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EDITORIAL

Viața Bisericii, prin slujbele ei, ne 
con  duce în perioada Postului Mare că-
tre Praznicul Învierii Mântuitorului. 
Călătoria Postului Mare este însoțită pe 
tot parcursul ei de mesajul pătrunzător 
și restaurator al Triodului, carte de cult 
folosită la strană în această perioadă.

Denumirea de Triod este legată de spe-
cificul slujbei Utreniei zilelor de rând 
din Postul Mare, care la Canon are doar 
trei ode sau cântări, spre deosebire de 
canoanele Utreniei din celelalte perioade 
ale anului bisericesc, care au nouă ode. 
De aici, denumirea cărții, Triod („trei 
ode”). 

Triodul cuprinde toate slujbele să-
vârșite de Biserică în perioada Postului 
Mare, pe săptămâni și zile, rânduind 
viața lăuntrică a creștinilor. În sensul 
acesta, Triodul nu trebuie privit doar 
ca o simplă carte de cult, folosită în 
cadrul slujbelor din această perioadă a 
anului bisericesc, ci trebuie văzut ca un 
îndrumător duhovnicesc, prin intermedi-
ul căruia strădaniile omului sunt îndrep-
tate către înnoirea duhovnicească, către 
schimbarea vieții lăuntrice, prin puterea 
nevoinței și milostivirea coborâtoare a 
lui Dumnezeu. De altfel, scopul slujbe-
lor și rânduielilor din vremea Postului 
este acela de a-i introduce pe creștini 
într-un anume mod de viețuire prin par-
ticiparea la viața Bisericii, exprimată în 
slujbele și spiritualitatea ei. 

Slujba, în general, sfințește viața 
noas tră, mijlocind ajutor dumnezeiesc 
pentru făptuirea cea bună, astfel încât să 
avem posibilitatea de a deveni creștini 
mărturisitori și împlinitori ai propriului 
nostru adevăr de credință. Prin urmare, 
rânduiala bisericească nu se dorește 
atât o alternativă la viața din cetate, în 
sensul neglijării acesteia, cât se dorește 
a fi mai ales, o realitate care inspiră și 
temeluiește în adevăr și înviere viața 
cetății. Din această perspectivă, slujba 
devine, pentru creștinul autentic, normă 
de viață, izvor de putere duhovnicească, 
în strădania lui de a descoperi sensul lu-
mii și al vieții. 

Perioada Triodului, prin slujbele să-
vârșite în Biserică, îl reașază pe om în 
starea de fiu al lui Dumnezeu, ridicân-
du-l din moarte către viață, împreună cu 
Hristos. Prin urmare, noi nu călătorim 
singuri în perioada Triodului spre În-
viere, ci călătorim, ca odinioară Luca și 
Cleopa pe drumul Emausului, împreună 
cu Domnul Hristos. Astfel, Hristos nu 
ne descoperă în El doar învierea noastră, 
ci și drumul spre aceasta.

Perioada Triodului, departe de a în-
semna doar o schimbare a structurii și 
a conținutului slujbelor Bisericii, ne in-
tegrează într-un alt mod de existență: 
viețuirea desăvârșită din Rai, adică reîn-
toarcerea la modul de a fi al celor dintâi 
oameni, înainte de căderea în păcat. Ca-
lea Triodului este cale către Împărăția 
cerească. Majoritatea textelor din slu-
jbele cuprinse în Triod ne îndeamnă 
către o transformare duhovnicească a 
vieții noastre prin pocăință. Triodul 
devine astfel o perioadă de angajare 
duhovnicească în lupta cu patimile, de 
asumare a Crucii după modelul lui Iisus 
Hristos. Textul Evangheliilor și al Tri-
odului ne asigură că numai rămânând în 
Hristos, ca model al nostru, ajungem la 
Înviere.

Sinaxarul Duminicii Vameșului și a 
Fariseului descoperă motivația duhov-
nicească a Părinților, în alcătuirea Tri-
odului. În conținutul său citim că, atunci 
când Sfinții Părinți au alcătuit această 
carte de slujbă, au căutat să arate iubirea 
lui Dumnezeu față de om, purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu față de omul căzut 
și posibilitatea acestuia de a redobândi 
Raiul prin Jertfa și Învierea lui Iisus Hris-
tos, asumate în viața sa prin pocăință. 
Aceste minunate lucrări ale lui Dumne-
zeu față de creația Sa au fost mărturisite 
de Sfinții Bisericii ca adevăruri mântu-
itoare și transmise și nouă până astăzi 
(Triodul, Editura Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
2000, p. 11).
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Perioada Triodului și conținutul ei 
duhovnicesc

Cu ajutorul lui Dumnezeu ne aflăm 
în pragul Postului Sfintelor Paști, 
când ni se oferă din nou prilejul ca 
prin post și rugăciune să ne apropiem 
de Dumnezeu, pentru a ajunge să ne 
ridicăm din mormântul păcatului și să 
ne bucurăm cum se cuvine de slăvita 
zi a  Învierii Mântuitorului. 

Această Duminică este numită 
„a lăsatului sec de brânză”, pentru 
că de mâine începe Postul cel Mare 
dar și „Duminica izgonirii lui Adam 
din rai”, în amintirea căderii acestuia 
în păcat, prin neascultarea poruncii 
date de Dumnezeu de a nu mânca din 
fructul oprit.

Pericopa evanghelică a Dumi ni-
cii conține un fragment din cuprin-
zătoarea „Predică de pe munte”, 
rostită de Mântuitorul la începutul 
activității Sale de propovăduire a 
noii învățături (Matei cap. 5-7). Ea 
cuprinde în principal trei învățături, 
din care cea mai importantă este cea 
despre post. Prin urmare socotim că, fi-
ind în pragul începerii Postului Mare, 
care ne amintește de postul Mântuitoru-
lui, înainte de începutul activității Sale 
mântuitoare, este firesc să vorbim de-
spre semnificația postului creștin.

Prin post înțelegem, de regulă o 
abținere, în mod voluntar, de la anu-
mite feluri de mâncare, respectiv de 
la produsele de origine animală, și de 
la băutură. Această înfrânare a trupu-
lui prin reducerea hranei are ca scop 
principal și o înduhovnicire a noastră, 

încercând să ne conștientizeze asupra 
rostului abținerii fiecăruia de la tot ceea 
ce poate să ne facă rău, nouă sau celor 
din jurul nostru. 

Postul datează din vremuri străvechi, 
fiind cunoscut și în alte religii, după 
cum era cunoscut și în Vechiul Testa-
ment. De pildă, marele învățător al 
poporului iudeu, Moise, a postit și el 40 
de zile pentru a fi vrednic să pri mească 
cele zece porunci sau Decalogul, pe 
care iată, le respectăm și noi, creștinii. 
Proorocul Ilie, omul ales al lui Dumne-
zeu, de asemenea a postit, după care a 
primit puterea de a deschide și închide 
stăvilarele cerului și a face a veni pe 
pământ ploaia aducătoare de roade iar 
proorocul Daniel și cei trei tineri duși în 
Babilon au refuzat să mănânce la masa 
regelui, preferând bucate de legume. 

