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Prefigurările directe ale Bisericii creştine ca locaş, ni le oferă Vechiul 

Testament, cu locaşurile lui pentru adorarea lui Iahve şi pregătirea evreilor şi prin ei a 

neamurilor în vederea venirii lui Mesia. Înainte de primirea Cortului Sfânt, Dumnezeu 

îi indică lui Avraam muntele Moria ca loc pe care sa ridice altaruri de jertfă (Facerea 

12, 7). Evreii se închinau lui Iahve în preajma altarelor de piatră, aşezate pe locuri 

alese (Facerea 33, 20). 

După indicaţii amănunţite şi după modelul arătat în munte, Moise a construit 

Cortul Sfânt, cu care vor călători prin pustie pentru a ajunge în Canaan.  

Împăratul David a conceput apoi un templu (I Paral. 28, 2-19) pe care 

l-a zidit şi l-a împodobit fiul său Solomon în Ierusalim (III Regi 5, 6, 7). 

Biserica creştină – lăcaş de cult implică locul în care Se jertfeşte în 

continuare, dar nesângeros, Hristos pentru mântuirea noastră, prin lucrarea 

Duhului Sfânt. Astfel, pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea 

(Rusaliile) este actul de trecere a lucrării mântuitoare a lui Hristos, din 

umanitatea Sa în oameni. Duhul Sfânt coboară în chipul limbilor de foc 

peste apostoli, peste fiecare în mod distinct (Fapte 2, 1, 3, 4), precum şi 

peste cei care, ascultând predica apostolilor, s-au botezat (Fapte 2, 37, 

38), dând naştere Bisericii. 

Biserica cuprinde pe toţi cei încorporaţi în Hristos prin botez, 

mirungere şi euharistie, pe cei care cred şi mărturisesc ceea ce crede şi 

mărturiseşte Biserica. 

Membrii Bisericii sunt credincioşii împreună cu ierarhia. 

Credincioşii nu sunt elemente pasive în Biserică, ci împreună lucrători 

cu preoţii pentru mântuirea lor, dar după măsura darului primit de ei, 

silindu-se să cunoască şi să aprofundeze adevărurile de credinţă, să se 

purifice de patimi, dăruindu-se lui Dumnezeu ca făpturi noi în 

Hristos. 

Biserica este o comunitate concretă de credincioşi, organizată 

după imaginea Sfântului Apostol Pavel "Precum într-un singur 

trup avem mădulare şi mădularele nu au aceeaşi lucrare, aşa şi 

noi cei mulţi suntem în Hristos şi fiecare suntem mădulare unii 

altora şi avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. 

(Romani 12, 4-8). 

"Iar când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi adunaţi 

împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut 

vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede şi a umplut toată 

casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărțite, limbi ca de 

foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de 

Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, 
precum le dădea lor Duhul a grăi." (Fapte 2, 1-13). Trebuie să 

înţelegem că atât în Faptele Apostolilor, cât şi în Epistola întâi către Corinteni se 

vorbeşte despre glosolalie ca despre vorbirea în limbi omeneşti, în limbile deja 

vorbite de unele popoare. (I Corinteni 12, 28, 30); ( Fapte 2, 8-12). Nu poate fi vorba 

despre vreo limba a îngerilor, pentru că în loc să uşureze răspândirea Evangheliei 

printre neamuri, ar fi îngreunat acest lucru. Odată cu vestirea Evangheliei la alte 

neamuri acest dar excepţional a încetat. Prin apostoli Hristos a încredinţat Bisericii 

întregul adevăr dumnezeiesc revelat, cuprins în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. 
 Prof. Steliana Pîrlea  
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SFÂNTA TREIME 
 

 

Creştinii ortodocşi măresc pe TATĂL, pe FIUL şi 

pe SFÂNTUL DUH - SFÂNTA TREIME,  

singurul Dumnezeu. Cele trei Persoane sunt 

consubstanţiale Una cu Cealaltă, adică sunt de aceeaşi 

esenţă şi fiinţă - nu a existat niciodată un timp în care 

Una dintre Persoanele Treimii să nu fi existat. 

  Sfânta Treime înseamnă trei Persoane 

(Ipostasuri) care împărtăşesc aceeaşi substanţă sau 

natură precum Dumnezeu ni S-a revelat (descoperit). 

Fiecare dintre Persoanele Divine este în legătură 

personală, de iubire : INTRATRINITARĂ. Credinţa 

Ortodoxă este monoteistă (o singură divinitate) şi în 

acelaşi timp, TRINITARĂ. 

Unitatea Sfintei Treimi este Tatăl din care se 

naşte fără de timp Fiul şi din care purcede Sfântul Duh. 

Sfântul Grigorie Teologul spunea: ” conduce la 

nebunie, dacă încercăm să înţelegem nenaşterea 

(TATĂL), naşterea (FIUL) sau purcederea (SFÂNTUL 

DUH).” Este foarte greu de înţeles această dogmă a 

Sfintei Treimi şi astfel observăm neputinţa mintii 

umane, dar contează esenţialul: există un singur 

Dumnezeu în trei Ipostasuri. Sfântul Ioan Damaschin 

spune că fiecare dintre cele trei Ipostasuri  nu voiesc şi 

nu lucrează aparte, separat şi deosebit, ci împreună - 

Sfânta Treime este o singură fire, o singură voinţă, o 

singură lucrare, putere, autoritate pentru ca este o 

singură DUMNEZEIRE. 

Pentru a înțelege mai clar cum este Un singur 

Dumnezeu în trei Ipostasuri, părinţii au recurs la 

analogii: soarele, raza şi lumina; rădăcina, trunchiul şi 

coroana. Sfântul Spiridon al Trinitundei la sinodul I de 

la Niceea din anul 325 a luat o cărămidă in mână şi 

când a strâns-o a avut loc o minune cu cele trei 

elemente ( pământ a rămas în mână, apă a curs şi foc a 

urcat spre cer ) din care este alcătuită aceasta şi au 

înţeles cum sunt trei Persoane - Un singur Dumnezeu. 

Învăţătura despre Sfânta Treime a primit o formulare 

definitivă la sinoadele I şi II ecumenice (atunci s-a 

formulat şi Crezul sau Simbolul de credinţă, unde în 

articolele I - VIII mărturisim despre Sfânta Treime). 

