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EDITORIAL

CALEA MÂNTUIRII

 Din sumar

Întâmpinarea cu folos a marilor săr-
bători creștine nu poate să aibă loc în 
orice condiții, în stare de indiferență 
și insensibilitate spirituală, ci într-o 
stare de trezvie, de receptivitate, de 
curăție și de deschidere sufletească. 
Această stare nu se naște din nimic, 
ci ea se pregătește printr-o perioadă 
de timp numită: „perioada postului”. 
De aceea, și sărbătoarea Nașterii Dom-
nului sau Crăciunul este pregătită în 
mod deosebit printr-o perioadă de 
timp de post, de 40 de zile, numită 
Postul Nașterii Domnului. Această 
perioadă de timp este perioada de 
pregătire sufletească a credincioșilor, 
pentru a putea să-L primească ei 
înșiși, cu vrednicie, pe Mântuitorul 
lumii în sufletele lor. 

Încă de la începutul existenței 
Bisericii creștine, s-a avut în vedere 
pregătirea deosebită a credincioșilor 
pentru marele praznic al Nașterii 
Domnului, instituindu-se zile și săp-
tămâni de post, de reculegere, de 
iertare și de intensificare a vieții creș-
tine, în așteptarea marelui praznic 
al Crăciunului. Acest post trebuia 
să aducă aminte credincioșilor de 
patriarhii și drepții Vechiului Tes-
tament, care prin rugăciune și post, 
prin credință și nădejde, au așteptat 
să vină în lume Mesia – Izbăvitorul 
tuturor oamenilor. 

Cele dintâi mărturii sau documente 
despre existența acestui post provin 
din secolele IV-V, de la Fericitul 
Augustin și de la episcopul Leon cel 
Mare al Romei (Sermones de jejunio 
X mensis, în: P.L. LIV, col. 168-190). 

Prin lungimea și prin durata lui de 
40 de zile, acest post ne aduce aminte 
de postul ținut de Moise, ca pregătire, 
pentru a primi de la Dumnezeu Tablele 
Legii pe Muntele Sinai. Pornind de la 
semnificația postului ținut de Moise, 
tot așa și creștinii postesc în vederea 
primirii în sufletele lor a Cuvântului 
lui Dumnezeu, Cel Care Se face Om, 
prin lucrarea Duhului Sfânt și din 
Fecioara Maria. Postul lui Moise 
pe Muntele Sinai este o tipologie a 
Postului creștin premergător săr bă-
torii Nașterii Domnului. Vom încerca 
să sesizăm, în cele ce urmează, sen-

surile sau semnificațiile teologice ale 
acestui Post al Crăciunului, pentru ca 
astfel, și creștinii de astăzi, să simtă 
tot mai bine necesitatea lui, și, mai 
ales, să se poată învrednici de darurile 
sale.

În primul rând, așa cum s-a 
pre  cizat deja, Postul Crăciunului 
vrea să ne învețe pe noi creștinii, că 
sărbătoarea Nașterii Domnului în -
seamnă împlinirea profețiilor me-
sia  nice, făcute cu secole înainte de 
e  venimentul Nașterii Domnului, 
în      cepând cu Protoevanghelia, din 
Vechiul Testament, de la Facere 3, 
15: „Dușmănie voi pune între tine 
(șarpe) și femeie (Eva), între sămânța 
ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi 
capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul”, 
continuând în diferite moduri și cu 
alte cuvinte, prevestiri ale locului, 
timpului și modului venirii în lume ale 
lui Mesia, despre care dau mărturie 
cărțile sfinte ale Vechiului Testament. 
Biserica dorește să ne convingă pe noi 
creștinii, că există o strânsă legătură 
între aceste profeții mesianice ale 
Vechiului Testament și împlinirea 
lor întocmai prin venirea lui Mesia, 
sub chipul unui Prunc nevinovat, 
în peștera Betleemului, „la plinirea 
vremii” (cf. Galateni 4, 4).

În al doilea rând, Postul Nașterii 
Domnului evidențiază cu claritate 
faptul, că pronia sau purtarea de grijă 
a lui Dumnezeu a fost o realitate în în-
treaga istorie a omenirii, conducând-o 
pe aceasta, cu iubire și înțelepciune, 
ca să se mențină deschisă așteptării 
venirii lui Mesia, așa cum o ilustrează 
și venirea magilor de la răsărit la 
Betleem. Deci, pronia lui Dumnezeu 
este aceea, care veghează neîncetat 
la mersul înainte al omenirii, spre a 
ajunge la împlinirea destinului sau a 
menirii sale, atât în ceea ce privește 
rostul ei în lumea aceasta, cât și în 
ceea ce privește destinul ei eshatologic, 
veșnic. 

