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EDITORIAL

În această duminică pericopa evanghelică, 
înfăţişează vindecarea celor doi demo ni-
zaţi din ţinutul Gadarei. Aceştia „ieşeau 
din morminte, foarte cumpliţi, încât ni-
meni nu putea să treacă pe calea aceea” 
(Matei 8,28). Omul părăsind pe Dum-
nezeu se face slujitor al diavolului, îm-
plinind lucrările lui în lume. Diavolul de 
multe ori acţionează în mod direct asu-
pra omului, luându-l în stăpânire, chinu-
indu-i trupul şi sufl etul, producându-i 
suferinţe şi necazuri. Îndrăcirea este o 
boală de natură spirituală care poate de-
veni şi psihofi zică. Diavolul nu se poate 
atinge de om fără voia lui Dumnezeu 
(Iov 1,6-12), el însă lucrează prin oame-
nii răi (Iov 2, 9-10). Atingerea de om se 
manifestă în diferite forme; îi ia avutul 
precum lui Iov; îl loveşte cu boala vraj-
bei şi a duşmăniei, a nesupunerii (Jud. 
9, 23), îl răneşte trupeşte ca pe Iov; se 
atinge de sănătatea sufl etului ca la Saul. 
De obicei îndrăcirea este consecinţa 
unei vieţi de păcătoşenie. Omul se în-
voieşte cu păcatul şi obişnuindu-se a-l 
săvârşi, ajunge să fi e stăpânit de diavol 
şi să hulească pe Dumnezeu. Adevărata 
îndrăcire se manifestă când diavolul 
răneşte şi trupul şi sufl etul aşa cum se 
constată în evanghelia acestei duminici 
(Matei 8, 28). Această intervenţie a dia-
volului cuprinde două faze. În prima fază, 
prezenţa diavolului este foarte discretă, nu 
se manifestă în mod vizibil  în trup, cel mult 
printr-o durere inexplicabilă şi o nelinişte 
sufl etească. A doua fază, numită şi faza 
de criză, posedaţii simt intrarea în ei a 
unei forţe din afară. Îşi pierd conştiinţa şi 
fac mişcări involuntare şi spun vorbe de 
care nu-şi mai aduc aminte. 

Păcatul fi ind sursa acestui rău, pentru 
a scăpa din încercarea aceasta omul tre-
buie să-şi schimbe viaţa să se depărteze de 
păcat şi să ducă o viaţă plăcută lui Dum-
nezeu. Acţiunea diavolului e o acţiune de 
chinuire şi desfi gurare a fi inţei umane. 
Însă acţiunea lui e limitată de puterea Lui 
Dumnezeu şi de efortul de desăvârşire 
morală pe care-l face omul. Păcatul e 
un acont dat diavolului iar virtutea este 
o armă împotriva lui. Biserica pune la 
îndemână leacurile necesare pentru 
izbăvirea din această stare de posedare 
diabolică. Din punct de vedere liturgic 
şi duhovnicesc se recomandă în primul 

rând ca cei ce au ajuns în această situaţie 
să se spovedească, pregătindu-se pentru 
aceasta cu post şi rugăciune şi mai ales 
împăcându-se cu toţi cei ce sunt certaţi. E 
bine să luăm aminte la Dreptul Iov care 
după o lungă suferinţă îşi mărturiseşte 
greşeala: „Cu adevărat, am vorbit fără 
să înţeleg despre lucruri prea minunate 
pentru mine şi nu ştiam... Din spusele 
unora şi altora auzisem despre Tine, 
dar acum ochiul meu Te-a văzut. Pentru 
aceea, mă urgisesc eu pe mine însumi şi 
mă pocăiesc în praf şi în cenuşă” (Iov 
42,3-6). De folos este şi participarea la 
Sfânta Taină a Maslului. Pasul următor 
este pregătirea pentru Sfânta Împărtăşanie, 
întrucât numai împărtăşindu-se creştinul 
poate intra în deplină comuniune cu Mân-
tuitorul Iisus Hristos şi cu Biserica. 

Prin învoirea cu păcatul omul a des-
chis uşa duhurilor necurate de aceea nu-
mai prin căinţă şi îndreptarea vieţii va 
închide această uşă şi va ieşi omul de sub 
stăpânirea lor. De ajutor pentru alungarea 
duhurilor necurate pot fi  şi Molitfele Sfân-
tului Vasile cel Mare, adică acele rugăciuni 
rostite sub formă de blestem asupra dia-
volului, rugăciuni de înlăturare sau alun-
gare a lui şi a lucrării lui. În conţinutul lor 
ele sunt prezente o serie de modalităţi şi 
forme prin care diavolul este prezent în 
viaţa oamenilor. Pentru aspectul lor de 
blestem al duhurilor necurate sunt adesea 
solicitate de credincioşi. Având în vedere 
ceea ce se spune în Scriptură: „când duhul 
necurat a ieşit din om, umblă prin locuri 
fără apă, căutând odihnă şi nu găseşte. 
Atunci zice: Mă voi întoarce la casa mea 
de unde am ieşit; şi venind, o afl ă golită, 
măturată şi împodobită. Atunci se duce 
şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele 
decât el şi, intrând, sălăşluiesc aici şi se 
fac cele de pe urmă ale omului aceluia 
mai rele decât cele dintâi” (Matei 12,43-
45), preotul este dator să-i înveţe pe cei 
ce vin la aceste molitve asupra pregătirii 
anterioare a celor bolnavi şi a celor din 
casa lor. Mulţi credincioşi se gândesc că 
este de ajuns doar prezenţa lor la citirea 
acestor molitve şi să lase pomelnicul cu 
ceva bănuţi şi să-şi vadă mai departe de 
viaţa lor, gândindu-se că apoi toate le vor 
merge după propriile dorinţe. 
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Molitve şi dezlegări

Iubitorilor de Hristos!
Astăzi, în duminica a V-a după Ru-

salii, aşa cum se numără de acum până 
la perioada Triodului, se face pomenire 
despre minunea pe care Mântuitorul a 
săvârşit-o în ţinutul Gherghesenilor. 

Pentru început, este de folos să pre-
zentăm câteva date de geografi e biblică, 
necesare pentru a uşura înţelegerea a -
cestei minuni.

