
Anul XIX, Serie nouă

Săptămânal editat de Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Arad.
Redactor fondator (1935): Preot Ilarion V. Felea. Apare cu binecuvântarea Înaltpreasfi nţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului 

  Învierea şi viaţa 
 pagina 2, Prof. Amalia Stana 

  Simpozion internaţional la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, 

       21-22 octombrie 2019 
 pagina 3, Protos. Nicolae M. Tang

 Ştiri

  pagina 4 

EDITORIAL

Pe bună dreptate, s-a afi rmat, că se-
colul al  XX-lea a fost secolul în care 
preocupările despre Biserică (eclezio-
logia) au reţinut atenţia  creştinilor, în 
general, secolul al XXI-lea este secolul 
antropologiilor, adică al gândirii umane 
despre sensul, natura şi aspiraţiilor omu-
lui. Cu alte cuvinte, preocupările despre 
om constituie un punct de atracţie ge-
neral al acestui secol. 

Într-adevăr, omul contemporan simte 
din ce în ce mai mult nevoia de a se preo-
cupa de sine, de a-şi cunoaşte rădăcinile 
sale existenţiale, de a se înţelege pe sine 
din ce în ce mai bine. Dar, oare, poate 
omul contemporan să se înţeleagă pe sine 
însuşi, recurgând doar la raţiunea sa şi la 
cele ce îi oferă lumea? Este întrebarea 
fundamentală pe care acesta trebuie să 
şi-o pună. De răspunsul la această între-
bare depinde întreaga reuşită a efortului 
său de cunoaştere şi autocunoaştere, 
depinde de acest răspuns însuşi rostul 
vieţii sale pe pământ şi nu numai.

Viziunea contemporană umanistă de-
spre om este tributară mai ales cuceririlor 
iluminismului. Pe lângă aspectele sale 
pozitive, ce pot fi  consemnate în cadrul 
culturii contemporane, ce poartă această 
pecete iluministă, ea comportă şi anu-
mite insufi cienţe, ce tind să desfi gureze 
sensul vieţii omului pe pământ. 

Modernitatea ce poartă amprenta 
cul turii iluministe a deplasat centrul de 
greutate al lumii şi, implicit, al vieţii 
omului, de la Dumnezeu la om, de la 
cele spirituale, la cele materiale, de la 
aspiraţia spre veşnicie la preocuparea 
exclusivă spre cele temporale. Omul 
modern sau postmodern consideră, 
că voia lui Dumnezeu manifestată în 
Fiul Său întrupat, Domnul nostru Iisus 
Hristos  constituie un atentat la adresa 
libertăţii lui.  În felul acesta, omul con-
temporan nu mai vrea să ştie de nici un 
alt punct de referinţă al vieţii sale, decât 
propria sa libertate, înţeleasă în mod 
unilateral şi de propriile sale dorinţe 
efemere. Această viziune antropologică 
îl mărgineşte, îl însingurează şi îl de per-
sonalizează pe om. 

Tot ca o consecinţă a unei gândiri 

secularizate sau de infl uenţă luministă 
s-a ajuns la o separare între ceea ce se 
cheamă public şi privat. Putem observa 
în societatea europeană de astăzi tendinţa 
de a exclude manifestarea religioasă din 
sfera publică, pentru a o destina în mod 
exclusiv în cea privată. Sfera publică 
ar trebui, potrivit acestei viziuni, să se 
concentreze spre valorile economice, 
materiale ale vieţii, iar, cele spirituale să 
fi e reţinute numai în viaţa privată a oa-
menilor. Sferei private i-ar corespunde 
manifestarea religioasă a vieţii. Această 
separare între public şi privat este mai 
mult decât artifi cială, întrucât introduce 
în viaţa omului acest dihotomism, care 
nu corespunde structurii fi inţei umane, 
aceea de a fi  atât materie, cât şi spirit, 
atât trup material, cât şi sufl et liber, ne-
muritor şi veşnic.

Dar, ruperea omului de legătura sa cu 
lumea spirituală, afl ată dincolo de lumea 
aceasta, îl desfi gurează, îl sărăceşte şi 
îl dezorientează în universul în care el 
trăieşte. De aceea, este foarte important, 
ca Biserica prin misiunea ei pastorală să 
sublinieze mereu în faţa oamenilor cât 
de importantă este înţelegerea omului 
în dubla sa relaţie: cu Dumnezeu şi cu 
lumea. 

Numai cultivând o asemenea relaţie, 
omul poate să se mişte pe coordonatele 
esenţiale ale vieţii sale; numai aşa, el se 
poate cunoaşte mai bine pe sine însuşi, 
precum şi lumea înconjurătoare, în cali-
tatea acesteia de creaţie a lui Dumne-
zeu. Astfel, omul se afl ă aşezat în timp, 
dar, cu perspectiva veşniciei, care este 
asemenea unui magnet, ce îl atrage 
mereu în sus: în cunoaştere, în iubire, 
în bunătate, în săvârşirea binelui etc. Ca 
atare, el urcă pe poteca ce conduce spre 
veşnicie, ajutat în mod direct şi constant 
prin experierea anticipată a Împărăţiei 
Preasfi ntei Treimi, prin Liturghia Bise-
ricii. În aceasta constă marea şansă a 
omului de a nu se lăsa înghiţit de mate-
rie, ci de a se ridica mereu deasupra ei, 
prin harul sfi nţitor şi înnoitor al lui Iisus 
Hristos – Împăratul Cel veşnic. 