În al treilea rând, acest Post, are 
în vedere arătarea treptată a iubirii 
veșnice a lui Dumnezeu în istorie; 
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Dreptmăritori creștini și creștine,
Apropierea sărbătorii Nașterii Dom-

nului aduce, prin grija Sfintei Biserici, 
Mama noastră cea duhovnicească, o pe-
rioadă de pregătire specială. Prin citirile 
evanghelice rânduite suntem îmbiați să 
ne deschidem inima și sufletele pentru 
primirea Bucuriei, odată cu venirea Ce-
lui mult așteptat: Fiul lui Dumnezeu, 
Domnul Iisus Hristos.

Astfel, Sfinții Părinți ai Bisericii au 
socotit de bine a se griji de mântuirea 
noastră, prin aducerea în auzul urechilor 
noastre a pericopei preluate din sfânta 
evanghelie după Luca, recunoscută de 
noi în Pilda celor chemați la cină.

Provocat de spusa unui ascultător: 
Fericit este cel ce va prânzi în împărăţia 
lui Dumnezeu!, Domnul Iisus Hristos 
rostește această frumoasă parabolă.

Luând aminte la frumoasa descriere a 
Dumnezeiescului Învățător nu putem să 
nu ne exprimăm emoția când, iată, ajun-
gem la înțelegerea înaltă prin care El ne 
învață că Împărăția lui Dumnezeu este 
părtășie la bucurie. Căci ce înseamnă a 
pregăti ospăț? Nu este acesta prilej de 
îmbucurare?

Depășind îngustarea mioapă prin 
care unii văd Biserica doar în mono-
cromie, pilda aceasta deschide perspec-
tiva unei policromii în care credincioșii 

se află întru adierea plină de căldură a 
Duhului, Cel care le face pe toate noi și 
le umple de bucurie, căci: Împărăția lui 
Dumnezeu nu este mâncare și băutură, 
ci bucurie și pace în Duhul Sfânt!

Ea, sărbătoarea Nașterii Domnului, 
ca semn al Darului trimis de Dumnezeu 
lumii, a generat transformarea acestei 
luni de încheiere a unui an civil într-
una a cadourilor, când fiecare suntem 
invitați a dărui, din inimă și plini de 
bucurie, semne de dragoste și înfrățire 
către semeni și apropiați.

Amintirea acestei parabole se fa-
ce tocmai într-o zi în care sinaxarul 
face pomenirea Sfinților Strămoși. Ei 
reprezintă speranța într-o Izbăvire care 
va salva omenirea de sub perspectiva 
sumbră a robiei, înțeleasă atât la nivel 
propriu cât și în sens figurat.Oare câtă 
bucurie va fi fost și încă este în aceștia, 
văzând împlinite așteptările lor pentru 
o lume încuiată în orizontul strâmt al 
morții?

De la aceștia au luat pildă și stră-
moșii noștri, cei încreștinați prin mâna 
și cuvintele sfinților Apostoli Andrei 
și Filip, care s-au ostenit a ne lăsa 
moștenire valori superioare, fie că vor-
bim de o țară, câștigată cu multe jertfe, 

Continuare în pagina 2
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Importanța teologică a 

Postului Nașterii Domnului
„Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți; și a trimis la ceasul 
cinei pe sluga sa ca să spună celor chemați: Veniți, că iată toate sunt gata. și au început 
unul câte unul, să-și ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Țarină am cumpărat și am nevoie să 
ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. Și altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc 
să-i încerc; te rog iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. Și 
întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei 
a zis: Ieși îndată în piețele și ulițele cetății, și pe săraci, și pe neputincioși, și pe orbi, și 
pe șchiopi adu-i aici. Și a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit și tot mai este 
loc. Și a zis stăpânul către slugă: Ieși la drumuri și la garduri și silește să intre, ca să mi se 
umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din 
cina mea.” (Luca 14, 16-24)

Pilda celor chemați la cină

Duminica a XXVIII-a după Rusalii
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fie că vorbim de transmiterea 
credinței celei drepte, prin care 
s-a făurit unitatea acestui popor.
Pentru aceste osteneli a adus 
Domnul bucurii acestui neam.

Într-o lume în care, prin 
des chiderea generată de expan-
siunea mijloacelor de comuni-
care în masă, ce devine prilej, 
de multe ori, de transmitere 
doar a crizelor care aduc pers-

pective negativiste, ori a unor 
show-uri care forțează, adesea, 
obținerea unei stări de bucurie, 
Biserica, prin Sfânta Liturghie 
și prin sărbătorile ei ne invită 
să regăsim adevărata bucurie a 
serbării.

