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EDIToRIAL

Nu este o mare descoperire a obser
va torului fenomenului religios din 
România, să reţină faptul, că există o 
mare discrepanţă între cei care se con-
sideră aparţinători ai Bisericii Ortodoxe, 
declarându-şi identitatea creştină orto-
doxă, cu diferite prilejuri, şi, nu în ul-
timul rând, cu prilejul recensămintelor 
populaţiei ce au loc periodic şi în ţara 
noastră, şi cei care sunt prezenţi, cel 
puţin o dată pe lună, la sfintele slujbe ale 
Bisericii, şi, mai ales, la Sfânta Liturghie. 
Această discrepanţă, între cei care trăiesc 
credinţa şi cei indiferenţi în ale credinţei, 
are mai multe explicaţii. De fiecare dată, 
când este analizat fenomenul religios 
creştin dintr-o ţară se are în vedere atât 
declararea apartenenţei la Biserică, pe 
de o parte, dar, şi implicarea sau trăirea 
cre  dinţei de către cei care se declară 
credincioşi, respectiv, aparţinători ai 
Bise ricii.

Pentru a putea realiza o lucrare pas-
toral-misionară rodnică într-o parohie, 
care reprezintă unitatea cea mai mică 
a Bisericii, nu se poate face abstracţie 
de aceste realităţi spirituale sau altfel 
spus, nu se poate ignora faptul, că între 
dezideratele misiunii Bisericii şi starea 
concretă a parohiei se află un fel de 
inconsecvenţă profundă. Dar, în acelaşi 
timp, nu se poate realiza o lucrare pas-
toral-misionară eficientă, fără a cunoaşte 
realitatea spirituală a parohiei, implicit 
a fiecărui creştin botezat care trăieşte 
în acea parohie. Astfel, a realiza un 
asemenea demers reprezintă o exigenţă 
primară a misiunii într-o parohie. Preotul 
slujitor sau misionar al parohiei se află în 
realitate între ceea ce înseamnă idealul 
creştin-misionar şi bisericesc pe de o 
parte, şi realitatea concretă, palpabilă, a 
parohiei, pe de altă parte. 

În acest context, se impune o radio-
grafie a ceea ce înseamnă idealul mi -
sionar creştin ortodox şi ceea ce în-
seamnă contactul direct cu realitatea 
co  munităţii ecleziale respective. Cum 
se poziţionează preotul slujitor, în faţa 
acestor evidenţe, pe de o parte, dar, 

şi ceilalţi credincioşi practicanţi ai 
credinţei, pe de altă parte? Am extins 
res ponsabilitatea creştină şi bisericească 
şi asupra mădularelor vii ale Bisericii, 
deoarece, Biserica şi lucrarea ei în lume 
nu este numai responsabilitatea pre
otului, deşi acesta o are într-o măsură 
mai mare. Dar, nu pot fi exceptaţi de 
la responsabilitatea prezenţei şi lucrării 
Bisericii în lume şi mădularele acesteia, 
adică fiecare credincios botezat în 
Biserică. 

Cum se derulează misiunea creştină 
într-o parohie, susţinută de preot şi de 
credincioşi, ţinând seama de starea de 
fapt a parohiei? Care sunt coordonatele pe 
care ar trebui să le urmărească slujitorul 
Bisericii şi cei care sunt aproape de el în 
slujirea şi misiunea Bisericii?

În primul rând, se cuvine a fi realizat 
un inventar al problemelor reale ale 
parohiei, care vor trebuie dezbătute de 
slujitorul bisericesc împreună cu orga-
nismele parohiale: Adunarea Parohială, 
Consiliul Parohial, Comitetul Parohial, 
Asociaţiile şi grupurile de credincioşi, 
care sunt deschise în faţa unei dinamizări 
a prezenţei şi lucrării Bisericii în lume. 

În al doilea rând, ar trebui ca slujbele 
bisericeşti şi, mai ales, Sfânta Liturghie 
să constituie focare de iradiere a unui 
etos creştin, care să atragă în raza lor ha-
rică măcar pe unii dintre cei îndepărtaţi 
spiritual de Biserică. 

În al treilea rând, timpurile pe care 
le trăim, necesită o ieşire mai curajoasă 
a Bisericii în lume, în societate, ceea 
ce înseamnă o disponibilitate mai mare 
a tuturor pentru un dialog viu, din care 
să se desprindă aspiraţii şi nedumeriri, 
necunoaştere şi dorinţă de luminare a 
minţii şi a sufletului, încrâncenare şi 
iertare, speranţă şi bucurie. Din toate 
acestea, slujitorul Bisericii şi ceilalţi 
credincioşi pot să afle mult mai multe 
aspecte ale vieţii oamenilor, care în afara 
acestui dialog vor rămâne necunoscute 
pentru toţi. 
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Între credincioşii practicanţi ai 
credinţei şi cei doar cu numele

În întreaga activitate de propovăduire şi 
binevestire a Împărăţiei lui Dumnezeu, 
Mântuitorului Iisus Hristos a folosit difer
ite metode pentru ca cei care îl ascultau, 
să înţeleagă ceea ce El a dorit să transmită. 
În activitatea pastoral-misionară Dom-
nului Iisus Hristos a fost însoţit de cei 
doisprezece apostoli, de unele femei 
care au fost vindecate de Acesta, după 
cum consemnează Evanghelistul Luca 
în 8, 1-3. Sigur aceştia îl urmau pe Mesia 
pentru faptul că erau cuprinşi de mreaja 
Cuvântului, care îi învăţa şi îi povăţuia să 
binevestească pocăinţa tuturor neamuri-
lor, până la marginile pământului. 