În Noul Testament ni se spune că au 
postit ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul 
și respectiv Mântuitorul însuși în pustie, 
40 de zile și 40 de nopți, înainte de a 
în cepe propovăduirea Evangheliei. 
Pos   teau Sfinții Apostoli și ucenicii lor 
(Faptele Apostolilor 13, 2-3 și 14, 23), 
între ei și Sfântul Apostol Pavel (II Cor. 
6, 5). Ei au fost cei care au rânduit pos-
tul pentru toți creștinii de atunci, ca apoi 
marii Sfinți Părinți ai Bisericii să fixeze 
posturile așa cum le avem până astăzi 
și să scrie pagini memorabile despre 
semnificația postului creștin. 

PREDICA

CALEA MÂNTUIRII

Continuare în pagina 2
Pr. Gabriel Valeriu BASA

A sosit vremea postului și a curăției
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai sau a lăsatului secului de brânză

„Zis-a Domnul: De veți ierta oamenilor greșelile lor, ierta-va și vouă Tatăl vostru Cel 
ceresc; iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile 
voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii; că ei își smolesc fețele, ca să se arate 
oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, și-au luat plata lor. Tu însă, când postești, 
unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care 
este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comori pe 
pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură. Ci adunați-vă comori 
în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci 
unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.” (Matei 6, 14-21).
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Biserica  a rânduit posturi, care după lungimea lor pot fi  de o 
zi, dar și de mai multe zile, cum sunt cel al Paștilor, pe care-1 vom 
începe de mâine și va ține șapte săptămâni; al Nașterii Domnu-
lui sau al Crăciunului, care durează, șase săptămâni, începând cu 
ziua de 15 noiembrie; al Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a cărui 
durată este în funcție de data Paștilor, el începând cu ziua de luni 
de după Dumi nica tuturor sfinților (prima duminică după Rusalii) 
și Postul Sfintei Marii sau al Adormirii Maicii Domnului, de două 
săptămâni. Pos turile de o zi sunt cele de miercuri și vineri din fie-
care săptămână, rânduite de Biserică încă de la sfârșitul secolului 
I al erei creștine, la care se adaugă postul de la praznicul Sfintei 
Cruci, la 14 septembrie.

În privința asprimii, în anumite perioade de mare bucurie 
duhovnicească ale anului liturgic, Biserica acordă dezlegare de 
post chiar și în zilele de miercuri și vineri, precum și în anumite 
zile de sărbătoare (Buna-Vestire sau Florii), fiind consemnate în 
calendar sub numele de „harți”, în aceste zile fiind „dezlegare” 
pentru pește, untdelemn și vin. Este la fel de adevărat că în anu-
mite zile, Bise rica recomandă și așa numitul „post negru”, adică 
o ajunare desă vârșită, în care nu se consumă nimic, nici mâncare 
și nici un fel de băutură, o zi întreagă (de pildă, în Vinerea sau 
Sâmbăta Patimilor ori în Ajunul Crăciunului și Bobotezei) și pos-
tul aspru sau uscat, când se ajunează până înspre seară, iar atunci 
se gustă numai din mâncare uscată (pâine, poame, apă).

Dacă un astfel de post poate părea prea greu de îndeplinit a tunci 
ar trebui să ne amintim de cuvintele Mântuitorului, care atrăgea 
atenția Apostolilor, ei înșiși mirați că nu au reușit a vindeca pe 
acel copil bolnav (lunatic), adus de tatăl său, „din pricina puținei 
lor credințe”, asupra faptului că „soiul acesta de demoni prin nimic 
nu iese decât numai prin rugăciune și prin post”. Aceasta mai ales 
datorită faptului că, așa cum aflăm din paginile Sfintei Scripturi 
și din scrierile Sfinților Părinți ,  postul, are în vedere nu numai 
trupul, ci mai cu seamă sufletul. Postul trebuie să fie un mijloc 
de fortificare a voinței, de întărire a celor slabi în credință, de în-
dreptare a celor rătăciți, de căință și de părere de rău pentru faptele 
rele pe care le-am săvârșit, de rugăciune mai stăruitoare și în chip 
deosebit, de iertare a seme nilor noștri. Nu în zadar ne-a avertizat 
Mântuitorul, în prima parte a pericopei evanghelice care s-a citit, 
că iertarea noastră din partea lui Dumnezeu este condiționată de 
iertarea pe care o acordăm noi semenilor.

Sfântul Vasile cel Mare, care a trăit în veacul al IV-lea, scria: 
„A sosit vremea postului și a curăției, nu numai a depărtării de bu-
cate, ci și a curățirii de păcate. Postul - continuă el - poate întoarce 
pe om la Dum nezeu”. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: „Zici că 
postești?! Arată-mi aceasta prin fapte: Să postească și ochiul tău și 
gura ta! Să postească toată ființa ta!” iar Sfântul Grigorie de Nissa 
era și mai categoric când zicea: „Opriți-vă de la cele rele, potoliți-vă 
pofta după avere străină, feriți-vă de câștigul nedrept, stingeți în 
inimile voastre iubirea de arginți! Căci ce folos dacă gura ta nu se 
atinge de carne, iar tu, prin răutatea ta, mănânci pe fratele tău?!”

 Prin urmare, postul nostru trebuie însoțit de lacrimile pocăinței, 
de rugă ciune, de îndepărtarea de tot ceea ce este dăunător vieții 
noastre. Să gândim, să simțim și să voim numai ceea ce este vred-
nic de numele de creștin! Să nu mai iasă din gura noastră cuvinte 
de ocară, de clevetire, de jignire și mai cu seamă înjurături! Și dacă 
prin eforturi de voință ne reținem de la anumite bucate, tot așa să 
ne oprim și de la gândurile rele si de la păcatele trupului. Altfel, 
dacă nu ajungem și la un „post al sufletului”, cel al mâncării nu 
mai are nici o valoare. Postul nu trebuie să fie prilej de întristare, 
ci dimpotrivă, de bucurie duhovnicească, știind că prin el biruim 
patimile și plăcerile trupului, pentru că prin el facem în trupul nos-
tru un lăcaș al Domnului, pentru că prin el ajungem la Înviere. Să 
dăm, deci, postului o valoare spiritual-morală, ca în felul acesta să 
fie cu adevărat un act de cinstire a lui Dumnezeu, o jertfa a noastră 
pe altarul iubirii față de Tatăl ceresc și de Fiul Său, Care a adus în 
lume adevăratul post: al lacrimilor, al pocăinței, al rugăciunii, al 
iubirii de semeni.