Pr. Ioan TULCAN
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Omul contemporan între vremuri şi veşnicie

Sfânta Evanghelie care s-a citit Dumini-
ca aceasta, în cadrul Sfi ntei Liturghii amin-
teşte de două minuni pe care le-a săvârşit 
Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul 
Evanghelist Luca în capitolul 8, 41-56, ne 
descrie cu de-amănuntul acest lucru. 

Întâi este prezentată aceea femeie 
care de doisprezece ani suferea de scur-
gere de sânge, de hemoragie, iar în 
planul al doilea ne este pus înainte mai-
marele sinagogii, care îl implora pe Fiul 
lui Dumnezeu să o readucă la viaţă pe 
fi ica lui.

La prima lecturare a acestui text bib-
lic, putem deduce că din nefericire se 
prezintă un tablou al suferinţei, al lac-
rimilor, al întristării. Însă, ca de fi ecare 
dată după suferinţă şi încercare urmează 
bucurie, pace. Mântuitorul Iisus Hris-
tos, care este Doctorul sufl etelor şi  al 
trupurilor, arată iarăşi compasiune faţă 
de oameni, din nou, marea Lui milosti-
vire se revarsă peste cei suferinzi.

Textul evanghelic evidenţiază două 
lucruri extraordinare, smerenia mai-

marelui sinagogii şi credinţa femeii bol-
nave, coroborate cu îndelunga milos-
tivire a Izvorului vieţii şi al nemuririi. 
La temelia smereniei şi credinţei este 
aşezată mila dumnezeiască care este 
revărsată de atâtea ori de Domnul Hris-
tos peste oamenii  bolnavi, atât trupeşte 
cât şi duhovniceşte.

Sfânta Evanghelie ne vorbeşte de-
spre unul dintre cei mai de seamă oame-
ni ai sinagogii iudaice, anume Iair, care 
avea o fi ică de doisprezece ani, care se 
chinuia cumplit, zbătându-se între viaţă 
şi moarte. Cea mai mare durere a acestui 
om era faptul, că fi ica aceasta era sin-
gurul copil al lui, în care şi-a pus toată 
nădejdea şi speranţa că la bătrâneţe va 
avea un sprijin şi un ajutor real. Totuşi 
mai-marele sinagogii a auzit de Mântu-
itorul Iisus Hristos că a vindecat foarte 
mulţi oameni bolnavi şi deznădăjduiţi, 
şi pe unii chiar i-a înviat. 
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PREDICA

Doctorul sufl etelor şi al trupurilor 
Duminica a XXIV-a după Rusalii – Învierea fi icei lui Iair

„În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair şi care era mai-marele sinagogii. Şi, 
căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa lui, că numai o fi ică avea, 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 curgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei şi de nici unul n-a putut să fi e vindecată, 
apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis 
Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduiau. Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: 
Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează, şi Tu întrebi: Cine este cel ce s-a atins de 
Mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva, căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Şi femeia, 
văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce pricină 
s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte fi ică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi 
în pace! Şi încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fi ica ta. Nu mai 
supăra pe Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi, venind 
în casă, n-a 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; n-a murit, ci doarme. 
Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat zicând: 
Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea să mănânce. Şi au 
rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat” (Luca 8, 41 – 56).



CALEA MÂNTUIRII 2Nr. 44, 2019

Sigur, ca orice părinte îndurerat şi dornic de a-şi salva copilul, 
el s-a strecurat printre oameni şi a ajuns înainte lui Iisus, căzând 
în genunchi, l-a implorat să îl ajute şi să scape pe fiica lui din 
ghearele morţii.

Un element foarte important care trebuie creionat vis-a-vis de 
atitudinea mai-marelui sinagogii este faptul că s-a smerit, a arătat 
o profundă şi adâncă smerenie. Cunoaştem că mai-marii sinago-
gii în general erau rivalii lui Iisus, de multe ori îl judecau pe Fiul 
lui  Dumnezeu, fiind învinuit că introduce învăţături noi în religia 
poporului evreu sau alte motive nefundamentate. Cu toate aces-
tea, Iair manifestă multă încredere în puterea divină a Domnului 
Hristos, apropiindu-se de Acesta cu profundă smerenie. El îi cere 
Domnului vieţii, ceea ce nimeni nu ar fi putut să îi ofere, vindeca-
rea fiicei sale. În cele ce urmează, Domnul văzând smerenia adâncă 
şi credinţa puternică a mai-marelui sinagogii îi spune acestuia că 
va veni şi o va vindeca pe fiica sa.