În Duminica a XXI-a după Rusalii, 
în calendarul Bisericii Ortodoxe sunt 
prezentate mai multe teme care pot fi 
abordate şi tratate. Ca de exemplu se 
poate vorbi despre importanţa rugăciunii 
Mântuitorulului Iisus Hristos, în acelaşi 
timp se poate discuta despre secolul al 
VIII-lea, în special despre marii Sfinţi 
Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecu-
menic, care au fost adevăraţi apologeţi 
şi promotori a valorilor perene ale Orto-
doxiei, dar cred că cea mai importantă 
temă care are o relevanţă deosebită în 
actualitate, este Pilda semănătorului 
rostită de Domnul Hristos în contextul 
lumii de atunci, dar care are un impact 
major şi în contemporaneitate.  

Pilda aceasta este una care ne inspiră 
şi totodată ne oferă şansa să înţelegem 
valoarea inestimabilă a sufletului, a 
ceea ce înseamnă purificarea sufletului 

pentru ca sămânţa cuvântului lui Dum-
nezeu să aducă rod însutit.

Interpertarea pildei este una 
fabuloasă şi de o importanţă majoră, 
deoarece a fost făcută de Fiul lui 
Dumnezeu într-un mod cu totul spe-
cial. Tâlcuirea acesteia s-a făcut la 
cererea Sfinţilor Apostoli, care nu au 
înţeles ceea ce Domnul Hristos a dorit 
să spună prin această pildă. De foarte 
multe ori în misiunea de propovăduire, 
Fiul lui Dumnezeu asociază învăţătura 
dumnezeiască cu unele pilde care fac 
referire la viaţa de zi cu zi, unele lucruri 
care sunt practicate de cei care ascultă, 
după cum se întâmplă şi acum. 

În contextul acelei lumi şi la 
rugămintea Sfinţilor Apostoli, Iisus Hris-
tos le explică cu de-amănuntul simbolis-
mul pildei, făcându-i să înţeleagă cât de 
folositoare este relaţia dintre om şi Dum-
nezeu, reprezentată prin cea de-a patra 
sămânţă care cade pe pământul cel bun, 
şi cât de nefast şi degradant duhovniceşte 
este înşelarea diavolească.

Putem observa un lucru semnificativ 
la această pildă, faptul că Domnul Iisus 
Hristos le explică în profunzime parabo-
la. În majoritatea cazurilor, El nu explică 
pildele, deoarece le conferă libertatea ca 
fiecare dintre cei care ascultă pildele, să 
extragă înţelesurile duhovniceşti după 
măsura experienţei, înţelepciunii şi stării 
duhovniceşti a fiecăruia.

Continuare în pagina 2
Pr. Ioan TULCAN 
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PREDICA

Rodirea cuvântului lui Dumnezeu
Duminica a XXI-a după Rusalii - Pilda Semănătorului

„Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut 
lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră, şi, 
răsărind s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Şi alta a crescut între spini şi spinii, crescând cu ea, au 
înăbuşit-o. Şi alta a crescut pe pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând striga: 
Cine are urechi de auzit să audă! Şi ucenicii lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a zis: Vouă 
vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca, văzând, să nu vadă, 
şi auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cea de 
lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând, să 
se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceştia 
nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini 
sunt cei aud cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc. 
Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru 
răbdare.” (Luca 8, 5-15)
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Simbolismul acestei pilde este următorul: Semănătorul este 
Dumnezeu – Domnul nostru Iisus Hristos care ne-a revelat în-
văţătura; sămânţa – Cuvântul lui Dumnezeu, învăţătura; iar 
pământul – oamenii.  

Prima categorie de oameni care sunt amintiţi în pildă, re-
prezintă pe acei oameni care sunt înşelaţi de diavolul. Cu alte 
cuvinte prima mare încercare sau ispită a omului, este diavolul, 
care din nefericire de cele mai multe ori sustrage din inima omului 
învăţătura lui Dumnezeu, pe care omul a primit-o prin glasul slu
jitorilor Bisericii. 

De-a lungul timpului diavolul a găsit şi găseşte diferite moduri 
de a ispiti pe om. Ca de altfel, în zilele noastre există ispita de a 
spune că învăţătura Bisericii este învechită şi mai mult că aceas
ta nu oferă nici o satisfacţie materială. Mai există şi o altă ispită 
diavolească, aceea care îi face pe oameni indiferenţi şi neglijenţi în 
a-şi asuma şi a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. 

Păsările cerului despre care se spune că au mâncat sămânţa, 
pot fi asociate cu duhurile necurate din văzduh, care din nefericire 
împiedică pe oameni să primească Evanghelia dreptăţii.

A doua categorie de oamenii reprezentaţi simbolic prin sămânţa 
care a căzut pe piatră, sunt cei care primesc cu multă bucurie cu
vântul Evangheliei şi chiar îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi şi 
altora. Însă această bucurie şi dorinţă de cultivare a adevărului este 
doar atât timp cât există fericire lumească exprimată prin faptul că 
sunt lăudaţi, bine văzuţi în societate, având câştig lumesc, având 
sănătate. Însă când sunt împresuraţi de încercări, boli, suferinţe, 
necazuri se leapădă de credinţă şi se îndepărtează de Dumnezeu.

