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EDITORIAL

Pentru că ne aflăm în perioada postului 
închinat Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 
corifeii soborului Apostolilor Domnului, 
am socotit ca binevenite, câteva cuvinte 
despre viața și opera lor. Prin acest de-
mers editorial dorim a insufla citito-
rilor dorința de lectură permanentă, dar 
cultivată mai ales în acest timp de post, 
din minunatele scrieri rămase de la cei 
doi Apostoli, regăsite în paginile Noului 
Testament.

Metodologic, ne vom opri acum doar 
asupra Sfântului Apostol Pavel. Pentru 
aceasta, ne vom folosi de două frumoase 
descrieri și contextualizări lămuritoare, 
realizate de Mitropolitul Bartolomeu 
Anania și de către părintele profesor 
Constantin Coman.  

În preambulul Epistolei către Romani, 
Mitropolitul Anania face o introducere 
nu numai asupra cărții ci și asupra autor-
ului. El evidențiază următoarele: „Dacă 
Biserica și-a putut dezvolta de timpuriu 
o gândire teologică sistematică, aceasta 
li se datorează în primul rând celor pais-
prezece epistole pe care le avem de la 
Sfântul Apostol Pavel și care, după cele 
patru evanghelii, alcătuiesc partea cea 
mai de seamă a Noului Testament. .... 
epistolele pauline trebuie luate drept 
ceea ce sunt: parte din opera misionară 
a marelui Apostol, consemnarea în 
cu  vântul scris a ceea ce obișnuia să 
propovăduiască prin viu grai .... Or, toc-
mai spontaneitatea și lipsa de poleială a 
acestor scrieri alcătuiesc adevărata lor 
valoare, după un admirabil cuvânt al lui 
Pascal (citat de Osty): „Când vezi sti-
lul acesta natural, ești mirat și cucerit, 
căci te așteptai să vezi un autor și afli 
un om”.

Cine este și cum ni se înfățișează 
acest om?

Născut în Tarsul Ciliciei în jurul anu-
lui 7, din părinți credincioși evrei, mici 
meseriași, și crescut în mediul culturii 
elenistice al Asiei Mici, Saul își face 
studiile la Ierusalim ca elev al marelui 
Gamaliel din școala rabinică fariseică. 
Tânăr cu înzestrări excepționale, el 
de vine destul de repede ceea ce se 
cheamă un rabin perfect, versat mai 
ales în dimensiunea juridică a legii, și-
și descoperă vocația unică: aceea de a-

L sluji pe Dumnezeu la modul total și 
dezinteresat. 

Înainte de convertirea de pe drumul 
Damascului, când devine Pavel (anul 32), 
el Îl slujește persecutându-i pe creștini 
ca adversari prezumați ai lui Iahvé; după 
convertire I se dăruiește fără rezerve 
unicului Dumnezeu adevărat, Cel ce i 
Se descoperise prin Iisus Hristos ca Tată 
din veac și în timp al Acestuia; și o va 
face vreme de trei decenii și jumătate, 
până în anul (probabil) 67, când va muri 
ca martir în capitala imperiului pe care, 
practic, îl cucerise.

Personalitate complexă, inteligență 
vie, cultură vastă, temperament dinamic, 
Pavel e un râu de energie în continuă 
mișcare. Un înțelept creștin - Petre 
Țuțea - afirma că atunci când spui Pavel 
spui Mediterana. Într-adevăr, amprenta 
creștină a culturii europene (și, prin ea, 
a celor două Americi) e opera lui, a ce-
lui ce a semănat țărmurile Mediteranei 
cu aproape treizeci de comunități ale 
numelui lui Hristos. Pururea inspirat și 
veghetor, Pavel e în același timp mistic 
și om de acțiune, teolog și misionar, înte-
meietor și organizator, păstor și catehet, 
polemist redutabil și orator înflăcărat, 
dialectician și liric. 

Mai presus de toate, însă, el este 
părinte. Asupra copiilor săi duhovnicești 
el are sentimentul posesiei: ei îi aparțin 
și trebuie să-l asculte ca pe unul care i-a 
născut, îi crește, îi apără și-i maturizează 
spre a-i preda desăvârșiți Părintelui 
Ceresc, prin Iisus Hristos. În această 
di     mensiune paternă se consumă gama 
stărilor sufletești din epistolele sale: el 
e mândru și smerit, îndrăzneț și timid, 
sociabil și însingurat, afectuos și ironic, 
curtenitor și protestatar, duios și violent, 
generos și sever, precaut și debordant, 
tonurile sale desfășurându-se de la im-
plorarea lacrimogenă până la imprecația 
strivitoare. Totul însă, absolut totul, i se 
subordonează sentimentului suprem: iu-
birea sa pentru Domnul său Iisus Hristos. 
Istoria bimilenară a creștinismului nu a 
mai cunoscut un om cu devoțiunea lui 
Pavel”.

