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EDITORIAL

Încă de la crearea sa, omul a fost rânduit 
să trăiască în comuniune pentru că „nu 
este bine să fi e singur”, aşa că ia fost 
dat un „ajutor potrivit”, adică pe femeie, 
cu care să crească, să se înmulţească şi 
să stăpânească cele ce iau fost dăruite. 
Pentru acestea, Dumnezeu a întemeiat 
Taina căsătoriei, prin care bărbatul „lasă 
pe tatăl şi pe mama sa” şi devine un trup 
cu soţia pentru a creşte duhovniceşte 
împreună cu ea în interiorul familiei. 
Mai mult decât atât, însuşi Mântuitorul 
binecuvintează această Taină la nunta 
din Cana Galileii, unde face şi prima Sa 
minune, importanţa instituţiei familiei fi 
ind arătată în mai multe locuri din Sfân
ta Scriptură, precum şi de către Sfi nţii 
Părinţi ai Bisericii. Numai că evoluţia 
societăţii omeneşti, schimbările sociale, 
culturale şi de mentalitate au angrenat 
în mecanismul lor şi instituţia familiei, 
omul zilelor noastre, omul „modern”, 
schimbânduşi atitudinea faţă de familie, 
în general şi căsătorie, în special. Omul 
contemporan a devenit un om care vrea 
să îşi „trăiască viaţa”, un om „liber” şi, 
prin urmare, fundamentele ce stăteau 
odinioară la baza societăţii, printre care 
se numără familia, sunt considerate 
acum „învechite”. De aici avem numărul 
tot mai mare de cupluri care trăiesc în 
concubinaj şi care fac copii fără să fi e 
căsătoriţi. Cei mai mulţi văd în căsătorie 
o simplă formalitate, scrisă pe „o bucată 
de hârtie”, şi nu adevărata dimensiune 
sacră a acesteia. Exemplele de vedete 
care îşi schimbă „partenerii”, prezentate 
obsesiv de televiziuni, sunt preluate, din 
păcate, cu foarte mare uşurinţă de privi
tori şi considerate repere pentru propria 
viaţă.

Comparând vremurile de acum cu 
cele antice, constatăm cu amărăciune 
faptul că societatea actuală pare, în a 
ceastă privinţă, mai rătăcită decât lumea 
necreştină de odinioară. Căci păgânii res
pectau şi aveau la mare cinste instituţia 
căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie. 
În Viaţa Sfi ntei Tecla, un proconsul 
păgân îi face Sfi ntei apologia căsătoriei 
şi nunţii. Un text vechi de 1500 de ani 
vorbeşte de tradiţia căsătoriei veche de 

când lumea, prin care se asigură per
petuarea neamului omenesc. Căsătoria 
păzeşte de asemenea şi moralitatea oa
menilor, opreşte de la împreunările cele 
fărădelege, fi indcă este o lege nescrisă 
a naturii înseşi: cine fuge de cele fi reşti 
cade în cele nefi reşti. Căsătoria este un 
leac împotriva morţii, pentru că, datorită 
succesiunii pe care o asigură, neamul 
oamenilor redobândeşte pierduta nemu
rire. Iată acest text uimitor de actual:

„Văd, o, fecioară, că nuţi lipseşte 
nimic din nobleţe, nici din demnitate, 
nici din bunăcuviinţa cugetului şi a tru
pului şi că eşti înzestrată cu cele mai 
bune daruri, cum putem presupune din 
ceea ce vedem, eu şi toţi oamenii de aici. 
Dar ce voieşti fugind de nuntă, eu nu mă 
pricep să spun, un lucru atât de cinstit, 
atât de respectat şi lăudat de toţi, oameni 
şi zei deopotrivă. Căci căsătoria, ca să 
spunem pe scurt, umple pământul întreg 
de oameni şi de animale, umple văzduhul 
de păsări şi dă mării cele pe care marea 
le hrăneşte în sânul ei. Această căsătorie 
îndreaptă fi rea morţii înseşi, aducând 
în locul celor răpiţi de moarte pe cei ce 
urmează să trăiască, încât neamul nostru 
este aproape nemuritor, fi indcă oamenii 
care se nasc mereu înlocuiesc pe cei ce 
au plecat dintre noi şi împlinesc rolul, 
rânduiala şi trebuinţa lor.

Această căsătorie este învă ţă
tor înfrânării, cel mai bun hotarnic şi 
paz nic, fi indcă împiedică pururea, prin 
u    nirea legiuită, plăcerile şi împreunările 
fărădelege. Căsătoria face diferenţa în
tre fi ii legitimi şi cei nelegitimi care nu 
sau născut bine şi este criteriul exact 
al unei bune descendenţe. Căsătoria 
a ştiut să păzească neamestecat bunul 
nume al neamurilor. Căsătoria împarte 
moştenirile averilor celor cărora li se 
cuvine şi cum se cuvine. Pentru ce fugi 
de nuntă care este un lucru atât de sfânt 
şi de bun? Căci tatăl tău, alegând nunta 
şi cinstind căsătoria tea dobândit pe tine 
atât de frumoasă. Şi pe fi ecare dintre noi, 
cei ce suntem de bun neam, nunta nea 
adus la lumină şi la viaţa prezentă. 
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Lecţii de la păgâni

Iubiţi credincioşi şi credincioase,
La început, Dumnezeu a creat din 

marea Sa iubire totul iar la urmă La 
făcut pe om ca şi „coroana creaţiei”. 
Dacă Sfânta Scriptură ne învaţă că totul 
a fost creat de Dumnezeu prin voinţa 
divină, pe om La creat în mod activ, 
„Luând Domnul Dumnezeu ţărână din 
pământ, a făcut pe om şi sa făcut omul 
fi inţă vie”. (Facere 2, 7). Aşadar trupul 
este materie, pământ iar sufl etul este su
fl area lui Dumnezeu, viaţa. În momen
tul în care sufl etul iese din trup intervine 
moartea. Dacă trupul este trecător, vre

melnic, supus stricăciunii, sufl etul este 
viu şi nemuritor şi el se va întoarce la 
Dumnezeu fi ind supus judecăţii de a 
lua plată pentru ceea ce a făcut în viaţă. 
Ştiind că moartea este o stare de trecere 
de la viaţa aceasta la viaţa veşnică, vom 
vorbi astăzi despre nemurirea sufl etului. 