După modelul bunilor stră-
moși darurile noastre de acum 
nu trebuie să aibă, desigur, doar 
conotații pur materiale, căci 
acestea sunt stricăcioase. Pe 

acestea furii le sapă și le fură. 
De aceea, bucuria cea adevărată 
vine tocmai din oferirea a ceea 
ce este mai presus de materie, 
a ceva ce pleacă din inimă, să 
ne oferim pe noi ca dar! Să nu 
fim, adică, doar unii lângă alții 
ci unii pentru alții! Așa adu-
cem Bucuria în noi și între noi, 
pe Iisus Hristos, începătorul și 
desăvârșitorul adevăratei Bu-
curii. 

Pilda celor chemați la cină

Mântuirea este scopul suprem al vieții 
creștine, iar aceasta n-o putem dobândi 
decât prin Persoana lui Iisus Hristos, 
fapt pentru care Îl numim ,,Mântu-
itor” al nostru. Niciun alt întemeietor 
de religie nu se numește ,,mântuitor”, 
ci eventual, legiuitorul sau învățătorul 
religiei respective. Opera de mântuire 
a lui Hristos se caracterizează printr-o 
întreită slujire: de Profet-Învățător, de 
Arhiereu (Evrei 9,11), și de Împărat 
(Apoc. 12,10;11,15; Mt. 28,18). Aceste 
trei calități pot fi considerate slujiri, dar 
și demnități ale Sale, fiind nedespărțite. 
Doar prin aceste trei activități și calități 
poate Hristos să-i mântuiască și să-i 
desăvârșească pe oameni. Hristos nu 
este un învățător obișnuit ca oricare alt 
om, El depășind totodată și proorocii 
dinaintea Lui. Este Învățător și Prooroc 
prin Sine, iar nu printr-un dar venit din 
altă parte, din afara Lui, așa cum s-a 
întâmplat cu profeții din Vechiul Testa-
ment. Hristos, în calitate de Învățător, se 
deosebea nu numai de profeții dinaintea 
Lui, ci și de cărturarii și învățătorii de 
Lege din timpul Său, deoarece ,,îi învăța 
pe ei ca Unul care are putere, iar nu cum 
îi învățau cărturarii lor” (Mt. 7,29). Mân-
tuitorul este Învățătorul prin excelență. 
În calitatea Sa de ,,rabbi” (învățător), i se 
adresează tânărul bogat din Evanghelie: 
,,Învățătorule Bun, ce bine să fac ca să 
am viața veșnică?” (Mt. 19,16) și Ma-
ria Magdalena, imediat după Învierea Sa 
din morți: ,,Iisus i-a zis: Maria! Întorcân-
du-se, aceea i-a zis evreiește: Rabbuni! 
(adică, Învățătorule) Ioan 20,16. Slu-
jirea învățătorească a lui Hristos nu este 
despărțită de celelalte două (arhierească 
și împărătească) căci ,,propovăduirea 
lui Hristos nu e despărțită de jertfa Lui. 
Toate sunt și se văd concentrate, cum 
am mai spus în Persoana Lui. El vine la 
o propovăduire care-L va duce la cruce, 
care se încoronează prin cruce... De alt-

fel, chiar la propovăduire El ,,vine în nu-
mele Domnului”, al Tatălui Său ceresc, 
de Care ,,e trimis” (Preot Profesor Dr. 
Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și co-
muniune în Liturghia Ortodoxă, Editura 
IBMBOR, București, 2004,p. 315). 

În concluzie, mărturisim faptul că 
Mântuitorul Hristos este Învățătorul su-
prem care prin învățătura Sa ne cheamă 
să-I urmăm exemplul prin renunțarea la 
egoism și la patimile stricătoare de su-
flet. În acest sens ,,cuvântul lui Hristos 
și puterea Lui nu are ca scop să aducă 
numai o înțelegere teoretică a Lui în ini-
mile și sufletele credincioșilor, ci și să 
le întărească voința de a primi porun-
cile Lui, care cer călcarea peste poftele 
trupești și o viețuire duhovnicească, 
însuflețită de iubire căci cuvintele lui 
Hristos, tălmăcindu-L pe El însuși, ne 
arată și un model spre care trebuie să 
năzuim.”(Preot Profesor Dr. Dumitru 
Stăniloae, op. cit.p. 322).

Întreaga activitate mesianică săvârșită 
de Hristos a fost deci și una de învățare a 
oamenilor în vederea pregătirii lor pen-
tru un alt fel de viețuire, pentru viețuirea 
veșnică și dobândirea Împărăției Ceruri-
lor. 

Ionuț MÎLCOMETE 

Slujirea învățătorească-profetică 
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la început, mai puțin clar, dar, treptat, din ce în ce mai clar, 
pentru ca aceasta să strălucească cu putere deasupra peșterii 
Betleemului, când slava cerească a Dumnezeului iubirii și 
comuniunii veșnice a cuprins locul acela, atrăgând pe păstori 
și pe magi, dar, și întreaga creație, în jurul luminii acelei iubiri 
dumnezeiești întrupate sub chipul Pruncului Iisus aflat în 
iesle. 

