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EDITORIAL

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, în şedinţele sale de lucru 
din 45 iulie 2017 şi 25 octombrie 
2018, a declarat anul 2019, în Patriarhia 
Română, drept „Anul omagial al satului 
românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi 
primarilor gospodari)”, ceea ce trebuie 
să provoace în mediul eclesial şi social 
refl exii pe această temă. A vorbi despre 
satul românesc înseamnă a vorbi implic-
it despre spiritualitatea neamului româ
nesc, deoarece după spusele fi losofului 
şi omului de litere care a fost Lucian 
Blaga, „veşnicia s-a născut la sat”, spiri-
tualitatea neamului românesc s-a făurit 
în lumea aşezată a satului, în umbra 
bisericii din sat, prin lucrarea preotu
lui, a dascălului şi, mult mai târziu, a 
administraţiei româneşti. De aceea, din-
tre cei care au scris despre spiritualitatea 
poporului nostru am considerat că unele 
din cele mai profunde pagini îi aparţin 
marelui nostru savant Mircea Eliade în 
lucrarea Românii. Breviar istoric (Los 
Rumanos. Breviario historico). 

În calitate de istoric al religiilor, dar 
şi de bun român, M. Eliade nu putea să 
nu fi e preocupat de spiritualitatea popor-
ului căruia îi aparţinea cu toată fi inţa sa. 
De aceea, în lucrarea amintită anterior, 
el face o scurtă prezentare a trecutu-
lui istoric şi a spiritualităţii poporului 
român, amintind personalităţile istorice, 
dar şi culturale pe care le-a dat singurul 
popor latin de credinţă răsăriteană.

 În această sinteză de istorie şi spiri-
tualitate românească, istoricul religiilor 
pune în evidenţă rolul pe care l-a avut 
creştinismul de-a lungul timpului pentru 
spiritualitatea poporului român. El arăta 
că încreştinarea populaţiei daco-romane 
din acest spaţiu se datora unui proces 
spiritual până la urmă fi resc, strămoşii 
noştri fi ind convertiţi de misionari şi nu 
prin ameninţări. Procesul de încreştinare 
a fost facilitat de sistemul religios zal-
moxian care, secole dea rândul, sa 
caracterizat printr-o înaltă spiritualitate, 
idee preluată de savantul român de la 
Vasile Pârvan. Strămoşii noştri au fost 
primii încreştinaţi în această zonă a 

Europei, popoarele vecine trecând prin 
procesul de încreştinare mult mai târziu. 
Când vorbim despre încreştinarea daco-
romanilor, popoarele din jurul nostru 
nici nu se afl au pe aceste teritorii.

Pentru vechimea creştinismului da -
co-roman aduce mărturie inclusiv le  -
xicul creştin românesc, existând în vo -
cabularul fundamental o mulţime de ter-
meni creştini de origine latină (exemple 
de termeni creştini de origine latină: 
„biserică”, de la „basilica”, „Dumne-
zeu”, de la „Dominus Deus”, „a boteza”, 
de la „babtisare”, „creştin”, de la „chris-
tianus”, „cruce”, de la „crux”, „păcat”, 
de la „peccatum”, etc.). Mai mult, Orto-
doxia străromânilor a consolidat şi a 
susţinut popoarele din nordul Dunării 
în timpul migraţiilor, reprezentând un 
element de stabilitate întro mare de 
instabilitate populaţională, generată de 
succesiunea neîncetată a popoarelor 
migratoare, în ordinea: huni, gepizi, 
longobarzi, avari, slavi, unguri etc. In-
vaziile barbare vor avea un deosebit rol 
în conturarea specifi cului creştinismului 
românesc, în sensul că aceştia au tăiat 
relaţiile Daciei cu Occidentul latin, iar 
locuitorii din această provincie au căutat 
sprijin în cealaltă parte a Imperiului 
roman, în Bizanţ, care acum reprezen-
ta romanitatea. De aceea, M. Eliade 
concluzionează că încă din acele vrem-
uri se întrezărea un ritm secret în istoria 
strămoşilor noştri: „aceşti doi poli, Oc-
cidentul latin şi Orientul elenizat, au fost 
cei care au exercitat alternativ infl uenţa 
lor spirituală şi politică în formarea şi 
destinul acestui popor” (M. Eliade, Los 
Rumanos. Breviario historico, cf. M. 
Eliade, Meşterul Manole. Studii de et-
nologie şi mitologie. Antologie, p. 86). 
Aceşti factori culturali au făcut ca să se 
vorbească despre „miracolul istoric” al 
singurului popor latin care a supravieţuit 
într-o mare slavă în Răsăritul Euro-
pei, păstrând nealterate caracteristicile 
înaintaşilor.
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Refl ecţii eliadiene asupra 
spiritualităţii poporului român (I)

Afl aţi pe calea urcuşului duhovnicesc, 
pe care nădăjduim să-l parcurgem pen-
tru a ajunge, în comuniune, la ziua cea 
mare a Învierii, ne găsim astăzi în Du-
minica a cincea din Post când Biserica 
face pomenirea Cuvioasei Maria Egip-
teanca. 

Exemplul vieţii ei care, din fe-
meie păcătoasă şi decăzută, a izbutit 
să urce - prin pocăinţă - toate treptele 
desăvârşirii, încât să fi e îmbrăcată în 
aureola sfi nţeniei, ne uimeşte şi astăzi 
pe toţi. Potrivit tradiţiei orale, Cuvioasa 
Maria Egipteanca a trăit în secolele IV 
- V. Născută într-un sat din Egipt avea 
să îşi părăsească familia, atrasă fi ind de 
faima, luxul şi bogăţia oraşului Alexan-
dria.  Puternicul centru economic-co-
mercial, de atunci, atrăgea oameni din 
trei continente. Era cetatea în care îşi 
desfăşurau activitatea fi losofi  vestiţi, dar 
şi teologi de mare prestigiu, închinători 
la idoli, dar şi călugări creştini cu viaţă 
aleasă, oameni cu stare - care-şi pet-
receau zilele în ospeţe şi desfătări, dar şi 
semeni de-ai lor care erau desconsideraţi 

şi împresuraţi de multe nevoi şi neca-
zuri. Puterea răului şi ispitele trecătoare 
ale vieţii au pus curând stăpânire asupra 
sa încât a ajuns o fi inţă decăzută sub ra-
port moral.