Fraţi creştini,
În Sfânta Evanghelie de astăzi se 

vorbeşte despre o minune săvârşită de 
Mântuitorul Iisus Hristos asupra unei 
copile de 12 ani care a murit. 
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Pr. Petru URSULESCU

Sufl etul, „lucrul cel nemuritor”
Duminica a XXIV-a după Rusalii

„În vremea aceea a venit la Iisus un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era maimarele 
sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, căci avea numai 
o fi ică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile Îl 
împresurau. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu 
doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu putuse să fi e vindecată, apropiinduse pe la 
spate, sa atins de poala hainei Lui şi îndată sa oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: 
Cine este cel ce sa atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au 
zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce sa 
atins de mine? Iar Iisus a zis: Sa atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit 
din Mine. Şi, femeia, văzânduse vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus 
de faţă cu tot poporul din ce cauză sa atins de El şi cum sa tămăduit îndată. Iar El ia 
zis: Îndrăzneşte, fi ică, credinţa ta tea mântuit. Mergi în pace. Şi încă vorbind El, a venit 
cineva de la maimarele sinagogii, zicând: A murit fi ica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. 
Dar Iisus, auzind, ia răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi venind în casă 
na lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov şi pe tatăl 
copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; 
na murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi 
apucândo de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoalăte! Şi duhul ei sa întors şi a înviat 
îndată; şi a poruncit El să i se dea să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El lea 
poruncit să nu spună nimănui ce sa întâmplat.” (Luca 8, 4156)
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Profesorul Haralambos Bakirtzis, 
în legătură cu această chestiune, 
notează următoarele: În biserica 
Sfântului Dumitru cunoaştem, 
din istorisirile minunilor, că se 
acorda îngrijire medicală bol
navilor de diverse categorii: 
guvernatorul paralitic Marianos, 
guvernatorul care suferea de 
hemoragie continuă, locuitori ai 
oraşului cu boli grave precum: 
febre maligne, edeme bubonice, 
hemoptizii (simptome ale tuber
culozei), boli nervoase, asemeni 
cazurilor soldatului îndrăcit, a 
guvernatorului hemiplegic (pa
ralizie a unei jumătăţi laterale a 
corpului), ş.a.

Bolnavii erau transportaţi la 
biserică de către rudele acestora 
pe tărgi, cu animale de tracţiune 
sau pe braţe. Aceasta înseamnă 
că nu exista un serviciu de 
ambulanţă şi că locul de îngri
jire al celor suferinzi se găsea 
în interiorul bisericii sau în una 
din clădirile sale anexe.

Imediat după intrarea bol
navului, îngrijitorii bisericii 
îi aduceau o saltea, adică îi dă
deau un pat. În cadrul îngrijirii 
suferinzilor erau cuprinse de 
asemenea hrana şi băile calde. 
Rudele lor nu aşteptau alături 
de aceştia în timpul nopţii. De 
aici reiese faptul că biserica 
Sfântul Dumitru dispunea de 
personal medical adjuvant pe 
durata nopţii, selectat probabil 
pe bază de voluntariat. În nici 

o situaţie nu se face referire la 
vreo plată financiară în schim
bul asistenţei medicale. Bolna
vii stăteau toţi în acelaşi loc, 
iar în timpul nopţii aveau loc 
vindecări minunate, odată cu 
vizita Sfântului Dumitru.

Sau păstrat mozaicuride
dicaţie, prin care cei vindecaţi 
îşi exprimă recunoştinţa, pre
cum de exemplu mozaicul 
coloanei pătrate din partea 
nordică a Sfântului Altar, care 
are inscripţia: „Oamenii mau 
dezamăgit, însă puterea ta mia 
dat viaţă; mulţuminduţi îţi ofer 
icoana, Klimis (Clement)” (Mi
nunile Sfântului Dumitru, Tesa
lonic, 1997, pp. 368369).

(Sfinţii noştri, Sfânta Mitropolie a 
Tesalonicului. Biserica Sfântul Dumi
tru – Ocrotitorul, Ediţie îngrijită de Pr. 
Asterios Karabatakis, Tesalonic)

Sufletul, „lucrul cel nemuritor”

Şi fiecare dintre noi nu
maidecât pleacă din această 
viaţă, dar prin nuntă lasă în 
urmă pe altul asemenea lui, 
care îl înlocuieşte.” (Viaţa şi 

minunile sfintei întâi Muceniţe 
şi întocmai cu apostolii, Tecla, 
pp. 5253, Editura Doxologia, 
2017).

Este trist, nui aşa?, fap
tul că destul de mulţi dintre 

creştinii zilelor noastre sunt în 
ceea ce priveşte cunoaşterea 
şi respectarea legilor firii sub 
nivelul păgânilor din vechime. 
Abecedarul vieţii se cere iarăşi 
deschis şi învăţat.

