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EDITORIAL

Duminica a IVa din Postul Sfi nte
lor Paşti este închinată Sfântului Ioan 
Scărarul, un părinte de origine siriacă, 
dar care a vieţuit la Mănăstirea Sfi n
tei Ecaterina din Sinai, de la vârsta de 
16 ani. În prezent, Sfântul Ioan este 
cunoscut cu numele de Ioan Scărarul 
datorită lucrării sale Scara dumnezeies-
cului urcuş, pe care a scriso la sfârşitul 
vieţi, la rugămintea egumenului Ioan 
de la Mănăstirea Rait. Lucrarea Scara, 
alcătuită din 30 de trepte (capitole), dar 
şi duminica a IVa ne propun să cugetăm 
la urcuşul duhovnicesc pe care suntem 
invitaţi să nil asumăm cu toţii, realitate 
duhovnicească refl ectată de cea dea 
doua pericopă evanghelică a acestei du
minici, Evanghelia Cuviosului. 

Unii dintre Părinţii Bisericii primare 
au văzut în cele nouă fericiri din introdu
cerea Predicii de pe Munte din Evanghe
lia de la Matei 5, 312 treptele unei scări 
împărăteşti care urcă de la smerenie până 
la răbdarea cu bucurie a prigoanei pentru 
Hristos şi pentru numele Lui. Cele nouă 
Fericiri apar ca trepte ale acestui urcuş. 
Fiind vorba despre o serie de virtuţi prin 
care devenim „fericiţi”, aceste cuvinte ale 
Mântuitorului evidenţiază cu deosebire 
dimensiunea morală a mântuirii, adică 
partea noastră în lucrarea mântuirii, ceea 
ce nu înseamnă o diminuare a rolului pri
mordial al harului dumnezeiesc, dăruit tu
turor oamenilor. Virtuţile despre care este 
vorba în Fericiri şi pe care suntem chemaţi 
să le agonisim sunt, de fapt, roade ale 
conlucrării noastre cu harul primit.

Fericirile, ca şi ansamblul Predicii 
de pe Munte, arată că nu ne putem mân
tui printro credinţă teoretică, fără fapte 
bune, ca rod al virtuţilor. Este clar că 
acel sola fi de al Protestantismului nu are 
suport în Sfânta Scriptură.

Textul de la Matei cuprinde 8+1 
fericiri, deoarece după opt exprimări 
la persoana a treia, fericirea a noua, cu 
adresarea la persoana a IIa plural, este 
o aplicare a fericirii a VIIIa la situaţia 
ucenicilor.

Fericirea I „Fericiţi cei săraci cu 
duhul, că a lor este împărăţia ceruri-
lor” ne arată că, la baza întregului nostru 
efort spre desăvârşire, trebuie să punem 
smerenia. „Cei săraci cu duhul” sunt 

„cei smeriţi şi cu inima zdrobită”  după 
cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, iar 
Sfântul Grigorie de Nyssa afi rmă: „Mi 
se pare că Cuvântul a numit sărăcia cu 
duhului smerita cugetare de bunăvoie”. 

Modelul este Hristos, Cel care „bo
gat fi ind pentru noi a sărăcit, pentru ca 
noi să ne îmbogăţim cu sărăcia Lui” (II 
Corinteni 8, 9). Sărăcia lui Hristos nu 
este una conjunctură, ci una asumată de 
bunăvoie, una la care se supune pentru 
a ne îmbogăţi în Dumnezeu pe noi oa
menii. Apostolul şi Evanghelistul Matei 
pentru sărac foloseşte cuvântul grecesc 
cel mai tare pentru a exprima sărăcia 
socială, pauperitatea la nivelul ei ma
xim, ptochos fi ind acel sărac care nu mai 
poate trăi din munca sa, ci este redus la 
condiţia de cerşetor, omul care nu se 
mai poate întreţine prin strădaniile sale. 
Astfel, cei săraci cu duhul sunt cei care 
au smuls cu totul din inima lor mândria, 
cei care lepădând orice încredere în ei 
înşişi, îşi pun toată nădejdea în Dumne
zeu şi în harul Său.

Doar având această smerită cuge
tare, ne vom putea plânge cu adevărat 
păcatele şi neputinţa, în absenţa smere
niei toate celelalte eforturi duhovniceşti 
se diminuează. „Fericiţi cei ce plâng, 
că aceia se vor mângâia” - rosteşte 
Mântuitorul a doua fericire. Nu este 
vorba aici de plânsul lumesc, ci de 
„plânsul cel fericit” (Sfântul Grigorie de 
Nyssa). Sfântul Apostol Pavel vorbeşte 
despre cele două feluri de plâns, anta
gonice, având efecte cu totul contradic
torii, atunci când zice: „Căci întristarea 
cea după Dumnezeu aduce pocăinţă 
spre mântuire, fără părere de rău; iar în
tristarea lumii aduce moarte” (II Corin
teni 7, 10).

Mântuitorul îi fericeşte apoi pe cei 
blânzi: „Fericiţi cei blânzi, că aceia 
vor moşteni pământul” (Fericirea a 
III-a). Ca în cazul cinstirii părinţilor în 
porunca a Va din Decalog, blândeţii i 
se făgăduieşte o răsplată încă de aici de 
pe pământ. Nu cei violenţi şi lacomi, 
ci dimpotrivă, cei blânzi vor moşteni 
pământul. 
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Duminica Sfântului Ioan Scărarul
Fericirile ca scară a urcuşului duhovnicesc

Duminica a patra din Marele Post al 
Sfi ntelor Paşti, cel care ne pregăteşte 
pentru Ziua Învierii, ne aduce înainte 
două pericope evanghelice, cea de la 
Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu, 
respectiv cea de la Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Matei care ne prezintă: una 
din minunile săvârşite de Iisus, respec
tiv învăţăturile rostite de Mântuitorul în 
Predica de pe Munte.