Dar, viaţa sa avea să se schimbe 
într-un mod neaşteptat, atunci când 
plecând din Alexandria şi ajungând 
în Ierusalim, din simplă curiozitate 
a dorit să intre în biserica „Înălţarea 
Sfi ntei Cruci”. Spre surprinderea ei, n-
a putut să intre în biserică. Astfel şi-a 
dat seama că asupra sufl etului ei lucra 
o putere supraomenească şi nevăzută. 
Remuşcările pentru viaţa ei i-au cuprins 
întreaga fi inţă. În chip minunat, în faţa 
cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, a 
descoperit o lume nouă, a frumuseţii 
adânci şi netre cătoare a învăţăturii 
Mântuitorului. Şi astfel în mulţimea de 
credincioşi care se închinau sfi ntei cru-
ci, a înţeles marea deosebire între lumea 
în care trăise şi aceea în mijlocul căreia 
se afl a. 

PREDICA

Continuare în pagina 2
Pr. dr. Gabriel BASA

Rugăciunea, postul şi pocăinţa - 
căile înaintării noastre spre Înviere

Duminica a V-a din Post, a Cuvioasei Maria Egipteanca
„Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mer-
geau după El se temeau. Şi luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le spună ce aveau 
să I se întâmple: Că, iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi  predat arhiereilor şi cărturarilor; 
şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor 
biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fi ii lui Zevedeu, 
zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă 
fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. 
Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi 
cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau 
îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a 
stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi auzind cei zece, au început a se 
mânia pe Iacov şi pe Ioan. Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori 
ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fi e 
aşa, ci care va vrea să fi e mare între voi, să fi e slujitor al vostru. Şi care va vrea să fi e întâi între voi, 
să fi e tuturor slugă. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea 
sufl etul răscumpărare pentru mulţi.” (Marcu 10, 32-45)

Continuare în pagina 3
Pr. Caius CUŢARU
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Cu mare greutate a izbutit să intre în 
biserică, s-a închinat şi a sărutat lemnul 
sfintei cruci, apoi s-a îndreptat spre ico
ana Maicii Domnului, pe care a rugat-o, 
cu lacrimi fierbinţi, să-i fie ocrotitoare şi 
îndrumătoare spre pocăinţă şi spre mân
tuire.

Cuprinsă de remuşcări, plângându-
şi cu amar greşelile săvârşite, a luat 
hotărârea de a începe o viaţă nouă, de 
pocăinţă, de rugăciune şi de sfinţenie, 
împăcată cu Dumnezeu şi cu oame
nii. Avea 30 de ani când, hotărâtă să-şi 
închine viaţa lui Hristos şi să dobân-
dească   iertarea  pentru  păcatele ei, 
a  părăsit  lumea  cu   toate plăcerile 
acesteia şi a plecat în pustiul Iordanu
lui. Acolo a trăit 47 de ani, în cea mai 
aspră viaţă, în izolare totală de oameni, 
în post, rugăciune şi lacrimi de pocăinţă. 
Dar în acelaşi pustiu al Iordanului ex
ista o mănăstire, închinată Sfântului 
Ioan Botezătorul, în care vieţuiau mai 
mulţi călugări. Aceştia obişnuiau ca din 
prima Duminică a Postului Mare, când 
se împărtăşeau, şi până în Duminica 
Floriilor, să-şi părăsească mănăstirea 
şi să se retragă în pustiu, pentru a pet
rece în rugăciune, în post şi în alte 
nevoinţe duhovniceşti. Între călugării de 
aici se număra şi un bătrân cu numele 
Zosima, care trăise peste o jumătate de 

veac în mănăstiri, inclusiv în cea de la 
Iordan. Retrăgându-se şi el în pustiu, 
într-un post al Paştilor, a întâlnit acolo 
pe Maria Egipteanca, foarte înaintată în 
vârstă, care i-a istorisit toată viaţa ei, s-a 
spovedit şi a cerut Sfânta Împărtăşanie. 
Bătrânul Zosima s-a îngrozit de cele 
auzite, dar i-a mulţumit lui Dumnezeu 
că 1-a învrednicit, să cunoască o astfel 
de fiinţă care şi-a plâns o viaţă întreagă 
păcatele, ajungând la o schimbare 
radicală a cursului vieţii ei, făcute prin 
puterea crucii lui Iisus Hristos. Peste un 
an, călugărul a venit din nou în locul în 
care vieţuia Maria, ca  să-i aducă Sfânta 
Împărtăşanie. I-a găsit însă numai trupul 
mort, pe care 1-a redat pământului din 
care a fost plămădit.