Din păcate în asemenea momente de încercare apar diferite 
întrebări, care duc mai apoi spre cârtire, răzvrătire, îndoială vis-a-
zis de puterea lui Dumnezeu.

A treia categorie de oameni despre care vorbeşte Domnul 
Hristos în pildă sunt cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar 
din păcate acesta nu ajunge să rodească din cauza înăbuşirii lui de 
preocupările înrobitoare.

Exemplu concret în această privinţă sunt oamenii care sunt 
zeloşi în cele ale credinţei, însă de cele mai multe ori nu îşi mai 
fac timp pentru a săvârşi un act de caritate, pentru a se bucura 
împreună cu familia în duhul rugăciunii, etc.

Aceştia sunt cuprinşi de năvodul efemer al lucrurilor lumii, care 
uită de faptul că primordial şi principal este legătura cu Dumnezeu 
Izvorul vieţii şi al nemuririi. Datorită acestui lucru, aceşti oameni 
uită chiar de scopul existenţei lor pe acest pământ, ajungând la 
acea stare de dezumanizare, chiar de a nu mai crede în Dumne
zeu. 

Tocmai de aceea, Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă: „Adunaţi-
vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde fu
rii nu le sapă şi nu le fură” (Matei, 6,20), în acest text făcându-se 
referire la adunarea de comori spirituale, pe care le dobândim prin 
fapte bune, credinţă, prin toate virtuţile. Doar aşa putem spune că 
am dobândit pacea de sus, pe care o cerem cu stăruinţă în cadrul 
slujbelor bisericeşti.

Cea de-a patra categorie de oameni sunt cei care şi-au curăţit 
sufletul prin Sfintele Taine, sunt cei cu inima bună şi curată, sunt 
cei în inima cărora rodeşte sămânţa, deoarece „pământul” este bi-
ne pregătit cu multă grijă şi atenţie. 

Vedem că doar cea de-a patra sămânţă a rodit, prin aceasta în-
ţelegem că numai o pătrime dintre oameni fac roditor cuvântul lui 
Dumnezeu. 

De remarcat este ceea ce a spus Domnul Hristos: „iar cea de 
pe pământ sunt cei care, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl 
păstrează şi rodesc întru răbdare” (Luca 8, 15), adică „inimă curată 
zideşte întru mine Dumnezeule...” (Ps. 50, 11), după cum spune 
psalmistul David, care ne îndeamnă la dobândirea inimii curate, la 
pregătirea „pământului” (sufletul), pentru ca sămânţa (învăţătura) 
să aducă rod însutit. 

Rodirea cuvântului lui Dumnezeu în inima omului se vede 
prin roadele Sfântului Duh, care sunt prezente în omul credincios: 
„dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea 
de bine...” (Galateni 5, 22-23).

Avem o mulţime de exemple de oameni cu inima curată şi 
bună, aceştia fiind Sfinţii lui Dumnezeu, care au înţeles că rodirea 
cuvântului lui Dumnezeu în viaţa lor, se poate realiza doar având 
inima curăţită de păcate prin pocăinţă, rugăciune, post, milostenie, 
iubire frăţească, şi culminând cu împărtăşirea cu Trupul şi Sângele 
Domnului.

Avându-i ca exemple pe Sfinţii Bisericii care au făcut rodi
toare lumina sfântă din Pilda semănătorului, să ne străduim cu 
timp şi fără timp să fim adevăraţi lucrători în ogorul Domnului, 
ancorându-ne în fapte de milostenie şi întrajutorare spre luminarea 
şi curăţirea sufletului, ca astfel să dobândim viaţa de veci întru 
bucuria Sfinţilor. Amin!
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Rodirea cuvântului lui 
Dumnezeu În ziua a şasea, după ce a 

făcut animalele Dumnezeu 
îl creează pe om „coroa-
na creaţiei” Sale, precum 
s-au hotărât Persoanele 
Treimice: „Să facem om 
după chipul şi asemănarea 
Noastră.” (Facere 1, 26). 
Omul a fost cea mai com-
plexă şi mai perfectă cre-
atură a lui Dumnezeu, 
pus să fie stăpân peste tot 
ce a creat pe pământ. El a 
fost înzestrat cu raţiune şi 
cu voinţă liberă, adică cu 
liber arbitru. Dumnezeu 
îl alcătuieşte din ţărâna 
pământului şi suflă asupra 
lui suflare de viaţă şi omul 
„s-a făcut fiinţă vie.” ( Facere 
2, 7).

Filozofii antici îl numesc 
pe om „microcosmos” un uni-
vers de dimensiuni reduse, ce 
reuneşte în persoana lui în
treaga lume creată. (Atanasie 
Sinaitul, Întrebări 11, PC 89, 
236 C). După Sfântul Vasile cel 
Mare, omul a primit puterea de 
a stăpâni asemenea îngerilor, 
iar modul lui de viaţă îl făcea 
asemenea arhanghelilor. (Sfân
tul Vasile cel Mare, „Regu
lile monahale” în Scrieri, II, 
Bucureşti, Ed. IBMBOR 1989). 
Sfântul Grigorie de Nazianz re
flectând asupra omului creat îl 
numeşte un „mic dumnezeu.” 
(Sf. Grigorie de Nazianz, Poem 
dogmatic, PG 37, 690).