În fine, Postul Nașterii Domnului ne mai pune în lumină, 
pedagogia dumnezeiască manifestată în întreaga Lege a 
Vechiului Testament, precum și în întreaga creație, așa cum 
subliniază și Sf. Apostol Pavel, când spune: „Legea ne-a fost 
pedagog (călăuză) spre Hristos, ca să ne îndreptăm prin 
credință”(Galateni 3, 24). Aceeași călăuzire sau pedagogie 
dumnezeiască este prezentă și în timpul acestui Post pregătitor 
al sărbătorilor care vor veni, incluzând în dinamica lui 
spirituală viața fiecărui credincios. 

Semnificațiile teologice ale Postului Crăciunului au darul 
de spori motivația interioară a fiecărui om, deschis spre o viață 
plenară și autentică, pentru a intra în atmosfera luminoasă și 
plină de speranță a acestui Post, ieșind din monotonia cotidiană 
și din vacarmul ei, pentru a asculta în conștiință glasul Celui 
Care din iubire negrăită față de lume a venit în ea (cf. Ioan 3, 
16), ca să o sfințească și să o ridice de sub puterea răului și a 
întunericului, în lumina iubirii și a vieții veșnice, dăruită ei de 
Pruncul Iisus.

Importanța teologică a 

Postului Nașterii Domnului

În fiecare an, în zilele de 28 noiembrie şi 2 decembrie, Arhiepiscopia Aradului 
dimpreună cu Chiriarhul său, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, se află 
în zile de sărbătoare. Astfel, în acest an, la 28 noiembrie s-au împlinit șapte ani de 
la istorica zi a ridicării la rang de Arhiepiscopie a eparhiei arădene, în prezenţa Prea 
Fericitului Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un ales sobor de ierarhi, membri 
ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Totodată, ziua de 2 decembrie 
marchează instalarea în scaunul de episcop al Întâistătătorului ei, eveniment petre-
cut în urmă cu 32 de ani.

În ziua de vineri, 2 decembrie a.c., mulțime de clerici și credincioși, membri 
ai Consiliului Parohial, au participat la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de 
către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei în Catedrala Veche a Aradului. 
În cadrul Sfintei Liturghii au fost rostite în mod solemn rugăciuni de mulţumire 
pentru binefacerile revărsate asupra Arhiepiscopului Aradului, precum şi asupra cl-
erului şi credincioşilor.

La momentul rânduit, Chiriarhul a hirotonit întru preot pe diaconul Marius-
Emanuel Ardelean, pe seama Parohiei Slatina de Criș, Protopopiatul Sebiș, iar la 
finalul slujbei, acesta dimpreună cu preotul Călin-Teodor Baba, au fost hirotesiți 
duhovnici.

După terminarea Sfintei Liturghii, soborul preoţilor şi diaconilor, prin gla-
sul P.C. Părinte Traian Micoroi, a adresat Înaltpreasfinţiei Sale mulţumiri pentru 
înţeleapta păstorire şi cuvenitele felicitări însoţite de un buchet de flori. Chiriarhul a 
rostit un cuvânt de mulțumire, enumerând totodată principalele evenimente istorice 
sărbătorite în aceste zile în întreaga țară și mai ales cele din Municipiul Arad.

La ieşirea din biserică, credincioşii prezenţi şi-au exprimat bucuria duhov-
nicească şi au primit arhiereşti binecuvântări.

După aceasta, în sala de festivități a reședinței arhiepiscopale, ostenitorii Cen-
trului eparhial şi preoţimea arădeană, oficialităţile judeţene şi locale și mulțime de 
credincioşi, au participat pentru a-și exprima sentimentele de prețuire și de fiască 
dragoste pentru părintele sufletesc, pentru a-i ura ani mulți de arhipăstorire, cu 
sănătate deplină și care au dorit să fie prezenţi la acest moment aniversar, pentru 
a-și exprima sentimentele de preţuire şi de fiască dragoste pentru părintele sufletesc 
și pentru a-l felicita pentru frumoasele realizări în slujirea Bisericii lui Hristos, mai 
de cu seamă în părțile arădene.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” 
din Arad a transmis, în numele comunităţii academice arădene, asigurarea înaltei 
aprecieri faţă de activitatea şi personalitatea Ierarhului sărbătorit. De asemenea, 
cuvinte de felicitare a rostit și dl. Remus Tănase, președintele ANATECOR Arad, 
înmânându-i Înaltpreasfinției Sale o Diplomă de prețuire.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a mulţumit, la final, în primul 
rând Părintelui ceresc pentru tot ceea ce a realizat în acești ani spre binele Bisericii 
străbune şi celor prezenţi pentru sentimentele şi bunele urări exprimate.

