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Anul XCIV (94)
SERIE NOUĂ

Vremea Postului Mare este asemănată de către părintele Ale-xandru Schmemann cu o „călătorie spre Paşti” (vezi lucrarea saPostul cel Mare, p.11), înţelegând desigur prin aceasta străbatereacăii virtuţii, a suişului duhovnicesc înspre Paştile Împărăţiei luiDumnezeu.Călătoria Postului Mare este însoţită pe tot parcursul ei de car-tea de cult folosită la strană în această perioadă, carte denumităTriod. Denumirea aceasta de Triod este legată de o particularita-te a slujbei Utreniei zilelor de rând ale Postului Mare, care laCanon are doar trei ode sau cântări (spre deosebire de canoane-le Utreniei din celelalte perioade ale anului bisericesc, care au 9ode). De aici, denumirea cărţii, aceea de Triod (trei ode). Triodulcuprinde toate rânduielile săvârşite în Biserică în perioada Pos-tului Mare, pe săptămâni şi zile, călăuzind viaţa noastră lăuntrică

şi aşezându-i pe creştini în cadrele vieţii liturgice, bisericeşti,adică în rânduielile şi slujbele ei. De altfel, scopul slujbelor şi rân-duielilor din vremea Postului Mare este acela de a-i introduce pecreştini într-un anume mod de vieţuire, creându-le „un stil deviaţă” îmbisericit. Slujba în general, sfinţeşte viaţa noastră, mij-locind ajutor dumnezeiesc spre făptuirea cea bună, ne structu-rându-ne astfel ca, din creştini mărturisitori să devenim şi creşti-ni făptuitori, adică împlinitori ai conţinutului propriei noastremărturisiri de credinţă. Astfel, rânduiala sau slujba bisericeascănu se doreşte alternativă la viaţa stresantă din inima urbiei, intro-ducând despărţitura între „viaţa noastră din lume” şi „orele sauminutele petrecute în Biserică” ca şi când între acestea nu arexista nici o legătură, ci, slujba bisericească vrea să ne impună şisă ne sprijine într-un anumit mod de vieţuire. Slujba este astfel

pentru creştinul autentic normă de viaţă, izvor de la care se adapă,în strădania de a face trecerea „de la cuvânt la faptă”. Dacă înţe-legem să ne raportăm în modul acesta la slujba bisericească,atunci Triodul nu va reprezenta pentru noi doar simpla carte decult întrebuinţată la strană în vremea Postului Paştilor, ci el vadeveni un adevărat îndrumar de viaţă duhovnicească, la al căruiconţinut luând aminte, ne îmbogăţim, întărindu-ne puterile sufle-teşti în lupta cu patimile şi ajungând la sfârşit să ne facem birui-tori împreună cu Hristos, prin Învierea Sa. Numai astfel Învierealui Hristos va primi pentru noi însemnătatea propriei noastre învie-ri, împreună cu Hristos, din întunericul păcatului şi al morţii, în carene-a aşezat păcatul. Preot Lect. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu Continuare în pagina 2

Spovedania din nefericire este pentrumulţi credincioşi percepută ca un evenimentanual sau bianual care prefaţează un PraznicÎmpărătesc sau este văzută ca o simplă con-diţie pentru primirea Împărtăşaniei. Dacărămânem în această percepție pierdemaspectele esenţiale ale acestei Taine. Unuldintre aceste asptecte este pocăinţa, aspect pecare aş dori să-l dezvolt. Din nefericirepocăinţa a primit în secolul trecut o con-ataţie falsă (ca schimbare a religiei).Acest lucru s-a petrecut datorită influ-enţelor neoprotestante care au apărut înultima vreme. Pocăința trebuie înțelea-să ca schimbare a minții, prin aceast faptpropriul eu moare pentru a-L lăsa peHristos să împărățească în noi, ,,nu maitrăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”.Pocăința este schimbarea atitudinii, amodului de a gândi, a omului lăuntric șia părerilor pe care le avem. Prin lucrareapocăinței Hristos devine Stăpânul viețiinoastre, așa cum spune Sfântul EfremSirul într-o rugăciune specifică PostuluiMare.În lumea contemporană şi cu precă-dere în lumea tinerilor găsim întrebăricare la o primă vedere par fără răspunsşi la un anumit nivel ne depășesc: „De cem-am născut?”, „Pe mine nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să trăiesc în lumeaasta şi să trec prin atâtea suferinţe…”. Taina Spovedaniei este prin excelenţătaina pocăinţei, prin care credinciosul areposibilitatea de a se naşte din nou. În Evan-ghelia Sfântului Ioan Mântuitorul îi spune luiNicodim: ,,Adevărat, adevărat zic ţie: Denu se va naşte cineva de sus, nu va putea săvadă Împărăţia lui Dumnezeu’’ Ioan 3, 3,putem observa că vederea Împărăţiei luiDumnezeu este legată de naştere. SfinţiiPărinţi vorbesc de trei naşteri:  naşterea tru-pească, naşterea prin Botez şi cea prinpocăinţa. Dacă prima naştere o primim de lapărinţi, a doua de la Biserica, în cea de a treianaştere omul prin voinţa lui se naşte în veş-nicie, devine părinte, devine tată lui însuşiprin harul dumnezeiesc, har care are putereade a naşte. Prin voinţa sa se naşte pe sine catata şi prin durerile prin care trece îşi devi-

ne maică sieşi, fiindcă prin dureri se naşte înveşnicie, după cum spunea Părintele RafailNoica. Cred că acest cuvânt poate fi unpunct de plecare pentru aflarea răspunsuri-lor la aceste întrebari. Bineînţeles că omulpoate respinge sprijinul lui Dumnezeu, darnu trebuie să uităm că fără Dumnezeu nuputem face niciun bine, nici apropiaţiilor

noştri, nici chiar nouă înşine şi nici măcar nuputem să credem.Duhovnicul are un rol important în,,devenirea omului întru fiinţa”, fiindcăpe acest drum omul are nevoie de povă-tuire. Fără de care poate să ajungă în dife-rinte forme de înşelare. Prin Spovedanienu doar că îşi contabilizează păcatele, darîşi cunoaste şi limitele. Aceasta cunoaşte-re a limitelor pricinuieşte de multe oridurere. Trebuie să conştientizăm că Dum-nezeu nu doreşte să ne arunce în suferin-ţă prin cunoaşterea limitelor, ci mai degra-bă vrea să ne cunoaştem pe noi înșine maibine şi depăşim propria limitare și să o lăr-gim după cuvântul Sfântului ApostolPavel: ,,Lărgiți și voi inimile voastre”. IICorinteni 6,13. Prof. Dr. Florin Koller

Viața  creștină aduce cu ea noutatea harului,care înseamnă noutatea lui Hristos.  În Evan-ghelie Iisus foloseşte expresia „taineleÎmpărăţiei cerurilor” pentru a indica toatăînvăţătura Sa şi, îndeosebi, ceea ce se referă lapersoana Sa (cf. Mat. 13,11). După Înviere setrece tot mai des de la plural la singular, de lataine la taină: toate tainele lui Dumnezeu serezumă de acum în Taina care este Hristos. Sfân-tul Apostol Pavel vorbeşte despre „taina lui

Dumnezeu, adică Hristos, în care sunt ascunsetoate comorile înţelepciunii şi ale cunoaşterii”(Col. 2,2-3). Ne invită să ne gândim la Hristosca la un palat, în care intrând se trece din tainăîn taină, din uimire în uimire. Cosmosul mate-rial, cu toate frumuseţile lui şi extinderea luiincalculabilă este unica imagine adecvată acosmosului spiritual care este Hristos. Taina luiHristos este „da”-ul Său de iubire pentru mân-tuirea lumii, „amin”-ul Său pentru noi, carerevelează faptul că Hristos este iubirea răstig-nită, care iluminează duhul nostru întunecat,care, în ciuda tuturor tenebrelor noastre, netransformă în „lumină din Lumină”. Motivulacestei iubiri a lui Dumnezeu pentru noi provi-ne exclusiv din bunătatea Lui. Dumnezeu nuaşteaptă nimic de la noi decât mântuirea noastră,nici slujire, nici slavă, nimic din ce am putea să-i dăm Lui: la ce bun? Lui Dumnezeu nu-i lip-seşte nimic. Dacă vrea să fie lăudat de noi, estepentru ca dragostea Lui pentru noi să devină şimai arzătoare: în orice lucru El are în vederedoar mântuirea noastră.

Să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeupentru a ne împărtăși de Taina lui Hristos, pen-tru că există mereu un progres care trebuiefăcut: pe de o parte, a-i educa pe credincioşi săprimească bine cuvântul Său şi să îl primeascănu numai în minte, ci în inimă şi în viaţă. Şi, pede altă parte, este indispensabil ca creștinii sămediteze asupra cuvântului lui Dumnezeu, să-şi amintească, să reflecteze asupra lui. Astfelviaţa lor va fi puţin câte puţin transformată deputerea cuvântului luiDumnezeu. Pentru ca săaibă însă influenţă asupravieţii credincioşilor, estenecesar ca ultimul pas săfie tocmai aplicarea înviaţă. A cunoaște Evan-ghelia, a o aprofunda înmeditaţie, în rugăciune, ao aplica la viaţa proprie.Acesta este primul lucruesenţial. Taina viețiiveșnice este cuprinsă în„da”-ul spus Crucii, înceea ce pătimim pentruadevărul ei aici pepământ și trebuie să fimfericiți pentru acest lucru.Cu cât din iubire faţă deunicul adevăr şi faţă deunica iubire – din iubire faţă de adevărul şiiubirea lui Dumnezeu – putem face şi vreorenunţare, cu atât mai profundă şi mai bogatădevine viaţa. Persoana care vrea să-şi rezerveviaţa pentru sine însuşi, o pierde. Iar cine dăru-ieşte viaţa sa – zilnic în faptele mici, care facparte din marea hotărâre pentru Hristos – aces-ta zilnic o găseşte. Acesta este adevărul rigurosși serios, dar şi adânc de frumos şi eliberator, încare vrem pas cu pas să intrăm în timpulasumării Crucii în viața noastră. Crucea nu estenumai judecata lui Dumnezeu asupra lumii,contestare a înţelepciunii sale şi revelare a păca-tului ei. Nu este „nu”-ul lui Dumnezeu spuslumii, ci „da”-ul său de iubire pentru noi.Biruința nedreptății, a răului ca realitate estemilostivirea adevărată. Şi pe care acum, pentrucă oamenii nu sunt în stare, o face însuşi Dum-nezeu - aceasta este bunătatea și iubirea necon-diţionată a lui Dumnezeu.
Arhim. Dr. Teofan Madavicar administrativContinuare în pagina 3
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Una din grijile pământeşti de că-petenie ale omului este şi aceea a pro-curării hranei celei de toate zilele.Indiscutabil, hrana cea mai elementarănecesară în alimentaţia omului estepâinea. Produsă din grâu, orz, secarăsau alte cereale, pâinea a fost - şi este- hrana principală la aproape toate po-poarele lumii, indiferent de gradul lorde cultură sau de civilizaţie ori deepoca istorică aferentă.Cuvântul „pâine” este conside-rat printre cele mai vechi cuvinte dinlume. Se spune despre un rege egip-tean pe nume Psametih că, voind săştie care e cea mai veche limbă de pepământ, a făcut următorul experiment:a luat 2 copii egipteni - care nu înce-puseră încă a vorbi - şi i-a dat unuipăstor, poruncindu-i aspru să-i ducăîntr-un loc singuratic, să-i crească într-o colibă cu 2 capre, nici un om să numeargă la dânşii şi nici el să nu le vor-bească spre a vedea, astfel, ce limbăvor vorbi. După 2 ani, când păstorul adeschis uşa acelei colibe, copiii ausărit la dânsul cu mâinile ridicate, stri-gând: „Becus! Becus!”. Regele Psa-metih a fost înştiinţat de cuvântulacesta şi, interesându-se de originealui, a aflat că provine din limba fri-giană şi înseamnă „pâine”. A tras deaici concluzia că, pe de o parte, limbafrigiană este cea mai veche limbă, iar,pe altă parte, cuvântul „pâine” esteprintre cele mai vechi cuvinte dinlume.Cuvântul „pâine” este, însă, şiun cuvânt foarte întrebuinţat, dacă nuchiar cel mai întrebuinţat dintre toatecuvintele lexicului unei limbi. Este cu-vântul pe care-l rostesc nu doar cei să-raci, ci şi cei bogaţi, nu doar cei