Viaţa Mariei Egipteanca reprezintă 
un caz aparte, în istoria Bisericii şi a 
marilor convertiri creştine, pentru că ea 
a ajuns, de pe ultima treaptă a decăderii 
morale, la o credinţă puternică în Iisus 
Hristos. Cea de a doua parte a vieţii ei, 
viaţă de pocăinţă şi de sfinţenie, a în
vrednicit-o să fie aşezată de Biserică în 
rândul sfinţilor, pomenirea ei făcându-se 
de două ori pe an: în prima zi din luna 
aprilie şi în Duminica a cincea din Pos
tul Sfintelor Paşti. Această pomenire ne 
oferă şi nouă prilej de meditare asupra 
propriei noastre vieţi, asupra greşelilor 
pe care le-am săvârşit şi asupra vieţii pe 

care ar trebui să o ducem în viilor. 
Păcatul, cu toate formele lui de man

ifestare, este prezent în fiecare din noi. 
Dar şi în cel mai decăzut şi mai tainic 
colţ al sufletului omenesc - oricât de 
rău ar fi acesta - stăruie, totuşi, simţul 
vinovăţiei, mustrarea de conştiinţă 
pentru faptele săvârşite. Este necesar 
doar un strop de  voinţă ca să trezeşti 
la viaţa propria ta fiinţă. Şi tocmai pen
tru ca să transformăm sufletul, Biserica 
ne recomandă, în mod special acum, în 
perioada postului, trei căi strâns legate 
una de alta: rugăciunea, abţinerea de 
la orice lucru rău şi spovedania pentru 
a ajunge să ne împărtăşim cu Trupul si 
Sângele Domnului. Rugăciunea este 
un mijloc de reculegere, o încercare de 
a sta de vorbă cu Dumnezeu, pentru a 
ne cerceta cu atenţie viaţa şi a ajunge 
să vedem ce trebuie înlăturat. În urma 
unei rugăciuni stăruitoare şi cu părere 
de rău pentru cele săvârşite, cel care are 
conştiinţa încărcată de păcate va veni în 
mod inevitabil în scaunul spovedaniei, 
ca să-şi deschidă sufletul în faţa preotu
lui duhovnic, pentru a cere iertare şi a 
promite că se va strădui a se abţine de 
la păcat, aşa cum a făcut şi Maria Egip
teanca în faţa icoanei Maicii Domnului. 
Astfel împăcaţi cu Dumnezeu şi cu se
menii, putem primi împărtăşirea cu Tru
pul şi Sângele Domnului. 

Căinţa sinceră, faţă de propriile 
noastre păcate, face să renască în noi 
credinţa, ne sporeşte dragostea faţă de 
Dumnezeu şi de aproapele, ne întăreşte 
nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, ne 
face să trăim împăcaţi cu noi înşine şi cu 
semenii noştri. Prin pocăinţă, credincio
sul se luminează, se sfinţeşte, se ridică 
la Dumnezeu, iar Dumnezeu coboară în 
sufletul său, stabilind o legătură de dra
goste cu El.

 Privind atent, constatăm că mai 
avem de urcat doar două trepte către 
culmile duhovniceşti dăruite nouă de 
Acela care S-a jertfit pentru noi pe cru
cea Golgotei, ca să ne izbăvească din 
robia păcatului şi a morţii. Prin urmare 
se cuvine să ne rugăm fierbinte Tatălui 
ceresc, ca să ne lumineze mintea spre 
gânduri bune, încât să grăim numai cele 
plăcute Lui, să ne întărească inima spre 
a putea săvârşi numai fapte vrednice de 
laudă şi de folos semenilor noştri, să ne 
dea tăria voinţei trebuitoare pentru a ne 
abţine de la păcat, a ne plânge păcatele 
şi a ne căi, ca astfel să ne ridicăm tot 
mai sus pe calea desăvârşirii şi să ajun
gem pe culmile sfinţeniei creştine. Ast
fel, aflaţi în comuniune cu Dumnezeu, 
renăscuţi sufleteşte, ne vom învrednici 
să fim părtaşi bucuriei pe care ne-o va 
aduce Domnul prin Învierea Sa cea de a 
treia zi. Amin.

Rugăciunea, postul şi pocăinţa - căile înaintării noastre spre Înviere
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Conferinţă naţională dedicată Patriarhului Nicodim Munteanu la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad
Centrul de Studii Teologice-
Istorice şi de Prognoză Pasto
ral-Misionară al Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă „Ilarion V. 
Felea”, din cadrul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, orga-
nizează în 2019 o serie de 
manifestări academice integra-
te în tema propusă de Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne pentru acest an omagial.

În data de 9 aprilie 2019, 
în aula Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Arad a avut loc de
schiderea conferinţei naţionale 
intitulată: Patriarhul Nicodim 
Munteanu şi memoria istorică 
a interbelicului românesc.

După rostirea rugăciunii, Pă-
rintele Profesor Dr. Cristinel 
Ioja, decanul Facultăţii de Te-
ologie Ortodoxă „Ilarion V. Fe
lea” din Arad a deschis mani-
festarea, salutând pe cei doi ie
rarhi, pe delegatul conducerii 
Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad, Prof. Univ. Dr. Ale-
xandru Popa, precum şi invitaţii, 

reprezentând Universităţile din 
Bucureşti, Sibiu şi Craiova. În 
alocuţiunea sa, acesta a evi-
denţiat bucuria comunităţii aca
demice arădene de a găzdui, în 
cadrul Centrului de Studii al 
Facultăţii, o manifestare ştiin-
ţifică dedicată memoriei isto-
rice recente. Prin acestea, Fac
ultatea de Teologie din Arad 
rămâne înscrisă în efortul pro-
movării constante a unor cer-
cetări ştiinţifice care să aducă 
reale contribuţii în aria teolo
giei româneşti.

Seria conferinţelor a fost 
deschisă de către Înaltpreasfin-
ţitul Arhiepiscop Dr. Timotei 
Seviciu, evocând câteva gân
duri inedite, amprentate de va-
loarea experienţei directe cu 
momente şi personalităţi legate 
de vremurile în care şi sub care 
şi-a purtat patriarhatul Preafe-
ricitul Nicodim.

