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Anul XCIV (94)
SERIE NOUĂ

Încă de la începuturile sale, Biserica facememoria morţii şi învierii Domnului, cu însăşicuvintele şi gesturile Sale sfinte de la ultimaCină, cerând de la Duhul Sfânt să transforme pâi-nea şi vinul în trupul şi sângele lui Hristos. Aces-te cuvinte realizează prezenţa reală a lui Hristosînviat. Biserica trăieşte din acest dar suprem careo adună, o purifică şi o transformă în unicul trupal lui Hristos animat de un singur Duh (cf. Ef. 5,29). Ceea ce Iisus ne-a dăruit în intimitatea foi-şorului cel de sus manifestăm în mod deschispentru că iubirea Lui nu este rezervată câtorva, cieste destinată tuturor. Totul porneşte, s-ar puteaspune, din inima lui Hristos, care la ultima Cină,în ajunul pătimirii Sale, i-a mulţumit lui Dum-nezeu şi l-a lăudat şi, făcând astfel, cu putereaiubirii Sale, a transformat sensul morţii spre carese îndrepta. Atunci când El a spus: Acesta este TrupulMeu care se dăruieşte pentru voi, acesta estesângele Meu ce se varsă pentru voi, ce anume s-a întâmplat? Hristos în acel gest anticipă eveni-mentul de pe Golgota. El acceptă din iubire toatăpătimirea, cu travaliul său şi violenţa sa, până lamoartea pe cruce; acceptând-o în felul acesta otransformă într-un act de dăruire sau jertfă. Aceas-ta este transformarea de care are nevoie mai multlumea, pentru că o izbăvește din interior, o des-chide spre dimensiunile Împărăţiei cerurilor. Însăaceastă reînnoire a lumii, Dumnezeu vrea să orealizeze mereu pe aceeaşi cale urmată de Hris-tos, acea cale, mai mult, care este El însuşi. Nuexistă nimic magic în Creştinism. Nu există scur-tături şi ocolişuri, ci totul trece prin logica sme-rită şi răbdătoare a bobului de grâu care se frân-ge pentru a da viaţă, logica credinţei, logica iubiriicare mută munţii cu tăria blândă a lui Dumnezeu.Pentru aceasta Dumnezeu vrea să continue săreînnoiască omenirea, istoria şi cosmosul prinacest lanţ de transformări, al căror taină esteEuharistia. Prin pâinea şi vinul consacrate, încare este realmente prezent Trupul şi SângeleSău, Hristos ne transformă pe noi, asimilându-ne Lui: ne implică în lucrarea Sa de mântuire,făcându-ne capabili, prin harul Duhului Sfânt, sătrăim conform însăşi logicii Sale de dăruire, caboabe de grâu unite cu El şi în El. Astfel se sea-mănă şi se formează în brazdele istoriei unitatea,comuniunea şi pacea, care sunt scopul spre caretindem, după planul lui Dumnezeu. Faptul că Taina altarului a asumat numele„Euharistie” – „aducere de mulţumire” – exprimătocmai următoarele: că schimbarea naturii pâiniişi vinului în Trupul şi Sângele lui Hristos este rodal dăruirii de Sine însuşi pe care a făcut-o Hristos,dar al unei iubiri mai tare decât moartea, iubiredivină care L-a făcut să învie din morţi. Iată pen-tru ce Euharistia este hrană de viaţă veşnică, pâinea vieţii, pentru că este o pâine a iubirii vieții, viațăce se identifică cu iubirea. „A coborât aici pepământ viaţa noastră, viaţa adevărată; a luat asu-pra Sa moartea noastră pentru a o călca cu belşu-gul vieţii Sale”1 .Din inima lui Hristos, din „rugăciunea Saeuharistică” în ajunul pătimirii, provine acel dina-mism care transformă realitatea în dimensiunilesale cosmică, umană şi istorică. Totul provine dela Dumnezeu, de la atotputernicia iubirii Saleuna, întreită și întrupată în Iisus Hristos. În aceas-tă iubire este cufundată inima lui Hristos; deaceea El ştie să mulţumească şi să-L laude peDumnezeu chiar şi în faţa trădării şi a violenţei şi

în felul acesta schimbă lucrurile, persoanele şilumea.Această transformare este posibilă graţie uneicomuniuni mai puternice decât dezbinarea,comuniunea Sfintei Treimi însăşi. La fel ca şi pâi-nea, formată dintr-un număr mare de boabe degrâu, a devenit un singur lucru astfel încât boa-

bele de grâu nu se văd nicăieri, dar rămânând înacelaşi timp cum au fost, nu lasă să se vadă dife-renţa dintre ele datorită strânsei lor legături, la felcum suntem noi întru Hristos. În fapt, tu şi orica-re altul nu vă hrăniţi din trupuri diferite, ci toţi nehrănim dintr-un singur trup. De aceea Pavelspune: Noi participăm cu toţii la o singură pâine.Deci, dacă participăm la acelaşi aliment şi dacădevenim cu toţii o singură fiinţă, de ce să nu prac-ticăm cu toţii şi aceeaşi milostenie şi să devenimşi din acest punct de vedere o singură fiinţă?”2
Cuvântul „comuniune”, pe care noi îl folo-sim şi pentru a desemna Euharistia, rezumă însine dimensiunea verticală şi cea orizontală adarului lui Hristos. Este frumoasă şi foarte eloc-ventă expresia „a primi împărtăşania (comuniu-nea)” referită la actul de a mânca pâinea euha-ristică. De fapt, atunci când facem acest act noiintrăm în comuniune cu însăşi viaţa lui Iisus, îndinamismul acestei vieţi care ni se dăruieşte nouăşi pentru noi. De la Dumnezeu, prin Iisus Hris-tos, până la noi: o singură comuniune se transmiteîn Sfânta Euharistie3.Fericitul Augustin ne ajută să înţelegem dina-mica împărtăşirii euharistice atunci când facereferinţă la un fel de viziune pe care a avut-o, încare Iisus i-a spus: „Eu sunt hrana celor puternici.Creşte şi mă vei avea. Tu nu mă vei transformape Mine în tine, ca hrană a trupului, ci tu vei fitransformat în Mine”4. Aşadar în timp ce hranatrupească este asimilată de organismul nostru şicontribuie la întreţinerea sa, în cazul Euharistieieste vorba de o pâine diferită: nu noi o asimilăm,ci ea ne asimilează ei, aşa încât devenim con-formi cu Iisus Hristos, mădulare ale TrupuluiSău, una cu El. Această trecere este decisivă. Defapt, tocmai pentru că Iisus Hristos, în împărtă-şania euharistică, ne transformă în El, indivi-dualitatea noastră, în această întâlnire, este des-chisă, eliberată de egocentrismul său şi inseratăîn Persoana lui Iisus Hristos, care la rândul săueste cufundată în comuniunea trinitară. Arhim. Teofan Mada
1 Aurelius Augustinus, Confessiones IV, 12.
2Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia24,  2,  PG 61,200 D.
3 Cf. 1Cor. 10,16-17.

În Anul omagial euharistic 2014, se observă ostrădanie din partea preoţilor de a trezi în inimilecredincioşilor dorinţa de a se împărtăşi mai des, dea râvni mai mult să se unească cu Hris-tos prin dum ne zeiasca Euharistie. Însăchemarea la potir trebuie să fie însoţităde o limpede conştien ti zare a impor-tanţei Sfintei Eu haristii în existenţanoastră, de sporirea vieţiiduhovniceşti, deasa împărtăşanie fiindo consecinţă firească a îmbună tă ţiriivieţii spirituale. Fără aceste aspecte,împărtăşirea deasă va rămâne un actliturgic exterior, neproducând schim  -barea mult dorită a în tregii noastrefiinţe. Dar pentru aceasta ar fi bine săştim: ce face Hristos în noi? Trupul şiSângele preacurat ale lui Hristos ştergdin fiinţa noastră păcatele din ştiinţă şidin neştiinţă pe care n-am reuşit să le mărturisim,iar veşnicia trupului înviat al Domnului, scăpat decoruptibilitate, pune şi în sufletul nostru puterearefacerii trupului nostru întru nestricăciune şi feri-cire la învierea cea de obşte.Viața spirituală, în desfășurarea și dezvoltareaei, cunoaște o serie de etape care în Biserică suntmarcate prin Sfintele Taine ce se administreazăcredincioșilor. Fiecare Sfântă Taină este un moddiferit de întâlnire cu Hristos și de trăire a acesteiîntâlniri. În fiecare Sfântă Taină credinciosul seîntâlnește personal cu Hristos și experimenteazăcomuniunea de iubire cu El. Tendința omului sprepăcat și materializarea acestei tendințe prinsăvârșirea păcatului, îl depărtează de comuniuneacu Dumnezeu și îl izolează închizându-l într-o starede egoism și singurătate. Ieșirea din această stare serealizează prin mărturisirea păcatelor, care, ca actpsihologic înseamnă o depășire a stării de închidereîn sine, iar pe plan duhovnicesc este hotărârea uneiangajări ferme în lupta contra păcatului, pentru aredobândi comuniunea cu Dumnezeu. Întâlnirea cuHristos și comuniunea cu El prin taina mărturisiriiiau chipul unei dorințe arzătoare după aceastăcomuniune, în urma conștientizării că păcatulînchide în sine, izolează și însingurează1.Taina Sfintei Mărturisiri, împreună cu cele-lalte taine ale Bisericii, e o lucrare sfântă a mântuiriiși zidirii noastre în Hristos. În iconomia Bisericii,taina Mărturisirii cuprinde esențial, aceste elementeconstitutive: căința, mărturisirea păcatelor înainteaduhovnicului, dezlegarea dată de preotul duhovnic,cu canonul rânduit. Aceste trei componente trebuievăzute în întrepătrundere, în unitate, ca întreg șinumai împreună fac ființa tainei, făcându-o efi-cientă.2 Această Taină a fost instituită de Mântu-itorul Hristos, dupăÎnvierea Sa din morți. Textul pecare se întemeiază acest adevăr este consemnat înEvanghelia după Ioan: ,,Și zicând acestea, a suflatasupra lor, și le-a zis: Luați Duh Sfânt, cărora ve-țiierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le ve-ți ține,vor fi ținute” (Ioan 20,22-23)3
Taina Mărturisirii sau a Pocăinței constă îniertarea păcatelor celor ce le mărturisesc și se căi-esc pentru ele, de către episcop sau preot în modvăzut, și de către Hristos în mod nevăzut.4Sfânta Mărturisire precede Sfânta Împărtă -șanie, modul prin care omul se unește, în chip real,cu Însuși Hristos. Vinul și pâinea ce sunt transfor-mate în Sângele și Trupul Mântuitorului sunt pre-făcute în timpul Sfintei Liturghii la momentulnumit Epicleză. Întemeiată la Cina cea de Taina de către ÎnsușiMântuitorul nostru Iisus Hristos și transmisă nouăprin Sfinții Apostoli și prin urmașii acestora, epis-

copi și preoți, slujba Sfintei Liturghii (gr. liturghie= lucrare obștească) este lucrarea cea mai de seamăpe care oamenii o pot întreprinde pe pământ; în

cadrul ei adunarea preoților și credincioșiloriconizează Împărăția lui Dumnezeu, participă larealitatea cerească a Împărăției lui Dumnezeu, iesedin limitele spațiului și timpului, pătrunzând înîmpărăția veșnică a iubirii lui Dumnezeu.Hristos are mult de lucru în noi! Ne face veşni-ci, curăţindu-ne de păcate ca să putem fi pregătiţipentru veşnicie, după spusele Sfântului Irineu deLyon: „Trupurile noastre nu mai sunt supuse pieiriidacă se îm păr tăşesc cu Sfânta Euharistie, căci aunădejdea învierii“. Deopotrivă, ne întăreşte sufletulîn ispite şi ne fereşte de păcate. „Vrăjmaşul sufletelornu îndrăzneşte să facă vreun rău aceluia în care vedecă petrece Hristos“, spune Mărturisirea Ortodoxă.În cadrul oferit de Sfânta Liturghie creștinilorli se oferă marele dar al întâlnirii cu Dumnezeu princuvânt, rugăciune și mai ales prin Sfânta Euharistie(împărtășanie, cuminecătură, comuniune) Datăfiind valoarea acestui dar, raportarea noastră la eleste o permanentă provocare pentru noi. Continuutrebuie să ne întrebăm cum ne raportăm la el, ce rolîi acordăm în viața noastră? În cadrul ei Dumnezeu, ni se adresează tutur-or prin Cuvânt și ni se oferă tuturor drept hrană spreviața veșnică în Sfânta Euharistie. Datorităprezenţei lui Hristos în Euharistie, aceasta uneşte pecredincios în chip mistic cu întreaga Sfântă Treime,îl hrăneşte, întăreşte şi-i desăvârşeşte viaţa spiritu-ală. Nicolae Cabasila zice: „O! Adânc neajuns alTainelor! Cugetul lui Hristos se face una cu cuge-tul nostru, voia Lui cu voia noastră, trupul şi sân-gele Lui una cu trupul şi sângele nostru când estăpânit de cugetul lui Dumnezeu, cât de dârzăvoinţa noastră dacă Însuşi Dumnezeu o mână şi câtde înflăcărat curajul nostru dacă focul însuşi serevarsă peste el“. De aceea, dumnezeiascaÎmpărtăşanie reprezintă pentru suflet ce este hranamaterială pentru trup (In. 6, 56).În unitatea credinței în Jertfa mântuitoare și aiubirii care ne unește întreolaltă, cu conștiința că, pecât omenește posibil, ne-am străduit să viețuim caadevărați fii ai lui Dumnezeu, mărturisindu-ne înprealabil păcatele în Taina Sfintei Spovedanii, neapropiem de împărtășirea cu Trupul și SângeleMântuitorului, pentru ca trupul nostru să fie pătrunsde acestea, de seva dumnezeiască dătătoare deviață. Împărtășirea cu Sfintele Taine constituiemaxima posibilitate pe care omul o are de a se unicu Dumnezeu și concomitent cu toți cei care seîmpărtășesc din același Potir. Cu cât suntem maiaproape de Dumnezeu, cu atât suntem mai aproapeîntreolaltă. Să încercăm să prețuim acest mare darpe care Dumnezeu ni-l face continuu. Diac. Vlad OneţContinuare în pagina 2