Această regiune a Ţării Sfi nte se afl ă 
pe partea de răsărit a Mării Ghenizare-
tului sau Mării Tiberiadei, care este în 
fapt un lac cu apă dulce, afl at la o al-
titudine ceva mai ridicată decât Marea 
Moartă. Râul Iordan se varsă în această 
mare, pe care o alimentează continuu; 
ieşind din Marea Tiberiadei pe partea 
dinspre sud, Iordanul trece apoi prin 
pustie, adică prin locurile unde boteza 
Ioan pe cei care veneau la el, şi se varsă 
în Marea Moartă. 

După ce Iosif a luat pe Pruncul Sfânt şi 
pe mama Sa, Preacurata Fecioară Maria, 
şi au fugit noaptea în Egipt, de mânia şi 
de groaza lui Irod care vroia să ia viaţa 
Pruncului, au stat acolo câţiva ani, după 
care îngerul li s-a arătat. Acelaşi înger 
care le-a vestit să plece, i s-a arătat lui 
Iosif şi i-a zis: ia pe Prunc şi pe mama 
Sa şi întoarce-te în Israel căci au mu-
rit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului, 
adică Irod cel mare. Când s-au întors în 
partea Ierusalimului - pentru că fi ii lui 
Irod împărţiseră Ţara Sfântă în patru şi 
fi ecare stăpânea câte o parte - unde rege 

era fi ul lui Irod, care se numea tot Irod, 
s-au temut de el ca nu cumva să dorească, 
precum tatăl lui, să ia viaţa Pruncului Mân-
tuitor şi au mers în Galileea, care este în 
partea de nord a ţării, în jurul Mării Tibe-
riadei sau Ghenizaretului, adică a acelei 
mări cu apă dulce pe care o alimentează 
Iordanul. Şi au mers acolo şi s-au aşezat 
în Nazaret pentru ca să se împlinească 
cuvântul care spune că Nazarineean se 
va numi Mântuitorul Mesia. 

Şi a stat Mântuitorul în Nazaret până 
la vârsta de 30 ani, iar la 30 de ani a ve-
nit la Iordan, la Ioan şi a primit botezul. 
După aceea a mers în pustia Carantaniei 
care este lângă Marea Moartă, unde a 
stat 40 de zile şi 40 de nopţi şi a postit. 
Acolo, lângă Ierihon, în nordul Mării 
Moarte, sunt nişte munţi cum nu se vede 
mai stâncoşi şi fără cea mai mică pată 
de verdeaţă ori fi r de iarbă. De aceea 
nici diavolul nu a avut altceva să îi arate 
Mântuitorului, pe când Acesta simţea 
foame după 40 de zile şi 40 de nopţi 
de nemâncare, când L-a ispitit şi a zis: 
Vezi pietrele acestea? - adică numai pietre 
sunt - Zi pietrelor acestora să se facă pâine 
dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu. Iar după 
aceste 40 de zile după ce a biruit pe cel 
viclean, Mântuitorul S-a întors iarăşi în 
Galileea, dar nu în Nazaret, unde cres-
cuse şi unde trăise până la 30 de ani, ci 
S-a dus în Capernaum. 

PREDICA
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Pr. Ştefan NEGREANU

Vindecarea celor doi demonizaţi din 
ţinutul Gherghesenilor

Duminica a V-a după Rusalii
„Şi trecând El dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi, care ieşeau din mor-
minte, foarte cumpliţi, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi iată, au început să strige şi să 
zică: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti? 
Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoţi afară, 
trimite-ne în turma de porci. Şi El le-a zis: Duceţi-vă. Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci. Şi iată, 
toată turma s-a aruncat de pe ţărm în mare şi a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în 
cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii. Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus 
şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor.” (Matei 8, 28-34)
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Acesta era o altă cetate a Galileii, 
adică a părţii de nord a Ţării Sfi nte, iar 
faţă de Nazaret, care este undeva în in-
teriorul acestei părţi de nord, Capernau-
mul se afl ă pe malul Mării Ghenizaretu-
lui sau a Tiberiadei. Acolo Mântuitorul 
avea o casă, unde a stat în cei 3 ani în 
care a propovăduit şi a învăţat, după 
care, la 33 de ani a pătimit moartea pe 
Cruce prin înfricoşătoare chinuri şi pa-
timi, a înviat şi S-a înălţat la cer.

Aşadar, Mântuitorul locuia în acea 
casă din Capernaum pe când Ioan 
Botezătorul L-a arătat ucenicilor săi, 
spunând: Iată Mielul Lui Dumnezeu, 
Cel ce ridică păcatele lumii. Când a au-
zit acest cuvânt, Apostolul Andrei şi alţii 
dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul au 
mers după Mântuitorul. Şi Mântuitorul 
a zis: Ce căutaţi? Ce voiţi? I-a întrebat 
şi văzându-i că Îl urmează şi că I-au zis: 
vrem să vedem unde locuieşti, El le-a 
spus: veniţi şi veţi vedea! Şi L-au urmat 
şi au mers în Capernaum, unde au stat 
toată ziua, spune Evanghelia. 

Capernaumul era pe partea dreaptă, 
de vest a mării, adică în zona locuită cu 
cele mai multe cetăţi; acolo era şi Cana, 
şi Tiberiada - o cetate mare. În partea 
stângă a Mării Tiberiadei, adică în par-
tea de est, dinspre deşert, erau foarte 
puţine cetăţi, dintre care una era cea a 
Gherghesenilor, despre care se şi spune 
că Mântuitorul, urcându-Se în corabie 
cu ucenicii Săi, a trecut de cealaltă parte 
a mării, adică la Ghergheseni. Trebuie 
menţionat de asemenea că pe partea 
Capernaumului, adică parte dinspre 
vest şi cea mai locuită, este şi minu natul 
Munte al Fericirilor, unde mulţimile 
au stat pe iarbă şi au ascultat cuvân-
tul lui Hristos, Predica de pe munte şi 
Fericirile; tot acolo este şi locul unde 
Mântuitorul a înmulţit pâinile şi peştii 
şi a săturat 5000 de bărbaţi, în afară de 
femei şi copii. 