Vedem aşadar cum Domnul Iisus ascultă rugăciunea celor 
smeriţi şi a celor care au credinţă vie şi puternică. Fiul lui Dum-
nezeu ajunge la casa lui Iair, unde era tristeţe mare, unde lacrimile 
curgeau neîncetat pe obrajii celor care erau de faţă. Acesta a cerut 
ca în casă să rămână doar părinţii copilei, şi cei trei ucenici ai Săi: 
Petru, Iacov şi Ioan. Şi se pune întrebarea de ce a procedat Domnul 
în felul acesta şi nu a săvârşit minunea învierii în văzul tuturor? 
Răspunsul este foarte simplu, prin această minune Hristos Dom-
nul nu a dorit să facă un spectacol, ci El din nou îşi arată marea 
Sa smerenie, întărind crezul apostolilor şi al părinţilor că smere-
nia este calea care duce spre Împărăţia Cerurilor. Mai mult decât 
atât, după ce înviază pe acea fetiţă, porunceşte părinţilor „să nu 
spună nimănui ce s-a întâmplat” (Luca 8, 56). Acest lucru îl face 
tocmai pentru faptul că Dumnezeu nu doreşte să fie lăudat pentru 
minunile pe care le săvârşeşte.

În celălalt registru, avem minunea vindecării femeii care sufe-
rea de doisprezece ani de scurgere de sânge, care şi-a cheltuit toată 
averea sa cu medicii, dar nu a avut nici o izbândă, niciunul nu a 
vindecat-o. Dar nu şi-a pierdut speranţa, pentru că a avut credinţă 
puternică şi vie, că cineva o poate vindeca. Astfel s-a întâmplat ca 
Domnul Iisus să poposească în Capernaum, unde era şi femeia în 
acea mulţime care îl îmbulzea pe El, ea apropiindu-se s-a atins de 
poala lui Iisus şi s-a vindecat. 

În acel moment când s-a atins de poala hainei Domnului, El a 
întrebat: „Cine este cel ce s-a atins de Mine? (...) Căci am simţit o 
putere care a ieşit din Mine” (Luca 8, 45-46). Prin aceste cuvinte 
Fiul lui Dumnezeu, dorea să scoată în evidenţă o persoană care 
avea credinţă puternică şi smerenie adâncă. 

Femeia aceasta  a căutat liberare de boală la o mulţime de medi-
ci, dar nu a găsit decât la Doctorul sufletelor şi trupurilor oameni-
lor, care este Însuţi Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, Cel ce 
„vindecă toată boala şi toată neputinţa în popor” (Matei 9, 35).

Această femeie suferindă de doisprezece ani este un exemplu 
elocvent, care ne învaţă că darul sănătăţii pe care ni l-a conferit 
Dumnezeu în dar, trebuie păstrat, dar şi căutat atunci când l-am 
pierdut. 

Răbdarea şi stăruinţa în a căuta vindecarea este punctul princi-
pal al acestei femei. Ea nu a deznădăjduit, ci  a crezut cu tărie că 
se poate vindeca.

În contemporaneitate ne luptăm cu multe boli, unele chiar in-
curabile, la care după mintea noastră umană, nu mai avem scăpare. 
Acestea chiar ne conducă spre pragul disperării, nemaiputând spe-
ra la vindecare. Dar iată avem ca exemplu pe femeia care nu înce-
tat a spera şi a căuta scăpare. A găsit „nădejde la Dumnezeu Tatăl, 
scăpare la Fiul şi acoperământ la  Duhul Sfânt”, după cum spune o 
cântare liturgică din cadrul rugăciunilor de seară.

Această pericopă evanghelică ar fi putea fi pusă sub semnul 
speranţei şi al credinţei pentru oamenii smeriţi şi credincioşi. 
Există o legătură foarte strânsă între smerenia lui Iisus, smerenia 
lui Iair şi smerenia femeii păcătoase. Cred că acest trunchi infinit al 
smereniei ne ţine într-o legătură indisolubilă cu Cel care S-a smerit 
şi S-a deşertat pe Sine pentru noi şi pentru a noastră mântuire.

Astfel, putem să spunem că acest text lucanic ne îndeamnă 
să aveam speranţă nemărginită, primind vindecare şi iertare de 
păcate, pentru a putea să înviem spre viaţa veşnică întru iubirea 
milostivă şi proniatoare a Dumnezeului Treimic. Amin!           
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Doctorul sufletelor şi al trupurilor 

Deoarece Adam nu a putut 
ajunge la desăvârşire, Fiul lui 
Dumnezeu se Întrupează pentru 
mântuirea oamenilor. Această 
întrupare a fost o smerenie, o 
deşertare pentru Fiul lui Dumne-
zeu.

În opoziţie cu Adam, Iisus 
Hristos este un nou Adam, primul 
este pământesc, însă al doilea 
este ceresc. (I Corinteni 15, 14). 
Omul ceresc adică dumnezeiesc 
a devenit izvor de mântuire, de 
înviere şi de viaţă veşnică, prin 
jertfa Sa de pe Cruce, pentru toţi 
cei ce vor crede în El.

Pentru iudei a fost pricină 
de poticnire, pentru neamuri ne-
bunie. (I Corinteni 1, 23). Evreii 
s-au scandalizat la auzul că Iisus 
este Fiul lui Dumnezeu.( Ioan 
5.18). Caiafa l-a condamnat pe 
Iisus tocmai pentru că S-a numit 
Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă 
El era într-adevăr Dumnezeu 
adevărat şi om adevărat. Doar 
Fiul lui Dumnezeu trebuia să se 
răstignească !