Taina Spovedaniei –cale spre desăvârşire Euharistia, taina iubiriiuniversal-transfiguratoarea lui Hristos
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Prima săptămână a Postului Mareeste consacrată unei intense pregătiriduhovniceşti, dar şi a unei reţineri dela cele ale mâncării. Ritmul slujbelordin această săptămână întăresc prinharul lor o astfel de strădanie. Creşti-nii, în acestă perioadă, trebuie aseme-nea călugărilor, să se dedice în exclu-sivitate postului şi rugăciunii. O  particularitate a acestei săptă-mâni o constituie citirea la Pavecerni-ţă, de luni până joi, a Canonului Marea Sfântului Andrei Criteanul, împărţitîn patru părţi, câte o parte pentru fie-care zi. Aceasta întrucât, acum se insis-tă mai mult decât în celelalte săptă-mâni asupra pocăinţei, ori acest canon,dezvoltă o adevărată învăţătură desprepocăinţă, îmbiindune-o spre a o punefiecare înb viaţa noastră.Postul cel Mare are ca regulă depostire ajunarea sau nemâncareapână la vremea ceasului al nouălea(aproximativ ora 15), iar după Vecer-nie mâncarea fără untdelemn, făcutădin fiertură de legume, fructe uscate şiproaspete, pâine şi apă, pentru zilele deluni până vineri. Există în aceste ziledoar o singură zi cu dezlegare la peşte,şi anume în ziua Buneivestiri, în oricezi ar cădea ea. În ziua Buneivestiri sesăvârşeşte Vecernia din ziua de 26martie, adică a soborului SfântuluiArhanghel Gavriil, împreunată cuLiturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.De asemenea, există mai multezile cu dezlegare la untdelemn şi vin,în zilele de prăznire a unor sfinţi cupolieleu şi doxologie mare, precum: în24 februiarie -Întâia şi a doua aflarea Cinstitului cap al Înaintemergăto-rului; 9 martie - Sfinţii 40 de Mucenicide la lacul Sevasta; 26 martie – Sobo-rul Arhanghelului Gavriil. În toateaceste zile se mănâncă mâncare găti-tă cu untdelemn şi câte un pahar ce vinpentru cinstirea sfinţilor, după Vecer-nia de seara împreunată cu LiturghiaDarurilor mai înainte sfinţite.De asemnenea, în toate miercuru-le şi vinerile Postului Mare se săvâr-şeşte seara, la apusul sosrelui Vecerniaîmpreunată cu Liturghia Darurilor maiînainte Sfinţite.       Pomenirea Sfântului MucenicTeodor Tiron, în sâmbăta acestei săp-tămâni, cunoscută şi sub numele deSâmbăta Sfântului Teodor sau Sân-toaderul, are un rost învăţătoresc, acelade a mijloci în rugăciune ajutorul Sfân-tului Mucenic Teodor. În acelaşi timp,pomenirea sa se face şi pentru a da unexemplu credincioşilor Bisericii,îndemnându-i la statornicie în dreap-ta credinţă dar şi la postire aspră, dupăpilda Sfântului Mucenic, pildă care să

le rămână vie în minte şi în făptuire peîntregul parcurs al săptămânilor urmă-toare.Prima Dumincă a Postului Mare afost dedicată definitiv cinstirii drepteicredinţe ortodoxe, fiind cunoscută caDuminica Ortodoxiei. Ea pune în aten-ţia noastră biruinţa dreptei credinţeiasupra tuturor ereziilor sau învăţături-lor greşite cu care a avut Biserica deluptat de-a lungul veacurilor. Biruinţaacesta a dreptei credinţe devine Praz-nic şi prilej de prăznuire, pentru că întimp ce învăţătura greşită separă saudesparte de Hristos, credinţa ortodoxăadună în unitate de iubire pe toţi mem-brii Trupului lui Hristos, adică a Bise-ricii Sale. Părinţii Bisericii leagă Orto-doxia de smerenie şi de înfrânare,adică de postire, pentru că înfrânareaadună fiinţa, trupul şi sufletul împreu-nă, înălţând-o spre Dumnezeu. Tocmaide aceea, putem spune că DuminicaOrtodoxiei este aşezată la începutulPostului Mare cu un rost precis, căci n-am putea începe suişul duhovnicescdin vremea Postului Mare, dacă n-amfi fost încă de la începutul acesteiperioade, întăriţi în dreapta credinţăortodoxă. Aşadar, Duminca Ortodo-xiei este pentru noi un prilej binevenitde mărturisire a dreptei credinţe. Toate Sâmbetele şi DuminicilePostului Mare sunt rânduite cu dezle-gare la untdelmn şi vin.Duminica a doua a Postului Mareeste închinată cinstirii Sfântului Gri-gorie Palama, în sensul în care acestsfânt din secolul al XVI-lea reuneşte,prin virtuţile şi învăţătura sa ortodoxădespre Dumnezeu ca Lumină necrea-tă, întreaga vieţuire călugărească,demonstrând în chip prisositor faptulcă postirea şi practica virtuţilor suntsingura cale de a atinge adevăratacunoaştere a lui Dumnezeu, adicăîmpărtăşirea reală a trupului şi sufle-tului de lumina lui Dumnezeu, celedouă, trupul şi sufletul, fiind unite îninimă de Lumina necreată a lui Dum-

nezeu (vezi Makarios S., op. cit. p.334).A treia Dumincă a Postului Maresubliniază legătura dintre Cruce şiviaţa duhovnicească, arătând că defapt, postul este „propria noastră răs-tignire”, cum zice părintele A. Schme-mann (în op. cit. p. 98). Crucea ne estesprijin şi încurajare în această luptă apostirii. În sens duhovnicesc, dimen-siunea orizontală a Crucii reprezintăînfrânarea şi supunerea poftelor tru-peşti. Această dimensiune, trebuie însăcompletată cu cea verticală, şi anume„răstignirea minţii în rugăciune, urcu-şul spre Dumnezeu în contemplaţie şilupta împotriva oricărui gând străin,care nu poate avea limită” (MakariosS. op. cit p. 353). De aceea, Dumini-ca Sfintei Cruci devine pentru creştinprilej de biruinţă împotriva putrerilorcelui potrivnic şi de întărire în credin-ţă. Dumninica Sfântului Ioan Scăra-rul deschide un nou ciclu în perioadaPostului Mare şi anume cea ascetică.Înălţimea duhovnicească a SfântuluiIoan este un dar primit de la Hristos, caurmare a vieţuirii sale aspre. Pentruaceasta, a ajuns la fericirea contem-plaţiei de Dumnezu. Cinstindu-l peSfântul Ioan Scărarul, noi ne îndrep-tăm mintea spre călugărul desavârşit,care ar trebui să devină fiecare creştinîn această vreme a Postului. Dumini-ca Sfântului Ioan Scărarul vine să nearate faptul că accentul se mută acum,în a doua parte a Postului, de la postulşi ostenelile noastre, către faptele ce s-au făcut „pentru noi şi pentru a noas-tră mântuire”, adică către jertfa luiHristos adusă pentru noi.A cincea duminică a Postului ocinsteşte pe Cuvioasa Maria Egip-teanca, păcătoasa care prin viaţă asprăşi pocăinţă s-a făcut mireasă a lui Hris-tos. Prăznuirea Cuvioasei Maria Egip-teanca apare pentru creştinul angajat înpostiriea efectivă exemplul puterii pos-tirii şi a lucrării sale minunate, capabile

să dea pocăinţei întreaga sa strălucireşi să refacă fiinţa umană căzută în sta-rea ei neprihănită de la început (Maka-rios S., op. cit., p. 360-361).Cinstirea Sfântului Ioan Scărarul şia Cuvioasei Maria Egipteanca cătresfârşitul Postului Mare „trezeşte râvnacredincioşilor, arătându-le că virtuţilela care sunt chemaţi nu sunt lucruriirealizabile, ci că ele au fost împlinitede sfinţi (vezi Makarios S., op. cit., p.361). Aşadar pentru a întrupa virtuţilesfinţilor suntem chemaţi noi, în specialîn această perioadă a Postului Mare,înspre înaintarea pe calea sfinţeniei.Duminicii ultime din post, îi pre-merge sâmbăta lui Lazăr. MinuneaÎnvierii lui Lazăr, descoperă în toatăslava sa, Dumnezeirea MântuitoruluiHristos, fiind chip al „învierii neamu-lui omenesc” şi arătarea atotputernicieilui Dumnnezeu care „răstoarnă legilenaturii stricate”. De aceea, învierea luiLazăr este şi chipul „învierii celei deobşte”. Lazăr cel ce zace în mormântfiind imaginea cea mai potrivită pen-tru a înfăţişa omenirea cuprinsă deîntunericul păcatului. Bolnavi cu sufle-tul, ne aflăm pe noi înşine „întinşi pepatul plăcerilor”, având inima stră-punsă de săgeţile demonilor, „zăcândîn mormântul trândăviei” şi al nepă-sării, „acoperiţi de piatra deznădejdii”.Şi din toate acestea ne ridică Hristos,precum pe Lazăr cel ce intrase în stri-căciune. Imnografia Duminicii Floriiloreste o tresăltare de bucurie în faţa eve-nimentului Intrării Domnului în Ieru-salim. Evenimentul se repetă an de an,ca un astăzi, al Împărăţiei lui Dumne-zeu. Stâlpările pe care le aducem noilui Hristos sunt virtuţile, ca roade aleostenelilor din vremea Postului Mare.Intrarea Domnului în Ierusalim esteaşadar chip al urcuşului duhovnicescal omului şi astfel, al intrării Sale înIerusalimul cel ceresc. De aceea, Praz-nicul Floriilor ne prezintă imagineaÎmpărăţiei lui Dumnezeu ce va să vină.Praznicul Floriilor este rânduit ca rân-duială de postire cu dezlegare la peşte,untdelemn şi vin.Săptămâna Patimilor, deschisăprin Duminica Floriilor are aceeaşiorientare către mpărăţia lui Dumne-zeu, „ce va să vină şi a şi venit”. Ea neface părtaşi la slujba Mirelui Hristoscare Se jertfeşte şi apoi învie pentru ane face pe noi părtaşi la „Paştile veş-niciei” în Împărăţia Sa. RânduielileSăptămânii Patimilor ne aşează maidinainte, prin puterea Duhului Sfântîmpărtăşit prin harul slujbelor, în eve-nimentul Împărăţiei. Aceste rânduieline prezintă evenimentele Patimii lui

Hristos ca pe un „astăzi”, datorită fap-tului că, prăznuirea liturgică este ... ore-intrare a Bisericii în evenimentulpe care-l prăznuim în slujbă (A.Schmemann, op. cit. p. 107) şi în celedin urmă o aşezare a lor  înspre„astazi” – ul Împărăţiei lui Dumne-zeu. Ca mod de postire, toată Săptă-mâna Patimilor este rânduită cu postaspru, gustându-se doar seara, dupăDeniile sau Utreniile fiecărei zile fier-tură de legume fără untdelem şi fruc-te. Postul se dezleagă în ziua Sfinte-lor Paşti, după săvârşirea Dumnezeie-ştii Liturghii, prin împărtăşirea tutu-ror credincioşilor cu Trupul şi SângeleMântuitorului. Tocmai de aceea, înziua Învierii ca şi în toată SăptămânaLuminată creştinii vor avea harţi, saudezlegare le toate bucatele, chiar şimiercurea şi vinerea.  Referirile noastre de mai sus auavut menirea să ne lămurească îndes-tulător asupra faptului că Triodul nutrebuie privit doar ca o simplă carte decult, folosit în slujirea liturgică dinacest răstimp al anului bisericesc.Perioada Triodului are o profundăsemnificaţie duhovnicească, dar şi unapedagogică. Strădaniile omului tre-buiesc acum îndreptate spre înnoireaduhovnicească, spre redirecţionareavieţii noastre lăuntrice. Perioadaaceasta, prin harul slujbelor săvârşite,urmăreşte să-l întoarcă pe om dinspremoartea pricinuită de păcat, spre viaţacea nouă împreună cu Hristos, înÎmpărăţie. În sensul acesta, Trioduldevine un ghid duhovnicesc de înal-ţare a creştinului, oferindu-i călăuzireanecesară pentru sfinţirea vieţii sale.În acelaşi timp, prin ritmul slujbelordin vremea Postului, conţinutul Tri-odului ne sprijină din interior în stră-daniile dobândirii acestei sfinţiri. Tri-odul vine să ne înveţe faptul că virtuţieprecum: smerenia, rugăciunea, pocăin-ţa, gândul la moarte, renunţarea la noiînşine prin postire şi viaţa aspră, sunttrepte înspre vedere Luminii Dumne-zeieşti necreate din slava Sfintei Treimi,adică trepete către propria noastră sfin-ţire şi îndumnezeire. Apoi nu trebuie săpierdem din vedere un fapt esenţial:acela că Triodul şi toată osteneala tru-pească şi duhovnicească din vremeaPostului Mare au ca scop scoatereanoastră din moartea păcatului şi prorianoastră înviere la viaţa cea adevărată,împreună cu Hristos în noaptea SfinteiÎnvieri, fapt concretizat în faptulîmpărtăşirii noastre de El, ca Trup şiSânge în ziua Sfintelor Paşti.         Preot Lect. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu 

Călătoria către Paşti pe calea Triodului. Semnificaţia liturgicăşi duhovnicească a săptămânilor şi Duminicilor Postului Mare

Urmare din pagina 1Să răspundem chemării pe care Dumnezeu,Cel bun și iubitor de oameni, ne-o adresează pen-tru a ne apropia și a ne uni cu El. Doar prețuindDarul ne vom face vrednici de El; altfel ar puteasă fie luat de la noi. Să dovedim că suntem cu ade-vărat fii ai lui Dumnezeu și frați în aceeași cred-ință prin comportamentul nostru: cu demnitate, curespect și prețuire față de cele sfinte, cu iubire deDumnezeu și de toți semenii noștri, cu simplitateși delicatețe față de tot ce ne înconjoară, dar cumărturisirea credinței noastre atunci când împre-jurările o cer, cu seriozitate în cuvânt și faptă, custrăduința permanentă de a trăi conform calității șichemării pe care o avem. Să fim tot mai adevărațifii ai lui Dumnezeu.