Ea era fiica mai marelui 
sinagogii din Capernaum, pe 
nume Iair, care, trecând peste 
„bariera” credinţei sale (iudeii 
nuL recunoşteau pe Hristos 
drept Mesia), a căzut la picio
arele lui Iisus rugânduL să vină 
săi vindece fiica ce era pe mo
arte. Însă vestea cea rea a căzut 
peste capul lui Iair, cineva la 
anunţat că fiica lui a murit. În 
acel moment, deznădejdea a cu
prins sufletul lui Iair, dar auzind 
acestea, Iisus Sa apropiat cu 
blândeţe de tatăl îndurerat şi ia 
zis: „Nu te teme, crede numai 
şi se va izbăvi fiica ta” (Luca 
8,  50). Şi a mers Iisus în casa 
lui Iair schimbând tristeţea în 
bucurie. A luat copila de mână 
zicândui: „Copilă, scoalăte”. 
Şi îndată copila a înviat şi iau 
dat să mănânce. Viaţa a revenit, 
sufletul nemuritor sa întors în 
trupul copilei. Mare a fost bu
curia lui Iair şi a celor ce erau 
de faţă, însă, mare este bucuria 
noastră a tuturor celor ce cre
dem în Iisus Hristos Cel înviat, 
Care a dăruit Viaţă tuturor oa
menilor.

Iubiţi credincioşi şi credin
cioase,

Încă din Vechiul Testament 
oamenii au avut credinţa că 
sufletul omului trăieşte şi după 
moarte. În Noul Testament 
Fiul lui Dumnezeu întrupat nu 
numai că propovăduieşte În
vierea, ci şi dovedeşte nemuri
rea sufletului prin minunile pe 
care lea săvârşit. Întruparea 
Mântuitorului, activitatea Sa 
pământească şi Jertfa de pe 
Cruce sunt urmate de Înviere, 
la care suntem fiecare dintre 
noi chemaţi. „Aceasta este voia 
Tatălui Meu, ca oricine vede pe 
Fiul şi crede în El să aibă viaţă 
veşnică şi Eu îl voi învia în ziua 
cea de apoi”, spune Hristos. 
(Ioan 6, 40). Sfântul apostol 
Pavel scria corintenilor: „Că de 
vreme ce printrun om a venit 
moartea, tot printrun om şi în
vierea morţilor. Căci, precum 
în Adam toţi mor, în Hristos 
toţi vor învia” (I Corinteni 15, 
2122). Aceasta este învăţătura 
Bisericii noastre că omul nu 
se sfârşeşte cu moartea fizică, 
ci ea este o trecere de la viaţa 
vremelnică la viaţa veşnică. 

Sufletul nu moare odată cu 
trupul, el se mută la Cer unde 
va avea loc Dreapta Judecată 
în urma căreia Dumnezeu va 
stabili locul de fericire sau de 
osândă, după cum a lucrat pe 
pământ. 

În această viaţă omul trebuie 
să poarte grijă de suflet, de „lu
crul cel nemuritor”, după cum 
mărturiseşte foarte sugestiv 
Troparul închinat cuvioşilor şi 
cuvioaselor,  „Întru tine, Părinte 
(Maică), cu osârdie sa mân
tuit cel după chip, căci luând 
Crucea ai urmat lui Hristos şi 
luptând, ai învăţat să nu se uite 
la trup căci este trecător, ci să 
poarte grijă de suflet, de lucrul 
cel nemuritor. Pentru aceasta 
şi cu îngerii se bucură, (Prea) 
Cuvioase (ă) Părinte (Maică), 
duhul tău”.

Văzând toate acestea, să fa
cem voia lui Dumnezeu purtând 
grijă de cel mai de preţ DAR al 
lui Dumnezeu făcut nouă, sufle
tul nostru, strigând din adâncul 
inimii „Iisuse, Cel ce ai înviat 
din morţi, înviază şi sufletele 
noastre!” 

Amin.
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Nu de prieteni ducem lipsă, ci de inimi prietenoase
Învăţăm, încă din pruncie, că avem 
un înger păzitor sau că ne aflăm sub 
ocrotirea sfinţilor ale căror nume le 
purtăm. Dar nu ne învaţă nimeni că şirul 
prietenilor din Cer, însă atât de aproape 
de noi, este cu mult mai mare decât ne 
putem imagina. Avem impresia că noi 
am descoperit câte un sfânt – cum e 
cazul, în ultimii ani, cu Sfântul Efrem 
cel Nou – şi, căpătând evlavie la el, nil 
câştigăm de prieten. În fapt, înainte de 
a avea noi evlavie la un sfânt, acesta a 
avut „evlavie” la noi. Şi convertitul are 
impresia că el La descoperit pe Dumne
zeu sau a ajuns la El, deşi realitatea este 
că Dumnezeu Sa lăsat descoperit. Nu 
noi alergăm la Dumnezeu, ci El aleargă 
mereu spre noi, iar noi deschidem ochii 
– „ne venim în sine” (cf. Luca 15, 17) 
–, sesizând această mişcare. ŞiL întâl
nim. Aşa este şi în cazul sfinţilor. Ei ne 
sunt prieteni înainte de ai descoperi 
noi, ca atare. Nu noi le „cerem priete
nia”, noi doar ne trezim la realitate şi 
sesizăm tovărăşia lor, dragostea lor atât 
de smerită şi de discretă.

Am scris rândurile de mai sus inspi
rat fiind de Sfântul Mare Mucenic Dimi
trie. Anul trecut, cam pe vremea aceas
ta, aflat în chiliuţa pe care mio oferise 
Mănăstirea Vilaller din Pirinei am trăit, 
dintrodată, sentimentul unei prezenţe 
copleşitoare, extrem de familiare. Întro 

fracţiune de secundă am „văzut” că, în 
multe momente grele ale vieţii mele, 
lam avut alături pe ocrotitorul cetăţii 
Tesalonicului – dar şi al bisericii din 
satul în care am copilărit, în care mam 
împărtăşit de atâtea ori şi în care mam 
spovedit prima dată. Mam văzut „în
fiat” de acest mare sfânt, care a vegheat 
asupra mea chiar şi în momentele în care 
faptele mele şi zbaterile mele existenţiale 
mă transformaseră întrun personaj mai 
degrabă smintitor pentru cei din jur. Am 
înţeles că, deloc întâmplător, paşii mi
au fost purtaţi de două ori prin Grecia, 
având şansa de a mă închina la sfintele 
sale moaşte. Că atunci când nu aveam 
unde locui cu familia, el a mijlocit să 
primesc de la Mitropolie un spaţiu loca
tiv întro casă a parohiei „Sfântul Dimi
trie” – Balş. După ce am fost hirotonit, 
prima mea „Înviere” slujită ca preot a 
fost întro biserică din Iaşi cel are ca 
ocrotitor pe sfântul „izvorâtor de mir” 
şi în care slujea şi slujeşte şi acum un 
preot cu numele Dumitru (Boboc), un 
prieten de suflet al familiei mele. Şi mai 
sunt multe alte momente din viaţa mea 
în care am simţit mâna binefăcătoare şi 
protectoare a Sfântului Mare Mucenic 
Dimitrie.