„Pentru ca iubirea să dom-
nească peste creaturile Sale” 
(I. Alfeyev), Dumnezeu nu cre-
ează o fiinţă unică, o monadă 
solitară, ergocentrică, ci un 
cuplu: „Şi a făcut Dumnezeu 
pe om după chipul Său, după 
chipul lui Dumnezeu l-a făcut 
bărbat şi femeie.” (Facere 1, 
27). Şi tocmai de aceasta Dum-
nezeu zice: „Creşteţi şi vă în-
mulţiţi şi umpleţi Pământul şi-l 
stăpâniţi.” (Facere 1, 28).

Omul este creat după chipul 
lui Dumnezeu, după o imag
ine originală, după un proto
tip, după un model ideal, după 
icoana Creatorului, în limba 
greacă eikon, înseamnă „ima-
gine” „chip”. Sfântul Vasile 
cel Mare spunea: „Am fost fă-
cuţi după chipul Ziditorului, 
avem minte şi cuvânt care ne 
completează firea.” (Sf. Vasile 
cel Mare, „Omilia a IV-a despre 
mulţumire” în Scrieri, I, Ed. 
IBMBOR, 1986, p. 378).

Sfinţii Părinţi fac distincţia 
între chip şi asemănare: chipul 
indică raţiunea şi liberul ar
bitru, iar asemănarea indică 
virtuţile. Sfântul Grigorie de 
Nyssa spune că: „Scopul vieţii 
virtuoase este asemănarea cu 
Dumnezeu.”

Filozofii antici conside-
rau că sufletul e prizonier în 
trup ca într-o închisoare, căci 
însuşi cuvântul „trup” derivă 
de la sema „piatră funerară”, 
mormânt. Filozofia hindusă an-
tică susţinea că sufletul poate 
transmigra într-un corp în altul, 
inclusiv de la om la animal şi 
invers, datorită păcatelor vieţii 
anterioare, după ce abandonează 
trupul, (în sanscrită dehih, duh, 

adică sufletul), care este în-
văţătura despre reîncarnare 
(metempsihoză), respinsă 
total de tradiţia creştină, 
nefiind relevantă cu învă-
ţăturile biblice.

Potrivit unei scrieri a
tribuite Sfântului Antonie 
cel Mare „Duhul le ve-
de pe toate, chiar şi pe 
cele cereşti, adică din lu-
mea spirituală şi nimic 
nu îl întunecă în afară de 
păcat.” (Filocalia vol. I, 
Ed. Humanitas, Bucureşti, 
1999). Tocmai prin acest 
duh omul poate fi în con
tact cu Dumnezeu şi îi 
poate înălţa rugăciuni, tot 

prin duh, omul aude „răspunsul 
Domnului la rugăciunile lui. Ini-
ma omului este mai mult decât 
un organ, conform Sfinţilor 
Părinţi, ea este centrul vieţii 
duhovniceşti şi mistice, sălaş 
al prezenţei divine şi al haru
lui lăuntric.” (Ilarion Alfeyev, 
Taina credinţei, Ed. Doxologia, 
Iaşi, 2014).

În Omiliile duhovniceşti 
ale Sfântului Macarie cel Mare 
duhul sălăşluieşte în inimă: 
„Harul lui Dumnezeu scrie 
legile Duhului şi tainele cele 
cereşti pe tablele inimii, iar 
inima stăpâneşte şi domneşte 
peste tot trupul.”

În creştinism omul este si-
tuat pe un soclu, are o imagine 
nobilă şi este cea mai preţioasă 
fiinţă creată de Dumnezeu: „Ce 
este omul că-Ţi aminteşti de 
el? Sau fiul omului, că-l cer
cetezi pe el ? Micşoratu-l-ai pe 
dânsul cu puţin faţă de îngeri, 
cu mărire şi cu cinste l-ai încu
nunat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul 
peste lucrul mâinilor Tale, toate 
le-ai supus sub picioarele lui.” 
(Psalmul 8, 4-7).

Prof. Amalia STANA

Coroana creaţiei

În al patrulea rând, se cuvine a fi folosită arma cuvântului cu putere multă, inspirat din Evanghelie 
şi rostit cu convingere, din învăţătura Bisericii şi a Părinţilor, prin care să fie cuprinşi în vraja lui 
cât mai mulţi oameni. Aici trebuie să fie incluse predicile cât mai argumentat întocmite, dialogurile 
credinţei cu credincioşii, conferinţele religioase etc.

În fine, la cele de mai sus, se cuvine a fi reţinut şi faptul, că în sociologia parohiei nu trebuie omis 
sau ignorat nici un segment social al acesteia: copiii, tinerii, familiile, bătrânii singuri şi bolnavi şi cei 
marginalizaţi social. Toţi trebuie să constituie obiectul iubirii şi al solidarităţii comunităţii parohiale, 
dar, în acelaşi timp, toţi trebuie să se simtă implicaţi în lucrarea şi misiunea Bisericii. Aceasta, întrucât 
Biserica îi cuprinde pe toţi. Preotul singur nu este Biserica, aşa cum atât de regretabil şi simplist se 
afirmă uneori, ci acesta împreună cu întreaga comunitate parohială, aflată în comuniunea mai largă 
cu întreaga Biserică, exprimă credinţa şi duhul Bisericii. 