Învățând că Dumnezeu este întreit în persoane, Biserica 

arată că în Dumnezeu există anumite distincţii sau 

deosebiri reale: Tatăl posedă fiinţa divină în Sine, Fiul 

o primeşte de la Tatăl prin naştere, iar  Duhul Sfânt 

prin purcedere. Persoanele Divine se mai deosebesc 

între Ele şi prin manifestările în afara fiinţei, adică în 

lume : Tatăl este Creator, Fiul este Mântuitor, iar 

Sfântul Duh este Sfinţitor. 

Să ne rugăm Sfintei Treimi zicând: ” Prea Sfântă 

Treime miluieşte-ne pre noi; Doamne curăţeşte 

păcatele noastre; Stăpâne iartă fărădelegile noastre, 

Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru 

Sfânt numele Tău.” Amin! 

 

Sfânta Treime 
 

Când Tatăl a creat 

Cerul şi pământul 

A dat lumii întregi 

Iubirea şi Cuvântul 

 

Atunci Mântuitorul 

Cuvânt din cer sosit 

A dat lumii întregi 

Pe Duhul cel Sfinţit 

 

Întru unire strânsă 

Treimea Cea Preasfântă 

A dat lumii întregi 

O bucurie Sfântă . . . 

 S i l v i a   V i c o l 

 
 

 

 

Anunţăm credincioşii, pe această cale, că, dacă doresc să publice în periodicul Lumină din Lumină, 

pot trimite în format electronic articolele la adresa de e-mail: zgirceasandu@yahoo.com. 

Materialele trimise trebuie să respecte câteva condiţii minime de tehnoredactare şi să fie scrise cu 
diacritice (caractere româneşti), font Arial sau Times New Roman, corp literă de 12. De asemenea, 
trebuie respectată legea dreptului de autor. 
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FLAVIUS VALERIUS CONSTANTINUS 272-337 d.Hr., împărat roman: 306-337 d.Hr. 
 

Constantin cel Mare s-a născut la 27 februarie 272 d.Hr. la Naissus in provincia Moesia Superior (astăzi, oraşul Niş din 

Serbia), ca fiu a lui Constantius Chlorus (care aparţinea prin mamă familiei lui Claudius Gothicus) şi al Helenei (fata unui hangiu). 

Helena (viitoarea Sfânta Elena a creştinilor) nu era unită cu Chlorus decât prin concubinatul roman, iar când acesta s-a ridicat la 

rangul de "caesar", în prima tetrarhie, a trebuit să o repudieze şi să se căsătorească cu Flavia Maximiana Teodora ( fiica vitregă a lui 

Maximianus Hercules, "augustul" pentru Occident). Plecând de la guvernarea Galliei, Constantius Chlorus a trebuit să-şi lase fiul 

ostatic lui Diocleţianus în Nicomedia (293 d.Hr. Alături de Diocleţianus, Constantinus a luat parte la expediţiile din Egipt (295 d.Hr.) 

şi la cea împotriva perşilor din 297-298 d.Hr. În 305 d.Hr., Diocleţian şi Maximian se decid să abdice împreună, Constantius 

succedând lui Maximian în poziţia de Augustus al Imperiului Roman de Apus. Deşi fiecare dintre noii auguşti aveau fii legitimi 

capabili de a fi numiţi cu titulatura de Cezar (e vorba de Constantin si Maxenţiu, fiul lui Maximian), ei sunt lăsaţi la o parte în 

favoarea lui Severus şi Maximinus Daia. În aceste condiţii, Constantinus părăseşte Nicomedia pentru a se alătura tatălui său în Galia. 

El cade grav bolnav în timpul unei expediţii militare împotriva picţilor în Caledonia, şi moare în cele din urmă în 25 iulie 306 la 

Eboracum (York, în Anglia). În puţină vreme, generalul Chrocus alături de trupele loiale lui Constantius, îl proclamă pe 

Constantinus, Augustus. Totuşi în cadrul Tetrahiei, ascensiunea lui Constantinus apare ca fiind cel puţin nelegitimă. Pe când 

Constantius, aflându-se în poziţia de împărat senior (Augustus), ar fi putut "crea" un nou "caesar", proclamarea lui Constantinus ca 

Augustus de către armatele sale ignora sistemul de succesiune stabilit în 305. De aceea, Constantinus îi cere lui Galerius, împăratul 

roman din răsărit, să-i recunoască succesiunea la tronul tatălui său. Galerius îi acordă titlul de "caesar", confirmând astfel jurisdicţia 

lui Constantin asupra teritoriilor deţinute de tatăl său. De asemenea, Galerius îl declară pe Severus ca împărat senior (augustus) al 

Imperiului de Apus. 

 Teritoriile din Imperiul Roman aflate sub conducerea lui Constantinus cuprindeau provinciile: Galia, Britania, Germania şi 

Hispania. Ca urmare, sub comanda sa se va regăsi una din cele mai mare armate ale Imperiului roman (staţionată de-a lungul 

frontierei de pe Rin). Galia, odată una dintre cele mai bogate provincii ale Imperiului, se regăsea într-o situaţie de criză: multe 

regiuni fuseseră depopulate, oraşele căzuseră în ruină etc. Constantin continuă însă eforturile tatălui său de a securiza frontiera de pe 

Rin si de a reclădi Galia. De aceea, între anii 306 şi 316, îşi stabileşte reşedinţa principală în oraşul Trier.     

  

În septembrie 307, la Trier, Constantinus s-a căsătorit cu fiica lui Maximian, Fausta, renunţând la iubita sa Minervina, care îi 

dăruise primul lui fiu, Crispus. Cu Fausta, Constantinus a avut 5 copii: Constantin, Constanţiu, Constant, Constantia (soţia lui 

Licinius) şi Helena.   Imediat ce Constantinus va deveni împărat, va abandona şi campania începută de Constantius în 

Britania şi se va reîntoarce în Galia pentru a pune capăt unei rebeliuni ale Francilor. Va întreprinde o altă expediţie victorioasă 

împotriva triburilor francilor în anul 308, când prizonierii franci împreună cu regii lor (Astaric şi Gaiso), au pierit sfâşiaţi de fiarele 

sălbatice în arena de la Augusta Treverorum (Trier). Apoi va căuta să-şi consolideze prezenţa în regiune, construind un pod peste Rin 

la Cologne, căruia îi va adăuga mai apoi o fortăreaţă permanentă pe malul drept al fluviului.      