Pericopa evanghelică asupra căreia 
ne oprim în această meditaţie ne de
scrie exemplul unui tată deznădăj duit 
care vine la Mântuitorul, rugânduL săi 
vindece copilul chinuit de un duh ne
curat. După relatările tatălui, acest duh 
îl arunca uneori în foc, alteori în apă, 
provocând copilului suferinţe fi zice şi 
sufl eteşti. În chip fi resc, nenorocirile şi 
chinurile copilului se răsfrângeau şi asu
pra tatălui, căci, la fel ca în majoritatea 
cazurilor pe care le întâlnim în viaţă, 
suferinţele copiilor devin, concomitent, 
şi ale părinţilor.

Starea aceasta de suferinţă şi chiar 
deznădejde, la determinat pe acest tată 
să se adreseze Apostolilor, socotind că ei 
voi putea săi vindece copilul, dar aceştia 
nu au putut face nimic. Deznădăjduit, îşi 
îndreaptă rugămintea către Mântuitorul, 
Care îi redă o speranţă, prin rostirea 
cuvintelor: „De poţi crede, toate sunt cu 
putinţă.” (Marcu 9, 23). La răspunsul 
afi rmativ al tatălui „Cred, Doamne! 
Ajută necredinţei mele”, Mântuitorul 
a certat, duhul necurat, care a ieşit din 
copil, iar acesta sa vindecat de îndată 
(Marcu 9, 2427).

Privind situaţia, am spune că ar fi  fost 
o îndatorire fi rească a tatălui, să facă tot 
ceea ce era cu putinţă pentru vindecarea 
fi ului său, deoarece toţi părinţii au înda
torirea morală şi socială de a se ocupa 
de creşterea şi educaţia  celor cărora leau 
dat viaţă. 

PREDICA
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Buna înţelegere în familie
Duminica a IV-a din Postul Sfi ntelor Paşti – a Sfântului Ioan Scărarul

„Şi Ia răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fi ul meu, care are duh mut. Şi 
oriundel apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am 
zis ucenicilor Tăi săl alunge, dar ei nau putut. Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, 
până când voi fi  cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţil la Mine. Şi lau adus la El. Şi 
văzânduL pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. 
Şi la întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când ia venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie. Şi 
de multe ori la aruncat şi în foc şi în apă ca săl piardă. Dar de poţi ceva, ajutăne, fi induŢi milă de 
noi. Iar Iisus ia zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilu
lui, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, 
a certat duhul cel necurat, zicândui: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri 
în el! Şi răcnind şi zguduindul cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi 
ziceau că a murit. Dar Iisus, apucândul de mână, la ridicat, şi el sa sculat în picioare. Iar după ce 
a intrat în casă, ucenicii Lui Lau întrebat, de o parte: Pentru ce noi nam putut săl izgonim? El lea 
zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. Şi ieşind ei 
de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu voia să ştie cineva. Căci îi învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea 
că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şiL vor ucide, iar după ceL vor ucide, a treia zi va 
învia. Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau săL întrebe.” (Marcu 9, 1732) 

„În vremea aceea, după Iisus au mers noroade multe din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din 
Iudeea şi de dincolo de Iordan. Iisus, văzând mulţimile, Sa suit în munte, a şezut jos şi ucenicii Săi 
au venit lângă Dânsul; iar El, deschizând gura Sa, îi învăţa zicând: Fericiţi cei săraci cu duhul, căci 
a lor este Împărăţia Cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, căci aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, 
căci aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce fl ămânzesc şi însetoşează de dreptate, căci aceia se 
vor sătura. Fericiţi cei milostivi, căci aceia se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, căci aceia vor 
vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de pace, căci aceia fi ii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei 
prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este Împărăţia Cerurilor. Fericiţi veţi fi  voi când, din pricina Mea, 
vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi, minţind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucuraţivă şi 
vă veseliţi, căci plata voastră multă este în Ceruri!” (Matei 4, 25; 5, 112)
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Şi în mod firesc majoritatea covâr
şitoare a părinţilor sunt conştienţi de 
răspunderea pe care o au faţă de copiii 
lor şi ar face orice pentru sănătatea şi 
educaţia acestora. Dar oare totul se re-
duce numai la sănătatea sau la starea 
materială a copiilor, la asigurarea unui 
trai cât mai uşor şi cât mai lipsit de griji? 
Este firesc să fie neglijată o alta latură 
a educaţiei şi anume cea duhovnicească, 
uitând parcă de cuvântul Mântuitoru-
lui care zice: „Cei foloseşte omului să 
câştige lumea întreagă şi săşi piardă su-
fletul?” (Marcu 8, 36).