Bine cunoscând cuvintele adresate de Sfântul Ioan Gură de 
Aur, la praznicul Învierii, se cuvine să nu deznădăjduim în fața 
neputințelor firii omenești a fiecăruia dintre noi ci dimpotrivă să 
ne străduim să respectăm, atât cât ne stă nouă în putere, porunca 
adresată tuturor, de către Sfântul Apostol Pavel, la acest început de 
post: „Să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în 
armura luminii...să umblăm cuviin cios, nu în ospețe și în beții, nu 
în desfrânare și în fapte de rușine, nu în ceartă și în invidie….” , 
pentru a ajunge să ne bucurăm cu adevărat, în Ziua cea Mare a În-
vierii, de părtășia cuminecării cu Trupul și Sângele lui Hristos ori 
cel puțin cu pâinea și vinul binecuvântate și sfințite prin stropirea 
cu apă sfințită și împărțite credincioșilor în zilele de Paști - ca o 
prefigurare a bucuriei primirii în mod real a lui Dumnezeu în viața 
noastră. Amin.
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44. Cum trebuie privită măr-
turisirea și apărarea credinței 
ortodoxe?

Mărturisirea și apărarea cre-
din   ței ortodoxe este o poruncă e -
vanghelică pentru orice creștin. Cu 
atât mai mult, aceasta este una din 
responsabilitățile fundamentale a       le 
episcopilor. Însă, aceasta trebuie 
făcută cu discernământ, dând măr-
turia bună a credinței Bisericii 
celei Una, Sfântă, Sobornicească și 
Apostolească. Orice exces de zel, 
comportă riscuri foarte mari și se 
poate transforma în atitudini radi-
cale, de răzvrătire, și chiar schis-
matice.

45. Cum este privit de sfinții 
părinți ai bisericii zelul lipsit de 
discernământ?

În realitate, multe erezii și 
schisme cu care s-a confruntat Bi-
serica de-a lungul veacurilor, cum 
ar fi nestorianismul, monofizitis-
mul sau altele, ajungându-se până 
la diferite schisme din secolul al 
XX-lea, au fost produse de per-
soane evlavioase, cu atitudine 
ze    lotistă, de apărare a credinței. 
Din nefericire, evlavia sau râvna 
acestora, dacă nu este și rod al 
pocăinței personale, al smereniei și 
al curățirii de patimi, tulbură pacea 
Bisericii. De fapt, despre ce fel de 
apărare a credinței Bisericii mai 
poate fi vorba, când se încurajează 
dezbinarea, schisma și separarea 
de Biserică?

Dar această atitudine negativă 
se manifestă, potrivit Sfântului 
Maxim Mărturisitorul, din cauza 
zelului lipsit de discernământ/ra-
țiune pentru credința ortodoxă, zel 
care, scăpat de sub control, aseme-
nea unui taur (cf. Ieșire 21, 29-36) 
pune în primejdie propriul suflet 
(cf. Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
Quaestiones et dubia, 24, Corpus 
Christianorum Series Graeca 10, 
Turnhout: Brepols, 2006, p. 21; 
Întrebări și nedumeriri, 24, Viața în 
Hristos, Pagini de Filocalie 1, Ed. 
Doxologia, Iași, 2012, p. 93).

De asemenea, Sfântul Ioan 
Gură de Aur deplânge pe cei ce s-
au separat de Biserică prin schismă, 
socotind aceasta o stare cu mult 
mai rea chiar decât delăsarea du-
hovnicească: „Cei care au provocat 
nenorocirea aceasta sunt aceia care 
se arătau zeloși. Dacă ați fost zeloși 
spre așa ceva [spre schismă], mai 
bine ar fi fost [să nu fi fost zeloși] 
și să vă fi numărat și voi printre cei 
cărora nu le pasă de nimic” (Sfân-
tul Ioan Gură de Aur, Omilii la 
Epistola către Efeseni, 11, Migne, 
PG 62, 88).

46. De ce nu este îngăduită 
nepomenirea episcopului la sfin-
tele slujbe în biserica ortodoxă?

Încetarea pomenirii ierarhu-
lui de către clericul slujitor atrage 
după sine, în mod inevitabil, sanc-
ționarea clericului respectiv de că -
tre Biserică pentru încălcarea rân-
duielii liturgice canonice. Acolo 
unde nu mai este pomenit ierar-
hul, a cărui prezență liturgică este 
vizibilă prin Antimisul de pe Sfân-
ta Masă, semnat de acesta, Sfânta 
Euharistie nu este canonică potrivit 
credinței și disciplinei ortodoxe. 
Preotul care nu-l mai pomenește 
pe ierarhul său canonic la sfintele 
slujbe nu se mai poate legitima ca 
slujitor al Sfântului Altar.

De pildă, Sfântul Ignatie Teo-
forul († 107), cel care i-a cunoscut 
personal pe Apostolii Domnului, 
spune: „Nimeni să nu facă fără 
episcop ceva din cele ce țin de 

Biserică. Acea Euharistie să fie 
socotită validă care este sub epis-
cop sau sub cel căruia îi îngăduie 
acela” (Epistola către Smirneni 
VII, 1).

În același înțeles, Părintele 
Dumitru Stăniloae evidenția im-
portanța pomenirii liturgice a epis-
copului, ca pe un element funda-
mental în manifestarea unității 
Bisericii: „Ne rugăm întâi pentru 
pomenirea arhiereului, prin care ni 
se comunică harurile lui Hristos, 
venite de la Apostoli, și care le are 
în comuniune cu toți episcopii, deci 
cu toată Biserica. Prin aceasta se 
arată că vrem să rămânem în uni-
tatea și în dreapta credință a Biseri-
cii apostolice. Nu ne putem mântui 
decât în aceasta. Despărțirea de ea 
e una cu despărțirea de Hristos, 
de unitatea celor ce-L recunosc în 
adevărul Lui, așa cum L-au cunos-
cut Apostolii. Nu numai arhiereul și 
preotul se roagă pentru credincioșii 
păstoriți, ci și credincioșii pentru 
ei. Nu numai de la inimă curge 
sângele spre mădulare, ci și in-
vers. Așa se menține unitatea și 
viața organismului” (Pr. Dumitru 
Stăniloae, Spiritualitate și co-
muniune în Liturghia Ortodoxă, 
E.I.B.M.B.O.R., București, 2004, 
p. 380).

47. Ce spun canoanele bise-
ricești despre oprirea pomenirii 
episcopului?

Cele spuse anterior despre le-
gătura dintre episcop și Biserică 
și despre pomenirea liturgică a 
episcopului este confirmat și de în-
treaga Tradiție canonică. Unul din 
cele mai vechi canoane pe acest 
subiect este Canonul 31 Apostolic: 
„Dacă vreun presbiter, disprețuind 
pe episcopul său, ține deosebi 
adunare și ridică alt altar, neștiind 
nici o vină asupra episcopului 
său în privința dreptei credințe și 
dreptății, să se caterisească ca iu-
bitor de stăpânire, căci este tiran. 
Asemenea și ceilalți clerici și câți 
se vor uni cu dânsul. Iar laicii să 
se afurisească (oprire de la Sfânta 
Împărtășanie). Aceasta să se facă 
însă după una și a doua și a treia 
admoniție (avertizare) din partea 
episcopului”.