În concluzie putem spune că Sfânta Liturghieeste strâns legată de Taina Mărturisirii, deorececentrul Liturghiei îl reprezintă epicleza șiîmpărtășirea credincioșilor care nu se poate facefără ca, credincioșii mai înainte să se fi curățit depăcate prin spovedanie. E adevărat, nu e ușor sădescoperi duhovnicului păcatele tale, când în fațaoamenilor te arăți bun. Îți este rușine să-ți măr-turisești păcatele. Dar cum te vei tămădui dacă-țităinuiești boala? Tu îți birui rușinea când mergi ladoctor să te consulte și astfel îți tămăduiești trupul.Atunci de ce te rușinezi când mergi la duhovnicpentru vindecarea sufletului? Tu nu vezi că rușineaeste o piedică în calea mântuirii tale? Deaceea aruncă rușinea și întrarmează-te cuîndrăzneală! Trebuie să te rușinezi când greșești și

nu când îți mărturisești greșeala ta! Dumnezeu alegat rușinea de păcat, iar îndrăzneala – despovedanie.Nu asculta pe cel rău, care a stricat rân-duiala lui Dumnezeu și-ți insuflă rușine la spoveda-nia păcatului tău, iar îndrăzneală la săvârșirea lui.El a dat totul peste cap, ca să te piardă!5 În TainaPocăinţei sau a Spovedaniei se rup poliţele, adicăse nimiceşte zapisul greşelilor noastre, iarîmpărtăşirea cu adevăratul Trup şi Sânge al luiHristos ne dă puterea de a renaşte duhovniceşte.Aşadar, prin Sfânta Îm părtăşanie ne întărim nudoar spiritual, ci şi fizic - lucrare atât de necesarăpentru întinerirea Bisericii însăşi, pentru restaurareafrumuseţii celei dintâi a omului robit de păcat.Urâţenia desfigurează chipul lui Dumnezeu din ompe când „doctoria“ Euharistiei redă progresiv omu-

lui frumuseţea şi strălucirea de odi nioară, vredniciaşi puterea de la început. Efectele prezenţei lui Hris-tos în noi nu se vor impune în viaţa noastră, căciDomnul ne respectă pe deplin libertatea, ci vor fipro porţionale cu receptivitatea, cu starea noastrăspirituală, dar şi cu efortul ce l-am depus în a necurăţi întreaga fiinţă înainte de a ne apropia de potir.
1 Pr. Viorel Sava, “Taina Mărturisirii în riturileliturgice actuale”, Editura Trinitas, Iasi, 1999, pag. 7
2 Pr. Prof. Constantin Galeriu, “Taina Mărtur-sirii” în Ortodoxia,nr. 3-4, iulie – decembrie, anul1979, pagina 488
3 Pr. Viorel Sava, op.cit. pag. 23
4 Pr. Prof. Dumitru Staniloae, “Teologie Dogma-tică Ortodoxă”, (III), EdituraInstitutului Biblic și de Mis-iune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 2003
5 Arhimandrit Serafim Alexiev, ,,Leacul uitat –Sfânta Taină a Spovedaniei“,Traducere din limbabulgară de Gheorghiță Ciocioi și Petre-ValentinLică, Editura Sophia, București, pag. 71-72.
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Sfânta taină a spovedaniei

Spovedania face parte din cele șapte Taineale Bisericii ortodoxe, fără de care omul nu sepoate mântui. Ea se mai numește Taina Pocăi-nței, Taina Mărturisirii, sau al doilea botez,pentru că ea reînnoiește Taina Botezului. DacăBotezul spală urmările păcatului originar șitoate păcatele făcute până în clipa săvârșirii lui,Spovedania dezleagă, adică iartă, cu putereaDuhului Sfânt dată Apostolilor, episcopilor șipreoților Bisericii, toate păcatele făcute dupăBotez. Fără această Sfântă Taină a Spovedanieinimeni nu se poate mântui, pentru că nu esteom fără păcat pe pământ și oamenii ar muri cupăcatele neiertate, făcute de la Botez până înceasul morții.Taina aceasta a fost instituită de Mântuito-rul Hristos prin faptul că El Însuși a acordatadeseori unor persoane iertarea păcatelor șituturor celor care mărturiseau credința în El,cerând ajutorul Lui și prin aceasta mărturisindimplicit păcatele lor și acceptând îndemnul Luide a nu mai păcătui:,,Mărturisiți-vă deci unulaltuia păcatele și vă rugați unul pentru altul,ca să vă vindecați, că mult poate rugăciuneastăruitoare a dreptului.” (Iacov 5, 16)Sfânta Taină a Spovedaniei este necesarăpentru iertarea păcatelor și pentru redobândireasănătății sufletești și reașezarea creștinului înstarea harică din care căzuse. Aceasta a fostmai întâi făgăduită de Mântuitorul SfântuluiApostol Petru și Apostolilor Săi zicând: ,,Și îțivoi da cheile Împărăției cerurilor și orice veilega pe pământ va fi legat și în ceruri, și oricevei dezlega pe pământ va fi dezlegat și înceruri.(Matei 16,19) și Adevărat grăiesc vouă:Oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și încer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fidezlegate și în cer”.(Matei 18,18). Iar când S-a arătat Apostolilor Săi în prima zi după Învie-re, adică chiar de Sfintele Paști, seara, a suflatasupra lor și le-a zis: ,,Luați Duh Sfânt; căro-ra veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărorale veți ține, vor fi ținute”.(Ioan 20, 22-23). Prinaceste cuvinte a fost instituită Sfânta Taină aSpovedaniei.Primitorul acestei Sfinte Taine este oricecredincios care își simte conștiința încărcată depăcat, dar și cel ce crede că nu are păcate trebuiesă vină în scaunul Spovedaniei și să se mărtu-risească, precum ne învață și ne îndeamnă Sfân-tul Ioan Evanghelistul: ,,Dacă zicem că păcatnu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărulnu este întru noi. Dacă mărturisim păcatelenoastre, El este credincios și drept, ca să neierte păcatele și să ne curățească pe noi detoată nedreptatea”.(I Ioan 1,8-9). Sunt excep-tați de la Sfânta Taină a Spovedaniei copiii de

până la vârsta de 7 ani. Nici slujitorul Altaruluinu este scutit de obligația de a se spovedi, fiindși el om supus păcatului, ca toți oamenii: ,,iarpreotul, dacă-l va vădi pe el cugetul pentrupăcate de moarte ( trufia, iubirea de argint,desfrânarea, mânia, lăcomia, zavistia, leneviaspre faptele cele bune), să nu îndrăznească asluji Dumnezeiasca Liturghie, până când nuse va curăți pe sine de păcatul în care se află,cu căință și prin mărturisire cu gura înainteapărintelui său duhovnicesc, făgăduind că nuse va mai întoarce la păcat. Sunt încă și altepiedici, care fac pe preot și pe diacon nevred-nici de slujbă și de a se împărtăși cu SfinteleTaine și acestea, cu toate că sunt mai micidecât cele ce s-au arătat mai sus, trebuie totușidezrădăcinate. Și, precum preotul, tot așa șifiecare creștin este dator a le înlătura, pe câtva putea”. (Liturghier, Povățuiri și învăță-turi).Mare este puterea Sfintei Spovedanii și cunimic nu poate fi înlocuită. De aceea toți fiiiBisericii lui Hristos, suntem datori să ne alegemun duhovnic bun, să aibă o viață duhovniceas-că deosebită, să fie om de rugăciune, smerit,blând, milostiv, bun cunoscător al Sfintei Scrip-turi, al învățăturii Sfinților Părinți și al SfintelorCanoane și să aibă darul cuvântului, căruia să-i mărturisim toate păcatele și să ascultăm de elca de Dumnezeu. Nu zadarnic ne povățuieșteCalist și Ignatie Xanthopol: ,,Înainte detoate...caută, cu toată silința un povățuitor șiun dascăl neamăgitor. Să fie neamăgitor prinmărturia ce o are pentru cele ce le spune, înSfintele Scripturi și să se arate că e purtător deDuh, prin viețuirea care consună cu cuvinte-le. Să fie înalt la înțelegere, smerit la cugeta-re și blând în toate purtările. Să spună cuvin-tele predaniei dumnezeiești, ca un învățătorasemenea lui Hristos. Iar aflându-l pe acestași lipindu-te cu toată ființa de el, ca un fiuiubitor de părintele adevărat, rămâi întreg înatârnare de poruncile lui, socotindu-l ca peHristos Însuși”. (Filocalia 8, pag.32).Pentru ca mărturisirea noastră să fie des-ăvârșită, trebuie să fie sinceră. Cei ce se măr-turisesc fără sinceritate sunt asemănători celorcare își ascund bolile din pricina rușinii. Iardacă le vine lor vreo vindecare de la doctor,aceasta se întâmplă și pentru mijlocirile duhov-nicilor. Este necesar, așadar, ca mărturisireanoastră să fie sinceră, ca să fie desăvârșită și sădevină eficace. Spovedania trebuie făcută cu umilință șicu zdrobire de inimă pentru că prin păcate L-amnecinstit pe Dumnezeu, ne-am arătat nemulțu-mitori față de El, L-am batjocorit pe Domnul

Hristos și L-am răstignit a doua oară ( Evrei6,6), L-am mâhnit pe Duhul Sfânt și L-am alun-gat de la noi, pierzând darurile Lui cele maipresus de fire, am pierdut fericirea veșnică și neașteaptă întunericul cel mai dinafară și scrâ-șnirea dinților. La toate acestea gândindu-ne neaducem aminte de proorocul David, de femeiapăcătoasă, de cananeanca, de vameșul, de MariaEgipteanca și fiind convinși de faptul că inimaînfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi( Psalmul 50,18), cu toată umilința sa ne măr-turisim păcatele noastre.Spovedania trebuie să se facă fără rușine.De foarte multe ori mândria se strecoară subtilîn suflet și ne face să ne fie rușine, tăindu-necurajul necesar pentru a-i arăta doctorului sufle-tesc toate rănile noastre. Sfântul Grigorie Teo-logul ne spune ,,să nu te înșeli mărturisindu-ți păcatele, căci prin rușinea de aici nu scapide rușinea de dincolo. Și de ce să te rușinezi?Ce nebunie! Atunci când ai făcut păcatul nuți-a fost rușine și la spovedanie îți este? Aceas-ta este lucrarea celui rău care îți ia rușineacând păcătuiești și ți-o aduce când te mărtu-risești”.Spovedania trebuie să fie neprihănitoareînvinuindu-ne pe noi înșine. Omul cuminte seînvinuiește pe sine știind că, încercând la măr-turisire să-și diminueze păcatele, de fapt seosândește. Sfântul Ioan Scărarul ne îndeamnă:,,spune și nu te rușina: a mea este umflăturapărinte; a mea este rana; dintru a mea lene-vire s-a făcut, iar nu dintru a altuia; nimeni nueste pricinuitor al acesteia, nici om, nici duh,nici trup, ci numai lenevirea mea”.

Când ne spovedim trebuie să ne hotărâm ane lupta cu păcatul, a fi mai buni; adică spove-dania trebuie să fie hotărâtoare. FericitulAugustin ne spune: ,,cine nu ia o hotărârecând se spovedește, un picior îl are la duhov-nic, iar altul la păcat. Se mărturisește cu gura,iar cu inima cugetă la păcat. Nu taie păcatul,ci îl urnește pentru altă vreme și se mărturi-sește din obicei, pentru că vin Paștile sau Cră-ciunul”.Spovedania trebuie să fie rodnică. Altoin-du-ne în Hristos prin Botez, iar mai apoi, cândgreșim, prin Spovedanie ,,devenim pom bun”.,,Așa că orice pom bin face roade bune, iarpomul rău face roade rele. Nu poate pomulbun să facă roade rele, nici pomul rău săfacă roade bune. Iar orice pom care nu faceroadă bună se taie și se aruncă în foc”.(Matei7, 17-19).  Canonul pe care-l primim are toc-mai rolul terapeutic de a ne ajuta să smulgemdin noi rele deprinderi, de a ne lucra ființanoastră lăuntrică, de a o stăpâni. Canonul nueste o plată sau o pedeapsă pentru păcate, aces-tea fiindu-ne iertate și spălate prin jertfa Mân-tuitorului.Iată, deci, ce mare și importantă este pen-tru mântuirea noastră, a fiecăruia, Taina Sfin-tei Spovedanii. Ea este de o putere și valoarecu Taina Sfântului Botez, pentru că ne dez-leagă de toate păcatele pe care le facem dupăbotez, ziua și noaptea, cu gândul, cu cuvântulși cu fapta, și ne face vrednici, să ne împăr-tășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului nos-tru Iisus Hristos. Diac. Dan-Marius Braiț