păcătoşi, ci şi cei cuvioşi. Cuvântul„pâine” îl rostim cu toţii; îl rostim înfiecare zi, dimineaţa, la amiază şiseara, când ne întrebăm: „Ce vommânca?” (noi şi cei ai noştri). Toţialergăm după pâine, căutând să ne-oagonisim şi, astfel, să supravieţuimdin punct de vedere biologic.Dacă vom răsfoi paginile Sfin-tei Scripturi, vom găsi preocupareaaceasta încă de la începutul umanită-ţii. a) „Întru sudoarea feţei tale veimânca pâinea ta!”, citim în VechiulTestament că le-a spus Domnul Dum-nezeu lui Adam şi urmaşilor lui dupăcăderea în păcat şi izgonirea din rai(Facerea 3,19) şi, într-adevăr, sudoa-rea ostenelii depuse de aceştia a fostla fel de mare ca şi trebuinţa pâinii în-săşi. Pâine au căutat Avraam în pă-mântul Canaanului (Facerea 12,10),Isaac în ţara Filistenilor (Facerea26,12) şi Iacob în Mesopotamia (Fa-cerea 28,20); la fel fraţii lui Iosif, care,nemaiavându-o din cauza foametei şia scumpetei ivite în Canaan, au fostnevoiţi să meargă în Egipt să cumperegrâu mai ieftin (Facerea 42,5); de ase-menea, fiii lui Israel, pe când peregri-nau în pustia Sin, după ieşirea dinrobia egipteană, au strigat şi ei, în maimulte rânduri, „pâine!”, „pâine!”, iarDumnezeu a făcut să plouă pâine dincer pentru ei, sub formă de mană (Ie-şirea 16,3-15).b) În Noul Testament se face ia-răşi referire la pâine ca la o sursă prin-cipală de hrană. Mântuitorul Hristos Însuşiacordă o importanţă deosebită pâiniiîn satisfacerea hranei trupeşti. Aşa seexplică, de pildă, săvârşirea minunii

înmulţirii pâinilor şi a peştilor, când– cu doar 5 pâini şi 2 peşti – a sătu-rat în pustie peste 5000 de oameni(Matei 15, 32-38). De asemenea, înrugăciunea „Tatăl nostru”, HristosDomnul ne învaţă să cerem Părinte-lui Ceresc, între altele, să ne dăru-iască şi „pâinea cea de toate zilele”(Matei 6,11), conştient fiind cât denecesară este hrana, în general, şipâinea, în special, pentru existenţanoastră pământească.Ori de câte ori rostim cuvântul„pâine”, ne aducem aminte de maimulte lucruri:1. Ne aducem aminte nu doar depâinea ca aliment, ci şi de toate celenecesare pentru întreţinerea vieţii pă-mânteşti, de toate bunurile materialece ne trebuiesc ca să trăim.2. Ne amintim, apoi, de ogoarelesau de holdele noastre, precum şi decei ce trudesc pe cuprinsul lor. Întrân-sele, agricultorii harnici îngroapă –toamna - bobul de grâu, care moare ca

să se nască - primăvara - spic cu rodînzecit şi însutit. Privind o pâine, îivedem, parcă, cu ochii minţii, pe tru-ditorii pământului implicaţi în proce-sul biologic de naştere, de creştere şide rodire a pâinii, peste care nu uită săceară binecuvântarea lui Dumnezeu.3. E adevărat că agricultorulmunceşte, ară, seamănă, prăşeşte, os-tenind din zori şi până-n noapte, dar,dacă binecuvântarea lui Dumnezeu nuse coboară pe pământ, în zadar se os-teneşte agricultorul; oricât de harnic şide priceput ar fi, el nu poate face să în-colţească şi să rodească sămânţa de lasine putere. De aceea, avea dreptateApostolul Pavel când zicea că „nicicel ce sădeşte, nici cel ce udă esteceva, ci numai Dumnezeu care face săcrească” (1 Corinteni 3, 17). Deci,atunci când rostim cuvântul „pâine”,se cuvine a ne aduce aminte - mai pre-sus de toate - de Dumnezeu Cel Care,în milostivirea Sa nemărginită, înmul-ţeşte an de an roadele pământului, ca

să fie spre săturarea oamenilor şi a tu-turor făpturilor Sale.4. Pâinea este un dar al lui Dum-nezeu, dar şi un chip al dumnezeieiiînsăşi şi al vieţii celei veşnice.Mântuitorul Însuşi se aseamănăcu pâinea, căci zice: „Eu sunt pâineavieţii; cel ce vine la Mine nu va flă-mânzi şi cel ce crede în Mine nu va în-seta niciodată”(Ioan 6,35); „Eu suntpâinea cea vie care s-a pogorât dincer. Cine mănâncă din pâinea aceastaviu va fi în veci. Iar pâinea pe care Euo voi pentru viaţa lumii este trupulMeu”(Ioan 6,51). La Cina cea de Taină, HristosDomnul transfigurează pâinea în Tru-pul Său, când zice: „Luaţi, mâncaţi,Acesta este Trupul Meu, care se frângepentru voi spre iertarea păcatelor”(Matei 26,26). Minunea aceasta se re-petă la fiecare Sf. Liturghie săvârşită,când – prin rugăciunile preotului li-turghisitor şi prin coborârea DuhuluiSfânt - pâinea numită „prescură” sepreface în Trupul Domnului, dobân-dind, astfel, pe lângă rostul său onto-logic şi unul eshatologic, spre iertareapăcatelor şi spre arvunirea vieţii celeiveşnice a celui (celei) ce o primeşte înSfânta Taină a Împărtăşaniei .Având în vedere toate aceste în-ţelesuri şi semnificaţii pe care le in-cumbă pâinea, să acordăm o veneraţieaparte cultului pâinii, rugând pe atot-milostivul Dumnezeu să ne dăruiască,deopotrivă, pâinea pământească şiPâinea cea Cerească, după mare şi slă-vită mila Sa, spre hrana noastră tru-pească şi sufletească, spre bucurianoastră vremelnică şi veşnică!Preot Flavius ArdeleanParohia Mândruloc 

De la pâinea pământească la Pâinea cea Cerească -meditaţie - 

Urmare din pagina 1Hristos, va fi astfel şi pentru noi unPaşti, adică o trecere către ÎmpărăţiaLuminii şi a Vieţii, către Împărăţia luiDumnezeu.    Duminicile premergătoare PostuluiMare, prin temele pe care ni le propunspre meditaţie şi trăire, au o profundăsemnificaţie duhovnicească, fiind strânslegate între ele. Primele două (avameşului şi a fariseului şi cea a fiuluirisipitor) propun astfel pregătireaduhovnicească a creştinului în vedereapostului, iar ultimele două (a lăsatuluisec de carne şi a lăsatului sec de brânză)creează obişnuinţa postirii trupeşti, prinreţinerea de la anumite alimente. Însăşicântările slujbei Utreniei care încep a secânta încă de la Dumnica Vameşului şiFariseului („Uşile pocăinţei deschide-mi mie Dătătorule de viaţă...”; „În cărări-le mântuirii îndreptează-mă Născătoarede Dumnezeu...”; „La mulţimea faptelormele celor rele cugetând eu ticălosul, măcutremur de înfricoşata zi a judecăţii, ciîndrâznind spre mila milostivirii Tale, caDavid strig Ţie: Miluieşte-mă Dumne-zeule după mare mila Ta”), arată intrareaîn Postul Mare şi întoarcerea noastră prinpost, în Rai, a cărui uşă a fost închisă prinpăcatul şi neascultarea de porunca luiDumnezeu, de către Adam, fiind redes-chisă din nou de către Hristos, şi de cătrefiecare dintre noi, prin pocăinţă, cu aju-torrul şi cu puterea lui Hristos-DumnezeuCel făcut om pentru noi şi pentru anoastră mântuire. Săptămâna care urmează dupăDuminica Vameşului şi a Fariseuluieste una a îngăduinţei la toate felurilede mâncare, inclusiv miercurea şi vine-

rea, adică o perioadă de dezlegare latoate mâncările sau harţi, aşa cum apareea înscrisă în calendar. Rostul acesteidezlegări la toate bucatele, chiar şi mier-curea şi vinerea, este desigur unul peda-gogic, învăţătoreasc, permiţându-lecreştinilor care se pregătesc pentru postsă-şi întărescă trupul şi forţele fizicepentru osteneala postirii. A doua săptămână din perioadapregătitoare pentru Postul cel Mare esteDuminica Fiului risipitor, propunând-netema reîntoarecerii cu credinţă la Părinte-le ceresc, primind astfel prin pocăinţă ier-tarea deplină din partea Acestuia.O noutate în slujba Utreniei acesteiDuminici este cântarea psalmului 126:„La râul Vavilonului, acolo am şezut şiam plâns când ne-am adus aminte deSion.... Cum să cântăm cântarea Dom-nului, în pământ străin?... ”. Cuvinteleacestui psalm subliniază tocmai înstrăin-area omului de Dumnezeu prin păcat,iar omul realizând acest lucru „devineom din nou şi arătând faptul că nu poatefi satisfăcut pe deplin niciodată, de nimicdin această lume decăzută şi că deciaşteaptă singura împlinire cu adevăratvrednică de dorit, şi anume împlinirea sadeplină în bucuria cea netrecătoare aÎmpărtăţiei lui Dumnezeu pe care ampierdut-o prin păcat.Sâmbăta dinaintea Duminicii Înfri-coşatei Judecăţi, a treia Duminicăpregătitoare pentru Postul Mare esteînchinată cinstirii celor din veacadormiţi întru dreapta credinţă, fiindcunoscută ca Sâmbăta pomenirii celoradormiţi sau a moşilor de iarnă .Rugăciunile pentru cei adormiţi suntdovada iubirii noastre faţă de ei şi a