Nr. 25 (940), 17 iunie 2018

Prin Sfântul Apostol Pavel spre Domnul Hristos

Iubiți credincioși și credincioase,
În duminicile precedente am vorbit 

despre sfinți și sfințenie. Astăzi, vom 
arăta modalitatea prin care noi oamenii 
ne putem sfinți propria noastră viață, ur-
mând poruncilor Mântuitorului Hristos. 
Vom începe aducând cuvântul Mântu-
itorului de la finalul Sfintei Evanghelii 
de azi „Căutați mai întâi Împărăția lui 
Dumnezeu și dreptatea Lui și toate cele-
lalte vi se vor adăuga vouă”. (Matei, 6, 
3) Aceste cuvinte reprezintă o chemare 
venită din partea Mântuitorului, ca, 
mai înainte de a ne îngriji de cele ale 
trupului, să căutăm ceea ce este mai 
de folos sufletului, Împărăția cerurilor. 
Observăm în calendarul bisericesc, în 
dreptul acestei duminici, tema evang-
heliei de astăzi, „Despre grijile vieții” 
și ne punem întrebarea dacă ar trebui 
să ne îngrijim de cele necesare traiului 
zilnic sau ar trebui să fim impasibili, 
nepăsători, indiferenți față de cele ma-
teriale? Răspunsul la această întrebare 
îl vom afla în cele ce urmează.

Cuvântul Mântuitorului zice așa: 
„Nu vă îngrijiți pentru viața voastră ce 
veți mânca, nici pentru trupul vostru, 
cu ce vă veți îmbrăca... căci după toate 
acestea se străduiesc păgânii”, aducând 

ca exemplu păsările cerului, care, „nu 
seamănă nici nu seceră”, dar totuși pur-
tarea de grijă a lui Dumnezeu se revarsă 
asupra lor, precum și crinii câmpului, 
aceștia „nu se ostenesc și nici nu torc”, 
însă, nici înțeleptul împărat Solomon n-a 
avut strălucirea și frumusețea lor.  Prin  
aceste cuvinte, nu trebuie să înțelegem 
că Mântuitorul ne-ar îndemna spre lene, 
ci ne atrage atenția să nu ne preocupe 
peste măsură cele ale trupului, bunurile 
materiale, păstrând un echilibru între 
grija față de suflet și grija față de mate-
rie. Sufletul trebuie să fie stăpân pe trup, 
nu invers. Sfinții părinți ai Bisericii no-
astre au această concepție că „trupul e 
o bună slugă, dar un rău stăpân”. Tre-
buie să purtăm grijă față de trupul nos-
tru care este „templu al Duhului Sfânt” 
(I. Corinteni 6,19), însă o grijă excesivă 
duce la patimă. Tot în acest sens, avva 
Pimen al Patericului afirma „Tot ce 
este peste măsură, de la draci este”. Nu 
se condamnă munca cinstită, ci grija 
excesivă față de materie, îngrijorarea și 
lipsa nădejdii în Pronia divină.
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Împărăția lui Dumnezeu, principala noastră „grijă”
Duminica a III-a după Rusalii – Despre grijile vieții

„Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi 
luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este 
întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul 
îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va disprețui; nu puteţi să slujiţi lui 
Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici 
pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât 
haina? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare şi Tatăl vostru 
Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-
se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii 
câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea 
lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă 
în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu 
duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că după toate 
acestea se străduiesc păgânii; doar ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.” (Matei 6, 22-33)
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Creștinismul nu este o cre-
dință ce promovează nemunca 
și lenea. Sfântul apostol Pavel 
în epistola a doua către Tesa-
loniceni, capitolul 3, versetul 
10 zicea: „Cel ce nu muncește, 
acela nici să nu mănânce” 
iar Sfântul Ioan Gură de Aur 
nu condamna bunurile mate-
riale agonisite cinstit „Nu-i 
condamn pe bogați, ci pe cei 
robiți de bogăție... Iov a fost 
bogat, dar nu a fost rob lui Ma-
mona, nu era stăpânit de Mamo-
na, ci-l stăpânea; nu a fost rob, 
ci stăpân.” Acesta este sensul 
creștin al grijii omului față de 