În continuare au fost prezen
tate următoarele referate: Pa-
triarhul Nicodim Munteanu 

în anii regimului comunist din 
România – PS Conf. Univ. Dr. 
Emilian Crişanul, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei Aradu
lui şi cadru didactic la Facul
tatea de Teologie Ortodoxă din 
Craiova; Patriarhul Nicodim 
Munteanu sub vremi – Pr. Prof. 
Univ. Dr. Nicolae Chifăr, Fac
ultatea de Teologie Ortodoxă 
„Andrei Şaguna” din Sibiu; 
Răspunsul Bisericii Ortodoxe 
Române la provocările severe 

ale istoriei în timpul păstoririi 
Patriarhului Nicodim Muntea-
nu – Pr. Prof. Univ. Dr. Mihail 
Săsăujan, Facultatea de Teolo
gie Ortodoxă „Iustinian Patriar
hul” din Bucureşti; Patriarhul 
Nicodim Munteanu şi Biserica 
Ortodoxă Română în tensiunile 
celui de-al doilea Război Mon-
dial – Pr. Lect. Univ. Dr. Ştefan 
Negreanu, Facultatea de Teolo
gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” 
din Arad; Patriarhul Nicodim 

Munteanu, traducător neobosit 
şi îndrumător al activităţii tipo-
grafice – Pr. Lect. Univ. Dr. Ga
briel Basa, Facultatea de Teolo
gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” 
din Arad.

După prezentarea tuturor 
contribuţiilor ştiinţifice, de că-
tre referenţi, a fost organizată 
o sesiune de dezbateri pe mar
ginea ideilor prezentate.

Pr. Filip ALBU
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Prin rugăciune ne întâlnim cu Dumnezeu, 
Tatăl care ne iubeşte, ne ascultă şi care ne 
ajută. Dumnezeu s-a descoperit oamenilor 
prin Iisus Hristos, care s-a făcut om, ca noi 
să-l cunoaştem mai bine pe Tatăl. 

Prin rugăciune multe bariere ne sunt 
înlăturate, în procesul cunoaşterii lui Dum
nezeu şi a împlinirii voii Lui. Cu toate că 
Dumnezeu ştie de ceea ce avem noi nevoie, 
Dumnezeu doreşte să ne rugăm, căci numai 
astfel simţindu-L şi cunoscându-L mai bine, 
ne va dărui din bunătatea Sa inefabilă. Cu 
toate că Dumnezeu este mereu lângă noi, 
fără rugăciune, noi suntem departe de El. 
Chiar dacă Dumnezeu ne aude mereu, fără 
rugăciune noi nu Îl putem auzi. Dumnezeu 
ne vede mereu, dar fără rugăciune noi nu Îl 
putem vedea. Şi cu toate că Dumnezeu este 
chiar înlăuntrul nostru, fără rugăciune, noi 
suntem străini de El. De asemenea, zidul de 
păcate este o altă barieră spre Dumnezeu. 
Fără rugăciune rătăcim ca nişte oi pierdute, 
lipsite de bunul păstor. La fel barieră între 
noi şi Dumnezeu este idolul pe care noi îl 
facem în imaginaţia noastră atunci când ne 
rugăm şi considerăm că aşa este Dumne
zeu. Mitropolitul Antonie de Suroj remarca 
în acest sens: „Făureşte-ţi un chip al unui 
Judecător nemilostiv şi crud şi încearcă să I 
te rogi. Făureşte-ţi un chip al unui Judecător 
nemilostiv şi crud, şi încearcă să I te rogi cu 
încredere şi iubire şi vei vedea că nu te va 
ajuta nimeni.” Conchidem astfel că orice 
imagini pe care le produc imaginaţia şi fan
tezia omenească sunt o barieră între noi şi 
Dumnezeu.

Nicio rugăciune nu este fără răspuns, iar 
dacă credem că rugăciunile noastre rămân 
fără răspuns înseamnă că viaţa noastră 
duhovnicească nu este acordată după Legile 
şi poruncile lui Dumnezeu.

Sfântul Apostol Pavel a spus: „Rugaţi-
vă neîncetat!” (I Tesaloniceni 5, 17). Multe 
necazuri au oamenii care uită de puterea 
rugăciunii, care nu vor să se roage lui Dum
nezeu, care nu află timp să-şi amintească de 
Dumnezeu. Căci, atunci când îţi aminteşti de 
Dumnezeu nu mai păcătuieşti.

Rugăciunile ar trebui să fie simple şi ad
eseori scurte, în cursul zilei, aşa cum învaţă 
şi Sfântul Isaac Sirul: „Întregul conţinut 
al rugăciunii tale ar trebui să fie scurt. Un 
cuvânt l-a mântuit pe vameş, un cuvânt l-
a făcut pe tâlharul de pe cruce moştenitor 
al Împărăţiei cerurilor.” În cele din urmă 
cuvintele la rugăciune au o importanţă se-
cundară, extrem de importantă este inima 
omului. Deci atunci, când la rugăciune mint
ea noastră rătăceşte prin lume, rugăciunea 
noastră este fără valoare. Aşa cum îi spunea 

şi Sfântul Vasile Blajenîi, ţarului Ivan cel 
Groaznic atunci când se afla în biserică, la 
slujbă: „Nu erai în biserică, ci în altă par
te! Te-am văzut cum te plimbai, în gând pe 
Muntele vrăbiilor, ca să-ţi zideşti palatul tău 
cel nou!”.

Rugăciunile care nu au ajuns la Dum
nezeu, sunt rugăciunile care nu au ajuns în 
primul rând în inima noastră. Dumnezeu are 
nevoie de inima noastră şi atunci neîndoieln
ic vom primi răspuns şi dacă ne întoarcem la 
El, din toată inima noastră. Rugăciunea cere 
un efort, căci altfel poate niciodată omul nu 
ar avea starea sufletească disponibilă. Tre
buie să ne configurăm viaţa pentru rugăciune, 
trebuie să ne învăţăm să trăim după Evang
helie şi trebuie să fim adevăraţi creştini. Să 
luăm exemplul profetului Daniel care se 
ruga dimineaţa la amiază şi seara, să folosim 
fie o carte de rugăciuni fie cuvintele noastre 
simple, fără să uităm că mai importantă este 
calitatea rugăciunilor şi nu cantitatea. Să 
nu uităm că atunci când ne rugăm din Cea
slov de 40 de ori sau de 12 ori: „Doamne 
miluieşte!” fiecare mică rugăciune, să o zi
cem din inimă şi cu atenţie, ca să avem folos 
la rugăciune şi să nu le zicem în zadar.