„Învăţătura noastră este înacord cu Euharistia, iar Euharistiane confirmă învăţătura” (Irineu deLyon, Adversus haereses IV, 18, 5,PG 7, 1028). Afirmaţia Sf. Irineupune în valoare legătura indestruc-tibilă dintre Euharistie şi învăţătu-ră care la rândul lor nu pot fi sepa-rate de comunitate. Comunitateaexistă prin credinţă şi Euharistie;credinţa şi Euharistia definesc eto-sul comunităţii. Comunitatea exis-tă prin comuniune, Euharistia esteprin excelenţă Taina comuniunii, acomuniunii cu Dumnezeu şi acomuniunii credincioşilor care seîmpărtăşesc între-olaltă şi mărturi-sesc aceeaşi credinţă. De fapt afir-măm un vechi principiu al Bisericiianume că „legea credinţei” (lexcredendi) este identică cu „legearugăciunii” (lex orandi), sunt

nedespărţite şi una serveşte detemelie celeilalte.Adevărata viaţă comunitarăcreştină decurge din comuniuneaşi participarea la harul Dumnezeu-

lui treimic. Aceasta se realizeazăprin păzirea poruncilor dumneze-ieşti şi implicit a credinţei. DupăSf. Maxim Mărturisitorul, păzireaporuncilor dumnezeieşti înseamnă

o comuniune şi unire tainică cuDumnezeul Treime. Tâlcuind rugă-ciunea „Tatăl nostru”, Sf. Maximdistinge în primele ei trei propozi-ţii referiri succesive la fiecare dinPersoanele Sfintei Treimi. În adre-sarea iniţială distinge numele Tată-lui. În propoziţia „sfinţească-senumele Tău” vede menţiunea Fiu-lui, iar în propoziţia „vină Împără-ţia Ta” observă invocarea DuhuluiSfânt, prin a Cărui prezenţă şilucrare vine în lume harul şi Împă-răţia lui Dumnezeu (Maxim Măr-turisitorul, Expositio orationisdominicae, PG 90, 884). Rugăciu-nea comunităţii este deci o perma-nentă invocare a harului PreasfinteiTreimi şi o actualizare a credinţei.Dacă Euharistia constituieexpresia prin excelenţă a unităţiiBisericii, a comuniunii unei comu-

nităţi creştine, în trupul lui Hristos(Irineu de Lyon, Adversus haeresesV, 2, 3, PG 7, 1126-1127), atunciEuharistia fără ortodoxie, înţeleasăca mărturisire a credinţei, este oimposibilitate. Ortodoxia a consti-tuit întotdeauna o condiţie prelimi-nară a Bisericii în vedere partici-pării la Euharistie, după cum aratămărturisirile de credinţă integrateîn textele liturgice cunoscute încădin timpurile noutestamentare.Această condiţie preliminară s-apăstrat cu stăruinţă în Biserica pri-mară, mai ales în Răsărit. Perioadadecisivă a stabilirii acestui princi-piu în conştiinţa Bisericii s-a dove-dit a fi a doua jumătate a secoluluial II-lea şi începutul secolului alIII-lea. Prof. Drd. Marcel TangContinuare în pagina 4

Comunitatea de credinţă – perspectivespecifice contextului ortodox 



Pagina 4

Puţine din practicile religioaseerau în primele veacuri creştine, aşade riguros respectate, cum era postul.Nu numai călugării îl practicau cichiar clericii, în anumite perioade.Aşadar de atunci erau perioade aleţinerii postului şi perioade de dezle-gare pentru clerici.Sfântul Ioan Hrisostomul salutăcu entuziasm venirea zilelor de post:Plină de farmec e primăvara pentrumarinari plină de farmec e pentruagricultori, însă nici corăbierii şi niciplugarii, n-o pot găsi aşa de fermecă-toare, cum o găsesc acei ce vor să fieînţelepţi. Venirea timpului de post, eprimăvară spirituală, în care sufletulce meditează, se bucură de o ade-vărată linişte. Primăvara încântă peagricultori, prin florile ce înconjoarăpământul, veşmânt în mii de culori,cu care plantele ce îl împodobesc dintoate părţile. Primăvara înveseleştepe marinari ce plutesc fără teamă pemare, când valurile sunt calme, iardelfinii în jocurile lor, sar pe lângămarginea corăbiei. Pe noi primăvarapostului ne farmecă, pentru că ea lin-işteşte valurile. Nu valurile apei, citalazurile patimilor... Apariţia rân-dunelei nu provoacă plecare a zilelorurâte, aşa cum sosirea postului alungăpasiunile vinovate departe de gân-durile noastre. Atunci încetează luptacărnii contra sufletului, revolta ser-vantei contra stăpânei.Mulţi creştini, nedând o preamare importanţă postului, îl ţin fărătragere de inimă sau nu îl ţin deloc. Şitotuşi, trebuie să primim postul cubucurie, nu cu frică şi părere de rău,căci nu este înfricoşător pentru noi, cipentru diavoli. In cazul demoniza-ţilor, mult poate face postul, mai ales

când este însoţit de sora sa bună, careeste rugăciunea. De aceea, Hristos aspus: Acest neam de demoni nu iesedecât numai cu rugăciune şi cu post(Mat. 17,21).Sfântul Ioan Gură de Aur, cu

privire la post zicea: „Cu postul aintrat Daniil în groapa leilor, umblândprintre fiarele acelea grozave ca print-re nişte oi. Cu postul au intrat cei treitineri în cuptorul cel înfocat dinBabilon, mult timp petrecând înflacara. Iată rodurile cele mărite alepostului! Dar vei zice, poate: postulslăbeşte trupul. Dar ascultă ce învaţă

Sfânta Scriptura: „Chiar dacă omulnostru cel din afara se trece, cel din-lăuntru însă se înnoieşte din zi în zi”(ii Cor. 4, 16). Afară de aceasta, dacăvei cumpăni lucrul mai cu de-amă-nuntul, vei afla că postul este chiarfolositor sănătăţii, întreabăpe doctori, şi eicumpătarea şi înfrânarea ovor numi mama asănătăţii, pe când dinîmbuibare şi din viaţa ceadesfrânată provin mii deboli. Acestea sunt niştelucruri otrăvite, care iesdintr-un izvor otrăvit, şivatămă atât sănătateatrupului, cât şi a sufletu-lui.”Eu nu vreau să văvorbesc nu de un postoarecare, ci de un post per-fect, ce consideră nunumai în a se priva dehrană, ci a se abţine şi de lapăcat. Nu numai gura tre-buie să postescă, ci şi ochi-ul, şi urechile, şi picioareleşi mâinile; toate membrelenoastre... N-ar fi O absur-ditate să te privezi dehrană, care de altfel ţi-epermisă şi de a sătura ochiicu un aliment interzis.Iar la aceste înfrânări,trebuie să adăugăm abundenţamilosteniilor şi sârguinţa rugăciunilor.Cât despre aceasta din urmă, autorulspune că ea trebuie nu numai săînsoţească postul, ci să ocupe primulrang, în acest ansamblu.Aşadar, pentru ca noi să nu neostenim în zadar si să ni se răpeascăfolosul postului, să cercetăm cum şi

în ce chip trebuie să postim. Fariseulacela din Evanghelie încă postea (Lc.18, 10 şi urm.), dar aceasta nu i-afolosit la nimic, ci s-a întors deşert încasa sa, pe când vameşul, care nupostise, l-a întrecut. Ninivitenii aupostit şi iarăşi au dobândit harul luiDumnezeu. Dar şi jidovii posteau,fără ca aceasta să-i fi mântuit. Săvedem acum ce însuşiri a avut postulninivetenilor şi prin ce au îmblânzit eimânia cea mare a lui Dumnezeu. Eraoare postul lor numai înfrânare demâncare şi îmbrăcarea hainelor dejale? Nicidecum, ci era o schimbarea toată viaţa lor. De unde ştim aceas-ta? De la însuşi profetul. Când el vor-beşte despre mânia lui Dumnezeu şidespre postul ninivetenilor, şi despreiertarea dumnezeiească, cea dobân-dită, arată şi temeiul acestei iertăriprin cuvintele: „Căci Dumnezeu avăzut faptele lor” (Iona 3, 10). Carefapte? Oare înfrânarea lor de la mân-care şi purtarea hainelor ele jale? Nu,ci tăcând despre aceasta, zice: „Fiind-că fiecare a părăsit calea sa cea rea,Domnului i-a părut rău de nenoro-cirea ce voia a aduce asupra lor”.Aşadar, vezi că ninivetenii nu prinînfrânarea de la mâncare, ci prinschimbarea vieţuirii lor au scăpat deprimejdia cea mare şi iarăşi au împă-cat pe Dumnezeu.Dar eu zic aceasta nu pentru aînjosi postul, ci pentru a-1 cinsti cuadevărat, căci cinstea postului stă nuîntru înfrânarea de la mâncare, ci întruînfrânarea de la păcate, iar cinemărgineşte postul său numai la a numânca, acela necinsteşte postul maimult.Dar toate acestea ar fi oare deajuns, constituiesc ele oare o postire

corectă, curată, ideală? încă nu. Elenu sunt decât faptul material, viz-ibil, formal. Ne mai rămâne devăzut, dacă starea sufletească a celuice se supune unor astfel de orân-duieli bisericeşti este conformăactelor însăşi. Aşadar Sfântul IoanHrisostomul, sever faţă de la însuşi,indulgent faţă de cei slabi, e de orară asprime faţă de acei ce işiascund scăderile şi slăbiciunile, înloc să le mărturisească şi caută să seînşele pe dânşii, pe alţii şi pe Dum-nezeu. Zbîrcea Teodor GheorgheMasterand Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad
Note:Sfânta Scriptură sau Biblia, Edi-tura Institutului Biblic şi de Misiuneal Bisericii Ortodoxe Române, Bucu-reşti, 1992Pr. Gheorghe Busuioc, SfantulIoan Gura de Aur, apostol aldragostei, în Mitropolia Banatului,anul X, (1969) nr.1-3.http://www.ioanguradeaur.ro/337/cuvantul-intai/ (Din „Cele dintâiomilii la Facere” ) data 12.03.2014,ora 12.05.Istoria, Viaţa Sfântului Ioan Gurăde Aur Hrisostom,: vol.1, traduceredin franceză de diaconul GheorgheBăbuţ, Editura Mănăstirea Portăriţa,Oradea, 2003.Apostol, Stoenescu, Primelepatru omilii despre statui ale Sf. IoanChrisostom, Tipografia Dimitrie C.Ionescu, Bucureşti, 1908.Florovski, George, Sfântul IoanHrisostom, profetul iubirii, în Acti-nos, nr. 156/ 1955.

Postul în viziunea Sfîntului Ioan Hrisostomul

Urmare din pagina 3Unul din factorii care au contribuit la acesta afost dezvoltarea fenomenului eretic. Astfel, cre-dinţa şi jertfa euharistică sunt interdependente iarunitatea Bisericii, a comunităţii, depinde de armo-nia dintre acestea într-o asemenea măsură, încâtdacă cineva nu este de acord, fie el episcop, prez-biter sau mirean, să nu ia parte la adunarea euha-ristică.Cât priveşte adeziunea personală la comuni-tatea euharistică, aceasta se realizează prin măr-turisirea credinţei în mod liber, mai concert prinTaina Sf. Botez. Catehumenul mărturiseşte cre-dinţa sa în Hristos „ca Împărat şi Dumnezeu”.Aceste două apelative nu sunt sinonime, nu con-stituie un pleonasm. A crede în Hristos ca Dum-nezeu nu este suficient, căci şi dracii cred în El (cf.Iac2,19). Acceptându-L ca Împărat şi Dumnezeusemnifică exact, a decide să-L urmezi şi să-ţi dediciîntreaga viaţă slujirii Lui, a trăi după poruncileSale. A mărturisi că Hristos este împărat; înseam-nă că Împărăţia pe care a descoperit-o şi inaugu-rat-o nu este o împărăţie situată într-un viitor înde-părtat ci una prezentă şi reală la care avem accesşi părtăşie prin Trupul şi Sângele Său. Credincio-sul intră în comunitatea lui Hristos care nu este oinvenţie omenească, ci e dăruită de Dumnezeu şise identifică cu trupul lui Hristos, Biserica. Camădulare ale Bisericii credincioşii nu se luptă săcreeze o comunitate, ci sunt chemaţi să intre încomunitatea pregătită de la întemeierea lumii (cf.Mt 25, 35).Pentru a lămuri şi mai clar această axă credinţă– comunitate – Euharistie, ne vom opri atenţia asu-pra uni text esenţial din carte Faptele Apostolilor:„Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împăr-tăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (FA 2,

42). Textul descrie un program de viaţă al primi-lor creştini, program care cuprindea patru puncteesenţiale în jurul cărora gravita întreaga viaţă creş-tină: învăţătura apostolilor (διδαχῆ τῶνἀποστόλων), împărtăşire (κοινωνία), frângereapâinii (κλάσειτοῦἂρτου), rugăciuni (προσευχαῖς).Aceste patru elemente reprezintă structura duhov-nicească a vieţii creştine primare. Între ele existăo legătură internă, ceea ce face ca fiecare să aibăsens şi conţinut doar împreună cu celelalte. Deaceea, înţelegerea fiecăruia depinde de înţelegereaîntregului. Ordinea în care le prezintă Sf. Luca nue întâmplătoare (vezi Ierom. dr. Agapie Corbu,Sfintele Taine în Biserica Faptelor Apostolilor,Editura Sfântul Nectarie, Arad, 2004, p. 38-46).„Învăţătura apostolilor” este primul şi cel maiimportant dintre elementele înşiruite de Sf. Luca.Ordinea înşiruirii arată că învăţătura e temelia şiprincipiul a tot ceea ce se săvârşeşte în Biserică. Totceea ce alcătuieşte viaţa concretă creştină esteexpresia acestei învăţături. Fără a avea temei şicorespondent în această învăţătură, nimic nu poatefi promovat în Biserică drept normă doctrinară, demorală sau de vieţuire, şi nici nu poate fi practicatliturgic. Sf. Teofilact al Bulgariei, în comentariulsău la Faptele Apostolilor, spune că unitatea cre-dinţei primilor creştini este tocmai urmare a stă-ruirii în învăţătura apostolilor (Teofilact al Bulga-riei, Comentariu la Faptele Apostolilor, PG 125,557). De aceea, până astăzi, Biserica pune dreptcondiţie imperativă şi absolută pentru împărtăşi-rea euharistică unitatea credinţei.„Împărtăşirea” este un al doilea element fun-damental care descrie vieţuirea primilor creştini.Aici nu înseamnă împărtăşire euharistică, civiaţă de comuniune, viaţă frăţească; este viaţa luiHristos în creştini, transmisă de Duhul Sfânt

prin Sfintele Taine şi împlinirea învăţăturilorDomnului.„Frângerea pâinii” este al treilea element alenumerării Sf. Luca. Locul în care este menţionatăîn înşiruire e cel firesc: după ce au primit credin-ţa ortodoxă conţinută în propovăduirea apostoli-lor şi după ce au pus-o în fapte, creştinii pot să seapropie de dumnezeiasca Euharistie. Stăruinţa înEuharistie e lămurită în versetul 46, unde ni sespune că era săvârşită zilnic. Această stăruinţăarată entuziasmul primilor creştini, tăria credinţeilor şi dorinţa lor de a fi cu Domnul într-o unire câtmai strânsă. Un mare Sfânt şi ucenic direct alapostolilor, Episcopul Martir Ignatie Teoforul alAntiohiei scrie într-una din epistolele sale, redac-tate în drumul său spre martiriu: „vreau pâinea luiDumnezeu, care este trupul lui Iisus Hristos, Celdin sămânţa lui David, iar băutură vreau sângele