trup și față de suflet. 
La final, aș dori să ilus-

trez printr-o frumoasă pildă în 
care un om mergea pe o plajă 
alături de Domnul Dumnezeu. 
În spatele lor se vedeau pe nisip 
două urme de pași, ai lui Dum-
nezeu și ai omului. La un mo-
ment dat, omul a observat doar 
o singură urmă de pași în spate și 
L-a întrebat pe Dumnezeu unde 
a fost în acel timp, deoarece, 
nenumărate ispite se abătuseră 
asupra lui... la care Domnul i-a 
răspuns că, în  acel timp, El îl 
ținuse în brațe, iar urmele de pași 
de pe nisip erau ale Domnului. 
Să ne încredem deci, în pur-

tarea de grijă a lui Dumnezeu, 
în Pronia Sa, pentru că Dom-
nul se află alături de noi întot-
deauna.

 Se cuvine să înțelegem că, 
în această viață, ca purtători de 
trupuri, să ne îngrijim de cele 
materiale atât cât e necesar pen-
tru un trai decent, echilibrat, 
dar căutarea noastră principală 
să fie îndreptată mereu spre 
Împărăția lui Dumnezeu, căci, 
căutându-L mai întâi pe Dum-
nezeu și Împărăția Lui, pe toate 
celelalte le vom primi. 

Slavă lui Dumnezeu pentru 
toate!

Amin!

Urmare din pagina 1
Milogul

Cerșea la colț un slăbănog

în zdrențe, slut și fără dinți

neguțătorul de arginți

gândi, zărindu-l pe milog:

Eu nu dau mila mea obol

acestui trântor de prisos

și-ntoarse rânjetu-i câinos

rămasului cu mâna-n gol.

Trecu maestrul glorios

al farmecului triumfal

cu spiritul în ideal

și-a zis văzând pe zdrențuros:

E-atât de slut și mă-nspăimânt

eu, magul purei frumuseți!

și-ntoarse recele dispreț

rămasului cu mâna-n vânt.

Trecu predicatorul sfânt

grăbindu-se către amvon

vijelios ca un ciclon

să se dezlănțuie-n cuvânt, 

s-aprindă mila din altar

de soarta celui slăbănog, 

dar ocoli pe-acest milog

cu mâna-ntinsă în zadar.

Târziu când noaptea cobora, 

sosi o umbră ca-n icoane, 

pe mâini cu semne de piroane

și-o inimă ce sângera.

Pe chipul ars de chin și vai

oftând îl sărută fi erbinte

cu veșnicie în cuvinte

tu azi vei fi  cu Mine-n Rai!

Nichifor Crainic

Împărăția lui Dumnezeu, principala noastră „grijă”

Biserica Ortodoxă sărbăto-
rește în ziua 29 iunie pe Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel. Pentru 
rolul major pe care l-au avut 
acești Sfinți Apostoli ai Mân-
tuitorului în răspândirea crești-
nismului, Biserica a rânduit ca 
prăznuirea lor să fie pregătită 
printr-o perioadă de post.

Postul Sfinților Apostoli 
Petru și Pavel amintește de 
pregătirea Sfinților Apostoli 
pentru primirea Sfântului Duh 
la Cincizecime, dar și de râvna 
cu care ei au slujit Biserica, 
ducând cuvântul Evangheliei 
până la marginile lumii.

Acest post este o practică 
veche a Bisericii, care datează 
din epoca primară. Despre el 
au vorbit Sfinții Atanasie cel 
Mare, Ambrozie al Milanului și 
Leon cel Mare.

Prin ținerea acestui post 

se cinstesc și darurile Sfântu-
lui Duh, care s-au pogorât peste 
Sfinții Apostoli la Cincizecime, 
de aceea în vechime acest post se 
mai numea Postul Cincizecimii.

Postului Sfinților Apostoli 
începe întotdeauna luni după 
Duminica Tuturor Sfinților și 
este un post ușor. În fiecare 
sâmbătă și duminică a acestui 
post este dezlegare la pește, vin 
și ulei.