Citindui viaţa, am realizat că, pre
cum toţi „casnicii lui Dumnezeu” (cf. 
Efeseni 2, 19), şi Sfântul Dimitrie îşi 

asumă pe cei încredinţaţi lui precum o 
mamă devotată care nu renunţă niciodată 
la pruncii ei, indiferent pe ce cărări apucă 
la maturitate. E consemnat chiar un mo
ment în care, deşi Dumnezeu ar fi vrut 
să lase cetatea Tesalonicului în mâinile 
păgânilor, sfântul refuză să plece cu 
moaştele de acolo şi stăruieşte pentru 
iertarea conaţionalilor săi. Obţine însă 
doar o amânare, pentru că vine şi mo
mentul în care însuşi Sfântul Dimitrie 
primeşte, cu multă durere şi cu lacrimi, 
să părăsească Tesalonicul ce ajunge, ast
fel, în mâinile otomanilor pentru o vreme 
îndelungată. Se pare că tesalonicenii 
căzuseră în grele păcate, se depărtaseră 
mult de credinţă, încât şi preoţii de la 
catedrala ce adăpostea moaştele Sfântu
lui Dimitrie vindeau pe bani grei, în loc 
să dăruiască, mirul ce izvora necontenit 
din înmiresmatul său trup. Acest mo
ment îl determină pe Părintele Cleopa 
Ilie să exclame, întro predică ţinută în 
ziua de 26 octombrie: „Fraţii mei, cum 
vam spus, Sfântul Dimitrie şi toţi sfinţii 
se roagă pentru noi. Însă de la o vreme, 
dacă nu ne îndreptăm viaţa noastră, şi 
Dumnezeu, şi sfinţii Lui ne părăsesc”.

Chiar ne părăsesc sfinţii? Ne lasă 
orfani de orice ajutor şi ocrotire? Un 
răspuns corect la aceste interogaţii ne 
oferă viaţa duhovnicească. Treptele de
săvârşirii creştine includ şi un moment al 

„harului părăsirii”. E situaţia paradoxală 
în care omul percepe că Dumnezeu la 
părăsit (v. Psalmi 21, 1; Matei 27, 46), 
dar în care Dumnezeu continuă să fie 
prezent, de fapt. Obiectiv vorbind, harul 
Domnului nu ne părăseşte în astfel de 
momente, dar subiectiv, noi percepem 
acest „interval” de libertate şi „loc” de 
creştere duhovnicească drept părăsire. 
Dimpotrivă, unde „sa înmulţit păcatul, 
a prisosit harul” (Romani 5, 20).

Aşa este şi cu „părăsirea” noastră 
de către sfinţi. Putem uita de ei şi, prin 
fapte şi prin gânduri necurate, săi 
îndepărtăm. În fapt, noi ne depărtăm de 
ei, în timp ce sfinţii aşteaptă, cu durere 
şi cu nădejde, întoarcerea noastră şi mo
mentul în care vom primi să fim din nou 
ajutaţi de aceştia. Stricăm prietenia cu 
ei, legând prieteşug cu duhurile întuneri
cului. Dar sfinţii nu ne pot fi neprieteni. 
Ne respectă deciziile, dar nimic nu ne 
poate alunga din inima lor. Şi cât de trist 
e omul care, înconjurat de atâta mulţime 
de sfinţi – adică de prieteni – alege să 
trăiască singur! Convulsiile agonizante 
ale lumii de azi din astfel de tristeţi se 
alimentează. Nu, nu ne putem plânge că 
suntem singuri – neajutoraţi, neînţeleşi, 
neîmpliniţi. Nu de prieteni ducem lipsă, 
ci de inimi prietenoase.

(doxologia.ro)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 
dătătorul de sănătate

Urmare din pagina 1
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Lucian Zenoviu Bot, Dinamica unităţii ecleziale. Comuniunea şi 
comunităţile – Ed. Presa Universitară Clujeană, 2017, 410 pagini

Caracterul militant şi dea dreptul 
agresiv al secularismului din socie
tatea postmodernă, ca şi frământările 
spirituale afl ate în derută şi confuzie, 
determină tot mai mult apelul la ecle
siologie, încât variatele aspecte ecle
siologice constituie obiectivul studiilor 
biblice, patristice, moralspirituale, ca
nonice şi mai ales pastoralmisionare, 
ce se săvârşeşte „in nomine Christi” şi 
„in nomime ecclesiae”.

În acest context, studiul de faţă îşi 
propune să recupereze gândirea spi
ritualităţii patristice, evidenţiind una 
din problemele gândirii Dascălilor Bi
sericii, şi anume: cum este înţeleasă 
unitatea Bisericii. Autorul precizează în 
acest sens că nuşi propune să explice 
„esenţa” Bisericii, nici să lămurească 
ontologia relaţiilor intercomunitare sau 
semnifi caţia misiunii Ortodoxiei, ci să 
descrie dinamica unei unităţi ecleziale 
prin afi rmarea comuniunii katolice şi a 
sobornicităţii comunitare.