Reducerea impozitelor i-a atras simpatia populaţiei galice. Datorită conflictelor tot mai dese pe care le avea cu Maximianus 

(care de altfel era şi socrul lui, fiind tatăl Faustinei) din pricina firii acestuia de a avea cât mai multă putere, Constantinus nu a ezitat 

să-l elimine (unele izvoare spun că Maximianus a fost obligat să se sinucidă). Maxentius, cumnatul lui Constantin cel Mare, după 

moartea tatălui său a început o campanie împotriva lui Constantinus în două confruntări în nordul Italiei, iar cea finală, unde acesta 

cu toate forţele armate de care mai dispunea (inclusiv pretorienii) l-a întâmpinat în faţă capitalei, lângă Pons Milvius (Podul 

Vulturului), cu spatele la Tibru. Toate confruntările au fost câştigate de Constantinus, iar Maxentius a murit înecat încercând să se 

refugieze dincolo de Tibru (28 oct. 312 d.Hr.). Istoricii bisericeşti afirmă că în ajunul bătăliei Constantinus a văzut pe cer, ziua, o 

cruce luminoasă, deasupra soarelui, cu inscripţia "in hoc signo vinces" (prin acest semn vei învinge). Noaptea, în vis, i s-a arătat 

Mântuitorul cerându-i să pună pe steagurile armatei sale simbolul Său, ca semn protector în lupte. Steagul cu monograma creştină s-a 

numit "labarum". Victoria miraculoasă a armatei sale de numai 20 000 de soldaţi, contra celei lui Maxenţiu, de 150 000 de soldaţi, 

Constantinus a considerat-o ca ajutor de la Dumnezeu. Dovada acestei convingeri în ajutorul divin este inscripţia de pe Arcul lui 

Constantinus din Roma, păstrat până astăzi, prin care mărturiseşte că a câştigat lupta "instinctu divinitatis" (prin inspiraţie divină). 

Intrând triumfal în Roma, a început să ia măsuri represive asupra familiei lui Maxentius: i-a executat pe cei doi fii ai acestuia 

şi a suprimat întreaga lui familie. Cu Senatul s-a purtat curtenitor făcând chiar promisiuni de restabilirea demnităţii şi privilegiilor 

acestuia. Astfel a fost răsplătit cu titluri onorifice dar goale de conţinut, deoarece se pierduse tradiţia ca la Roma să se ratifice urcarea 

pe tron a împăraţilor. Totuşi Senatul l-a declarat pe Constantinus "drept primul" dintre cei trei împăraţi încă existenţi pe întinsul 

Imperiului Roman: Constantinus în vest, Licinius în zona central-balcanică şi Maximinus Daia în Orient.     

  

În ianuarie 313 d.Hr. ,Constantinus a avut o întrevedere cu Licinius la Mediolanum (Milano) prilejuită cu ocazia căsătoriei 

acestuia cu sora sa, Constantia, şi au redactat edictul comun şi celebru prin care creştinismul era acceptat ca religie pe întreg teritoriu 

condus de ei şi devine "religio licita", adică religie permisă, la fel cu celelalte religii din imperiu. Mai mult, convins de valoarea 

religioasă şi morală a creştinismului, l-a recomandat tuturor. Nu l-a declarat religie de stat - cum greşit se afirmă uneori, acest lucru 



 

MAI 2010 

4 

făcându-l mai târziu împăratul Teodosie cel Mare (în anul 380). În acelaşi an, Maximinus Daia, persecutor al creştinilor, l-a atacat 

prin surprindere pe Licinius, dar a fost înfrânt lângă Hadrianopolis. Puţin mai târziu a murit la Tarsus în Cilicia lăsându-l pe Licinius 

stăpânitor peste întregul Orient al imperiului.     

Înţelegerea dintre Constantinus şi Licinius nu a durat mult. Anul 316 d.Hr. a adus confruntări prin două bătălii: una câştigată 

de Constantinus (la Cibalae în Panonia) şi a doua în Tracia, indecisă. Licinius a fost forţat să semneze un tratat prin care renunţa la 

aproape toate provinciile sale europene cu excepţia unei părţi din Tracia şi a coastelor Pontului Euxin. În anul 324 d.Hr., Licinius a 

mai cedat o luptă lângă Hadrianopolis (Adrianopole) la 3 iulie, iar după retragerea pe malul asiatic a pierdut şi lupta de la 

Chrysopolis. Era septembrie 324  şi Constantinus devenea singurul stăpânitor al Imperiului Roman iar Licinius lua calea exilului la 

Thessalonic, unde va fi executat in anul următor.  

Trecuseră treizeci şi nouă de ani de când imperiul nu se mai aflase în mâna unui singur conducător (de la 1 martie 286 de când 

Diocleţian instituise diarhia cu Maximianus). Numărul provinciilor s-a ridicat la 117, grupate în 14 dioceze şi 4 prefecturi: Orient, 

Illyricum, Italia şi Galia. Prin crearea unei noi monede de aur (solidus-ul) este abandonată politica economică a principatului – care 

era bazată pe argint –, în favoarea aurului, care devine baza sistemului monetar imperial. Armata se împarte acum definitiv în trupe 

de graniţă (limitanei) şi trupe de campanie (comitatenses). Pe 8 noiembrie 324, Constantinus şi-a numit fiul Constanţiu în funcţia de 

"caesar" şi se pare că în aceeaşi zi a oferit rangul de "augusta" soţiei sale Fausta şi mamei sale, Helena. Constantinus a luat 

hotărârea de a restaura Byzantionul (Constantinopol) şi de a face din el capitala imperiului. În noiembrie 324 a stabilit în mod oficial 

hotarele noului său oraş, mutându-le cu circa 4 km în afară şi mărind cam de 4 ori suprafaţa sa. Noul oraş a devenit un centru al 

creştinismului, reşedinţa unui patriarh, comparabil ca dimensiuni cu Roma, Alexandria sau Ierusalimul. "Noua Romă" a moştenit 

instituţiile politice ale vechii Rome, dar şi tradiţii culturale ale Răsăritului grec. Construirea şi popularea noului oraş s-au desfăşurat 

foarte rapid. Noile ziduri au fost terminate în 328. La fel ca şi Roma, oraşul e construit pe 7 coline şi împărţit în 14 districte 

administrative. Există şi aici un Senat; membrii săi aveau însă ranguri inferioare senatorilor din Roma, fiind numiți clari 