Lui, care este dragoste nestricăcioasă” (IgnatieTeoforul, Epistola ad Romanos VII, 81, PG 5,693B). Avem aici o exprimare patristică foartedensă a ideii cuprinse în citatul de mai sus, privindlegătura dintre dragostea frăţească şi Sfânta Euha-ristie: această viaţă este şi o premisă, dar şi o rodi-re a Euharistiei.„Rugăciunile” care urmează în înşiruirea Sf.Luca sunt urmarea firească a primirii cu vredniciea Sfintei Euharistii. Aceste rugăciuni sunt maiales, cele ce se revarsă din preaplinul unei inimicare s-a făcut sălaş al harului, după cuvântul luiHristos (vezi In 7, 38-39).Încercând să concluzionăm cele mai sus expu-se, putem afirma că nu există Euharistie fără cre-dinţă, dar nici credinţă şi Euharistie fără comuni-tate. Credinţă, Euharistie, comunitate, toate înHristos şi într-olaltă.

Comunitatea de credinţă – perspectivespecifice contextului ortodox 
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Slujire arhierească şi sfinţire de clopote în Parohia Grădişte dinmunicipiul Arad
În Duminica Izgonirii lui Adamdin Rai, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, împreună cu un sobor depreoţi şi diaconi, a oficiat SfântaLiturghie arhierească în biserica din

parohia Grădişte, municipiul Arad. Cu această ocazie, ChiriarhulEparhiei Aradului a adresat credin -cioşilor un cuvânt de învăţătură, amin -tind învățăturile cuprinse în pericopeleduminicale. În legătură cu acestea şi cuanul euharistic a dat învăţătură desprepost, mai ales cel Mare sau al SfintelorPaşti, cu sublinierea iertării aproapelui,condiţie a propriei iertări pentru fiecarecredincios, potrivit Rugăciunii Dom -neşti. Astfel se crează cadrul adevărateicomuniuni în Biserică, la care suntchemaţi să contribuie toţi fiii ei.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt -preasfinţia Sa a săvârşit slujba de po -menire pentru fratele Moise Velescu,prilej în care a amintit faptul că OasteaDomnului desfăşoară lucrarea misio -nară cerută în acest sens; având pildaunor vrednici înaintaşi şi răspunzătoripentru activitatea acesteia, cum a fostşi fratele Moise Velescu, pentru caream săvârşit parastasul de pomenire, aamintit Chiriarhul.În după amiaza aceleiaşi zile,Chiriarhul, înconjurat de un ales soborde preoţi şi în prezenţa domnuluiGheorghe Falcă, primarul munici -piului Arad, a oficiat slujba de sfinţirea clopotelor de la biserica cea nouă aParohiei Grădişte. Cu acest prilej,Chiriarhul a vorbit celor prezenţidespre importanţa şi rolul clopotelor încult. La final, părintele paroh ViorelRoja a dat date despre confecţionarealor la Insbruk (Austria), firmă la careau fost confecţionate şi clopotele de laCatedrala Arhiepiscopală din Arad.Noul lăcaș face parte dintr-unașezământ social-creștin care vacuprinde biserica, o grădiniță și unoficiu parohial.
Canonul cel Mare alSfântului Andrei Criteanul în Arhiepiscopia Aradului
Prima săptămână a Postului Marea început în Arhiepiscopia Araduluiîntr-o atmosferă de înaltă trăire duhov -nicească şi reculegere pentru credin -cioşii arădeni. Chiriarhul locului,Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, s-a aflat într-un adevăratpelerinaj duhovnicesc pe la bisericileşi mănăstirile arădene, ţinând să fieprezent în mijlocul credincioşilor,

participând la sfintele slujbe dinaceastă perioadă. Astfel în prima zi aCanonului cel Mare, ÎnaltpreasfinţiaSa a slujit la Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad, rostind lasfârşit un cuvânt de învăţătură; în ceade-a doua zi a Canonului cel Mare,Înaltpreasfinţia Sa a slujit la Mănăs -tirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul, dincartierul arădean Gai, unde a vorbitmonahiilor şi credincioşilor prezenţidespre Canonul cel Mare şi canoane îngeneral şi despre practicarea lor în

viaţa monastică.Miercuri, 5 martie 2014,Chiriarhul a participat la SfântaLiturghie a Darurilor mai înaintesfinţite, la Catedrala Veche din Arad,iar seara, la cea de-a treia parte aCanonului cel Mare, ÎnaltpreasfinţiaSa a ţinut să fie în mijlocul teologilorşi seminariştilor arădeni, la ParaclisulFacultăţii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad, urmândtradiţia formată deja de mai mult timp,prin care, prima săptămână din Postulcel Mare este săptămâna duhov -nicească a studenţilor teologi şi adascălilor acestei instituţii deînvăţământ teologic. Cu acest prilej,Înaltpreasfinţia Sa a rostit un bogatcuvânt de învăţătură, referindu-se lasemnificaţia duhovnicească şi liturgicăa acestei prime săptămâni, precum şila importanţa Canonului cel Mare depocăinţă al Sfântului Andrei Criteanulpentru vremea întregului Post alPaştelui. Joi, la cea de-a patra parte aCanonului cel Mare, Chiriarhul apoposit din nou la Mănăstirea Arad-Gai, unde a explicat structura profundduhovnicească a slujbei Canonului celMare, care reprezintă un adevăratîndrumar de trăire în această perioadă

de nevoinţă şi postire, pe întregparcursul Postului cel Mare până laSfânta Înviere.
Prima duminică din Postul Mare, a Ortodoxiei, la Arad
În prima duminică din PostulMare – a Ortodoxiei –, credincioşii

arădeni au avut bucuria de-al avea înmijlocul lor, la Catedrala Arhiepis -copală ,,Sfânta Treime” din municipiulArad, pe însuşi Întâistătătorul Arhi -episcopiei Aradului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei. Cu acest prilej,Înaltpreasfinţia Sa le-a vorbit celorprezenţi la slujbă despre importanţaacestei duminici, ca îndreptare aprivirii spre Dumnezeu. În acest cadrueste arătată însemnătatea iconomiei înexprimarea adevărului spiritualităţiicreştine şi ortodoxe legată direct deviaţa religioasă a fiecăruia. Totodatăeste îndreptată atenţia spre apro -fundarea teologiei icoanei. „Prin celde-al VII-lea Sinod Ecumenic şi prinSinodul din 11 martie 843, se redes -chide icoanei drumul spre Biserică”.Cu acest prilej, s-a instituit DuminicaOrtodoxiei, care anul acesta aproapecoincide cu data iniţială. Prin Orto -doxie nu se înţelege numai dreaptacredinţă, ci şi dreapta trăire a credinţei.Prin sfintele icoane, noi dămmărturie despre dreapta credinţă, pecare o mărturisim nu doar prin cuvinte,ci mai ales cu fapta, aşa cum auprocedat sfinţii – mucenici, mărturi -sitori, cuvioşi, împăraţi şi domnitorievlavioşi şi toţi ceilalţi amintiţi încuprinsul Pastoralei, care au umplutcalendarul Bisericii creştine răsăritene,precum şi sfinţii 40 mucenici dinSevastia, care în acest an sunt pomeniţiexact în Duminica Ortodoxiei, aamintit Chiriarhul.În cadrul Sfintei Liturghii, s-a datcitire Scrisorii pastorale a SfântuluiSinod adresată clerului şi credin -cioşilor ortodocşi români de pretutin -deni, cu ocazia sărbătorii Ortodoxiei şia organizării colectei pentru FondulCentral Misionar, organizată pe întregcuprinsul Patriarhiei Române.
Duminica a doua dinPostul Mare în ParohiaMicalaca-Nouă
Biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” a Parohiei MicalacaNouă din municipiul Arad, a îmbrăcatduminica a doua din Postul Marehaine de sărbătoare. Pictura lăcaşuluide rugăciune, în urma lucrărilor derestaurare şi înfrumuseţare, a fostsfinţită prin ungerea cu Sfântul şiMarele Mir şi stropirea cu apă sfinţităde către Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor de slujitori şi numeroşicredincioşi din parohie. În continuare,

ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească în biserica parohială.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Lumina icoanei”, Înaltpreasfinţia Sa,făcând legătura citirilor din duminicatrecută cu a celei de acum, a arătatîntr-o unitate importanţa lor pentruperioada de început a Postului Mareprin lămurirea ce o dă asupra

adevăratei credinţe ca şi a jertfelnicieiadevăratei trăiri a credincioşilor. Astfel,icoana dreptei credinţe, a ceea ceDumnezeu a făcut pentru lume,luminează conlucrarea omului cuharul divin printr-o trăire corespun -zătoare voii dumnezeieşti, mai alesprin Sfintele Taine, între care, potrivitanului omagial euharistic, a Spove -daniei şi Împărtăşaniei.Biruinţa iconodulilor de la sfârşitulmileniului întâi încununată cu cea aisihaştilor de la începutul celui de-aldoilea, cum arată istoria bisericească acelor două duminici, adică a cinstiriisfintelor icoane şi iubitorilor defrumos duhovnicesc, reprezentate deSfântul Grigorie Palama, prăznuitastăzi, dă mărturia cuvenită în acestsens, iar podoaba iconografică abisericii parohiale restaurată şi sfinţităacum, e opera unui apreciat pictorlocal şi pusă sub patronajul SfinţilorÎngeri, a amintit Chiriarhul.Totodată, Înaltpreasfinţia Sa, aadus mulţumiri părintelui parohic.stavr. Nicolae Marcu, pentru toatăactivitatea desfăşurată peste 40 de aniîn această parohie şi bune urări pentrunoul hirotonit în treapta preoţiei, apreotului Marcel Marcu, fiul părinteluiparoh, care este profesor titular dereligie la Liceul Tehnologic ,,IuliuMoldovan” din Arad şi va slujiîmbisericit în această parohie.
Duminica Sfintei Crucila Mănăstirea arădeanădin cartierul Gai

În a treia duminică din PostulPaștelui, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, aoficiat Sfânta Liturghie în Biserica

,,Acoperământul, veşmântul şi brâulMaicii Domnului” a Mănăstirii Arad –Gai, lăcaş situat la margineamunicipiului Arad.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean,în cuvântul de învăţătură sub titlul,,Scara crucii Mântuitorului”, potrivitpericopelor de la Evrei 4 şi Marcu 8,arată că fiecare treaptă a scării e ovirtute ce leagă pământul cu cerul iarîntre ei pe cei ce urcă. Domnul Însuşi,numindu-Se Cale, Adevăr, Viaţă,Înviere, înseamnă că şi crucea Lui lecuprinde pe toate acestea spre înălţareacelor ce Îl urmează, a amintitChiriarhul.
Hramul Schitului 

Bodrogul Vechi din
Arhiepiscopia Aradului

Biserica Schitului de maiciBodrogul-Vechi din ArhiepiscopiaAradului şi-a sărbătorit hramul în ziuade Buna Vestire. Slujba Sfintei Litur -ghii a fost săvârşită, de Înaltprea -sfinţitul Timotei, Arhiepiscop alAradului, înconjurat de un sobor de

preoţi, în prezenţa unui număr mare decredincioşi. La momentul rânduitierod. Arsenie Grădinaru a fosthirotonit întru ieromonah pe seamaMănăstirii Hodoș Bodrog.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Vestire a vieţii”, conform pericopelorde la Luca 1 şi Evrei 2, arată cumpraznicul aduce în conştiinţă senti -mentul vieţii pentru întreaga lume,potrivit cuvântului Mântuitorului ,,amvenit ca lumea să aibă viaţă şi s-o aibădin belşug” (cf. Ioan 10, 10). Pentru aavea viaţă în Hristos, creştinul însuşitrebuie să cultive acest simţământ.Manifestaţiile recente pentru viaţă suntgrăitoare pentru trăinicia acestuisimţământ, a amintit Chiriarhul.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE

1 Martie – ,,Ziua Olimpicilor” în EparhiaAradului
Etapa judeţeană a Olimpiadei deReligie ortodoxă pentru clasele VII –XII, desfăşurată la SeminarulTeologic Ortodox Arad, a debutat cudeschiderea festivă, în cadrul căreiaconcurenţii s-au bucurat de întâlnireacu Înaltpresfinţia Sa, dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului. Încuvântul adresat celor prezenţi,Înaltpreasfinţia Sa a felicitat şiîncurajat pe elevii 153 concurenţicalificaţi la această „etapă eparhială” şipe profesorii coordonatori, evidenţiindfaptul că această activitate extraşcolarăse înscrie în şirul activităţilordesfăşurate în parteneriatul Biserică –Şcoală, relaţie devenită tradiţională îneparhia Aradului.