Hristos ni se revelează în 
Evanghelie. Aflăm că El se naşte 
ca om, dar totuşi nu ca toţi copiii, 
ci de la Duhul Sfânt şi dintr-o 
Fecioară sfântă. La templu este 
închinat Domnului Dumnezeu 
ca toţi copiii, însă este întâmpi-
nat de profetul Simeon şi de 
proorociţa Ana. Inteligenţa Lui 
este superioară celorlalţi copii, la 
doisprezece ani, El tâlcuieşte din 
Scripturi în mijlocul mulţimii şi 
a preoţilor.

La Iordan este botezat de 
Sfântul Ioan Botezătorul însă 
glasul Tatălui se aude din cer. El 
mănâncă ca un om, dar are puter-
ea de a înmulţi pâinile şi peştii, 
El plânge şi suferă după prietenul 
Său, Lazăr din Betania, însă are şi 
puterea de a-l învia. Face numer-
oase minuni, tocmai ca oamenii 
să creadă în El. Deşi este batjo-
corit, umilit, bătut şi răstignit 
între tâlhari, Iisus are puterea a 
treia zi să învieze şi să se arate 
mironosiţelor şi ucenicilor.

Autorii Evangheliei sunt mar-
torii lui Iisus: „Ce era de la În-
ceput, ce am auzit, ce am văzut 
cu ochii noştri, ce am primit şi 
mâinile noastre au pipăit despre 
Cuvântul vieţii, şi Viaţa s-a arătat 
şi am văzut-o şi mărturisim şi vă 
vestim Viaţa de veci, care era la 
Tatăl şi s-a arătat nouă.” (I Ioan 
1, 1-2).

Iisus este Dumnezeu şi om. 
Hristos este de-o fiinţă cu Dum-

nezeu după dumnezeire (con-
substanţial) şi de-o fiinţă cu omul 
după umanitate, iar cele două 
naturi ale Sale sunt unite „fără 
amestecare, fără schimbare, fără 
împrăştiere şi fără despărţire.” 

În Iisus sunt două voinţe şi 
două energii. Idee susţinută şi de 
Sfântul Maxim Mărturisitorul şi 
de papa Martin I, în secolul al 
VII-lea.

Sfântul Maxim Mărturisitorul 
spunea: „Fiind Dumnezeu prin 
fire, Hristos are o voinţă de e-
senţă divină omenească, care nu 
se opune în niciun fel voinţei 
Tatălui.” Idee care se găseşte şi 
în rugăciunea lui Iisus adresată 
Tatălui din Grădina Ghetsimani: 
„Părintele Meu, de este cu putinţă, 
treacă de la Mine paharul acesta ! 
Însă nu precum voiesc Eu, ci pre-
cum Tu voieşti.” Pentru această 
mărturisire Sfântul Maxim a fost 
crunt pedepsit, i s-a smuls limba , 
i s-a tăiat mâna dreaptă şi a murit 
în exil, ca şi papa Martin I.

Sinodul al VI-lea ecumenic, 
întrunit la Constantinopol în 
680-681, a reabilitat în mod dep-
lin învăţătura Sfântului Maxim 
afirmând următoarele: „Credem 
că există în Hristos două voinţe 
naturale şi două activităţi natu-
rale neamestecate şi neschim-
bate, neîmpărţite şi nedespărţite. 
Aceste două voinţe naturale nu 
sunt opuse una alteia, voinţa 
omenească fiind întru toate 
subordonată voinţei divine atot-
puternice.”

Prin urmare Hristos este per-
soana divino-umană, care ne-a 
adus Răscumpărarea, prin jertfa 
de pe Cruce: „Căci Dumnezeu aşa 
a iubit lumea, încât pe Fiul Său 
Cel Unul-Născut L-a dat ca ori-
cine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3, 16). 
Hristos astfel ne-a eliberat din 
robia diavolului. Sfântul Simeon 
Noul Teolog, susţine: Iisus” S-a 
făcut rob, luând chip de rob şi pe 
noi robii ne-a ridicat la demnitate 
de stăpâni, făcându-ne stăpâni 
asupra tiranului dintâi (...) S-a 
făcut blestem fiind răstignit (...) 
şi prin moartea Lui a desfiinţat 
moartea, a înviat şi a desfiinţat 
puterea şi lucrarea vrajmaşului, 
care prin moarte şi păcat are 
putere împotriva noastră.

Aşadar Domnul Iisus Hris-
tos suferă pentru noi, cu toate 
formele de suferinţă care merge 
până la sentimentul abandonării 
de către Dumnezeu. Strigătul lui 

Iisus de pe cruce: „Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
M-ai părăsit ?” (Matei 27, 46). 
Acesta reprezintă punctul culmi-
nant, după cum vedem într-unul 
din imnele Învierii: „În mormânt 
cu trupul, în iad cu sufletul , ca 
un Dumnezeu, în rai cu tâlharul 
şi pe scaun împreună cu Tatăl şi 
cu Duhul ai fost Hristoase, toate 
umplându-le Cel ce eşti necu-
prins.”