(remarcabili) şi nu clarissimi (deosebit de remarcabili). În perimetrul ocupat acum de Moscheea Sultanului Ahmet (Moscheea 

Albastra), Constantinus a construit palatul imperial. Hipodromul a fost mărit la o capacitate de 50.000 de locuri şi a început 

construcţia a doua mari biserici, Hagia Sophia (Sfânta Înţelepciune) şi Hagia Eirene (Sfânta Pace). La 11 mai 330 are loc, 

inaugurarea oficială a Constantinopolului ca noua capitală a Imperiului Roman. Festivităţile au durat 40 de zile şi s-au desfăşurat pe 

hipodrom. Monedele bătute în acel an anunţau lumii evenimentul. 

Din dorinţa de a ajuta Biserica, a convocat Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325, care a pus bazele dogmatice şi 

canonice ale noii religii. Acelaşi Sinod a stabilit principiul alegerii datei Paştilor – prima duminică după lună plină după echinocţiul 

de primăvară - şi a dat 20 de canoane bisericeşti.   

În anul 326, Constantinus a ordonat execuţia fiului său mai mare, Crispus (Faustina, vroia să-şi vadă copiii lipsiţi de orice 

concurenţă şi l-a convins să-şi ucidă fiul). Ordinul a fost îndeplinit de Pola, în Istria. În acelaşi an, la scurt timp după moartea lui 

Crispus, Helena (mama lui Constantinus), a descoperit manevrele murdare ale Faustinei şi, făcând uz de autoritatea sa asupra lui 

Constantinus, l-a determinat să o pedepsească. Astfel, a omorât-o şi pe soţia sa, Fausta, după o căsnicie de 19 ani (asfixiată în baie). 

Atât Crispus cât şi Fausta au primit "damnatio memoriae", adică numele lor au fost şterse din inscripţiile şi înscrisurile publice.  

   

Ultimii ani de domnie nu au marcat evenimente importante, în afara 

unui război cu goţii (332-324 d.Hr.) şi a unei campanii împotriva perşilor 

ce trebuia să înceapă în anul morţii sale. Constantinus a murit la 

Nicomedia, în Asia Mică, în drum spre frontiera răsăriteană a imperiului, 

unde izbucnise războiul cu perşii regelui Sasamid Sapur al II-lea. Era 22 

mai 337, iar pe patul de moarte a fost botezat în religia creştină de către 

episcopul Eusebios de Nicomedia. Trupul său a fost dus cu escortă la 

Constantinopol şi expus pe un catafalc de onoare în Palatul imperial. Cu 

doi ani înainte de moarte, Constantinus a împărţit imperiul între cei trei fii 

ai săi şi doi nepoţi de fraţi. Fiul cel mare - Constantinus II, a primit Gallia, 

Spania şi Britannia, Constantius a primit Asia, Siria şi Egiptul, iar mezinul 

-Constant, a primit Italia, Africa şi Illyricum. Unuia dintre nepoţi, 

Dalmatius, i se atribuise Tracia, Macedonia şi Grecia, iar cel de-al doilea 

nepot, Hannibalianus, urma să-şi exercite guvernarea în provinciile 

Cappadociei, Pontului şi în Armenia Mică. Cei doi nepoţi nu au mai 

apucat să-şi preia partea de moştenire atribuită fiind ucişi de Constantinus 

al II-lea.  Reputaţia sa de primul Împărat creştin a fost recunoscută de 

către istorici începând cu Lactanţiu şi Eusebios de Nicomedia până în 

timpurile noastre, deşi în mediile non-ortodoxe încă mai există dispute cu 

privire la sinceritatea convingerilor sale religioase. Acestea ar fi fost 

alimentate de suportul pe care l-a arătat în continuare zeităţilor păgâne, 

precum şi faptul ca s-a botezat abia spre sfârşitul vieţii, dar uneori acestea 

fiind alimentate si cu faptele pe care le-a săvârşit.  

Pentru meritele şi serviciile aduse creştinismului, Biserica l-a cinstit 

în mod deosebit, trecându-l în rândul sfinţilor, împreună cu mama sa, 

sfânta Elena, şi numindu-l isapostolos – "cel întocmai cu Apostolii", 

atribuindu-i cu înţelepciunea lui Solomon şi blândeţea lui David. 

 

Pr. Mănăsuc Zgîrcea 

 Membru în Societatea Numismatică din România 



 

LUMINĂ DIN LUMINĂ   

5 

În ziua Învierii, Mântuitorul S-a arătat femeilor mironosiţe care mergeau să ungă cu 

miresme trupul Domnului – neştiind că a înviat – şi cărora le zice:”Bucuraţi-vă” , apoi s-a arătat 

sfinţilor Săi ucenici şi apostoli care se risipiseră plini de întristare şi frică  şi pe care îi 

binecuvântează  cu părinteştile cuvinte „Pace Vouă”. Alte dovezi despre învierea Domnului sunt 

celelalte arătări ale Lui după Înviere: Arătarea în călătorie şi la cina cu Luca şi Cleopa (Luca 24, 

13 - 25). Arătarea în mijlocul Apostolilor, când mănâncă împreună cu ei şi le spune: "Vedeţi 

mâinile si picioarele Mele, ca Eu însumi sunt: pipăiţi-mă şi vedeți ... Așa este scris - in Lege, in 

Psalmi şi în prooroci – şi aşa se cădea să pătimească Hristos şi a treia zi să învieze din morţi" 

(Luca 24, 36 - 48). Arătarea a opta zi după înviere, când încredințează pe Toma necredinciosul 

despre înviere si-l face sa mărturisească uimit: "Domnul meu şi Dumnezeul meu" (Ioan 20, 28). 