Să ne rezervăm zilnic, aşa cum spunea 
şi Sfântul Teofan Zăvorâtul, un timp pen
tru rugăciune, iar dacă viaţa noastră este 
autentic creştină, rugăciunile vor da rod. 
E necesar ca atunci când te rogi, dacă eşti 
sănătos să stai în genunchi sau în picioare 
şi nicidecum în pat. De asemenea metaniile 
sau închinăciunile sunt de folos la rugăciune. 
Profetul Daniel se ruga lui Dumnezeu stând 
în genunchi, la fel profetul Ilie se închina cu 
capul până la pământ. Totuşi Dumnezeu are 
nevoie de inima noastră şi de aceea e bine să 
ne rugăm cum putem, în pat sau pe un scaun, 
important este să ne rugăm, căci aşa cum 
spunea şi un nevoitor ascet: „Mai bine să stai 
jos, cugetând la Dumnezeu, decât să stai în 
picioare, cugetând la picioarele tale!.”

Când ne apropiem de o icoană la ru-
găciune, şi o sărutăm, arătăm iubirea noastră 
celui înfăţişat în icoană, căci aşa cum spunea 
şi Sfântul Ioan Damaschin: „Cinstirea icoa
nei se îndreaptă către prototip.” Icoana este 
un simbol pentru că nu trebuie să credem că 
cel înfăţişat în icoană este exact aşa.

Rugândune pentru aproapele nostru îi 
arătăm Lui Dumnezeu că îl iubim, nu nu
mai pe El ci şi pe semenul nostru. Deci, în 
viaţă să ne rugăm pentru toţi oamenii pe care 
Dumnezeu ni i-a scos în cale şi pentru toţi 
oamenii care s-au coborât din trenul vieţii 
noastre. Rugăciunile altor oameni pentru 
noi, ne salvează din mari primejdii uneori. În 
viaţa Sfântului Grigorie de Nazianz aflăm că 
în timp ce era tânăr şi nebotezat, a traversat 
Marea Mediterană cu corabia. Deodată ven
ind o mare furtună de mai multe zile, nimeni 
nu spera să scape, corabia era plină de apă. 
Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu şi în timpul 
rugăciunii a văzut-o pe mama sa, care era 
atunci la ţărm, dar care simţind pericolul se 
ruga stăruitor pentru fiul ei. Corabia a ajuns 
în siguranţă la ţărm şi Grigorie şi-a amintit 
mereu de această întâmplare minunată.

Rugăciunile pentru cei adormiţi sunt de 
folos, pentru că ei continuând să trăiască, dar, 
în   dimensiunea spirituală, unde îl întâlnesc 
pe Dumnezeu şi unde vor răspunde pentru 
tot ce au făcut în viaţă, iar pentru rugăciunile 

celor ce îi iubesc, poate, Dumnezeu îi va ier
ta şi îl va milui chiar şi pe cel care se roagă.

Iisus în Evanghelie ne învaţă: „Iubiţi pe 
duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei ce vă 
prigonesc.” (Matei 5, 44). Însuşi Iisus a dat 
dovadă de iubire faţă de vrăjmaşi. Răstignit 
pe cruce fiind şi în dureri cumplite s-a ru
gat: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac.” 
(Luca 23, 34).

Referitor la păcătoşi Sfântul Ioan Gură 
de Aur învaţă: „Când vezi un om că face 
vreun păcat, să nu-l urăşti pe el, ci pe dia
volul care se află în spatele lui.” Dumnezeu îi 
iubeşte pe toţi oamenii şi pe cei buni şi pe cei 
păcătoşi, iar când noi avem, sufletul plin de 
ură, atunci suntem departe de Dumnezeu. Să 
nu uităm niciodată că nici darul nostru la al
tar nu-l putem duce dacă nu suntem împăcaţi 
cu cei din jur: „Deci, dacă îţi vei aduce darul 
tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că 
fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul 
tău acolo, înaintea altarului şi mergi întâi şi 
împacă-te cu fratele tău şi apoi venind, adu 
darul tău.” (Matei 5, 23-24).

Familia este mai unită atunci când mem
brii ei sunt în rudenie nu numai de sânge, 
ci şi duhovnicească.  Copiii trebuie de mici 
învăţaţi să se roage pentru că cea mai mare 
încredere o au în părinţi şi bunici. Iar cum 
învaţă de mic copilul, aşa va fi şi când este 
mare. Folos mare pentru o familie este atun
ci când aflând de mic calea spre Dumnezeu, 
copilul se va putea ruga curat pentru toţi 
membrii familiei. Sunt necesare nu numai 
rugăciuni zilnice în comun, în familie, ci şi 
lecturi biblice zilnice.

Rugăciunea este o adevărată şcoală pen
tru viaţa duhovnicească, iar făcută în biserică 
este una dintre cele mai bune, mai ales dacă 
îi adăugăm Împărtăşania, cea mai sublimă 
formă de apropiere de Hristos.

În timpul rugăciunii, mai ales când 
ţinem şi post totodată, trebuie să ne ferim 
de imaginaţia unor mese îmbelşugate, şi 
dacă apar în mintea noastră, nu trebuie să 
le analizăm ci să le alungăm. Această ispită 
este întâlnită des şi la sfinţi.