Pe partea aceea pustie unde era ce-
tatea Gherghesenilor şi unde a mers 
Mântuitorul, L-au întâmpinat doi demo-
nizaţi foarte furioşi. În chipul acestor 
de monizaţi, în cuvântul Evangheliei des-
pre ei se ascund, de fapt, semnele prin care 
se vede stăpânirea demonică. În primul 
rând se spune că erau foarte furioşi, toţi 
se temeau şi fugeau din calea lor, nimeni 
nu avea curaj să treacă pe unde stăteau 
ei. Se aşezau pentru un timp, pentru că 
ei nu stăteau niciunde, erau purtaţi de 
diavol peste tot şi nu aveau nici o stare. 
Astfel, constatăm primul simptom al 
acestei boli, stăpânirea demonică asu-
pra omului, asupra sufl etului şi asupra 
minţii, şi anume furia sau mânia. 

Între păcatele de căpetenie care 
stă  pânesc lumea este mânia, iuţimea, 
supărarea, cearta, disensiunile, discordi-

ile între oameni. Acesta este un semn al 
prezenţei şi stăpânirii diavolului. Furia 
este ca o beţie; mulţi oameni care au 
căzut în patima aceasta a mâniei sau 
furiei, au spus cu groază că în momen-
tele cele mai grele de stăpânire asupra 
lor a furiei şi a diavolului nu îşi mai 
aduc aminte ce au spus şi ce au făcut. 
Ce grav, să nu ne mai aducem aminte 
ce facem, ce spunem, atât de ocupată 
să fi e mintea noastră, sufl etul nostru 
de furia demonică! Prin această putere 
şi lucrare a celui viclean se arată că, de 
fapt, el stăpâneşte viaţa noastră. Să nu 
credem că nu avem nicio legătură cu 
demonizarea, dacă nu facem precum cei 
demonizaţi, care nu stăteau în casă, nu 
mai aveau stare, nici măcar nu puteau fi  
ţinuţi legaţi şi stăteau în gropi de mor-
minte şi în cimitire, iar unde stăteau ei, 
nimeni nu mai avea curaj să treacă. 

Demonizarea are diferite faze. În 
ceea ce priveşte problema mâniei, Mân-
tuitorul spune foarte clar: Vi s-a spus 
vouă în legea veche, să nu ucizi pe 
fratele tău, pentru că acesta este păcat de 
moarte, adică pe nimeni să nu ucidem, 
întrucât frate ne este tot omul; iar Eu vă 
spun că cine se mânie pe fratele său a 
şi făcut ucidere de om! Acesta este cu-
vântul lui Hristos. Am putea să zicem că 
nu este chiar aşa. Însă la judecată vom 
răspunde înaintea lui Hristos, Stăpânul 
Cerului şi al pământului, al sufl etului şi 
al trupului nostru, că nu am luat în seamă 
cuvântul acesta şi ne-am zis: eu mă mai 
mânii, dar îmi trece, sunt om de treabă. 
Cel care se mânie nu este om de treabă! 
I se pare că este! Problema este că dacă 
te mânii pe fratele tău l-ai şi ucis în sufl e-
tul tău. Cui nu îi place cuvântul acesta 
însemnă că nu Îl iubeşte pe Hristos şi nu 
vrea să Îi slujească, dar nici nu va avea 
parte de El! Să ne ferim de mânie. Acest 
lucru este foarte anevoios. Singurul 
mod în care poţi să te fereşti de mânie 
este să te acoperi cu două stări: 1. inima 
înfrântă şi smerită, pe care Dumnezeu nu 
o va urgisi şi nu o va bate. Adică să ne 
aducem aminte pururea de Dumnezeu, 
să ne pese de El, să ne batem capul cu 
treaba aceasta, să ne dăm seama cât de 
mult am greşit şi cât de mult am pier-
dut înaintea Domnului, cât de mult L-am 
supărat şi să aşteptăm mila Lui, să o 
cerem! Dacă vom fi  cu inima înfrântă şi 
smerită, ştiind cât de mult I-am greşit lui 
Dumnezeu, nu ne va da inima şi mâna 
să fi m mânioşi pe fratele nostru, pentru 
că ştim câtă dreptate ar avea Hristos să 
fi e mânios pe noi, ce ar trebui să facă 
Dumnezeu cu noi şi cât ar trebui să ne 
certe şi să ne bată după dreptate. Dacă 
ştim aceasta şi ne-o aducem aminte, nu 
ne vom permite să fi m mânioşi pe fratele 
nostru. 

Şi chiar dacă ne vom sili să avem 

starea aceasta, nu o vom putea avea 
da că nu ne vom sili să avem încă un 
acoperământ - pururea rugăciune către 
Dumnezeu. Însă acest lucru nu este 
uşor, adică să ne silim să stăm în starea 
aceea de inimă înfrântă şi smerită, să ne 
vedem păcatele, să ştim cât îi datorăm 
lui Dumnezeu, şi să nu ne permitem să 
ne mâniem pe fratele nostru, ci să fi m 
mereu cu gând de rugăciune, cu inima 
în rugăciune. Iar dacă nu vom vrea să 
facem lucrul acesta, adică nu vom vrea 
să luăm jugul acesta al lui Hristos, adică 
jugul roadelor otrăvite ale păcatelor şi 
ale mâniei care este eliberator, ne va 
pune diavolul alt jug şi  nici pe acela nu 
vom vrea să îl luăm, dar vom fi  obligaţi, 
ne va obliga cel viclean să îl luăm,. 
Şi suferinţa care va fi  în casa noastră, 
în locul unde trăim, greutatea relaţiei 
noas tre cu ceilalţi, certurile, supărările, 
tristeţile vor fi  atât de mari, încât oste-
neala de a avea cugetul smerit şi de a 
fi  pururea îndatorat lui Dumnezeu şi a 
nu ne permite să ne mâniem pe fratele 
nostru şi gândul la rugăciune dinlăuntrul 
nostru, efortul acesta este nimic ca gre-
utate faţă de ce vom suporta degeaba 
spre pieirea noastră, iar nu cu folos. Iar 
dacă de prima: sufăr şi mă ostenesc, îmi 
aduc aminte de Dumnezeu, ...alţii râd şi 
se distrează, eu însă, în timpul acesta nu 
îmi permit să fac asta, ci mă gândesc cum 
să fac să îmi văd mai departe păcatele 
înaintea Domnului şi să nu judec pe 
fratele meu. Iar aceasta presupune efort. 
Ei se distrează, tu sileşte-te, e greu dar 
este nimic ca efort faţă de ce dureri vei 
înghiţi fără nici un rost după aceea când 
vei lua asupra ta roadele mâniei, ale cer-
tei şi ale supărării. 