În primele veacuri ale Biseri-
cii au existat cazuri de preoți care, 
rupându-se în mod arbitrar de 
episcopii lor canonici (legali), își 
înființau comunități, ridicau biseri-
ci separate, independente de autori-
tatea episcopală, recrutând în felul 
lor și credincioși. Astfel produceau 
schismă sau dezbinare, în detri-
mentul Bisericii. De aceea, Cano-
nul 31 Apostolic pedepsește cu 
ca  terisire pe orice preot răzvrătit, 
care arată nesupunere față de epis-
copul său canonic și se desparte de 
el. Dacă vreunui preot i s-ar părea 
că episcopul său comite ceva îm-
potriva dreptei credințe, acesta tre-
buie judecat de sinod (cf. Canonul 
9, Sin. IV Ecumenic) și numai dacă 
sinodul va declara pe acest episcop 
vinovat și îl caterisește, doar în 
acest caz va fi dezlegat preotul de 
dependența față de episcopul re-
spectiv (Cf. Nicodim Milaș, Canoa-
nele Bisericii Ortodoxe însoțite de 
comentarii, vol. I, partea I, trad. de 
prot. Uroș Kovincici și dr. Nicolae 
Popovici, Ed. Diecezană, Arad, 
1930, pp. 231-234).

48. Canonul 15 de la sinodul 
I-II de la Constantinopol (861) 
poate oferi o legitimare canonică 
a schismei în anumite condiții?

În ultima perioadă, unii clerici 

și mireni, care au întrerupt pome-
nirea episcopilor lor, după înche ie-
rea Sfântului și Marelui Sinod din 
Creta, au invocat Canonul 15 al 
Sinodului I-II de la Constantinopol 
desfășurat în anii 859 și 861. Dar ce 
afirmă, mai precis, acest canon?

„Cele ce sunt rânduite pen-
tru presbiteri, şi episcopi, şi mi-
tropoliți, cu mult mai vârtos se 
potrivesc pentru patriarhi. Drept 
aceea, dacă vreun presbiter, sau 
episcop, sau mitropolit ar îndrăzni 
să se depărteze de comuniunea 
cu propriul său patriarh, şi nu ar 
po meni numele acestuia, precum 
este hotărât şi rânduit în dumneze-
iasca slujbă tainică, ci mai înainte 
de înfățişarea sinodală şi de osân-
direa definitivă a acestuia ar face 
schismă, Sfântul Sinod a hotărât ca 
acela să fie cu totul străin de toată 
preoția, dacă numai se va vădi că a 
făcut această nelegiuire. Şi acestea 
s-au hotărât şi s-au pecetluit pen-
tru cei ce sub pretextul oricăror 
vinovății se depărtează de întâii lor 
stătători şi fac schismă şi rup uni-
tatea Bisericii. Cei ce se despart pe 
sine de comuniunea cea cu întâiul 
stătător al lor pentru oarecare eres 
osândit de sfintele Sinoade, sau de 
Părinți, fireşte [de comuniunea] cu 
acela, care propovăduieşte eresul 
în public, şi cu capul descoperit îl 
învață în biserică, unii ca aceştia 
nu numai că nu se vor supune 
certării canonice, desfăcându-se 
pe sine-şi de comuniunea cu cel ce 
se numeşte episcop [chiar] înainte 
de cercetarea sinodală, ci se vor în-
vrednici şi de cinstea cuvenită celor 
ortodocşi. Căci ei nu au osândit pe 
episcopi, ci pe pseudo-episcopi şi 
pe pseudo-învățători, şi nu au rupt 
cu schisma unitatea Bisericii, ci s-
au silit să izbăvească Biserica de 
schisme și de dezbinări”. Canonul 
spune clar că cel ce nu pomenește 
pe superiorul său ierarhic care l-
a rânduit pentru săvârșirea celor 
sfinte prin hirotonie, în absența 
unei condamnări sinodale expli-
cite, săvârșește schismă. De a -
ceea, observăm că este greșită 
in    ter pretarea nouă care circulă 
astăzi, și anume că nepomenirea 
ierar hului ar fi un avertisment sau 
sancțiune dată ierarhului de către 
cei subordonați lui, dar nu este 
schismă. Evident că este o inter-
pretare greșită, deoarece nepome-
nirea este schismă în toată regula, 
chiar dacă ea nu este asociată, în 
cazul preoților, pentru o vreme, cu 
pomenirea unui alt episcop care 
nu este în comuniune cu episcopul 
nepomenit, sau în cazul episcopi-
lor, cu vreo altă structură eclezială. 
Canonul 15, însă, nu obligă pe 
nimeni la nepomenirea episcopu-
lui decât după ce s-a pronunțat 
sinodul în această privință. În orice 
condiții, este preferabilă smerenia 
unită cu ascultarea față de ierarh, 
decât schisma.

Partea a II-a a Canonului 15 nu 
poate fi invocată în argumentarea 
unei așa-zise „sancționări prin ru-
perea comuniunii” sau „nepome-
nire” a celor care acceptă dialogul 
ecumenic, deoarece acest dialog 
nu este condamnat de vreun Sinod 
ortodox, canonic, autocefal ca fi-
ind erezie. Prin urmare, nepome-
nirea episcopului, mitropolitului 
sau patriarhului îl pune pe clericul 
respectiv în stare de schismă.
(Despre Sfântul și Marele Sinod din 
Creta, 16-26 iunie 2016 Întrebări 
și răspunsuri, Editura Basilica, 
București, 2017)