purtării de grijă pentru sufletul lor,urmând îndemnul Sfântului Ioan Gurăde Aur: „Să purtăm grijă de sufletulcelor ce au adormit. Să le dăm lor aju-torul ce li se cuvine, adică milostenii şiprinoase, căci aceasta le aduce uşura-re, mare câştig şi folos” (în Omilii laEpistola către Filipeni a SfântuluiApostol Mare, p. 78). Adunarea înrugăciune a tuturor celor adormiţi înaceastă sâmbătă, ne creează imagineamarii adunări  a tuturor oamenilor,morţi şi vii, înainte de Judecata finalăsau universală, pe care o vom prăznuiîn duminica ce-i urmează. Prin pome-nirea celor adormiţi sau a celor ce numai sunt printre noi, problema vieţiide apoi, sau a vieţii ce va să vină, devi-ne subiect de meditaţie tocmai acum, înapropierea Postului, rostul ei fiind acelade a ne face să vedem în ziua de azi,ajunul judecăţii şi apropierea sfârşitu-lui fiecăruia dintrei noi, pe care noi nu-l ştim, ştiindu-l doar Bunul Dumne-zeu. Fiecare clipă a vieţii noastredevine astfel, prin gândul continuu lamoarte, prilej de pocăinţă pentru păca-tele pe care le-am făcut, pentru că „înceea ce ne va afla moartea, întru aceeane va şi judeca Dumnezeu”.Săptămâna Înfricoşatei Judecăţi,care începe cu Duminica Înfricoşătoa-rei Judecăţi, prin conţinutul slujbelorei, începe să dobândească asemănăricu perioada Postului Mare, pentru că seva cânta deja cântarea Aliluia, la înce-putul Utreniei şi rugăciunea SfântuluiEfrem Sirul („Doamne şi Stăpânulvieţii mele...”), la slujba Pavecerniţei. Înceea ce priveşte latura materială, înce-pe pregătirea efectivă pentru post prin

reţinerea de la carne, sau lăsatul sec decarne, începând cu masa din seara aces-tei duminici. Săptămâna care urmeazăacestei Duminici va fi una a dezlegări-lor în toate zilele la ouă, brânză, lapte şila peşte. Miercuri şi vineri în acestăsăptămână sunt zile aliturgice. Astfel,rostul acestei Duminici şi al săptămâniicare urmează, este unul pregătitor, pe deo parte ca pregătire duhovnicească acredinciosului pentru Post, prin gândulla venirea Înfricoşătoarei Judecăţi a luiHristos, temă care este cuprinsă în toatecântările de la strană, la slujbele dinBiserici în această săptămână, iar pe dealtă parte,  ca pregătire a trupului pen-tru post, prin obişnuinţa cu postirea,abţinându-ne deja în toată aceastăsăptămână de la carne. Duminica cucare începe această săptămână ne pre-zintă anticipat tabloul ÎnfricoşătoareiJudecăţi. În Triod, în cadrul slujbeloracestei Duminici se insistă asupra des-crierii detaliate a Judecăţii, a răsuntuluitrâmbiţei din urmă, a deschierii mor-mintelor, a cărţilor deschise şi a pre-zentării faptelor ascunse ale fiecăruia,asupra strigătelor de spaimă a celorosândiţi şi a suferinţelor lor în iad. Cri-teriul acestei judecăţi va fi în primulrând dreptatea lui Dumnezeu. Judeca-ta, după cum precizează SinaxarulDuminicii, nu se va referi la fapteleexterioare ale omului: postuirle sau pri-vegherile, ci mai degrabă la fapteleomului lăuntric: milostenia şi compa-siunea, atât faţă de cei drepţi cât şi faţăde cei păcătoşi” (Triod, Duminica Înfri-coşătoarei Judecăţi, Sinaxar, p. 46). Duminica lăsatului sec de brânzăsau a Izgonirii lui Adam din Rai,

aşezată la sfârşitul săptămânii brânzei,în ajunul începutului Postului Mare,aminteşte momentul dramatic al căde-rii primilor oameni prin neascultarea deDumnezeu, care a sfârşit prin alunga-rea acestora din Împărăţia Raiului.Păcatul ca încălcare a poruncii luiDumnezeu a însemnat pentru oameni,dar şi pentru lume, pierderea scopuluipentru care au fost aduşi la viaţă, laexistenţă şi alungarea din ÎmpărăţiaRaiului. Imnografia Duminicii dinTriod ne prezintă imaginea lui Adam,plângând în faţa porţilor închise aleRaiului. Această temă a Raiului,plasată la intrarea în Postul Mare per-mite aşadar înţelegerea acestuia ca timpal întoarcerii şi al restaurării prin Hris-tos, în starea originală a lui Adam.Păcatul primilor oameni, Adam şi Eva,a constat în gustarea din pomul oprit,textul Triodului arătând că “s-a scosAdam din Rai pentru mâncare”. Putemspune aşadar că păcatul a constat înnepostirea primilor oameni. Oriduminica aceasta se constituie tocmaiîn lăsatul sec pentru începutul postirii.Adică noi, cei ce credem în Hristos, amredescoperit postul, ca ascultare deDumnezeu, în vederea redobândiriiÎmpărăţiei pierdute. Pericopa evanghe-lică a acestei duminici ne propune pede o parte, postul ca “zdrobire a inimii”şi nu ca act fariseic, “de văzul lumii”,şi pe de altă parte iertarea semenilor. Dealtfel, duminica aceasta se mai numeşteşi a iertării, Evanghelia zilei redândcuvântul Mântuitorului Hristos: “deveţi ierta oamenilor greşelile lor şi Tatălvostru Cel din ceruri vă va ierta vouăgreşelile voastre” (Matei 6, 14).

Călătoria pe calea Triodului. Semnificaţia liturgică şi duhovnicească a perioadei pregătitoare Postului celui Mare
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Necesitatea împărtăşirii credincioşilorîn timpul Postului cel Mare 

În spiritualitatea creştină ortodoxă,Împărtăşirea reprezintă culmea cea mai înaltăsau termenul final al urcuşului nostruduhovnicesc, încununarea Golgotei strădani-ilor noastre ascetice de a ne apropia de Hris-tos, modelul suprem şi dumnezeiesc şi ide-alul desăvârşirii creştine. Prin SfântaEuharistie ni se oferă Însuşi Hristos, Izvorulnesecat al tuturor darurilor1. După SfântulNicolae Cabasila, ,,Sfânta Împărtăşanie esteTaina cea mai mare, pentru că mai încolo de eanu se mai poate merge, nici nu se mai poateadăuga ceva”2.În perioada Postului Mare, cu toate căLiturghia Darurilor mai înainte sfinţite nueste o Liturghie deplină, totuşi SfântaEuharistie este prezentă în cuprinsul ei,deoarece are loc împărtăşirea credincioşilor.Prin aceasta alături de Liturghiile euharisticeşi ea este prilej şi mijloc de înaintare spreÎmpărăţia Sfintei Treimi spre care ne con-duce Însuşi Hristos. Întreaga DumnezeiascăLiturghie este viaţa lui Hristos şi întâlnirea cuEl prin Însuşi Trupul şi Sângele Lui3. Iaraceasta este posibilă numai prin SfântaCuminecătură, căci ,,Sfânta Liturghie esteslujirea Sfintei Cuminecături”4, iar pentru ceicare se împărtăşesc ,,această Sfântă Tainăeste lumină, pentru cei care odată s-au curăţit,curăţire, pentru cei care acum au de gând săse spele de păcate, putere care împinteneştepe cei ce vreau să lupte contra duhului rău şia patimilor”5. Taina Euharistiei, precum şi celelalteSfinte Taine se săvârşeşte în Biserică. Biseri-ca este acolo unde se săvârşeşte Euharistia,iar membru al Bisericii este cel ce ia parte laaceastă săvârşire, pentru că Hristos ,,este cunoi până la sfârşitul veacurilor” în Euharistie,după propria Sa făgăduinţă6. ,,Euharistia esteTaina unirii cu Hristos, precum este şi Tainaunităţii Bisericii, a unităţii între toţi cei ce credîn Dumnezeu. Este culmea cea mai înaltă acomuniunii oamenilor cu Dumnezeu”7. Părin-tele Dumitru Stăniloae spunea că ,,prin împăr-tăşirea de trupul şi de sângele lui Hristos,însuşi trupul nostru e ridicat la treapta de trup

al lui Hristos şi de aceea este destinat învie-rii’’8.Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite,care se săvârşeşte în timpul Postului Mare,dintr-un punct de vedere formal este o slu-jbă a Sfintei Împărtăşanii ce urmează

Vecerniei9, fiind sfârşitul pregătirii, plinireanădejdii, deoarece prin Sfânta Euharistie seîntrerupe Postul. Din acest motiv, în toatezilele Postului Mare – exceptând sâmbăta şiduminica – mai ales miercurea şi vinereadin Postul Mare, care sunt zile de abstinenţătotală şi în care se obişnuieşte să sesăvârşească Liturghia Darurilor mai înaintesfinţite, slujba Sfintei Împărtăşanii, care esteplinirea Postului, devine o prăznuire deseară10. Pe de altă parte, aceste două zile,miercurea şi vinerea din Postul Mare, caresunt considerate ca zile pline de osteneliduhovniceşti şi fizice sunt luminate deaşteptarea plinirii viitoarei împărtăşiri cuTrupul şi Sângele lui Hristos11. Căci, deşicredincioşii sunt pegătiţi în vedereacuminecării, ei trebuie să cunoască faptul căEuharistia este o consecinţă a Învierii şi că,aşadar, nu i se va putea da întreaga ei strălu-cire decât după Sfintele Paşti12, sau săcunoască că în lumea aceasta noi putem doarsă anticipăm slava şi bucuria Împărăţiei13. Credinciosul care cunoaşte rânduielilepregătirii în vederea unirii cu Hristos, descop-eră şi faptul că întreaga viaţă a Bisericii defapt, a fost întotdeauna acea pregătire, iar rân-duielile ei liturgice şi duhovniceşti au tocmaiscopul de a ne ajuta să transformăm viaţanoastră proprie într-o permanentă pregătire,nu numai pentru Sfânta Împărtăşanie, ci încele din urmă, pentru ceea ce Împărtăşania nepregăteşte – bucuria şi plinătatea ,,zilei celeineînserate”: a Împărăţiei veşnice a lui Dum-nezeu14. Sfântul Vasile cel Mare afirmă: ,,ca săse învrednicească omul de viaţa veşnică tre-buie să se împărtăşească cu Trupul şi Sân-gele lui Hristos” căci, ,,fără îndoială,împărtăşindu-se omul des cu Viaţa, trăieştemai deplin viaţa cu toate puterile şi simţirilesale trupeşti şi sufleteşti”15.Cunoscând faptul că lumea în viziuneaeuharistică a creaţiei este ,,lumea lui Dum-nezeu”16 şi totodată marile foloase pe care leaduce Sfânta Împărtăşanie în viaţa credin-cioşilor, aceştia nu puteau fi privaţi de aces-tea tocmai în perioada Postului Mare, ci ei tre-buiau să se împărtăşească cuHristos pentru a fi întăriţi înpregătirea pe care o făceau pen-tru a se împărtăşi după SfintelePaşti când Euharistia, după cumam amintit mai sus, va primiîntreaga ei strălucire. De altfel,prin Euharistie ,,ca expresiesupremă a Jertfei Bisericii înunire cu Hristos”, toate alevieţii creştine devin Liturghie17.
Sfânta Euharistie este