În acelaşi chip este şi cu doi tineri, 
bărbat şi femeie, care se căsătoresc, 
dar nu lasă să se nască câţi copii le 
dă Dumnezeu şi s-au hotărât la un lu-
cru: nu mai vreau să fac asta. Oricine 
se căsătoreşte ar trebui să pună mâna 
pe Sfânta Cruce şi pe Evanghelie şi 
să promită înaintea Altarului şi a lui 
Dumnezeu, că va fi  creştin, că nu se va 
feri să aibă copii, că va lăsa să se nască 
câţi copii îi va da Dumnezeu, nu cu 
vorbe goale spuse din gură, ci adevărate 
şi în adevăr. Iar dacă nu va vrea să facă 
aceasta, nu va fi  bine. Aşa este şi cu 
acei tineri care, în loc să ducă crucea şi 
să nască copii – şi ce greu lucru este să 
naşti toţi copiii pe care ţi-i dă Dumne-
zeu! - nu vor să facă asta, ci nasc unul 
sau doi copii sau se feresc, sau şi mai 
rău – ucid. Pr. Arsenie Boca zice că 
atâtea necazuri ne va da Dumnezeu cât 
ar fi  trebuit să îi punem pe toţi la casele 
lor. Dacă am fi  lăsat copiii să se nască 
şi aveam greutăţile naşterii lor, grijile, 
neliniştile, punerea lor la case, osteneala 
aceasta ar fi  fost cu rod: adică vedeam 

un rod, copiii aceştia ar fi  lucrat, ar fi  
avut copii la rândul lor, iar toată oste-
neala noastră ar fi  avut un rost. Aşadar, 
dacă vom lăsa doar doi copii să se nască, 
atunci vom trage cât pentru toţi pe care 
trebuia să îi avem, dar fără rod, ci numai 
cu suferinţă.

Aşa este şi cu a primi, a lucra şi a te 
sili să îţi omori mânia, să fi i cu cugetul 
la Dumnezeu. Este greu, dar cine va vrea 
să meargă pe drumul acesta, fericit va 
fi . Acela nu va zice: aşa este omul, mai 
păcătuim, ce să faci? Nici soţii nu vor 
zice: aşa este la început - ne mai certăm. 
Dar dacă nu omorâm cearta aceasta cu 
blândeţea cea dumnezeiască şi cu ier-
tarea, separaţia şi neînţelegerile vor fi  
tot mai mari. 

Alt simptom care arată posesia dia-
volului este însingurarea. Cel pe care îl 
chinuie diavolul şi pe care îl stăpâneşte 
mândria demonică, se izolează. Mânia 
ne face să nu mai vrem să îi vedem pe 
ceilalţi, suntem mândri, ne considerăm 
mai buni decât toţi, ceilalţi sunt răi şi 
nu corespund aşteptărilor noastre. Ne 
izolăm, casa noastră devine un mormânt, 
iar noi nu suntem în stare să primim pe 
cineva şi să îi arătăm dragoste. 

Un alt simptom este că nu avem stare. 
Ne ducem acasă, dar nu avem stare, tre-
buie să dăm drumul la televizor, trebuie 
să ne uităm pe ceva. Aceasta se vede şi 
la copiii noştri care nu au stare, sau, cum 
se zice acum, sunt hiperkinetici. Însă nu 
ei sunt de vină, căci părinţii mănâncă 
aguridă şi copiilor li se strepezesc dinţii. 
Fiii noştri pătimesc din cauza noastră. 

Omul pe care îl stăpâneşte puterea 
demonică nu vrea să aibă legi - de mo-
nizaţii îşi rupeau lanţurile. Astfel, nimic 
nu îl mai leagă pe om, nici cuvântul lui 
Dumnezeu, nici Evanghelia, deci nu îi 
pasă de nimic. Se rupe bărbatul de fe-
meia lui şi umblă fără ruşine cu alta pe 
stradă, mai merge şi la părinţii lui acasă 
şi aceştia îi primesc, zicând: lasă, dra-
gul meu, că tu eşti al meu. Nu mai este 
ruşine, s-au rupt toate legăturile care ne 
ţineau să stăm într-un loc. Acestea toate 
sunt semne ale lucrării demonice. 

O ultimă formă a lucrării demonice 
este atunci când Dumnezeu este lângă 
tine şi Îl rogi să plece. Au venit gadare-
nii şi s-au înspăimântat când şi-au văzut 
toţi porcii, mii de porci săriţi în mare. 
Nu s-au bucurat să zică: Doamne, oa-
menii aceştia pe care nici nu i-am putut 
lega, iată-i cuminţi la picioarele Mântu-
itorului. Aceasta nu i-a impresionat, ci 
i-a îngrozit. Aşadar, ce face omul când 
îl stăpâneşte diavolul? Îl roagă respec-
tuos pe Dumnezeu să plece din hotarele 
vieţii lui, din ţara lui. Iar mai apoi Îl va 
da afară cu forţa pe Hristos. 

