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Anul XCIV (94)
SERIE NOUĂ

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,HRISTOS A ÎNVIAT!Astăzi e o zi mare de prăznuire, nu a unui praznic doar, ci aPraznicelor, cum zicem după cântarea bisericească1. În legăturăcu alte sărbători are și o pregătire deosebită. Toată perioada Tri-odului, una din cele trei ale anului bisericesc, cu o durată de zecesăptămâni, cuprinzând și Sfântul și Marele Post, și care s-aîncheiat în ajunul Paștilor, a fost una de nevoință pentru dobândi-rea bucuriei de acum. Mai mult încă, am simțit mereu măreția săr-bătorii așteptate să o ajungem. Participarea la atmosfera cuprinză-toare a slujbelor sfinte se încununează cu aceea a comuniuniiîntregii obști ortodoxe, așa cum din vremea apostolică se făceaprin mesele iubirii sau agape2 spre pecetluirea virtuților câștigatepentru apropierea de Dumnezeu și întreaga creație care prin harulSău pururea se înnoiește. În această realitate sărbătorim mereuÎnvierea și fiecare duminică este un prilej de împărtășire din celearătate. Mesele creștine urmăreau și oglindeau realizarea concretăa comuniunii sfinte împlinite cu precădere prin Sfânta Liturghie,cu săvârșirea Sfintei Euharistii, adică de mulțumire, pentru împre-una mărturisire a darului sfânt mântuitor pentru toți cei care seîmpărtășeau. În lumea veche, mesele sub toate formele, adică celeobișnuite de amiază și seara, apoi la boteze, nunți și înmormân-tări sau comemorări, aniversări, petreceri cu diferite prilejuri,strângeau pe cei apropiați din familii sau obștii spre a împărtășitristețea sau bucuria și, totodată, a adopta cele de cuviință pentruviața de toate zilele, spre folosul tuturor. Praznicele erau însoțitede astfel de ospețe, numire legată de oaspeți, care la rândul lor,aduceau după bunăvoință partea ce se cuvenea, pusă în comunspre împlinirea unei tradiții de omenie. Mai mult ca la altepraznice, acum la încheierea postului și ca început al rodiriipământului, se binecuvântau prinoasele de carne, brânză, ouă,poame și altele după slujba Învierii, toate simbolizând ospățul ceîntrece semnificația materială, arătând pe cea spirituală. Învechime, la diferite comunități omenești mesele primeau și un car-acter sacrificial, jertfele de animale sau din lumea vegetalăînlocuind pe cele umane și care reprezentau răscumpărarea viețiiînsăși din stricăciune pentru nemurire. Consumarea integrală sauparțială a jertfei nutrea convingerea dobândirii însușirilor acesteia,spre câștigarea unor virtuți care să asigure desăvârșirea.3 Aspec-tul spiritual având întâietatea, s-a impus mereu. Din istoria bib-lică, jertfa mielului pascal este grăitoare pentru ce a însemnat elib-erarea poporului din robia vrăjmașului văzut și nevăzut.4Adevărata răsplătire a virtuții își are icoana în șederea ”la masăcu Avraam, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor.”5 Este șiaceea a ospățului ceresc.Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,Privind acum prin prisma celor arătate viața Domnului nos-tru Iisus Hristos, înțelegem că pentru a apropia de lucrarea mân-tuitoare cât mai mulți sinceri năzuitori, Însuși a luat parte la meseîn casele fariseilor și vameșilor și, desigur, a multor altora, defiecare dată făcând ca în locul hranei materiale să fie preferată ceaspirituală, după dreptarul cumpătării6. A adus în pilde rostulospețelor ca prefigurare a ospățului Împărăției. Așa se tâlcuieșteși  parabola nunții fiului de împărat, a omului care a făcut cină,7cu învățătura desprinsă din următorul text evanghelic: ”Cândfaci un ospăț, cheamă pe săraci, pe neputincioși, pe șchiopi, peorbi. Și fericit vei fi că nu pot să-ți răsplătească. Căci ți se va răs-plăti la învierea drepților. Și auzind acestea, unul dintre cei ceședeau la masă I-a zis: Fericit este cel ce va prânzi în Împărățialui Dumnezeu”8. Mântuitorul Însuși a lăsat testamentul întregiiSale misiuni la Cina cea de Taină, instituind Taina Jertfei pentrulume, luând pâinea și vinul, zicând: ”Acesta este Trupul Meu carese dă pentru voi; ... și acest pahar este Legea cea nouă întru Sân-gele Meu, care se varsă pentru voi...”9. Odată cu slăvita Sa înviere,ca dovadă că Iisus Hristos, ”ieri și azi și în veci este același” –după cuvântul apostolului10, a luat masa înconjurat de uceniciiîngrijorați, în foișorul Cinei dinaintea jertfirii, apoi în cămara dela Emaus și pe țărmul Mării Tiberiadei,11 făcându-se  cunoscut lafrângerea pâinii. Așa vor face de-a lungul secolelor și în acelașifel toți cei ce trăiesc realitatea prin harul Sfântului Duh, în ”Bis-erica Dumnezeului celui viu, stâlp și temelie a adevărului”12. Nuse înregistrează doar un memorial simbolic, ci realitatea vie a Bis-ericii, de la începutul ei până în veacul ce va să fie, cum mărtur-isim în Crezul Ortodoxiei. Dacă Domnul este prezent precum s-

a făgăduit și acolo unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Său,cu atât mai mult e unde toți sunt în jurul mesei Sfintei Euharis-tii, adică a mulțumirii pentru ”slava cea mare”, cum cântă slujbade la Răsăritul Soarelui Celui de Sus și Neapus13. Psalmistulîntregește cadrul prin stihurile: ”Fiii tăi, ca niște vlăstare tinere de

măslin, împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omulcel ce se teme de Domnul... Gustați și vedeți că e bun Domnul;fericit bărbatul care nădăjduiește în El”14. Imnul ales al slujbei dinParesimi lămurește cele arătate astfel: ”Din ospățul Stăpânului șidin masa cea nemuritoare, veniți credincioșilor la loc înalt, cu gân-duri înalte să ne îndulcim, pe Cuvântul Cel preaînalt din cuvân-tul Lui cunoscându-L, pe care Îl slăvim”; sau altul: ”Zis-a uceni-cilor Cuvântul, în taină învățându-i: mergeți în loc înalt, undegândul se întărește, de gătiți Paștile prin cuvântul adevărului celfără de aluat și întărirea harului să o măriți”15. De adaos, calămurire la toate cele arătate și imnul slujbei de praznic: ”Venițisă bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, cidin izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos,întru Care ne întărim”16. În contextul de referință, unul dintreSfinții Bisericii întreabă, dând și răspunsul: ”Și ce este ospățul?Împărăția cerurilor pe care a pregătit-o celor invitați, potrivithotărârii Lui de la întemeierea lumii”17. Același precizează: ”Șimâncând atotneprihănitul Lui trup, adică dumnezeieștile Taine, nefacem cu adevărat în chip deplin contrupești și înrudiți cu El,cum spune și dumnezeiescul Pavel: Suntem os din oasele Lui șicarne din carnea Lui; sau iarăși: Din plinătatea dumnezeirii Luitoți am luat și har peste har. Ajunși astfel ne facem asemenea dupăhar iubitorului de oameni Dumnezeu și Stăpânului nostru, resta-biliți și reînnoiți cu sufletul; și suntem făcuți nestricăcioși și ca învi-ați din morți. Căci văzându-L pe Cel ce a binevoit să se facăasemenea nouă și fiind văzuți de El, ne-am învrednicit să nefacem asemenea Lui așa cum se întâmplă cu cineva care vede dedeparte fața prietenului și vorbește cu el și i se adresează și audeglasul lui”18. În tâlcuirea celor spuse, Părintele Dumitru Stăniloaeafirmă: ”Privind mereu la Hristos și Hristos privind mereu la el șiaflându-se într-o convorbire continuă, omul devine tot mai aseme-nea lui Hristos, căci imită chipul Lui, își însușește modul Lui dea fi și de a gândi. Iar prin aceasta i se transmite omului puterea spir-ituală însăși a lui Hristos”19. Pentru această împlinire este de tre-buință neîncetată strădanie în despovarea de patimi, păcate saugreșeli și alte rele asemenea lor. Cercetarea amănunțită a cugetu-lui cu voință hotărâtă de îndreptare și pășire pe calea binelui epotrivită a se face sub purtarea de grijă a preotului duhovnic,după rânduiala Bisericii prin Taina Spovedaniei sau Mărturisirii.Fără harul lui Dumnezeu, încredințarea despre iertarea dorită nue cu putință, oricâtă îmbunătățire sufletească ar fi dobândit cine-va. Dezlegarea păcatelor și curăția sufletească prin Mărturisiredeschide ușa spre Sfânta Împărtășanie sau Ospățul Stăpânului.  

Dreptmăritori creştini şi creştine,De sărbătoarea Sfintelor Paști credincioșii găsesc și prilejularătării grijii față de Sfintele Taine la care s-a făcut trimitere. Ori,se știe că fiecare duminică  reamintind Ziua Învierii, recomandă caaceeași grijă să fie dovedită mereu. Anul în curs, ca OmagialEuharistic (Spovedanie şi Împărtăşanie) în Patriarhia Română, dăputința stăruirii în aceasta. În plus și ca an comemorativ al SfințilorBrâncoveni, amintind jertfa lor, îmbie  gândul că exemplul pe careaceasta îl dă este luat din cea de pe Golgota, spre a avea răsplatabiruința în Hristos Cel Înviat. Ea se înscrie în istoria Bisericii ca ocontribuție semnificativă a Ortodoxiei românești atât la unitateacreștinilor, cât și a lumii. În continuarea gândului, de subliniat că,la începutul Postului, anume între 6 - 9 martie, acest an, la Patri-arhia Ecumenică din Fanar, s-a ținut Sinaxa Întâistătătorilor BisericiiOrtodoxe, la care a participat și delegația română, în frunte cuPreafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, scopul urmăritfiind pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.Locul desfășurării este cel al vechiului Constantinopol, unde acumtrei sute de ani s-a întâmplat și martiriul Sfântului Voievod Con-stantin cu fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei  și sfetniculIanache. Spre cinstea lor au dat exemplu de jertfelnicie pentru Bis-erică şi Patrie. În toate sfintele locaşuri, Sfânta masă sau prestolulreprezintă altarul pe care se aduce mereu jertfa Crucii, odinioarăsângeroasă, iar acum nesângeroasă, pentru toate căderile omeneștispre ridicarea și moștenirea Împărăției cerești. Împrejurul ei, ca lao slujire îngerească, sfințiții slujitori primesc Sfânta Împărtășanie,dându-o apoi şi credincioșilor înaintea ușilor centrale ale iconos-tasului, ce închipuiesc pe cele ale cerului. Acum toată suflarea iaaminte la îndemnul dumnezeieștii Liturghii: ”Cu frică de Dum-nezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați” şi ca o adeverirea participării la realitatea Tainei  la chinonicul: ”Trupul lui Hristosprimiți și din izvorul cel fără de moarte gustați, Aliluia,” neuitân-du-se nici versul psalmistului ”Mărturisiți-vă Dumnezeului ceresc;că în veac este mila Lui”20. Cuvântul de învăţătură tradiţional alSfântului Ioan Gură de Aur pentru praznicul de azi îndeamnă:“Gustaţi toţi din ospăţul credinţei; împărtăşiţi-vă toţi din bogăţiabunătăţii. Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăţiacea de obşte…” Așa se dobândește chezășia, că veacul de acum sedeschide spre veșnicie, credincioșii cu adâncă smerenie rostindrugăciunea: ,,O, Paștile cele mari și preasfințite Hristoase! O,Înțelepciunea și Cuvântul și Puterea lui Dumnezeu. Dă-ne nouă săne împărtășim cu Tine, mai adevărat, în ziua cea neînserată aÎmpărăției Tale”21. Dorind unii altora tot binele de slăvite sărbători,toți fiii duhovnicești se înfăţişează la ospățul Împărăției Cerești înhaina sufletului luminată de lumina Celui ce cu adevărat a înviatși Căruia se cuvine mărirea cu Tatăl și Sfântul Duh în veci. Amin.† TIMOTEIARHIEPISCOP AL ARADULUI
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Ne întrebăm deseori cum săajungem la Dumnezeu? Cum săajungem să găsim sau să regăsimpe Acela pe care omul Îl caută înstrăfundul fiinţei lui, uitându-Lînsă atât de des? Apostolul Pavelne cere să ne folosim nu doar deraţiunea noastră, ci mai înaintede toate credinţa noastră pentrua-L descoperi. Dar ce ne spunecredinţa? Pâinea pe care o frân-gem este comuniune cu Trupullui Hristos; potirul euharistic pecare îl binecuvântăm este comu-niune cu Sângele lui Hristos. Orevelaţie extraordinară care nevine de la Hristos şi ne-a fosttransmisă de Apostoli şi deîntreaga Biserică de două mii deani: Hristos a instituit TainaEuharistiei în Joia Mare. El adorit ca jertfa Sa să fie prezenta-tă într-un mod nou, într-un modnesângeros, de fiecare dată cândpreotul repetă cuvintele consa-crării asupra pâinii şi vinului. Demilioane de ori în ultimele două-zeci de secole, în cele mai sme-rite bisericuțe şi cele mai măreţealtare şi catedrale, Domnul înviats-a dat pe Sine poporului Său,devenind astfel, cu faimoasaexpresie a Fericitului Augustin,„mai intim cu noi decât suntemnoi cu noi înşine” (Cf. Confe-siuni, II, 6, 11). Suntem chemați să acordămcea mai mare evlavie Tainei Tru-pului şi Sângelui Domnului, Tai-nei prezenţei reale a Domnuluiîn Biserica Sa şi în toată lumea.Să profităm de orice ocazie pen-tru a-i arăta respectul nostru şiiubirea noastră! Să îi acordămcele mai înalte semne de cinste!Prin cuvintele noastre, tăcerilenoastre şi gesturile noastre să nupermitem niciodată să slăbeascăîn noi sau în jurul nostru credin-ţa pe care o avem în Hristosînviat, prezent în Euharistie.După cum în mod strălucit spu-