Arătarea pe malul lacului Tiberiadei, când prânzeşte cu Apostolii şi săvârșește pescuirea 

minunata (Ioan 21, 1 - 13).S-a arătat când l-a nu mai puţin de 500 de oameni (I Corinteni 15, 6) 

când S-a Înălțat la Cer (Luca 24, 50 - 53). S-a arătat apoi Sf. Apostol Pavel în drumul spre 

Damasc (I Corinteni 15, 8). 

Praznicul Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos  are un caracter de mărire de încununare 

a operei mântuitoare a Lui Hristos Domnul. Cum Cel coborât cu smerenie pe pământ suferind 

chinuri şi moarte pentru mântuirea noastră astăzi se Înalţă în slavă cerească şezând 

de-a dreapta Tatălui în ceruri, unde din veci a fost biruitor 

al morţii, Împărat al slavei şi înnoitor al firii noastre 

omeneşti „Căci Domnul Iisus Hristos bogat fiind ,a 

sărăcit pentru noi ca să ne îmbogăţească prin sărăcia 

Lui”(II Corinteni 8, 9). În cartea Faptele Sfinţilor 

Apostoli aflăm că după patimă şi învierea Sa din Morţi 

Mântuitorul Hristos  timp de 40 de zile s-a arătat pe sine 

cu multe semne doveditoare, vorbind  despre cele ale 

Împărăţiei lui Dumnezeu până în ziua când s-a înălţat la 

cer după ce prin Duhul Sfânt a dat poruncile Sale 

apostolilor pe care ia ales.(Faptele Apostolilor I, 2-3), 

retrăgându-se apoi din Ierusalim spre Betania pe 

Muntele Măslinilor unde  a învăţat pe ucenicii săi să 

propovăduiască evanghelia la toată făptura apoi 

ridicându-şi sfintele Sale mâini i-a binecuvântat pe 

dânşii  şi despărţindu-se de dânşii S-a înălţat la cer 

(Luca 34. 50.) Iar când se înălţa El , ei priveau la 

cer cu ochii aţintiţi şi iată doi bărbaţi au stat lângă 

El îmbrăcaţi în hai albe zicând celor ce priveau la 

cer:”Bărbaţi galeleeni ce staţi uitându-vă la cer? 

Acest Iisus care s-a înălţat de la voi la cer astfel 

va şi veni precum l-aţi văzut înălţându-

se”(Faptele Apostolilor 1, 9-12). 

Înălţarea Domnului cu trupul de pe 

pământ la cer este pentru oameni chezăşia 

mântuirii şi îndumnezeirii noastre după 

cuvintele Domnului care îndemna pe Sfinţii 

Apostoli cât şi un indemn si pentru noi 

toţi”Aveţi credinţă în Mine… Eu mă duc să 

vă pregătesc vouă loc şi iarăşi voi veni şi vă 

voi lua pe voi la Mine ,ca să fiţi şi voi acolo 

unde sunt şi Eu” (Ioan 14, 2-6). Când 

Mântuitorul Iisus Hristos se înalţă la cer 

făgăduieşte Sfinţilor Apostoli că nu-i va lăsa 

orfani văzând mâhnirea lor sufletească la 

despărţire. Le făgăduieşte că va fi cu dânşii 

până la sfârşitul veacurilor (Matei 28,20) iar în rugăciunea arhierească rostită către Tatăl 

zice:”Dar nu numai pentru aceştia mă rog ci şi pentru cei ce vor crede întru Mine după 

cuvântul lor” (Ioan 17, 19-20), deci se roagă şi pentru noi toţi care credem Lui şi împlinim 

poruncile Lui făcându-ne fii ai Lui. Şi iarăşi”Slava pe care Tu Mi-ai dat-o , dat-o şi lor ca să fie 

una ,precum una suntem. Eu întru ei şi Tu întru Mine ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis 

şi i-ai iubit pe ei cum m-ai iubit pe Mine”(Ioan 17, 23.). 

       Prin sfânta Sa înălţare Mântuitorul Iisus Hristos ,uneşte cele cereşti cu cele pământeşti, 

deschide calea către cer a fiecărui dintre noi şi ne asigură de marea Sa iubire faţă de noi, dorind 

ca să fim împreună cu El după cuvintele „Părinte aceia pe care mi-ai dat voiesc ca acolo unde 

sunt Eu să fie şi ei împreună cu Mine ca să privească slava Mea pe care Tu mi-ai dat-o căci M-

ai iubit pe Mine înainte de întemeierea lumii.”(Ioan 17,24.). 

In anul 1995 a fost adoptata Legea nr. 48 privind proclamarea Zilei Eroilor, iar prin Legea 

nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război se realizează o mai 

ampla cuprindere a tuturor manifestărilor si preocupărilor specifice promovării cultului eroilor la 

romani. Articolul 39 al acestei legi prevede, aşa cum era si firesc, sărbătorirea Zilei Eroilor cu 

prilejul Zilei Înălțării Domnului Iisus Hristos. 

Prof. Monica Aurelia Zgîrcea 
  

Înălţarea 
Domnului 
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importanţa lor pentru viaţa Bisericii 

 

1. SINODUL DE LA NICEEA 325 începe pe 20 mai 

325 si a durat pana la 25 august același an. La ședința deschiderii 

oficiale si la cea de închidere a asistat însuși împăratul Constantin. 

Ședințele oficiale ale Sinodului s-au ținut în sala de recepție a palatului 

imperial din Niceea, sub președinția episcopilor Eustațiu al Antiohiei 

(324-330) si Alexandru al Alexandriei (313-328).in biserica palatului 

sau, la care iau parte 318 părinți, episcopi din tot imperiul inclusiv 

reprezentanții papei Silvestru I (314-335), preoții Vit şi Vincent. 

Dintre episcopii occidentali, se remarca Hosius de Cordoba (Spania), 

cel care fusese trimis de împărat la Alexandria pentru a restabili 

pacea in Biserica Egiptului. Scopul sinodului este formularea 

explicita a credinței despre Sfânta Treime, în opoziție cu învăţătura 

preotului erudit Arie (cca. 256-336) din Alexandria, originar din 

Libia Egiptului, discipol indirect al ereticului episcop Paul de 

Samosata, a fost instruit de preotul Lucian din Antiohia, un 

aderent al lui Paul de Samosata, a avut colegi de studii pe Eusebiu 

al Nicomidiei, Maris de Calcedon, Teognis de Niceea şi Leontie 

al Antiohiei. După terminarea studiilor, a venit la Alexandria, 

unde, a fost hirotonit diacon de episcopul Petru, apoi preot de 

episcopul Achila, primind postul de paroh la biserica Baucalis, 

cea mai însemnată din cele noua biserici ale Alexandriei. 