Rugăciunea isihastă sau rugăciunea 
lui Iisus: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul 
lui Dumnezeu, milueşte-mă pe mine, 
păcătosul!” ne apropie mai mult de El 
pentru că Îl cheamă în ajutorul nostru, Îi 
face prezentă persoana. Chemând numele, 
chemăm persoana. În Vechiul Testament era 
interzis să pronunţi numele lui Dumnezeu, 
de fapt există şi o poruncă în care se cere: 
„Să nu iei numele Domnului Dumnezeu în 
deşert.” (Ieşire 20, 7). Pronunţarea nume
lui lui Dumnezeu era rezervată doar mare
lui preot, o dată pe an, când intra în Sfânta 
Sfintelor. Metania sau metanierul poate avea 
treizeci şi trei sau cincizeci sau o sută sau 
mai multe noduri şi ne ajută să ştim de câte 
ori am repetat rugăciunea lui Iisus, care tre
buie rostită cu „mintea în inimă.” Nu e dificil 
să rostim rugăciunea inimii când suntem pe 
drum, acasă sau la serviciu, aşa cum şi mulţi 
sfinţi, călugări şi pustnici au practicat-o.

Spre deosebire de anumite confesiuni 
creştine care nu o recunosc pe Maica Dom
nului ca mijlocitoare între noi şi Dumnezeu, 
Iisus Hristos, există foarte mulţi credincioşi 
care se roagă ei şi simt că rugăciunile către 
ea i-au ajutat. Iisus pe cruce fiind, îi spune 
ucenicului Său iubit, celui mai tânăr dintre 

apostoli: „Fiule, iată, mama ta!” şi mamei 
Sale, îi spune: „Femeie,  iată, fiul tău!” (Ioan 
19, 26-27). Aşadar Iisus o încredinţează pe 
mama Sa, tuturor, ca mamă a întregii omeniri. 
Maica Domnului nu este Mântuitorul, ci 
mama Mântuitorului, şi pentru aceasta nu se 
poate să nu o respectăm,  să nu o iubim, să 
nu o preţuim.  Şi hainele sunt venerate. Spre 
exemplu Brâul Maicii Domnului este scos 
din Sfântul Munte Athos uneori, spre cin
stire, din mănăstirea Vatoped. El a fost adus 
în Rusia în unsprezece oraşe şi a fost cinstit 
de peste trei milioane de credincioşi, care au 
venit să îl sărute.

Şi icoanele sunt făcătoare de minuni. De 
exemplu Maica Domnului s-a arătat în vis 
unui călugăr evlavios de la mănăstirea Ivi
ron, din Sfântul Munte Athos, Cuviosului 
Gavriil (12 iulie), zicându-i să meargă pe apă 
după icoana sa. Mergând pe ţărm, Gavriil a 
păşit pe valurile mării ca pe uscat, învred
nicindu-se să ia această icoană de mari di
mensiuni şi a aşezat-o în biserica mănăstirii. 
În ziua următoare călugării mănăstirii nu 
au mai găsit icoana Maicii Domnului în 
biserică, dar căutând-o, au văzut-o pe zidul 
mănăstirii, deasupra porţii. Atunci au luat 
icoana şi au dus-o în biserică, dar iarăşi au 
găsit-o pe zidul de la poartă. Acest lucru s-a 
întâmplat de mai multe ori, până când Preas
fânta Născătoare de Dumnezeu i-a arătat 
Sfântului Gavriil voinţa ei, zicând că icoana 
nu doreşte să fie păzită de către monahi, ci 
mai degrabă ea vrea să-i protejeze pe ei, nu 
doar în viaţa aceasta de acum, ci şi în cea 
viitoare. Această icoană a fost aşezată în 
paraclisul de la poarta mănăstirii, ajungând 
să fie numită icoana Maicii Domnului 
„Portăriţa” Acest lucru apare şi în Acatis
tul Maicii Domnului: „Bucură-te, Portăriţă 
bună, care deschizi credincioşilor uşile Rai
ului!” Conform tradiţiei, Maica Domnului a 
promis Cuviosului Gavriil harul şi mila lui 
Dumnezeu faţă de călugări, atâta vreme cât 
icoana va rămâne în mănăstire. Se crede, de 
asemenea, că dispariţia Maicii Domnului 
„Portăriţa” din Muntele Athos va fi un semn 
al sfârşitului lumii.

În Biserica primară, bisericile erau con
struite pe mormintele sfinţilor şi acest lucru 
arată că omul îşi poate şi el da viaţa pentru 
Dumnezeu, se poate sacrifica. Azi preotul nu 
poate săvârşi Sfânta Liturghie fără o părticică 
din moaştele unui sfânt. Experienţa oameni
lor credincioşi din decursul veacurilor arată 
că sfinţii ne pot auzi rugăciunile şi deci se 
pot ruga la rândul lor pentru noi. Sfinţii nu 
sunt un fel de idoli, sunt prietenii noştri care 
ne pot ajuta în calea vieţii noastre.

La fel şi sfinţii îngeri ne pot ajuta şi ocro
ti, mai ales că fiecare om are un înger păzitor 
primit la botez. „Îngerul lui Dumnezeu, care 
eşti păzitorul meu, luminează-mă astăzi, 
păzeşte-mă,  povăţuieşte-mă şi ocârmuieşte-
mă pe mine, care sunt încredinţat ţie prin 
mila lui Dumnezeu.  Amin.” 