De aceea e bine de ştiut că în viaţa 
firească, orice părinte trebuie să fie şi un 
adevărat preot al propriilor copii, căci, 
după cum preotul învaţă legea lui Dum-
nezeu şi sfinţeşte viaţa credincioşilor, 
tot aşa şi părinţii au datoria să forme-
ze şi sufletul copiilor, prin rugăciune, 
cercetarea bisericii, spovedanie şi îm
părtăşanie, prin învăţarea unor lucruri 
elementare pe care trebuie sa le ştie orice 
creştin. În felul acesta, familia va deveni 
primul aşezământ de formate morală a 
omului, o adevărată şcoală de virtuţi, 
care va plămădi sufletul adevăratului 
om de mâine, făcândul să înţeleagă cât 
de sfinte sunt credinţa strămoşească şi 
fiinţa ţării noastre. Pe drept cuvânt se 
poate spune că viitorul unui neam, pre-
cum şi viitorul Bisericii, încep să se con
tureze încă din familie, primii dascăli şi 
preoţi fiind părinţii.

Analizând şi reversul problemei o să 
încercăm să vedem dacă şi copiii au în-
datori faţă de părinţii lor. Au primit de la 
părinţi viaţă şi în majoritatea cazurilor 
educaţie şi mai mult sau mai puţin bunuri 
materiale şi chiar valorile spirituale. Şi 
atunci, să ne întrebăm împreună cu Isus, 
fiul lui Sirah, care zice: „Aduţi aminte 
că părinţii ţiau dat viată; ce le vei da 
tu, în schimb, pentru ceea ce au făcut ei 

pentru tine?” (Is. Sirah 7, 29).
Atunci în mod tot atât de firesc sun-

tem datori să le arătăm recunoştinţă şi 
cinstire pentru toate câte au făcut pentru 
noi, pentru cele pe care le ştim şi cele pe 
care nu le ştim, cunoscute numai de ei 
şi poate duse cu ei în mormânt. Sfânta 
Scriptură  ne aduce înainte mai multe 
exemple care îndeamnă direct la cin-
stirea părinţilor, aceasta fiind prezentată 
ca o poruncă absolut obligatorie. Ea 
constituie de altfel şi obiectul porun-
cii a cincea din Decalog: „Cinsteşte pe 
tatăl tău şi pe marna la, ca săţi fie bine”, 
cuvinte pe care le va reproduce şi Mân-
tuitorul ( cf. Matei 15,4 şi Marcu 7, 10). 

De altfel această cinstire, pe care o 
impune învăţătura Sfintei Scripturi, apa-
re ca o obligaţie firească şi o întâlnim 
la toate popoarele, indiferent de gradul 
de cultură la care au ajuns, dar şi prin 
ascultarea îndemnurilor lor, pornite din 
aceeaşi iubire şi prin experienţa lor de 
viaţă. Trebuie săi ajutăm la nevoie, săi 
mângâiem în necazuri, să le înseninăm 
viaţa în anii bătrâneţii, să ne îngrijim de 
existenţa lor, dacă este nevoie. Semnifi-
cative, în această privinţă sunt cuvintele 
înţeleptului Solomon care zice: „Ascultă 

pe tatăl tău care tea născut şi nu dispreţui 
pe mama ta când a ajuns bătrână” (Pilde 
23, 22). Dar cea mai luminoasă pildă, în 
această privinţă, am spune că neo oferă 
însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, când, 
fiind pe cruce, a încredinţato pe mama 
Sa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan 
(Ioan 19, 2627). 

Cinstirea pe care o datorăm părinţilor 
se cuvine a se extinde chiar şi după moarte, 
când suntem datori să le respectăm voinţa 
cea din urmă, să le cinstim memoria, să le 
îngrijim locul de veci, să ne rugăm pen-
tru odihna sufletului lor, fie în rugăciunile 
noastre obişnuite, fie în zilele rânduite de 
Biserică pentru pomenirea lor.

Meditând asupra celor prezentate 
până acum se desprinde constatarea că 
de fiecare dată când se întâlnesc iubi-
rea şi experienţa de viaţă a părinţilor cu 
entuziasmul şi dorinţa de afirmare a ti-
nerei generaţii, se ajunge la menţinerea 
armoniei şi a bunei înţelegeri în fami-
liile şi în casele noastre dar şi în socie
tatea în care trăim. Şi dacă se cere şi 
ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciune, 
prin respectarea posturilor şi prin spove-
danie şi are loc împărtăşirea cu Trupul 
şi Sângele Domnului, dacă cu toţii vor 

zice „cu lacrimi” ca şi tatăl din Evan-
ghelia de azi: „Cred, Doamne! Ajută 
necredinţei mele!”, atunci rezultatul va 
fi cel aşteptat: familia va fi mai întărită, 
mai închegată, va putea sluji drept pildă 
pentru alţii. Rezultatul va consta, în mod 
firesc, în faptul că vor avea cu toţii parte 
de bucuria izvorâtă din comuniunea dra-
gostei necondiţionate asemenea dragos-
tei jertfelnice a Tatălui cel ceresc faţă de 
copiii săi.