prezentă în cuprinsul Sfintei
Liturghii a Darurilor mai
înainte sfinţite, fără să punem la
îndoială acest fapt, deoarece
credinciosul are nevoie de o
împărtăşire cât mai deasă din
cauza slăbirii firii sale. Sfânta
Împărtăşanie se poate primi

doar în timpul Sfintei Liturghii (excepţie
făcând cazurile de împărtăşire grabnică a celor
bolnavi), când are loc epicleza, adică rugăci-
unea de invocare a Sfântului Duh, când se
face transformarea Cinstitelor Daruri în
Trupul şi Sângele lui Hristos cu care noi ne

cuminecăm, iar ,,trupul, sufletul şi toate put-
erile noastre se înduhovnicesc” şi ,,în noi se
săvârşeşte un adevărat transfer de energie
vitală îndumnezeitoare”18.Despre folosul Sfintei Împărtăşanii şi întimpul Postului Mare ne spune şi Sfântul IoanGură de Aur: ,,Sfânta şi marea Patruzecime(Postul Mare) este o singură dată pe an. DarPaştile le facem, adică ne împărtăşim de treişi de patru ori pe săptămână; şi ca să zic maibine, oridecâte ori vrem. Fiindcă nu Postulface Paştele, ci comuniunea şi împărtăşireacare se face la fiecare Liturghie19, după cumafirmă şi Sfântul Apostol Pavel, că «Hristoseste paştile nostru, Care S-a jertfit dindragoste pentru noi». Deci, ori de câte ori teîmpărtăşeşti cu curată conştiinţă, faci Paştilecele luminate. Nu pentru că ai postit Patruzec-imea, ci pentru că te-ai împărtăşit cu Dum-nezeieştile Taine”20. Tocmai datorită acestuifapt, în Biserica Ortodoxă se săvârşeşte întimpul Postului Mare, în anumite zile (mier-curi şi vineri), această Liturghie mai prescur-tată numită Liturghia Darurilor mai înaintesfinţite, pentru ca credincioşii să nu fie lipsiţide împărtăşire. Cu toate că în timpul săvârşiriiei, lipseşte slujirea darurilor pentru prefac-erea euharistică, s-a luat obiceiul ca acesteSfinte Daruri să fie sfinţite la o Liturghiesăvârşită într-o sărbătoare sau duminică ante-rioară, şi să fie păstrate până  la vremeasăvârşirii Liturghiei Darurilor mai înaintesfinţite, pentru ca cei care doresc şi suntpregătiţi să nu fie lipsiţi de SfântaÎmpărtăşanie.După Sfântul Simeon al Tesalonicului,Euharistia e socotită în timpul LiturghieiDarurilor mai înainte sfinţite, mai puţin unpraznic cât ,,alimentul duhovnicesc necesarcreştinului, pregătindu-l să suporte rigoareapostului, pentru ca «să nu fie cu totul lip-sit de har» în această perioadă deaşteptare’’21. Protos. Iustin Popovici
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Urmare din pagina 1Sfântul Grigorie Teologul s-a întrebat la un moment datde ce a vrut Dumnezeu să se facă om. Partea cea mai impor-tantă din răspunsul său este: „Dumnezeu a dorit să înţelea-gă ce înseamnă pentru noi ascultarea şi să măsoare totul cupropria suferinţă, această plăsmuire a iubirii Sale pentru noi.

În acest fel, a putut cunoaşte El însuşi, direct, ceea ce trăimnoi – cât ni se cere, câtă milostivire merităm – calculând întemeiul suferinţei Lui slăbiciunea noastră.” (Cuvântarea30). Uneori am vrea să îi spunem lui Iisus: Doamne, jugulTău nu este deloc uşor. Dar privind apoi la Iisus, care a pur-tat totul – care a experimentat El însuşi ascultarea, slăbiciu-

nea, suferinţa, tot întunericul – atunci toate plângerile noas-tre dispar. Jugul Său este acela de a iubi cu El. Şi cu cât îliubim mai mult pe El, şi devenim cu El persoane care iubesc,cu atât mai uşor devine pentru noi jugul Său aparent greu.Lumea are nevoie de Dumnezeu – nu de orice dumnezeu, cide Iisus Hristos, de Dumnezeu care s-a întrupat, care ne-aiubit până acolo încât a murit pentru noi, care a înviat şi acreat în El însuşi un spaţiu veșnic pentru om. Acest Dum-nezeu trebuie să trăiască în noi şi noi în El.

Taina lui Hristos 
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Precum Împărăţia cerurilor,aşa şi Biserica este întemeiată deDumnezeu. Când Mântuitorul onumeşte „Biserica mea” (Matei16, 18), nu vrea să spună că El şi-ar fi însuşit şi asimilat o mărimeexistentă mai dinainte, dar vreasă exprime adevărul că El este Celce i-a dat fiinţă. Biserica este aDomnului nu numai de la un anu-mit moment al existenţei ei şi nunumai în parte, ci de la început şiîn întregime. Sfinţii Apostoli au mărturisitobârşia divină a Bisericii,atribuind-o direct lui Dumnezeu.De exemplu, în prima Epistolăcătre Corinteni, Sfântul ApostolPavel foloseşte foarte des expre-sia: „Biserica lui Dumnezeu” înînţelesul de Biserica de la Dum-nezeu, întemeiată de Dumnezeu;cu altă ocazie, ideea aceasta oexprimă şi mai lămurit spunând căBiserica lui Dumnezeu, Bisericaaceasta a lui Hristos, a fost înte-meiată prin jertfa Sa de pe cruce,prin „Sângele Său” (Faptele Apos-tolilor 20, 28), altă dată între-buinţează expresia „Casa lui Dum-nezeu” (I Timotei 3, 15), pentru ascoate la iveală ideea că Bisericanu este numai întemeiată, ci şi zid-ită, împlinită de Dumnezeu.Atât Împărăţia lui Dumnezeucât şi Biserica sunt realităţi dis-tincte, deosebite de realitatea lumiide acum şi de aici, ele sunt mărimiproprii în înţelesul că, deşi pentrulume, nu sunt totuși din lume.„Împărăţia Mea nu este din lumeaaceasta” spune Mântuitorul, adicănu îşi are originea în lume, nu esteo împărăţie de ordin politic, nu esteinstaurată de vreo putere pămân-tească şi în felul în care, în modobişnuit, se instaurează o stăpânirepolitică; Împărăţia nu este dinlume, dar este pentru lume, estepentru lume în aşa chip că nu seconfundă cu aceasta, ci rămâne dis-tinctă de ea.Aşa vorbeşte Domnul deÎmpărăţia Sa, şi tot aşa şi despreBiserica Sa, „ Voi nu sunteţi dinlume” spune El întâilor membrii aiBisericii Sale, „Eu v-am ales dinlume”; Biserica este a Sa, a Fiuluilui Dumnezeu, dar El vrea să ozidească în această lume și cei ceacceptă să facă parte din Biserică,se integrează într-o ordine nouă,sunt aleşii Lui şi nu mai sunt dinlume, reprezintă ceva distinct faţăde ea, nu în înţelesul izolării, sep-arării externe, fizice de lume („NuMă rog să-i iei din lume” Ioan 17,15), ci în sensul distanţării inte-rioare de ea. Aceasta nu atât pentrucă lumea este creatură, ci mai alespentru că este contaminată de păcat- „ Lumea... Mă urăşte pentru că Euîi spun în faţă că lucrurile ei suntrele...” (Ioan 7, 7).O altă asemănare dintre acestedouă mărimi constă în faptul că şiuna şi cealaltă au atât o dimensiuneinternă, cât şi una externă,Împărăţia lui Dumnezeu, de exem-plu, este har, lumină şi adevăr (Ioan1, 9) , adică putere a cărei sferă deacţiune şi eficienţă este, în primulrând, planul interior, invizibil alsufletului, acolo ia mai întâi fiinţă

Împărăţia: „Împărăţia lui Dum-nezeu este înlăuntrul vostru” (Luca17, 21); „Ea este aluatul dinfrământătură” (Matei 13, 33); „estecomoara ascunsă în ţarină, iar carecel ce a găsit-o a făcut tot ce i-astat în putinţă ca să intre înstăpânirea ei”. Însuşirea aceasta de a fi inte-rioară, invizibilă, face ca ea,Împărăţia lui Dumnezeu, să aibăcaracter de taină, care trebuie săfie descoperită şi care nu poate fipercepută decât numai cu credinţă(„cu auzul veţi auzi şi nu veţiînţelege”).Dar Împărăţia cerurilor are şiun aspect exterior, tangibil. IisusHristos, Întemeietorul ei, a venit întrup omenesc, între credincioşi, afost văzut, ascultat şi urmat de ceice au socotit necesar pentru ei săfacă aceasta. Ucenicii şi toţi cei ce-L urmează primesc porunca sămărturisească public credinţa, şi lise prezice că vor fi prigoniţi;lucrurile acestea nu au înţeles decâtîn cazul că fiii Împărăţiei, şi, deci,locul unde aceasta se află, suntrealităţi care pot fi identificate şirecunoscute în mod sigur.Caracterul vizibil al ÎmpărăţieiMântuitorului îl relevă în chipdirect în parabole. Turma cea mică,via sădită şi împrejmuită, ospăţulde nuntă, mărturisesc foarte puter-nic despre această dimensiune tan-gibilă a Împărăţiei.De altfel, viaţa cea nouă adusăde Mântuitorul, adică de ÎmpărăţiaSa, nici nu ar fi putut să se limitezeexclusiv la lumea internă, forţa şidinamismul care o caracterizeazăerau menite ca, sub condiţia libereicolaborări a credincioşilor, să lepătrundă şi să le transforme întrea-ga viaţă, internă şi externă, indi-viduală şi comunitară și de fapt,pentru Mântuitorul nu este membrual Împărăţiei cereşti decât acelacare prelungeşte rugăciunea şicredinţa în fapte, şi luptă pentru a-şi ridica întreaga sa viaţă la nivelulvoinţei lui Dumnezeu (Matei 8,21). Biserica are şi ea un aspectintern şi unul extern, precumÎmpărăţia, aşa şi ea este har, estelucru al Duhului Sfânt, izvor alvieţii în Hristos, Biserica despre