Mai ales, în timpurile pe care le trăim se cuvine a aprofunda mereu ceea ce înseamnă duhul şi 
credinţa Bisericii lui Iisus Hristos şi a reţine aspectele negative ale societăţii, pentru a le înţelege 
şi a le corecta în duhul iubirii, al credinţei şi al speranţei creştine. Numai astfel, se poate ajunge la 
depăşirea unei mentalităţi secularizate, tot mai răspândite în zilele noastre, care crede că nu mai 
are nevoie de repere spirituale, nu mai are nevoie de Biserică şi de mântuirea lui Iisus Hristos. În 
întâmpinarea acestor semne provocatoare ale timpului actual constă şi misiunea creştină şi lucrarea 
Bisericii în societatea contemporană.

Între credincioşii practicanţi ai credinţei 
şi cei doar cu numele
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O zi istorică. Teologia de la Caransebeş a venit la Arad
Noul an universitar 2019-2020 
înseamnă pentru Teologia ară-
deană deschiderea unei noi file 
de istorie, o istorie seculară ilus-
trată cu credinţă şi abnegaţie de 
episcopi, preoţi şi profesori de 
teologie. Ierarhii celor două epar-
hii istorice din Mitropolia Ba
natului şi-au concentrat atenţia 
asupra calităţii învăţământului 
teologic şi printr-o bună conlu
crare cu conducerile celor două 
instituţii de învăţământ teologic 
superior au făcut posibilă o zi 
dătătoare de speranţă în ceea 
ce priveşte unitatea şi coerenţa 
învăţământului teologic din Mi-
tropolia Banatului. Concentra
rea destinelor învăţământului 
teologic din Mitropolia Ba
natului în singura Facultate de 
Teologie Ortodoxă existentă în 
această mitropolie înseamnă 
nu doar onorarea unei tradiţii 
seculare, ci şi o perspectivă via-
bilă asupra formării viitorilor 
preoţi slujitori. Intenţia unei 
concentrări a exigenţelor teo
logice din Mitropolia Banatu
lui în centrul academic de la 
Arad nu sunt noi, ci au marcat 
şi interbelicul românesc până 
la instaurarea comunismului. 
Voi aminti doar demersul pe 
care Dr. Vasile Lăzărescu, Mi-
tropolitul Banatului, Dr. Andrei 
Magieru, Episcopul Aradului 
şi Veniamin Nistor, Episcopul 
Caransebeşului, l-au iniţiat 
la Arad în data de 12 august 
1948 pentru a fiinţa la Arad, 
Academia Teologică ca formă 
unitară de pregătire pentru vi
itorii preoţi din Mitropolia Ba
natului (Arhiva Arhiepiscopiei 
Aradului, Fond Academia Teo-
logică, Act. Nr. 200/1948). Ins
taurarea comunismului a dus la 
desfiinţarea Academiilor Teo
logice de la Arad şi Caransebeş, 
instituţii cu un veritabil trecut 
istoric.

Într-o societate secularizată, 
fragmentată şi cu tendinţe spre 
desacralizare, calitatea învăţă-
mântului teologic ortodox din 
Mitropolia Banatului constituie 
o preocupare actuală. Scăderea 
vocaţiilor sacerdotale, destabi
lizarea unor segmente întregi de 
populaţie din trupul Ţării prin 
mutarea lor în alte spaţii sociale 
europene şi nu numai, presiunea 
mediatică în era informaţională 
a globalizării, pun probleme ma-
jore în aplicarea a două princi
pii fundamentale ale pregătirii 
şi formării teologice a tinerilor: 
selecţia plecând de la exigenţele 
cunoaşterii teologice şi vocaţia 

printr-o atentă integrare în 
viaţa şi experienţa Bisericii. 
De aceea, o viziune unitară, 
actuală, asupra pregătirii teolo-
gice a tinerilor este binevenită 
şi dătătoare de speranţă. 

În acest sens, ierarhii şi con
ducerile celor două instituţii 
de învăţământ teologic, de la 
Arad şi Caransebeş, au căutat 
să ofere, începând din acest an, 
o nouă perspectivă în ceea ce 
priveşte conlucrarea teologică-
bisericească în vederea formării 
tinerilor. În ziua de 2 octombrie, 
Sfânta Liturghie şi slujba de Te-
Deum au fost oficiate în Capela 
Facultăţii de Preasfinţitul Dr. 
Emilian Crişanul, Episcop-Vic
ar al Arhiepiscopiei Aradului, 
înconjurat de un sobor de preoţi, 
cadre didactice ale Facultăţii de 
Teologie şi de studenţii teologi, 
în prezenţa şi cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Dr. Timo
tei, Arhiepiscopul Aradului şi a 
Preasfinţitului Dr. Lucian Mic, 
Episcopul Caransebeşului. Din 
sobor au făcut parte Pr. Prof. Dr. 
Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii 
de Teologie, Arhim. Lect. Dr. 
Casian Ruşeţ, Consilier cultural 
al Episcopiei Caransebeşului, 
Protos. Lect. Dr. Iustin Popo
vici, Consilier cultural al Arhi
episcopiei Aradului, Pr. Conf. 
Dr. Caius Cuţaru, Director de 
Departament al Facultăţii de 
Teologie din Arad, Arhid. Lect. 
Dr. Tiberiu Ardelean, Inspec
tor bisericesc al Arhiepiscopiei 
Aradului şi Arhid. Gheorghe 
Lehaci.

După slujba de Te-Deum a 
urmat întâlnirea ierarhilor şi a 
cadrelor didactice cu studenţii 
Facultăţii în Aula Magna unde, 
după salutul de bun-venit al 
Decanului Facultăţii şi după 
citirea Mesajului Preafericitu-
lui Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române de 
către Protos. Dr. Iustin Popo
vici, cu prilejul deschiderii anu-
lui universitar, au fost rostite 
cuvântări cu privire la acest 
moment istoric. 