nea Sfântul Ioan  Gură de Aur:„Să privim la binefacerile inefa-bile ale lui Dumnezeu şi la toatelucrurile bune de care El ne facesă ne bucurăm, atunci când îioferim acest potir, când neîmpărtăşim, mulţumindu-i pen-tru că a eliberat neamul omenescde greşeală, pentru că i-a adusaproape de El pe cei care eraudeparte, pentru că ne-a făcut,dintr-un neam fără speranţă şifără de Dumnezeu, un popor defraţi, moştenitori împreună cuFiul lui Dumnezeu” (Predica 24la prima Scrisoare către Corin-teni, 1). „De fapt”, continuă Hri-sostom, „în acest potir este toc-mai ceea ce a curs din coasta Sa,şi la aceasta suntem chemaţi săfim părtaşi” (Ibidem). Nu estedoar participare împreună şipunere în comun, ci este „uni-une”, spunea Dascălul Bisericiial cărui nume înseamnă „gură deaur”.Liturghia este jertfa de mul-ţumire prin excelenţă, cea carene permite să ne unim propria

făptuire euharistică cu cea aMântuitorului, Fiul din veşnicieal Tatălui. Ea face de asemeneaapel la alungarea idolilor dinviața personală sau comunitară,pentru că, după cum insistă Sfân-tul Apostol Pavel, „nu puteţi săbeţi paharul Domnului şi paha-rul demonilor” (1Cor. 10,21).Liturghia ne invită să discernemce din noi este în ascultare faţăde Duhul lui Dumnezeu şi ceanume din noi ascultă de duhulrăului. La Liturghie noi dorim săaparţinem doar lui Hristos şi neînsuşim cu recunoştinţă strigătulpsalmistului: „Ce voi răsplătiDomnului pentru toate câte mi-adat mie?” (Ps. 115,3). Da, cum îivoi mulţumi eu Domnului pen-tru viaţa pe care mi-a dat-o? Răs-punsul la întrebarea psalmistuluiîl găsim chiar în psalm, Cuvântullui Dumnezeu răspunzând la pro-priile întrebări. Cum altcumvaam putea aduce mulţumire Dom-nului pentru toată bunătatea Safaţă de noi dacă nu conformân-du-ne cuvintelor Sale: „Paharul

mântuirii voi lua şi numele Dom-nului voi chema” (Ps.116, 4).De fiecare dată când se cele-brează Liturghia, de fiecare datăcând Hristos se face prezentsacramental în Biserica Sa, seîmplineşte lucrarea mântuiriinoastre. Astfel, a celebra Euhari-stia înseamnă a recunoaşte cădoar Dumnezeu are puterea să neofere plinătatea bucuriei, să neîncredinţeze adevăratele valori,valorile eterne care nu apunniciodată. Dumnezeu este pre-zent pe altar, dar El este de ase-menea prezent pe altarul inimilornoastre atunci când, împărtăşin-du-ne, îl primim în Taina Euha-ristiei. El ne învaţă să alungămidolii, iluziile minţilor noastre. Gândurile noastre, cuvintelenoastre şi acţiunile noastre câşti-gă o dimensiune adevărată doardacă sunt orientate spre mesajulevanghelic: „gura lui vorbeştedin prisosul inimii” (Luc. 6,45).Când vorbim, căutăm noi bineleinterlocutorului nostru? Cândgândim, căutăm armonizareagândirii noastre cu logica saugândirea lui Dumnezeu? Cândacţionăm, căutăm noi să răspân-dim Iubirea care ne-a dat viaţă?Sfântul Ioan Gură de Aur spunedin nou: „acum, dacă participămcu toţii la aceeaşi pâine şi dacăcu toţii devenim aceeaşi ființă,de ce nu arătăm aceeaşi iubire?De ce, din acelaşi motiv, nudevenim una? [...] O, omule,Hristos a venit să te caute, pe tinecel care erai atât de departe deEl, pentru a Se uni cu tine; şi tu,tu nu vrei să te uneşti cu frateletău?” (Predica 24 la prima Scri-soare către Corinteni, 2). Când participăm sau cele-brăm Euharistia ne aflăm noiînşine în Betleem, în „casa pâi-nii”. Hristos se dă pe sine nouăşi, făcând astfel, ne dă lumina,viața și pacea Sa. Ne-o dă nouă

pentru ca noi să ducem luminapăcii în noi şi să o dăm altora.Ne-o dă pentru ca noi să devenimfăcători de pace şi constructoriai păcii în lume. Să facem dinparticiparea sau din celebrareazilnică a Euharistiei centrul vie-ţii voastre. La fiecare Liturghie,când Trupul şi Sângele Domnuluisunt înălţate la finalul rugăciuniiEuharistice, să ne înălţăm pro-priile inimi şi vieţi, prin Hristos,cu El şi în El, în unitatea Duhu-lui Sfânt, ca jertfă iubitoare cătreDumnezeu Tatăl.Dându-ne porunca nouă aiubirii, Iisus ne cere să trăimaceeaşi iubire cu a Sa, dinaceeaşi iubire a Sa, care estesemnul cu adevărat credibil,elocvent şi eficace pentru a anun-ţa lumii venirea Împărăţiei luiDumnezeu. Evident, numai cuforţele noastre, suntem slabi şilimitaţi. Există întotdeauna în noio rezistenţă la iubire şi în exis-tenţa noastră sunt atâtea dificul-tăţi care provoacă diviziuni,resentimente, scindări şi ran-chiună. Dar Domnul ne-a promissă fie prezent în viaţa noastră,făcându-ne capabili de aceastăiubire generoasă şi totală, careştie să învingă toate obstacole-le, chiar şi cele care sunt înînsăşi inimile noastre. Dacă sun-tem uniţi cu Hristos, putem săiubim cu adevărat în acest fel.A-i iubi pe ceilalţi aşa cum Iisusne-a iubit este posibil numai cuacea putere care ne este transmi-să în raportul cu El, în mod spe-cial în Euharistie, în care se faceprezent în mod real Jertfa Sa deiubire care generează iubire: esteadevărata noutate în lume şiputerea unei preamăriri perma-nente a lui Dumnezeu, care sepreamăreşte în continuitateaiubirii lui Iisus în iubirea noas-tră. Arhim. Teofan Mada

Hristos euharistic prezent pe altarul inimilor noastre

A  vorbi despre Euharistie şi Înviere,înseamnă a vorbi despre realitatea perspec-tivei sacramentale şi eterne a existenţei. Dinaceastă perspectivă, Euharistia şi Înviereasunt reperele de la care şi spre care îşiîndreaptă paşii fiecare creştin în strădaniadobândirii Împărăţiei lui Dumnezeu.Această călătorie duhovniceascăimplică în mod necesar o dimensiune litur-gică. A călători spre Euharistie şi, prin aceas-ta, spre Înviere, înseamnă a valorifica timpulBisericii, ca pârgă, ca parte a veşnicieiÎmpărăţiei.Euharistia şi Învierea presupun, îndimensiunea lor tainică, mai ales în contex-tul lumii secularizate de astăzi, regăsirea,din partea celui care crede în ele, a rostuluisacramental-sacru al creaţiei.La nivel sacramental, Euharistia este oreafirmare a prezenţei concrete a lui Hristosîn lume, ori această reafirmare devine posi-bilă doar din momentul în care Înviereadevine mărturisirea de credinţă a întregii Bis-erici. Dacă în aspectele ei seculare şi secu-larizante şi pentru societatea de astăzi se potaplica cuvintele Sfântului  Evanghelist Ioan:,,În lume era şi lumea prin El s-a făcut, darlumea nu L-a cunoscut”(In.1,10); dimensi-unea euharistică a existenţei, mărturisită deBiserică, pe temeiul credinţei în Înviere,reafirmă cuvintele Mântuitorului, cuvintele

lui Hristos Cel Înviat: ,,Eu sunt cu voi întoate zilele, până la sfârşitul veacului”(Matei28, 20). În aceste înţelesuri creştinii zilelornoastre sunt chemaţi a fi în egală măsurămartori ai Euharistiei şi ai Învierii, adicămartori ai prezenţei reale a lui Hristos înlume. Dar pentru a fi capabili de aceastămărturie, noi înşine avem nevoie de a fi cuadevărat cuprinşi în realitatea aceastaeuharistică, aceea de a-L recunoaşte pe Hris-tos, ca unii care ,,am văzut lumina cea ade-vărată”, lumina Învierii lui Hristos. De aceeanu trebuie să uităm că Hristos pe care noi îlmărturisim ,,nu este din lumea aceasta”,aşadar, noi nu trebuie să căutăm a-L face,,suportabil, acceptabil”, pe Hristos pentruaceastă lume, ci a mărturisi că Hristos CelÎnviat reprezintă o convertire la o altă reali-tate. Semnificativ pentru noi este,  în înţele-sul celor de mai sus, că Euharistia este chiarmijlocul prin care se poate realiza conver-tirea.Episodul Emaus, reprezintă o ilustrareevanghelică excepţională a acestui adevăr.Luca şi Cleopa caută să-şi explice ceea cepentru ei pare o realitate inacceptabilă-Hris-tos cel răstignit şi îngropat, dar la momentul,,frângerii pâinii” această realitate inaccept-abilă se transformă într-o realitate euharis-tică- Hristos Cel Înviat. Semnul distinctiv alacestei realităţi este bucuria; bucuria

mironosiţelor, bucuria apostolilor-,,s-aubucurat văzând că este Domnul” şi care dupăÎnălţare ,,s-au  întors la Ierusalim cu bucuriemare”.Dacă ar fi să analizăm starea de spirit alumii de astăzi, am putea constata, dinpăcate, o tristeţe generalizată, o societatedepresivă şi confuză, un fel de spiritualitatepe care am putea s-o numim, gândindu-ne laLuca şi Cleopa, ,,spiritualitate pre-Emaus”,o spiritualitate din care lipseşte Euharistia, ospiritualitate din care lipseşte bucuria, o spir-itualitate din care lipseşte Hristos.Din păcate, sau poate din fericire, bucu-

ria nu este ceva ce poate fi definit. În bucuriese intră. ,,Intră întru bucuria Domnuluitău”(Mt. 25, 21). De aceea, cele spuse pânăacum nu s-au dorit a fi o explicare a ceea ce,prin excelenţă, rămân pe mai departe taine-Euharistia şi Învierea, ci mai degrabă o invi-taţie. Luca şi Cleopa au intrat în casă şi austat la masă cu Hristos. Să intrăm şi noi, săgustăm şi să vedem că ,,bun este Domnul” şiastfel ne vor fi Euharistia şi Învierea începutal bucuriei şi al şederii la masă cu Avraam,cu Isaac şi cu Iacov în Împăraţia lui Dum-nezeu. Protopop Flavius Petcuţ