Deci, să fi m cu inima înfrântă, du pă 
cuvântul: privegheaţi şi vă rugaţi. Amin.
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Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gherghesenilor

Pe cei ce s-au arătat căpetenii ucenicilor, pe luminătorii cei mari 
şi străluciţi să-i lăudăm, pe Petru şi pe Pavel preaînţeleptul; 
căci cu focul dumnezeiescului Duh luminându-se, toată negura 
înşelăciunii au ars. Pentru aceasta, după vrednicie, cetăţeni ai 
împărăţiei celei de sus s-au făcut, şi împreună-şezători pe scaunul 
harului. Pentru aceasta strigăm: Apostoli ai lui hristos Dumne-
zeu, iertare de greşeli cereţi, pentru cei ce prăznuiesc cu dragoste 
sfântă pomenirea voastră.(Sedealna după Polieleu Sfi nţilor Apos-
toli Petru şi Pavel, glas 8)

Cei ce sunteţi între apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii 
învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască 
şi sufl etelor noastre mare milă. (Troparul Sfi nţilor Apostoli Petru 
şi Pavel, glas 4)

Pe propovăduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori, căpeteniile 
ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăţilor 
şi odihnei Tale. Că chinurile acelora şi moartea ai primit mai vâr-
tos decât toată roada, Însuţi, Cel ce ştii cele din inimă.(Condacul 
Sfi nţilor Apostoli Petru şi Pavel, glas 2)
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Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie)

„Eu sunt un martor al patimilor lui Hristos şi 
părtaş slavei Lui, care va fi descoperită...” (I 
Petru 5, 1)

Sfântul Apostol Petru era din oraşul 
Galileii Betsaida, fiul lui Iona şi frate 
mai mare a lui Andrei celui dintâi che-
mat şi se numea Simon, până când Dom-
nul i-a schimbat acest nume în Chifa sau 
Petru. Sfântul Apostol Petru a fost unul 
din cei trei învăţăcei mai aleşi ai Dom-
nului, pe care i-a făcut martori ai măririi 
Sale dumnezeieşti pe Muntele Taborului 
şi ai umilirii Sale omeneşti  în Grădina 
Gheţimani. După pogorârea Sfântului 
Duh asupra apostolilor, Petru e cel dintâi 
care  vesteşte poporului, celui uimit, pe 
Iisus cel răstignit. Din Ierusalim sau din 
Iudea a mers Petru la Antiohia, pentru 
ca să vestească Evanghelia; iar de aici 
a trecut el la Pont, Galatia, Capadocia, 
Bitinia şi la urmă a mers la Roma. Sfân-
tul Apostol Petru nu făcuse studii, dar 
cunoştea scrierea şi cititul¸ era inteligent 
şi pasionat în lucruri serioase. Gospodar 
şi cinstit, sănătos şi harnic se căsătoreşte 
şi continuă ocupaţia de pescar, iniţiindu-
se totodată în problemele de spiritualitate 
naţională iudaică. Aşteptarea lui Mesia, 
l-a determinat atât pe el cât şi pe fratele 
său Andrei să-l  urmeze pe Sfântul Ioan 
Botezătorul în pustia Iordanului, unde 
ei Îl cunosc pe Învăţătorul lumii, pe 
Mântuitorul Hristos.

Primul care Îl recunoaşte în Iisus pe 
Mesia, este Andrei care apoi îl cheamă 
pe fratele său Petru (Piatră), care este o 
fire prietenoasă şi receptivă la lucruri 
noi, se ataşează uşor de Mântuitorul, 
rămânând cu El şi însoţindu-L peste tot, 
fiind martor al primei sale  minuni (Ioan 
2,  1). Sfântul Petru face parte din acel 
grup de apostoli pe care Domnul i-a luat 
cu Sine la învierea fiicei lui Iair (Luca 8, 
51), la Schimbarea la Faţă şi în Grădina 
Gheţimani. El este cel care mărturiseşte 
în numele  Apostolilor credinţa în mesiani-
tatea şi divinitatea Domnului Iisus (Matei 
16,16). Petru, ca orice om cu slăbiciuni, 

s-a îndoit de unele fapte copleşitoare, 
a tăiat cu sabia urechea slujitorului ro-
man Malhus, promite că va merge la 
moarte cu Mântuitorul, dar se leapădă 
la cel mai mic interogatoriu (Matei 26, 
70-74). În dimineaţa Învierii, el aleargă 
la mormântul Domnului împreună cu 
Ioan. Recunoscând pe Mântuitorul, se 
aruncă în apa mării Tiberiadei ca astfel 
să ajungă mai repede la Domnul Iisus 
Hristos, unde are loc şi iertarea şi repu-
nerea în apostolat (Ioan 21, 8, 18). După 
Înălţarea Domnului, Sfântul Petru ia 
iniţiativa alegerii lui Matia în locul lui 
Iuda trădătorul (Fapte 1, 15), iar după 
Pogorârea Sfântului Duh, când primeşte 
darul vorbirii în limbi, vindecă pe ologul 
de la templu, predică mulţimii, dar, 
este arestat şi închis împreună cu Ioan, 
şi apoi prin minune este eliberat (Fapte 
3-4, 3), pedepseşte cu puterea Sfântului 
Duh pe impostorii noii învăţături, Ana-
nia şi Safira (Fapte 5, 1-13). Apostolii  
îl trimit pe Apostolul Petru împreună cu 
Ioan în Samaria, ca să-şi pună mâinile 
peste cei botezaţi de diaconul Filip, aici 
cercetează Bisericile precum şi pe cele 
din Iudeea şi Galileea. Cu darul aposto-
liei vindecă în Lida pe slăbănogul Eneea, 
în Iope învie pe Tavita, în Cezareea, 
botează pe căpitanul roman Corneliu 
(Fapte 9, 33-41; 10; 11,1). Irod Agrippa 
I, îl aruncă iarăşi în închisoare în anul 
44, de unde scapă în mod minunat, iar în 
anul 49 merge la Ierusalim pentru Aduna-
rea Apostolilor. De aici pleacă la Antiohia, 
în îndepărtatul Babilon, Atena, Corint, 
iar în anul 67 îl găsim la Roma în în-
chisoarea Mamertină de unde este scos 
şi el la marginea oraşului şi răstignit cu 
capul în jos, la dorinţa sa.  „Doresc să 
fiu răstignit cu capul în jos, să privesc 
cerul care nu ne-a părăsit niciodată, 
să văd pe Acela care m-a iertat. El s-a 
răstignit pentru păcatele întregii lumi, 
eu sunt răstignit pentru mărturia Lui”, şi 
astfel la 29 iunie anul 67 s-a sfârşit din 
viaţă.