Învățătura pentru posturi din 
Ceaslovul Mare arată că luni, 
miercuri și vineri se mănâncă 
legume fără ulei, marți și joi 
aceleași cu untdelemn și vin. 
Dezlegarea la pește există și 
luni, marți și joi dacă atunci 
cade sărbătoarea vreunui sfânt 
cu doxologie mare și cu cruce 
neagră în calendar, iar când 
o astfel de sărbătoare cade 
miercuri sau vineri se dezleagă 

la untdelemn și vin. Și în caz de 
hramul bisericii se oferă dezle-
gare la pește. Dacă însuși praz-
nicul Sfinților Apostoli Petru și 
Pavel cade miercuri sau vineri, 
se face dezlegare la pește, vin 
și ulei.

Conform Pascaliei Biseri-
cii Ortodoxe Române, Pos-
tul Sfinților Apostoli poate 
va     ria între 28 de zile, atunci 
când Paștele cade pe 4 aprilie, 
până în situația în care poate fi 
desființat, atunci când Paștele 
este prăznuit după data de 1 mai. 
În aceste situații, s-a hotărât 
ca postul să se țină două sau 
trei zile înainte de sărbătoarea 
Sfinților Apostoli Petru și Pavel. 
Anul acesta avem post pentru 
sărbătoarea Sfinților Apostoli 
în perioada 4-28 iunie.

(ziarullumina.ro)

Postul Sfi nților Apostoli Petru și Pavel

Din altă perspectivă, părintele 
Constantin Coman ne revelează alte 
aspecte interesante legate de învățătura 
acestui mare Apostol.

„Cred că teologia paulină ne poate 
ajuta să menținem echilibrul foarte ne-
cesar, dacă nu chiar vital, între suportul 
instituțional al Bisericii și cel harismatic; 
între eficiența exterioară - și mulțumirea 
amăgitoare pe care o conferă aceasta - 
și adevărata împlinire existențială care 
presupune unirea cu Hristos în chip 
tainic, în adâncurile ființei, în inimă, în 
omul lăuntric, împlinire care presupune 
o detașare de structurile exterioare ale 
lumii acesteia; echilibrul între jertfirea 
exterioară adusă lui Dumnezeu și seme-
nilor și jertfa lăuntrică, în duh; între act-
ul exterior și întemeierea lui lăuntrică; 
între entuziasmul eshatologic și iubirea, 
grija și respectul față de lumea aceasta, 
care este darul iubirii lui Dumnezeu 
către om; între viața personală și cea 
comunitară;

Privitor la tensiunea dintre comuni-

tate și persoană, Sfântul Apostol Pavel 
elimină riscul individualismului pe 
de o parte, dar și pe cel al colectivis-
mului, pe de altă parte, vorbind despre 
diversitatea darurilor, a slujirilor și a 
lucrărilor în Biserică - perspectivă ce 
pune în valoare, până la ultimul, toate 
mădularele Bisericii, subliniind vocația 
și lucrarea fiecăruia - dar și despre su-
portul duhovnicesc al unității acestora, 
care își au izvorul în unul și același 
Duh, care lucrează toate și care împarte 
fiecăruia „după cum voiește”, precum și 
finalitatea eclesială a tuturor vocațiilor 
specifice, toate fiind evaluate în funcție 
de contribuția efectivă la edificarea tru-
pului eclesial.

Tot teologia paulină ne-ar ajuta să 
menținem echilibrul extrem de fragil 
și sensibil, între literă și duh, între can-
onul sau norma exterioară și libertatea 
personală, interioară, conferită de pro-
pria experiere a Duhului lui Dumnezeu, 
libertatea care-l determină pe Pavel să 
spună „Aceasta nu a spus Domnul, spun 
eu, dar și eu am mintea lui Hristos!“. În-

tre autoritatea instituțională bisericească, 
responsabilă cu păstrarea adevăratei 
credințe și exprimarea teologică, liberă 
și personală, chiar creatoare, întemeiată 
în experiența personală a Duhului sau 
a împărtășirii de Dumnezeu, Care avea 
să-i transforme pe Părinții Bisericii în 
comentatori legitimi și normativi ai 
Revelației dumnezeiești și care este în 
măsură să confere acest dar oricărui 
mădular viu al Bisericii Sale din toate 
timpurile.

Adâncirea teologiei pauline în 
di recțiile ei principale ne-ar spri-
jini să e   vităm confuzii și amăgiri 
esențiale, cum ar fi cea între comu-
nitatea eclesială și colectivism, între 
unitate dată de viețuirea în același 
Duh și unitate dată de structuri ex-
clusiv exterioare; între instrumentele 
gândirii lumești și cele ale descoperi-
rii Duhului; între gândire teologică 
secularizată și teologia izvorâtă din 
experiența Duhului”.