care Mântuitorul vorbeşte încuvântările Sale, este puterea dum-nezeiescului har menită să operezeunirea într-un tot organic, într-ofamilie, a tuturor celor ce-Lprimesc cu credinţă şi cu dragosteprin Sfintele Taine pe Hristos. Grija şi pasiunea pe care Sfân-tul Apostol Pavel, „Moise alNoului Aşezământ” cum a fostnumit, o pune în întemeierea deBiserici în toate centrele aflate înspaţiul călătoriilor sale misionare,îşi au izvorul în adânca sa convin-gere că mântuirea prin har nu poatesă fie împărtăşită şi asigurată cred-incioşilor, pe altă cale, decât prinBiserică, prezenţa în Biserică erapentru Sfântul Apostol Pavel,prezenţa lângă izvorul harului, con-tactul cu acest izvor nevăzut, cu uri-aşele lui puteri de înnoire şi zidire avieţii celei noi iar Harul lui IisusHristos este harul Bisericii, şi fărăun asemenea har Biserica nu aresens şi rost să existe - dimensiuneainvizibilă a harului mântuitor esteconstitutivă Bisericii. Este constitutivă dar nu e sin-gura, și după cum Împărăţiacerurilor are şi un aspect extern,tot aşa şi Biserica, pe lângă laturainternă invizibilă, are şi o dimensi-une externă vizibilă; ea esteînfăţişată ca o casă ce urmează săfie zidită pe temelia credinţei îndivinitatea Mântuitorului, estepopor agonisit de către Dumnezeuca să vestească în lume bunătatea şibinefacerile celui ce l-a chemat dinîntuneric la lumina Sa ceaduhovnicească (I Petru 2, 9), esteun aşezământ organizat ai căruimembrii pot fi recunoscuţi dupăsemne perceptibile precise, dupăatribuţiile şi darurile de care seînvrednicesc. Aşadar, Împărăţia cerurilor şiBiserica au un dublu aspect interi-or şi exterior, vizibil şi senzitiv,perceptibil corespunzând astfelnaturii psihologice a credincioşilor,pe care-i revendică nu numaiprintr-o latură a fiinţei lor, nunumai parţial, ci în mod clar înîntregime, de aceea, apartenenţareală la Împărăţia lui Dumnezeu şila Biserică este condiţionată nunumai de adeziunea interioară laele, ci neapărat şi de fapte concrete

săvârşite în spiritul credinţei. Acolounde credincioţii trăiesc dupăînvăţătura lui Hristos şi în modimplicit după cea a Bisericii, poţi fisigur că acolo este Împărăţia luiDumnezeu şi acolo este şi Bisericadeoarece Biserica se aseamănă cuÎmpărăţia lui Dumnezeu şi pentrucă amândouă sunt mărimi şiprezente şi viitoare, şi istorice şieshatologice.Împărăţia lui Dumnezeu şi Bis-erica se întâlnesc şi în punctul căamândouă se bazează pe prezenţareală şi activă a lui Hristos întreele, ele sunt comunitate de cred-inţă şi viaţă, dar nu sunt numai atât;ele nu-şi conturează individuali-tatea lor distinctă decât prin acelceva, prin acel plus care le deter-mină existenţa de comunitate, decomuniune, de credinţă şi viaţă –acel plus nu este nimeni altul decâtIisus Hristos.Hristos trebuie să fie înţeles caşi „Cap al Bisericii” în înţelesulcă nu e în afara organismului Bis-ericii, ci este pe deplin în el, ca oparte constitutivă aşa cum am pre-cizat şi mai sus. Aşadar, Hristoseste prezent în Biserică, în calitatede „cap” al ei; la rândul ei, Biser-ica este prezentă în Iisus Hristosîn calitate de „trup” al Lui(Coloseni 1, 24 şi Efeseni 1, 22-23). S-a spus că precum fărătrunchi capul este ceva incomplet,tot aşa „fără Biserică, Hristos esteo fiinţă incompletă”, cu aceeaşiîndreptăţire se poate spune că pre-cum fără cap, trunchiul este cevafără integritate şi neviabil, tot aşafără Hristos Biserica este o fiinţăincompletă şi fără de viaţă. Aşadar, asemănările ne obligăsă nu separăm Împărăţia lui Dum-nezeu de Biserică, iar deosebirilene obligă să nu le amestecămdeoarece din punct de vedere alasemănărilor cele două mărimi tre-buie considerate ca având un fondunitar, iar din punct de vedere aldeosebirilor trebuie considerate camărimi care nu se acoperă fără rest.Şi atunci ne putem intreba cumle vom aduce în relaţie una cu alta?Ce raport poate fi stabilit între ele,pentru ca nici unitatea să nu sufere,dar nici deosebirile să nu fie igno-rate!? 

Credem că relaţia poate fi pre-cizată în felul următor: scopulÎntrupării Fiului lui Dumnezeu a afost realizarea Împărăţiei lui Dum-nezeu, iar aceasta a şi fost înte-meiată obiectiv, prin viaţa şi activ-itatea de învăţător şi taumaturg aDomnului, prin patimile, moarteaşi Învierea Sa, subiectiv, Împărăţiaia fiinţă prin primirea cu credinţă şifaptă a învăţăturilor şi faptelorSale.Mântuitorul întemeiază, însă,Împărăţia Sa nu numai pentru con-temporani, pentru cei ce L-auascultat şi urmat în timpul activ-ităţii Sale pământeşti, ci pentru toţicredincioşii din toate timpurile şidin toate locurile.Împrejurările istorice de-a lun-gul cărora Împărăţia lui Dumnezeuavea să-şi croiască drum în lume,au cuprins în sine necesitatea caÎmpărăţia lui Dumnezeu să iaforma Bisericii, iar Biserica, estesupusă vicisitudinilor istorice,înălţărilor şi căderilor, biruinţelor şiînfrângerilor, bucuriilor şiîntristărilor, progresului şi stag-nării, ea are de împlinit rolul aluat-ului în frământătură, dar nu sepoate sustrage cu totul năvăliriineghinei în lanurile sale. Viaţa de acum şi de aici este deaceea, o continuă luptă purtată atâtîn sufletul credinciosului singular,cât şi în spaţiul larg al comunităţii,Biserica cheamă pe fiecare credin-cios care acceptă a rămâne în sferaei de viaţă, îl cheamă să-şi deaseama pe de o parte de elementuluman al ei, al Bisericii, iar pe dealta de elementul divin din aceasta,arătându-i, în acelaşi timp, că mis-iunea lui este aceea de a lupta pen-tru cât mai deplina adaptare a ele-mentului uman la cel divin, de alupta consecvent pentru eliminareapăcatului şi stăpânirea vieţiiîmbunătăţite.Este de la sine înţeles că pentrua putea purta această luptă şi pen-tru a se dezvolta în „atmosferaaspră şi uscată a istoriei”, Bisericaa avut nevoie de o organizaţietemeinică, de o ierarhie, împuter-nicită să păstreze şi să propovă-duiască neschimbat şi perseverent,Cuvântul, să administreze SfinteleTaine şi să conducă pe cei ceacceptă să devină membri ai ei.Pr. Bogdan Oneţ Parohia Bocsig
1 Pr. Dumitru Belu, Împărăţialui Dumnezeu şi Biserica, S.T., anVIII/1956, nr. 5-6, pag. 301.
2 Arhim. Vasilios Bacoianis,Intrarea în Împărăţie, Ed. Deisis,Sibiu, 1996, pag. 87.
3 Pr. Ioan Bunea, Împărăţia luiDumnezeu – sensul ei neotesta-mentar, M.A., Nr. 11-12/1971, pag.853.
4 Ioan Tulcan, Misterul mântui-rii în Hristos şi în Biserică, Ed.U.A.V., Arad, 2007, pag. 90.
5 Pr. Ioan Bunea, Împărăţia luiDumnezeu – sensul ei neotesta-mentar, M.A., Nr. 11-12/1971,pag.854.
6 Pr. Ioan Bria, Eclesiologiacomuniunii, S.T. XX/1968, nr.9/10, pag. 672.
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Parastasul şi lansarea decarte a părintelui dr.Pavel Vesa (1955-2013)
Sâmbătă, 1 februarie a.c., Înalt-preasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, înconjurat de un numeros

sobor de preoţi şi diaconi, asăvârşit, în biserica cu hramul,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” dincurtea Spitalului Judeţean Arad,slujba parastasului la şasesăptămâni de la trecerea la celeveşnice a preotului cărturar PavelVesa. La eveniment, pe lângămembrii familiei regretatului părin-te, au participat numeroşi intelec-tuali şi iubitori de carte din toatecategoriile – profesori universitari,medici, istorici, cercetători precumşi numeroşi credincioşi. În cuvân-tul de învăţătură rostit la parastas,Înaltpreasfinţia Sa a evocat princuvinte alese, personalitatea remar-cabilă părintelui Pavel Vesa pre-cum şi calităţile deosebite de preotjertfelnic, care în toată viaţa sa acăutat, prin tot ceea ce a făcut, săslujească cu multă dăruire pe Dum-nezeu.   Parastasul a fost urmat de lan-sarea ultimei sale cărţi: „EparhiaAradului în timpul episcopuluiSinesie Jivanovici (1751-1768)”. Despre personalitatea sa şi des-pre această ultimă lucrare au vorbitÎnaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop  Timotei, care a subliniatimportanţa acestei lucrări pentruviaţa spirituală şi culturală a epar-hiei,  şi prof. univ. dr.  CorneliuPădureanu, din partea AsociațieiIstoricilor Arădeni „Ștefan CicioPop”, care a făcut o prezentare

amănunţită a acestei ultimecărţi.Lucrarea ,,Eparhia Araduluiîn timpul episcopului Sinesie Jiva-novici (1751-1768)”, a apărut cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhie-piscop al Aradului, la Editura

Arhiepiscopiei Aradului, la fineleanului 2013. Cartea însumează 250pagini şi este structurată pe 17capitole, în care este prezentatăsituaţia Episcopiei Aradului la mij-locul secolului al XVIII-lea, dinpunct de vedere jurisdicţional, dis-ciplinar, material, cultural, precumşi aspecte din viaţa bisericeascăarădeană în timpul păstoririi unuiadintre cei mai străluciţi ierarhi aiEparhiei Aradului, episcopuluiSinesie Jivanovici.Părintele dr. Pavel Vesa varămâne în conştiinţa şi istoria aces-tui colţ de ţară prin tot ceea ce arealizat şi a lăsat ca moştenire spi-rituală şi culturală. 
Praznicul ÎntâmpinăriiDomnului sărbătorit cumultă bucurie laMănăstirea Hodoş-Bodrog

Continuând o tradiţie foarteveche, şi în acest an obştea străve-chii Mănăstiri Hodoş-Bodrog dinArhiepiscopia Aradului, a avutbucuria duhovnicească, ca la praz-nicul Întâmpinării Domnului, să sesăvârşească Sfânta Liturghie arhie-rească. Încă de la orele dimineţii,soborul slujitor, în frunte cu părin-tele stareţ arhim. Nestor Iovan l-au întâmpinat pe ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul

Aradului. La slujba arhierească, pelângă soborul mănăstirii au slujitşi dascăli de la Facultatea de Teo-logie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad care au ţinut să fie alăturide părintele profesor dr. CristinelIoja, cu prilejul hirotoniei sale în

treapta preoţiei. De asemenea laslujbă au fost prezenţi studenţi teo-logi şi numeroşi credincioşi carefrecventează mănăstirea.În cuvântul de învăţătură, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, tâl-cuind pericopele biblice de la

Matei 15 şi Luca 2, rânduite pentruDuminica a XVII-a după Rusaliişi a praznicului Întâmpinării Dom-nului, a vorbit despre necesitateaîncorporării noastre la viaţa Bise-ricii, întâmpinându-L astfel peHristos euharistic, prinîmpărtăşirea cu Trupul şi Sângele

Său, pentru a dobândi mântuireacare nu este în afară de Biserică, şiastfel la sfârşitul vieţii pământeştisă putem rosti, precum ascultăm lafiecare slujbă a Vecerniei, cuvinte-le Dreptului Simeon ,,Acum slo-bozeşte pe robul Tău, Stăpâne,

după Cuvântul Tău în pace, căvăzură ochii mei mântuirea Ta…”.În acest fel, praznicul ÎntâmpinăriiDomnului se face praznic al întâm-pinării fiecărui credincios. Nimeninu poate să-L întâlnească într-unalt fel pe Hristos, dacă nu se

aseamănă cu Dreptul Simeon şi cuProorociţa Ana, în nevinovăţie, înpocăinţă, în curăţie, precum şi cufemeia cananeeancă, în dragoste deDumnezeu şi de oameni, a spuschiriarhul. În cadrul Sfintei Liturghii a fosthirotonit preot, diaconul CristinelIoja, pe seama parohiei Arad-Cen-tru IV, Protopopiatul Arad, acor-dându-i-se şi duhovnicia prin hiro-tesie. La final, părintele stareţ arhim.Nestor Iovan a mulţumit Chiriar-hului pentru prezenţa în mijloculobştii monahale şi a credincioşilor,în această zi de praznic şi pentrubucuria comuniunii în slujire.
In Memoriam,„Vasile Goldiş 80”

În perioada 6-10 februarie2014, Universitatea de Vest„Vasile Goldiş” din Arad a orga-nizat, în parteneriat cu Arhiepis-copia Ortodoxă Română dinArad, Consiliul Judeţean Arad șiPrimăria Municipiului Arad,ample manifestări dedicate come-

morării a 80 de ani de la trecereala cele veşnice a marelui patriotromân Vasile Goldiş, patronulspiritual al Universității care îipoartă numele.Programul manifestărilor adebutat, joi, 06 februarie 2014, laFilarmonica de Stat Arad, undes-a desfășurat un concert dedicatmemoriei lui Vasile Goldiş. Diri-jor: Matei Pop, Solist: AronPetrus Bölöny, iar Prof. univ. dr.Aurel Ardelean, Preşedinte alUniversităţii de Vest „VasileGoldiş” din Arad, Rector fonda-tor, a susținut un Cuvânt omagialîn memoria lui Vasile Goldiș.Vineri, 07 februarie 2014 auavut loc depuneri de coroane lastatuia lui Vasile Goldiş, undeÎnaltpreasfinţitul Părinte Arhie-piscop Timotei a oficiat slujba  deTe Deum, după care la PrimăriaMunicipiului Arad, în Sala Rege-le Ferdinand, a avut loc un Sim-pozion ştiinţific ,,In Memoriam,„Vasile Goldiş 80”, o expoziţiede documente originale şi cărţidedicate vieţii şi operei lui VasileGoldiş și o expoziţie de fotografiişi film documentar cu imagini dinviaţa şi opera lui Vasile Goldiş.Înaltpreasfincitul PrinteDr.. Timotei Seviciu, Arhiepiscopal Aradului, a subliniat, princuvinte alese, activitatea luiVasile Goldiş pe plan bisericesc

precum și contribuția pe care, prinel, biserica a avut-o la problemelețării și la problemele obștești. Cuexcepția titlurilor și responsabi-lităților pe care le-a avut pe plancultural, economic, politic,pedagogic, Chiriarhul a amintitfuncția pe care a avut-o în modpermanent, adică aceia de secretar alEpiscopiei. În această calitate a avutun câmp larg deschis pentruactivitatea în biserică la nivelulîntregii țări, reușind să îmbine toateaceste funcții. A fost apropiat celorcare au răspuns atunci de destinelebisericii, în frunte cu Patriarhul MironCristea, în perioada în care s-aînfăptuit Unirea și din punct devedere bisericesc. S-a format BisericaNeamului, sub un singur Patriarh, înacest sens implicându-se și VasileGoldiș, deoarece cunoștea toateproblemele, iar în calitate de secretaravea o responsabilitate mare. A fostun om de acțiune, de hotărâre, deducere la îndeplinire și rezolvareatuturor problemelor. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5De asemenea, ca pedagog, calaic, a avut o activitate bisericeascălăudabilă. Chiar dacă am comemoratziua trecerii în veșnicie a lui VasileGoldiș, nu am putut să despărțimactivitatea celorlalți corifei ai MariiUniri, alături de care a avut oactivitate deosebită. Trebuie să îisărbătorim și să ne amintim de ei, defiecare dată când avem o sărbătoarenațională. Așadar, nu putem tratapersonalitatea lui Vasile Goldiș fărăa face referire și la celelaltemomente istorice, culturale, socialeși politice, a încheiat Chiriarhul.Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,președintele Universității de Vest„Vasile Goldiș”, a declarat: „Sim-pozionul a adunat o serie depersonalități care au evocatpersonalitatea corifeului MariiUniri, Vasile Goldiș, activitatearealizată la Arad pentru înfăptuireacelui mai important act din istoriamodernă a României, unificareaprovinciilor românești într-un statunitar și deschiderea spre Europa aunei noi viziuni despre România.Cu acest prilej am comemorat,printr-un concert simfonic la PalatulCultural, personalitatea lui VasileGoldiș și ai celorlalți corifei ai MariiUniri: Ștefan Cicio Pop, Ioan Suciu,Ioan Fluieraş, care au contribuit lamarele act istoric de la 1919. Prin

aceste manifestări, Universitatea deVest „Vasile Goldiș” aduce omagiulsău celor care și-au înscris o paginăde aur în istoria modernă aRomâniei. Am adus un omagiupatronului spiritual al Universitățiide Vest „Vasile Goldiș” care a avuto contribuție esențială, fiindprincipalul ideolog al Marii Uniri.Înțelegem să ducem mai departedeopotrivă studenți, cadre didactice,întreaga comunitate academică,testamentului lui Vasile Goldiș si alcorifeilor Marii Uniri, astfel încâtRomânia să se înscrie între țărileapreciate în Europa de astăzi”.
Duminica Vameșului și aFariseului la CatedralaVeche din Arad 

În Duminica a XXXIII-a dupăRusalii, numită şi a Vameşului şi aFariseului, prima duminică dinPerioada Triodului, la CatedralaVeche ,,Naşterea Sf. Ioan Botezăto-rul din Arad, slujba Sfintei Litur-ghii a fost oficiată de către Înalt-presfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, înconjurat soborul depreoţi şi diaconi ai catedralei.Răspunsurile liturgice au fostoferite de către Corul „Armonia” aCatedralei Vechi condus de dirijo-rul secund Gheorghe Emanuel.La momentul rânduit, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop

Timotei a hirotonit întru preot petânărul Silviu-Raul Pele, pe seamaParohiei Cruceni, Prot. Arad.

În cuvântul de învățătură cutitlul ,,Omenie şi Comuniune” încare a arătat că ne aflăm la începu-tul Triodului, perioadă de pregăti-re pentru Sfintele Paşti, şi potrivit

pericopelor duminicii II Tim. 3 şiLuca 18, a stăruit în îndemnul bise-ricii de cercetare a sufletului, maiales în acest an euharistic, adicăînchinat Sfintelor Taine a Spove-daniei şi Împărtăşaniei. Aceastaprin practicarea virtuţilor careapropie pe oameni între ei şiîmpreună de Dumnezeu. CuvântulSău S-a întrupat pentru a pune înlumină pe om şi înălţarea acestuia.Mulţumirea pentru starea lui tre-buie, aşadar, să fie pe măsura par-ticipării la însăşi jertfa Mântuito-rului. Numai smerita cercetare acugetului biruieşte mândria auto-suficienţei, care desparte peoameni şi îndepărtează de Dumne-zeu, a încheiat Chiriarhul.La finalul Liturghiei, a avut locun parastas, prin care s-au încheiatmanifestările omagiale „In Memo-riam, „Vasile Goldiş 80” organiza-te de UVVG, oficiat de Înaltpreas-finția Sa Arhiepiscop Dr. TimoteiSeviciu, unde a participat o dele-gaţie a Universităţii de Vest VasileGoldiş condusă de prof. univ. dr.

Aurel Ardelean, preşedinteleUVVG şi prof. univ. dr. CoraliaAdina Cotoraci, rectorul Univer-sităţii de Vest „Vasile Goldiş”.Alături de personalitatea lui VasileGoldiş, ca om al Bisericii şi oste-nitor al Centrului Eparhial, au fostevocaţi şi ceilalţi corifei ai MariiUniri: Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciuşi Ioan Fluieraş, care împlinesc şiei în acest an, o cifră rotundă deani de la trecerea la cele veşnice.  
Un nou doctor în teologie din Arhiepiscopia Aradului

Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte ArhiepiscopDr.Timotei Seviciu,  părintelecapelan Vasile Cucu de la Peniten-ciarul de maximă siguranţă dinArad a susţinut pe data de 13februarie 2014 teza de doctorat cutitlul „Fonti per la Storia del Cri-stianesimo antico in Romania” laFacultatea de Istorie Bisericeascădin cadrul Universităţii PontificaleGregoriana din Roma.Conducătorul ştiinţific al tezeide doctorat a fost Profesorul JosJanssens, care a apreciat contri-

buţia lucrării cu calificativul:Magna cum laude.Teza de doctorat cuprindedovezi privind răspândirea creşti-nismului, începând cu pro-povăduirea Evangheliei de cătreSfântul Apostol Andrei şi până lasfârşitul secolului al VI-lea şiînceputul secolului al VII-lea.Lucrarea are un caracter istoric şise bazează pe toate izvoarele şimărturiile literare, epigrafice şiarheologice descoperite pe terito-riul ţării noastre. Această lucrare documentarăare două părţi: prima parte teore-tică, de documentare interdiscipli-nară privind originile creştinismu-lui pe teritoriul ţării intitulatăgeneric „Fonti per la storia delCristianesimo antico in Romania”,iar partea a doua cuprinde unalbum de imagini documentare cla-sificate pe capitole cu scopul de acompleta documentaţia careînsoţeşte partea teoretică. Dinpunct de vedere metodologicambele părţi sunt organizate după

criterii tematice, cronologice şi sis-tematice generale, ce vizeazăexhaustivitatea documentării.
Olimpiada de Religie laArad   