În aceiaşi zi a avut loc şiconcursul judeţean pentru eleviicare studiază Religia în clasele V –VI – sub genericul „Lăsaţi copiiisă vină la Mine”, la care auparticipat 67 elevi.La etapa judeţeană a Olimpiadeide Religie pentru SeminariileTeologice au participat 30 eleviseminarişti cărora le-au fost evaluatecunoştinţele în domeniul Disciplinelorteologice de specialitate.Ziua de 1 Martie s-a transformat înzi de sărbătoare pentru elevii calificaţila etapa naţională a acestui concurs;elevii claselor VII-XII urmează săparticipe la etapa naţională, la Slatina,în perioada „Săptămâna altfel”, iarelevii seminarişti, la Alba-Iulia, înSăptămâna luminată.Felicităm elevii şi profesoriiîndrumători pentru rezultatele obţi -nute, rugând pe Bunul Dumnezeusă le dăruiască putere de muncă şiînţelep ciune, în a reprezenta cucinste eparhia noastră la etapanaţională. Continuare în pagina 6
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O icoană de ,,Mărţişor”

Copiii de la Centrul de zi,,Naşterea Maicii Domnului” alAsociaţiei Filantropia Arad, cu ocaziazilei de 1 Martie, au împărţit sute demărţişoare, confecţionate de ei,reprezentând icoana Buneivestiri.După ce au împărţit mărţişoaresoborului de maici de la SfântaMănăstire Arad-Gai, paşii lor aucontinuat spre Cantina Socială ,,SfântulNicolae” a Arhiepiscopiei Araduluiunde au dăruit mărţişoare celor 60 debeneficiari, apoi la cei ce le fac mereudaruri prin Programul ,,Masa Bucuriei”– Selgros Cash& Cary Arad, unde audăruit mărţişoare tuturor angajatelor.Nu în cele din urmă, copiii Centrului dezi au cercetat şi bătrâneţile tuturorvârstnicilor din Centrul de îngrijire șiasistență pentru persoanele vârstnicedin cadrul DDAC Arad, oferindmărțișoare celor peste 150 de persoane.Aici se puteau vedea lacrimi şi bucurieîn ochii tuturor, copii, bunici şi angajate.Prin bucuria mărţişorului purtată decopii, Maica Domnului a adusprimăvara în inimile acelor osteniţi şiîmpovăraţi de aici. Mărţişoare au primitcu multă bucurie şi angajatele CentruluiEparhial al Arhiepiscopiei Aradului şi aProtopopiatului Arad.Programul ,,O icoană de Mărţişor”s-a desfăşurat cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului şi a fostimplementat de P.C. pr. Gabriel C.Mariş, consilier social al Arhiepis -copiei Aradului.
Acord de parteneriateducațional între ȘcolileGenerale din Conop (jud.Arad) și Micherechi (jud.Békés) - 19 Martie 2014 
O delegație formată din DoamnaProfesor Milica Mihuța, DirectoareaȘcolii Gimnaziale „Ștefan Cicio-Pop”(cu clasele de predare I-VIII) dincomuna Conop, județul Arad, DomnulAlin Leric, Consilier educativ, încadrul aceleași școli și Părintele ParohSorin Ciurlea a fost primită miercuri,19 martie 2014, de Preasfințitul PărinteSiluan, Episcopul Eparhiei OrtodoxeRomâne din Ungaria, la Reședința dinGiula, vizitând, cu acest prilej șiCatedrala Episcopală.Scopul principal al acestei vizite afost încheierea unui Acord de parte -neriat educativ între această ȘcoalăGenerală din România și ȘcoalaGenerală Bilingvă de NaționalitateRomână din Micherechi (clasele I-VIII), localitate aparținând comunitățiiortodoxe românești din Ungaria,situată în același județ, Bichiș (Békés),în care se află și Giula, orașul dereședință al Episcopiei OrtodoxeRomâne din Ungaria.La întâlnirea condusă de Prea -sfinţitul Părinte Siluan au participat șiPărintele Sorin Ciurlea, preot paroh laParohia Conop, dar și Profesor dereligie, după anul 1990, la ȘcoalaGenerală din Parohia sa și părinteleIoan Bun, Parohul Micherechiului șicoleg de facultate cu preotul dinConop, pentru a se arăta și în felulacesta susținerea, implicarea și bunacolaborare între Biserică și Școală,prezentă mereu de-a lungul vremii înistoria Poporului Român.Ca urmare a acestei întâlniri a fostconcretizat și semnat un Acord departeneriat educațional între cele douășcoli menționate. 

Ceas de sărbătoare cu mulţumire şi recunoştinţă
Şcoala Gimnazială „Caius Iacob”din parohia arădeană Micălaca Vecheşi-a sărbătorit ziua şcolii. La aceastăsărbătoare, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, alături de slujitorii parohiei, asăvârşit o slujbă de sfinţire a şcolii, înmod cu totul aparte a cabinetului dereligie, aflat sub ocrotirea SfântuluiApostol Andrei, cel întâi chemat,Ocrotitorul României şi de mulţumire

pentru binefacerile revărsate deDumnezeu asupra elevilor şi profe -sorilor acestei şcoli. În cuvântuladresat celor prezenţi, ChiriarhulAradului a adresat îndemn spre muncăsusţinută pentru obţinerea rezultatelorbune la învăţătură şi purtare, cu aceeacă Religia, alături de celelalte dis -cipline se învaţă pentru viaţa întreagă,aşa cum grăitor subliniază stema şcolii.Totodată, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei i-a sfătuit pe elevi să fie mereubuni credincioşi ai Bisericii strămo -şeşti, cu atât mai mult cu cât au pri -vilegiul de a se învecina cu bisericaparohială cu hramul Naşterea Dom -nului”.Înaltpreasfințitul Părinte Arhie -piscop Timotei a participat la slujba dedimineață, oficiată în biserica NaștereaDomnului, parohia Micălaca VecheII, după care a vizitat stadiul lucrărilorde amenajare a parcului parohial,lucrări desfășurate în cadrul proiectuluiEuropean Transfrontalier, dintreArhiepiscopia Aradului și EpiscopiaOrtodoxă Română din Ungaria.
CERCURI PASTORAL-MISIONARE
Cerc misionar-pastoralîn parohia Cladova

Cercul Misionar Nr. 2 Radna, subcoordonarea Pr. Jidoi Ioan s-a întrunit,duminică, 2 martie 2014, în ParohiaCladova. Cu acest prilej soborul depreoţi prezent în Biserica de laCladova, a oficiat Taina Sf. Maslu deobşte.După oficierea Sf. Maslu, fiindanul 2014, an omagial euharistic (al Sf.Spovedanii şi a Sf. Euharistii), , Pr.Ioan Jidoi –Parohia Radna, a susţinuttema:,, Spovedania ca Taină a Bisericiişi ca act de renaştere spiritu ală”.Printre altele părintele a arătat impor -tanţa pe care o are Taina Spovedanieiîn viaţa fiecăruia dintre noi, îndemersul pe care fiecare îl facempentru vindecarea sufletească şitrupească. Părintele a scos în evidenţăfaptul că ,,preotul duhovnic are unlegământ sfânt cu Cel de sus, iar noi caşi credincioşi în scaunul de spovedanieavem posibilitatea de a ne curăţisufletul, pentru ca mai apoi ieşiţi desub epitrahilul duhovnicului să ne

apropiem vrednici de ,,merindea”sfântă, Trupul şi Sângele Mântui -torului Hristos”.
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Micalaca-Veche I

Preoţii din Cercul pastoral-misionar Arad I, s-au întrunit, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiTimotei, Arhiepiscopul Aradului,pentru a discuta despre temele propusecu ocazia Anului omagial euharistic.

Fiind prima întrunire din acest ana preoţilor acestui cerc, pr. EmilRoman de la Parohia arădeanăMicalaca Veche a prezentat o sintezăa temelor care vor fi abordate în acestan. Consfătuirea a continuat cuprezentarea învăţăturii de credinţădespre Taina Spovedaniei, făcută depărintele Emil Roman, astfel încâtdimensiunea dogmatică şi doctrinarăsă se constituie în cadru de referinţă altuturor activităţilor pastoral-misionare,liturgice şi sociale care vor fipromovate în anul omagial euharistic2014. Tema aleasă spre dezbatere,prezentată de părintele Emil Roman, afost percepută ca deosebit de actuală.În intervenţiile făcute pe margineacelor prezentate, preoţii participanţi auscos în evidenţă importanţa cunoaşteriiînvăţăturii corecte despre Sfânta Tainăa Spovedaniei şi totodată importanţaimplicării preoţilor la nivel parochial,în activitatea pastorală.Părintele consilier cultural dr IustinPopovici, prezent la această întrunire atransmis cuvântul de binecuvântare alÎPS Timotei şi a stabilit împreună cuceilalţi preoţi participanţi mai multeaspecte organizatorice care privescurmătoarele întruniri. 
Cerc misionar în parohiaGurahonţ

În ziua de Buna Vestire, preoţii dincadrul Cercului Pastoral-misionarNr.3 Gurahonţ, coordonat, de cătrepreotul Moţ Crăciun-Dorel, s-auîntrunit la Biserica ortodoxă cu hramul„Buna Vestire” din parohia Gurahonţ,protopopiatul Sebiş.În cadrul acestei întruniri s-asăvârşit Sfânta Taină a Maslului la careau participat credincioşi din parohiaGurahonţ şi parohiile învecinate.Având în vedere anul omagialeuharistic al Sfintei Spovedanii şi alSfintei Împărtăşanii şi Anul come -morativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveniau fost susţinute temele: 1. Instituireatainei Sfintei Împărtăşanii şi actuli -zarea ei în jertfa euharistică; 2. Timpulşi locul spovedaniei; 3. Îndemn şimetode pentru ajutorarea celor lipsiţi.Temele au fost prezentate de cătrepărintele Ştefănuţ Lucian de la parohiaMădrigeşti.

Au urmat discuţii şi au fost adusecompletări de către ceilalţi preoţi,fiecare prezentând din activitateapastorală parohială, metode şi practiciîn ce priveşte ajutorarea celor lipsiţisubliniindu-se că ne aflăm în perioadaîn care cei nevoiaşi trebuie să simtăiubirea noastră materializată înmilostenii.În finalul întâlnirii, preotul parohMoţ Crăciun Dorel a mulţumit pentruparticipare, oficialităţilor locale, cre -din cioşilor prezenţi în număr impre -sionant de mare. A urmat o agapăfrăţească la care au luat parte preoţii,preotesele şi cântăreţii bisericeşti.
SIMPOZIOANE ŞICONFERINŢE DUHOVNICEŞTI

Conferinţa ,,Adolescenţa,tinerii şi Biserica” 
Cu binecuvântarea şi în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei, vineri, 14 martie 2014, laFilarmonica de Stat din Arad, înce -pând cu orele 18, Pr. Conf. Univ. Dr.Constantin Necula, de la Facultateade Teologie Sfântul Ierarh AndreiȘaguna din Sibiu, a conferenţiat, încadrul programului ,,Hristos în cetate”,coordonat de Arhim. Teofan Mada,vicarul administrativ al ArhiepiscopieiAradului. Programul ,,Hristos încetate”, închinat Anului euharistic înPatriarhia Ortodoxă Română, faceparte din Parteneriatul de colaboraredintre Consiliul Judeţean Arad,Centrul Cultural Judeţean Arad şiArhiepiscopia Aradului. Temaconferinţei părintelui ConstantinNecula a fost ,,Adolescenţa, tinerii şiBiserica, un subiect foarte actualpentru comunitatea eclezială.Conferinta de la Arad a adus încentrul atenţiei realitatea tinerească,care trebuie înţeleasă într-o manierăprofundă şi iubită cu mare spirit deempatie. Ea devine urgentă, în sensulcă manifestă o nevoie profundă, ocerere de ajutor sau chiar o provocare,care nu poate fi neglijată, fie desocietatea civilă, fie de comunitateaeclezială. Realitatea tinerească esteastăzi complexă, dar din ce în ce maifragmentată. Cu toate acestea, există

fenomene categoric pozitive, expe -rienţa de credinţă sinceră şi profundăa atâtor tineri şi tinere, care cu bucuriemărturisesc apartenenţa lor la Biserică.Titlul conferinței este de mareactualitate: ,,Adolescența, tinerii șiBiserica”. Părintele Constantin Neculaeste prietenul tinerilor şi de aceastane-am dat seama prin prezenţa atâtortineri la această conferinţă. El şi-apropus să-i cunoască pe tineri penume, pentru că a cunoaște nu este oștiință exterioară, ci înseamnă a fi îninterior aproape de celălalt. A cunoaștenumele cuiva înseamnă a cunoașteadevărul celuilalt. Înseamnă a iubi.