O privire şi mai atentă asupra con
ţinutului pericopei evanghelice asupra 
căreia neam oprit astăzi, ne determină 
să acordăm atenţia cuvenită cuvintelor 
Mântuitorului care atenţionau asupra 
faptului că demonul care chinuia copilul 
nu putea fi scos decât prin rugăciune şi 
prin post. Ca urmare se cuvine a medita, 
în modul cel mai firesc, asupra faptului 
că doar postul însoţit de rugăciune pot 
să înlăture toate neînţelegerile din viaţa 
noastră cotidiană şi din sânul familiilor 
noastre. Înţelepciunea acestora ne pot 
aduce în situaţia de a înţelege cât de 
importantă este pacea şi liniştea de care 
avem atâta nevoie, pentru a ne bucura 
de ceea ce noi avem în fiecare din zilele 
existenţei noastre. Dincolo de toate e 
nevoie de credinţa neîndoielnică care să 
ne întărească nădejdea că orice greşeală 
am săvârşit, înaintea semenilor şi a lui 
Dumnezeu, prin căinţa sinceră, cu la
crimi, prin abţinerea de la orice lucru 
rău, prin dragostea care să ne determine 
a ierta pe semenul nostru pentru tot ceea 
ce nea greşit, va fi posibil să obţinem în 
scaunul spovedaniei iertarea din partea 
lui Dumnezeu. Ca urmare, împărtăşirea 
cu Trupul şi Sângele lui Hristos, ne va 
aduce arvuna bucuriei celei veşnice şi a 
luminii neînserate pe care nădăjduim să 
ajungem să o pregustăm şi în acest an, în 
Ziua Învierii, pentru a o avea în casele şi 
familiile noastre, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin.

Buna înţelegere în familie
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Ce paradox; nu cei ce doresc cu tot 
dinadinsul stăpânirea lumii o dobân-
desc, ci cei care renunţă la orice dorinţă 
de stăpânire, cei care trăiesc în blândeţe. 
Istoria mântuirii ne oferă ea însăşi 
nenumărate dovezi în acest sens (David 
cel blând şi Saul cel violent şi puternic, 
care fiind rege, înconjurat de armată, 
doreşte pierderea lui David. Acesta din 
urmă îl are de mai multe ori în mână şi 
nu îi face nimic). Hristos Domnul este 
exemplul cel mai grăitor de blândeţe, 
care biruieşte prin această virtute un 
regat, cel al lui Israel şi cel mai extins 
imperiu, cel roman.

Trebuie să adăugăm că făgăduinţa 
nu se limitează la răsplata pământească. 
Pământul promis celor blânzi este mai 
ales Împărăţia cerurilor, „pământul cel 
mai presus de ceruri”, despre care vor
beşte Sfântul Grigorie de Nyssa.

Prin dreptatea din fericirea a IV-a: 
„Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează 
de dreptate, că aceia se vor sătura” nu 
trebuie să înţelegem dreptatea în sens 
juridic, care înseamnă a da fiecăruia ce 
este al său, nici doar virtutea cu acest 

nume, ci un cumul al tuturor virtuţilor. 
„Dreptul” şi „dreptatea” în înţelegerea 
Evanghelistului Matei trebuie privite 
în sensul pe care îl aveau aceste virtuţi 
în iudaismul clasic, „drept” fiind cel 
care împlinea cu stăruinţă poruncile lui 
Dumnezeu. Aşa erau Zaharia şi Elisa-
beta, părinţii Sfântului Ioan Botezătorul 
(Luca 1, 6), dreptul Iosif (Matei 1, 19) 
sau dreptul Simeon (Luca 2, 25). 

În continuare, va zice Mântuitorul 
ascultătorilor Săi: „De nu va prisosi 
dreptatea voastră mai mult decât a 
cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi in-
tra în Împărăţia cerurilor (Matei 5, 
20)”. A fi flămând şi însetat de dreptate 
înseamnă a fi angajat în efortul de a face 
în permanenţă voia lui Dumnezeu, ţinta 
finală fiind desăvârşirea.

În Fericirea a V-a „Fericiţi cei mi-
lostivi, că aceia se vor milui”, Mântu-
itorul afirmă că Dumnezeu Însuşi face 
milă cu cei milostivi, în viaţa aceasta şi 
cea ce va să vină. Rugăciunea noastră 
neîncetată conţine cuvintele „Doamne 
miluieşte”, prin care cerem mila lui 
Dumnezeu, însă mila lui Dumnezeu cu 
noi cere mila noastră faţă de aproapele, 

ne reclamă şi pe noi ca lucrători ai aces-
tei virtuţi pentru a ne putea bucura de 
milostivirea lui Dumnezeu faţă de noi.

Fericirea a VI-a „Fericiţi cei curaţi 
cu inima, că aceia vor vedea pe Dum-
nezeu” a devenit temeiul şi esenţa mis-
ticii şi a ascetismului creştin. Curăţia 
inimii este un cuvânt cheie în vieţile şi 
învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi idealul 
de atins al creştinilor. Făgăduinţa aces-
tei Fericiri este vederea lui Dumnezeu, 
adică însăşi viaţa cea veşnică. Sfinţii, 
prin harul lui Dumnezeu, se învred-
nicesc încă de pe pământ de contem-
plarea luminii dumnezeieşti, a energi-
ilor Sale necreate.  Însă condiţia vederii 
lui Dumnezeu este curăţia inimii, iar 
aceasta nu este uşor de realizat, nu se 
poate dobândi numai prin efortul nos-
tru, oricât ar fi el de stăruitor, ci este 
mai ales un dar al lui Dumnezeu.  

Făcătorii de pace (Fericirea a VII-a) 
sunt acei creştini implicaţi ca factori activi 
în zidirea vieţii comunitare bisericeşti, 
dar şi la zidirea între oameni a păcii sub 
toate aspectele. Ei primesc făgăduinţa 
că se vor chema fiii lui Dumnezeu acum 
şi în veşnicie. 