Euharistie şi Înviere 



Pagina 3
Imanent și transcendent în relațiadintre psiholog și duhovnic

Tema „păcatului” și implicit cea a „duhov-nicului” și a rostului acestuia în societate suntunele dintre cele mai delicate probleme cu carese confruntă Biserica în zilele noastre. Se știe cămodernismul și postmodernismul au printrecaracteristicile fundamentale relativismul eticși lipsa oricărui principiu superior (transcen-dent), ce ar putea oferi un criteriu al moralitățiicare să fie și dincolo de raționalismul și senti-mentalismul pietății moderne.Civilizația modernă apare în istorie ca o ade-vărată anomalie, care s-a dezvoltat într-un senspur material și singura care nu se sprijină peniciun principiu transcendent. Paralel cu dez-voltarea materială a ultimelor secole și acutaccentuată în veacul nostru, constatăm o regre-sie spiritual – intelectuală foarte greu de com-pensat.Dacă în spațiul oriental, formele de organi-zare socială au la bază principii tradițional –religioase, sau cel puțin le au în vedere într-ofoarte bună măsură, în societatea modernă șipostmodernă, religia este considerată ca un sim-plu fapt social. În loc ca ordinea socială să fieintegral legată de religie, aceasta este dimpotri-vă privită, atunci când i se acordă vreun loc,drept un element constitutiv oarecare al ordiniisociale. Pentru foarte mulți credincioși, afirma-rea supranaturalului nu are decât o valoare teo-retică. Pe această poziție, omul modern își areviața împărțită între sacru – care are doar valoa-re completivă a existenței sale și profan – careconstituie structura propriu – zisă a vieții socia-le zilnice. Într-o astfel de lume desacralizată, în careimanentul primează, ba chiar înlocuiește cu totultranscendentul, poziția duhovnicului și a TaineiSfintei Spovedanii este una extrem de ambiguă,de neclară. Aceasta nu pentru că omul nu ar maiavea nevoie de cineva care să-i asculte proble-mele, să-i ofere un sfat, un îndemn, o încuraja-re, ci pentru că omul acesta „de sprijin” esteidentificat adeseori cu psihologul, cu psihotera-peutul sau diverși specialiști.Psihologul clinician, întâlnit îndeosebi înclinicile de psihiatrie, dar și în mediile spitali-cești, policlinici, instituții de asistență socială, areîn sarcină analiza comportamentală a pacientu-lui prin observație, interviu (anamneză) și apli-carea testelor psihologice, în vederea stabiliriidiagnosticului, profilului psihologic și stabiliriischemei de asistare psihologică. „Deși conținu-tul și sfera de acțiune a psihologiei clinice suntrecunoscute, termenul ca atare este controversat.În timp ce autorii de limbă engleză preferă să sevorbească de o psihologie clinică, cei de limbăfranceză preferă să se vorbească de o psihologiemedicală”1. Altfel spus, psihologul clinician,indiferent dacă practică în ambiente medicalesau pe cont propriu (cu drept de liberă practică),este consacrat uneia din cele trei direcții princi-pale de formare în facultățile de profil: psiholo-gie clinică, școlară, profesională. Psihoterapeutul ocupă un loc, într-un anu-mit fel „intermediar”, între psihologul clinicianși medicul psihiatru. El însuși, licențiat în psi-hologie sau medicină (specializat în psihiatrie)și format într-o anumită orientare psihoterapeu-tică își fundamentează tratamentul pe relația psi-hoterapeutică și alte tehnici, urmând un procesîndelungat de de/structurare și re/structurare depersonalitate, menit să modifice radical rapor-tarea pacientului la sine însuși (la istoria sa deviață), la cei din jur și la situația existențială încare se află actualmente. „În general, psihotera-pia se referă la diverse tehnici de tratare a tul-burărilor psihice sau funcționale ale unor per-soane, îndeosebi de tip nevrotic, psihosomatic,dar și psihotic, de intensitate mai mică, dispuse,deschise spre astfel de tratamente”2. Spre deosebire de consilierea psihologică,cura psihoterapeutică poate dura ani de zile: deex: o cură psihanalitică, dacă inițial dura de la 2-5 ani, în prezent ea se poate extinde până la 10ani.3 Bineînțeles că nu toate curele se extind la

asemenea durate, cu atât mai mult cu cât dura-ta curei nu constituie și garantul calității sale. 4Acesta este omul la care în cele mai multecazuri apelează persoanele aflate în depresii, înîngreunare sufletească, când simt că vindecarealor nu se poate realiza fără un consilier, fără unsprijin uman. Psihiatrul și rolul acestuia ne sunt parcămai clare tuturor. Acesta tratează partea purmedicală, iar pacienții lui sunt strict oameni cuprobleme mintale. O diferență esențială este șiîntre pacienții acestuia și pacienții celorlalți doi.Dacă adresabilitatea la primii doi este într-ooarecare măsură mai acceptabilă, în cazul psi-hiatrului rezistențele sunt cu atât mai puternice,cu cât bolnavului îi este, cel puțin la debutulbolii, aproape imposibil să perceapă și să accep-te căderea în patologic și, cu atât mai mult, să-și asume „sigmatul” de „bolnav psihic”. Psihiatria are un profund caracter interdis-ciplinar, întrucât aceasta „devine un domeniu acărui preocupare nu este individul singular, ciumanitatea în ansamblul ei…”5. De asemenea,„astăzi, ea se constituie și ca un domeniu apli-cativ (conceptual și pragmatic) pentru alte știi-nțe care au ca obiect de studiu comportamentuluman normal sau patologic (psihologia, neuro-fizologia, neurochimia, neuroendocrinologia,genetica, epidemiologia, antropologia, pedago-gia, filosofia). Acest caracter interdisciplinar neeste sugerat și de „numeroasele sale variante:psihiatrie socială, biologică, universitară, infan-to-juvenilă, geriatrică, culturală, judiciară, mili-tară”6
Această delimitare și ierarhizare a intensită-ții tulburării: problematic (nivelul psihologic),nevrotic/psihotic forme ușoare (nivelul psihote-rapeutic), patologic (nivelul psihiatric) ne ajutăpe toți să înțelegem mai bine care sunt caracte-risticile fiecăruia dintre aceștia, cu ce se ocupă,ce tratează și unde sunt trasate limitele fiecăru-ia. Nu negăm rolul important pe care psihote-rapeutul îl poate avea în viața omului, însă putemafirma că lucrarea acestuia are limitele ei, pecând limitele duhovnicului nu se trasează nică-ieri întrucât acesta are menirea de a-l înălța peom pe culmile sfințeniei, oferindu-i după elibe-rarea de păcate, Darul cel mai de preț, pe careÎnsuși Mântuitorul Hristos ni L-a lăsat, Trupul șiSângele Lui.Sfântul Simeon Noul Teolog vorbește cumultă insistență despre calitățile pe care trebuiesă le întrunească părintele duhovnicesc: maipresus de toate, el trebuie să fie un om al vir-tuților creștine7, un om care prin viața sa, să tri-mită spre Dumnezeu. De asemenea, o condițieesențială pentru a fi un bun duhovnic este aceeade a fi în același timp un bun ucenic duhovni-cesc. „Nu poate da sfat cu putere multă decât celcare, la rândul său, primește un astfel de sfat”8.O mare importanță în viața sa trebuie să aibă cul-tivarea iubirii părintești față de păstoriții săi.„Deschide-ți inima (2 Corinteni 6, 13-16)deopotrivă pentru toți frații tăi, recomandă Sfân-tul Simeon, să ai o iubire egală pentru toată frăți-mea pe care o porți în tine, iar cinstea să o atri-bui cum se cuvine fiecăruia după vrednicia șimărimea virtuții lui, nepreferând celui duhov-nicesc și virtuos, nici chiar pe cel pe care-l soco-tești cel dintâi în slujirile turmei tale”9. Dragos-tea părintească a duhovnicului față de ucenicieste cea care leagă pe unii de alții și constituie„trăsătura caracteristică a unui adevărat părinteduhovnicesc”10. În același timp, duhovnicul tre-buie să fie întotdeauna un model de smereniedesăvârșită și de slujire.Un alt sfânt care ne oferă câteva aspectedespre persoana preotului duhovnic este SfântulGrigorie de Nazianz. O primă calitate necesarăpreotului duhovnic, ne spune Sfântul Grigorie deNazianz, este curăția sufletească, sfințenia vie-ții sale: „preoția înseamnă trăirea în har, din har,prin har și pentru har; ea este o sfințenie pro-gresivă a întregii ființe  a preotului atât prin

lucrarea continuă a harului personal pe care l-aprimit la hirotonie, cât și prin influența pe careo exercită asupra lui neîncetata împărțire a haru-lui pe care el o face credincioșilor prin SfinteleTaine”11. Un alt aspect identificat de Sfântul Gri-gorie ca fiind de maximă importanță în com-portamentul unui duhovnic este că acesta trebuiesă fie cea dintâi pildă de virtute, pe care văzân-du-l penitentul să dorească să îl imite și să îlurmeze în virtuți. „Noi, preoții, spune SfântulPărinte trebuie să ne ferim să fim pilde rele pen-tru păstoriții noștri”12. De asemenea, duhovnicultrebuie să fie un exemplu de deplină lucrare abinelui, lucrare care în viața preotului nu trebu-ie să cunoască nici un hotar, ci el trebuie „să facăîntotdeauna din binele săvârșit treaptă pentrupașii următori”13
Întrucât omul este o ființă complexă, iarsufletul și inima lui sunt taine negrăite, iar pe dealtă parte, este „atacat” de atâtea concepte, caredupă cum spuneam la început, exclud ideeasacrului și implicit a participării preotului înviața cotidiană, munca păstorului sufletesc, aduhovnicului este una grea. Tot Sfântul Grigo-rie o aseamănă cu munca unui om care „ar încer-ca să conducă și să îmblânzească o fiară cumulte fețe și cu multe chipuri, alcătuită din multefiare și mai mari și mai mici și mai domestice șimai sălbatice”14.În fine, duhovnicul trebuie să cunoascăfoarte bine sufletul omenesc, pentru a puteapătrunde cu delicatețe și tact până în zonele celemai tainice și mai ascunse ale acestuia. El trebuiesă cunoască psihologia sexelor și a vârstelor,pentru a putea administra cu maximă eficiențăduhovnicească remediile sau epitimiile potrivi-te fiecăruia.15
În concluzie, nu negăm importanța și fru-musețea psihologiei, însă aceasta nu poate înlo-cui nicidecum duhovnicia. Sfântul Grigorie deNyssa, încercând să exprime importanța duhov-nicului în viața omului și imposibilitatea ca aces-ta să fie înlocuit de oricine altcineva, spune:„Singură puterea dumnezeiască este în stare sădea nădejde acolo unde nu este niciuna și săarate o cale acolo unde pare cu neputință deaflat”16. Student teolog Vlad – Sergiu SanduAnul IV- Teologie Ortodoxă Pastorală
BibliografieSfântul Grigorie de Nazianz, Cuvânt de apă-rare pentru fuga în Pont sau despre preoție.Traducere, introducere și note de Pr. DumitruFecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiu-ne al Bisericii Ortodoxe Române, București,1998, I, III, p. 198Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheza 18– Alegerea și virtuțile egumenilor și păstorilor,în volumul Sfântul Simeon Noul Teolog, Cate-heze.Scrieri II, studiu introductiv și traducere:diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1999Sfântul Simeon Noul Teolog, Epistola 4.Despre cei ce se autohirotonesc învățători și seinvestesc ei înșiși în demnitatea apostolică fără
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Păcatul înseamnă eșec exis-
tențial, o deraiere de la traiecto-
ria voită de Dumnezeu pentru
om. Păcatul înseamnă o alterare
în însăși ființa omului și atrage
după sine pedeapsa divinității.
De aceea, mărturisirea păcatelor
se impune ca o necesitate și a
reprezentat un fenomen univer-
sal valabil, specific tuturor socie-
tăților omenești. Ceea ce a dife-
rit, însă, a fost modalitatea în
care omul religios și-a mărturisit
păcatele, îmbrăcând cele mai
variate forme: de la mărturisirea
publică la spovedania particula-
ră, de la simbolurile vestimenta-
re care trădau starea sufletească a
omului până la pocăința eviden-
tă din iudaism, manifestată prin
îmbrăcarea în sac și cenușă, de la
plânsul cel liniștitor la practicile
penitențiale medievale ce inclu-
deau autoflagelarea sau iminența
arderii pe rug pentru salvarea
sufletului. 

S-a păstrat însă în omenire
conștiința că păcatul are o inci-
dență directă asupra celor din jur,
că impietează asupra familiei, a
comunității mai largi: gintă, trib
etc., a neamului (în iudaism) dar
și asupra umanității întregi (în
creștinism). De aceea trebuie
mărturisit, spovedit și dezlegat.

În societățile arhaice secretul
însemna primejdie, deoarece tot
ceea ce rămânea ascuns putea
afecta organismul social văzut ca
un întreg. M. Eliade arăta, în
acest sens, că: „lucrul tăinuit
devine, prin simpla lui tăinuire,
primejdios omului și colectivită-
ții”.1 Dacă păcatul în sine, ca
transgresiune a normelor mora-
le, este un fapt primejdios pentru
persoana care-l săvârșește, dacă
la aceasta se mai adaugă și tăi-
nuirea lui, atunci devine „un fapt
teribil”, un „centru de energii
nocive”. În mentalitatea arhaică
se considera că puterile spiritua-
le provocate de tăinuire se răz-
bună pe întreaga comunitate.
Nenorocirile ce se abat asupra
tribului sunt explicate prin recur-
sul la problematica moralei
sociale, a păcatelor nemărturisi-
te. Secretul nu este specific rea-
lităților mundane, ci doar celor
sacre. Când se întâmplă o cala-
mitate, cum ar fi seceta, inunda-
țiile, când dispare vânatul sau
când se pierde o bătălie, membrii
comunității se grăbesc să-și măr-
turisească păcatele. Confesarea
păcatelor are loc fie înaintea, fie
în timpul unei activități funda-
mentale pentru existența tribului.2
În această logică trebuie înțelea-
să mentalitatea omului religios
arhaic, la care nu vom găsi secre-
te în ce privește viața intimă, fie-
care cunoscând tot ce se referă la
intimitatea aproapelui său. Inte-
resantă este însă și modalitatea în
care intimitatea era devoalată,
indicată. Aceasta se întâmpla nu
numai prin confesiunea verbală
directă, ci prin modul de a se
comporta cotidian și chiar prin
intermediul unor mijloace non-
verbale, cum ar fi îmbrăcămin-

tea. 
În societatea contemporană

comunicarea se face folosind
multe cuvinte, atât pentru că
unele au fost golite de sens, dar
și pentru că omul contemporan
obinuiește să se ascundă în spa-
tele cuvintelor. Mentalitatea
perioadelor istorice recente a
introdus conceptul de viață inti-
mă, privată, ce ține doar de per-
soana în sine, intrarea în intimi-
tatea celuilalt însemnând un gest
de impolitețe, care se pedepsește
printr-o imediată și necesară
punere la punct. Am început să
apreciem discreția celuilalt, stilul
englezesc sobru și discret s-a
impus. Viața intimă a devenit
tabu. Ne ascundem stările sufle-
tești, păcatele, întâmplările feri-
cite sau nefericite, adică tot ceea
ce aparține aspectului profan al
condiției umane, tot ceea ce se
supune devenirii. Aceasta deoa-
rece s-a pierdut înțelesul de uni-
tate de origine și de destin a
neamului omenesc. Societatea a
fost atomizată în tot atâția indi-
vizi câți oameni există, lipsiți de
conștiința că modul în care acțio-
nează cineva afectează persoana
în sine, familia, comunitatea din
care face parte și chiar întreaga
umanitate, într-un anumit mod.