Sfântul Simeon Noul Teolog 
comentează: „Iată, aşadar că şi 
tu frate, ai fost preştiut de Dum-
nezeu şi prehotărât şi chemat la 
viaţa veşnică prin credinţa în 
Hristos şi Sfântul Botez.”

„Dar voi nu credeţi, pentru că 
nu sunteţi dintre oile Mele. Oile 
Mele ascultă glasul Meu, şi Eu 
le cunosc pe ele şi ele vin după 
Mine.” ( Ioan 10, 26-27).

„Din momentul întrupării, 
istoria noastră o reia de la zero: 
omul se găseşte din nou faţă în 
faţă cu Dumnezeu, într-o ap-
ropiere la fel de mare, dacă nu şi 
mai mare chiar, decât la începu-
tul creaţiei. Hristos îl conduce 
pe om în „ raiul cel nou”, care 
este Biserica, unde El domneşte 
împreună cu acest om.” (I. Al-
feyev).

Începe o nouă eră. Era creş-
tină, după Hristos.

Credinţa în Hristos ne tran-
sformă în fii ai lui Dumnezeu. 
„Şi celor câţi l-au primit, care 
cred în numele lui, le-a dat 
putere să se facă fii ai lui Dumne-
zeu. Care nu din sânge, nici din 
poftă trupească, nici din poftă 
bărbătească, ci de la Dumnezeu 
s-au născut.” (Ioan 1, 12-13).

Iar dacă credem, vom şi în-
via împreună cu El. „Eu sunt 
învierea şi viaţa. Cel ce crede 
în Mine, chiar dacă va muri va 
trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în 
Mine nu va muri în veac.” (Ioan 
11, 25-26) Crezi tu care citeşti 
aceste rânduri în Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu? Dacă DA, atunci El 
poate să facă minuni cu tine. „Eu 
sunt uşa: de va intra cineva prin 
Mine, se va mântui” (Ioan 10, 9). 
Iisus ne dăruieşte viaţă veşnică: 
„Eu am venit ca (oile Mele) viaţă 
să aibă, şi din belşug să aibă.” 
(Ioan 10, 10). Şi astfel din iubire 
faţă de oameni, Hristos a murit 
pe cruce şi după trei zile a înviat, 
împăcându-ne cu Dumnezeu-
Tatăl!

Prof. Amalia STANA

Învierea şi viaţa

În ziua de 22 octombrie a avut 
loc o nouă conferinţă teologică 
care s-a desfăşurat în cadrul 
Şcolii doctorale a Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă „Ilarion v. 
Felea” din cadrul Universităţii 
„Aurel Vlaicu”. Aceasta a fost 
susţinută de către domnul profe-
sor Petre Ben Smith de la Uni-
versitatea din Berna, Elveţia. 

În deschidere, părintele pro-
fesor Constantin Rus a adresat 
un cuvânt de salut şi de mul-
ţumire conferenţiarului, ofe-
rind câteva informaţii audienţei 
despre profesorul Ben Smith 

adăugând la acestea şi o scurtă 
istorie despre Şcoala doctorală 
arădeană. 

Conferinţa prezentată a fost 
intitulată: La început a fost sus-
pansul, oferind pe parcursul 
unei ore o incursiune hermene-
utică la prologul Evangheliei 

după Ioan. Traducerea din lim-
ba engleză a fost asigurată de 
părintele Adrian Murg. 

Conferinţa s-a încheiat cu o 
sesiune de dialog.

F.A.

O nouă conferinţă în cadrul Şcolii doctorale arădene
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Simpozionul internaţional „Relevanţa Bisericii Ortodoxe în cultura 
română. Interferenţe interortodoxe şi intercreştine” la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Arad, 21-22 octombrie 2019

La Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din 
cadrul Universităţii „Aurel Vlai-
cu” din Arad, cu binecuvânta-
rea Înaltpreasfinţitului Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului, se des-
făşoară în perioada 21-22 oc-
tombrie 2019, Simpozionul in-
ternaţional „Relevanţa Bisericii 
Ortodoxe în cultura română. 
Interferenţe interortodoxe şi in-
tercreştine”.

Manifestarea s-a deschis prin 
oficierea slujbei de Tedeum în 
paraclisul din curtea facultăţii, 
la care au participat, alături de 
Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhi-
episcopul Aradului, invitaţii, pro-
fesorii şi studenţii arădeni.

A urmat, apoi, deschiderea 

festivă a lucrărilor simpozionu-
lui, în Aula Magna din incinta 
Facultăţii de Teologie, la care 
au luat parte Înaltpreasfinţitul 
Părinte Dr. Timotei Seviciu, 
Arhiepiscopul Aradului, Prof. 
Univ. Dr. Ramona Lile, Recto-
rul Universităţii „Aurel Vlai-
cu” din Arad, D-l. Dan Codre, 
reprezentantul Consiliului Ju-
deţean Arad, Prof. Univ. Dr. 
Jerzy Ostapczuk, Decanul Fa-
cultăţii de Teologie Creştină 
din Varşovia (Polonia), precum 
şi Prof. Univ. Dr. Eirini Chris-
tinaki-Glarou, de la Facultatea 
de Teologie din Atena (Grecia).