„Fericiţi cei prigoniţi pentru drep-
tate, că a lor este împărăţia ceruri-
lor” - Fericirea a VIII-a. Calea de la 
foamea şi setea de dreptate la acceptarea 
prigoanei pentru dreptate reprezintă 
un important progres duhovnicesc. De 
aceea şi făgăduinţa Fericirii a VIIIa 
este mai înaltă: moştenirea împărăţiei 
cerurilor. În vremea Sfântului Apostol 
Matei şi după aceea persecuţia făcea 
parte integrantă din condiţia existenţei 
creştine. Adresânduse ucenicilor Săi, 
Mântuitorul îi fericeşte pentru ocările, 
pentru prigoanele şi pentru „tot cuvântul 
rău” grăit împotriva lor. 

Treapta cea mai înaltă a urcuşului 
duhovnicesc este răbdarea cu bucurie 
a prigoanei pentru Hristos, cu privirea 
aţintită dincolo de orizontul lumii aces-
teia, spre răsplata cerească: „Bucuraţi-
vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă 
este în ceruri, că aşa au prigonit pe 
proorocii cei dinainte de voi”. Ferici-
rea aceasta vorbeşte despre răsplata ce
lor care sunt pregătiţi să îndure orice 
nedreptate îndreptată împotriva lor, fiind 
gata săşi dea chiar şi viaţa pentru Hris-
tos şi Evanghelia Sa. 

Duminica Sfântului Ioan Scărarul
Fericirile ca scară a urcuşului duhovnicesc

Urmare din pagina 1
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PODOABA FAPTELOR BUNE
De te va primi Hristos sus la El pe veşnicie,
Ce-ai lucrat spre slava Lui, toţi în ceruri or să ştie!
Pâinea dată la săraci şi hăinuţa de pomană,
Vorba blândă ce ai spus, încercând s-alini o rană,

Un bănuţ cu greu trudit ce l-ai dăruit cu milă,
Încercând şi tu s-alini câte-o inimă umilă,
Mângâierea pe obraz, palma pusă pe vreun umăr
În prezentul ăsta când omul nu-i decât un număr,

Toate îţi vor deveni o podoabă preafrumoasă
Când te va-mbrăca Hristos cu-a Sa haină luminoasă!
Toţi vor străluci atunci după faptele lucrate:
Cele ce s-au tăinuit, sus în cer vor �  a� ate,

De aceea-a zis Iisus ce faci bun să nu se ştie;
Nu le spune, că le pierzi, s-or vedea în veşnicie...
Tu acum s-aduni mereu faptă după faptă bună,
Şi-o să te împodobeşti cu a Domnului cunună!

Pr. Sorin Croitoru

În seara zilei de 29 martie 2019 
Înaltpreasfi nţitul Părinte Dr. 
Timotei Seviciu, Arhiepiscopul 
Aradului, a conferenţiat în 
sa   la de festivităţi a Parohiei 
AradCentru, Catedrala Ve
che, în cadrul ciclului „Serile 
duhovniceşti de la Catedrala 
Veche”. Tema aleasă sa in
titulat „Anul omagial al sa
tu lui românesc şi Anul co
memorativ al patriarhilor 
Nicodim Munteanu şi Iustin 
Moisescu şi al traducătorilor 
de cărţi bisericeşti”, subiectul 
încadrânduse în tematica a 
nului comemorativ, stabilit 
de Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române pentru anul 
2019.

În prima parte a întâlnirii, 
Înaltpreasfi nţia Sa a vorbit 
despre latura administrativă şi 
organizarea bisericească care 
se răsfrânge şi asupra satului, 
făcând referire la participarea 
mirenilor la conducerea bi
se ricii, la raportul dintre cle
rici şi mireni şi la Sfântul 
Mitropolit Andrei Şaguna. A 
arătat apoi că nu putem separa 

buna gospodărire a bisericii şi 
latura duhovnicească cele două 
refl ectânduse una în cealaltă. 
Trebuie să ne cunoaştem ră
dăcinile şi să nu regresăm, iar 
ceea ce am primit de la înaintaşi 
să ducem mai departe iar aş
teptările noastre de la biserică 
să fi e pe măsura ancorării 
noastre în viaţa acesteia. Sa 
con tinuat cu atragerea atenţiei 
asupra participării la slujbele 
bisericeşti corelată cu tragerea 
clopotelor şi semnifi caţia aces
tor momente cunoscute mai 
ales în viaţa satului.

În continuare Înaltpreasfi nţia 
Sa a vorbit despre locul bisericii 
în viaţa satului şi a comunităţii 
în general cu referire la am
plasarea clădirii bisericii în sat, 
fi e la drumul principal fi e în 
loc înalt. Credincioşii au fost 
îndemnaţi ca atunci când trec 
prin sate fi  în călătorie, fi e în 
vizită,  să ia aminte la clădirea 
bisericii, arătând o multitudine 
de informaţii pe care le putem 
dobândi în felul acesta, pe care 
mai apoi să le refl ectăm şi din 
punct de vedere material dar 

mai ales din punct de vedere 
spiritual.