Într-o astfel de cheie privite lucruri-
le, socotim ca extrem de importantă aple-

carea noastră asupra acestei moșteniri 
pauline păstrate în Scriptură, preoții 
fi  ind îndatorați ca să le insufle și să-i 
îndrume pe credincioși înspre lecturarea 
particulară, și de ce nu chiar colectivă, 
în cadrul serilor duhovnicești, a acestor 
epistole.

Astfel, se va putea forma în mem-
bri Trupului eclesial o conștiință de 
unitate și de mărturisire vie, în duhul 
lui Hristos.  

Prin Sfântul Apostol Pavel spre Domnul Hristos
Urmare din pagina 1
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad prezentă la 
cel de-al 6-lea Simpozion al IAODT, Balamand (Liban)

În zilele de 7-10 Iunie 2018, 
cu binecuvântarea Înaltprea sfin-
țitului Părinte Timotei Seviciu, 
Arhiepiscopul Aradului, o dele-
gație a Facultății de Teologie 
Ortodoxă din Arad, a partici-
pat la lucrările celui de-al 6-
lea Simpozion al Asociației 
In       ternaționale a Dogmatiștilor 
Ortodocși (IAODT), care se 
desfășoară la Balamand, în 
Liban. Din delegație au făcut 
parte: Pr. Prof. Dr. Cristinel 
Ioja, Decanul Facultății,  Pr. 
Prof. Dr. Ioan Tulcan, Vice-
Președinte al Asociației și Pr. 

Lect. Dr. Filip Albu, în calitate 
de Secretar al acestei Asociații 
Internaționale.

Această manifestare s-a des-
fășurat sub înalta binecuvân-
tare a Preafericitului Părinte 
Ioan al X-lea, Patriarhul An-
tiohiei și al întregului Ori-
ent, în organizarea Facultății 
de Teologie Ortodoxă Sfântul 
Ioan Damaschinul din cadrul 
Universității din Balamand și 
a Asociației Internaționale a 
Dogmatiștilor Ortodocși. Tema 
acestei întâlniri a fost înscrisă 
sub genericul Eshatologia în 

viziunea teologiei Ortodoxe.
Amintim faptul că Asociația 

Internațională a Dogmatiștilor 
Ortodocși a luat ființă în cadrul 
Facultății de Teologie Ortodoxă 
“Ilarion V. Felea” din Arad în 
anul 2007, fiind o platformă 
de dezbatere și promovare a 
învățăturii dogmatice a Biseri-
cii Ortodoxe, reunind profe-
sori și cercetători din Bulgaria, 
Franța, Grecia, Germania, 
Anglia, Serbia, Liban, Statele 
Unite ale Americii, Rusia și 
România. Precedentele întâlniri 
au avut loc la Arad (2009), Tes-
alonic (2011), Sofia (2013) și 
Mănăstirea Caraiman-București 
(2016).

În cadrul acestui Simpozion 
părintele profesor Ioan Tulcan a 
prezentat un referat intitulat Bi-
serica, manifestarea Împărăției 
lui Dumnezeu pe pământ – o 
temă majoră pentru teologia 
Ortodoxă. Părintele Profesor 
Cristinel Ioja a prezentat re-
feratul Eshatologia în sinteza 
neo-patristică. Coordonate 
și tendințe. Ambientul aca-
demic de la Universitatea din 

Balamand și pregătirea solidă 
a celor implicați în dezbatere a 
creat un eveniment remarcabil 
al Teologiei ortodoxe.

În ultima sesiune a mani fes-
tării academice a avut loc Adu-
narea Generală a Asociației, 
un   de a fost apreciată lauda-
tiv, de către toți participanții, 
contribuția părinților profesori 
Ioan Tulcan și Cristinel Ioja 
la înființarea acestei Asociații, 
precum și la devenirea ei în 
plan internațional. Cu această 
ocazie a fost prezentat și volu-
mul editat la Facultatea de 
Te  ologie Ortodoxă din Arad, 
în acesta fiind reunite studiile 
precedentului Simpozion teo-
logic de la București-Caraiman. 
Mai multe detalii pot fi obser-
vate pe site-ul:  http://theology.
balamand.edu.lb/index.php/lo-
cal-events/1411-the-interna-
tional-orthodox-symposium-
on-dogmatics-in-balamand

