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Începând cu anul 2008, la iniţiativa 
Prea  fericitului Părinte Patriarh Daniel şi 
cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântu-
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
a început un program teologic, pasto-
ral-misionar şi cultural amplu al Orto-
doxiei româneşti, inaugurat în 2008 cu 
Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al 
Sfintei Liturghii, care să aducă un spor 
de cunoaştere teologică şi culturală, 
un dinamism mai accentuat în ceea ce 
priveşte locul, rolul şi misiunea Bi-
sericii în lumea de astăzi. Prin temele 
anilor omagiali, începând cu 2008, s-a 
încercat abordarea unei tematici variate, 
care să corespundă realităţii bisericeşti 
şi culturale din România, pe de o parte, 
dar, totodată, Biserica să poată veni cu 
noi răspunsuri, accente şi priorităţi în 
ceea ce priveşte activitatea ei teologică, 
culturală, pastorală, misionară şi filan-
tropică, în timpurile noastre.

Anul 2020 este pus sub semnul unei 
preocupări constante a ei şi anume aceea 
a pastoraţiei părinţilor şi copiilor şi 
evi denţierea contribuţiei filantropilor 
orto docşi români la alinarea unor nevoi 
presante ale credincioşilor. În cele ce 
urmează, se cuvine ca, mai ales acum, 
la început de An Nou, să evidenţiem 
câteva dintre semnificaţiile mai impor-
tante ale acestei teme, care va preocupa 
Biserica noastră între gul an 2020, prin 
toate structurile şi aşe zămintele ei. 

1. Ceea ce este necesar a fi sublin-
iat de la început este faptul, că Biserica 
priveşte misiunea ei cu privire la ce-
lula cea mai mică a Bisericii, care este 
familia creştină, în unitatea ei. Adică, 
nu are în vedere doar pe  părinţi, ci, în 
egală măsură şi pe copii. Abordarea 
unei asemenea  tematici are o actualitate 
presantă, deoarece vremurile de astăzi, 
marcate de secularizare crescândă şi de 
goana excesivă după cele materiale şi 
după satisfacţii imediate, lasă în umbră 
nevoile spirituale ale familiei, privită 
în întregul ei. De aici, decurg o seamă 
de consecinţe grave pentru sănătatea, 
echilibrul şi  unitatea vieţii de familie. 

2. Această temă legată de pastoraţia 
părinţilor şi copiilor evidenţiază un anu-

mit imperativ, pe care atât Biserica în 
ansamblul ei, cât şi fiecare slujitor al 
ei trebuie să-l înţeleagă şi să încerce, 
cu mijloace pastorale specifice, să vină 
în întâmpinarea nevoilor, mai ales, de 
ordin spiritual ale familiei. Punctul de 
legătură al pastoraţiei familiei şi de con-
tinuare a lucrării pastorale, trebuie să-l 
constituie cele două mari Taine: Bote-
zul şi Cununia. Nu este suficient doar a 
boteza şi a cununa tinerii, ci aceste acte 
liturgice sacramentale trebuie să fie ur-
mate de o însoţire părintească, pastorală 
permanentă a membrilor parohiei, şi, 
în primul rând, a membrilor familiilor 
din parohie. Nu trebuie să negăm fap-
tul, că de cele mai multe ori, în urma 
săvârşirii acestor două Taine, activitatea 
pastorală se întrerupe, urmând apoi, o 
înstrăinare atât a preotului de propriii lui 
credincioşi, cât şi a acestora de Biserică 
şi de preot, ca slujitor al Bisericii.

3. Pentru ca aceste lucruri să se reali-
zeze sunt  necesare două premize: din 
partea preotului, acesta este invitat să-şi 
cultive permanent o conştiinţă misionară 
clară şi asumată, iar, credincioşii săi, să 
manifeste receptivitate şi deschidere. 
Altminteri, a rămâne pe mai departe 
simpli spectatori critici de pe margine 
cu privire la ceea ce înseamnă viaţa Bi-
sericii, nu este suficient şi nici folositor 
pentru ei. Numai printr-o conlucrare 
continuă a preotului şi a credincioşilor 
în cadrul Bisericii se vor putea obţine 
roade duhovniceşti bogate.