Vorbind despre simbol, M.
Eliade arăta că: „Simbolul nu
capătă valoare şi nu exprimă rea-
litatea decât când participă la
viaţa unei culturi, e limbaj curent
între oameni, e viu, semnificativ
şi accesibil oricui şi e produs de
activitatea fantastică, mitică a
întregii societăţi”3. Ca expresie
a participării la viața unei cul-
turi, ca limbaj curent și accesibil
oamenilor trebuie înțeles simbo-
lismul jadului în China, sau
valoarea simbolică a fâşiilor de
batik din Java. 

Piatra de jad era considerată a
fi o piatră prețioasă în China
antică, fiind folosită cu o simbo-
listică magico-religioasă poliva-
lentă, întruchipând suveranitatea
și puterea în sfera socială, pana-

ceul universal în medicină, fiind
folosită pentru regenerarea tru-
pului, ca hrană a spiritelor și mij-
loc de obținere a nemuririi, potri-
vit concepției daoiste. Se
considera că jadul posedă toate
aceste calități în virtutea faptului
că întrupează principiul cosmo-
logic yang, ce incumbă calități
solare, imperiale, la fel ca aurul,
fiind încărcat de energie cosmi-
că. 

Însă funcțiunea magico-reli-
gioasă nu epuiza simbolismul
jadului, care avea valoare de lim-
baj simbolic între membrii
comunității, un limbaj criptic
pentru străini, dar înțeles de cei
din comunitate. Numărul, culoa-
rea și dispunerea pietrelor de jad
erau tot atâtea indicii pentru sta-
bilirea identității respectivei per-
soane, precizându-i genul, starea
civilă, apartenența la o anumită
clasă socială, la o familie, regiu-
ne etc. La fel se întâmpla și în
insula Java, unde „simbolismul
desenelor și culorilor unui batik
arată sexul și situația socială a
persoanei care-l poartă, anotim-
pul și prilejul cu care este purtat
etc.”,4 la fel ca în întreaga Poli-
nezie. Unele jaduri sau batik-uri
se poartă primăvara, altele în
timpul echinocțiilor sau solstiții-
lor sau în funcție de ocupațiile
agricole.

Prin toate aceste mijloace
vestimentare, omul arhaic îşi
arată starea socială, ocupația, stă-
rile sufletești care-l încearcă, îşi
mărturiseşte păcatele chiar, deoa-
rece viaţa personală interesează
întreaga comunitate, având
repercusiuni asupra tuturor mem-
brilor ei. De aceea trebuie devoa-
late, trebuie făcute cunoscute
tuturor, omul devenind transpa-
rent, sub aspect etic, pentru
semenul său. Transparența înain-
te de a fi mărturisită public prin
cuvinte este descoperită croma-
tic, prin culorile veșmintelor,
mimico-gestual, prin gesturile
făcute în mod public etc. Din
această perspectivă înţelegem

afirmaţiile lui M. Eliade în privi-
nța societăţilor tradiţionale în
care individul era integrat în
viața comunității prin mii de
„ritualuri permanente”, iar socie-
tatea, la rândul ei, era integrată
ordinii cosmice. Totul era inte-
grat într-o ordine, într-o colecti-
vitate sau într-un ansamblu mult
mai mare, individualul se supu-
nea colectivității, unul multiplu-
lui. Optima integrare socială a
tuturor membrilor ei îi făcea să
nu sufere de sentimentul însin-
gurării, aşa cum se întâmplă în
societăţile moderne luciferice, iar
integrarea și coeziunea socială
mult superioare îi dădeau indivi-
dului certitudinea că nu e singur
în Cosmos. Şi lucrul acesta este
mult mai important.

Lipsa de secrete era doar un
indiciu al unității sociale la care
au ajuns societăţile tradiţionale
religioase din trecut. În acest
sens, M. Eliade arăta în mod
expres că: «simbolismul vesti-
mentar solidarizează persoana
umană, pe de o parte cu Cosmo-
sul și, pe de alta, cu comunitatea
din care face parte, dând în
vileag direct, în fața fiecărui
membru al comunității, identita-
tea ei adâncă. Expresie simultană
a unei multiplicități de semnifi-
cații, solidarizare cu Cosmosul,
transparență față de societate: tot
atâtea funcții care vădesc același
avânt și aceeași orientare. Toate
converg spre o țintă comună:
abolirea limitelor „fragmentului”
care este omul în sânul societății
și în mijlocul Cosmosului și inte-
grarea lui într-o unitate mai
vastă: Societatea, Cosmosul».5
Oamenii societăţilor tradiționale
trăiau organic legaţi de marele
mister al Cosmosului.6 Aceștia
nu acceptau să confere întâmplă-
rilor profane un caracter tainic,
secret, care era propriu doar rea-
lităților sacre și teoriilor metafi-
zice. 

Dacă sub aspect etic omul
avea datoria de a fi transparent
pentru semenul său, chiar și în
ce priveşte viaţa intimă, erau
totuși trecute în planul tainei
învăţăturile dogmatice, referitoa-
re la realitatea transcendentă,
sacră, care erau primite prin ini-
ţiere și care aveau menirea de a fi
transmise tot prin inițiere, în
cadrul unei discipline arcane. De
exemplu, cererea „Ușile, ușile cu
înțelepciune să luăm aminte”, din
Liturghia ortodoxă, reprezină un
indiciu și o reminiscență a disci-
plinei arcana din creștinismul
primar, când catehumenii nu
aveau permisiunea să participe la
prefacerea euharistică, piscul
Sfintei Liturghii, nefiind bote-
zați. În mentalitatea omului
arhaic «după cum este un sacri-
legiu să tratezi realitățile sacre
într-un mod profan - tot așa e un
sacrilegiu să acorzi lucrurilor
profane o valoare sacră. Într-un
caz ca și în celălalt este o răstur-
nare de valori. Iar pentru orice
logică riguroasă (așa cum este
„logica primitivă”) o răsturnare

de valori aduce după sine o per-
turbare în întreaga armonie cos-
mică».7 Acesta era marele ade-
văr pe care-l cunoștea omul
religios arhaic și pe care nu-l mai
știe omul modern. Păcatul
nemărturisit aduce nu o pertur-
bare într-o armonie cosmică înțe-
leasă uneori greșit, panteist, ci în
ordinea morală a familiei res-
trânse și a familiei umane lărgite,
având consecințe asupra urmași-
lor (cf. Ieremia 31, 29; Iezechiel
18, 2: „Părinții au mâncat aguri-
dă și copiilor li s-au strepezit
dinții”). 

Societatea modernă și con-
temporană se remarcă printr-un
demers răsturnat, omul ascun-
zându-și cu pudoare transgresiu-
nile morale şi discutând deschis
tainele credinţei, atât cât le mai
înţelege el însuşi într-un prezent
desacralizat și secularizat. În loc
să fie preocupat de propria stare
sufletească, printr-un discurs
autoreferențial, omul contempo-
ran, distant și impersonal, prea
adesea acuzator la adresa religiei,
a Bisericii în particular, discută
despre probleme de credință pe
care nu le mai trăiește și nici nu
le mai stăpânește onorabil, ci
doar la nivelul unui minim ABC
doctrinar. Discursul rămâne la
stadiul de opinie neangajantă
religios, în timp ce vestimentația
mărturisește, involuntar ce-i
drept, îndepărtarea de rigorile
bunei cuviințe. Omul contempo-
ran posedă tot mai puțin simțul
eclesial, comunitar și comunio-
nal și se adâncește tot mai mult
într-o existență autonomă nevro-
tică. 

În societățile moderne a dis-
părut taina relativă la realitățile
sacre, orice om poate vizita și
chiar participa la manifestările
cultice ale altei religii sau con-
fesiuni creștine, poate avea
acces oricând la textul sacru al
altei tradiții religioase și poate
polemiza pe orice temă de cre-
dință. Adevărurile transmise
altădată sub aspru jurământ în
complicate ceremonii de iniție-
re, astăzi sunt vulgarizate, tra-
duse și tipărite în mii de exem-
plare. Cu toate acestea, este
dificil să afirmăm că sub raport
moral se înregistrează o evoluție,
omul contemporan manifestând
o tot mai vădită indiferență față
de propria stare sufletească. 

Diac. Dr. Caius Cuțaru
1 Mircea Eliade, Fragmenta-

rium, Editura Humanitas, Bucu-
rești, 1994, p. 63.

2 Ibid.
3 Ibid., p. 73. 
4 Paul Mus, Barabudur, I,

Arno Press, 1935, p. 332, cf. M.
Eliade,  Tratat de Istorie a reli-
giilor, Trad. de Mariana Noica,
Ed. a II-a, Editura Humanitas,
București, 1992, p. 349.

5 M. Eliade,  Tratat de Istorie
a religiilor, p. 349.

6 Idem, Fragmentarium, p.
63-64. 

7 Ibid., p. 65.
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Eveniment istoric la Parohia Arad-Șega II 
În duminica a V-a a Postului Mare,preoții și credincioșii parohiei Arad-Șega II s-au bucurat de prezența și slu-jirea ÎPS Arhiepiscop dr. Timotei Sevi-ciu, invitat fiind pentru sfințirea cruciicelei mari de pe cupola centrală a Bis-ericii noi.Acest eveniment a fost precedatde oficierea Sfintei Liturghii arhierești

în biserica veche. Cu acest prilej Înalt-preasfinţia Sa a ținut un cuvânt deînvățătură în care a tâlcuit mesajulacestui popas duhovnicesc din post,amintind de Cuv. Maria Egipteanca șide Evanghelia zilei: „Cuv. MariaEgipteanca oferă prilejul observăriiputerii pe care o poate câștiga în urmaunei pocăințe adevărate. De aici, prinduminica aceasta se face introducereîn săptămâna Floriilor, a intrării Dom-nului în Ierusalim, Mântuitorul pre-vestind prin cele relatate de pericopaevanghelică, jertfa Sa. Roadele ei leprimesc credincioșii prin Euharistie,de care trebuie să ne apropiem dupăadâncă cercetare prin spovedania înfața părintelui duhovnicesc, dacă sepoate cât mai des, ca să nu lăsămLiturghia fără de participarea noas-tră”.ÎPS Părinte Arhiepiscop a amintitcelor prezenți că biserica nouă ce seconstruiește în parohie a fost, la unmoment dat, proiectată ca viitoare cat-edrală a Aradului, ulterior fiind aleasăo altă locație, construcția de acumrămânând pentru acest cartier caviitoare biserică parohială. De aseme-nea, a mulţumit constructorului crucii,domnului Lazăr, care datorită abil-ităților și seriozității sale a fost ales săfacă lucrări asemănătoare în multelocuri, amintind aici de MănăstireaDobrești, ctitorie a PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel... după care i-a felicitat pe toți, preoți și credincioși,rugând pe Domnul Hristos să le deaputere să continue finalizarea, cât maicurând, a acestei zidiri materiale șiduhovnicești care este biserica cu hra-mul Înălțarea Domnului”.La final, Preotul Gheorghe Iova,parohul bisericii, a adresat un cuvântde mulțumire ÎPS Timotei pentru fap-tul că a acceptat și a dat curs invitațieifăcute, arătând prin aceasta un semn deînaltă cinstire a jertfei pe care credin-cioșii parohiei Arad-Șega II au făcut-o și o continuă, prin zidirea acestuinou lăcaș de care au atâta nevoie
Duminica Floriilor laCatedrala Arhiepiscopală 
De sărbătoarea Intrării Domnuluiîn Ierusalim, Arhiepiscopul Aradului,ÎPS Părinte Timotei, a oficiat SfântaLiturghie la Catedrala arhiepiscopală