A sosit vremea postului și a curăției Despre sfântul și Marele Sinod din Creta, 16-26 iunie 2016
Întrebări și răspunsuri (VIII)
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Perioada Triodului este de o în-
semnătate deosebită pentru viața 
și educația religioasă-morală a creș-
tinului. Slujbele din perioada Sfin-
telor Paști, amintesc de evenimente 
copleșitoare: patimile, răstignirea 
și moartea Mântuitorului. Acestea 
pot converti simțurile stăpânite 
de indiferență și amorțeală, pot 
trezi preocuparea pentru pocăință, 
care treptat se transformă într-o 
a  devărată dorință. Vremea Trio du-
lui și a postului mare pune sufletul 
într-o continuă luptă ca în nici o altă 
perioadă a anului bisericesc, luptă 
permanentă pentru izbăvirea de 
păcat, de păcatul cu care creștinul 
se află. Triodul pe de o parte o -
glindește frumusețea binelui spre 
care sufletul tinde mereu, iar pe de 
altă parte, detestă răul și condamnă 
viciul. De la Duminica Vameșului 
și Fariseului până în noap tea cea 
luminoasă a Învierii, slujbele Trio-
dului cuprind o profundă și detaliată 
analiză psihologică a acestei fră-
mântări care conti nuu țintește să 
îndepărteze răul și să aducă biruința 
binelui. Dumi nica Vameșului și a 
Fariseului, pri   ma duminică cu care 
se deschi de pe rioada Triodului, 
în  cepe cu ru  găciunea vameșului 
smerit, ca re din adâncul sufletului 
zicea: „Dum nezeule, milostiv fii 
mie păcă tosului”. Înaintea tuturor 
virtuților este pusă smerenia, în 
opoziție cu mândria întruchipată 
de persoana fariseului. Triodul 
prin rugăciunile și cântările sale 
îndeamnă la o co borâre în adâncu-
rile sufletului, în cele mai ascunse 
unghere ale lui, îndeamnă la o 
cunoaștere de sine, la o cunoaștere 
a gândurilor și simțămintelor, pre-
cum și la stăpânirea lor. Ori cât de 

întu necat de păcate ar fi creștinul, 
descoperă o rază de lumină și 
de adevăr în sufletul său în urma 
acestor investigații de-a dreptul 
temerare. Conținutul sfintelor sluj-
be ale Triodului în care se reflectă 
frământările sufletului însetat de 
mântuire au o mare însemnătate 
pentru viața religioasă-morală a 
creștinilor. Smerenia face ca rugă-
ciunea noastră să fie ascultată și 
primită de Dumnezeu. Creștinul 
se roagă lui Dumnezeu pentru ca 
inima și sufletul să-i fie gata de 
pocăință:„ Ușile pocăinței des-
chide-mi mie, dătătorule de viață” 
(Mărire glasul 8 de la utreniile 
Triodului: „Ușile Pocăinței...”). 
Se roagă să-i dea putere de căință 
pentru păcatele care i-au întinat 
trupul și sufletul. Smerenia este 
cheia care-i deschide ochii minții 
ca să vadă mulțimea faptelor celor 
rele și să cugete asupra lor. Prin 
porțile largi deschise ale sufletu-
lui de rugăciunea însoțită de sme-
renie, pătrunde puterea pocăinței, 
care continuu cere milostivirea lui 
Dumnezeu: „Ca vameșul suspin 
și cu tânguiri neîncetate mă apro-
pii eu, Doamne, acum cu milosti-
virea Ta miruiește-mă și pe mine 
cel ce îmi petrec acum viața cu 
smerenie” (Slava de la peasma I a 
utreniei din duminica Vameșului 
și Fariseului). În Triod se exprimă 
căința pentru păcatele săvârșite, 
pentru pierderea fericirii din rai 
și dorul după întoarcerea fericirii 
pierdute, se preamărește postirea 
și cumpătarea, ca mijloace de vir-
tute și de mântuire, se pregătește 
sufletul în așteptarea Patimilor 
Mântuitorului și se înalță durerea 
Sfintelor Patimi. 

Triodul e cartea care conține rân-
duiala sau serviciile dumnezeiești 
în timpul patruzecimii, precum și 
în timpul preparator pentru sfânta 
patruzecime, începând cu Dumi-
neca Vameșului și a Fariseului. Ser-
viciile sfintei patruzecimi exprimă 
părerea de rău pentru păcatele no-
astre, pentru pierderea fericirii din 
rai, conțin cereri către Mântuitorul 
pentru îndurare și întoarcerea fe-
ricirii pierdute și preamăresc aju-
narea și cumpătarea ca mijloace 
de virtute și de mântuire. Diferența 
dintre serviciile Tri       o  dului și cele 

ale Mineiului și Octoihului constă 
în aceea, că în Triod cântarea 
principală, ce se numește canon nu 
cuprinde ca de obicei nouă cântări 
sau ode, ci de regulă numai trei , 
de unde cartea își are și numele. În 
canonul trei cântărilor rămâne cân-
tarea sau oda a opta și a noua tot-
deauna ne schimbată, iară celelalte 
cântări sau ode se schimbă după 
zilele săptămânii așa, că întâia odă 
se cântă lunea, a doua marțea, a tre-
ia miercurea, a patra joia, a cincea 
vinerea, iară sâmbăta se cântă oda a 
șasea și a șaptea dimpreună cu cele 
neschimbătoare, adică cu a opta și 
a noua. De aceea se cânta sâmbăta 
la mânecândă patru cântânda în 
loc de trei cântânda. Compune-
rea și introducerea Triodului în 
întrebuințarea bisericească apare 
după cum se vede din si naxarul 
duminicii Vameșului și a Fariseu-
lui sfinților Iosif (†830) și Teodor 
Studitul (†826) din secolul IX, deși 
unele trei cântări sunt compuse de 
Cosma de Maiuma în Palestina din 
secolul VIII și de Sfântul Andrei 
Criteanu (†726), la sfârșitul sec-
olului VII și începutul secolului al 
VIII-lea. 

Triodul este o mare lecție de 
morală religioasă creștină, în care 
trebuie bine înțeleasă comuniunea 
de idei din toate duminicile care 
alcătuiesc această perioadă. De la 
o duminică la alta, gândurile se 
reiau și se continuă, toate având 
un țel precis, curățirea de păcat, 
transformarea în om nou, demn de 
a primi bucuria cea mare a Învierii 
Domnului.

În duminica Fiului Risipitor se 
pune mai mult accentul pe pocăință. 
Creștinul se îndepărtează de bine 
și devine în toată puterea cuvântu-
lui rob păcatului, iar când nu mai 
era cu putință salvarea, pocăința 
restabilește totul: „De toată rușinea 
m-am umplut, necutezând a căuta 
la înălțimea cerului...” (Mărire de 
la peasma a III-a a utreniei din du-
minica Vameșului și Fariseului). În 
duminica Vameșului și Fariseului 
s-a dezrădăcinat păcatul mândriei 
iar acum al deznădejdii, atunci s-
a cultivat virtutea smereniei, iar 
acum a nădejdii.

În duminica Înfricoșatei jude-
căți, Sfinții Părinți au rânduit 

în vățătura despre judecata cea 
dreaptă, pentru ca nimeni să nu 
stăruiască în nepăsare sau păcat, 
socotind că toate se vor trece cu 
vederea prin bunătatea și iubi-
rea de oameni a lui Dumnezeu. 
Apare dreptatea divină, iar sen-
timentul de pocăință devine mai 
vibrant: „Deci, o, suflete! Vremea 
a sosit, aleargă, apucă înainte, și 
cu credință strigă: Greșit-am Do-
amne, greșit-am Ție..” (Slava de la 
stihoavna vecerniei de sâmbătă a 
duminicii Înfricoșatei judecăți).