  Arie va fi excomunicat din cauza subordinatianismului.
1
 

Pleacă din Egipt spre Palestina la Eusebiu al Cezareei. De  aici 

va pleca la Nicomidia, la fostul  său coleg de studii, Eusebiu 

al Nicomidiei, care susţinea ca Fiul nu este identic după fire 

cu Tatăl, fiind subordonat Acestuia ca o creatură de ordin 

superior a Tatălui. Arianismul este o concepție raţional-

omenească de înțelegere a creștinismului. Se remarcă în 

gândirea lui Arie concepţii raţionale gnostico-filozofice.    

      Principiile ereziei ariene sunt următoarele: 
1.Dumnezeu-Tatăl   singur   este  principiul  necreat   şi  nenăscut. Denumirea de Tată cuprinde inevitabil în sine 

întâietatea sau superioritatea faţă de Fiul. 

2.Fiul  e creat din voința Tatălui, dar nu  din ființa Lui,  ci din nimic, fiind prima Sa creatura. Fiul are existenta înainte de 

timp, dar nu din eternitate, caci a existat un timp, când El nu era.  

3.Deci Fiul este după ființa  Sa o creatura,  schimbabil, mărginit, imperfect si chiar capabil de a păcătui, El se bucura 

totuși de cinstea cea  mai  mare,   deoarece prin Fiul,   Dumnezeu a  creat  toate,  chiar si timpul. 

4.Scopul pentru care Dumnezeu  a  creat pe Fiul  este  creația lumii, fiindcă Dumnezeu cel prea Înalt nu putea crea 

universul material decât cu ajutorul unei ființe intermediare. Aceasta este o idee gnostica si eretica, după care materia este rea in 

sine, iar Dumnezeul suprem nu se poate atinge direct de materie, căci s-ar întina de aceasta. 

5.La creație, Fiul a primit măreția si puterea creatoare a Tatălui. Fiul poate fi numit si El Dumnezeu, deoarece, datorita 

harului divin pe care L-a primit de la Tatăl, a devenit un Fiu adoptiv al Tatălui. Ca atare Fiul are o divinitate împrumutată  din 

divinitatea Tatălui.  Sub influenta Sfântului Atanasie, diacon de Alexandria, sinodul afirma ca Dumnezeu-Fiul este de o fiinţă 

(homoousis) cu Dumnezeu-Tatăl. Dumnezeu-Unul, Care are o singura fire, exista ca Treime cele trei ipostase având fiecare 

proprietăţi unice, personale.
2
 Crezul de la Niceea devine curând punctul de referinţă al întregii tradiții ortodoxe, in special al 

sinoadelor posterioare. Exista părerea ca celelalte sinoade nu sunt altceva decât confirmarea si explicarea ortodoxiei de la Niceea. 

De altfel, sinoadele ulterioare încep cu rostirea Simbolului de la Niceea. Actele sinodului nu s-au păstrat, dar Eusebiu al Cezareii 

(in Vita Constantini) face o descriere pe larg a dezbaterilor. Sinodul promulga 28 de canoane
3
, care prevăd, printre altele, 

sărbătorirea Paștelui in zi de Duminica, dar nu in același timp cu pastele iudaic; organizarea Bisericii după provinciile 

administrative ale imperiului; prezenta a trei episcopi liturgisitori în hirotonia episcopala.  

IMPLICAREA SFANTULUI CONSTANTIN CEL MARE. 

Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (n. 27 februarie 272 – d. 22 mai 337), cunoscut sub numele Constantin I sau 

Constantin cel Mare, a fost împărat roman între 306 şi 337,este una din personalitățile de seamă din istoria universală. Până la el, 

                                                 
1 Ion Rămureanu, Lupta ortodoxiei contra arianismului, în Studii teologice nr. 1-2, 1961, p.13-31 
2 I.G.Coman, Şi Cuvântul S-a făcut trup, Timişoara, 1993, cap. II (Hristologia ariană şi apolinaristă) 
3 Pr. Ilie Negoiţă, Unele aspecte ale arianismului după condamnarea lui la Niceea 325, în Glasul Bisericii, nr. 5-6, 1969, p. 567-571 
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Biserica a indurat grele persecuții din partea împăraţilor romani. Convertirea lui la creștinism a însemnat o mare cotitura in istoria 

acestuia, caci, prin publicarea edictului de toleranta religioasa, de la Milan din ianuarie 313, Constantin a asigurat Bisericii deplina 

libertate in tot Imperiul roman. Biserica intra, de acum înainte, intr-o perioada de înflorire si propășire. 

Înaintea lui Constantin cel Mare, Galeriu, grav bolnav, a dat la 30 aprilie 311, la Sardica, un edict de toleranta pentru creștini, de 

acord cu Constantin si Liciniu, care cuprinde permisiunea existentei creștinilor – ut denuo sint cristiani et conventicula eorum = să 

existe din nou creștini şi să ţină adunările lor .
4
 Galeriu a murit curând, la 5 mai 311, incit edictul sau s-a aplicat doar parțial. 

Părerile istoricilor asupra lui Constantin cel Mare (306-337) sunt contradictorii. Biserica Ortodoxa îl cinstește ca Sfânt, iar 

cea Romano-Catolică recunoaşte că e "mare". În schimb, protestanții şi unii cercetători profani văd în el doar un însemnat om 

politic, condus de interese personale şi de stat, care a servit Biserica pentru a si-o aservi. Însă majoritatea istoricilor, dintre cei mai 

obiectivi, apreciază favorabil pe Constantin cel Mare ca om de convingere religioasa.                                                                                                                              

VIAŢA DE FAMILIE                                                                                                               

În septembrie 307, la Trier, Constantin s-a căsătorit cu fiica lui Maximian, Fausta, renunţând la iubita sa Minervina, care îi 

dăruise primul lui fiu, Crispus. Cu Fausta, Constantin a avut 5 copii: Constantin, Constanţiu, Constant, Constantina şi Helena. 