Pr. Filip Albu
Secretarul IAODT

Bani pentru „zile negre”

Am găsit undeva următoarea pove-
stire a unui ascet de demult: „Mult m-
am trudit și am lucrat, dar bani nu am 
adunat; ceea ce îmi rămâne, de obi-
cei, împart totul la săraci. Însă odată 
mi-a venit următorul gând: „Ce se va 
întâmpla când voi îmbătrâni și mă voi 
îmbolnăvi? Cine mă va ajuta și mă va 
adăposti atunci? Cu ce voi trăi?”. M-am 

tot gândit așa și am început să pun bani 
de-o parte pentru „zile negre”, la început 
câte puțin din ostenelile mele, iar apoi 
tot mai mult, astfel încât am încetat cu 
totul să-i ajut pe ceilalți, precum făceam 
înainte.

Cu timpul mi s-a adunat un stoc des-
tul de mare pentru „zile negre”. Și ce s-
a întâmplat? Cum am gândit, așa s-a și 
întâmplat: „zilele mele negre” au venit. 
Mi s-a deschis o rană cumplită la picior 
și nu am mai putut lucra. A trebuit să 
stau la pat și să caut ajutor la doctori. 
Dar mi-am tratat boala atât de mult, încât 
toți banii i-am cheltuit, iar ajutor nu am 
primit. În cele din urmă doctorii mi-au 
spus: „Trebuie să-ți amputăm piciorul 
bolnav, căci altfel vei muri”. Nu aveam 
ce să fac și am hotărât să mă lipsesc de 
picior, numai să rămân viu.

Între timp, în timpul unei nopți m-
am răzgândit. Mi-am amintit viața mea, 
de muncă dinainte, când nu aveam nici 
un necaz, ci doar mă bucuram că din 
ostenelile mele le dădeam ajutor celor 
nevoiași, iar de mine parcă și uitam, și 
am început să-I cer lui Dumnezeu aju-
tor, căindu-mă pentru faptul că mi-am 

strâns avere și am nădăjduit ca prin bani 
să mă izbăvesc de orice năpastă. Și, iată, 
mi se arată îngerul lui Dumnezeu și îmi 
spune: „Unde sunt, așadar, banii pe care 
ți i-ai adunat pentru „zile negre”? Eu am 
izbucnit în plâns. „Am greșit - i-am spus 
Doamne, iartă-mă, de acum nu voi mai 
face acest lucru!”. Atunci îngerul Dom-
nului s-a atins de piciorul meu bolnav 
și dintr-o dată mi-a trecut toată durerea. 
De atunci am început să socotesc că este 
păcat să adun bani pentru „zile negre”. 
Pentru ce îmi trebuie bani când Domnul 
însuși Se îngrijește de mine?”.

Vă neliniștește situația exterioară [se 
înțelege: insuficiența mijloacelor mate-
riale] și cea prezentă și, mai ales, cea vi-
itoare, nu atât pentru dumneavoastră, cât 
pentru familie. Dezvăluiți-I Domnului 
durerea pe care o aveți. Și rugați-vă să 
orânduiască după voia Lui cea sfântă.

Familia dumneavoastră, oare, nu 
este a lui Dumnezeu? Și nu are El grijă 
de ea așa cum are de toți? A vă ruga, dar, 
pentru aceasta nu este nici un păcat... 
Cine ne-a învățat să cerem în rugăciune: 
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o 
nouă astăzi nu se întristează când cerem 

și celelalte lucruri ale vieții, lăsându-le, 
totuși, pe toate în voia Lui cea sfântă. 
Familia este crucea vieții capului ei! 
Răbdați, supunându-vă Domnului și, 
făcând tot ce ține de dumneavoastră, 
lăsați totul în voia lui Dumnezeu.

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Sfaturi înțelepte, 
Editura Cartea Ortodoxă, p. 174-175)
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ŞTIRI

Duminica Sfi nților Români în Parohia 

Arad-Grădiște II. Sfi nțire de Centru de 

permanență

În cea de a 2-a duminică după Rusalii, duminica po-
menirii tuturor sfinților care au odrăslit din poporul 
român, credincioșii Parohiei ,,Intrarea Domnului în 
Ierusalim”, Grădiște 2, Protopopiatul Arad, păstoriți 
de părintele paroh Viorel Roja, au trăit clipe de aleasă 
bucurie duhovnicească. În mijlocul lor, alături de Chi-
riarhul arădean, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, s-a 
aflat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul 
Banatului.