Prezenta cercetare are o întreită co
ordonare şi se întemeiază pe trei pre
mise fundamentale. În primul rând, 
caracterul triadologic al eclesiologiei, 
în sensul că învăţătura despre Biserică 
este dependentă dogmei Sfi ntei Tre
imi şi decurge din aceasta. În al doi
lea rând, antinomia eclesiologiei, în 
sensul că ekklesia nu poate fi  descrisă 
doar ca realitate cerească sau doar ca 
experienţă pământească atâta timp cât 
istoria şi eshatonul formează o simbioză 
în Biserică, încât singura modalitate de 
a evita tendinţele monofi zite sau nesto
riene recurente în eclesiologia actuală, 
este recunoaşterea şi cultivarea anti
nomiilor biblice şi patristice. În al treilea 
rând, dimensiunea integratoare a eclesi
ologiei, în sensul că studiul unităţii ecle
ziale implică toate aspectele teologice, 
deopotrivă liturgice, canonice, pastorale, 
sau ale oricărei discipline ştiinţifi ce.

Referindune la structura lucrării, 
în rezumat, vom spune că primele trei 
capitole dezvoltă tema unităţii Bisericii 
în baza textelor patristice şi liturgice, iar 
cea dea patra secţiune face analiza ecle
siologiei contemporane aşa cum apare 
ea în dialogurile bilaterale, în dialogul 
multilateral, precum şi în opera Mit
ropolitului Ioannis Zizioulas şi în opera 
Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae.

În detaliu, primul capitol se in
titulează „Sfânta Treime şi unitatea Bi-
sericii şi viziunea Părinţilor Capadoci-
eni. Premisele trinitare ale eclesiologiei 
răsăritene”.

Cercetarea este restrânsă la textele 

sfi nţilor Vasile cel Mare, Grigorie de 
Nazianz şi Grigore de Nyssa, întrucât 
învăţătura ortodoxă despre Sfânta Tre
ime sa cristalizat datorită eforturilor 
acestora. Primul subcapitol detaliază 
concepţia Sfi nţilor Vasile cel Mare şi 
Grigorie de Nazianz privind unitatea 
Dumnezeiască, arătând asemănările şi 
deosebirile dintre teologhisirea celor 
doi Părinţi ai Bisericii, cu precizarea 
că valoarea lor creatoare este reliefată 
atunci când textele sunt citite împreună, 
în duhul Bisericii. Cel de al doilea sub
capitol intitulat: Sfânta Treime şi uni
tatea creaţiei după Sfi nţii Grigore de 
Nyssa şi Vasile cel Mare, sintetizează 
raportul dintre unitatea lui Dumnezeu 
şi sobornicitatea creaţiei. Ultimul sub
capitol punctează câteva concluzii pri
vind premisele trinitare ale eclesiologiei 
ortodoxe.

Capitolul II: Hristos Cap al Bisericii 
porneşte de la antinomiile stripturistice 
şi patristice referitoare la relaţia dintre 
Hristos şi Biserică, interpretată în ter
menii unei sinergii care păstrează speci
fi citatea lui Hristos şi a Bisericii. Primul 
subcapitol, reliefând raportul dintre 
Hristos şi Biserică, înfăţişează doctrina 
eclesiologică a Sfi nţilor Clement Romanul, 
Irineu de Lyon, Ciprian de Cartagina şi a 
lui Origen. În baza analizei comparative 
este explicată unitatea ekklesiei întrun 
Trup şi pleroma comuniunii cu Dum
nezeu. Al doilea subcapitol referitor 
la dinamica unităţii ecleziale şi meta-
noia, porneşte de la faptul că în cen
trul preocupărilor primelor comunităţi 
creştine stă ideea libertăţii omului de 
a alege între o mişcare ascendentă sau 
descendentă privind comuniunea cu 
Sfânta Treime „A vorbi despre metanoia 
în descrierea dinamicii unităţii ecleziale 
– spune autorul – înseamnă a exprima 
participarea omului prin har la adevăr, 
la viaţă şi la iconomia lui Dumnezeu. 
Înseamnă, deopotrivă, a enunţa sensul 
acestei participări prin Duhul Sfânt şi 
efectul ei asupra fi inţei umane. Meta
noia este cuvântul ce înfăţişează cel mai 
limpede darul unităţii făcut Bisericii la 
Cincizecime şi dinamica acestei unităţi. 
Metanoia este itinerarul ce rânduieşte 
experienţa fi ecărui mădular şi orientarea 
ce defi neşte întregul Trup şi comuniu
nea întreagă” (pagina 152). Dinamica 
unităţii ecleziale se prezintă ca metanoia 
sub aspectele credinţei, vieţii şi sluji
rii care au relevanţă atât pentru fi ecare  
persoană, cât şi pentru comunitate. Dacă 
în Iisus Hristos mişcarea de metanoia are 
un caracter personal, prin evenimentul 
Cincizecimii această mişcare primeşte 
o continuitate comunitară, săvârşită 
prin lucrarea Sfântului Duh, încât calea 
către metanoia personală depinde astăzi 
de dobândirea harului dat comunităţii 
apostolice.

Capitolul III: Biserica sobornicească. 
Cincizecimea şi dinamica unităţii ecle-
ziale dezbate experienţa practică a Bi
sericii nuanţând tema sobornicităţii 
în relaţie cu pleroma sau catolicitatea 
ekklesiei. Raportul de corelaţie dintre 
cele două dimensiuni este clarifi cat de 
istoria termenului „soborny”, care reia 
semnifi caţia primară a lui „katholikos”, 
însemnând „potrivit întregului”. Astfel, 

sobornicitatea este defi nită ca realizare 
sinodală a catolicităţii implicite Biseri
cii. Primul subcapitol prezintă o analiză 
teologică a Slujbei Praznicului Cin
cizecimii, cu evidenţierea raportului din
tre pogorârea Sfântului Duh, adevărata 
cunoaştere şi rezidirea existenţei create. 
Cel deal doilea subcapitol prezintă acest 
întreit raport în conexiune cu problema 
organizării teritoriale a ekklesiei. Biseri
cile locale, indiferent când şi unde există, 
sunt constituite în aceeaşi comuniune cu 
Dumnezeu  şi sunt zidite în acelaşi Trup 
al lui Hristos. Dimensiunea identică a 
experinţei ecleziale nu anulează cali
tatea istorică, particularităţile comuni
tare sunt specifi citatea fi ecărui credin
cios, ci ridică aceste diferenţe la Dum
nezeu. Tocmai pentru că are o coerenţă 
eonică în Duhul Sfânt, Biserica poate 
valorifi ca diversitatea creaţiei şi poate 
exprima deopotrivă comuniunea tu
turor făpturilor. Astfel, Biserica îşi va 
actualiza comuniunea în toate timpurile 
şi în toate locurile, fără să o modifi ce 
esenţial. 