În cuvântul de deschidere Pr. 
Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul 
Facultăţii de Teologie, a salu
tat prezenţa înalţilor ierarhi, 
precum şi a distinşilor invitaţi 
subliniind importanţa istorică 
a momentului. De asemenea, a 
creionat câteva din exigentele 
învăţământului teologic în Uni
versitate şi în lumea actuală, 
adresând cuvânt de bun venit 
studenţilor şi profesorilor din 
eparhia Caransebeşului: „Des

chiderea noului an universitar 
la Arad s-a desfăşurat sub sem
nul doxologiei şi al credinţei 
şi sub acoperământul Maicii 
Domnului. Suntem chemaţi să 
mărturisim şi să slujim două 
direcţii ale teologiei ortodoxe 
în Universitate: Identitatea e-
clezială a Teologiei. Teologia 
este şi rămâne în slujirea Bi
sericii, este Teologia Bisericii 
şi Teologia dinamică în inte
riorul Tradiţiei şi experienţei 
Bisericii. De asemenea, sun
tem chemaţi să urmăm câteva 
exigenţe în formarea tinerilor: 
a) Formarea tinerilor după mo-
delul lui Hristos şi al Sfinţilor 
(Sfinţii Trei Ierarhi model de 
studiu, de rugăciune şi de prie-
tenie); b) Formarea tinerilor 
prin adevărul Scripturilor şi al 
Părinţilor; c) Formarea tinerilor 
prin experienţa de rugăciune a 
Bisericii; d) Formarea tinerilor 
prin cultura vizuală a icoanelor 
şi artei bisericeşti; e) Formarea 
tinerilor prin asumarea dialogu
lui cu ceilalţi; f) Formarea tin
erilor prin modelul Părinţilor în 
dialog cu cultura. Dragi studenţi 
suntem aici că să vă slujim prin 
ştiinţa şi viaţa noastră în măsura 
în care şi voi veţi sluji pe Hris
tos şi Biserica Lui”.

În cuvântul adresat studen
ţilor, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradu
lui, pornind de la Mesajul 
Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, a îndemnat la respec-
tarea îndatoririlor ce revin răs-
punzătorilor de bunul mers 
al procesului de învăţământ 
universitar, dascăli şi ucenici, 
precum şi toţi ostenitorii în 
domeniu, arătând că recenta 
sărbătorire de 12 ani de patri
arhat ai Preafericitului Părinte 
Daniel ilustrează ca număr sim
bolic apostolatul vizat în anul 
omagial al satului românesc (al 
preoţilor, învăţătorilor şi pri
marilor gospodari), însuşi misi
unea profesorilor şi studenţilor, 
legată de buna învăţătură şi 
totodată gospodărire a întregu
lui patrimoniu ştiinţific şi cul

tural ce trebuie pus în lumină. 
Diferitele etape ale şcolilor teo
logice din Transilvania şi Banat 
sunt marcate de contribuţii la 
o pregătire unitară şi de am-
ploare. Astfel, şcolile teologice 
din Arad şi Caransebeş şi-au în
tregit reciproc lucrarea, iar mai 
apoi legăturile strânse cu cele 
de peste munţi, a asigurat pro
cesul învăţământului în gene-
ral. Anul curent, al instaurării 
administraţiei româneşti, nu 
uită învăţământul în general, 
cel universitar fiind în strânsă 
legătură cu roadele celui pri
mar, gimnazial şi liceal în lim-
ba maternă, care a cunoscut 
un avânt considerabil. Tot în 
acest context, Chiriarhul ară-
dean, după ce a rememorat 
legăturile istorice ale celor 
două eparhii şi şcoli de teolo
gie, a evocat şi chipurile unor 
personalităţi marcante din isto
ria învăţământului teologic din 
Banat. Toate acestea fiind un 
imbold pentru responsabilitatea 
faţă de prezentul teologiei orto
doxe din această parte de ţară.

Preasfinţitul Părinte Lucian, 
Episcopul Caransebeşului, a a-
dresat cuvânt de mulţumire Înalt-
preasfinţitului Părinte Timotei 
şi Preasfinţitului Părinte Emi-
lian Crişanul precum şi corpu
lui academic al Facultăţii de 
Teologie pentru primirea făcută, 
subliniind necesitatea unei sin
gure Facultăţi de Teologie Orto-
doxă în Mitropolia Banatului, 
aceasta fiind identificată cu sin
gura Facultate de Teologie exis-
tentă astăzi la Arad. De aseme
nea, a evidenţiat importanţa mo-
mentului pentru creşterea ca-
lităţii învăţământului teologic 
din Patriarhia Română şi a unei 
viziuni unitare asupra învăţă-
mântului teologic în fiecare mi-
tropolie. Avem exemple în 
cadrul Patriarhiei Române de 
unitate şi o bună structurare a 
învăţământului teologic: o facul-
tate pe toată Mitropolia Mol-
dovei la Iaşi şi o Facultate pe 
toată Mitropolia Olteniei la 
Craiova. Suntem pentru o Facul-