Reşedinţa lui Constantin era oraşul Trier, aşa cum fusese şi pentru tatăl său, Constanţiu şi, înaintea acestuia, pentru împăratul 

Maximian. Aici, la Trier, Constantin a adus-o şi pe mama sa, Helena. La sfârşitul anului 311 sau începutul lui 312, sora sa vitregă, 

Constanţia se căsătoreşte cu Licinius. Pe 8 noiembrie 324, Constantin şi-a numit fiul Constanţiu în funcția de caesar şi se pare că în 

aceeaşi zi a oferit rangul de augusta soţiei sale Fausta şi mamei sale, Helena. În anul 326, Constantin a ordonat execuţia fiului său 

mai mare, Crispus. Ordinul a fost îndeplinit de Pola, în Istria. În acelaşi an, la scurt timp după moartea lui Crispus, Constantin a 

omorât-o şi pe soţia sa, Fausta, după o căsnicie de 19 ani. Atât Crispus cât şi Fausta au primit damnatio memoriae, adică numele 

lor au fost şterse din inscripţiile şi înscrisurile publice. 

IMPLICAREA IN VIATA BISERICII                                                                       

După ce fost ales co-împărat al părţii de vest al Imperiului Roman (cu titlul de Augustus), de către trupele staționate în 

provincia Britania, la moartea tatălui său, Constantius (în anul 306 d.C.), cu toate ca funcția nu i se cuvenea. A eliminat violent in 

anii următori pe toți pretendenții de drept ai tronului. In anul 313 d.C., împreună cu co-împăratul Licinius, a reactualizat, lărgit şi 

completat la Milano Edictul de toleranta privind legalizarea creștinismului (emis deja in anul 311 de către co-împărații 

Galenius si Licinius)
5
. Măsura a fost luata din rațiuni de ordin politic (consolidarea Imperiului Roman, având in vedere expansiunea 

cu succes a creștinismului in toate provinciile Imperiului). Co-împăratul Maxentius (fiul fostului împărat Maximian) a fost primul 

care - cu câțiva ani înaintea lui Constantin cel Mare - a legalizat biserica creştină. O parte a meritelor lui Maxentius au fost atribuite 

însă, pe nedrept, lui Constantin cel Mare. Poziția si faptele lui Constantin cel Mare sunt discutabile. Pe de o parte, a respectat 

deciziile Edictului de la Milano, a restituit bunurile bisericești, a numit în funcții importante administrative credincioși creștini, a 

ajutat material biserica creştină.                                                                        

Pe de alta parte, a păstrat colegiile religioase precreștine romane, a emis monede cu figuri de zei antici, a menținut în funcții 

de răspundere cadre de alte credințe, si-a păstrat titlul precreștin de Pontifex maximus (Episcop universal), a practicat in 

continuare cultul Soarelui Invincibil (Sol Invictus), a fost botezat abia pe patul morții (la Rusaliile anului 337). In anul (325), a 

convocat primul Sinod Ecumenic de la Niceea (Turcia), ca reacție la răspândirea Arianismului, curent care susținea că Iisus nu ar fi 

fiinţă identică cu Dumnezeu. Ședințele Sinodului au fost prezidate si direct influențate de către împăratul laic Constantin cel Mare. 

Cei 318 episcopi convocați au fost obligați să confirme si funcția de Episcop universal a bisericii creștine (Pontifex maximus) a 

împăratului nebotezat. 

Faptele lui Constantin cel Mare sunt extrem de controversate. De pilda: 

- Nu a desființat sclavagismul, deși din dragoste creştină pentru semeni o putea face. 

- Sclavilor prinși ca au furat mâncare li se turna ca pedeapsa plumb topit in gura. 

- Părinţii săraci aveau dreptul a-si vinde copiii. 

- L-a pus sub arest pe socrul Maximian, după care l-a obligat să se sinucidă. 

- I-a condamnat la moarte prin scufundare în apă clocotită pe fiul său Crispus şi pe soţia sa mai tânără Fausta (mama 

vitregă lui Crispus) pentru adulter.
6
 Spre a scăpa de aceasta apăsătoare amintire si de oprobiul public, şi-a mutat reședința de la 

Roma în Bizanț, oraș pe care la data de 30 mai 330 l-a proclamat capitala Imperiului, rebotezându-l Constantinopol 
7
 (azi: Istanbul). 

În anul 326 a descoperit locul unde Iisus ar fi fost îngropat in Ierusalim (cavoul familiei lui Iosif de Arimathia), pe locul 

căruia a înălțat biserica Mormântul lui Iisus in anul 330. Tot de viața lui şi a mamei sale se leagă descoperirea crucii Mântuitorului 

pe Golgota, iar Sărbătoarea poartă numele de Înălţarea Sfintei Cruci, prăznuită pe 14 septembrie. 

Constantin cel Mare a fost declarat sfânt de către bisericile orientale. Zi de pomenire: 21 mai (Constantin si Elena). Pentru 

meritele şi serviciile aduse creştinismului, Biserica l-a cinstit în mod deosebit, trecându-l în rândul sfinţilor, împreună cu mama sa, 

sfânta Elena, şi numindu-l isapostolos - "cel întocmai cu Apostolii", atribuindu-i cu înţelepciunea lui Solomon şi blândeţea lui 

David. 