În deschiderea festivă a ma-
nifestării, Pr. Prof. Dr. Cristinel 
Ioja, Decanul Facultăţii de 
Teologie, a adresat cuvânt de 
salut invitaţilor de la prezidiu 
şi din sală, precum şi tuturor 
participanţilor. Preacucernicia 
sa a subliniat rolul Bisericii Or-
todoxe în cultura română în de-
cursul secolelor, precum şi rolul 

Bisericii în promovarea culturii 
române în actualitate.

După deschiderea festivă 
au urmat secţiunile simpozioa-
nelor, care se desfăşoară pe du-
rata celor două zile, incluzând 
dezbateri, pauze de cafea şi con-
cluziile simpozionului.

Manifestările s-au bucurat 
de participarea unor renumiţi 

profesori de teologie din Aus-
tria (Viena), Germania (Halle, 
München), Grecia (Atena), 
Albania (Tirana), Polonia (Var-
şovia), Elveţia (Berna), precum 
şi de la facultăţile de teologie 
din ţară.

Simpozionul desfăşurat la 
Arad se încadrează în manifes-
tările Anului omagial al satului 

românesc (al preoţilor, învăţă-
torilor şi primarilor gospodari) 
şi Anului comemorativ al patri-
arhilor Nicodim Munteanu şi 
Iustin Moisescu şi al traducă-
torilor de cărţi bisericeşti din 
Patriarhia Română.

Protos. Nicolae M. TANG

În ziua de 22 octombrie, în cea 
de-a doua zi a Simpozionului 
internaţional Relevanţa Biseri-
cii Ortodoxe în cultura română, 
a avut loc decernarea Diplo-
mei de excelenţă şi a Plache-
tei Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad, Părintelui Profesor 
Daniel Buda pentru contribuţia 
adusă la Dialogul ecumenic şi 
la internaţionalizarea Teologiei 
ortodoxe. 

Deschizând festivitatea de 

decernare, în prezenţa Doamnei 
Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, 
Rectorul Universităţii „Au-
rel Vlaicu” şi a celor trei pro-
rectori, Părintele decan Prof. 
Univ. Dr. Cristinel Ioja a adre-
sat un cuvânt de salut şi de fe-
licitare Părintelui Daniel Buda, 
evidenţiind bogata activitate 
teologică şi ecumenică a celui 
omagiat. Cu o impresionantă 
carte de vizită teologic-ecu-
menică, specialist în Istorie 

Bisericească Universală, spe-
cializat în mai multe centre uni-
versitare din Europa, Secretar 
Executiv în Consiliul Mondial 
al Bisericilor (Geneva), con-
sultant ştiinţific la Conferinţa 
Bisericilor Europene, cu con-
ferinţe în peste 85 de ţări din 
întreaga lume, afiliat la mai 
multe universităţi din Europa, 
America şi Africa, la peste zece 
organizaţii academice interne şi 
internaţionale, distins cu „Cru-
cea Sfântul Andrei Şaguna” (Ar-
hiepiscopia Sibiului), „Ordinul 
Sfântul Mellitus” (Episcopul 
Londrei), „Crucea Patriarhală” 

(Biserica Ortodoxă Sârbă), 
„Crucea Valahă” (Arhiepiscopia 
Târgoviştei), Părintele Daniel 
Buda reprezintă deja o perso-
nalitate a teologiei ortodoxe 
române.

Preacuviosul Părinte Arhi-
mandrit Dr. Ioachim Tomoioagă, 
vicar-administrativ al Arhiepis-
copiei Sibiului, a dat citire me-
sajului Înaltpreasfinţitului Părinte 
Dr. Laurenţiu Streza, Mitropo-
litul Ardealului cu prilejul aces-
tui eveniment academic. 

Doamna Rector Ramona 
Lile a dat citire Hotărârii Sena-
tului Universităţii şi a înmânat 

Diploma de excelenţă şi Pla-
cheta „Aurel Vlaicu” Părintelui 
Daniel Buda pe acordurile im-
nului academic Gaudeamus 
igitur. 

Părintele Daniel Buda a 
mulţumit conducerii Universi-
tăţii şi a Facultăţii de Teologie, 
precum şi Înaltpreasfinţitului 
Părinte Dr. Laurenţiu Streza 
pentru încrederea acordată, ac-
centuând necesitatea unei fruc-
tuoase conlucrări teologice pen-
tru misiunea şi mărturisirea Bi-
sericii în lumea actuală.

Pr. Filip ALBU

Pr. Conf. Univ. Dr. Habilit. Daniel Buda distins de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
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Slujire chiriarhală şi binecuvântare de 
lucrări în satele Lazuri, Mermeşti şi Groşi, 
din Protopopiatul Sebiş
Duminica a XXIII-a după Rusalii, a însemnat o zi de 
aleasă sărbătoare pentru credincioşii Filiei Mermeşti, 
Parohia Lazuri, din cadrul Protopopiatului Sebiş. 
Sărbătoarea de intensă trăire spirituală a fost încununată 
de poposirea în această parohie a Înaltpreasfinţitului 
Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, pentru a 
binecuvânta lucrările săvârşite aici.