4. În acest sens, este imperativ nece-
sar  ca lucrarea pastorală din parohie să 
nu se desfăşoare doar după principiul 
„de toate pentru toţi”, adică la modul 
gene ral şi impersonal, ci aceasta se 
cuvine a fi adaptată credincioşilor în 
funcţie de stare duhovnicească şi de 
vârstă. Adică, preotul se cuvine a avea 
în atenţie specială pe părinţii copiilor 
din parohie, pe care să-i călăuzească 
pe calea mântuirii, dar, totodată, să nu 
uite preocuparea faţă de copii, pe care 
va trebui să-i integreze în activitatea sa 
misionară. 
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În Duminica a XXIX-a după Rusalii 
în cadrul Sfintei Liturghii s-a citit tex-
tul scripturistic de la Luca 17, 12-19, în 
care se vorbeşte despre vindecarea celor 
10 leproşi.

Această Sfântă Evanghelie are o mul-
titudine de învăţături duhovniceşti, care 
ne arată modul de a relaţiona cu Dum-
nezeu şi comportamentul pe care tre-
buie să îl avem faţă de semenii noştri, în 
momentul când primim o binefacere de 
la Milostivul Dumnezeu prin oa meni.

Cartea Leviticului, în special capi-
tolul al XIII-lea ne descrie cu de-
amănuntul  care era locul ocupat de 
leproşi în societate, şi totodată care erau 
riscurile la care erau supuşi cei care 
intrau în contact cu aceştia. Astfel că: 
„Leprosul, cel ce are această boală, să 
fie cu hainele sfâşiate, cu capul desco-
perit, învelit până la buze, şi să strige 
mereu: Necurat! Necurat!; Tot timpul 
cât va avea pe el boala, să fie spurcat, că 
necurat este; şi să trăiască singuratic şi 
afară din tabără să fie locuinţa lui” (Le-
vitic 13, 45-46).

Faptul că trebuia să locuiască sin-
guratic în afara cetăţii, arată că această 

boală era transmisibilă şi toţi cei care 
se apropiau de leproşi, era riscul fo-
arte mare ca să se îmbolnăvească. 
Însă această boală deşi din perspectivă 
umană era imposibil de vindecat, totuşi 
îndelunga milostivire şi purtare de grijă 
a lui Dumnezeu, face ca această boală 
incurabilă să poată fi tămăduită, iar cei 
bolnavi să primească vindecare.

Lepra aducea asupra fiinţei umane 
o suferinţă fizică groaznică, care se 
extindea şi asupra sufletului. Această 
suferinţă sufletească era produsă de 
teama unei morţi lente şi în acelaşi timp 
de tristeţea izolării sau a excluderii din 
cetate.

Prin această evanghelie putem obser-
va că Domnul Iisus Hristos împlineşte 
Legea mozaică şi de asemenea respectă 
întru totul libertatea de manifestare a 
omului. 

Întâlnirea dintre Mântuitorul şi cei 
zece leproşi, ne arată că Însuşi Pronia-
torul înţelege suferinţa şi umilinţa la 
care erau supuşi cei bolnavi. 

Continuare în pagina 2
Pr. Ioan TULCAN 

Anul 2020: Anul omagial al pastoraţiei 
părinţilor şi copiilor şi Anul comemorativ al 

fi lantropilor ortodocşi români

Continuare în pagina 2
 Pr. Florin-Ioan AVRAM

PREDICA

Recunoştinţa faţă de binefacerile 
primite de la Dumnezeu
Duminica a XXIX-a după Rusalii

„În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe, şi care 
au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă 
şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vinde-
cat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, 
mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei 
nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este 
de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.” (Luca 17, 12-19)
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Iisus Hristos când îi vede pe aceştia, le spune următoarele: 
„Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor” (Luca 17, 14). În continuarea 
acestui verset s-a întâmplat ceea ce nu mai aşteptau vreodată, mi-
nunea vindecării, minunea tămăduirii. Hristos Domnul le-a cunos-
cut credinţa şi dorinţa arzătoare a  celor zece de a fi vindecaţi.

Încă o dată se arată puterea dumnezeiască şi milostivirea 
nemărginită a lui Mesia pentru întreaga omenire, indiferent de 
starea socială, profesională a omului.