Aniversări în Arhiepiscopia Aradului
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Sfânta Filofteia s-a născut în marea ce-
tate Târnovo, mama ei trăind doar încă 
puţină vreme după aceea, cât să o înveţe 
pe copilă credinţa creştinească. Unind 
fecioria cu milostenia, fericita Filofteia 
nu s-a dat la jocurile copilăreşti şi nici 
nu s-a împodobit asemeni tinerelor, 
Domnul trimiţându-i dar de sus spre a 
cumpăra cele cereşti cu cele pământeşti. 
Postind şi mergând deseori la Biserică, 
s-a lipit de cuvântul Sfintei Evanghe-
lii, care spune: „Fericiţi cei milostivi, 
că aceia se vor milui”, de parcă Însuşi 
Domnul i l-ar fi grăit.

Se îngrijea ca nimeni dintre cei flă-
mânzi să nu rămână nesăturat şi nimeni 
dintre cei goi neîmbrăcat, iar acestea 
fără ca cineva să ştie, temându-se de sla-
va oamenilor. Nu doar că era milostivă, 

ci răbda nebiruit în ispite şi necazuri, 
întărindu-se spre lucrarea faptelor bune. 
Căci, din invidia diavolilor, mama cea 
vitregă o ocăra şi o bătea, chinuind-
o cu diferite munci. Iar tatăl fecioarei, 
văzând că nu se îngrijeşte de trupul ei, 
îi făcea haine frumoase şi i le dădea, dar 
tânăra nu le păstra, ci pe toate le dăruia 
săracilor. Mâniindu-se, tatăl o bătea cu 
biciul şi cu lemne, cu pumnii şi palmele, 
şi o târâia de păr, până când a împlinit 
12 ani.

Fiind trimisă sfânta cu bucate la 
câmp, pentru tatăl ei, aceasta a dat o 
parte din ele pe drum săracilor, astfel 
că tatăl ei, rămas flămând, a hotărât, cu 
gând ucigaş şi la îndemnul soţiei sale, 
să o urmărească data viitoare. Pândind-o 
şi văzând cum hrănea săracii din bu-
catele lui, a aruncat în ea cu barda cea 
plugărească, rănind-o la un picior. Atun-
ci şi-a dat copila sfântul şi fericitul său 
suflet în mâinile Domnului, iar trupul 
ei rămânând pe pământ şi încă curgând 
sânge din piciorul cel tăiat, a strălucit 
cu slavă cerească, încât lumina şi locul 
dimprejur. Spăimântându-se tatăl fecio-
arei, a vrut să ridice sfântul ei trup, dar 
nici că se putea apropia.

Alergând în cetate, a spus arhiepis-
copului cele întâmplate, încât toţi arhi-
ereii şi mai marii cetăţii au mers cu 
tămâie şi făclii pentru a face slujbe şi 
rugăciuni. Văzând trupul ei cel sfânt 
stră lucit, s-au minunat cu toţii, dar nu 
puteau nicidecum să îl mişte, încât s-au 
rugat Sfintei Filoteia să meargă cu ei în 

cetate, dar nici aşa trupul ei nu s-a clin-
tit, nefiind aceasta voia Domnului. Au 
început atunci a-i pomeni locuri, pentru 
a vedea unde doreşte Sfânta să fie dus 
trupul ei, spunându-i, fără nădejde, şi de 
biserica domnească din Curtea de Argeş. 
Îndată trupul ei s-a uşurat,  chiar mai 
mult decât greutatea firească.

Fiind înştiinţat Radu Voievod despre 
acestea, a mers dimpreună cu tot clerul 
bisericesc, boierii şi mulţime de popor 
pentru a aduce trupul cu cinstea cuvenită, 
aşezându-l în biserica domnească. De 
atunci şi până acum, cinstitele moaște 
ale Sfintei Filofteia se află nestrămutate 
din acel oraş.

Ea dă tuturor celor ce aleargă la 
dânsa tămăduiri de multe feluri de boli 
şi izbăvire celor supăraţi de duhuri ne-
curate şi oricine aleargă la dânsa cu 
credinţă fierbinte, cu sârguinţă şi cu lac-
rimi se roagă ei, dobândeşte împlinirea 
cererii sale.

Erminia picturii bizantine a lui Dio-
nisie din Furna nu oferă indicații pentru 
zugrăvirea Sfintei Mucenițe Filofteia 
de la Curtea de Argeș. Dionisie doar o 
menționează pe Sfânta Filofteia ca făcând 
parte din ceata Sfintelor Mucenițe.

Editorul din România al Erminiei a 
adăugat indicațiile despre zugrăvirea 
Sfintei Filofteia în capitolul numit „In-
dici de persoane” (p. 293).