Sâmbătă, 15 februarie 2014, înEparhia Aradului, cu binecuvânta-rea Înaltpreasfinţiei Sale Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului,  aavut loc etapa locală a Olimpiadeide Religie ortodoxă pentru elevii dincl. VII – XII. În cele 14 centre dinjudeţ au participat 165 elevi, a cărorcunoştinţe în domeniul religios aufost evaluate de către comisii localealcătuite din profesori de religie dinzonele respective. Conform proce-durii, evaluarea s-a făcut în bazasubiectelor alcătuite în mod unitarla nivel de judeţ, dupămodelul/structura transmisă de cătreinspectorul general din cadrul Minis-terului Educaţiei Naţionale.Tot în aceiaşi zi şi în aceleaşicondiţii organizatorice s-adesfăşurat şi concursul „Lăsaţicopiii să vină la Mine” destinat ele-vilor din cl. V – VI, la care au par-ticipat 75 concurenţi.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Conform regulamentului deconcurs, primii cinci candidaţi dinfiecare an de studiu, care au obţin-ut minim nota 8,00 s-au calificatla etapa judeţeană, care va avealoc în data de 1 martie 2014, laSeminarul Teologic Ortodox Arad.Felicitări elevilor premiaţi, cinsteprofesorilor îndrumători!
Bucurie duhovniceascăpentru credincioşii Parohiei Cruceni

Duminica ÎnfricoşătoareiJudecăţi a constituit un prilej debucurie duhovnicească şi de nouînceput atât pentru credincioşiiParohiei Ortodoxe Române  Cru-ceni, Prot. Arad, cât şi pentru noullor păstor sufletesc, Părintele Raul-Silviu Pele. Sfânta Liturghie a fostoficiată de însuşi ÎntâistătătorulArhiepiscopiei Aradului, Înalt-preasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei. Din sobor au făcut parte şiProtos. Teodor Vid, consilier admi-nistrativ-bisericesc, preotul pen-sionar Viorel Achim, noul preotparoh Raul-Silviu Pele şi diaconVlad Oneţ.La momentul predicii, Chiriar-hul a vorbit celor prezenţi, în con-textul citirilor duminicale de laMatei 25 şi I Cor. 8, şi a temei Anu-lui omagial euharistic, despresminteală şi dreaptă judecată, trăireşi conştiinţă creştină. Totodată, chi-riarhul a arătat şi modul în care cre-dincioşii ar trebui să-şi facă cerceta-rea sufletească pentru lucrarea demântuire mai ales în perioada depregătire a Postului Mare. La sfârşitul Sfintei Liturghii,Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit preo-tului Viorel Achim pentru activitateapastorală desfăşurată în aceastăparohie timp de aproape 40 ani şi i-a dat un Hrisov de mulţumire. Larândul său, părintele Viorel Achim amulţumit ÎPS Părinte Timotei şituturor credincioşilor pe care i-apăstorit timp de aproape 40 ani, pre-zentând în parte activitatea pastoralădesfăşurată în această parohie.Oficiul instalării noului preot i-aaparţinut, în prezenţa Înaltpreas-finţitului Părinte Arhiepiscop Timo-tei, Părintelui Teodor Vid, consilieradministrativ-bisericesc la CentrulEparhial, care a făcut prezentareanoului preot paroh, îndemnându-l peacesta la propovăduirea Evanghe-liei, slujirea aproapelui şi călăuzireaturmei celei cuvântătoare, dupămodelul Mântuitorului nostru IisusHristos. Părintelui paroh i s-au încre-dinţat Sfânta Evanghelie, SfântaCruce şi cheile bisericii, fiecare casimbol a ceea ce înseamnă misiu-nea unui paroh.Noul preot paroh Raul-SilviuPele a adresat, la rândul său, uncuvânt de mulţumire Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei şi tuturorcelor prezenţi, luându-şi angaja-mentul ca, împreună şi mereu înconlucrare, preot şi credincioşi, săvegheze la buna rânduială a Biseri-cii, împlinind Evanghelia lui Hristosşi căutând mereu, prin împreună-sfătuire şi întru ascultare, a găsi celemai potrivite soluţii pentru depăşireainerentelor dificultăţi ce pot să aparăîn lucrarea pastorală din cadrul paro-hiei. Evenimentul s-a încheiat cu oagapă frăţească.

Satul Cruceni aparţine de comu-na Şagu, jud. Arad şi are circa 300 decase şi o populaţie de peste 1200locuitori.Parohia ortodoxă românăs-a înfiinţat în anul 1951 aici fiindamenajată o capelă în care se slu-jeşte şi astăzi.
Cerc misionar în Parohia Gura Văii

În data de 16 februarie a.c.,preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, coordonat,din încredinţarea ÎnaltpreasfinţituluiArhiepiscop Timotei, de către preo-tul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întru-nit la Biserica ortodoxă cu hramul„Cuvioasa Parascheva” din parohiaGura Văii, protopopiatul Sebiş.În cadrul acestei întruniri s-asăvârşit Sfânta Taină a Maslului lacare au participat credincioşi dinparohia Gura Văii şi parohiile înve-cinate.Având în vedere Anul omagialeuharistic al Sfintei Spovedanii şi alSfintei Împărtăşanii şi Anul come-morativ al Sfinţilor Martiri Brânco-veni au fost susţinute temele: 1.Taina Sfintei Împărtăşanii prefigu-rare în Vechiul Testament şi realita-te în Noul Testament; 2. Săvârşitorulşi primitorul Tainei Spovedaniei.3.Copiii şi metode de apropiere a lorde Sfânta Biserică.Temele au fosttratate şi prezentate de părinteleBirău Alexa de la parohia Joia Mare.Cea mai însemnată lucrare mis-tică în biserica creştină spunea părin-tele este Sfânta Taină a Împărtăşanieisau Euharistia.În această taină Mân-tuitorul Iisus Hristos este prezent închip real prin Sfântul Trup şi SfântulSânge, oferindu-se astfel credin-cioşilor. A fost prezentată prefigu-rarea jertfei în Vechiul Testament,argumentându-se cu texte, arătândcă ,,jerfta este destinată curăţiriisufletelor”( Lev. Cap.17 versetul11).În Noul Testament Sfânta Tainăa Euharistiei este instituită de Mân-tuitorul Iisus Hristos la cina cea detaină, iar importanţa ei pentru cre-dincioşi este subliniată de Mântui-torul Iisus Hristos prin cuvintele:,,Eu sunt pâinea vieţii, care s-apogorât din cer, cel ce va mâncadin pâinea aceasta viu va fi în veci,iar pâinea pe care o voi da este Tru-pul Meu” (Ioan 6,5).Părintele a vorbit apoi despresăvârşitorul şi primitorii SfinteiTaine şi condiţiile ce trebuiescîndeplinite.În cea de a treia temă ,,Copiii şimetode de apropiere a lor de Sfân-

ta Biserică”, părintele arăta că pro-blema – pastoral misionară esteuna din cele mai actuale preocupăria Bisericii în zilele noastre, iarcopiii se constituie în viitorul demâine al Bisericii celei vii, de aicigrija şi preocuparea preotului deapropiere a acestora de bise-rică.Lucrarea Bisericii de transmi-tere a credinţei noii generaţii este oconstantă şi o datorie permanentăpotrivit cuvintelor Mântuitorului:,,Lăsaţi copiii sa vină şi nu îiopriţi…”(Matei 19,14 ; Marcu10,14).În acest sens preotul are misiu-nea de a apropia copiii de lucrareaBisericii, integrându-i în SfinteleSlujbe prin cântări, rugăciuni, cetirişi catehizându-i, toate constituin-du-se ca o completare a orei de reli-gie, neuitând că apropierea copiii-lor de Mântuitorul Iisus Hristos înmodul cel mai plenar se realizeazăprin împărtăşirea cu Sfântul Trup şiSfântul Sânge, aceasta începându-se încă de mici.

Au urmat discuţii şi au fostaduse completări de către ceilalţipreoţi.La cercul pastoral au luatparte, profesorul de religie şicântăreţii bisericeşti din parohiileînvecinate. În finalul întâlnirii, preotulparoh Petruţ Simion  a mulţumittuturor pentru participare.Seara s-aîncheiat cu o agapă fraţească.
Proiectul ,,Hristos în cetate” se derulează înArhiepiscopia Aradului
Proiectul ,,Hristos în cetate”este închinat Anului omagial euha-ristic 2014 în Patriarhia Română şi

reprezintă o serie de manifestări spi-rituale şi culturale publice în Arhie-piscopia Aradului, având invitaţi per-sonalităţi de seamă ale vieţiibisericeşti panortodoxe. Proiectul ,,Hristos în cetate” faceparte dintr-un parteneriat între Con-siliul Judeţean Arad, Centrul Cultu-ral Judeţean Arad şi ArhiepiscopiaAradului, fiind coordonat de Arhi-mandrit dr. Teofan Mada, vicar admi-nistrativ la Centrul Eparhial şi doam-na Ana Maria Dragoş, director alCentrului Cultural Judeţean Arad.Un prim invitat la aceste mani-festări a fost părintele Agapie Corbu,stareţul Sfântului Schit ,,Bunavesti-re” –Almaş. Conferinţa cu titlul,,Pustnicii, pustia şi Biserica” a fostdezbătută de părintele Agapie, care asubliniat faptul că ,,monahismul aapărut în viaţa Bisericii ca o expresieorganică a vieţii acesteia, el culti-vând viaţa interioară a Bisericii”.Evenimentul s-a desfăşurat înseara zilei de 26 februarie, în salamare a Teatrului Clasic ,,Ioan Sla-

vici”, în prezenţa şi cu binecuvânta-rea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhie-piscop Timotei, a unor oficialităţilocale şi a numeroşi ,,iubitori de fru-mos”, veniţi inclusiv de la Timişoa-ra, Oradea, Deva, Alba.Proiectul ,,Hristos în cetate”va continua pe tot parcursul anu-lui calendaristic , următorul invi-tat fiind părintele ConstantinNecula de la Facultatea de Teo-logie Ortodoxă ,,Andrei Şagu-na”din Sibiu, pe data de 14 mar-tie, cu o temă despre,,Provocările tinerilor la adresaBisericii”, la care vă invităm săparticipaţi.