,,Sfânta Treime” din Arad. La slujbă auparticipat pe lângă soborul slujitor alcatedralei sute de credincioși, mulțidintre ei s-au spovedit și împărtășit.În cadrul cuvântului de învățăturăsub titlul ,,Pelerinajul floriilor”, titlupotrivit citirilor de praznic, Chiriarhuls-a referit la însemnătatea acestuia înlume şi mai ales în ţara noastră, dupămodelul celui de la Locurile Sfinte. Eleste împlinit de Domnul însuşi,întâmpinat în Cetatea Sfântă, cavenind în numele cerului şi gătind

calea pentru cei care o urcă. Pentruaceasta, însă, este de trebuinţă contin-uarea acesteia prin pelerinajul crucii,calea jertfei Mântuitorului, pe careînsuşi o face prin Taina SfinteiSpovedanii şi Împărtăşanii, după chip-ul sfinţilor, între care şi martirii brân-coveni, a amintit ierarhul. Înaltpreas-finţia Sa a vorbit în continuare despreînsemnătatea acestui mare praznic pre-cum şi de faptul că pelerinii zilelornoastre aduc ramuri de salcie îndiferite biserici pentru a contribui şiei, fiecare în parte la bucuria IntrăriiMântuitorului în Ierusalim. Astfel, eimerg pe căile Domnului spreÎmpărăţia cerurilor.Răspunsurile la Sfânta Liturghieau fost date de către corul CatedraleiArhiepiscopale din Arad, condus decătre diac. Laviniu Morariu.
Moment înalţător la Penitenciarul de maximăsiguranţă 
În ziua de sâmbătă, 19 aprilie2014, Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscop al Aradului, însoţit dePreacucernicul Părinte ConsilierGabriel Mariş, a oficiat Slujba ÎnvieriiDomnului şi Mântuitorului nostru

Iisus Hristos la Biserica cu hramul„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de laPenitenciarul de maximă siguranţă dinArad. Au participat la slujbă un efec-tiv de 40 de persoane private de liber-tate, care s-au rugat pentru iertareapăcatelor, pentru sănătatea trupească şisufletească.După Sfânta Slujbă, Înaltpreas-

finţitul Timotei a ţinut un cuvânt deînvăţătură celor prezenţi la sărbătoareaÎnvierii Domnului, dorindu-le ca viaţafiecăruia să fie o înviere spre Împărăţialui Dumnezeu.În încheiere Părintele capelanCiprian-Vasile Cucu a mulţumit Înalt-preasfinţitului Arhiepiscop Timoteipentru dragostea şi purtarea de grijă decare dă dovadă pentru persoanele pri-vate de libertate care se află custodiatela Penitenciarul din Arad.
Sărbătoarea ÎnvieriiDomnului 
Sărbătoarea Învierii Domnului aconstituit pentru clerul şi credincioşiiArhiepiscopiei Aradului, şi în acest an,prilej de alese bucurii duhovniceşti. Înaceste zile Înaltpreasfinţitul Arhiepis-cop Timotei a fost prezent la sfinteleslujbe şi la momentele spirituale maiimportante care s-au desfăşurat înoraşul de reşedinţă.În seara zilei de sâmbătă, la Aero-portul Internaţional Arad, Înalt-preafinţitul Timotei a întâmpinatvenirea luminii sfinte, adusă de laMormântul Domnului, din Ierusalim,prin grija Sfintei Patriarhii şi a Consil-iului Judeţean Arad. În cuvintele cân-tării ,,Lumină lină” Chiriarhul aîmpărţit din sfânta lumină preoţilorprezenţi, spre a ajunge în toate biseri-cile din eparhie. Cu acest prilej, într-oscurtă alocuţiune, a arătat importanţa şisimbolismul luminii, a luminii luiHristos, care luminează pe tot omulce vine în lume, considerând momen-tul întâmpinării ca fiind un preambulla slujba de Înviere.În noapte, la Catedrala SfântaTreime, Arhiepiscopul Aradului asăvârşit slujba Învierii Domnului,înconjurat de soborul preoţilor şi dia-conilor catedrali, în prezenţa unuinumăr impresionant de credincioşi,adresând, la momentul potrivit, unpărintesc cuvânt de învăţătură.

În dimineaţa primei zilede Paşti, ÎnaltpreasfinţitulTimotei a oficiat SfântaLiturghie Arhierească laCatedrala Arhiepiscopală
În cadrul cuvântului de învăţătură,referindu-se la pericopele biblice alesărbătorii (Fapte 1, 1-8, Ioan 1, 1-17),ierarhul a vorbit despre ,,Roadele Jert-fei Mântuitorului Hristos” – insistândîn mod deosebit asupra celor douăSfinte Taine: Spovedania şi Euharistia.

Comuniunea cu Hristos Domnul,împărtăsirea cu El prin dumnezeieștileTaine, o sugerează deosebit imno-grafia Sfintelor Paști, imnele, ca deexemplu următorul care, pleacă de laprefigurările Vechiului Testament,reamintind din istoria biblică miracu-loasa salvare de sete și foame apoporului ce peregrina în pustie, spre

pământul făgăduinței:„ Veniți să bembăutură nouă, nu din piatră stearpăfăcută cu minuni, ci din izvorulnestricăciuni, cel izvorât din mormân-tul lui Hristos, întru Care ne întărim”.Se recunoaște aici legătura cu învăță-tura paulină, despre părinții care „aumâncat aceeași mâncareduhovnicească, și toți aceeași băuturăduhovnicească au băut, pentru că beaudin piatra duhovnicească ce îi urma.Iar piatra era Hristos”, a amintit chiri-arhul.În după-amiaza zilei, după ce aparticipat la slujba Vecerniei în biser-ica parohiei Arad-Centru, Înaltpreas-finţia Sa a oferit ostenitorilor Centru-lui eparhial şi preoţilor din municipiutradiţionala recepţie de Paşti, la reşed-inţa chiriarhală. Pe langă aceştiaau maifost prezenţi oficilităţi şi reprezentanţiai mass-media locală, precum şi alţicredincioşi.
Slujire arhierească, în adoua zi de Paşti,la Catedrala Veche 

A doua zi de Paşti, preoţii şi cred-incioşii de la Parohia Ortodoxă AradCentru, au avut bucuriaduhovnicească de-al avea în mijlocullor pe Întâistătătorul Eparhiei arădene,pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei.

Înaltpreasfinţia Sa a săvârşitSfânta Liturghie Arhierească împre-ună cu un sobor de clerici ai cate-dralei vechi, în prezenţa unui marenumăr de credincioşi, care ca defiecare dată au umplut locaşul decult.În cuvântul de învăţătură, axatpe tâlcuirea pericopelor scripturis-tice din această zi de Praznic, Chiri-arhul a vorbit despre ,,comuniuneacu Hristos Domnul care determinăpe credincios la cultivarea celor maiînalte virtuți. Cei ce le practicădesigur că descoperă măreția și fru-musețea creațiunii, odată cuprezența Duhului dumnezeiescpreîntors în ei și în ea. Creștinismulleagă de păcat împuținarea viețiisufletești, stricăciunea și moartea,starea care permanentizatădesignează iadul și moartea veșnică.În rai toate sunt sublime, întrucâtreprezintă realități ale iubirii nes-fârșite ale lui Dumnezeu față de toțiși de toate. Iată de ce fiecare pămân-tean trebuie să fie un grădinar, căcipământul însuși are menirea să dev-ină o grădină, ca la început. Aceas-ta înseamnă că, îndeosebi credin-ciosul, pe lângă sarcina de a cultivapământul pe care trăiește, e necesarsă desțelenească ogorul propriuluisuflet și să-l lucreze, spre a puteaculege roadele nepieritoare. În felulacesta, înseamnă că însuși pământuldin care e zidit se curăță și se

sfințește prin munca omenească,pentru a fi cu adevărat raiul în careDumnezeu sălăşluiește ca într-untemplu.Sugestiv în această privințăeste faptul că sfintele noastreașezăminte sunt cunoscuteîndeobște ca niște grădini ale MaiciiDomnului. Totodată, credinciosuldobândește printr-o atare lucrareconștiința obligației de a înfru-museța pământul, ca și cerul, mailămurit spus, universul întreg”, aîncheiat chiriarhul.
A treia zi de Paşti laMănăstirea arădeanăArad-Gai
Arhiepiscopul Aradului Timo-tei, a oficiat în a treia zi de PaștiSfânta Liturghie în biserica Mănă-stirii arădene ,,Sfântul SimeonStâlpnicul” din Arad-Gai, la care auparticipat sute de arădeni.În cadrul cuvântului de învăță-tură, Înaltpreasfinția sa a vorbitdespre descoperirea Mântuitoruluicelor doi călători care mergeau spreEmaus, la binecuvântarea şi frân-gerea pâinii şi despre faptul că Mân-tuitorul este înaintea noastră la toatesfintele slujbe ale Bisericii, ca și larugăciunile fiecăruia de la naștereși până la moarte și dincolo dehotarele vremelniciei. La una dintre

cele mai sublime taine creștine, aceaa iertării păcatelor, spovedania,preotul chiar învață așa pe credin-cios: „ Iată, Hristos stă nevăzut, pri-mind mărturisirea ta... Iată și sfântaLui icoană înaintea noastră este. Șieu sunt numai un martor, ca să măr-turisesc înaintea Lui toate câte îmivei spune...” Iar la Sfânta Liturghie,pentru primirea cu vrednicie aPreacuratului Trup și ScumpuluiSânge al Mântuitorului, tot preotulse roagă așa: „Ia aminte, Doamne,Iisuse Hristoase, Dumnezeul nos-tru, din sfânt locașul Tău și de pescaunul slavei împărăției Tale șivino să ne sfințești pe noi, Cel ce susîmpreună cu Tatăl șezi și aici în chipnevăzut, împreună cu noi ești...”.Slujba liturgică bine primită poate fisăvârșită numai în comuniunea cuDumnezeu și aproapele și în împă-carea cu sine. Pentru a-L avea peHristos între noi, trebuie să-L avemîn noi arătând că este viu în sufleteprin tot ce avem mai bun şi facemmai bine, potrivit zicerii Apostolu-lui Neamurilor, Sfântul Pavel: „ nueu mai trăiesc, ci Hristos trăiește înmine”. Să ne rugăm în aceste zile deSfinte Paști, cu aceleași cuvinteîntăritoare rostite mereu: „... pre-cum în mijlocul ucenicilor Tăi aivenit Mântuitorule, pace dându-lelor, aşa vino și la noi și ne mântu-iește”. Amin.Continuare în pagina 6
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Popas duhovnicesc deSfântul Mare Mc.Gheorghe, la MănăstireaFeredeu
În ziua de 23 aprilie, când esteprăznuit Sf. Mare Mucenic Gheorghe,purtătorul de biruinţă, încă de la oreledimineţii, sute de credincioşi din Pod-goria Aradului şi împrejurimi, şi-auîndreptat paşii spre Mănăstirea Fere-deu, cu ocazia prăznuirii unuia dintrehramuri. Bucuria a fost deosebităîntrucât în fruntea soborului slujitor afost prezent Întâistătătorul eparhiei,Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei al Aradului.În cuvântul de învăţătură, după cea evocat prin cuvinte alese personali-tatea Sfântului Mare Mucenic Gheo-rghe, purtătorul de biruinţă, Înalt-preasfinţia Sa a vorbit despre perioadaîn care ne aflăm, adică SăptămânaLuminată: ,,Un izvor de lumină devineşi un simbol cu multe tălmăciri pentrusuflet. Ajunge o licărire pentru a lumi-na nu numai în preajmă, ci până înăun-trul fiinţei privitorului. De aceea olumină întreţinută cu scumpătatereprezintă însăşi persoana, starea sa înraport cu celelalte, pe care le poartă încuget din latura celor vii sau a celoradormiţi. De asemenea, este simbolulsau realitatea unei prezenţe tainice cechezăşuieşte comuniunea dorită. Dreptaceea, se aprinde lumânare nu doar cajertfă pentru trebuinţele imediate, ci şispre slava lui Dumnezeu şi cinstireacelor ce au strălucit prin părtăşia dinlumina cerească. În limba noastră,poate mai mult decât în altele, noţiuneade lume şi lumină se împletesc vrândpoate să arate cum cea dintâi estestrăbătută mereu de cealaltă spredesăvârşire”, a spus chiriarhul.La finalul Sfintei Liturghii Înalt-preacuviosul Părinte arhimandrit Ilar-ion Tăucean, stareţul Sfintei Mănă-stiri, a adus cuvânt de aleasămulţumire Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei, pentru prezenţaîn mijlocul slujitorilor şi pelerinilorveniţi la această zi de praznic, precumşi pentru grija părintească care o arefaţă de Mănăstirea Feredeu şi obşteaei. De asemenea, părintele stareţ, amulţumit tuturor oficialităţilor şi cred-incioşilor care au participat la SfântaLiturghie Arhierească.