Astfel, aflăm că Sfânta Muceniță 
Filofteia de la Curtea de Argeș trebuie 
zugrăvită sub chipul unei adolescente 
îmbrăcată în costum popular bulgăresc, 

purtând ie, ilic și catrință lungă cu dungi 
verticale, ținând în mâna dreaptă o cru-
ce, iar în stânga o ramură de finic.

Adesea, Sfânta Filofteia este înfă ți-
șată ținând în mâna stângă în locul ra-
murii de finic, un coș cu merinde. În 
unele icoane, în coșul cu merinde se 
zu grăvește și barda (securea) prin care a 
primit sfârșitul mucenicesc. Atunci când 
barda nu este zugrăvită în coș, ea este 
așezată la picioarele sfintei.

De obicei, Sfânta Muceniță Filofteia 
de la Argeș este zugrăvită în ca drul pro-
gra mului iconografic în registrul din naos, 
alături de alte sfinte mucenițe, dar și 
în icoana de hram de pe catapeteasmă, 
atunci când acesta este ocrotitoarea ace-
lui lăcaș de cult.

(sursa: doxologia.ro)

Sfânta Filofteia de la Curtea de Argeş

Sfântul Ierarh Nicolae se bucură de o 
mare cinstire în rândul credincioșilor. 
Pe cei care au nevoie de ajutorul său 
îi sprijină nu doar cu cuvântul, ci şi 
cu fapta. Nu-i trece cu vederea pe cei 
îndureraţi, pe cei care sunt ispitiţi şi 
pe cei care plâng şi pier. Dumnezeu 
săvârşeşte prin el minuni mari, al căror 
număr nu poate fi socotit.

Conform Erminiei picturii bizan-
tine a lui Dionisie din Furna, Sfântul 
Ierarh Nicolae este zugrăvit sub chipul 
unui bătrân pleșuv, având barba rotundă. 
El este reprezentat fără mitră, cu frun-
tea înaltă (simbol al înțelepciunii), și 
cu puțin păr alb în centru. Sfântul este 
îmbrăcat în felon, nu în sacos, peste 
care are omoforul. În mâna stângă 
ține Sfânta Evanghelie, iar cu cea 
dreaptă binecuvântează.

Uneori, Sfântul Nicolae este repre-
zentat ținând în mâna stângă o biserică, 
iar în mâna dreaptă o sabie (simbolul 
înarmării sale duhovnicești). Aceste 
o   biecte scot în evidență personali-
tatea sfântului, ca luptător intransigent 
pentru credința curată și ca apărător al 
turmei sale împotriva ereziilor.

Atunci când este reprezentată scena 
de la Sinodul I Ecumenic, Sfântul Ierarh 
Nicolae este reprezentat stând înaintea 
lui Arie, cu mâna dreaptă întinsă, pre-
gătindu-se să-i dea o palmă. Dionisie 
din Furna se oprește și asupra anumitor 

momente importante din viața Sfântu-
lui, povățuindu-l pe iconar în realizarea 
acestora. Astfel, putem întâlni icoane 
ale Sfântului care înfățișează: Nașterea 
Sfântului Nicolae, Hirotonia Sfântu-
lui Nicolae întru diacon, întru preot și 
mai apoi întru arhiereu, Sfântul Nico-
lae aruncând bani într-o casă, Sfântul 
înviind un corăbier, Sfântul salvând de 
la moarte trei nevinovați și Adormirea 
Sfântului Ierarh Nicolae.

De obicei, Sfântul Ierarh Nicolae este 
zugrăvit în ca drul programului icono-
grafic în registrul din altar, alături de alți 
Sfinţi Ierarhi, dar și în registrul icoanelor 
împărătești de pe catapeteasmă, fie în 
partea de sud atunci când biserica po-
arta hramul sfântului, fie în partea de 
nord atunci când se alege să se picteze 
icoana Sfântului Nicolae în locul icoa-
nei Sfântului Ioan Botezătorul. Cel de-
al doilea caz este întâlnit mai des în zona 
Ardealului, dar găsim biserici și în zona 
Moldovei, un exemplu fiind catape-
teasma paraclisului Mănăstirii Sihăstria 
- Neamț, pictată de Irineu Protcenco.

La mănăstirile unde se pictează tra-
peza, Sfântul Ierarh Nicolae este zu grăvit 
în registrul al doilea, sub Cina cea de 
Taină, împreună cu ceilalți Sfinți Ierarhi, 
având veșminte cuvioșești și cu înscrisul: 
„Unul este Dumnezeu, Tatăl Cuvântului 
cel viu, ființa înțelepciunii și a puterii, 
și chipul Celui de-a pururea veșnic”. 