Fiind cel mai în vârstă dintre apos-
toli şi totodată cu o situaţie familiară 
mai grea, s-a bucurat de o cinstire de-
osebită, iar din scrierile Sfântului Apos-
tol Petru s-au reţinut în canonul Sfintei 
Scripturi două epistole pline de duhul 
frăţiei şi al păcii, al cinstei şi demnităţii, 
al comportării creştinului în viaţa per-
sonală, în familie şi în raporturile cu 
semenii.  

Al doilea apostol prăznuit în 29 iu-
nie este Sfântul Apostol Pavel, care a 
devenit cel mai mare teolog şi trăitor 
al creştinismului din acea vreme. Viaţa 
sa este plină de întâmplări şi fapte cu 
adevărat dumnezeieşti care copleşesc 
orice minte, indiferent dacă acceptă sau 

nu Evanghelia. Sfântul Apostol Pavel, 
e cunoscut mai întâi cu numele său iu-
daic Saul (cel dorit), se trăgea din oraşul 
Tars capitala provinciei Cilicia în tim-
pul împăratului Irod. Părinţii lui erau 
iudei înstăriţi, având un atelier de ţesut 
stofe specifice Orientului. Saul însuşi a 
învăţat această meserie. El primeşte o 
educaţie bună de la părinţi şi fraţi, ştia 
carte din familie, fiind inteligent şi cu o 
voinţă deosebită, primeşte o instrucţie şi 
o formare religioasă solidă, după tradiţia 
riguroasă a iudaismului. Din dorinţa de 
a şti tot despre înaintaşii săi, de foarte 
tânăr a mers la Ierusalim, la Şcoala 
rabină a învăţatului Gamaliel, unde cu 
o putere de asimilare neobişnuită se face 
cunoscut întregii adunări din Ierusalim 
şi diaspora, cărturarilor şi interpreţilor 
Legii mozaice. Locuia la o soră a lui, 
care era căsătorită la Ierusalim. Pe lângă 
cultura elenistă, el avea, din familie şi 
cetăţenia romană, era slab, firav, dar 
vioi şi receptiv la toate, dornic să se 
informeze de tot ce a putut crea geniul 
omenirii de la început până la el în toate 
domeniile, dar mai ales cel religios. Prin 
calităţile lui sufleteşti, Saul era un om 
superior, un profund cugetător religios, 
gânditor adânc şi vorbitor îndemânatic, 
un foarte bun psiholog, cu un sentiment 
religios extrem de cald şi de puternic. 

Pe timpul Mântuitorului, Saul termi-
nase studiile în oraşul natal, tulburându-l 
noua învăţătură al lui Iisus din Nazaret 
căruia mulţimea îi spunea Mesia, indig-
nat de faptul că nişte pescari din Galileia 
au cucerit sufletele multor oameni, pro-
vocând panică în toate naţiunile vastului 
Imperiu roman, Saul, arată un fanatism 
şi o înfierbântare a sângelui împotriva 
creştinilor şi apostolilor nemaiîntâlnite: 
„Saul ameninţa şi ucidea pe cei ce cre-
deau în învierea lui Hristos, a împrăştiat 
pe ucenicii Domnului din Ierusalim, 
dorind desfiinţarea comunităţii creştine 
şi  din Damasc (Faptele Apostolilor 8, 
1-3). Fiind Saul aprins de zel înfocat 
pentru iudaism şi de ură cumplită contra 
creştinismului, luă scrisori de la arhiereu 
şi călători la Damasc, ca să combată 
acolo pe creştini, însă darul dumneze-
iesc printr-o întâmplare minunată a pus 
capăt zelului său celui orb. Aproape de 
oraş Saul este înconjurat deodată de o 
lumină din cer şi căzând el pe pământ, 
auzi cuvintele: „Saule, Saule de ce mă 
prigoneşti?” Întrebând el: Cine eşti tu 
Doamne? Primi răspunsul: „Eu sunt 
Iisus, pe care tu îl prigoneşti”. Pavel 
întreabă: „Doamne, ce voieşti să fac 
eu?”. Domnul a zis către el: „Scoală-te 
şi intră în cetate, şi ţi se va spune ţie ce 
trebuie să faci. Pentru că Pavel pierduse 
vederea, îl duseră bărbaţii care mergeau 

cu el pe cale, în oraş. Aici la îndemnul 
Domnului îl căută învăţăcelul Anania 
şi punându-şi pe el mâinile a zis: „Frate 
Saule, Domnul Iisus, cel ce s-a arătat ţie 
pe calea, pe care veneai, m-a trimis, ca 
să vezi şi să te umpli de Duh Sfânt”. Şi 
îndată au căzut de la ochii lui ca nişte 
solzi, şi a văzut îndată, şi sculându-se s-a 
botezat (Faptele Apostolilor 9, 1-19). 
Din acest moment Saul persecutorul 
devine deodată, Pavel propovăduitorul, 
trăitorul Evangheliei, prefăcându-se 
– cum zice Fericitul Augustin din lup în 
miel, din persecutor turbat într-un vesti-
tor neobosit al  Evangheliei, învăţător şi 
apostol al popoarelor. În această calitate 
cutreieră Sfântul Apostol Pavel mare 
parte a lumii cunoscute de pe atunci, 
vestind Evanghelia, întemeind biserici, 
luptându-se cu mii de pericole şi cu tot 
felul de necazuri, persecutat de duşmanii 
săi înfuriaţi. 

Pentru zelul său neobosit a fost în 
Roma închis de două ori, până ce în tim-
pul închisoarei a doua a fost condamnat 
de împăratul Nero la moarte, tăindu-i-se 
capul cu sabia şi câştigând în aceeaşi 
zi de 29 iunie anul 67, ca şi Petru cu-
nuna neveştejită a martiriului. Hotărârea 
fermă de a mărturisi pe Hristos, cu riscul 
vieţii, dovedeşte caracterul miraculos 
şi irezistibil al chemării lui la aposto-
lat. Convertirea lui n-a fost un accident 
patologic, o obsesie, o halucinaţie, o 
oboseală sau un efort, un şir de iluzii, 
ci un fapt providenţial, era dezarmarea 
totală a celui mai periculos adversar al 
creştinismului şi transformarea lui în cel 
mai mare apostol. El era sincer apărător 
al legii vechi, un vas ales al Domnului, 
era pătruns de adevărul creştin, încât 
nimic nu-i putea stăvili planurile mi-
sionare, iar în clipa morţii, când soarele 
era în amurg şi sabia aproape de gât, 
exclama: „M-am luptat cu cinste, am 
păstrat credinţa, mi-am împlinit datoria 
şi în cele din urmă, îmi este asigurată 
cununa dreptăţii...” sabia i-a tăiat capul, 
sufletul lui a mers unde drepţii se odih-
nesc, iar corpul său a fost aruncat în 
groapa comună unde nici până astăzi nu 
s-a aflat.