Chiriarhul arădean a fost întâmpinat în faţa bisericii 
de Pr. Botea Alexandru, protopopul Sebişului, de dom-
nul primar, de numeroşi credincioşi din parohie şi din 
parohiile învecinate. 

După sfinţirea  lucrărilor de reînnoire a bisericii, 
Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie în biserica cu hramul ,,Buna Vestire”, din satul 
Mermeşti, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Din sobor au făcut parte Pr. Botea Alexandru, pro-
topopul Sebişului, Arhid. Ardelean Tiberiu, inspector 
eparhial, Pr. paroh Buda Silviu-Ionuţ, Pr. pensionar  
Crişan-Pantea Adam şi Diaconul Moţ Aurelian Iulian.

Cuvântul de învăţătură rostit de Chiriarhul arădean 
a fost pus sub titlul ,,Ajutor sfânt” (cf. citirilor scriptur-
istice ale duminicii: Efes. 2, Luca 8), în lupta omului 
cu încercările vieţii spre biruinţa binelui asupra duhului 
răutăţii. Aceasta prin harul dumnezeiesc izvorâtor de 
daruri sfinte ce întăresc fiinţa credinciosului în credinţă 
şi fapte bune spre mântuire. Demonizatul vindecat de 
Mântuitorul rămâne recunoscător Binefăcătorului său, 
fiind instituit ca martor al măsurii binelui de care s-a 
împărtăşit, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de 
studenţi teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Arad.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Pă-
rinte Arhiepiscop Timotei, a hirotesit întru sachelar, pe 
părintele paroh Buda Silviu-Ionuţ, pentru activitatea 
pastoral-misionară desfăşurată în mijlocul credincioşilor 
pe care îi păstoreşte. Apoi Înaltpreasfinţia Sa, a acor-
dat distincţia de iconom stavrofor părintelui pensionar 
Crişan-Pantea Adam pentru toată munca şi osteneala 
de care a dat dovadă pe tot parcursul păstoririi sale în 
Parohia Lazuri.

În încheiere, preotul paroh Buda Silviu-Ionuţ, în 
cuvântul său, a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru 
tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a 
revărsat peste comunitatea creştinilor dreptmăritori 
din Filia Mermeşti, Parohia Lazuri. Apoi, i-a mulţumit 
Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru purtarea de 
grijă arătată, pentru osteneală şi prezenţă, precum şi pen-
tru distincţia oferită, de asemenea a mulţumit preoţilor 
prezenţi, domnului Iustin Cionca, Preşedintele Consil-
iului Judeţean Arad, oficialităţilor locale, în frunte cu 
domnul primar Giurgelea Radu şi bunilor credincioşi 
pentru tot ajutorul şi jertfele făcute.

După aceasta, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-
cop Timotei, însoţit de oficialităţile judeţene şi locale, 
a vizitat Filia Groşi cu hramul ,,Înălţarea Domnului”. 
Aici, Chiriarhul a dat îndrumările necesare pentru 

lucrările de reparaţie ce trebuie executate la biserica 
veche a satului.

În după-amiaza zilei, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de 
preoţi a săvârşit slujba Vecerniei şi de sfinţire a iconos-
tasului la biserica cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” 
din satul Lazuri. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a 
rostit un cuvânt de învăţătură temeluit pe însemnătatea 
iconostasului în Biserica Ortodoxă cu îndemnul de a 
o pune mereu în lumină atât în cadrul cultului cât şi a 
culturii.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa, a acordat dis-
tincţia de iconom stavrofor părintelui pensionar Petcuţ 
Tuţu pentru toată munca şi osteneala de care a dat 
dovadă pe tot parcursul păstoririi sale.

Doi teologi arădeni au participat la  
Simpozionul Societăţii Studenţilor  
Teologi din Iaşi
În perioada 17-18 octombrie 2019, s-a desfăşurat la 
Iaşi, în contextul Anului omagial al satului românesc, 
al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari, a II-a 
ediţie a Simpozionului Naţional Studenţesc „Biserica 
şi Satul: cultură şi viaţă religioasă în spaţiul româ-
nesc”, organizat de către Societatea Studenţilor Teo-
logi din Iaşi.

La această manifestare ştiinţifică au participat 
studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la mai multe 
facultăţi de teologie din ţară, precum: Sibiu, Cluj, 
Arad, Alba şi Iaşi. 

Din partea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion 
V. Felea” din Arad, la propunerea părintelui Decan 
Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja au participat, studentul 
Cătălin-Iulian Drăgan cu lucrarea „Figuri emblemati-
ce de învăţători din sec XIX, formaţi în Preparandia 
arădeană.  Aportul lor cultural-educativ” şi masteran-
dul Alin-Florin Ciotea cu lucrarea „Preotul Teodor 
Mornăilă. Slujitor, misionar şi intelectual de marcă al 
comunităţii ortodoxe româneşti din Şimand,  în prima 
jumătate a sec. XX”. Ambele lucrări au fost elaborate 
sub atenta coordonare a părintelui Protos. Univ. Dr. 
Nicolae M. Tang.