În multe icoane, în partea superioară, 
de o parte și de alta a chipului Sfântului 
Ierarh Nicolae, apar zugrăviți în med-
alioane sau stând pe nori, Mântuitorul 
Hristos ținând în mâini Evanghelia, și 
Maica Domnului ținând în mâini omo-
forul episcopal. Acest fapt amintește de 
o minune din viața Sfântului Nicolae, 
petrecută în vremea Sinodului I Ecu-
menic de la Niceea.

Aprins de râvna dumnezeiască, Sfân-
tul Nicolae a îndrăznit a-l rușina pe Arie 
în mijlocul Soborului, nu doar cu cu-
vântul, ci și cu fapta, lovindu-l pe acesta 
peste față. Văzând această faptă, Sfinții 
Părinți s-au întristat și scoțându-l din 
Sinod, au luat de la dânsul însemnele 
arhierești și l-au aruncat în temniță.

Domnul Iisus Hristos și Preasfân-
ta Născătoare de Dumnezeu privind 
la nevoințele Sfântului Nicolae, au bi-
nevoit spre fapta lui îndrăzneață și au 
lăudat râvna lui cea dumnezeiască, 
astfel că în timpul nopții Mântuitorul 
însoțit de Maica Sa, s-au arătat Sfântu-
lui în temniță oferindu-i cele luate de la 
dânsul: o Evanghelie și un omofor.

Aceeaşi vedenie au avut-o şi cei mai 
vrednici din Sfinţii Părinţi de la Sinod, 
cunoscând astfel, că a fost plăcută lui 
Dumnezeu îndrăzneala Sfântului Nico-
lae. Mergând în temniță s-au convins 
de minunea ce se săvârșise, găsindu-l 
pe Sfântul Ierarh Nicolae cu omoforul 

episcopal și cu Evanghelia. După aceas-
ta, Părinții l-au eliberat pe Sfântul Nico-
lae și l-au cinstit ca pe un plăcut al lui 
Dumnezeu.

Sfântul Metodie, Patriarhul Con-
stantinopolului (842-846) istorisește o 
întâmplare asemănătoare din viața Sfân-
tului Nicolae. În această istorisire, Sfân-
tul Metodie ne povestește că la scurtă 
vreme după alegerea ca episcop, Sfântul 
Ierarh Nicolae L-a văzut pe Mântuitorul 
lângă el oferindu-i Sfânta Evanghelie, 
iar pe Maica Domnului în cealaltă parte, 
așezându-i pe umeri omoforul episco-
pal.

(sursa: doxologia.ro)

Sfântul Ierarh Nicolae în iconografi e
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ŞTIRI

Sfântul Nicolae sărbătorit la Catedrala 

arhiepiscopală din Arad

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-
lui, a oficiat marţi, 6 decembrie 2016, Sfânta Liturghie 
în Catedrala arhiepiscopală din Arad, înconjurat de 
soborul de preoţi şi diaconi. Sute de credincioşi au 
participat la Sfânta slujbă oficiată cu prilejul hramului 
paraclisului de la demisolul lăcaşului de cult, destinat 
în mod special activităţilor liturgice şi pastoral-mision-
are cu tinerii şi copiii.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinţia Sa a 
vorbit sub titlul ,,Flori pentru biruitori” (cf. citirilor 
scripturistice: Evr. 13; Luca 6), sau mai pe larg lauda 
Sfântului Nicolae alcătuită de alt sfânt Ierarh, anume 
Antim Ivireanul, care îi închină două dintre didahi-
ile sale. Ori, dacă numele celui prăznuit îşi are tâl-
cuirea rădăcinii în limba română în ceea ce înseamnă 
,,biruinţă”, cel al cinstitorului înseamnă ,,înflorire” 
sau ,,floare”, înţelegând de gânduri înalte prin cuvinte 
alese. Într-un fel oarecare desprindem mai clar din 
imnografia slujbei sfântului ierarh din Mira Lichiei, 
mai ales din troparul său, însuşirea de îndreptător al 
credinţei, ceea ce face să cugetăm la participarea de 
prestigiu a sa la cel dintâi Sinod Ecumenic, înţelegând 
astfel şi rostul deosebit al sinoadelor în viaţa Bisericii 
soborniceşti, având o exemplificare actual în Marele 
Sinod al Ortodoxiei, văzând în acesta urmarea întoc-
mai a învăţăturii marilor Părinţi ai creştinătăţii, cu apli-
carea în viaţa credincioşilor, cu prevederi aparte legate 
de buna creştere a generaţiilor viitoare. Aceasta ţinând 
seama şi de Anul omagial al educaţiei religioase a ti-
neretului creştin ortodox. Sfântul Nicolae este cunos-
cut îndeobşte ca un ajutător al celor mici şi al tinerilor. 
Cuvântul zilei, legat şi de Păstorul cel Bun din Evang-
helie, priveşte în mod deosebit virtuţile teologice ca şi 
cele morale ale Sfântului Ierarh, ce se cer a fi cultivate 
în întâmpinarea marii sărbători a Crăciunului.