Chintesenţa sau punctul culminant al Evangheliei se regăseşte 
în recunoştinţa singurului lepros, care s-a întors şi a mulţumit pen-
tru binefacerile primite. Dar ne întrebăm de ce doar unul s-a în-
tors să mulţumească şi ceilalţi nouă nu au făcut la fel. Pentru fap-
tul că samarineanul vindecat a conştientizat că Iisus Hristos este 
Doctorul sufletelor şi al trupurilor, El este Dătătorul vieţii, El este 
Izbăvitorul.

Întrebarea retorică: „Dar cei nouă unde sunt?” (Luca 17, 17), 
evidenţiază recunoştinţa samarineanului care a fost vindecat şi în 
acelaşi timp nerecunoştinţa celor nouă de neam evreu.

Nerecunoştinţa celor nouă se exprima prin pasivitate şi ignoranţă 
atunci când suntem sănătoşi, atunci când suntem împliniţi pe toate 
planurile lumeşti, uităm de Dumnezeu. Însă când boala şi neajun-
surile ne asupresc alergăm din nou la Fiul lui Dumnezeu. Astfel 
că prin recunoştinţă dăm dovadă că suntem oameni care ştim să 
mulţumim în orice zi a vieţii. 

Putem afirma că recunoştinţa în înţeles duhovnicesc este o 
stare de smerenie continuă care ne consolidează şi statorniceşte 
sănătatea trupească şi sufletească.

Aşadar, Sfânta Evanghelie de astăzi ne învaţă să fim 
recunoscători faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, deoarece în 
felul acesta putem să creştem duhovniceşte, având credinţa în 
dobândirea vieţii celei veşnice întru bucuria Sfinţilor. Amin!
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Recunoştinţa faţă de binefacerile 
primite de la Dumnezeu

Această lucrare nu este deloc uşoară, dar, nu este nici imposibilă. 
Pentru realizarea ei, este important zelul pastoral-misionar al pre-
otului şi dorinţa lui de a-i cuprinde pe toţi cu răbdare, perseverenţă 
şi iubire sub cupola de har a Bisericii.

5. Centrul acestei atenţii pastorale a preotului faţă de credincioşii 
săi trebuie să fie motivarea acestora de a participa cu regularitate la 
sfintele slujbe ale Bisericii, şi, îndeosebi, la Sfânta Liturghie. Aici 
este locul spiritual de maximă putere al lucrării pastorale, de unde 
iradiază raze de lumină şi de speranţă pentru întreaga comunitatea 
eclezială. De aici, pot veni pentru preot şi credincioşi inspiraţii 
benefice pentru viaţa şi lucrarea lor bisericească. O lucrare pasto-
ral-misionară care să ignore importanţa şi roadele Sfintei Liturghii 
este de neimaginat.

6. Mijloacele de concretizare a pastoraţiei părinţilor şi copiilor 
din parohie pot fi mai multe, dar, unele dintre ele sunt clasice şi 
de neocolit. În primul rând, este vorba de integrarea acestora în 
dinamica rugăciunii şi a participării lor la Liturghie şi împărtăşirea 
lor mai deasă cu Sfintele Taine, adică cu Trupul şi Sângele Dom-
nului. În al doilea rând, împărtăşirea din Cuvânt şi prin cuvânt a 
credincioşilor, prin transmiterea învăţăturii Bisericii, adică dimen-
siunea învăţătorească a lucrării preoţeşti. În al patrulea rând, culti-
varea unui dialog permanent cu credincioşii de toate vârstele, care 
întotdeauna este unul clarificator şi folositor în ceea ce priveşte 
promovarea şi adâncirea vieţii creştine. 

7. Tot în contextul anului omagial 2020 este şi importanţa 
aducerii aminte de filantropii creştini, care, în România, precum 
şi în alte ţări creştine au concretizat identitatea lor creştină, prin 
faptele de ajutorare şi încurajare a semenilor lor, aflaţi în mari ne-
voi de ordin material şi spiritual. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de 
Biserica Sa este nedespărţită de iubirea aproapelui,  concretizată în 
fapte de iubire creştină, adică, în filantropie. Actualitatea misiunii 
filantropice a Bisericii şi a mădularelor ei se cere a fi evidenţiată şi 
în zilele noastre, care nu sunt mai puţin marcate, precum altădată, 
de sărăcie materială, de izolare, de egoism şi de tot felul de răutăţi. 
Filantropia creştină le biruieşte pe acestea şi reprezintă pentru 
lume un semn şi un semnal: în Biserică oamenii sunt mărturii ale 
prezenţei lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, Care îi cuprinde pe 
toţi şi pe toate în grija şi iubirea Sa milostivă.
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Îngeri în trup