Festivalul de păstrare şi promovare a 
tradiţiilor populare româneşti „La obârşii, 
la izvor”, ediţia a XII-a, la Giula, Ungaria
Duminică, 20 octombrie 2019, în organizarea Epis-
copiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu binecuvân-
tarea şi în prezenţa Preasfinţitului Părinte Siluan, la 
Centrul Cultural din cadrul Liceului Românesc „Nico-
lae Bălcescu” din Giula, Ungaria, s-a desfăşurat cea 
de-a XII-a ediţie a Festivalului de păstrare şi promova-
re a tradiţiilor populare româneşti, intitulat „La obârşii, 
la izvor”.

Ediţia din acest an a fost organizată împreună cu artişti 
din Arad, veniţi la Giula prin Centrul Cultural Judeţean, 
condus de Doamna Director Ioana Engelhardt şi cu spri-
jinul Consiliului Judeţean Arad, aflat sub conducerea 

Domnului Preşedinte Iustin Cionca. Fiind o manifes-
tare organizată în Ungaria, la fel ca şi în anii trecuţi, 
ea a beneficiat şi de sprijinul financiar al Fundaţiei 
„Bethlen Gabor” din cadrul Oficiului Primului Minis-
tru, de la Budapesta, obţinut prin concurs, precum şi 
de sprijinul Centrului de Documentare şi Informare 
al Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria 
(AŢRU) şi al Liceului Românesc din Giula.

Ca de fiecare dată, manifestarea culturală a fost 
precedată de Sfânta Liturghie Arhierească, săvârşită în 
Catedrala Episcopală din Giula, de Preasfinţitul Părinte 
Siluan, împreună cu un sobor format din Părintele Pro-
tosinghel Iustin Popovici, Consilierul Cultural al Arhi-
episcopiei Aradului şi delegatul Înaltpreasfinţitului 
Părinte Arhiepiscop Timotei, Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial al Episcopiei 
din Ungaria, Părintele Origen Sabău, Consilierul Cul-
tural al Episcopiei şi cel care s-a ocupat de organizarea 
evenimentului cultural, Părintele Teodor Marc, Con-
silierul Economic al Episcopiei şi Parohul Catedralei, 
Părintele Alexandru Neicu, de la Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” din Lipova şi Arhidiaconul Emanuel 
Văduva, de la Catedrala din Giula. Răspunsurile li-
turgice au fost date cu profesionalism, de grupul coral 
„Trifon Lugojanul”, de la Catedrala Arhiepiscopală 
Nouă din Arad, condus de Domnul Marinel Roz, iar 
la slujbă au participat credincioşi ortodocşi români din 
Giula şi împrejurimi, un grup de pelerini din Lipova, 
din locurile natale ale Preasfinţitului Părinte Siluan, 
veniţi şi în acest an la Giula împreună cu Doamna 
Viorica Popescu, organizatoarea pelerinajului, Maica 
Stareţă de la Schitul Tămand şi alte Monahii de la 
Mânăstirea „Sfântul Simion Stâlpnicul”, ambele din 
Arhiepiscopia Aradului, alături de Părinţii şi Maicile 
de la Centrul Eparhial din Giula şi de la Aşezământul 
Monahal Românesc „Sfântul Ioan Botezătorul” din Bu-
dapesta, precum şi oficialităţi, între care s-au numărat 
Domnul Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al 
României la Giula, Doamna Simona Tănăsescu Direc-
torul Institutului Cultural Român din Budapesta (ICR), 
Domnul Călin Bibarţ, Primarul Aradului, Doamna Ioa-
na Engelhardt, Directorul Centrului Cultural Judeţean 
Arad, Domnul Cristian Sălăşan, Consilier la Consiliul 
Judeţean Arad, ş.a.

Programul artistic al zilei s-a ţinut după amiază, pe 
scena Centrului Cultural de la Liceul Românesc din 
Giula fiind prezentat de interpreta Mădălina Păcurar, 
din Arad.

La final, Preasfinţitul Părinte Siluan a adus mul-
ţumire tuturor artiştilor, pentru minunatul program 
folcloric şi cultural oferit, care a împodobit sufletele 
participanţilor, în Anul Comemorativ  al Satului Româ-
nesc, cu multe frumuseţi ale Neamului nostru, care 
sunt duse mai departe, cu bucurie, de tineri şi artişti 
consacraţi, de data aceasta din zona Aradului şi care ne 
înnobilează şi ne împodobesc sufletele, asemenea unei 
Catedrale a Neamului Românesc, în zi de sărbătoare. 
Mulţumiri au fost aduse, încă o dată, Arhiepiscopiei 
Aradului, Consiliului Judeţean şi Centrului Judeţean 
Cultural Arad, Oficiului Primului Ministru din Bu-
dapesta, Centrului de Documentare şi Informare al 
AŢRU, Liceului Românesc din Giula şi tuturor celor 
care au susţinut financiar şi s-au implicat în organiza-
rea celei de-a XII-a ediţii a Festivalului folcloric de la 
Giula, precum şi celor care au onorat cu prezenţa lor 
acest eveniment.

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