Capitolul IV: Dinamica unităţii ecle-
ziale astăzi. Comuniunea Bisericii şi Bi-
serica în comuniune.

Acest capitol analizează principiile 
eclesiologiei contemporane în prisma 
dialogurilor bilaterale şi multilaterale. 
Primul subcapitol oferă o perspectivă 
istorică şi teologică asupra a trei dia
loguri bilaterale: luterancatolic, angli
cancatolic şi ortodoxcatolic. Al doilea 
subcapitol dezbate trei dintre dialogu
rile multilaterale, şi anume: „Unitatea 
Bisericii în comuniune: dar şi vocaţie” 
– Camberra, 1991; „Către koinonia în 
credinţă, viaţă, şi mărturisire” – Santia
go de Compostela, 1993, şi: „Biserica 
că tre o viziune comună” – acceptată de 
Adunarea de la Busan, 2013. Din analiza 
textelor rezultă că dialogul multilateral a 
păstrat aceleaşi caracteristici, alternând 
doar accentele teologice. Cel deal 
treilea subcapitol face o analiză a eclesio
logiei Mitropolitului Ioannis Zizioulas, 
evidenţiind că scrierile sale se referă la 
întemeierea triadologică a unităţii ecle
ziale, realizarea euharistică a comuni
unii ortodoxe şi necesitatea slujirii epis
copale în Biserică. Al patrulea subcapi
tol analizează viziunea eclesiologică a 
Părintelui Profesor Dumitru  Stăniloae. 
Sunt indicate asemănările şi deosebirile 
dintre perspectiva Mitropolitului Ioannis 
Zizioulas şi cea a Părintelui Stăniloae cu 
sistematizarea premiselor eclesiologice. 
Acest subcapitol rezumă şi generalizează 
concluziv dialogurile bilaterale şi multi
laterale, precum şi teologia Mitropolitu
lui Ioannis Zizioulas şi cea a Părintelui 
Profesor Dumitru Stăniloae, arătând 
contingentele şi in contingenţele exis
tente între eclesiologia contemporană şi 
teologhisirea primelor secole. 

Concluziile generale schiţate de au
tor reprezintă o sinteză a dezbaterii, spre 
a dezvălui valenţa cercetării pe care a în
treprinso, precum şi evidenţierea teme
iurilor axiomatice ale dinamicii unităţii 
ecleziale. Precizarea fi nală este legată 
de faptul că spiritualitatea ortodoxă, 
păstrând anumite rigori ascetice şi mis
ionare, impune ca în dinamismul unităţii 
ecleziale să existe o interpătrundere or

ganică şi funcţională între abordarea 
dogmatică şi cea practică, încât aceasta 
trebuie să aibă în centru tocmai prob
lematica duhovnicească, pornind de la 
semnifi caţia comunităţilor locale a paro
hiei şi eparhiei.

Bibliografi a generală ilustrează în
treg periplul întreprins de autor în cer
cetarea sa. Discernem din lista de autori 
perspicacitatea şi acurateţea de selecţia 
specifi că autorului, precum şi modul in
genios de utilizare a bibliografi ei pe tot 
parcursul lucrării. 

Menţionăm că Părintele dr. Lucian 
Zenoviu Bot sa documentat asupra su
biectului în cadrul studiilor efectuate la 
Institutul Ecumenic din Bossey – Gene
va, încât dovedeşte o foarte bună infor
mare şi orientare în literatura patristică şi 
teologică de specialitate. Ca urmare, au
torul a surprins şi a aprofundat punctele 
nodale ale subiectului, referinduse şi 
stăruind pe larg, cum este şi fi resc întro 
lucrare de doctorat, asupra implicaţiilor 
practice specifi ce spiritualităţii orto
doxe. 

Autorul stăpâneşte metoda teologică 
de cercetare şi expunere ştiinţifi că, 
specifi că teologiei dogmatice şi spi
ritualităţii ortodoxe, dovedind putere de 
analiză şi sinteză, precum şi un echilibru 
al judecăţii în probleme controversate.

Forma de expunere este adecvată 
lucrărilor ştiinţifi ce, tratând problemele 
întrun stil sobru, curgător şi antrenant.

Prin perspectiva nouă în care a 
bordează tema, prin bogăţia ideilor şi 
implicaţiilor care le sugerează, ca şi prin 
metoda riguroasă de cercetare, prezen
tul studiu se înscrie ca o contribuiţie 
importantă în domeniu.