În viaţa satului, cel puţin 
în trecut,  centrul îl constituie 
biserica împreună cu preotul 
şi mai apoi dascălul sau în
văţătorul, aceştia fi ind pilonii pe 
care sau sprijinit oamenii de la 
ţară, mulţi dintre ei având un rol 
deosebit în viaţa bisericească, 
socială şi naţională, fi ind de 
multe ori prea puţin cunoscuţi. 
A fost dat exemplu Preparandiei 
de la Arad (1812) cu Dimitrie 
Ţichindeal care pregăteau 
preoţi şi învăţătorii precum 
şi publicaţia locală cu titlu 
su gestiv Biserica şi şcoala. 
Au fost evidenţiaţi Patriarhii 
Nicodim Munteanu şi Iustin 
Moisescu pentru contribuţia la 
viaţa Bisericii, apoi traducătorii 
de cărţi bisericeşti, fi ind amintiţi 
Părintele Dumitru Stăniloaie şi 
Dumitru Fecioru.

Astăzi satul românesc este 
confruntat cu provocări ma jore, 
cea mai stringentă fi ind  de
popularea, mai ales în zonele 
izolate, Înaltpreasfi nţia Sa a 
arătat şi câteva statistici legate 

de procentul populaţiei de la sat 
şi oraş. Structura sufl etească, 
viaţa de la ţară înseamnă acea 
libertate şi pace pe care cei de 
la oraş, mai ales astăzi nu o 
mai au fi ind supra ocupaţi cu 
treburile. Tradiţia ce mai curtă 
păstrânduse în popor, omul 
satului rămânând constant pes
te veacuri. Simţind apăsarea 
vi tezei secolului, chiar dacă 
nu permanent, tot mai mulţi 
oameni de la oraş îşi caută un 
refugiu la sat.

Înaltpreasfi nţia Sa a amintit 
de cuvintele scriitorului Lucian 
Blaga, „veşnicia sa născut la 
sat”, arătând că omul de la sat 
totdeauna şia dovedit mai mult 
ataşamentul faţă de pământul pe 
care lucrează şi pe care trăieşte, 
la apărat în războaie, la lucrat 
în timp de pace şi la sfi nţit prin 
Biserică. În continuare sa arătat 
grija bisericii pentru patrimoniu 
material şi spiritual, fi ind amin
tite bisericile monument de 
la sate, muzeele şi colecţiile 
bi  sericeşti de carte, obiecte şi 
icoane. 

În fi nal Înaltpreasfi nţitul Pă
rinte Timotei a îndemnat pe cei 

prezenţi să urmeze cuvintelor  
„omul sfi nţeşte locul”, care nu 
e doar o vorbă din bătrâni, ci e 
învăţătură a Bisericii, iar acum 
pe calea postului spre Praznicul 
Învierii, să ne ridicăm din 
starea căzută a păcatului şi să 
ne îngrijim pe noi şi împreună 
cu noi să ridicăm şi natura 
întreagă, scăpând de orice po
luare, mai ales sufl etească. În
vierea noastră cu Hristos este 
refacerea legăturii pierdute prin 
păcat, iar faptele bune arată 
credinţa noastră, dovedind ast
fel continuu posibilitatea de 
înălţare a noastră, împreună 
cu harul lui Dumnezeu lucrând 
pentru mântuire.

După încheierea prezentării 
a urmat o sesiune de dialog 
cu cei prezenţi, părintele Ioan 
Tulcan mulţumind la fi nal 
Înaltpreasfi nţitul Părinte Dr. 
Timotei şi credincioşilor pre
zenţi, pentru frumoasa şi folo
sitoarea întâlnire.

Sorin Gheorghe 
SĂPLĂCAN

IPS Părinte Timotei a susţinut o conferinţă în cadrul Serilor duhovniceşti de la Catedrala Veche Arad

Lupta prin dragoste şi smerenie
Când avem înaintea noastră 
două rele, şi oricum trebuie să 
alegem unul, săl alegem pe cel 
mai uşor. De pildă: în timp ce ne 
rugăm, ne vin vizitatori. Ce vom 
face? Vom opri rugăciunea, sau 
îi vom întrista pe fraţi, lăsândui 
să aştepte? În situaţia aceasta, 
o vom prefera pe prima, pentru 
că iubirea este mai înaltă decât 
rugăciunea. Rugăciunea este o 
virtute în parte, în timp ce iubi
rea cuprinde înlăuntrul ei toate 
virtuţile.

Un alt exemplu: când eram 
tânăr, mam aşezat la o masă. 
Mau atacat atunci două feluri 
de gânduri: al îmbuibării (să 
mănânc mult şi să mă desfăt) şi 
al slavei deşarte (să par înaintea 
celorlalţi nevoitor şi postitor). 
Am preferat să fi u biruit de sla
va deşartă, şi aceasta pentru că, 
tânăr cum eram, mam înfricoşat 
de urmările îmbuibării (adică 
de curvie).

Cei care au mirosul bun îl 
sesizează imediat pe cel pe care 
îl ascunde mireasma. La fel şi 
un sufl et curat simte celălalt su
fl et. 

Să nu cerem din mând
rie roade duhovniceşti înainte 
de vremea lor. Pentru că nu 
este fi resc să cerem în mij
locul iernii roadele verii, nici 
la timpul semănatului, roadele 
secerişului. Unul este timpul în 
care vom semăna ostenelile, şi 
altul timpul în care vom secera 
darurile harului. Altfel, va veni 
vremea recoltei, şi nu vom avea 
ce să adunăm.