Cantina socială a Arhiepiscopiei Aradului -7 ani de dăruire
Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Dr. Timotei –Arhiepiscopul Aradului, prin acărui purtare de grijă a și luat ființăcantina, un număr de 65 de benefi-ciari iau zilnic masa de amiază aici.„Frații mai mici ai Mântuitoruluisunt aici: persoanele fără nici unvenit sau cu venituri reduse, vâr-stnicii singuri sau familiile cu mulţicopii şi fără posibilitate deîntreţinere.” – spune pr. Gabriel C.Mariș, consilierul social filantrop-ic al Arhiepiscopiei Aradului, celcare coordonează activitateaaceastei cantine sociale.Creștini darnici cu inimă mare,familii, societăţi şi 5 brutării punmână de la mână şi sprijină efortulArhiepiscopiei Aradului de a asi-gura pâinea şi hrana caldă în fieca-re zi. Într-un mod cu totul deosebitamintim aici și Programul „MasaBucuriei” al Patriarhiei Româneîncheiat cu Selgros Cash & Cary, încare este inclusă și Cantina SocialăSfântul Nicolae. În acest programde dăruire a unor produse ali-mentare, pe lângă cantină, mai suntincluse și cele mai sărace 10 paro-hii din fiecare Protopopiat alArhiepiscopiei Aradului și toateSfintele Mănăstiri de aici. Omângâiere se aduce beneficiarilorși la săvârșirea Slujbelor de Paras-tas ridicate la cantină, de credin-cioșii care vor să dăruiască depomană celor nevoiași și lipsiți deajutor.Cu acest prilej aniversar, înprezenţa ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, un sobor de preoți de laCentrul Eparhial, au săvârșit joi,

27 februarie a.c., o slujbă demulţumire pentru toată facerea debine primită de la Dumnezeu înacești șapte ani de continuă activ-itate. „Cifra de astăzi arată căavem împlinită o lucrare care estepromițătoare și pentru viitor,datorită roadelor de până acum” aspus Înaltpreasfinția Sa în cuvântulrostit cu acest prilej.Toți beneficiarii au primit pe lângăhrana caldă de fiecare zi și alte daruriconstând în produse alimentare.La final, au fost aduse mulţu-miri tuturor binefăcătorilor, osten-itorilor şi donatorilor acesteiunităţi.
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Recent, Preafericitul Părinte Dr. DanielCiobotea, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne a acordat o înaltă distincție Facultă-ții de Teologie Ilarion V. Felea din cadrulUniversității Aurel Vlaicu din Arad, anume:Diploma și placheta omagială Părinte-le Dumitru Stăniloae „în semn de preţuire şirecunoştinţă pentru merite deosebite în păs-trarea credinţei strămoşeşti şi promovarea cul-turii creştine”, după cum stă scris pe actul decinstire.În conferința de presă organizată cuacest prilej, Preşedintele Consiliului Aca-demic al Universității, prof. univ. dr. LizicaMihuţ a arătat că: „Este în fond momentul săreiterăm ideea că Facultatea de Teologiereprezintă unul dintre pilonii de susţinere aiuniversităţii noastre în plan academic dar şimoral, constituind pentru noi şi un reperesenţial şi, iată, acum este ocazia să le adu-cem un binemeritat elogiu”.

La rândul ei, Doamna Rector, prof. univ.dr. Ramona Lile, a scos în evidență faptul că„această diplomă vine ca şi o încununare asuccesului şi a meritelor pe care facultatea leare şi a aprecierii ei la nivel naţional şi inter-naţional şi este semnificativ că ea soseşteînainte de evaluarea Facultăţilor de TeologieOrtodoxă”.PC Pr. Prof, univ. dr. Ioan Tulcan, Deca-nul instituției arădene a exprimat la rându-i„bucuria dascălilor, studenților și ostenitoriloracestui așezământ teologic pentru primireaacestei distincții, care vine să confirme efor-tul depus în decursul celor peste două deceniide la reînființare, întru ducerea pe mai depar-te și amplificarea moștenirii vrednicilor înain-tași, ierarhi și profesori, mulți dintre ei curenume în arealul teologiei românești. Dupăcum bine se știe, Facultatea de Teologie dinArad a inițiat și desfășurat în această perioa-dă de timp o mulțime de proiecte academice,

materializate în diverse simpozioane și con-ferințe naționale și internaționale, care au des-chis perspective deosebite pentru întreaga teo-logie românească, nu doar pentru cea locală.Deasemenea, tot în planul cercetării științifi-ce, Facultatea noastră, prin dascălii ei are oproducție impresionantă de cărți, volume șistudii de specialitate, un loc de frunte ocupândaici revista Teologia, care este clasificată decătre Consiliul Național al Cercetării Științi-fice în categoria B, ca rod al strădaniei colec-tivului de redacție condus de colegul nostruPr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja. Simțim o maresatisfacție și bucurie duhovnicească pentruprimirea acestei distincții, mulțumindu-I Prea-fericitului Părinte Patriarh Daniel pentruaceastă onoare pe care ne-a făcut-o. Desigur,pentru noi acest gest impresionat are și o altăsemnificație, de continuare a demersuriloramintite întru slujirea Bisericii lui Hristos.”Pr. Filip Albu

Diplomă de cinstire a Facultății de Teologiedin Arad din partea Patriarhului României

Sâmbătă, 1 februarie –săvârşeşte în biserica cu hramul,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” din
curtea Spitalului Judeţean Arad,slujba Sfintei Liturghii şi a paras-tasului preotului cărturar Dr. Pavel

Vesa. Parastasul a fost urmat delansarea ultimei sale cărţi:„Eparhia Aradului în timpul Epis-copului Sinesie Jivanovici (1751-1768)”.Duminică, 2 februarie – cuprilejul praznicului ÎntâmpinăriiDomnului, slujeşte şi predică laMănăstirea Hodoş- Bodrog. Lamomentul rânduit hirotoneşte întreapta preoţiei pe prof. univ. dr.Cristinel Ioja, de la Facultatea deTeologie din Arad. Vineri, 7 februarie  – Participăla festivităţile organizate de Uni-versitatea de Vest „Vasile Goldiş”din Arad oficiind o slujbă ,,InMemoriam, Vasile Goldiş  80”.Duminică, 9 februarie  – Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghiela Catedrala Veche Arad-Centru.La momentul rânduit a hirotonit în

treapta preoţiei pe diaconul  Sil-viu-Raul Pele pe seama ParohieiCruceni, Protopopiatul Arad, şiparastasul, prin care s-au încheiatmanifestările omagiale „In Memo-riam, Vasile Goldiş 80” organizatede UVVG, oficiat de ÎPS Timotei,unde a participat o delegaţie a Uni-versităţii de Vest „Vasile Goldiş”condusă de prof. univ. dr. AurelArdelean, preşedintele UVVG şiprof. univ. dr. Coralia AdinaCotoraci, rectorul Universităţii. Miercuri, 12 februarie –  Par-ticipă la lucrările AdunăriiNaţionale Bisericeşti, în PalatulPatriarhiei.Joi, 13 februarie – Participăla lucrările Sfântului Sinod, alBisericii Ortodoxe Române, însala sinodală a PatriarhieiRomâne.

Duminică, 23 februarie – Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghiein Parohia Cruceni, ProtopopiatulArad cu ocazia instalării PreotuluiRaul-Silviu Pele. La sfârşitul Sfin-tei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa amulţumit preotului Viorel Achimpentru activitatea pastorală des-făşurată în această parohie timp deaproape 40 ani şi s-a oferit unHrisov de mulţumire.Miercuri, 26 februarie – par-ticipă la conferinţa organizată deConsiliul si Centrul CulturalJudeţean Arad în parteneriat cuArhiepiscopia Ardului, la teatrul“Ioan Slavici”, susţinută deIeromonah Agapie Corbu –Stareţul Schitului “Bunavestire”din Almaş.Diac. Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal – Februarie 2014

PATRIARHIA ROMANARomanian Patriarchate Pilgrimage CenterAGENTIA DE PELERINAJ “ BASILICA TRAVEL”Punct de lucruStr.Vasile Alexandri,nr.1, Arad, Municipiul AradTefefon / Fax: 0257.466.784, doamna Catiţa FAURWeb site: www.basilicatravel.ro/ www.pelerinaj.roPlecari din Cluj - Napoca: 26 - 30 MARTIE 2014Ziua I: Întâlnire pe Aeroportul din Cluj Napoca –
plecări (sala de aşteptare) - la ora 14:00 - ( luna martie),
cursa Wizz Air. Decolare ora 16:00, sosire pe Aeroportul
Ben Gurion la ora 19:05. Cină şi cazare hotel în Bethleem.Ziua II: Mic dejun. Bethleem – ne vom închina
în Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului (ce
adăposteşte Peştera în care s-a născut Domnul Iisus
Hristos şi icoana făcătoare de Maicii Domnului),
Deplasare pe Muntele Sion – ne vom închina în Bise-rica Adormirii Maicii Domnului, Foişorul „Cinacea de Taină”şi Mormântul Sfântului Prooroc şiPsalmist David. Deplasare la Zidul Plângerii. Depla-

sare la Ein Karem – ne vom închina în BisericaNaşterii Sf. Ioan Botezătorul (ridicată pe locul naşte-
rii Sf. Ioan) şi Izvorul Sfintei Fecioare
Maria. Aşezământul Românesc de la Ierusalim.Cazare şi cină hotel în Bethleem.Ziua III: dejun. Deplasare la Ierusalim, pe Mun-tele Măslinilor, unde ne vom închina la următoarele
locuri sfinte: Mănăstirea Ortodoxă a Înălţării Dom-nului, Mănăstirea Pater Noster (loc în care Mântui-
torul i-a învăţat pe ucenicii Săi Rugăciunea Dom-
nească „Tatăl nostru”), Mănăstirea „DominusFlevit” („Domnul a plâns”), Grădina Ghetsimani cuBiserica Naţiunilor (ridicată pe locul în care Mân-
tuitorul s-a rugat înainte de a fi prins), Biserica ce
adăpostește Mormântul Maicii Domnului şi GrotaTrădării. Intrăm în CetateaIerusalimului pe poarta
Sf. Ştefan şi ne închinăm în Biserica ridicată deasupra
casei în care s-a născut Sf. Fecioară Maria, în Cetatea
Antonia. Parcurgem Via Dolorosa (Calea Crucii), cu
cele 14 opriri ale Mântuitorului Iisus Hristos, ajun-
gând la Biserica Sf. Învieri (închinare la toate locurile

sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, Sf. Mormânt, locul
unde s-a aflat Sf. Cruce, etc). Cazare şi cină hotel înBethleem.

Ziua IV: Mic dejun. Deplasare către Hozeva –
Mănăstirea Sf. Gheorghe (închinare la moaştele Sf.

Ioan Iacob Românul). Deplasare spre Ierihon - închi-
nare în Mănăstirii „Dudul lui Zaheu” şi Aşezămân-
tul Românesc de la Ierihon. Închinare în Mănăstirea
Sf. Gherasim. Râul Iordan – Yardenit: – loc ame-
najat pentru a intra în apa Iordanului. Cazare şi cină
hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua  V: Mic dejun. Deplasare la Muntele Tabor –
închinare în Biserica Ortodoxă “Schimbarea la
Faţă” (locul Schimbării la Faţă a Domnului, Icoana
făcătoare de minuni a Maicii Domnului). Cana Gali-
leei – închinare în Biserica Ortodoxă ce aminteşte de
Minunea prefacerii apei în vin la nunta din Cana Gali-
leii. Nazareth – închinare în Biserica Ortodoxă Sf.
Gavriil (cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria) şi în Bise-
rica Romano - Catolică Buna Vestire ridicată pe
locul unde a fost casa Sfintei Familii. Sosire la Aero-
port ora 18:00. Decolare - 21:15, sosire Cluj-Napoca,
ora 00:20, ) cursa Wizz Air.TARIF: 395 EURO/ persoană/loc în cameră dublă
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