Sfântul Apostol Pavel a trecut prin 
multe primejdii dar, pe toate le-a înfrânt 
cu ajutorul darului divin. A scris mult, 
din acestea canonul Noului Testament a 
reţinut 14 epistole.

Ziua morţii acestor doi apostoli se 
serbează din timpuri străvechi ale bi-
sericii creştine. Locurile înmormântării 
lor erau pentru creştini locuri sfinte de 
rugăciune şi în aceste locuri se ridică pe 
timpul împăratului Constantin biserică 
nouă, măreaţă.

Ioan Claudiu MOCA

Aceste rugăciuni se întrebuinţează 
numai în cazuri de excepţie. Mân-
tuitorul Hristos a dat ucenicilor Săi 
puterea de a lega şi dezlega păcatele 
oamenilor (Ioan 20, 23), iar aceştia au 
transmis-o urmaşilor lor, episcopilor şi 
preoţilor. Din păcate, atât „legările”, cât 
şi „dezlegările” ajung uneori să cunoască 
forme denaturate şi să treacă pragul pe-
riculos al ocultismului. Nu este bine ca 
pentru orice întâmplare neplăcută 
din viaţa noastră, să alergăm la aceste 

rugăciuni. Din dorinţa de a scăpa re-
pede şi uşor din necazurile vieţii se 
aleargă şi se apelează prea uşor la ele 
socotindu-le ca fiind singurele care 
ne-ar rezolva toate problemele sau 
piedicile din viaţă. 

Biserica vine în sprijinul credincioşilor 
uşurând, cu harul său iertător uşurând po-
vara blestemului. Sfântul Apostol Pavel 
zice în Epistola către Efeseni că: „Lupta 
noastră nu este împotriva trupului şi a sân-
gelui, ci împotriva începătoriilor, împotri-
va stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor 

întunericului acestui veac, împotriva duhu-
rilor răutăţii care sunt în văzduhuri. Pentru 
aceea luaţi toate armele lui Dumnezeu ca 
să puteţi sta împotrivă, în ziua cea rea, 
şi toate biruindu-le să rămâneţi în picioa-
re. Staţi deci tari, având mijlocul vostru 
încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu 
platoşa dreptăţii, încălţaţi picioarele voas-
tre, gata fiind pentru Evanghelia păcii, 
luaţi pavăza credinţei cu care veţi putea 
să stingeţi toate săgeţile cele aprinse ale 
vicleanului diavol. Luaţi coiful mântui-
rii şi sabia Duhului care este cuvântul 

lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în 
Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri, şi în-
tru acestea priveghind cu toată stăruinţa şi 
rugăciunea pentru toţi sfinţii” (Efeseni 6, 
12-18).  Pentru vindecarea îndrăciţilor, pe 
lângă rugăciunile Bisericii se recomandă 
şi doctorii trupeşti căci şi ele sunt de Ia 
Dumnezeu. În încheiere să luăm aminte 
la cuvintele rugăciunii Tatăl nostru: „Şi 
ne iartă nouă greşealele noastre, precum 
şi noi iertăm greşiţilor noştri; Şi nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de 
cel rău” (Matei 6,12-13). 

Molitve şi dezlegări
Urmare din pagina 1



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, 
  SOrIN GhEOrGhE SăPLăCAN
 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. 27, 2018

ŞTIRI

IPS Părinte Arhiepiscop Timotei a slujit 
la Catedrala Veche din Arad, cu prilejul 
hramului
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului, în zilele de 23 şi 24 iunie 2018, 
clericii şi credincioşii Parohiei Arad-Centru, Catedrala 
Veche a Aradului, au sărbătorit hramul bisericii, care 
este ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Cu acest 
prilej, în seara zilei de ajun a  sărbătorii, s-a oficiat 
slujba Privegherii: Vecernia cu Litie şi Utrenia, după 
care a avut loc o procesiune, în jurul catedralei, cu ico-
ana hramului şi o părticică din moaştele Sfântului Ioan 
Botezătorul, aflate în vistieria catedralei.

În dimineaţa zilei de sărbătoare, la ora 9, s-a oficiat 
Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi slujba Ceasuri-
lor. În continuare, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei, înconjurat de un numeros sobor de 
preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, 
în prezenţa oficialităţilor locale, în frunte cu domnul 
Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad 
şi a unui mare număr de credincioşi. Din sobor au făcut 
parte Pr. Flavius Petcuţ, protopopul Aradului, Pr. prof. 
Cristinel Ioja, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Arad, Pr. paroh Traian Micoroi, Pr prof. Ioan Tul-
can, Pr. Ioan Lazăr, Pr. Teodor Pavel, Pr. pensionar 
Eugen Crişan, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector ep-
arhial, Arhid. Ioan Radu, fost secretar eparhial al Arhi-
episcopiei Timişoarei şi diaconii Gheorghe Hodrea, 
Paul Orădan şi Viorel Herlo.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul arădean a 
vorbit despre ,,Primirea cuvântului dumnezeiesc” 
(cf. Romani 6; Matei 8), arătată în citirile scriptur-
istice ale zilei, privind cererea sutaşului împlinită în 
vindecarea slugii sale, întăreşte credinţa despre în-
treaga lucrare a lui Dumnezeu în lume, cuvântul său 
urmându-l sfinţii, într-o comuniune pilduitoare pentru 
creştini, în chip aparte sfinţii zilei, Sfântul Proroc Ioan, 
Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, Sfântul 
Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava şi Sfântul 
Ierarh Niceta de Remesiana.

La momentul rânduit, diaconii Gheorghe Hodrea, 
Paul-Sebastian Orădan şi Viorel Herlo au fost hirotesiţi 
de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei întru arhidi-
aconi.

