoana prieteniei cu 
Lazăr cel înviat a patra zi de la moartea sa, ci şi pe cele 
două surori ale lui Lazăr, precum şi tabloul sumbru ce 
îl evidenţiază pe Iuda, care mai apoi avea să-L vândă. 
Intrarea Domnului în Ierusalim reprezintă mergerea 
Sa de bunăvoie spre pătimire şi moarte, iubirea Sa 
smerită faţă de oameni, iar participarea noastră la 
această sărbătoare şi la întreaga viaţă liturgică a Bi-
sericii preînchipuie intrarea noastră în Ierusalimul cel 
ceresc după ce săvârşim pelerinajul vieţii pământeşti, a 
subliniat Preasfinţia Sa.

În cadrul slujbei, Preasfinţitul Emilian a sfinţit ra-
murile de salcie care mai apoi au fost împărţite cre-
dincioşilor.

După Sfânta Liturghie, Ierarhul a sfinţit icoana ,,In-
trării Domnului în Ierusalim”, achiziţionată prin grija 
părintelui paroh Viorel Roja şi aşezată pe frontispiciul 
bisericii.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Paroh a  mul-
ţumit Preasfinţitului Emilian Crişanul pentru bucuria 
ce le-a prilejuit-o prin participarea la acest prim hram 
al bisericii precum şi tuturor credincioşilor prezenţi.

Concertul Coralei preoţilor Arhiepiscopiei 
Aradului la Catedrala din Arad
În seara zilei de joi, 18 aprilie, în Catedrala Arhi-
episcopală „Sfânta Treime” din Arad în prezenţa şi cu 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, 
Dr. Timotei Seviciu, după slujba de seară, în absida 
dreaptă, cei treizeci şi unu de părinţi ai Coralei preoţilor 
din Arhiepiscopia Aradului, însufleţiţi de dragoste pen-
tru muzica de cor, dirijaţi de inimosul părinte arhidia-
con Dr. Tiberiu Ardelean, i-au introdus pe credincioşii 
prezenţi în duhul Postului Mare.

Corala preoţilor a fost înfiinţată în anul 2010, la 4 
februarie, în ziua când s-au împlinit 85 de ani de patri-
arhat al Bisericii Ortodoxe Române, la iniţiativa şi cu 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop 
Dr. Timotei Seviciu, fiind alcătuită din preoţi din în-
treaga eparhie arădeană, cu aptitudini muzicale deose-
bite, pasionaţi de arta corală.

Prezentarea concertului a fost făcută de părintele 
Petru Ursulescu, de la Parohia Micălaca-Nouă, care a 
spus că pricesnele şi cântările interpretate sunt expre-
sia pocăinţei omului căzut în păcat, dar care are posi-
bilitatea pocăinţei, a întoarcerii lui la Dumnezeu.

Pricesnele şi cântările interpretate de Corala preo-
ţilor reprezintă strigătul omului ce caută restabilirea 
comuniunii pierdute cu Dumnezeu prin păcat, evocând 
jertfa Mântuitorului pentru mântuirea noastră izvorâtă 
din iubirea dumnezeiască. În prima parte a concertu-
lui au fost interpretate cinci cântări specifice acestei 
perioade, Condacul „Suflete al meu”, „Mai marii po-
poarelor”,  „Doamne, răbdând toate”, „Până când Doam-
ne mă vei uita?”, „Uşile pocăinţei”, şi „Miluieşte-mă, 
Dumnezeule”

În partea a doua a concertului Coralei preoţilor din 
Arhiepiscopia Aradului au fost interpretate patru pri-
cesne deosebite, „Stihira a II-a”, „Miluieşte-mă, Doam-

ne, când sunt strâmtorat”, „Cămara Ta, Mântuitorul 
meu” şi „Oratoriul”.

Ca o încununare a întregii seri a venit cuvântul Înalt-
preasfinţitului Părinte Arhiepiscop, Dr. Timotei, care a 
subliniat faptul ca această perioadă este benefică pentru 
curăţarea sufletului, constituind un moment deosebit în 
urcuşul pe scara virtuţilor spre a ne bucura cu adevărat 
de Lumina Sfântă a Învierii lui Hristos.

Concert prepascal la Catedrala 
Arhiepiscopală din Arad
Cu binecuvântarea Înalpreasfinţitului Arhiepiscop Dr. 
Timotei Seviciu, Arhiepiscop al eparhiei Aradului, în 
seara zilei de 19 aprilie, a avut loc un concert cu numele 
„Acestea zice Domnul” în Catedrala Arhiepiscopală 
din Arad.

Concertul a fost susţinut de „Grupul Vocal Trifon 
Lugojan”, grup format în strana Catedralei în anul 
2011 la iniţiativa lui Roz Marinel, cântăreţ la strana 
Catedralei şi a bunului său prieten Sfetcu Sebastian. 
Numele acestui grup vocal vine de la marele profesor 
Trifon Lugojan, fost compozitor şi profesor de muzică 
bisericească ortodoxă din Arad care a contribuit în 
mod decisiv la proiectul de uniformizare a muzicii 
bisericeşti arădene, realizând notaţia muzicală pentru 
toate slujbele cultului liturgic ortodox, în conformitate 
cu melosul liturgic interpretat în bisericile ortodoxe 
din judeţul Arad.

Concertul a fost prezentat de Arhid. Alexandru 
Tiulea, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta 
Treime”, acesta le-a vorbit celor prezenţi despre 
importanţa şi frumuseţea cântării corale.

În programul cultural-artistic s-au interpretat lu-
crări de: N. Lungu, D. Bortneanschi, Gh. Cucu, Gh. 
Mandicevschi, Ch. W. Gluck şi Sabin Drăgoi, din 
repertoriu făcând parte cântările : „Cămara Ta”, „Stihira 
a II-a”, „Până Când”, „Doamne pe noi miluieşte-ne”, 
„Miluieşte-mă Dumnezeule”, „Şi era la ora a şasea”, 
„Deschideţi mari ale cerului porţi” şi „Acestea zice 
Domnul”, solişti: Sofia Daiana, elevă la liceul de arte 
Sabin Drăgoi şi Iordăchescu Marian, elev la Seminarul 
Teologic Ortodox din Arad. Pe lângă aceste cântări 
corale, cei prezenţi au audiat şi câteva pricesne precum: 
„Pe Domnul lăudaţi-l”, solist: Carla Maria Girigan şi 
„Unde să mă duc eu Doamne?”, solişti: Carina Pirtea 
şi Sfetcu Sebastian.

La final pr. Simion Mladin, eclesiarhul Catedralei 
Arhiepiscopale, a mulţumit grupului coral pentru fru-
mosul concert susţinut, dar şi celor prezenţi.

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