Ierarhii bănățeni, înconjurați de un ales sobor 
de preoți și diaconi, au săvârșit Sfânta Liturghie în 
biserica cu hramul ,,Intrarea Domnului în Ierusa-
lim”, în prezența oficialităților locale și central și a 
numeroșilor credincioși. Din sobor au făcut parte: Pr. 
Dr. Ionel Popescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei 
Timișoarei, Pr. Dr. Mihai Brie, conferențiar universitar 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Episcop Dr. Vasile 
Coman” din Oradea, Pr. Gabriel Mariș, consilier social 
al Arhiepiscopiei Aradului, Pr. Codin Șimonca-Oprița, 
profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, Preot 
paroh Viorel Roja, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector 
eparhial și Arhid. Gheorghe Lehaci.

La momentul rânduit, Mitropolitul Banatului a ros-
tit un cuvânt de învățătură, pe baza pericopelor evan-
ghelice de la Matei, cap. 4 și 5, în care a vorbit despre 
faptul că sfințenia este accesibilă oricui om, indiferent 
de etnie, dacă ascultă chemarea lui Hristos și împlinește 
poruncile mântuitoare. De asemenea, IPS Mitropolit 
Ioan le-a vorbit celor prezenți despre sfinții români, 
care sunt roadele credinței și spiritualității românești 
din vremuri străvechi și de care astăzi ne putem bucura 
pentru că ocrotesc bisericile noastre și poporul român. 
Acestor sfinți avem datoria de-a le fi urmași și noi 
pentru a ne sfinți și a deveni bineplăcuți înaintea lui 
Hristos, a mai subliniat Înaltpreasfinția Sa.

După Sfânta Liturghie, cei doi ierarhi, înconjurați 
de soborul de preoți, la care s-a adăugat și Pr. Mihai-
Octavian Blaj, consilier economic la Centrul Eparhial 
Arad, au sfințit noul Centru de permanență ,,Sfântul 

Acoperământ al Maicii Domnului”, construit în apro-
pierea bisericii. Serviciile socio-medicale vor fi asigu-
rate – 24 de ore din 24 – de către 7 medici și 5 asis-
tente.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a salutat prezența 
IPS Părinte Mitropolit și i-a mulțumit pentru toată pur-
tarea de grijă și dragostea pe care o arată față de Epar-
hia Aradului, după care a făcut o prezentare succintă a 
realizărilor frumoase în cadrul acestei parohii, în mod 
deosebit inaugurarea acestui Centru de permanență în 
cadrul Anului Centenar.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul 
,,Doina Banatului” al Parohiei Timișoara – Iosefin, 
unul dintre puținele coruri parohiale din Banat, cu o 
vechime de aproape nouă decenii.

La final, părintele paroh Viorel Roja a mulțumit 
celor doi ierarhi, preoților și diaconilor, oficialităților 
prezente precum și tuturor credincioșilor participanți 
la acest eveniment important din viața comunității 
parohiale.

Parohia, prin râvna părintelui paroh, a marcat în 
ultimii ani realizări meritorii în plan spiritual și ad-
ministrativ gospodăresc. Biserica parohială, purtând 
hramul ,,Intrarea Domnului în Ierusalim”, a fost sfin-
țită în anul 2017, în Duminica Tuturor Sfinților, de 
către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Ortodox Român al Ungariei. Construcția 
bisericii a început în 15 iulie 2012, când s-a pus pia-
tra de temelie de către Chiriarhul Aradului. Lucrările 
s-au efectuat cu sprijinul financiar al enoriașilor, al 
autorităților locale și al unor companii, sub coordona-
rea părintelui paroh Viorel Roja. Noul lăcaș face parte 
dintr-un așezământ social-creștin care va cuprinde bi-
serica, o grădiniță și un oficiu parohial.