Demonii se îndepărtează 
uneori de sufl et, pentru ca să 
ne facă nepăsători, ca după 
a  ceea să ne atace brusc şi să 
stăpânească peste noi. De 
asemenea, se îndepărtează când 
sufl etul se obişnuieşte atât de 
mult cu păcatul, încât devine 
propriul său vrăjmaş.[…]

În trei feluri putem să răz
boim gândurile rele: cu ru
găciunea, cu împotrivirea (a 
ducând gânduri potrivnice) şi 
cu dispreţul.

Orice efort al nostru, când nu 
este însoţit de smerenie, se arată 
străin de voinţa dumnezeiască. 
Acesta să fi e criteriul pentru 
toate faptele noastre şi pentru 
întreaga noastră viaţă!

Aşa cum văzduhul care sa 
curăţit de nori este luminat de 
soare, la fel şi sufl etul care sa 
curăţit de păcate este luminat de 
lumina dumnezeiască. (Sfântul 
Ioan Sinaitul Scărarul)

(Glasul Sfi nţilor Părinţi, traducere de 
Părintele Victor Mihalache, Editura 
Egumeniţa, 2008, p. 135136)

Să nu cerem din mând
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ne facă nepăsători, ca după 
a  ceea să ne atace brusc şi să 
stăpânească peste noi. De 
asemenea, se îndepărtează când 
sufl etul se obişnuieşte atât de 
mult cu păcatul, încât devine 
propriul său vrăjmaş.[…]
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ŞTIRI

IPS Părinte Timotei a participat la 
manifestările prilejuite de Ziua  
Jandarmeriei Române
Miercuri, 3 Aprilie 2019, Chiriarhul arădean, Înalt
preasfinţitul Părinte Timotei, a participat la mani
festările prilejuite de Ziua Jandarmeriei Române, în 
Arad.

Ziua Jandarmeriei Române este serbată în fiecare an 
în data de 3 aprilie, amintind data la care, în 1850, Gri-
gore Alexandru Ghica, domnul Moldovei (18491853), 
a aprobat hotărârea Divanului Obştesc, semnând actul 
de înfiinţare a jandarmeriei: „Legiuirea pentru refor-
marea Corpului slujitorilor în jandarmi”.

Jandarmeria Română colaborează cu Biserica la 
nivel naţional şi local în acţiuni umanitare, un exemplu 
în acest sens este implicarea în Campania „Donează 
sânge! Salvează o viaţă!”, promovată de Patriarhia 
Română.

Jandarmeria Română, instituţie cu responsabili-
tate în menţinerea şi restabilirea ordinii publice şi 
a siguranţei naţionale, are ca ocrotitori spirituali pe 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, serbaţi în fiecare 
an în data de 8 noiembrie.

„Mâniaţi-vă şi nu greşiţi – Conferinţa 
A.S.C.O.R. ARAD
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timo-
tei, Arhiepiscop al Aradului şi la invitaţia adresată de 
CătălinIulian Drăgan, Preşedintele filialei A.S.C.O.R 
din Arad, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Vlad, Profesor la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, a susţinut 
marţi , 2 aprilie 2019, în sala festivă a Facultăţii de Te-
ologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, conferinţa 
cu tema „Mâniaţivă şi nu greşiţi – Mânia în perspectiva 
vieţii duhovniceşti ”. Această conferinţă este a treia din 
şirul de conferinţe organizate de A.S.C.O.R Arad din 
această perioadă a Postului. Moderatorul conferinţei a 
fost RaduMihai Popovici.

În prima parte a conferinţei sa răspuns la între-
barea „Ce este mânia?”. Părintele profesor a evidenţiat 
faptul că „mânia este o parte a părţii irascibile, partea 
războinică prin care noi ne împotrivim de viaţa care 
este legată de noi, iar noi ca şi chip a lui Dumnezeu am 
fost făcuţi să iubim viaţa.

În a doua parte, au urmat numeroase întrebări ca
re au primit răspuns din partea părintelui şi au fost în
tâmpinate cu bucurie de către participanţi.

În cele din urmă, îndemnul părintelui a fost: „Nu 
uitaţi oameni buni, tot ceea ce se întâmpla în viaţa 
noastră, trebuie să raportăm la Dumnezeu, lucru care 
din păcate nu se mai practică astăzi.”

Alternative în predarea Religiei, la  
Colegiul de Arte ,,Sabin Drăgoi” din Arad
La Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad a avut 
loc marţi, 2 aprilie 2019, o activitate demonstrativă 
susţinută de către diac. prof. Teuca Călin. Activitatea 
sa desfăşurat doar la nivelul cadrelor didactice, tema 
fiind Alternative în predarea Religiei – Platforma e
learning Moodle. După cuvântul de bun venit adresat de 
doamna director Trandafir Dorina, părintele profesor a 
prezentat, pe scurt ce înseamnă Platforma Moodle şi ce 
înseamnă să ai în sprijinul predării resursele moderne 
de educare. Moodle este abrevierea de la englezescul 
Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environ-
ment. Aceasta este una dintre cele mai utilizate plat-
forme de elearning din întreaga lume, care se poate 
descărca gratuit şi se poate folosi pentru dezvoltarea de 
cursuri on line, comunicare, activităţi colaborative sau 
evaluări. Metodele de învăţare eficiente funcţionează 
atât pentru învăţarea faţă în faţă, cât şi pentru învăţarea 
online. Platforma Moodle a fost lansată pentru prima 
dată în 1999 în plan internaţional, iar Reţeaua EDU 
Moodle România este disponibilă încă din 2010.