Prin urmare să ne rugăm din inimă lui 
Dumnezeu în primul rând, să ne rugăm 
neîncetat, nu doar când avem nevoie de 
ceva, nu numai pentru noi şi pentru familia 
noastră, ci şi pentru marea familie a omeni
rii. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne înveţe să 
ne rugăm pentru că rugăciunea stă la temelia 
vieţii noastre.

prof. Amalia STANA

Rugăciunea, o nevoinţă ascetică

M. Eliade aduce în sprijinul 
afirmaţiilor sale argumentele 
lingvistice puse în evidenţă de 
nenumărate ori. Printre acestea 
poate fi amintit faptul că limba 
română reprezintă singurul idi
om romanic care păstrează arti
colul după substantiv, la fel ca 

limba latină şi este singurul idi
om romanic fără dialecte, aceas
ta şi datorită transhumanţei care 
a contribuit inclusiv la unitatea 
şi omogenitatea limbii române. 
De asemenea, cuvintele funda
mentale sunt de origine latină. 
Miracolul latinităţii limbii 
române este şi mai evident dacă 

ne gândim că toate celelalte limbi 
romanice şi-au întărit caracterul 
lor latin în perioada medievală 
prin intermediul latinei vorbite 
în Biserică, Universităţi, în ser
viciile administrative, pe când 
limba română deşi a primit 
influenţe bizantine şi slave până 
în sec. XVIII prin Biserică şi 

administraţie, şi-a păstrat latini
tatea. 

M. Eliade aduce în sprijinul 
continuităţii etnice costumul 
popular, arătând că „ţăranii 
români se îmbracă astăzi ex
act ca dacii de pe columna lui 
Traian. În nici o parte a Euro
pei populaţia rurală nu a păstrat 

costumul de acum două mii de 
ani ca în Dacia. Întâlnim acolo 
tipuri de case din preistorie, iar 
unele sate din Transilvania mai 
păstrează structura epocii prero
mane” (M. Eliade, Los Rumanos. 
Breviario historico, cf. M. Eliade, 
Meşterul Manole..., p. 88).

- va urma 

Reflecţii eliadiene asupra spiritualităţii poporului român (I)
Urmare din pagina 1



CALEA MÂNTUIRII 4
Nr. 16, 2019

COMITETUL de redacţie 

 Preşedinte de onoare: ÎPS. dr. TimoTei Seviciu, arhiepiscop al aradului
 redactori coordonatori: Pr. IOan TULCan, Pr. criSTinel ioja
 Secretari de redacţie: Pr. adrian murG, Pr. caiuS cuţaru, 
  Sorin GheorGhe SăPlăcan
 administraţie: Pr. FILIp aLbU, Pr. lucian farcaŞiu

articolele şi corespondenţa se trimit pe adresa redacţiei: 
Str. academia Teologică, nr. 9, arad

Tel/fax: 0257-285.855, calea.mantuirii@yahoo.com
Tipărit la Poudique srl arad. 
iSSn: 1582-1951; Preţ: 1 leu

costul unui abonament este de 50 lei anual.

ŞTIRI

Slujire Arhierească în Parohia Cintei la 
începutul Săptămânii duhovniceşti
În Duminica a VI-a din Postul Mare (a Sfântului Cuv. 
Ioan Scărarul), 7 aprilie 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în mijlocul 
credincioşilor din Parohia arădeană Cintei, dând curs 
invitaţiei părintelui paroh dr. Nicu Breda de a deschide 
Săptămâna duhovnicească ce se va desfăşura în această 
parohie.

Cu acest prilej, Chiriarhul arădean a săvârşit Dum
nezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în bi
serica parohială cu hramul ,,Înălţarea Domnului”, din 
sobor făcând parte părintele paroh şi părintele Arhid. 
Dr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul arădean a vor
bit despre ,,Rugăciune şi post” (cf.citirilor scripturis
tice ale duminicii: Evr. 6; Efes. 5; Mc. 9; Mt.4), cu 
evidenţierea aparte a învăţăturii Sfântului Ioan Scărarul 
despre biruirea ispitelor pe parcursul urcuşului spiritual 
spre praznicul Învierii Domnului. Înaltpreasfinţia Sa a 
stăruit asupra folosului cunoaşterii vieţii şi operei sfân
tului amintit, mai ales în răstimpul Postului Mare şi 
în Anul omagial al satului românesc, care promovează 
dintotdeauna virtuţile morale şi sociale ale poporului 
nostru. Totodată, Chiriarhul a făcut o introducere la 
cuvântările ce vor avea loc în săptămâna duhovnicească 
ce începe în această parohie.

La Sfânta Liturghie au fost prezenţi foarte mulţi 
credincioşi, mulţi dintre ei împărtăşindu-se cu Trupul 
şi Sângele lui Hristos.

Săptămâna duhovnicească în această parohie a 
ajuns la cea de-a 18-a ediţie şi se va desfăşura în in
tervalul 7-14 aprilie, fiind invitaţi mai mulţi duhovnici 
şi clerici.

Slujire Arhierească în Parohia Ortodoxă 
Seleuş
În duminica a IV-a din Sfântul şi Marele Post, Prea-
sfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Aradului a slujit în Parohia Ortodoxă 
Seleuş, Protopopiatul Ineu, înconjurat de un sobor ales 
de preoţi şi diaconi.

La momentul potrivit Preasfinţia Sa a împărtăşit 
zeci de copii şi credincioşi cu Trupul şi Sângele Mân
tuitorului Iisus Hristos.

În cuvântul de învăţătură ierarhul a vorbit despre 
credinţă şi post în primul rând, dar şi despre ilumin
are, cunoaştere şi desăvârşire. Evidenţiind faptul că 
în perioada Postului Mare avem nevoie de rugăciune 
fierbinte, de postire multă adăugată la credinţa pu-
ternică, dar să avem grijă să nu postim numai de bu
cate ci să postim si sufleteşte. Preasfinţia Sa a vorbit 

şi despre Sfântul Ioan Scărarul, deoarece duminica de 
astăzi este unită cu pomenirea Sfântului Ioan Scărarul 
numindu-l “dascăl al rugăciunii şi al smereniei”, dar şi 
despre opera sfântului numită Scara, punând accent pe 
întrebarea: ,,Oare noi pe ce treaptă a scării ne aflăm?”