Sesiune de informare și diseminare în 

cadrul Proiectului Erasmus+

Marți, 12.06.2018 , Seminarul Teologic Ortodox din 
Arad a participat la „Sesiunea de informare și disemi-
nare a exemplelor de bună practică și rezulatelor din 
cadrul proiectelor europene implementate la nivelul 
județului Arad în anul școlar 2017-2018” desfășurat 
la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Arad 
, reprezentat de Arhid.Prof. Florin Sirca, inspector de 
specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Arad, Pr. 
Prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic 
Ortodox din Arad , precum și de elevii Mureșan Denisa 
și Fluțar Bogdan , participanți în proiectul ERASMUS+ 
„ECUMENISM ȘI VOLUNTARIAT PENTRU O 
CA RIERĂ DE SUCCES”. Elevii au prezentat detalii 
despre mobilitatea efectuată și au participat la prezen-
tarea altor proiecte ERASMUS+ .

Programul s-a desfășurat astfel: –primirea parti-
cipanților și amenajarea standurilor; –deschiderea sesi-
unii s-a desfășurat în prezența doamnei inspector școlar 
general Dr. Anca Patricia Stoenescu și doamna inspec-
tor Anca Lupei, responsabilă din partea inspectoratu-
lui școlar in domeniul proiectelor desfășurate la nivel 
internațional, și doamna director al Colegiului Tehnic 
de Industrie Alimentară Olga Iulia Ghinga; –vizita-
rea expozițiilor de către reprezentanții inspectoratului 
școlar județean și de ceilalți participanți interesați de 
proiectele prezentate; – activitatea s-a încheiat prin 
efectuarea unui workshop prezentat de profesorii 
participanți în proiecte din partea colegiului tehnic.

Gala olimpicilor – festivitate dedicată 

performanțelor din învățământul 

arădean

 Marți, 5 Iunie 2018, de Ziua Educației, în curtea Inspec-
toratului Școlar Județean Arad, a avut loc Festivitatea 
de premiere a elevilor arădeni care au obținut rezul-
tate remarcabile la olimpiadele naționale în anul școlar 
2017-2018. Deschiderea evenimentului a fost făcută 
de către doamna prof. dr. Anca Stoenescu, inspector 
școlar general, care i-a felicitat pe elevii merituoși ai 
Aradului, pe profesorii și părinții acestora, încuranjân-
du-i pe mai departe să reprezinte județul cu cinste.

 După aceasta, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, 
Arhipiscopul Aradului a rostit un cuvânt de bine-
cuvântare, prin care i-a îndemnat pe elevi să con-
tinue cu aceeași râvnă pregătirea lor intelectuală și 
duhovnicească, felicitându-i pentru rezultatele deose-
bite pe care le-au obținut, pe părinții acestora i-a încura-
jat să continue să-i sprijine pe tinerii elevi în activitățile 
lor, iar profesorilor le-a amintit cât de importantă este 
dedicarea totală în activitatea didactică, subliniind fap-
tul că „România are nevoie de un tineret vrednic de 
amintirea înaintașilor și demn să dea răspunsuri con-
crete lumii actuale”.

 Au urmat la cuvânt reprezentanții autorităților lo-
cale, ale celor două universități arădene, ale armatei, 
precum și inspectorii de specialitate din cadrul Inspec-
toratului Școlar Județean Arad, care i-au și premiat pe 
cei 167 de elevi arădeni.

În cadrul învățământului vocațional, la cultul orto-
dox, părintele arhid. Florin Sirca, inspectorul școlar 
pentru disciplina Religie, i-a premiat pe următorii 
elevi și profesori coordonatori din cadrul Seminarului 
Teologic arădean, care au obținut Premii Speciale la 
Olimpiada de Religie pentru Seminariile Teologice, 
faza națională,: Bădărău Valentina – Rahela (clasa 
a IX – a; disciplina: Studiul Vechiului Testament), 
coordonată de către pr. prof. Vlad – Sergiu Sandu; 
Dobrei Diana (clasa a X – a; disciplina: Studiul Nou-
lui Testament), coordonată de către pr. prof. Pompiliu 
Gavra și Obrad Alexandru – Silvius (clasa a XII – a, 
disciplina: Dogmatică), coordonat de către pr. prof. 
Codin Șimonca – Oprița. De asemenea, i-a premiat și 
pe elevii care au obținut rezultate remarcabile la etapa 
națională a Olimpiadei de Religie – cultul ortodox: 
Ștefea Denisa – Ionela (clasa a VII – a) de la Liceul 
Tehnologic „Moga Voievod” Hălmagiu, coordonată de 
către prof. Ioan Slev, care a obținut Premiul al III – lea 
și Brădean Maria (clasa a IX – a) de la Liceul Teoretic 
Sebiș, coordonată de către prof. Violeta Dragoș, care a 
obținut Premiu Special.

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