În încheiere, concluzionăm cu cuvin
tele Înaltpreasfi nţitului Dr. Irineu Popa, 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropoli
tul Olteniei, coordonatorul prezentei 
te ze de doctorat, care în Prefaţa volu
mului evidenţiază faptul că „studiul 
părintelui asistent universitar dr. Lucian 
Bot comportă exigenţele academice ale 
unei teze de doctorat, fapt cei permite 
să deschidă un dialog ştiinţifi c şi critic. 
Autorul cărţii, fără să rămână în vreun 
fel tributar problematizărilor scolas
tice, ajunge să stârnească preocupări 
existenţiale care să faciliteze trasarea 
unor principii sau concluzii teoretice. 
Pentru că îşi fundamentează teza în gân
direa patristică şi liturgică a Bisericii 
din primele secole, respectiv pentru că 
doreşte să recupereze «chipul duhov
nicesc al întrebărilor» privind unitatea 
ekklesiei, părintele asistent depăşeşte 
limitele înguste ale unei cercetări su
perfi ciale şi abstracte. Tema dinamicii 
unităţii în Biserica Ortodoxă nu este 
şi nici nu poate fi  elaborată sub pre
siunea necesităţii defi nirii «fi inţei» Bi
sericii printro terminologie simplistă. 
Dimpotrivă, învăţătura noastră porneşte 
de la experienţa Sfi nţilor Părinţi şi de la 
practica bimilenară a Bisericii”.  
 

Pr. Sorin COSMA 

comunităţile

C

sfi nţilor Vasile cel Mare, Grigorie de 
Nazianz şi Grigore de Nyssa, întrucât 
învăţătura ortodoxă despre Sfânta Tre
ime sa cristalizat datorită eforturilor 
acestora. Primul subcapitol detaliază 
concepţia Sfi nţilor Vasile cel Mare şi 
Grigorie de Nazianz privind unitatea 
Dumnezeiască, arătând asemănările şi 
deosebirile dintre teologhisirea celor 
doi Părinţi ai Bisericii, cu precizarea 
că valoarea lor creatoare este reliefată 
atunci când textele sunt citite împreună, 
în duhul Bisericii. Cel de al doilea sub
capitol intitulat: Sfânta Treime şi uni
tatea creaţiei după Sfi nţii Grigore de 
Nyssa şi Vasile cel Mare, sintetizează 
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IPS Părinte Timotei a târnosit biserica 
,,Naşterea Domnului” din Arad
În Duminica a XXIIIa după Rusalii Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului a săvârşit 
slujba târnosirii bisericii „Naşterea Domnului” din 
parohia AradMicalaca Veche II, urmată de Sfânta 
Liturghie arhierească, în soborul preoţilor şi în prezenţa 
autorităţilor centrale, judeţene şi locale cu participarea 
unui număr mare de credincioşi din parohie şi din întreg 
municipiul Arad. Din sobor au făcut parte Preacuvio
sul Părinte Visarion Neag, stareţul Mănăstirii Crişan, 
Preacucernicul Părinte Flavius Petcuţ, protopop al 
Aradului şi Părintele Arhid. Dr. Tiberiu Ardelean, ins
pector bisericesc.

Biserica a fost unsă la exterior şi înlăuntrul ei cu 
Sfântul şi Marele Mir şi stropită cu apă sfinţită; sau aşezat 
Sfintele Moaşte în piciorul Sfintei Mese, hrisovul sem
nat de soborul slujitor, icoanele Sfinţilor Evanghelişti 
în cele patru colţuri ale Sfântului Jertfelnic. În timpul 
Sfintei Liturghii a fost înălţată rugăciune de pomenire 
pentru ctitorul sfântului lăcaş, părintele Iacob Bupte, 
trecut la Domnul cu doar cinci luni în urmă.

 La momentul rânduit Chiriarhul a rostit bogatul şi 
pilduitorul cuvânt de învăţătură, intitulat: „Lupta cea 
nevăzută”, cf. citirilor de la Efeseni II, 410, respectiv 
Luca VIII,2639. Lupta nevăzută, nu cea obişnuită pe 
câmpul material, ci cea purtată pe cel spiritual, Mân
tuitorul vindecă pe demonizatul din Gherghesa, care, 
smuls de sub stăpânirea celui rău, vrea săL urmeze pe 
Domnul, dar este trimis să propovăduiască binefacerile 
Lui, Cel ce este Domnul cel Tare şi Puternic, începând 
cu casa şi familia sa. Cuvintele psalmului 23 intră în 
rânduiala târnosirii (sfinţirii) bisericii, îndemnând pe 
fiecare credincios pentru a intra pe uşa bisericii, spre 
a putea deschide uşa sufletului, a propriei fiinţe, biru
ind astfel orice răutate, spre a sluji Binelui, prin faptele 
potrivite acestuia. Noua biserică târnosită acum, 
reprezintă icoana biruinţei Mântuitorului în sufletele 
credincioşilor, cum arată de fapt şi hramul acesteia 
– Naşterea Domnului şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena.

Pentru activitatea gospodărească şi misionară des
făşurată în ultimii ani, Preacucernicul Părinte Aurelian 
Popa, preot slujitor, a fost hirotesit întru iconom sta
vrofor.

Înaltpreasfinţitul a acordat preotului paroh Mircea 
Bupte, diploma de vrednicie pentru întreaga activitate 
pe care a desfăşurato alături de familia sa, pentru edi
ficarea şi finalizarea acestui locaş de cult.

Un cuvânt special de mulţumire a fost adresat pre
oţilor pensionari din cartier, Pr. Emil Roman şi Pr. 
Pavel Goldiş, care şiau adus o contribuţie semnificativă 
la realizarea acestui obiectiv bisericesc.

Parohul a mulţumit în numele preoţilor şi credin
cioşilor Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru 
prezenţă, sprijin şi îndemn, oferind o icoană cu Naşterea 
Domnului. Mulţumiri au fost aduse oficialităţilor lo
cale şi centrale pentru sprijinul oferit şi credincioşilor 

pentru implicare în lucrarea de zidire şi împodobire cu 
pictură a bisericii.

Răspunsurile liturgice au fost date de cântăreţii stra
nei şi de corul parohiei.