La final ierarhul a transmis părintelui paroh şi 
credicioşilor binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului

După terminarea Sfintei Liturghii, Părintele Paroh 
Stefăniţă Cornel Muţ a adus mulţumire în primul 
rând lui Dumnezeu şi Maicii Sale, Înaltpreasfinţitului 
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului pentru binecu
vântarea dată de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfinţitul 
Emilian Crişanul şi tuturor credincioşilor prezenţi.

Pe lângă mulţimea de credincioşi au fost prezenţi 
şi domnul Primar Cristian Branc, domnul Vicepri
mar Mila Viorel, membrii Consiliului Parohial dar şi 
Studenţi din Comitetul de Tineret.

Corala Catedralei Arhiepiscopale din Arad 
a oferit răspunsurile liturgice la Catedrala 
Patriarhală
În Duminica a VI-a din Postul Mare (a Sf. Cuv. Ioan 
Scărarul), 7 aprilie 2019, cu binecuvântarea Preaferici
tului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie 
săvârşită în Catedrala Patriarhală au fost oferite de 
Corala Catedralei Arhiepiscopale din Arad, dirijată de 
Diac. Laviniu Morariu.Sfânta Liturghie a fost săvârşită 
de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop 
vicar patriarhal. Din soborul slujitor a făcut parte şi 
Părintele Simion Mladin, administratorul şi eclesiarhul 
Catedralei Arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad, 
care a fost delegat de către Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, să însoţească grupul 
de corişti la Bucureşti.

În omilia rostită, Preasfinţia Sa a spus că „Sfântul 
Cuvios Ioan Scărarul rămâne pentru noi un dascăl al 
pocăinţei, rugăciunii şi postirii stăruitoare, un dascăl al 
modului în care folosim zilele postului să ne ridicăm 
de la întunericul patimilor la lumina Învierii Mântu
itorului nostru Iisus Hristos”.

Reflectând la locul pe care Sfântul Ioan Scărarul, 
pomenit în Duminica a 4-a din Postul Mare, îl ocupă 
în istoria creştinismului, Episcopul vicar patriarhal a 
amintit de lucrarea sa, Scara dumnezeiescului urcuş, 
care de un mileniu şi jumătate este pentru creştini „un 
adevărat manual de înălţare duhovnicească”.

În omilia sa, ierarhul a îndemnat şi la „rugăciunea 
unora pentru alţii”, urmând pilda rugăciunii tatălui pen-
tru vindecarea fiului său.

Părintele Episcop, valorificând învăţăturile cu
prinse în textul biblic duminical, a mai evidenţiat atât 
importanţa credinţei în „împlinirea rugăciunilor noas-
tre”, cât şi a rugăciunii unită cu postul în lupta du-
hovnicească împotriva duhurilor celor necurate.

Corul Catedralei Arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” 
din Arad a fost înfiinţat cu binecuvântarea Înaltprea-
sfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la 
23 martie 2009 şi este dirijat de către Diac. Laviniu 
Morariu. Corul are în componenţa sa 35 de persoane 
cu vârste cuprinse între 20 şi 50 de ani.

Excursie tematică a copiilor din grupa 
duminicală a Parohiei Ortodoxe Române 
Arad-Micălaca I
Sâmbătă, 6 aprilie 2019, copiii din grupa duminicală 
a Parohiei Ortodoxe Române Arad-Micălaca Veche I, 
însoţiţi de preotul paroh, precum şi de şapte cadre di
dactice din parohie, au participat la o excursie în oraşul 
Timişoara, vizitând Catedrala Mitropolitană, Muzeul 
Satului Bănăţean şi Grădina Zoologică din Timişoara, 
având ca principal obiectiv conştientizare valorilor 
tradiţionale ale satului românesc.

Această ieşire a fost organizată de către Paro
hia Arad-Micălaca Veche I, în primul rând ca o re-
compensă adusă copiilor care în fiecare duminică vin 
la Sfânta Biserică şi se implică activ în viaţa parohiei, 
dar şi ca o acţiune cultural-educativă ce se înscrie în 
cadrul manifestărilor prilejuite de proclamarea anului 
2019, ca „An omagial al satului românesc (al preoţilor, 
învăţătorilor şi primarilor gospodari)”.

Copiii au poposit prima dată la Catedrala Mitro-
politană din Timişoara, unde s-au închinat moaştelor 
Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, li s-a prezen
tat istoricul catedralei, au cântat şi s-au rugat împreună 
cu preotul paroh, după care au vizitat Colecţia de artă 
bisericească veche a Arhiepiscopiei Timişoarei, aşezată 
în subsolul Catedralei Mitropolitane.

Al doilea obiectiv a fost vizitarea Muzeului Satu
lui Bănăţean, unde copiii din grupa duminicală, au luat 
contact cu modul de viaţă al bunicilor şi străbunicilor 
noştri, descoperind civilizaţia şi cultura tradiţională 
din vestul României. Aici au vizitat mai multe case ve
chi din această parte de ţară, descoperind modul cum 
era organizată viaţa la sat. Ceea ce copiii au remarcat 
este că biserica era poziţionată încă de atunci în centrul 
satului, Catedrala Mitropolitană a fost poziţionată în 
centrul oraşului, biserica lor parohială este situată în 
centrul cartierului, iar mesajul pe care lau primit a fost 
acela că Biserica este centrul vieţii noastre şi centrul 
tuturor preocupărilor noastre pe acest pământ.

La final, întregul grup s-a bucurat de timpul frumos 
la grădina zoologică din apropiere.

Grupa duminicală s-a format în luna octombrie 
2018 şi numără între 25-30 de copii, care în fiecare 
duminică, supravegheaţi de profesori şi învăţători din 
parohie, au diferite activităţi cultural-educative şi re
ligioase, învăţând pricesne pe care le cântă în strana 
bisericii.

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