La final, părintele a dat răspunsnumeroaselor întrebări adresate.
Semnificaţia duhovnicească a TaineiSpovedaniei şi a Împărtăşaniei în viaţa tinerilor

Înscriindu-se în tematica Patri -arhiei Române pentru anul în curs,Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din cadrul Univer -sităţii „Aurel Vlaicu” din Arad adeschis seria manifestărilor academiceprogramate pentru perioada viitoare,organizând un Simpozion naţionalstudenţesc (cu participarea studenţilorde la Facultăţile de Teologie Ortodoxădin Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Cluj,Târgovişte), pus sub genericul de maisus, care s-a desfăşurat în zilele de 18şi 19 martie 2014.Prima zi a debutat cu oficiereaslujbei de Te Deum, în capelafacultăţii, la care a fost prezent şiÎnaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului. După oficiulliturgic, a urmat deschiderea festivă.La prezidiu s-au aflat: ÎPS Timotei,PC Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, DecanulFacultăţii de Teologie Ortodoxă dinArad, precum şi comitetul deorganizare, format din PC Pr. Lect. Dr.Lucian Farcașiu, PC Diac. Lect. Dr.Caius Cuţaru şi stud. Marius Lăscoiu,de la facultatea arădeană.Înaltpreasfinţitul Părinte Arhie -piscop Timotei a mulţumit pentruinvitaţia făcută, exprimându-şi bucuriacă Facultatea de Teologie din Aradgăseşte resursele necesare pentru apropaga şi adânci, la nivel local,proiectele tematice ale SfinteiPatriarhii. În alocuţiunea prezentată,ÎPS Sa a evocat evenimente şipersonalităţi din trecutul local carerămân până astăzi repere în mărtu -risirea dreptei credinţe, făcând invitaţiade a rămâne permanent atenţi lanuanţele care definesc atât învăţăturade credinţă, cât şi cele privitoare laslujirea liturgică atât de bogată aBisericii.La final, invitaţii au mulţumitgazdelor pentru oportunitateacreată, exprimându-şi bucuria de a

fi împreună în acest demersacademic.
Conferinţa duhovnicească a ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a susţinutmarţi, 18 martie, o conferinţăduhovnicească, în Aula Magna aFacultăţii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6La eveniment au participat părințiiprofesori de la Facultatea de Teologieşi Seminarul Teologic din Arad,părinții consilieri, ostenitori aiCentrului Eparhial, zeci de tineriteologi, preoţi şi credincioşi arădeni,care l-au ascultat cu mult interes peierarhul arădean.Conferinţa a fost organizată deAsociaţia Studenţilor Creştin Orto -docşi din România (ASCOR), filialaArad, în colaborare cu Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”.Tema conferinţei a fost ,,Gândurilegate de semnificaţia duhovniceascăa Tainei Spovedaniei şi Împărtă -şaniei”, înscriindu-se în seria conferin -ţelor dedicate Anului omagialeuharistic – 2014.În finalul conferinţei, Înaltprea -sfinţitul Arhiepiscop Timotei a răspunsîntrebărilor auditoriului, legate detemele conferinţei şi de alte preocupărispirituale ale celor prezenţi.
Valenţe eclesiale și teologice ale Tainei Spovedaniei și a Euharistiei

Sub genericul de mai sus, laFacultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din cadrulUniversității „Aurel Vlaicu” din Arad,s-au continuat manifestările dedicateAnului omagial euharistic, printr-unsimpozion național ale cărui lucrări auavut loc în ziua de 20 martie, încontinuarea celor două zile demanifestări academice studențești.Astfel, în dimineața zilei, în capelafacultății a fost oficiat un Tedeum decătre Înaltpreasfințitul Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Ara -dului. După aceasta a fost inauguratăsesiunea festivă. PC Pr. Prof. univ. dr.Cristinel Ioja, Preşedintele SenatuluiUniversităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,a adresat salutul de bun venit dinpartea conducerii instituției,exprimând bucuria de a prelungi șiîncununa cercetarea teologică de laArad în ultimele zile, pornind de lacel studențesc la cel al profesorilor deliturgică și dogmatică, veniţi din maimulte centre teologice din ţară.PC Pr. lect. dr. Lucian Farcașiu,organizatorul acestui simpozion amulțumit invitaților pentru bucuriaunei comuniuni întru cele teologice, peo tematică atât de benefică pentrurevigorarea vieții duhovnicești.
Conferinţa ,,Euharistia,viaţa duhovnicească şiMuntele Athos” la Arad

În cadrul proiectuluiinternațional ,,Hristos în cetate’’,închinat anului omagial euharisticîn Patriarhia Ortodoxă Română șicoordonat de Arhim. Teofan Mada,reputatul profesor, artist, scriitor șicompozitor Hrisostom Stamoulis,director al departamentului deTeologie al Universității AristotelisTesalonic, Grecia, a susținut oconferință publică la Arad, în 25martie 2014. Titlul conferinței a fost,,Euharistia, Viața duhovnicească șiMuntele Athos’’.Succesul didactic și științific alprofesorului Stamulis se datoreazăfaptului că promovează un tip dedialog original al Bisericii cusocietatea, în cadrul căruia opereleSfinților Părinți întâlnesc cele maiprestigioase capodopere ale culturiiuniversale și chiar domenii ale științei.Poezia, literatura, în general, muzica,

filmul sau fizica fac casă bună cuscrierile marilor Părinți și teologi dinvechime sau contemporani. Teologulperspicace și realist, iubit deopotrivăde tinerii săi studenți și de maivârstnicii colegi de breaslă pentrumodul empatic de a discuta despreproblemele lumii contemporane estedublat de un artist de o mare sensi -

bilitate. Absolvent al Conservatoruluide Stat din Tesalonic, este compozitoral unor arii muzicale care îmbinămelosul bizantin cu muzica greceascătradițională. Este și dirijor al coraleibisericești și al orchestrei de tineri„Sfântul Ioan Hrisostom” dinTesalonic.Invitat de Arhim. Teofan Madapentru a participa la manifestărileproiectului-program „Hristos încetate”, profesorul Stamulis a subliniatîn cadrul conferinței că Euharistia e oinvitație deschisă adresată tuturor celorbotezați de a participa la trupulLogosului întrupat, la viața însăși prinfire, „prin care toate se fac vii și suntpăstrate în existență”. În expunerea sa,profesorul Stamulis a evaluat contri -buția insuficient sau deloc cunoscută aSfântului Chiril al Alexandriei larenașterea filocalică inițiată deSfântul Nicodim Aghioritul și deSfântul Macarie Notara, episcopulCorintului. Tratatul despre deasaîmpărtășire redactat de cei doi sfințimenționați anterior pune accentul perevenirea la împărtășirea frecventăcu Hristos euharistic, drept bază aefortului ascetic de transfigurare apersoanei umane. Pocăințailuminatoare por nește și culmineazăcu întâlnirea „Dragostei răstignite”pentru om, cu întâlnireaMântuitorului. Hristos lucrează tainamântuirii și cheamă pe fiecare omevlavios și iubitor de Dumnezeu laSfânta Masă fără să socoteascăgreșelile oamenilor, deoa rece știe căleacul se dă celor bolnavi și nu celorsănătoși. Cu alte cuvinte, așa cumaccentuează profesorul Matsoukas,omul este mântuit pentruinsuficiența sa și în niciun caz pentrusuficiența sa. Astfel, Euharistia nuconstituie doar antidot al morțiiomului, ci și al bolilor sale, și prinurmare, o precondiție pentruregăsirea centrului pierdut al viețiimorale și sociale.La începutul lunii aprilie, arăde -nilor li se face o invitaţie spreaplecare şi reflecţie la spiritualitate şiartă sacră românescă, în cadrul unuifestival cu bogată însemnătate. Estevorba de „Filocalia“, festival aflatla cea de a II-a ediţie, ce se vadesfăşura în intervalul 4 – 13 apriliela Arad, festival dedicat Anuluicomemorativ al Sfinţilor MartiriBrâncoveni - 2014.

Conferință internațională la Facultatea deTeologiedin Arad
Cu binecuvântarea Înaltpreasfin -țitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, la inițiativa

PCuv. Arhim. dr. Teofan Mada,vicarul administrativ eparhial, încooperare cu Facultatea de TeologieOrtodoxă Ilarion V. Felea din cadrulUniversității Aurel Vlaicu din Arad, afost orga nizată o conferințăinternațională prezentată de Prof. univ.dr. Hrisostom Stamoulis, decanulFacultății de Teologie din Tesalonic.Aceasta s-a desfășurat în ziua de 24martie 2014 în Aula facultății, fiindpusă sub tema ,,Euharistia în viațaduhovnicească a credinciosului”.Înainte de începutul conferinței aavut loc o scurtă întrevedere întreinvitat și corpul profesoral de laFacultatea de Teologie din Arad.Decanul instituției, PC Prof. univ. dr.Ioan Tulcan, în calitate de gazdă, aexprimat bucuria și mulțumireapentru această vizită, făcând oprezentare sintetică a Facultății și aSeminarului din Arad, amintindcâteva dintre activitățile academicedesfășurate aici, oferindu-i în darcâteva dintre volu mele editate defacultatea arădeană.La rândul său, Prof. Stamoulis și-a exprimat bucuria de a fi prezent laArad. Acesta și-a arătat deschidereapentru viitoare proiecte de colaborareîntre cele două Facultăți de Teologiedin Tesalonic și Arad.A urmat apoi, prezentareainvitatului de către Părintele Teofan,dezvăluind audienței prezentă în Aulafacultății, câteva dintre creațiileteologice și preocupările muzicale aleProf. Stamoulis, inclusiv recenta carteFrumusețea sfințeniei, editată de„Basilica” și prefațată de PF Daniel,Patriarhul României.În debutul conferinței prezentateîn fața profesorilor, a studenților și aelevilor domnia sa a apreciat lasuperlativ inițiativa organizăriiproiectului ,,Hristos în cetate”, decătre Arhiepiscopia Aradului,bazându-se pe principiul după care„însuși Mântuitorul Hristos a avut undialog cu istoria și cultura. Tot astfel șiBiserica - Trupul lui Hristos, trebuie săpoarte acest dialog prin teologiaacademică”. Conținutul conferinței s-a axat pe revelarea câtorva coordonatepatristice privitoare la felul în carecredinciosul trebuie să se raporteze laSfânta Împărtășanie, sub sintagma„deasa sau rara împărtășire”. Dinperspectiva vredniciei, domnia sa aarătat că „dacă stăm și așteptăm să

fim vrednici, nu o să ne împărtășimniciodată”. Pe de altă parte,„Euharistia trebuie receptatăconcomitent ca un evenimentpersonal și comunitar care determinămodelarea credinciosului și asocietății în care el trăiește”. Dupăîncheierea dizertației a fost inițiat undialog prin care Prof. Stamoulis arăspuns la întrebările puse deauditoriu.
Seară duhovnicească cuPărintele NicolaeTănase la Arad

Cu binecuvântarea PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel și a Înaltprea -sfințitului Părinte Arhiepiscop Timoteial Aradului, Asociația StudențilorCreștini Ortodocși Români, filialaArad, a organizat miercuri, 26 martie2014, conferința cu titlul „Provocăricontemporane în familia creștină”,avându-l ca invitat pe părinteleNicolae Tănase de la Valea Plopului,județul Prahova. În cuvântul sfințieisale a atras atenția asupra gravelorprobleme cu care se confruntă fami -liile astăzi, precum: avortul, contra -cepția, scăderea natalității, lipsa unuiviitor promițător pentru copiii noștri.Sala teatrului „Ioan Slavici” din Arada fost arhiplină, conferința fiindurmată de foarte multe întrebări dinpartea publicului, la care părintele aoferit răspunsuri pertinente și deosebitde bine argumentate. 
MASA BUCURIEI ÎNPAROHIILE AR-ĂDENE
„Masa Bucuriei” în Parohia Buhani
Parteneriatul național „MasaBucuriei” derulat de cătrePatriarhia Română și Selgros Cash& Carry, în cadrul căruia,săptămânal, la nivelul fiecăreieparhii, una din parohiile săracebeneficiază de produse alimen tare

care să fie distribuite persoanelornevoiașe, reprezintă o manifestarebinevenită, a iubirii milostive fațăde Dumnezeu și semeni.Astfel, în Săptămâna a doua dinPostul Mare, Parohia Buhani cu filiaMinead, Protopopiatul Sebiș, prinpurtarea de grijă a preotului parohValentin Herbei, a beneficiat deproduse alimentare, de la SelgrosCash & Carry Arad, în cadrulparteneriatului „Masa Bucuriei”, careau fost distri buite la un număr de 25de familii avându-se în vedere atâtfamiliile cu probleme sociale, precumși nume roasele persoane vârstniceaflate în văduvie, din cuprinsulparohiei.

„Masa bucuriei” din milostenia credincioșilorortodocși de la Șepreuș
În a treia săptămână a PostuluiMare, la Centrul social – misionar Sf.Vasile cel Mare al Parohiei OrtodoxeȘepreuș, Protopopiatul Arad, cincizecide persoane nevoiașe, fără deosebiriconfesionale, asistați sociali, au fostinvitate la „Masa bucuriei”, un proiectmaterializat prin aceea că, pe parcursulîntregii săptămâni, 17 – 22 martie,zilnic, a fost servită masa de prânz.Acest proiect a fost pregătit decopiii parohiei, cei care au avut aceastăidee, și face parte din concursulnațional de proiecte duhovnicești cuprilejul anului omagial euharistic,„Sfânta Euharistie – lumina viețiicreștine”. Astfel, în colaborare cuBiroul de Asistență socială a PrimărieiComunei Șepreuș, au fost identificatibeneficiarii proiectului, iar în cola -borare cu Consiliul și Comitetulparohial, secțiunea social – filan -tropică, a fost gătită masa, din colectade la credincioșii parohiei și din alteajutoare și donații din partea unitățilorcomerciale din localitate. De aseme -nea, pentru persoanele nedeplasabile,au fost pregătite caserole cu mâncare,ce au fost împărțite de preotul parohBorca Florin, cu ajutorul copiilorimplicați în proiect.A fost cu adevărat o masă abucuriei, pentru că alimentele au fostdonate și gătite cu multă dragoste și aufost primite cu foarte multă bucurie,plecând de la cuvintele MântuitoruluiHristos: „Mai fericit este a da decât alua” (Mt 10,8; Fapte 20, 35), dar și cugândul la Cina cea cerească, la care cutoții dorim să fim părtași.