Încheierea ProiectuluiEuropean Transfrontalier la Arad
Sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii”,din cadrul Săptămânii Luminate dinacest an (25 aprilie 2014), a cuprins șio serie de manifestări dedicateîncheierii pentru Arhiepiscopia Aradu-lui a Proiectului European Trans-frontalier HURO/1101/090/2.1.3,având ca scop crearea de condiţii pen-tru dezvoltarea turismului religios, înjudeţele Békés şi Arad, prin inter-mediul Bisericii Ortodoxe Române.Proiectul a fost înaintat în comun decătre Episcopia Ortodoxă Română dinUngaria, în calitate de aplicat principal,Arhiepiscopia Aradului și FundațiaPublică pentru dezvoltarea localitățiiOtlaca Pustă și a avut ca durată deimplementare perioada 01.04.2012 şi30.04.2014.Evenimentul de la Arad a începutprin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghiesăvârșită în comun, în biserica ParohieiMicălaca Veche II, de ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-

lui, Preasfințitul Părinte Siluan, Epis-copul Eparhiei Ortodoxe Române dinUngaria și un sobor de Preoți și Diaconidin Ungaria și România. La evenimentau participat multe oficialități de rangînalt, din România și Ungaria. Lucrările realizate prin Proiect decătre Arhiepiscopia Aradului au fost:înființarea unui centru ecumenic, prinamenajarea și renovarea parcului delângă biserica Parohiei MicălacaVeche II, care a cuprins un spațiusocial interconfesional, spațiu deexpoziție a unor obiecte de cult,foișoare de odihnă pentru vizitatori,ecran de proiecție, trotuare și spații

pietonale pavate, zone verzi și plante,bănci, iluminare ornamentală, etc, darși organizarea unor evenimente bis-ericești și culturale, precum: întâlniricorale, tabere de pictură și olărit pen-tru copii, excursii la biserici și mână-stiri din jurul Aradului, serbări reli-gioase, desfășurate în județul Arad, darși în Ungaria, etc.Proiectul a fost realizat în cadrulProgramului de Cooperare Trans-frontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu), cu sprijinulUniunii Europene şi cu cofinanţareaFondului de Dezvoltare Regională dinEuropa, respectiv al Republicii Ungareşi României.
Duminica a doua dupăPaşti la Catedrala arhiepiscopală 

În Duminica a doua după Paşti,numită şi Duminica Sfântului ApostolToma, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei a săvârşit SfântaLiturghie arhierească la Catedralaarhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad.În cadrul cuvântului de învăţăturăintitulat ,,Credinţă în înviere”, chiri-arhul le-a tâlcuit cuvintele scripturis-tice (Ioan 20, 19-31 şi Faptele Ap. 5,12-30), arătând că: ,,Hristos Domnulcu care ne împărtăşim la SfântaLiturghie este cel jertfit şi înviat; nuputem despărţi în El starea de jertfă destarea de înviere. Toate rămân în per-soană; cu atât mai mult rămân în per-soana Lui marele şi mântuitoarelefapte de însemnătate unică pentru toţioamenii. Dacă n-ar fi înviat, nu ne-am putea împărtăşi cu trupul rămasmort, dacă n-ar păstra în El starea dejertfă, nu am putea să ne însuşim put-erea unei vieţi în duh de jertfă saudăruire. De aceea, împărtăşindu-ne deTrupul şi Sângele Mântuitorului jert-fite şi curate, mai de cu seamă în acestAn euharistic, ne împărtăşim şi de put-erea pentru o viaţă pământească încurăţie, mai mult şi de arvuna învieriişi a vieţii veşnice, tocmai prin faptulridicării vieţii pământeşti la starea dejertfire şi dăruire străbătută de putereajertfei lui Iisus Hristos”, a spus Înalt-preasfinţia sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărulteolog Gheorghe-Cristian Pop a prim-it Sfânta Taină a hirotoniei întru dia-con. ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE ȘISOCIALE
Concert prepascal al Corului masteranzilorarădeni
În duminica a V-a a Postului Mare,corul dirijorilor masteranzi ai Facultățiide Teologie Ortodoxă Ilarion V.Felea ai Universității Aurel Vlaicu din

Arad a susținut un concert prepascalsub genericul Crucii Tale ne închinămStăpâne. Acesta a avut loc în bisericaparohiei Arad-Șega II, ProtopopiatulArad, în prezentarea Pr. Lect. Dr. FilipAlbu.Textele muzicale alese de dirijor,Conf. dr. Mircea Buta, au avut darul dea scoate în evidență calitatea, rostul șirolul slujirii jertfelnice a MântuitoruluiIisus Hristos, fiind o înălțătoarepregătire în exercițiul postirii spredobândirea bucuriei pascale.
Cântecul care te cheamăla rugăciune

În cadrul parteneriatului dintreBiserica Ortodoxă Gurahonţ şi Liceul,,Ioan Buteanu”, în fiecare an, înaceastă perioadă, în parohia Gurahonţ,în cadrul programului catehetic ,,Hris-tos împărtăşit copiiilor” se desfăşoarăconcursul de bătut toaca cu premii deSfintele Paşti ,,Cântecul care techeamă la rugăciune”. Anul acesta îndata de 08 aprilie 2014 între orele 09– 11:00 a avut loc ce-a de-a şaseaediţie a concursului, care s-a desfăşu-rat în curtea Sfintei Biserici, în faţaunui numeros public format din elevisi părinţi. Au participat, înscriindu-seca şi concurenţi 54 de elevi din clase-

le V-VIII de la Liceul ,,Ioan Buteanu”Gurahonţ; Şcoala generală Almaş;Şcoala Generală Dieci.
,,Şcoala Altfel” la Biserica din Gurahonţ

În cadrul programului catehetic„Hristos împărtăşit copiiilor” şi prin

parteneriatul existent între BisericaOrtodoxă Gurahonţ şi Liceul ,,IoanButeanu”, la iniţiativa cadrelor didac-tice, clasele I-IV, aflându-se în săp-tămâna ,,Şcoala Altfel” au participat îndata de 09 aprilie 2014, în bisericaparohială ,,Buna Vestire” la o dez-batere pe tema: ,,Delicvenţa juvenilăca păcat înaintea lui Dumnezeu”tratată de preotul paroh Dorel-CrăciunMoţ.
Omagierea Sfinţilor Martiri Brâncoveni la Liceul Pedagogic din Arad

Miercuri 9 aprilie 2014, în săp-tămâna „Să ştii mai multe, să fii maibun!” la Liceul Pedagogic „DimitrieŢichindeal” din Arad a avut loc oactivitate ştiinţifică de omagiere aSfinţilor Martiri Brâncoveni. Activi-tatea s-a desfăşurat în sala festivă aliceului şi a avut ca partener, Semi-narul Teologic Ortodox Român dinArad.Manifestarea a debutat in jurul orei10 prin cuvântul de salut adresat invi-taţilor. A urmat expunerea referatelor,în Power Point, de către elevi ai Liceu-lui Pedagogic şi ai Seminarului Teo-logic. Între expuneri s-a recitat douăpoezii, dedicate domnitorului Con-stantin Brâncoveanu, de către eleveale Liceului Pedagogic. În finalulactivităţii, un grup vocal de la Semi-narul Teologic, au interpretat câtevacântări specifice Postului Mare, subconducerea pr. prof. Tiberiu Ardelean.La această activitate au participatelevi şi profesori din cadrul LiceuluiPedagogic şi din cadrul SeminaruluiTeologic, de asemenea doi delegaţi dinpartea Arhiepiscopiei Aradului: Preacu-viosul Părinte dr. Teofan Mada, vicaradministrativ şi Preacuviosul Părintedr. Iustin Popovici, consilier cultural şidirectorul Seminarului Teologic Orto-dox Român din Arad, preacucerniculpr. prof. Pompiliu Gavra.Acţiunea s-a bucurat de un realinteres ştiinţific şi cultural, înscriindu-se în şirul manifestărilor dedicateSfinţilor Martiri Brâncoveni cu prile-jul a 300 de ani de la moartea lor mar-tirică.
Taina Sfântului Maslupentru persoanele vârstnice din cadrulDDACP Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, miercuri în SăptămânaFloriilor, toți cei 8 preoți din cadrul

Sectorului Social-Filantropic alArhiepiscopiei Aradului, s-au întâlnitla Centrul de îngrijire și asistență pen-tru persoanele vârstnice din cadrulDirecției de Dezvoltare și AsistențăComunitară a Primăriei Arad. Pentrucei 150 de vârstnici găzduiți aici, s-asăvârșit Sfânta Taină a Maslului.

Post si bucurie
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, Sectorul Social Filantropical Arhiepiscopiei a desfăşurat înparteneriat cu Direcția Generală deAsistență Socială şi Protecția Copilu-lui Arad, un program specific perioad-ei bisericești în care ne aflăm, intitulat„Post și bucurie”.Aceste întâlniri au avut ca obiec-tiv apropierea copiilor de Biserică,explicarea perioadei Postului Mare, aimportanței săvârșirii faptelor bune,înțelegerea și punerea în practică apostului și a rugăciunii, ca mijloacede pregătire pentru spovedanie șiîmpărtășirea cu Hristos. De asemenea,copiilor le-a fost subliniată şi bucuriacu care trebuie ținut postul dacă dorimsă fie răsplătită jertfa trupului nostru.Catehizarea copiilor s-a făcut și prindiscuțiile libere cu aceștia, oferireaunor răspunsuri la întrebările adresate,aplicarea ideilor desprinse din fru-moasele pilde rostite de preoții impli-cați. Activitatea social filantropică afost posibilă şi datorită implicării șisprijinului D-lui Viorel Enache – noulDirector al D.G.A.S.P.C. Arad şi aşefilor de centre din cele trei localitățiIneu, Lipova şi Sântana care au pustoate cele necesare la dispoziția orga-nizatorilor. Coordonatorii programuluiau fost pr. Gabriel C. Mariş - consili-er social al Arhiepiscopiei Aradului şiDl. Sorin Roşca - inspector în cadrulD.G.A.S.P.C. Arad. 

,,Şcoala Altfel,, în parohia Cintei. Tradiţiide Sărbătoarea Floriilor
Cu prilejul programului ,,Şcoalaaltfel”, vineri 11 aprilie 2014, laprăznuirea Sfântului Calinic de la Cer-nica, elevii de la clasa pregătitoare pânăla clasa a VIII-a, îndrumaţi de profe-sorul de religie Buntean Sebastian, auparticipat la Sfânta Liturghie în biseri-ca parohială cu hramul ,,Înălţarea Dom-nului”. La finalul Sfintei LiturghiiPărintele paroh dr. Nicu Breda, încuvântul de învăţătură adresat elevilorşi credincioşilor s-a referit la personal-itatea duhovnicească a Sfântului Calin-ic şi a dezbătut aspectul legat de impor-tanţa Tainei Sfintei Spovedanii înspecial pentru tinerii din vremea noas-tră. Cuvântul despre Sfânta Spovedaniea fost o pregătire a elevilor pentru ajunulSărbătorii Intrării Domnului în Ierusal-im când s-a oficiat de către preotulparoh slujba Vecerniei iar la finalulacesteia copiii din toate clasele şcoliigenerale din parohie s-au mărturisit încadrul Tainei Sfintei Spovedanii.A urmat apoi pelerinajul din ajunulde Florii pe uliţele satului, când copiiiîn procesiune, însoţiţi de părinteleparoh şi profesorul de religie au adussalcia la Sfânta Biserica spre a fi sfinţităla utrenia sărbătorii. Această tradiţieare o vechime considerabilă în aceastăparohie, fiind întreruptă în perioadacomunistă. Având în vedere impor-tanţa acesteia pentru credincioşii paro-hiei, în urmă cu 13 ani pr. paroh NicuBreda a reînviat această tradiţie care areloc în fiecare an în această perioadă.În ziua Intrării Domnului înIerusalim, alături de o mulţime mare decredincioşi, în cadrul Sfintei Liturghiitoţi copii s-au împărtăşit cu Trupul şiSângele Domnului pregătindu-se astfelfiecare pentru a parcurge săptămânaMântuitoarelor Patimi dar şi pentru aajunge la bucuria Sfintei Învieri.Continuare în pagina 7
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Judecata, piesă de teatrureligioasă jucată în duminica Floriilor deelevii Şcolii GimnazialeGrăniceri

În Duminica Floriilor la Căminulcultural din Grănieri s-a jucat pentruîntâia oară piesa de teatru ,,Judecata”.Acest eveniment a avut loc în colabo-rare cu Biserica Ortodoxă dinGrăniceri şi cu susţinerea Primărieidin localitate.Elevii Şcolii Gimnaziale Grăniceriau interpretat într-un mod exemplarpersonajele care au luat parte la jude-cata Domnului nostru Iisus Hristos.Piesa a fost scrisă de profesorul dereligie ortodoxă Paul Krizner fiindalăctuită pe patru acte.La acest eveniment au luat cuvân-tul şi domnul primar Claudiu Bătrânuţcare a mulţumit ptofesorilor şi elevilorpentru această iniţiativă urându-letuturor care poartă numele acestei ziledeosebite la mulţi şi fericiţi ani, apoidoamna director Alina Rodica Boncaa adresat un mesaj de salut atât pub-licului cât şi elevilor subliniind faptulcă acest spectacol pascal ,,este o pre-mieră în comuna noastră şi totul sedatorează colegului nostru domnuluiprofesor de religie”.După jucarea piesei s-a continuatcu prestaţia corului Şcolii GimnazialeGrăniceri care au interpretat piese pas-cale întroducându-i pe toţi în atmos-fera Săptâmânii celei Mari. La sfârşitacelaşi cor le-a cântat La mulţi ani

tuturor celor ce şi-au petrecut după-masa de Florii în acest cadruduhovnicesc plin de pace şi bucurieduhovnicească.
Elevi seminariști arădenipremiați la EtapaNațională a Olimpiadeide Religie

În perioada 23-26 aprilie a.c., aavut loc la Alba Iulia, Etapa Naționalăa Olimpiadei de Religie pentru Semi-nariile și Liceele Teologice din țară.De la Seminarul Teologic OrtodoxArad au participat: Dărăştean Flaviusdin clasa a IX-a (Vechiul Testament),Drăgan Cătălin-Iulian din clasa a X-a(Noul Testament), Muţ Ştefan-Ioan dinclasa a XI-a (Istoria Bisericii OrtodoxeRomâne) și Lerinţi Andrei din clasa aXII-a (Dogmatică Ortodoxă). Dintre aceștia, elevul Muț Ștefan-Ioan a obținut media 9,40 la discipli-na Istoria Bisericii Ortodoxe Române(coordonator Pr. Prof. PompiliuGavra) și a primit premiul al II-lea, iarelevul Drăgan Cătălin-Iulian a obți-nut media 8,60 la disciplina Noul Tes-tament ( coordonator Pr.Prof. Pompi-liu Gavra) şi a primit premiul special.