Duminica Izgonirii lui Adam 
din rai, în ajunul postului mare, 
pune accent și mai mare pe sem-
nificația duminicilor care o preced. 
Căderea lui Adam din rai oferă 
iarăși prilej de căință și rugăciune: 
„De veșmântul cel de Dumne-
zeu țesut, m-am dezbrăcat...ne-
as cultând porunca Ta cea Dum-
nezeiască, Doamne...” (Stihirea a 
II-a de la „Doamne strigat-am...” 
a vecerniei de sâmbătă seara a 
duminicii Izgonirii lui Adam din 
rai). Postul Mare al cărui început 
îl face această duminică care a fost 
așezată de Sfinții Părinți înaintea 
celor patruzeci de zile de post cu 
scopul de a arăta mai bine necesi-
tatea și folosul postului chiar din 
neascultarea lui Adam, care n-a 
vrut să postească, să se abțină 
de la mâncarea din pomul oprit. 
Sfânta Biserică a rânduit ca prima 
duminică din postul mare să fie 
închinată Ortodoxiei, înțelegând 
prin aceasta că adevărata viață 
religioasă-morală a credinciosului 
are la bază învățătura de credință 
așa cum a fost ea primită de la Mân-
tuitorul și prin Sfinții Săi Apostoli, 
neschimbată, fără adăugiri și fără 
lipsuri. În Duminica a doua din 
post numită a Sfântului Grigorie 
de Palama, credinciosul descoperă 
unitatea dintre gândirea curat or-
todoxă și trăirea ei , pentru care 
și este numit: Trâmbița Teologiei, 
Gura cea însuflată de focul daru-
lui, cinstit locaș al Duhului, stâlpul 
Bisericii. Duminica a treia din pos-
tul mare , a Sfintei Cruci ne aduce 
aminte de patimile Domnului, să 
ne întărim în lupta cu păcatele noas-
tre , să descoperim că moartea pe 
Cruce a Domnului este premisa În-
vierii Sale. Duminica Sfintei Cruci 

este urmată de Duminica a patra A 
Sfântului Ioan Scărarul, care prin 
viața lui curată s-a arătat a fi un 
adevărat purtător al crucii lui Hristos: 
„Locuitor pustiului și înger în trup 
și de minuni făcător Te-ai arătat...”. 
Canonul Sfântului Andrei Criteanul 
care se citește în joia săptămânii 
a cincea din post ,evocă sugestiv, 
începând cu Vechul Testament 
și continuând cu Noul Testa-
ment până la Înălțarea Domnului, 
adevăratele criterii și caracteristici 
ale pocăinței, virtuozității și evla-
viei creștine. Sâmbăta dreptului 
Lazăr ne descoperă calea spre În-
vierea Domnului, fiindcă învierea 
lui Lazăr este doar o anticipare a 
Învierii Domnului și a învierii celei 
de obște. 

Duminica Floriilor reflectă în-
că odată și mai profund elementul 
de biruință descoperit de faptul în 
sine al Intrării în Ierusalim, pe de 
altă parte caracterul ei simbolic, 
evidențiat chiar de stâlpările de fi-
nic. În sfârșit, săptămâna cea Mare 
sau a Patimilor, care umple cu va-
luri de căldură Sfântă această vreme 
a Triodului petrecută în exerciții 
spirituale. Acum când Mântuitorul 
își petrece ultimele zile, ceasuri 
sau clipe printre fiii oamenilor, 
acum când așteaptă să fie vândut 
chiar de un ucenic al Său, să fie 
judecat și osândit la moarte, acum 
când împovărat de greutatea Cru-
cii urcă pe Golgota, acum când se 
află pe cruce pironit, și își dă duhul 
pentru păcatele noas tre. 

Această expunere indică dru-
mul pe care trebuie să-l străbată 
creștinul ortodox în perioada Tri -
odului în vederea pregătirii su   -
fletești pentru sărbătoarea cea mare 
a Învierii Domnului. Vremea Tri-
odului, este timpul cel mai potrivit 
pentru rugăciune, post, pocăință, 
milostenie și orice faptă bună, a -
cum se poate vorbii mai bine de-
spre păcat, virtute, despre pedeapsă 
și răsplată, despre rai și iad, este 
timpul când credinciosul se spo-
vedește și se împărtășește, timpul 
cel mai nimerit a vorbi despre su-
flet, despre sfințenie, despre vir-
tuți. 

Ioan Claudiu MOCA

Perioada Triodului. Privire de ansamblu

Explicarea Rugăciunii „Tatăl nostru” după Sfântul Ioan Hrisostom
Tatăl nostru care ești în ceruri  „Strâmta 
este ușa, zice Domnul, și îngustă calea care 
duce în viață și puțini sunt cei ce o afla pe 
ea, dar larga este ușa și lata este calea care 
duce la pierzare și mulți sunt cei ce intra într-
însa.” (Matei 7, 13-14).

Acesta cuvinte se referă la faptul ca oa-
menii se îngrijesc de lucrurile lumii, care 
sunt deșarte și trecătoare. Oamenii uită 
de lucrurile veșnice, uită de Dumnezeu. 
Toți a  leargă după poftele trupului, dar de 
suflet uită. Când ne îmbolnăvim alergăm 
repede la doctori, ba chiar îi chemăm în 
locuințele noas tre, ne arătăm răbdători, ne 
supunem la cel mai dureros regim, ca să ne 
facem trupește sănătoși. Chiar dacă trupul 
uman, organismul se aseamănă cu florile de 
primăvară, îl îngrijim, îl tratăm, însă sufletul 
nemuritor nu este atât de important pentru 
mulți ne credincioși. Sufletul este pentru trup 
ca vizitiul pentru trăsură și cu toate acestea 
nu îl tratăm de bolile lui care sunt păcatele.

Deci cei mai mulți oameni nu se îngrijesc 
de suflet. Unii oameni muncesc din greu: sea-
mănă, seceră, plantează și adună roadele sau 
alte ocupații au, însă nu au timp nici măcar 
jumătate de oră pe zi pentru suflet. Alții fac 
călătorii îndepărtate pe uscat, pe apă sau prin 
aer pentru trup și pierd mult timp cu drumu-
rile, însă de suflet nu au timp.

Dar toată goana după trup este deșer-
tă ciune, așa cum amintește Ecclesiastul și 
profetul David: „Fii oamenilor, până când se 

va îngreuna inima voastră, pentru ce iubiți 
deșertăciunea și căutați minciuna.” (Psalmul 
4, 3). Până când oamenii nu-l caută pe Dum-
nezeu ? Până când veți închide ochii voștri, 
până când veți astupa urechile voastre, până 
când nu veți auzi glasul dumnezeiesc care 
striga în toate zilele: „Cereți și vi se va da 
vouă, căutați și veți afla, bateți și vi se va de-
schide vouă, căci tot cel ce cere ia, și cel ce 
caută află și celui ce bate i se va deschide.” 
(Matei 7, 7-8).