Dar din iubire, înainte detârnosire în ParohiaSântana II
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu,Parohia Ortodoxă Sântana II, fiindcu gândul la târnosirea noii biserici,

nu îi uită nici pe cei nevoiași. DupăVecernia din Duminica a treia dinpost, cu ajutorul ComitetuluiParohial s-a oferit o masă caldă, cubucate de post, în vederea sprijiniriicredincioșilor nevoiași, dar și acopiilor de la casele de copii dinSântana, atât celor care au luat partela slujba Vecerniei, cât și celor carenu au putut participa datorită bolilor,acestora fiindu-le dusă mâncarea ladomiciliu.La slujba Vecerniei a slujit și pr.cons. Gabriel Maris, de la ParohiaCaporal Alexa, care a ținut un cuvântde învățătură despre importanțafaptelor bune în post și iubireaaproapelui. 
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Sâmbătă, 1 martie – participă laEtapa judeţeană a Olimpiadei deReligie ortodoxă pentru clasele VII –XII, desfăşurată la Seminarul TeologicOrtodox Arad.Duminică, 2 martie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie în bisericadin parohia Grădişte, protopopiatulArad. În după amiaza zilei slujește laslujba de sfinţire a clopotelor de la bis-erica cea nouă a Parohiei Grădişte.Luni, 3martie - în prima zi aCanonului cel Mare, Înaltpreasfinţia Saa slujit la Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad rostind lasfârşit un cuvânt de învăţătură.Marți, 4 martie - în a doua zi aCanonului cel Mare, slujește la Mănă-stirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul”, dincartierul arădean Gai, unde a vorbitmonahiilor şi credincioşilor prezenţidespre Canonul cel Mare şi canoane îngeneral şi despre practicarea lor în viaţamonastică.Miercuri, 5 martie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie a Darurilormai înainte sfinţite, la Catedrala Vechedin Arad. Seara participă la cea de-atreia parte a Canonului cel Mare, la Par-aclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad.Joi, 6 martie - Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.

Seara participă la cea de-a patra parte aCanonului cel Mare la Mănăstirea,,Sfântul Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai.Vineri, 7 martie - Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.Duminică, 9 martie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad rostind la sfârşit un cuvânt deînvăţătură.Luni, 10 martie -  Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea problemelor curente.Miercuri, 12 martie - Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.Joi, 14 martie – Săvârşirea

Vecerniei la paraclisul reşedinţeiEparhiale, participă la conferinţa cutema ,,Adolescenţa, Tinerii şi Biseri-ca” organizată de Consiliul si CentrulCultural Judeţean Arad în parteneriatcu Arhiepiscopia Aradului, la Filar-monica de stat Arad, susţinută de Părin-tele Constantin Necula .Duminică, 16 martie – Sfinţirealucrărilor de restaurare şi înfrumuseţareşi slujirea  Sfintei Liturghii la Biserica„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” aParohiei Micalaca Nouă, rosteştecuvânt de învăţătură. Hirotoneşte întreapta preoţiei pe  diaconul MarcuMarcel.Luni, 17 martie - Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea             problemelor curente.Marți, 18 martie– Participă la slu-jba  de Te Deum în capela Facultăţii deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”,urmat de deschiderea festivă a seriilorde  manifestări academice programatepentru ,,Simpozionul naţional stu-denţesc”. În după amiaza zilei susţine oconferinţă duhovnicească, în „AulaMagna” a Facultăţii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, cutema ,,Gânduri legate de semnificaţiaduhovnicească a Tainei Spovedaniei şiÎmpărtăşaniei”.Miercuri, 19 martie – Program de

audienţe, rezolvarea  problemelorcurente;Joi, 20 martie -  Participă la slujbade Te Deum în capela facultăţii deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”,fiind inaugurată sesiunea festivă a man-ifestărilor dedicate Anului omagialeuharistic, printr-un simpozion națion-al, în continuarea celor două zile demanifestări academice studențești.Vineri, 21 martie - Participă la şed-inţa festivă pentru „10 ani de existenţăa centrului de studii Iudaice la Arad” dincadrul Universităţii de Vest „Vasile –Goldiş” din Arad. Participă la SlujbaVecerniei la Catedrala Arhiepiscopală.Duminică, 23 martie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la Mănă-stirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” Arad– Gai.Luni, 24 martie - Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea problemelor curente.Marți, 25 martie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la BisericaSchitului de maici Bodrogul-Vechi careşi-a sărbătorit hramul în ziua de BunaVestire. La momentul rânduit Ierod.Arsenie Grădinaru a fost hirotonit întruieromonah pe seama  Mănăstirii HodoșBodrog.Miercuri, 26 martie – Săvârşeşteslujba Vecerniei la paraclisul reşedinţei

Eparhiale, participă la conferinţa cutema „Provocări contemporane înfamilia creștină”, organizată deASCOR filiala Arad la sala teatrului„Ioan Slavici” din Arad susţinută dePărintele Nicolae Tănase.Vineri, 28 martie - Participă la slu-jba de dimineață, oficiată în bisericaNașterea Domnului a parohiei Micăla-ca Veche II, vizitând astfel stadiullucrărilor  de amenajare a parcului paro-hial, lucrarea de modernizare a parcu-lui care se desfășoară în cadrul proiec-tului European, Transfrontalier, dintreArhiepiscopia Aradului și EpiscopiaOrtodoxă Română din Gyula. Participăla slujbă de sfinţire a şcolii Gimnaziale„Caius Iacob” din Arad, urmare a unorample lucrări de reamenajare interioarăşi exterioară. Duminică, 30 martie – Participăla slujba de resfinţire a Catedralei Epis-copale din Gyula şi la slujba de sfinţirea altarului de vară. Slujeşte SfântaLiturghie împreună cu alţi ierarhi, înprezenţa unor înalte oficialităţi atât dinpartea maghiară cât şi din partearomână. Participă şi ia cuvânt la mani-festarea de încheiere a „proiectuluieuropean transfrontalier Ungaria-România 2007-2013”.Diac. Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal – luna martie 2014 

PREŢ 3 LEI

Slujirea preoțească în Biserică,după chipul hristic, se configurează într-o triplă acțiune: sfințitoare, conducă-toare și învățătoare, ce trebuie puse înlucrare concomitent, tocmai pentru anu prejudicia înțelegerea și asumareacorectă a valorilor credinței în viața cre-dincioșilor. Accentuarea cu asupra demăsură a uneia în detrimentul celorlal-te, sau mai grav restrângerea doar launa dintre acestea,cauzează efecte sino-nime cu erezia. Spre mărturie stau con-fesiunile născute în decursul vremurilor,ca efect și al celor amintite mai sus.Astfel că, în Ortodoxie cele trei slu-jiri amintite se ajută, se potențează reci-proc, își dau valoare una alteia. Părin-tele Stăniloae, explicând legătura dintrecele trei slujiri ale Mântuitorului, afirmăcă „El învață slujind, Se jertfește biruindurmările păcatului, stăpânește ca unMiel înjunghiat”. În această lumină,slujirea preotului în Biserică este denatură sacramentală, iar cele trei aspec-te ale lucrării sale pastorale se inter-condiționează permanent. Din posturasa de sacerdot el aduce sfânta jertfă dela altar spre sfințire, conducând astfelrugăciunea poporului, învâțându-i peaceștia din cele pe care însăși structurași conținutul slujbei le conține.Așadar, între îndatoririle sacra-mentale pe care le are preotul se numă-ră și datoria sa de a propovădui, cutimp și fără timp, învățătura Bisericii,spre zidirea duhovnicească a credin-cioșilor. Mulțimea poruncilor cu carac-ter imperativ regăsite atât pe paginileSfintei Scripturi, cât și în scrierile șimodelele patristice, configurate chiar șisub forma canoanelor și legilor biseri-cești evocă obligativitatea și necesi-tatea acestui demers educațional-cate-hetic din partea preotului sau a celui

delegat de el, a catehetului. Ca urmare, se poate lesne observacă fiecare preot se îngrijește să ținăcuvânt credincioșilor săi la fiecare litur-ghie duminicală și în sărbători. Astfel,cel puțin 15 minute pe săptămână suntalocate acestei acțiuni. Dar oare nu esteprea puțin în raport cu ceea ce nepovățuiește Sf. Chiril al Alexandriei:„(că) Trebuie să ne umplem de învăță-turile dumnezeiești și evanghelice” (înGlafire)?  Dacă stăm să judecăm contextulsocio-cultural actual, vom descoperifaptul că noi toți suntem supuși unuival imens de informații prin media,care ne (de)formează felul în care gân-dim și acționăm. Atunci, cu siguranțăsuntem nevoiți să înțelegem necesita-tea înmulțirii timpului de contact alcredincioșilor cu învățătura cea dreap-tă a adevărului a lui Hristos.Prilejurile pentru dezvoltarea acti-vității catehetice, în timpul unui an suntdesigur multe. Am putea spune chiarpermanente. Având în vedere însă, ace-lași context socotim ca timp prielnictocmai perioada marilor posturi: alPaștilor (de obicei în intervalul lunilorfebruarie-aprilie), al Adormirii MaiciiDomnului (1-15 august), al NașteriiDomnului (15 noiembrie - 24 decem-brie), chiar și cel al Sfinților ApostoliPetru și Pavel (când Paștile cad maidevreme). Ideea se susține datorităimplicării mai multor factori.În primul rând, posturile Crăciu-nului și cel al Paștilor parcurg un timpal anului când majoritatea oamenilorîși pot găsi disponibilitatea de timppentru a participa la astfel de cursuricatehetice, fiind în perioada de activi-tate de la locul de muncă al fiecăruia.Aceeași cultură, sub imperiul filosofiei

economice și al psihologiei sociale,organizează viața oamenilor cu perioa-de de muncă și de concediu, care alter-nează succesiv. Astfel, perioada veriieste de obicei rezervată concediilor. În al doilea rând, posturile suntprielnice pentru activitatea amintită șidin cauza faptului că efortul de înțe-legere al conținuturilor cateheticetransmise este ajutat de asceza pre-

supusă de postire, la care se adaugă șiiluminarea minții prin harisma rugă-ciunii, înmulțită acum cantitativ și cali-tativ. Facem aici sublinierea necesarăcă postirea nu se reduce doar la o dietăalimentară, ci ea include și una pentruminte (ca de altfel și pentru celelaltesimțuri), în sensul în care suntem invi-tați să-i oferim și aceleia un răgaz deîmprospătare prin reorientarea ei de lacele materiale, care o împrăștie și oalienează (prin, poate, prea-multul pri-vit la televizor), spre cele înalte, cerești,care o adună (prin jertfa rugăciunii con-stante). Un mare părinte la Bisericii neînvață că „Dacă mintea noastră seîmprăştie la lucruri diferite, nu putemsă împlinim desăvârşit nici o poruncă,

nici însăşi iubirea de Dumnezeu, niciiubirea faţă de aproapele. Pentru că nupoate să înveţe cineva cu precizie vreoartă sau ştiinţă, dacă mereu trece de launa la alta, şi nici nu este cu putinţă săînveţe una perfect de la altele, fără săcunoască cele ce sunt cerute pentruîmplinirea scopului...” (Sfântul Vasilecel Mare, Asceticele).În alt rând, perioada de post aredarul de a-l ajuta pecatehet (cel care trans-mite învățăturile decredință) să-și realize-ze în așa fel conținu-turile încât acestea sănu fie restrânse doarde aspectul rațional,rece, ci să le dezvă-luie și partea duhov-nicească, care vizea-ză inima. Desigur,orice cateheză așa tre-buie să fie, în oricemoment s-ar prezentaîn fața credincioșilor,dar perioada de post aduce acel avan-taj în care catehetul poate mai ușorconjuga raționalitatea cu taina credințeiprin contextul imnelor liturgice into-nate acum, prin care poate interpretamai lesne miezul, ceva mai tare, al dog-mei.Cum în timpul postului, progra-mul de slujbe de la parohie, la care esteindicat a se ține catehezele, cuprindemai multe oficii săptămânale, catehe-tul poate și trebuie să folosească acestritm liturgic, deoarece corespundeprincipiului didactic al învățării sis-tematice și continue. Aici se poatevedea rostul pentru care manualele despecialitate vorbesc despre ciclurile decateheze, adică acele unități educative

bine delimitate în timp, circumscriseunei tematici dinainte anunțate, la caresă participe (aproximativ) același grupde persoane și care să poată fi evaluatla final. Pentru a nu rămâne doar niștenote teoretice dintr-un curs prăfuit, fie-care dintre slujitorii altarului este che-mat să folosească și în scop didacticrăstimpul postirii, tocmai pentru caacesta să devină o perioadă de sporireduhovnicească în toate aspectele.Neavând pretenția că am epuizatidentificarea tuturor motivațiilor pentruutilizarea perioadei de post ca timpprielnic pentru cateheza parohială, con-siderăm că inițiativele PatriarhieiRomâne, prin cele două programecatehetice naționale: Hristos împăr-tășit copiilor și Calea Mântuirii (pen-tru credincioșii adulți) își pot găsi ușortimp de aplicare în activitatea preoți-lor, fiind susținute și de material didac-tic. În plus, avem în vedere aici și con-tribuția lăudabilă și de mare ajutor,promovată de departamentul de cate-heză al Mitropoliei Clujului (disponi-bile pe site-ul instituției), precum șirecentul volum de Cateheze pastoraleal PC Pr. Prof. dr. Vasile Gordon.Să nu lăsăm, deci, să treacă oricerăstimp de post fără cuvântul celîndreptător, bine organizat și prezentat!Să-l folosim din plin, conștienți fiind demultiplele avantaje pe care le aduce,atât în planul vieții duhovnicești a fie-cărui credincios, dar care va avea rever-berații benefice reale și în planul viețiisociale. Într-o societatea informaționa-lă, cum este denumită cea în care trăimnoi acum, Biserici-i revine responsa-bilitatea de a proclama vestea (infor-mația) cea bună: că Iisus Hristos esteCalea, Adevărul și Viața!   Pr.lect.univ.dr.  Filip Albu

Perioada postului - timp prielnic pentru cateheză