tate de Teologie pe toată Mitro-
polia Banatului la Arad, unul 
dintre cele mai importante cen
tre bisericeşti din Biserica Orto-
doxă Română şi un important 
centru teologic cu o tradiţie de 
aproape 200 de ani. Ne aflăm în 
Anul Centenarului bănăţean şi 
înaintaşii noştri ne cheamă, în 
acest an, la unitate, unitatea 
credinţei şi împărtăşirea Sfân
tului Duh, pentru un început 
bun al învăţământului teologic în 
Mitropolia Banatului. Este o 
alianţă duhovnicească şi stra-
tegică pentru eficientizarea, îm-
bunătăţirea şi calitatea învăţă-
mântului teologic din Mitropo
lia Banatului. Venim cu toată 
încrederea la Arad, la o Facul
tate de Teologie cu o tradiţie 
recunoscută. Înaintaşii noştri ne 
chemă după o sută de ani la uni
tate pentru a pune împreună în
ceput bun învăţământului teo
logic din Mitropolia Banatului. 
În anul Centenarului bănăţean 
am făcut acest pas şi am venit 
aici ca împreună să lucrăm pen
tru mai binele teologiei româ
neşti şi pentru ca studenţii noştri 
să devină preoţi şi profesori 
vrednici în cele două eparhii is
torice. Nu avem nevoie de fo
arte mulţi candidaţi, trebuie să 
ne uităm mai atent nu la canti
tatea, ci la calitatea învăţămân-
tului teologic, după 30 de ani de 
la evenimentele din 1989. 

Deschiderea noului an uni
versitar 2019-2020 a avut un 
caracter aparte. Un moment is-
toric în care şcolile teologice 
din Arad şi Caransebeş se reu-
nesc în perspectiva unui învă-
ţământ teologic unitar şi conso-
lidat, pregătit să facă faţă provo-
cărilor actuale ale lumii. Aceas
ta, prin buna conlucrare a ierar
hilor celor două eparhii şi a 
conducerii celor două şcoli teo
logice din Mitropolia Banatu
lui, precum şi a tuturor profeso
rilor şi studenţilor.

Pr. Cristinel IojA
Protos. Nicolae TANg
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Conferinţa preoţească de toamnă  
în Protopopiatul Arad
În ziua de 7 octombrie a.c. s-au desfăşurat lucrările 
conferinţei preoţeşti din Protopopiatul Arad. După ofi
cierea slujbei de Tedeum în catedrala veche, preoţii s-
au reunit în sala de conferinţe a protopopiatului, de faţă 
fiind Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei Seviciu şi 
Preasfinţitul Părinte Episcop vicar Emilian Crişanul, 
însoţiţi de părinţii consilieri eparhiali.

În deschidere, părintele prototpop Flavius Petcuţ 
a adresat un cuvânt de salut ierarhilor şi preoţilor 
prezenţi, evocând bucuria acestei reuniuni prilejuite de 
îndrumarea sinodală îndreptată spre comemorarea Pa
triarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu, pre
cum şi a activităţilor traducătorilor de cărţi teologice 
şi bisericeşti.

Invitat la cuvânt, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop 
Timotei, ca unul ce a fost contemporan cu Patriarhii 
comemoraţi, a evocat în câteva rostiri personalitatea 
acestora, în note calde şi emoţionante, concluzionând: 
„aceşti doi patriarhi, ca şi toţi ceilalţi, au ştiut să fie 
oameni ai Bisericii şi în vremuri bune şi în vremuri 
rele. Dar peste toate şi prin toate au avut nădejdea în 
biruinţa acesteia. Tocmai de aceea ne incumbă şi nouă 
astăzi datoria de a împlini ceea ce generaţiile anterio
are au început. Astfel, amintirea tuturor acestor eve
nimente şi personalităţi trebuie să ne întărească în lu
crarea noastră pastorală ce o avem înainte”.

În continuare au prezentat referatele lor preoţii: 
Sas Răzvan, de la parohia Vinga; Prună Cristian, de la 
parohia Sânmartin; Orădan Paul, de la Parohia Arad-
MicălacaVeche.

La finalul acestor prezentări, Preasfinţitul Părinte 
Episcop Emilian a evocat, la rându-i, câteva referinţe 
istorice privitoare la personalitatea celor doi Patriarhi, 
accentuând nevoia actualizării muncii acestora pentru 
slujirea noastră pastorală. În acest sens, Preasfinţia Sa 
i-a invitat pe preoţii, mai ales cei din oraş, să formeze 
coruri de copii în cooperare cu şcolile arondate, pentru 
a-i apropia pe aceştia de biserică. În încheiere, au fost 
adresate câteva îndrumări liturgice şi canonice privi
toare la săvârşirea corectă Sfintelor Taine, insistând-se 
pe o deschidere mai mare către tineri, mai ales pentru 
a descoperi vocaţii preoţeşti şi a le îndruma paşii spre 
Facultatea de Teologie şi spre seminarul teologic din 
urbea arădeană.

Vizită chiriarhală în satele Ţărmure şi 
Ioneşti
În Duminica a 20-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit 
în mijlocul credincioşilor din Parohia Ţărmure, Pro
topopiatul Sebiş, spre a binecuvânta şi sfinţi lucrările 
săvârşite la biserica parohială cu hramul ,,Sfinţii Ar
hangheli Mihail şi Gavriil”.