Pentru că omul nu are atâtea cunoștințe 
teologice și este înclinat mai mult spre cele 
pământești și trecătoare; Dumnezeu ne-a dat 
rugăciunea: Tatăl nostru. (Matei 6, 9). La în-
ceput admirăm bunătatea lui Dumnezeu care 
ne pune să îl numim Tată, căci El este ca un 
tată pentru noi, iar noi trebuie să fim la fel 
de buni ca El: „Fiți asemenea Tatălui vostru 
celui din cer, care răsare soarele Lui peste 
cei buni și peste cei răi și dă ploaie peste cei 
drepți și peste cei nedrepți.” (Matei 5, 45).

Dacă omul trebuie să fie asemenea Lui 
Dumnezeu, cum mai poate un om rău să-l 
nu mească pe Dumnezeu Tată.

Oamenii sunt frați între ei pentru că 
Dumnezeu ne cere să îi zicem: „Tatăl nostru” 
și nu „Tatăl meu”. Iată Dumnezeu ne arată 
că noi trebuie să ne iubim ca niște frați.

De aceea noi trebuie să ne luăm aripi-
le credinței ca să putem zbura în căutarea 
Tatălui nostru cel din ceruri, în căutarea lui 
Dumnezeu.

Sfințească-se numele Tău! Aceste cu vin-
te nu le spunem că să-i adăugam Lui Dum-
nezeu un gram de sfințenie, pentru că Dum-
nezeu este sfânt și cel mai sfânt între sfinți, 
așa cum Îl lauda Serafimii în ceruri: „Sfânt, 
Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin e cerul 
și pământul de slava Sa.” (Isaia 6, 3).

Precum în cer așa și pe pământ Viața 
noastră trebuie să fie sfântă ca: „Văzând 
faptele noastre cele bune, oamenii să prea-
slăvească pe Tatăl nostru cel din ceruri.” 
(Ma tei 5, 16). Omul iubitor de Dumnezeu 
trebuie a fie exemplu celorlalți.

Vie împărăția Ta. Pentru că noi sun-
tem păcătoși și momiți de ispite, Împărăția 
lui Dumnezeu este foarte necesară în via-
ța noastră pentru ca păcatul să nu ne stă -
pânească. De asemenea noi trebuie să cău-
tam Împărăția Lui Dumnezeu, nu trebuie să 
ne lipim de bunurile trecătoare lux, putere, 
mâncăruri scumpe sau mese îmbelșugate.

Fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă-
mânt. Noi dorim a viețui ca în cer, ca în para-
dis, îi cerem deci lui Dumnezeu să ne ajute 
să ducem o viață cereasca pe pământ.

Pâinea noastră cea spre ființă, da-ne-o 
noua astăzi. Cerem Lui Dumnezeu hrana 
zilnică pentru viața noastră și lăsăm grijile 
noastre lui Dumnezeu, care se va îngriji de 
noi, așa cum zice David, psalmistul: „Arun-
ca spre Domnul grija ta, și El te va hrăni.” 
(Psalmul 45, 25). Nu vă îngrijorați dar zi-
când: „ce vom bea, ori ce vom mânca, ori 

cu ce ne vom îmbrăca...” Nu vă îngrijorați 
că prea multe griji înseamnă stres și stresul 
duce la tot felul de boli. 

Dumnezeu știe că noi suntem oameni și 
că noi facem greșeli, de aceea ne-a învățat 
să ne rugăm: Și ne iartă nouă greșelile noas-
tre, precum și noi iertam greșiților noștri. 
Iisus ne învață smerenia, adică să ne aducem 
aminte de greșelile noastre așa după cum și 
Pavel care săvârșise mii de fapte mari, totuși 
zicea: „Iisus Hristos a venit în lume, ca să 
mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel 
dintâi sunt eu.” (I Timotei 1, 15).  Iar cei pe 
care după botez au căzut în păcate îi îndeamnă 
la îndreptare, ca să dobândim de la Dumnezeu 
iertare. Îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte atât 
cât iertăm noi pe aproapele nostru.

Trebuie să ne rugăm: Nu ne duce în ispită, 
ci ne izbăvește de cel rău. Mult rău vine de 
la diavol, dar și de la oameni, care ne pân-
desc pe față sau în ascuns spre a ne face rău. 
Uneori trupul îi dă sufletului mare suferință, 
dar și trupul uneori este încercat de boli, care 
ne conduc la durere și suferință. Așadar pen-
tru că avem ispite din toate părțile, Iisus ne 
învață să ne rugăm să ne scăpăm de ele. Căci 
Dumnezeu când ajută trebuie să înceteze 
toată furtuna. Astfel, diavolul fuge de noi, 
cei care ne rugăm, priveghem, căci „dacă 
Dumnezeu este pentru noi, atunci cine poate 
fi împotriva noastră?” (Romani 8, 31).

Amalia STANA
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ŞTIRI

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

 Preasfi nțitul Părinte Emilian Crișanul își 

aniversează ziua de naștere

Preasfințitul Părinte Emilian Crişanul, Episcopul vicar 
al Arhiepiscopiei Aradului, îşi aniversează luni ziua de 
naștere. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel a transmis un mesaj de felicitare.

Ierarhul s-a născut în 12 februarie 1972, în locali-
tatea Berezeni, județul Vaslui (nume de botez Vlad). 
Formarea teologică a dobândit-o la Seminarul Teolo-
gic Veniamin Costachi de la Neamț (1990-1995) și 
Facultatea de Litere și Teologie din cadrul Universitații 
Ovidius din Constanța, la Specializarea Teologie-Isto-
rie (1996-2000), unde a urmat și cursurile de masterat 
la specializarea Istorie veche-medievală (2000-2002).

În anul 2003 a fost admis la cursurile de doctorat în 
cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea 
Al. I. Cuza din Iași, la Specializarea Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române, cu teza Mitropolia Moldovei și 
Sucevei: Arhiepiscopia Iașilor în prima jumătate a seco-
lului al XX-lea (1900-1948), elaborată sub îndrumarea 
acad. prof. univ. dr. Emilian Popescu. În ianuarie 2009 
i s-a conferit titlul de doctor în teologie.

În 2001 a urmat un curs de limbă engleză organizat 
de către Consiliul Mondial al Bisericilor din Geneva 
la Academia Ortodoxă din Vilemov, Cehia, iar în 2005 
a participat la un Stagiu de perfecționare a limbii en-
gleze la Community of the Resurrection, Mirfield și 
cursurile de teologie din cadrul Colegiului Teologic 
Resurrection, Marea Britanie.

În lucrarea administrativă, Preasfințitul Emilian 
a îndeplinit funcțiile de: Mare eclesiarh al Mănăstirii 
Neamț; Preot spiritual al Facultății de Teologie din 
Iași; Președinte al Consistoriului monahal și Consilier 
Cultural al Arhiepiscopiei Iașilor; Exarh al mânăstirilor 
din județul Iași.

În ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române din 29 octombrie 2009 a fost ales 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, cu titlul 
Lovișteanul. Ceremonia de instalare, oficiată de Prea-
fericitul Părinte Patriarh Daniel, a avut loc în data de 
14 noiembrie 2009, la Catedrala Arhiepiscopală Sfân-
tul Nicolae din Râmnicu Vâlcea.

Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a ales prin vot 
secret, în şedinţa din 4 iulie 2017, pe Preasfințitul 
Părinte Episcop vicar Emilian Lovișteanul ca Episcop 
vicar pentru Arhiepiscopia Aradului cu 43 de voturi 
din 46 de voturi valid exprimate. Ceremonia de insta-
lare a PS Emilian Crişanul, noul Episcop vicar al Arhi-
episcopiei Aradului, a avut loc în 16 iulie 2017 ime-
diat după oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Veche 
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Arad.

Slujire arhierească și sfi nțire de capelă 

mortuară în Parohia Ghioroc

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 11 februarie 
2018, credincioșii Parohiei Ghioroc, Protopopiatul 

Lipova, au avut bucuria de-al avea în mijlocul lor 
pe Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului.  Chiriarhul arădean a fost așteptat în fața bi-
sericii de Părintele Mircea Șirian, secretar al Protopopi-
atului Lipova, care a adresat și un cuvânt de bun venit, 
de Părintele Paroh Mircea Ciorogariu, de oficialitățile 
locale și de tineri îmbrăcați în costume populare lo-
cale. După aceasta, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica parohială cu hramul 
,,Sfântul Mare Mucenic. Dimitrie”, înconjurat de un 
sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte 
Părintele Mircea Șirian, Părintele Protos. Emanuel 
Cucu de la Mănăstirea Feredeu, Părintele paroh Mircea 
Ciorogariu, Părintele Bogdan Oneț de la Parohia Mân-
druloc și Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.

În cuvântul de învățătură, Chiriarhul a vorbit de-
spre ,,Milostivirea și dreptatea dumnezeiască” (pe 
baza citirilor scripturistice ale duminicii: I Corinteni 
8-9; Matei 25) ca însușiri dominante în judecarea fap-
telor săvârșite în viața omenească, cu osebire la jude-
cata înfricoșată sau din urmă. Cunoscând atributele 
divine se înțelege că Dumnezeu judecă în bunătatea 
Sa părintească dar și cu dreptatea Sa, dând răsplătire 
veșnică spre fericire sau osândă. Credinciosul trebuie 
să fie cu luare aminte la îndemnul propriei conștiințe 
privind purtarea sa; citirile zilei recomandând omenia, 
dragostea față de semeni, pentru a-i fi mai aproape în 
nevoile vieții spre adevărata comuniune în care Hris-
tos Domnul este mereu prezent, toți luând, evitând 
sminteala sau nepotrivirea, întrucât Dumnezeu vrea 
mântuirea tuturor. Sfânta Cruce, potrivit și iconografiei 
și imnografiei, devine cumpăna dreptății prin jertfa 
mântuitoare. Așezarea pe biserică, cum este momentul 
de față în această parohie, arată Casa lui Dumnezeu, a 
Împăratului lumii, în care stăpânește tot binele și drep-
tatea pentru veșnicie, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

La finalul sfintei slujbe, Înaltpreasfințitul Părinte 
Timotei a săvârșit rânduiala sfințirii crucilor care vor 
fi așezate pe biserică.

După aceasta, Chiriarhul a oficiat slujba de sfințire 
a Capelei mortuare ridicată în cimitir prin grija 
autorităților locale.

La final Pr. Paroh Mircea Ciorogariu a mulțumit 
Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, pentru acest po-
pas de suflet în mijlocul credincioșilor din Ghioroc 
și pentru binecuvântările oferite, precum și tuturor 
oficialităților, domnului Iustin Cionca, președintele 
Consiliului Județean Arad, domnului Corneliu Popi-
Morodan, primarul Comunei Ghioroc și credincioșilor 
prezenți.

Ziua s-a încheiat cu o agapă frățească dată de pre-
otul paroh, în cinstea zilei la casa parohială.

Slujire arhierească în Parohia Șagu

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Preasfințitul 
Părinte Emilian  Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-
copiei Aradului a poposit în Parohia Șagu, Protopopia-
tul Arad. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta 
Liturghie în biserica parohială cu hramurile ,,Intrarea 
Mântuitorului în Ierusalim” și ,,Sfânta Cuv. Parasche-
va”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în 
prezența a numeroși credincioși. Din sobor au făcut 
parte: Părintele Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu, de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din 
Arad, Părintele Paroh Marius Ardelean, Arhid. Mircea 
Proteasa și Arhid. Gheorghe Lehaci.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Emil-
ian Crișanul a vorbit celor prezenți despre pregătirea 
pentru Înfricoșata Judecată: ,,Pericopele evanghelice 
din aceste duminici ne pregătesc pentru perioada Pos-
tului Mare, însă și pentru întâmpinarea Praznicului În-
vierii. În Parabola Vameșului și a Fariseului, am văzut 
omul înaintea lui Dumnezeu. În Pilda Fiului risipitor, 
am văzut omul față în față cu sine însuși. În Evang-
helia Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, noi suntem 
față în față cu cel de lângă noi, cu aproapele nostru, 
punând în evidență mila, compasiunea și dragostea pe 
care le datorăm celorlalți oameni. Cu alte cuvinte, cele 
două duminici evidențiază credința în Dumnezeu și 
nădejdea, iar astăzi se distinge dragostea, despre care 
Sfântul Apostol Pavel a spus că ,,nu piere niciodată” 
(I Cor. 13, 8), Mântuitorul Iisus Hristos, Judecătorul 
lumii, ,,Fiul Omului”, știe ce înseamnă să fii flămând, 
însetat, în suferință, în temniță, străin, bolnav sau fără 
haine. El Însuși a trecut ca Om și Dumnezeu prin aceste 
stări, mai mult, chiar a fost omorât. De aceea, faptele 
dragostei și milostivirii îndreptate către aproapele sunt 
criteriile judecății noastre. Hristos Domnul nu a vorbit 
de credință, rugăciune, post, metanii, deoarece acestea 
fără rodirea dragostei nu au valoare. Toate trebuiesc 
convertite în dragoste, așa după cum ne arată  Sf. Ap. 
Pavel: ,,acum rămân acestea trei: credința, nădejdea, 
dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea” 
(I. Corinteni 13, 13), a subliniat Preasfințitul Emilian.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a apre-
ciat și evidențiat slujirea pastoral-misionară a părintelui 
paroh Marius Ardelean și activitatea bisericească a 
Consiliului și Comitetului parohial.