Biserica a fost construită între anii 1997 – 2012, 
cu binecuvântarea Preasfinţitului Timotei, pentru cre
dincioşii parohiei AradMicalaca Veche II. Planul 
construcţiei, întocmit în cadrul SC Renovatio, lucrările 
realizate de CONAR Arad (demisolul) şi SC TOTAL 
CONSTRUCT, şefi de şantier fiind inginerii Ardelean 
Ioan şi Carmen Frunză. Osteneala pentru construcţia 
edificiului, ca şi slujirea la sfântul altar la demisol au 
avuto cei trei preoţi ai parohiei: Iacob Bupte, Emil 
Roman, şi Pavel Goldiş, paroh. De la cota + 0 cel dintâi 
a preluat administrarea lucrărilor bisericii, pentru ca la 
Floriile anului 2012 să fie săvârşită slujba de sfinţire 
a lăcaşului de cult de către Întâistătătorul eparhiei 
arădene. Biserica a fost construită în forma crucii, cu 
dimensiunile de 33 m lungime, 22 m lăţime la abside şi 
28 m înălţime, pe fundaţie de beton armat, zidăria din 
cărămidă, acoperişul avândul din tablă de cupru, iar 
crucile din alamă. Exteriorul are tencuială decorativă 
structurată, soclul placat cu travertin, iar scările cu gra
nit. Cele trei clopote sau turnat la firma Grassmayer 
din Innsbruck, Austria, fiind achiziţionate, unul prin 
donaţia familiei Păişan Lina şi două prin contribuţia 
credincioşilor. Sunt amplasate în turla clopotniţă. 
Iconostasul, sculptat în lemn de stejar, a fost donaţie 
a parohiei Arad Micalaca Nouă, iar pardoseala bi
sericii – executată din marmură. Odoarele şi icoana 
Maicii Domnului Prodromiţa, copie după originalul 
din Muntele Athos au fost achiziţionate prin strădania 
doamnei Eugenia Gana cu alte bune credincioase. Pic
tarea lăcaşului de cult sa încredinţat, prin licitaţie, pro
fesorului universitar în arte plastice dr. Cătălin Băluţ, 
care a pictat şi Catedrala „Sfânta Treime” Arad, ajutat 
aici şi de pictorul Cezar Ivana, cu ucenicii. Lucrarea sa 
desfăşurat între 16 martie 2016 – 16 octombrie 2018.

După Sfânta Liturghie credincioşii au avut posibili
tatea să se închine în sfântul altar până la orele serii, 
primind în dar o carte monografică a bisericii, publicată 
cu finanţarea Primăriei Municipiului Arad prin Centrul 
Municipal de Cultură Arad.

PS Părinte Emilian Crişanul a participat la 
târnosirea bisericii „Pogorârea Sfântului 
Duh” din parohia General Berthelot
În Duminica a XXIIIa după Rusalii, 21 octombrie 
2018, Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi 
al Hunedoarei, a târnosit biserica „Pogorârea Sfântu
lui Duh” din parohia General Berthelot, Protopopiatul 
Haţeg, împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Dani
il şi cu Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop
vicar al Arhiepiscopiei Aradului. În continuare, a fost 
săvârşită Sfânta Liturghie de către cei trei arhierei, 
împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Preasfinţitul Părinte Episcop Daniil a rostit cuvân
tul de învăţătură, tâlcuind pericopa Evangheliei citită 

în cadrul Sfintei Liturghii, despre vindecarea demoni
zatului din ţinutul Gherghesenilor. Preasfinţitul Părinte 
Episcop Emilian a rostit un cuvânt de binecuvântare.

Preasfinţitul Părinte Episcop Gurie a hirotesit 
iconomstavrofor pe preotul paroh Harald Olteanu 
pentru activitatea pastoralmisionară desfăşurată în 
mijlocul credincioşilor pe care îi păstoreşte, iar cre
dincioşilor implicaţi mai activ în restaurarea lăcaşului 
de cult lea înmânat gramate de mulţumire. La final, 
Preasfinţia Sa a mulţumit celor doi ierarhi şi tuturor 
sfinţiţilor slujitori pentru bucuria de a sluji împreună 
în această zi importantă pentru credincioşii parohiei 
General Berthelot.

Chiriarhul arădean a participat la hramul 
bisericii din Turnu
Joi, 18 octombrie 2018, Biserica ortodoxă din Turnu, Pro
topopiatul Arad, Arhiepiscopia Aradului, a îmbrăcat 
haine de  sărbătoare cu ocazia cinstirii ocrotitorului 
acestui sfânt locaş, Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Luca. În dimineaţa zilei, la Sfânta Liturghie, a slujit PS 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. 

Sărbătoarea a continuat cu slujba Vecerniei, la 
care a luat parte un sobor de preoţi, în frunte cu Înalt
preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. 
Din sobor au făcut parte: Pr. Flavius Petcuţ, protopopul 
Aradului, pr. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului 
Teologic Ortodox din Arad, pr. Ilie Nădăban, coordo
natorul cercului pastoralmisionar Pecica, arhid. dr. 
Tiberiu Ardelean, inspector eparhial şi alţi preoţi din 
parohiile vecine.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei 
a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a evidenţiat 
locul şi importanţa Sfântului Apostol Luca în tradiţia 
Bisericii, precum şi în tradiţia scripturistică a Noului 
Testament.

Slujba sa încheiat printro procesiune în jurul Bi
sericii, rostinduse ectenii speciale pentru întreaga co
munitate. Respectând tradiţia locului, sa săvârşit sluj
ba de sfinţire a cozonacului, adus de naşii din acest an 
ai bisericii,  ca semn al dragostei creştine, din partea lor. 
Răspunsurile liturgice au fost oferite de către un grup 
de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox din Arad. 
La final, preotul paroh Marius Stratulat a mulţumit 
Înaltpreasfinţiei Sale pentru prezenţă şi binecuvântare, 
preoţilor prezenţi credincioşilor şi tuturor care sau im
plicat în buna organizare a hramului. Totul sa încheiat 
cu o agapă creştinească, oferită tuturor credincioşilor 
prin grija naşilor bisericii şi cu spectacolul susţinut de 
diferite formaţii de dansuri populare.

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