FESTIVALUL DE SPIRITUALITATE ȘI ARTĂ SACRĂ ,,FILOCALIA”
Festivalul de artă sacră „Filocalia”,s-a desfășurat la Arad în perioada 4-13aprilie 2014. Organizatorii, ConsiliulJudețean Arad, Centrul CulturalJudețean Arad, într-un parteneriat cuArhiepiscopia Aradului, au prezentatun program pentru toate inimile. Edițiadin acest an, închinată Sfinților Martiri

Brâncoveni, a fost realizată numai decătre artişti, îndrăgostiţi de frumuseţeşi care lucrează pentru ea: poeţi şioameni de literatură, pictori, critici deartă, muzicieni, scriitori, oameni deteatru şi cineaşti. La reușita Festivalului Filocalia și-au dat concursul Doina Mândru,

Director la Centrul Cultural PalateleBrâncovenești, curatorul expoziției deicoane a artiștilor Elena Murariu, Grig-ore Popescu, Gabriel Toma Chituc,Ioan Popa, Mihai Coman etc. Expoz-iția de icoane (4-13aprilie) a fost închi-nată credinței mărturisitoare a SfințilorRomâni și, în special, Sfinților MartiriBrâncoveni, mucenici ai iubiriidesăvârșite de Dumnezeu și ctitori aiethosului românesc.Manifestările cultural-spirituale aufost întregite prin participarea urmă-torilor invitații: Pr. DionisieIgnat („Duhovnicii de ieri și de astăzi :Cleopa Ilie, Paisie Olaru, ArsenieBoca și Teofil Părăian”, 5 aprilie, ora18, Filarmonica de Stat, Arad),actorul Dorel Vișan (Cuvânt și rugăci-une „De vorbă cu Domnul”, 6 aprilie,ora 18, Filarmonica de Stat, Arad),grupul psaltic Byzantion (Concertulde muzică „Psaltichia rumânească lacurtea lui Constantin Brâncoveanu”,11 aprilie, ora 18, Filarmonica de Stat,Arad), actrița Ana Calciu, regi-zorul Marian Popescu ( Spectacolulde teatru creștin „Diaconița Olimpia-da”, 12 aprilie, ora 18, Filarmonica deStat, Arad), actorul Dan Puric („Suflet

românesc”, 13, aprilie, Filarmonica deStat, Arad).
Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, la ultima conferințăASCOR Arad, din Postul Mare
Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei, Arhiepis-cop al Aradului, la invitația ASCOR

Arad, PS Lucian Mic, EpiscopulCaransebeșului, a susținut o confer-ință duhovnicească sub genericul,,Postul Mare ca timp al pocăinței”, înAula Colegiului Naţional ,,MoiseNicoară”din Arad.În meditația duhovniceascăprezentată, Preasfinția Sa a subliniatcontextul liturgic al Postului Marecare determină o atitudine depocăință, prin sfintele slujbe care seoficiază cu precădere acum: Canonulcel Mare, Liturghia darurilor maiînainte sfințite, rugăciunea Sf. EfremSirul, zilele aliturgice, precum șichipurile duhovnicești ale Dumini-cilor perioadei Triodului, toate fac dinacest răstimp unul deosebit, unic. Încontextul celor lecturate din carteaEclesiatul, cap.3, v. 1-8, PreasfinţiaSa a marcat vremea postului ca vremede pocăință urmând interpretarea tex-tului de mai sus: „vreme este să nerugăm mai mult, ...să-i zidim în binepe cei din jurul nostru,... să nebucurăm duhovnicește, după cum săplângem, să ne jelim pentru păcatelenoastre,...să ne ostenim cu tăcerea, ....să iubim întreit: pe Dumnezeu, pesemeni și pe noi înșine, ....săînțelegem că vremea de pace nu poatefi agonistă fără războiul împotrivapatimilor”.La finalul conferinței a urmatsesiunea de întrebări și răspunsuri.Moderator al conferinţei duhovniceştia fost studentul teolog Marius-MartinLăscoiu, preşedintele Filialei ASCORArad.
Săptămână duhovnicească în parohia Cintei

Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, în perioada31 Martie - 6 Aprilie 2014, părinteleparoh Nicu Breda a organizat în paro-hia Cintei, protopopiatul Arad, o săp-tămână duhovnicească statornicită,potrivit tradiţiei locului.Tema generală a acestei săp-tămâni s-a încadrat contextului propusspre meditaţie duhovnicească de cătreSfântul Sinod asupra Tainei SfinteiSpovedanii şi a Sfintei Euharistii, darşi a cinstirii Sfinţilor Brâncoveni la

300 de ani de la martiriul lor (1714-2014).Dintre invitații care au adresatcuvinte duhovnicești pline de înțelep-ciune, amintim: Părintele DionisieIgnat, duhovnicul Sfintei MănăstiriAlbac;Pr. Prof. Constantin Rus de laFacultatea de Teologie Ortodoxă dinArad; Pr. Prof. Codin Şimonca de laSeminarul Teologic Ortodox Arad;Pr. Prof. Dacian Nan de la SeminarulTeologic Ortodox Arad; Pr. CiprianIlica de la parohia vecină SinteaMică; Preacuviosul Părinte IustinPopovici, consilier cultural laArhiepiscopia Aradului; iar în ultimaseară, preotul și credincioșii parohieiau avut bucuria de-a avea în mijlocullor pe ÎPS Timotei, ArhiepiscopulAradului, care le-a împărtășit unpărintesc cuvânt de învățătură.
Procesiunea ,,Drumul Crucii” lastrăvechea MănăstireHodoş-Bodrog

Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Arhiepiscop Timoteial Aradului, şi prin purtarea de grija aPreacuviosului Părinte Stareţ arhim.Nestor Iovan, şi în acest an, sute decredincioşi, nu numai din părţileBanatului, ci şi din împrejurimi, într-o procesiune asemănătoare cu ceaorganizată la Ierusalim, au refăcut, înVinerea Mare, ,,Drumul Crucii” laMănăstirea Hodoş-Bodrog.La Mănăstirea Hodoş – Bodrog,tradiţia parcurgerii ,,DrumuluiCrucii” datează din anul 1925, de pevremea episcopului Grigore Comşa.Din anul 2000, procesiunea se face pedrumul de la mănăstire spre satulBodrogul Nou, drum pe care au fostamplasate 14 cruci, fiecare având câteo icoană cu una din cele paisprezeceopriri, conform mărturiilor SfinteiScripturi şi ale Sfintei Tradiţii, şianume: prima oprire: interogatoriulşi condamnarea la moarte; a douaoprire: arcada Ecce Homo, unde Iisusa luat crucea; a treia oprire: Primacădere a lui Iisus sub povara Crucii;a patra oprire: întâlnirea lui Iisus cu

Mama Sa; a cincea oprire: întâlnireacu Simon din Cirene; a şasea oprire:întâlnirea dintre Iisus şi Veronica; aşaptea oprire: Drumul Crucii întretăi-at de Cardo Maximus; a opta oprire:a doua cădere a lui Iisus sub povaraCrucii; a noua oprire: a treia cădere alui Iisus sub povara Crucii; a zeceaoprire: dezbrăcarea lui Iisus dehainele Sale; a unsprezecea oprire:pironirea pe Cruce; a doisprezeceaoprire: Răstignirea şi Moartea luiIisus; a treisprezecea oprire:coborârea de pe Cruce şi cea de-a

paisprezecea oprire: mormântul şilocul Învierii lui Hristos.Drumul Crucii durează aproxi-mativ trei ore, iar pelerinii au de par-curs aproximativ patru kilometri.
Sfântul Ierarh NectarieTaumaturgul, cinstit declericii şi credincioşii arădeni

Cu binecuvântarea Preafericitu-lui Părinte Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, şi la invitaţia Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, o delegaţiecondusă de Preasfinţitul VarsanufiePrahoveanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Bucureştilor, a aduspentru trei zile (21-23 apprilie) la Aradracla cu părticele din moaştele Sfân-tului Ierarh Nectarie de la MănăstireaRadu Vodă din Capitală.Sfintele moaşte au ajuns îneparhia arădeană luni, 21 aprilie, fiindîntâmpinate de chiriarhul locului,Înaltpreasfinţitul Timotei, şi denumeroşi clerici şi credincioşi dinoraşul de pe Mureş. Aceasta a fostpusă spre închinare în mijlocul Cate-dralei arhiepiscopale „Sfânta Treime“din Arad, alături de racla ce adă-posteşte părticele din moaştele Sfân-tului Ierarh Ioan Gură de Aur, primiteîn dar cu mulţi ani în urmă de la Vat-ican. 
Cerc misionar în parohiaHonţişor

Preoţii din cadrul Cercului Pas-toral-misionar Nr.3 Gurahonţ,coordonat de către preotul MoţCrăciun-Dorel, s-au întrunit, îndupă-amiaza zilei de miercuri 23aprilie, la Biserica ortodoxă cu hra-mul „Sfântul Mare Mucenic Ghe-orghe” din parohia Honţişor, pro-topopiatul Sebiş.În cadrul acestei întâlniri s-asăvârşit Sfânta Taină a Maslului, lacare au participat credincioşi din paro-hia Honţişor şi parohiile învecinate.Preotul Daşcău Ovidiu de la paro-hia Rădeşti, a susţinut temele:1.Prezenţa reală a lui Hristos cel jertfitşi înviat în Sfânta euharistie; 2. ŢaraRomânească în timpul domniei Sfân-

tului martir Constantin Brâncoveanul;3. Rolul misionar al cântării în Biser-ică.Au urmat discuţii şi au fost adusecompletări de către ceilalţi preoţi.Lacercul pastoral au luat parte, profe-sorul de religie şi cântăreţii bisericeştidin parohiile învecinate.În finalul întâlnirii, preotul parohBoca Mihai a mulţumit tuturor pen-tru participare.Ziua s-a încheiat cu oagapă frăţească.Protos. dr. Iustin PopoviciConsilier cultural

Actualitate eparhială – aprilie 2014



Pagina 8

Comitetul de redacţie: 
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Dr. TIMOTEI SEVICIU – preşedinte;

Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural, redactor responsabil; Arhim. Dr. Teofan Mada, vicar administrativ; diac. Silviu-Nicolae Faur, secretar eparhial – membri
Editura: Arhiepiscopia Aradului, Arad, 310084, Str. Episcopiei nr. 60-62, Tel.: 0257–281856

ISSN 1220 – 8531,  ISSN-L 1220 – 8531  
Tehnoredactare: Daniel Albu - SC Europeanul de Arad SRL

Marți, 1 aprilie– Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.Joi, 3 aprilie – Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente.Duminică, 6 aprilie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la Bisericaparohială Arad -Sega II, rostind uncuvânt de învăţătură. După sfârşitulslujbei sfinţeşte crucea cea mare de pecupola centrală a Bisericii. Searasăvârşeşte Slujba Vecerniei la parohiaCintei în cadrul Săptămâniiduhovnicești,  în contextul  propusspre meditaţie duhovnicească de cătreSfântul Sinod  asupra Tainei SfinteiSpovedanii şi a Sfintei Euharistii, dar şia cinstirii Sfinţilor Brâncoveni.Luni, 7 aprilie -  Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea             problemelor curente.Miercuri, 9 aprilie - Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente. Săvârşirea Vecerniei la para-clisul reşedinţei Eparhiale.Sâmbătă, 12 aprilie – Slujeste ală-turi de un sobor de Ierarhi la slujba deînmormântare a ÎnaltpreasfințituluiGherasim la Catedrala Arhiepiscopalădin Râmnicu Vâlcea.Duminică, 13 aprilie – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la Catedrala

Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad rostind la sfârşit un cuvânt deînvăţătură.Slujește slujba Vecerniei la Cate-drala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”din Arad.Marți, 15 aprilie – Sfințireaclopotelor la biserica ortodoxă a Paro-hiei „Sfinții Arhangheli Mihail șiGavriil” din Parohia Caporal Alexa,Protopopiatul Arad şi rosteşte cuvântde învăţătură.Miercuri, 16 aprilie – Slujește laSfânta Liturghie la Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad.Seara slujeşte la slujba Deniei la Cat-edrala Arhiepiscopală .