Chiriarhul arădean a fost întâmpinat în faţa bi
sericii de Pr. Botea Alexandru, protopopul Sebişului, 
preoţii din vecinătate şi de credincioşii din sat. După 
sosire, Înaltpreasfinţia sa a săvârşit slujba de sfinţire a 
lucrărilor exterioare de reînnoire a bisericii, după care, 
a fost săvârşită Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Din sobor au făcut parte Pr. Botea Alexandru, pro
topopul Sebişului, Pr. paroh Roman Cosmin-Florin, 
Arhid. Ardelean Tiberiu, inspector eparhial şi Diaco
nul Moţ Aurelian Iulian.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a rostit 
un cuvânt de învăţătură pus sub titlul ,,Tărâm spiritual” 
(în baza citirilor scripturistice ale duminicii: Galateni 
1; Luca 7), legat de numele parohiei ce sugerează 
năzuinţa firească spre un pământ al făgăduinţei sau 
ţărm al mântuirii, pericopele biblice ale zilei confir
mând aceasta prin minunea învierii fiului văduvei 
din Nain, totodată a reînnoirii vieţii celor credincioşi. 
Cântările bisericeşti la slujbele de pomenire a celor 
adormiţi amintesc de ,,marea vieţii” pe care navigând 
credinciosul ajunge la ,,limanul cel lin” spre care mai 
ales cheamă Maica Domnului Vieţii. Realizările din 
parohie reprezintă această năzuinţă a strădalnicilor 
enoriaşi, a subliniat chiriarhul arădean.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de 
studenţi teologi.

Cu această ocazie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei 
a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Leahu Cris
tian Dănuţ, acesta urmând a fi hirotonit preot pe seama 
Parohiei Mocrea, Protopopiatul Ineu.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Arhiepiscop Timotei, a hirotesit întru sache
lar, pe părintele paroh Roman Cosmin-Florin, pentru 
activitatea pastoral-misionară desfăşurată în mijlocul 
credincioşilor pe care îi păstoreşte.

La rândul său părintele paroh a mulţumit Arhipăs-
torului arădean pentru toate binecuvântările şi pentru 
toată purtarea de grijă, precum şi bunilor credincioşi 
pentru jertfele făcute. De asemenea, a mulţumit bine-
făcătorilor şi donatorilor pentru frumoasele lucrări de 
renovare care s-au realizat la sfânta biserică, rugând pe 
Bunul Dumnezeu să le dăruiască multă sănătate, bucu
rie şi mântuire.

Slujire arhierească şi binecuvântare de 
lucrări în Parohia Aluniş
Duminica a XX-a după Rusalii a fost o zi de aleasă 
bucurie duhovnicească pentru credincioşii parohiei 
Aluniş, întrucât în mijlocul lor a poposit Preasfinţitul 
Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepis
copiei Aradului.

Vizita Preasfinţiei Sale s-a făcut din încredinţarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, la invitaţia părin-
telui paroh Sorin-Ioan Ilota de a binecuvânta lucrările 
efectuate la biserica parohială. În perioada 2016-2018 
în biserica parohială cu hramul ,,Naşterea Maicii Dom
nului”, s-au efectuat lucrări de reparaţie şi îndepărtare 
a igrasiei, lucrări de repictare a zonelor afectate, pre
cum şi schimbare parţială a mobilierului.

La orele dimineţii Preaonoratul Părinte Proto
pop Flavius Petcuţ, împreună cu preotul paroh, copii 
îmbrăcaţi în costume populare de sărbătoare si un număr 
frumos de credincioşi l-au întâmpinat pe Preasfinţitul 
Părinte Emilian, după care a urmat slujba de binecu
vântare a lucrărilor săvârşite în biserică. În continuare 
a urmat slujba Sfintei Liturghii în cadrul căreia mulţi 
copii şi credincioşi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, 
Preasfinţia Sa a vorbit despre minunea învierii fiului 
văduvei din Nain, arătând că prin această minune, 
Domnul ne învaţă că există viaţă după moarte, că su
fletul are existenţă după despărţirea de trup. Totodată 
a făcut referire şi la evenimentul petrecut după În
vierea Domnului cu Sfântul Apostol Toma, pomenit 
de Biserică astăzi. De asemenea, în contextul anului 
omagial al satului românesc, Preasfinţitul Emilian a 
vorbit şi despre problemele cu care se confruntă în spe
cial persoanele mai în vârstă a căror copii sunt plecaţi 
peste graniţe în căutarea unui rost mai bun în viaţă. Iar 
această ruptură care este dureroasă nu poate fi înlocuită 
de orice tehnologii moderne întrucât adevărata co
muniune este cea reală, de la persoană la persoană. 
În final, Preasfinţia Sa a apreciat lucrarea pastorală a 
părintelui paroh, corul de copii care a interpretat pri-
cesne bisericeşti, buna- colaborare între Biserică şi 
Şcoală, Biserică şi Primărie. La momentul rânduit, 
părintele paroh a fost hirotesit iconom, ca răsplată pen
tru activitatea desfăşurată în parohie.

În încheiere, părintele paroh a adus mulţumiri 
Bunului Dumnezeu şi Maicii Domnului pentru bine-
cuvântările revărsate asupra parohiei; de asemenea a 
adus mulţumiri Preasfinţitului Părinte Emilian pentru 
că a poposit în parohie şi a binecuvântat lucrările efec
tuate, pentru cuvântul de învăţătură adresat şi pentru 
aprecierile făcute. Nu în ultimul rând părintele paroh 
a transmis mulţumiri Inaltpreasfinţitului Părinte Arhi
episcop Timotei pentru cinstea de iconom acordată, iar 
Presfintitului pentru hirotesia săvârşită prezentând şi 
proiectele de viitor intenţionate a fi împlinite.

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