La finalul Sfinte Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa, a 
binecuvântat prinoasele aduse în cinstea Sfântului Ioan 
Botezătorul, apoi s-a oficiat îndătinatul Parastas pentru 
ctitorii, slujitorii şi binefăcătorii Catedralei Vechi şi s-
au sfinţit crucile ce vor fi aşezate pe cele patru prid-
voare de la intrarea în Catedrala Veche.

Zeci de credincioşi şi copii s-au împărtăşit cu Tru-
pul şi Sângele lui Hristos.

La sfârşitul slujbei, Preacucernicul Părinte Traian-
Ioan Micoroi, Parohul Catedralei Vechi, a mulţumit 
Înaltpreasfinţiei Sale pentru prezenţa sa la hramul 
Catedralei istorice a Aradului şi pentru deosebita grijă 
pe care permanent o arată acestui locaş, slujitorilor şi 
credincioşilor care se roagă aici. De asemenea, au fost 
adresate mulţumiri tuturor celor care s-au ostenit pen-
tru organizarea hramului.

Hramul Catedralei Vechi s-a încheiat, în seara 
aceleaşi zile, prin Taina Sfântului Maslu şi Paraclisul 
Sfântului Ioan Botezătorul.

Răspunsurile liturgice, au fost date de cântăreţii 
stranei Catedralei Vechi, precum şi de corul de tineret 
al parohiei, condus de conf. univ. dr. Mircea Buta.

PS Părinte Emilian Crişanul a participat 
la hirotonia şi instalarea Arhiereului vicar 
Timotei Sătmăreanul
Arhimandritul Timotei Bel a fost hirotonit episcop 
duminică în faţa a mii de credincioşi la ctitoria sa de 
la Scărişoara.

Sfânta Liturghie, hirotonia şi instalarea noului 
episcop au fost prezidate de Înaltpreasfinţitul 
Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului 
şi Sălajului care l-a îndemnat pe noul ierarh să 
îndeplinească „misiunea Păstorului Celui Bun cu 
multă râvnă”.

Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului va purta titulatura: Preasfinţitul Părinte 
Timotei Sătmăreanul.

Omilia din cadrul Liturghiei de hram a fost rostită 
de Mitropolitul Andrei al Clujului care a subliniat 
importanţa naşterii şi educaţiei pruncilor.

„Noi trăim într-o lume care se secularizează şi oa-
menii nu sesizează cât de mare este misiunea de a duce 
copii pe lume şi de a-i educa”, a spus ierarhul.

Pentru a evidenţia cât de importantă este misiunea 
aceasta, Mitropolitul Clujului a făcut referire la cuvin-
tele Sfântului Proclu al Constantinopolului care spunea 
că „o femeie care naşte un prunc ea construieşte încă o 
catedrală Domnului Iisus Hristos”.

După Liturghie, Preasfinţitul Părinte Petroniu a citit 
actul patriarhal de confirmare a alegerii arhim. Timotei 
Bel ca Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului, apoi Mitropolitul Andrei i-a înmânat în-
semnele episcopale.

În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Părinte a vorbit 
despre îndatoririle episcopului şi misiunea pe care o 
are de îndeplinit.

A reamintit de armele pe care le întrebuinţează păs-
torul de suflete făcând referire la cuvintele Sfântul Pav-
el adresate efesenilor şi l-a îndemnat să îndeplinească 
misiunea încredinţată cu multă responsabilitate.

Înaltpreasfinţia Sa a apreciat osteneala depusă în 
construirea ansamblului monahal de la Scărişoara şi a 
numit această lucrare drept una „de excepţie”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a citat dintr-o 
poezie a lui Tudor Arghezi pentru a evidenţia efortul 
depus de noul arhiereu în ctitoria sa: „Altarul ca să fie 
şi pietrele să ţie, cer inima şi viaţa zidite-n temelie”.

„Dumnezeu să îi ajute Preasfinţitului Părinte Timotei 
ca punându-şi sufletul şi viaţa în zidirea duhovnicească 
a Bisericii să vadă şi roadele bogate care să-i aducă 
satisfacţie sufletească” a spus Înaltpreasfinţia Sa.

În cuvântul rostit cu prilejul instalării ca arhiereu, 
Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a citat din 
cuvintele Sfântului Apostol Pavel. „Copleşit de această 
chemare şi eu exclam: Iată fac voia ta Dumnezeule!”

„Cer nu să mă ajute să înţeleg vreodată chemarea 
pe care mi-a făcut-o, ci să mă ajute să o pot îndeplini 
şi să mă arăt vrednic de cinstea la care m-a chemat” a 
subliniat Preasfinţia Sa.

„M-am străduit să fiu în toată slujirea mea unul 
care uneşte şi nu unul care dezbină. Aşa voi face şi de 
acum încolo. Nu voi încerca să scriu altă istorie decât 
cea scrisă de strămoşii noştri aproape întotdeauna 
cu preţul vieţii şi al demnităţii. Pe aceasta trebuie să 
o respectăm toţi. Istoria cea adevărată are un singur 
adevăr în ea, acela al credinţei şi al respectului faţă de 
pământul strămoşesc. Pe aceasta o voi sluji şi în noua 
mea demnitate de episcop”, a spus ierarhul.

Preasfinţitul Părinte Iustin a numit acest moment 
drept „un dar pentru Sătmar de centenar, un dar pentru 
poporul lui Dumnezeu, pentru cler şi credincioşi”.

Ierarhul a evidenţiat faptul că „arhieria este o cruce 
deloc uşoară” şi a făcut referire la misiunea care le stă 
înainte.

De astăzi înainte, cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem 
doi (în această misiune n.r.); Eu nu –i mai sunt părinte, 
îi sunt un frate mai mare. Îi voi fi un frate adevărat 
şi vom trage împreună la acelaşi jug cum am tras cu 
Înaltpreasfinţitul Justinian arătând icoana unei slujiri 
jertfelnice, nu a unei slujiri relaxate.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a fost 
ales în această demnitate de Sfântul Sinod în şedinţa 
de lucru din 24 mai 2018, îndeplinind până la acel mo-
ment funcţia de exarh al Mănăstirilor din Episcopia 
Maramureşului şi Sătmarului.

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