Apoi, sa vizionat o oră desfăşurată în anul 2011, 
prin colaborarea a trei profesori, din trei şcoli, la care 
sa utilizat această Platformă online. Lecţia a avut loc 
în colaborarea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad, 
prin prof. Călin Teuca, cu Şcoala Gimnazială „Mihai 
Eminescu”, prof. Adriana Ciucaş, şi Colegiul Naţional 
„Elena Ghiba Birta”, prof. Răzvan Surcel. Bucuria şi 
feedbackul a venit din cuvântul a doi fosti elevi, ac-
tuali studenţi, care au participat la ora respectivă, dând 
mărturie despre importanţa folosirii unor astfel de 
metode în cadrul orei de Religie.

La activitate au participat Preacuviosul părinte 
Iustin Popovici, Consilier cultural al Arhiepiscopiei 
Aradului, Preacucernicul părinte Ioja Cristinel, decanul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, Preacucer-
nicul părinte Gavra Pompiliu, directorul Seminarului 
Teologic din Arad, Preacucernicul părinte Arhidiacon 
Sirca Florin, Inspector de Religie în cadrul Inspectora-
tului Şcolar Judeţean Arad şi mai mulţi profesori de 
Religie din oraş şi judeţ.

La finalul întâlnirii, au luat cuvântul părintele de-
can accentând relaţia cadrelor didactice ale Facultăţii 
de Teologie cu profesorii de religie din învăţământul 
preuniversitar şi rolul acestora de a forma adevăraţii 
creştini. Apoi părintele consilier a transmis binecuvân-
tarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, apreciind pozitiv activitatea desfăşurată şi 
metodele moderne de predare ale religiei întro lume 
în care copiii folosesc atât de mult mijloacele moderne 
de informare.

Părintele inspector a tras concluziile activităţii sus
ţinând importanţa unor astfel de lecţii din care cadrele 
didactice pot învăţa unele de la altele şi în care îşi pot 
împărtăşi experienţe, eşecuri, dar mai ales realizări ale 
lor în munca cu inimile tinerilor.

Slujire Arhierească şi binecuvântare de 
lucrări în Parohia Cruceni
În Duminica a IIIa din Postul Mare (a Sfintei Cruci), 
Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-
copul Aradului, a efectuat o vizită pastorală în Paro-
hia Cruceni, Protopopiatul Arad, la invitaţia preotului 
paroh Silviu – Raul Pele .La sosire, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Arhiepiscop a fost întâmpinat de către un sobor 
de preoţi la intrarea în localitate, în frunte cu Protopo
pul Aradului, Pr. Flavius Petcuţ, care a adresat un cu-
vânt de bun venit, iar apoi sa săvârşit slujba de sfinţire 
a Troiţei care sa înălţat din grija preotului paroh 
şi cu ajutorul credincioşilor. După sfinţirea Troiţei, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a săvârşit slujba 
de târnosire a locaşului de cult. Din soborul de preoţi au 
făcut parte:  Pr. Flavius Petcuţ – protopop al Aradului, 
Pr. Marius Ardelean – Parohia Şagu, Pr. Bogdan Oneţ 
– Parohia Mândruloc, Pr. Vlad Sergiu Sandu – parohia 
Firiteaz, Pr. Vlad Oneţ – preot capelan, Pr. Silviu Raul 
Pele – preot paroh şi Arhidiacon Dr. Tiberiu Ardelean 
– inspector eparhial.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus 
sub titlul ,,Calea Crucii” (cf. citirilor scripturistice 
ale duminicii: Evr. 45; Marcu 8),înţelegând urmarea 
Mântuitorului, care ajunge la cer, la viaţa şi ferici-
rea veşnică. Îndemnul Bisericii este de a continua 
calea crucii din viaţa fiecăruia pentru a făptui cele 
potrivite spre buna călăuzire pământească, neuitând 
pe cea cerească. Zilele cinstirii Sfintei Cruci arată şi 
locul pe care ea îl are în câştigarea mântuirii, ca altar 
de jertfă a Mântuitorului pentru păcatul lumii şi din 
care credincioşii se împărtăşesc. La mijlocul Postului 
Mare ea este întărire pentru stăruinţa credincioşilor în 
a înainta spre sărbătoarea Învierii Domnului, prin tot 
ceea ce este spre îndreptăţire şi spre sporirea a tot ceea 
ce înseamnă plinătatea vieţii. Numele parohiei însăşi, 
trimiţând la cel al Sfintei Cruci, îndatorează pe mem-
brii ei la a o avea mereu pavăză vieţii lor trupeşti şi 
sufleteşti. De altfel, sfinţirea troiţei de la hotarele satu-
lui, întăreşte mereu credinţa în biruinţa Crucii, având 
la calea ce leagă locul de celelalte, binecuvântarea ei, a 
amintit Înaltpreasfinţia Sa.

La momentul rânduit, pentru lucrările pastoralmis-
ionare desfăşurate în parohie şi în semn de apreciere 
din partea Chiriarhului, preotul paroh Silviu Raul Pele, 
a fost hirotesit întru iconom stavrofor.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh, a amintit 
istoricul parohiei Cruceni, din anul 1951 până în pre
zent, lucrările săvârşite la locaşul de cult iar apoi a 
adus mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-
cop Timotei pentru faptul că a acceptat invitaţia de a 
târnosi biserica parohială, şi totodată pentru distincţia 
acordată, a mulţumit autorităţilor locale şi cent

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