Copilaşii prezenţi, s-au împărtăşit cu Trupul şi 
Sângele lui Hristos şi au primit cadouri de la Moş Nicolae. 

La ceasul Vecerniei, în biserica ocrotită de Sfântul 
Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, a fost săvârşită slu-
jba Acatistului Sfântului Nicolae, încheindu-se astfel 
ziua de prăznuire.

Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, 
este cel de-al doilea hram al Catedralei Arhiepiscopale 
din Arad – hramul paraclisului de la demisolul Cate-
dralei. Hramul a fost dat de către Preafericitul Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu oca-
zia târnosirii Catedralei, la 6 decembrie 2008.

Slujire arhierească la hramul Bisericii din 

parohia Micalaca Nouă – Zona 300

Mulţime de credincioşi a participat miercuri, 30 no-
iembrie 2016, la hramul Bisericii din parohia arădeană 
Micalaca Nouă – Zona 300. Lăcaşul de cult este ocrotit 
de Sfântul Ap. Andrei, cel întâi chemat, sărbătorit 
astăzi în Biserica Ortodoxă Română.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la acest eveni-
ment important din viaţa parohiei de Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu 
un sobor de preoţi şi diaconi.

Slujba a fost înfrumuseţată prin hirotonia întru 
preot a diaconului Teodor-Călin Baba, pe seama Paro-
hiei Şiştarovăţ, Protopopiatul Lipova şi a tânărului teo-
log Marius-Emanuel Ardelean întru diacon, pe seama 
Parohiei Slatina de Criş, Protopopiatul Sebiş.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost intitu-
lat ,,Sub semnul curajului”, adică viaţa Sfântului Apos-
tol Andrei, Ocrotitorul României şi a Sfântului Ierarh 
Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, pilduitori 
pentru virtutea curajului sau bărbăţiei creştine aşa cum 
se tâlcuieşte numele lor în limba noastră. Frăţietatea 
apostolului cu Sfântul Petru, evocată şi de principalul 
imn bisericesc al zilei (troparul) şi reprezentativă pen-
tru istoria creştinătăţii, adesea punctând deosebiri între 
Apus şi Răsărit, aminteşte şi încercările pentru Bi-
serica românească în cursul veacurilor, împletite cu ale 
neamului, dar biruite prin lupta pentru unitate, libertate 
şi progres. În prăznuirea sfinţilor menţionaţi la aceiaşi 
dată, descifrează voinţa divină care a trimis poporu-

lui român binecredincios de pretutindenea bărbaţi 
destoinici la răscruci de vremuri, încă de la începu-
tul propovăduirii creştine şi până în vremea noastră. 
Înaltpreasfinţia Sa, referindu-se la momentul hiroto-
niei, a mai subliniat că hirotonia tinerilor slujitori ai 
bisericii de azi, reflectă în Biserica noastră succesiunea 
apostolică, credincioşia faţă de păstrarea Ortodoxiei 
prin dăruirea noii generaţii căreia îi revine asigurarea 
viitorului întregii obşti. În cadrul Sfintei Liturghii, 
numeroşi credincioşi și copii s-au împărtăşit cu Trupul 
şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

La finalul Sfintei slujbe, Chiriarhul, înconju-
rat de soborul slujitorilor, a săvârşit un Te-Deum de 
mulţumire, închinat acestei zile de sărbătoare.

În numele preoţilor şi credincioşilor parohiei, pă-
rintele paroh Gheorghe Oprea i-a mulţumit Înalt-
preasfinţitului Părinte Timotei pentru prezenţa şi 
slujirea în mijlocul acestei comunităţi parohiale, în 
această zi de sărbătoare.

Scurt istoric al parohiei: Biserica parohială a fost 
construită între anii 2006 – 2013, sub purtarea de grijă 
a preotului paroh Gheorghe Oprea. Astfel, la 30 noi-
embrie 2006 a fost pusă piatra de temelie iar la 30 noi-
embrie 2013 a fost sfințită de către Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. În 2015 au 
început lucrările de pictură și care astăzi sunt într-
un stadiu avansat. Ea este executată de către pictorul 
Ciuhureanu Tudorel din București. Până acum a fost 
realizată pictura la absida altarului și solee , la absidele 
laterale și la semibolta pronaosului. În anul acesta a 
fost pusă catapeteasma executată de S.C.Lidar Impex 
şi este sculptată din lemn de tei și aurită, împodobită cu 
icoane cizelate. Lucrările de pictură vor continua şi în 
anul 2017 când nădăjduim să fie finalizate.

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