Joi, 17 aprilie -  Slujește la SfântaLiturghie la Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad. Seara slu-jeşte la slujba Deniei celor 12 Evanghe-lii la Catedrala Arhiepiscopală .Vineri, 18 aprilie - Slujește slujbaCeasurilor Împărătești la Catedralaarhiepiscopală. Seara slujeşte la Pro-hodul Domnului la Catedrala Arhiepis-copală.Sâmbătă, 19 aprilie – oficiazăSlujba Învierii Domnului la Bisericacu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” de la Penitenciarul de maximăsiguranţă din Arad, rostind cuvânt deînvăţătură. În seara zilei, la AeroportulInternaţional Arad, a întâmpinatvenirea Luminii Sfinte, adusă de laMormântul Domnului, din Ierusalim.În noapte, la Catedrala arhiepisco-pală ,,Sfânta Treime”, a săvârşit slujbaÎnvierii Domnului, înconjurat desoborul preoţilor şi diaconilor catedrali,în prezenţa unui număr impresionantde credincioşi, adresând, la momentulpotrivit, un părintesc cuvânt de învăţă-tură.Duminică, 20 aprilie - Slujeşte şipredică în Duminica Sfintei Învieri laSfânta Liturghie la Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad ros-tind la sfârşit un cuvânt de învăţătură.

În după-amiaza zilei, a slujit la slu-jba Vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru, urmând tradiţionala recepţiede Paşti, la reşedinţa chiriarhală la careau luat parte preoti,oficilităţi, reprezen-tanţi ai mass-media locală, precum şialţi credincioşi.Luni, 21 aprilie – Slujeşte şipredică în la Parohia Ortodoxă AradCentru. În după amiaza zilei întâmpină del-egația condusă de PreasfinţitulVarsanufie Prahoveanul, delegatulPreafericitului Patriarh Daniel, cu raclacu  Sfintele moaştea Sf. Ierarh Nectariela Catedrala Arhiepiscopală „SfântaTreime” din Arad, alături de clerici şicredincioşi. Marți, 22 aprilie - Slujeşte şipredică în biserica Mănăstirii arădene,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai. Miercuri, 23 aprilie – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la Mănă-stirea Feredeu la prăznuirea Sf.MareMucenic Gheorghe, purtătorul de biru-inţă cu ocazia prăznuirii unuia dintrehramuri.Vineri, 25 aprilie -.La Sărbătoarea„Izvorul Tămăduirii” slujește Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie, în bisericaParohiei Micălaca Veche II, alături de

PS Siluan, Episcopul Eparhiei Orto-doxe Române din Ungaria și un soborde preoți și diaconi din Ungaria șiRomânia, participă la o serie de man-ifestări dedicate încheierii ProiectuluiEuropean Transfrontalier HURO/1101/090/2.1.3, având ca scop creareade condiţii pentru dezvoltarea turis-mului religios, în judeţele Békés şiArad, prin intermediul Bisericii Orto-doxe Române.Duminică, 27 aprilie – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad.  Luni, 28 aprilie – Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.Marți, 29 aprilie – Participă la cer-emonialul militar și religios ce a avutloc în Piața Avram Iancu la ,,Ziua vet-eranului” , la Monumentul OstașuluiRomân cu o slujbă de pomenire a celorcare și-au dat viața pentru țară și cred-ință, rostind cuvânt de învăţătură.Miercuri, 30 aprilie - Programde audienţe. Rezolvarea problemelorcurente. Participă la manifestărileorganizate de comunitatea Evreilordin Arad, dedicate împlinirii a 180de ani de existentă a sinagogiineologe.Diacon Silviu-Nicolae Faur

Itinerar chiriarhal – luna aprilie 2014 

PREŢ 3 LEI

E ştiut lucru, că secerişul nu încetează nicio-dată, pe suprafaţa întregului pământ: Pe la noi,vara; prin altă parte, altădată; dar în fiecare lunăa anului se seceră undeva. Şi la fiecare recoltă,orice bob rodeşte alte zeci de boabe în spiculauriu, şi se înmulţeşte, astfel, în mod minunat, pâi-nea noastră cea de toate zilele, repetând, parcă pre-tutindenea, minunea înmulţirii pâinilor . Ce dova-dă mai mult grăitoare am putea afla despre mareaiubire a lui Dumnezeu  faţă de noi oamenii?!Şi totuşi, există o şi mai bună dovadă că Dum-nezeu ne iubeşte, şi aceasta este pâinea cea cereas-că: Sf. Cuminecătură, pe care Mântuitorul a rân-duit-o la Cina cea de Taină şi a început-o în modsângeros la răstignirea Sa pentru noi. Şi aceastăpâine rodeşte în fiecare zi pe miile de altare creş-tine şi ne hrăneşte pentru viaţă veşnică. Ba maimult: Sf. Cuminecătură este urmarea sau repeta-rea nesângeroasă a Jertfei pe care MântuitorulHristos a adus-o din nemărginită dragoste pentruoameni: „Că aşa a iubit  Dumnezeu lumea, încâtşi pe unul născut Fiul său L-a dat, ca tot cel cecrede întru Dânsul  să nu piară, ci să aibe viaţaveşnică” (In. 3, 16). Se poate deci închipui oiubire mai sublimă decât jertfa ce s-a săvărşit şi sesăvârşeşte pentru mântuirea noastră? Căci aceeaşidragoste de la crucea Gorgotei însoţeşte şi jertfaSf. Cuminecături. Iată cum în chip firesc, văzândmărinimia dumnezeiască, ne punem singuri între-barea: Cum răspundem noi la această iubire a luiDumnezeu?Sufletul  este un dar făcut ţărânei din noi decătre Creatorul: este scânteie veşnică din Dum-nezeu. De aceea sufletul omului tinde mereu spreizvorul său, spre Tatăl ceresc. Toată neliniştea şitot dorul nostru după fericire nu este altceva decâtaceastă tendinţă a fiinţei omeneşti de a se uni cuCreatorul său. „Precum doreşte cerbul izvoarelede apă, aşa te doreşte sufletul meu pe Tine, Dum-nezeule! Însetat este sufletul meu de Dumnezeulcel tare şi viu. Când oare voiu merge să mă arătdumnezeeşti lui feţe? (Ps. 41, 1-2). Sufletul meususpină şi tânjeşte după curţile  Domnului. Inimamea şi carnea mea se istovesc de dorul Dumne-

zeului cel viu... Ferice de cei ce locuiesc în casaTa, căci necontenit te pot lăuda” (Ps. 83, 1-2, 5).Aceasta e fericirea mult râvnită, fericirea îngeri-lor: de a vedea faţa lui Dumnezeu, de a fi aproa-pe de El. Ori Sf. Cuminecătură este tocmai opreîntâmpinare, o anticipaţie a fericirii veşnicedin Rai, unde ea va fi desăvârşită (Lc. 14, 15; şiApoc. 19, 9); căci acela ce se împărtăşeşte, petre-ce, chiar de aici de pe pământ, în tainică unire cuDumnezeu.Cu toţii cunoaştem că Mântuitorul este Om şiDumnezeu adevărat. Iar Sf. Cuminecătură esteînsuşi Trupul şi Sângele lui Hristos, precum Elînsuşi ne-o spune (Mt. 26, 26 şi 28). Deci acelacare se împărtăşeşte primeşte în inima sa pe ÎnsuşiIisus Fiul lui Dumnezeu, sub chipul pâinii şi alvinului. “Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sân-gele Meu, rămâne întru Mine şi Eu întru el” –zice Domnul (In. 6, 56). Şi apoi, chiar numirea de„cuminecătură” sau “ împărtăşire” exprimă acestadevăr. “Ea se numeşte împărtăşanie – ne învaţăSf. Ioan Damaschinul – căci prin ea ne împărtă-şim cu dumnezeirea lui Hristos”; sau cum spuneSfîntul Apostol: prin cuminecare  ne facem „păr-taşi dumnezeieştii firi” (II Pet.1, 4).Prin urmarea  Sf. Cuminecătură e o dăruire:Iisus Hristos s-a dat şi se dăruieşte necontenit înSf. Liturghie, ca o jertfă deplină, cu toată fiinţa Sa– ca Dumnezeu şi om – pentru mântuirea noas-tră. Dar adevărata cuminecare nu este numai atât.Iubirea lui Hristos cere iubire şi din partea noas-tră, şi Jertfa lui cere şi jertfire din partea noastră.Cuminecarea ta atunci este deplină, când uneştijertfa inimii tale cu Jertfa cea mare a lui Hristos.E adevărat, că oricum te-ai cumineca, de pe acestaltar vei primi pe însuşi  Hristos, dar dacă nuuneşti aici şi jertfa inimii tale, îl primeşti cunevrednicie şi te faci “vinovat faţă de Trupul şiSângele Domnului”– precum este scris (I Cor. 11,19). “Pentru cei care se împărtăşesc cu necredin-ţă în chip nevrednic, cuminecătura este spremuncă şi pedeapsă, după cum şi moartea Dom-nului pentru cei care cred a devenit viaţă şi nes-tricăciune spre desfătarea fericirii veşnice, iar

celor necredincioşi şi ucigătorilor Domnului –spre muncă şi pedeapsă veşnică “ (Sf. IoanDamaschinul). “Să se cerceteze omul pe sine –zice scriptura – şi aşa să mănânce şi pâine şi săbea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cunevrednicie, osândă lui – şi mănâncă şi bea,

nesocotind trupul Domnului (I Cor. 11, 28-29).Cel ce se cuminecă cu nevrednicie este asemenealui Iudă. Căci şi Iuda s-a cuminecat cu nevredni-cie la Cina  cea de Taină. De aceea Sfântul Apos-tol ne cere o pregătire înainte de a ne cumineca.Această pregătire, necesară pentru primirea Oas-petului ceresc în casa sufletului nostru este atât tru-pească, cât şi vârtos sufletească. Curăţenia tru-pească se cere ca o primă pregătire pentrucuminecare, când îmbrăcăm haine curate pe cor-pul, de asemeanea curăţit. Aceasta nu înseamnă,însă, că trebuie să venim vopsiţi şi fardaţi şi sălăsăm urme de ruj şi alte vopsele pe Sfântul Potirşi pe sfintele icoane. Nu se mănâncă nimic, nu sebea şi nu se fumează dinainte de seara zilei împăr-tăşirii. Numai bolnavii se pot cumineca şi fărăoarecare pregătire trupească, pentru ca să numoară necuminecaţi. Dar nimeni nu se poate dis-pensa de pregătirea sufletească. Această pregăti-re se face prin meditaţie, prin rugăciune, prin

mărturisirea păcatelor. În această stare de curăţe-nie, de înălţare sufletească, de sfinţenie, trebuie sărămânem şi după cuminecare, căci doar prin Sf.Împărtăşanie s-a mutat Hristos în inima noastră,după cum El însuşi ne spune, că “cel ce mănân-că Trupul Meu şi bea Sângele Meu, petrece întruMine şi Eu întru el” (In. 6, 56).În ce priveşte cuminecarea bolnavilor, amspus că ei se pot cumineca oricând, precum şipreotul poate fi chemat în oricare ceas din zi saunoapte, ca să-i cuminece, căci e păcat ca un creş-tin să moară necuminecat. S-a întâmplat adeseorica preotul să fie chemat a cumineca persoane înagonie , adică atunci când nu mai puteau lua Sf.Cuminecătură. Acesta pentru ca să nu-l amăras-că pe bolnav cu groaza morţii, pentru că existăsuperstiţia că cine se cuminecă moare curând…Şi astfel Sf. Cuminecătură se primeşte de uniiodată în viaţă, şi atunci cu groaza morţii!Numărul cel mare al creştinilor ce mor necu-minecaţi, precum şi numărul destul de mic alcelor sănătoşi care se cuminecă, este o dovadămult grăitoare cât suntem de departe de Hristos.La iubirea Lui, noi răspundem cu indiferenţă.Noi căutăm numai pâinea cea pieritoare, ca şioamenii de pe vremea lui Hristos, care, după cei-a săturat numai cu cinci pâini şi doi peşti, trecurămarea Tiberiadei, venind la Capernaum, şi voiausă-L facă rege numai pentru că au mâncat dinpâini şi s-au săturat (In. 6, 26).   Prin urmare trebuie să răspundem cu iubi-re la iubirea lui Hristos, pentru că El ni se dăru-ieşte în fiecare Sfântă Liturghie şi prin aceastatrebuie să îi arătăm că Jertfa Lui nu a fost înzadar, ci a fost şi este spre mântuirea şi salva-rea noastră. Pr.prof. Dacian-Emilian NAN
Bibliografie:Biblia sau Sfânta Scriptură – EIBMBOR –Bucureşti, 2008;Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Pr. Prof. Dr. Isi-dor Todoran- Dogmatica Ortodoxă- Manual pen-tru Seminariile Teologice, Editura Renaşterea,Cluj-Napoca, 2009.Liturghierul – EIBMBOR- Bucureşti, 2012Preot Petru Bogdan - ,, Viaţa în Hristos” Edi-tura Diecezana, Arad, 1943.
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