Donatio Constantini (Dania lui Constantin cel Mare). Timp de peste 600 ani (intre secolele IX-XV) Papii s-au servit de 

documentul falsificat Donatio Constantini (Dania împăratului Constantin cel Mare) spre a-si justifica pretenția de rol conducător in 

lumea creştină. Constantin cel Mare a fost primul împărat roman care s-a convertit la creștinism. Drept recunoştinţă pentru faptul ca 

papa Silvestru l-ar fi vindecat de lepra, ar fi acordat printr-un document scris in anul 315 dreptul de domnie a papei Silvestru (si a 

viitorilor papi) asupra Romei, Italiei si provinciilor romane din estul bazinului mediteranean. Dania ar fi recunoscut totodată si 

primatul spiritual al Sfântului Scaun asupra tuturor bisericilor lumii. Donatio Constantini (cuprinzând cca 3.000 cuvinte) a fost 

menționat însa pentru prima data in secolul 9, constituind o arma redutabila in cadrul aprinselor dispute pentru întâietate dintre 

biserica de Vest (Roma) si cea Est (Constantinopol). Controversa a culminat cu Marea Schisma din anul 1054, după care cele două 

mari biserici (catolică şi ortodoxă) s-au despărţit. Mulţi papi s-au bazat pe acel act, a cărei autenticitate nu a fost pusă la îndoială 

timp de peste 600 ani. Nikolaus von Kues (1401-1464), o somitate istorică a vremii, a observat pentru prima dată ca actul Donatio 

Constantini nu a fost amintit niciodată în lucrările istorice ale episcopului Eusebius, contemporanul şi biograful împăratului 

Constantin cel Mare. Cercetările ulterioare au confirmat faptul că Donatio Constantini este un fals istoric, întocmit probabil în jurul 

anului 760 spre a susţine primatul papal. 
 

  

                                                 
4 Eusebiu, Istoria Bisericeasca, VIII, 17 
5 N. Chifăr, Răsăritul şi Apusul creştin în apărarea dogmei Sfintei Treimi în secolul al IV-lea, în Dialog teologic (revista Institutului teologic romano-catolic), nr. 5 (Sfânta 
Treime - izvorul şi temeiul unităţii creştine), Ed. Presa Bună, Iaşi, 2000, p. 89- 106. 
6 Charles Matson Odahl,Constantin si Imperiul Creștin,Ed.Bicc All,București 2006,pag 119-150 
7Ion Rămureanu, Sinodul I ecumenic de la Niceea. Condamnarea ereziei lui Arie. Sinodul niceean, în Studii teologice, nr. 1-2, 1977, p. 15-60 
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ANUNŢ!!! 

 
Cu voia lui Dumnezeu şi prin 

grija † Preasfinţitului Episcop Gurie 

Georgiu, al Devei şi Hunedoarei în 

data de 24.06.2010 la prăznuirea 

Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul 

(Sânzienele), la biserica din Dealul 

Babii se va oficia o liturghie 

arhierească comemorând 140 de ani 

de la construcţia primei biserici în 

comunitatea sătească  şi 30 de ani de 

la sfinţirea bisericii noi ,iar apoi  se va 

face o slujbă de binecuvântare a 

lucrărilor săvârşite la sfânta biserică. 

După săvârşirea Sfintei 

Liturghii, soborul de preoţi împreună 

cu P.S. Episcop Gurie şi preotul paroh 

ne vom deplasa pe dealul din 

apropierea Primăriei Municipiului 

Vulcan pentru a pune piatra de temelie 

şi a sfinţi locul destinat construcţiei 

noii biserici care va avea  ca hram 

„NAŞTEREA MAICII DOMNULUI” şi 

„DUMINICA SFINŢILOR ROMÂNI”. 
 Mulțumim tuturor celor care au 

ajutat şi care ajută la construcţia 

acestui nou lăcaş pe orice cale şi ne 

rugăm ca Bunul Dumnezeu să reverse 

peste ei binecuvântarea şi mila Sa cea 

bogată. 

 

† Pr.Paroh Ic. Mănăsuc Zgîrcea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

† Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu ocrotirea Duhului 

Sfânt, în anul domnului 2010 – comemorăm 140 DE ANI de 

la construcţia primei biserici de lemn din satul Dealul Babii 

şi 30 DE ANI de la sfinţirea actualei biserici. Binecuvintează 

Doamne, pe toţi ostenitorii, binefăcătorii şi pe cei care caută 

sfinţenia vieţii şi o arată  în faptele bune izvorâte din har şi 

credinţă.  
 

 

MESAJUL CLOPOTELOR 
 
Ce rost mai are religia în zilele noastre? 
Ce rost şi ce rol mai poate avea Biserica în zilele noastre? 

Adică, într-o perioadă în care totul este apreciat, cu predilecţie, din 
punct de vedere al profitului. 

Valoarea unei acţiuni este dată doar de rentabilitatea ei 
economică, de profitul rezultat în urma ei. Astfel privind lucrurile, 
cele mai neinteresante investiţii ar fi donaţiile sau ajutorarea celor 
nevoiaşi, a celor care în afară de un „mulţumesc” nu pot oferi nimic. 

Mai nou, chiar şcolile şi spitalele sunt supuse aceluiaşi mod 
de apreciere şi de analiză. Cu o rigoare economică şi cu o precizie 
matematică în stare să ne înspăimânte. Rezultatul, de obicei cu 
două – trei zecimale, stabileşte că spitalul „cutare” sau şcoala 
„cutare” trebuie musai închise. Motivul? Sunt nerentabile. 

Eşti rentabil – ai un rost pe lumea asta. Nu eşti rentabil – 
nu-ţi meriţi existenţa! 

Într-o astfel de societate mercantilă, în acest timp sau în 
aceste timpuri, Biserica noastră continuă - aparent anacronic şi 
nefiresc - să ne propună deviza: „Dăruind, vei dobândi!” 

Am auzit, uneori, reproşuri aduse Bisericii, cum că nu este 
suficient de preocupată, de agresivă în a se apropia de oameni, de a 
veni în întâmpinarea nevoilor spirituale ale acestora. Chiar şi 
revista „Lumină din Lumină” pe care tocmai o citiţi este o dovadă  
că lucrurile nu stau chiar aşa. Totuşi, cred că Biserica trebuie să se 
ofere, nu să se impună.  

Clopotele Bisericii sunt auzite peste tot, dar nu găsim 
întotdeauna timp să ascultăm mesajul lor. Dacă ne-am opri puţin 
din goana după profitul material, măcar atunci când auzim un 
clopot, ne-am aminti că – stranie fatalitate – destinul pământesc al 
omului este sortit de la naştere falimentului material. Ne-am aminti 
mai des că suntem muritori, că din toate investiţiile noastre nu vom 
mai avea nimic. 

Atunci, în loc de resemnare şi deznădejde, vom putea 
descoperi că viaţa asta are un rost. Un rost pe care-l putem împlini 
la judecata Mântuitorului unde vom fi întrebaţi, într-o formă sau 
alta, cât de mult am dăruit. 

 
Ioan Dorel Şchiopu 
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