Anul 2020: Anul omagial al pastoraţiei 
părinţilor şi copiilor şi Anul comemorativ 

al fi lantropilor ortodocşi români

Aproape toţi Părinţii Bisericii 
au fost mari asceţi: Sfântul Ioan 
Gură de Aur, Sfântul Vasile cel 
Mare, Sfântul Grigorie Teo-
logul care a renunţat chiar şi 
la scaunul episcopal din Con-
stantinopol de dragul pustiei, 
numit pentru aceaste nevoinţe 
şi „bătrână lebădă a Pontului”, 
Sântul Atanasie cel Mare etc.

Sfântul Apostol Pavel a fost 
şi el un mare ascet, chiar dacă 
locuia în el Hristos ( Galateni 2, 
20). El a scris despre el însuşi: 
„Îmi chinuiesc trupul şi mi-l 
robesc.” ( I Corinteni 9, 27).

Natura Bisericii noastre 
Or todoxe este ascetică şi prin 
ur mare învăţătura prevede zile 
de post, cele patru posturi din 
cursul anului bisericesc: Postul 
Crăciunului, al Sfintelor Paşti, 
Postul Sfinţilor Apostoli Petru 
şi Pavel şi Postul Adormirii 
Maicii Domnului precum şi zile 
răzleţe de post: ajunul Bobo-
tezei, 29 august: Tăierea Capu-
lui Sfântului Ioan Botezătorul şi 
14 septembrie: Înălţarea Sfintei 
Cruci, împlinind totodată şi po-
runca: „Rugaţi-vă neîncetat!” (I 
Tesaloniceni 5, 17). 

Aşadar şi oamenii de rând, 
credincioşii bisericii trebuie să 
fie şi ei mici asceţi, trebuie să 
se înfrâneze ca unii care vor să 
fie bineplăcuţi lui Dumnezeu şi 
ca să nu fie înghiţiţi de cel rău: 
„Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să 
nu intraţi în ispită.” (Matei 26, 
41) a zis Iisus în Evanghelie. 

Să nu uităm că evreii în 
Vechiul Testament ţineau per-
manent un post ordonat de 
Dumnezeu, acela că nu aveau 
voie să mănânce doar un anu-
mit tip de alimente, care sunt 
alimentele cele mai bune, mai 
curate, echilibrate din punct de 
vedere nutriţional (kosher = pur, 
potrivit), dintr-un anumit tip de 
animale  curate (rumegătoare şi 
cu copita despicată ) sau păsări 
şi animale marine numai cu ar-
ipioare.

Conchidem astfel că toţi 
creştinii botezaţi sunt obligaţi 
să ţină toate posturile Biseri-
cii sau  în aceste perioade să 
se abţină măcar de la carne. 
Carnea de porc, care pentru 
cei mai mulţi români este „cea 
mai bună legumă” consumată 
în exces are efecte nefaste asu-
pra sănătăţii umane: obezitate, 
creşterea colesterolului, a ten-
siunii arteriale, boli de inimă, 
diabet, cancer etc. 

Aşadar postul dăruieşte 
sănătate, mai ales un post fără 
alimente procesate termic şi 
fără ulei rafinat.

Creştinii ca să ducă o viaţă 
duhovnicească trebuie să se 
abţină şi de la a face rău cuiva. 
Deci creştinii trebuie să aibă 
permanent acel post duhov-
nicesc, de abţinere de la păcate 
căci, „ Împărăţia lui Dumne-
zeu nu e mâncare şi băutură, 

ci dreptate şi nevoinţă (asceză) 
împreună cu sfinţenie.” (Ro-
mani 14, 17).

Trupul este un vehicul al 
sufletului, sfinţit prin Botez. 
Trupul e un cal năzdrăvan care 
trebuie ţinut cu frâiele de vizi-
tiul suflet. Aşadar trupul trebuie 
să se abţină de la mâncăruri, 
nu pentru că ar fi spurcate ci 
din motive pur ascetice. Să 
nu uităm importanţa ascezei 
din cuvintele:” Genul acesta 
de demoni, nu iese decât cu 
rugăciune şi cu post.” (Marcu 
9, 29). Prin asceză influenţa 
satanei este mică sau deloc.. 
Sfântul Vasile cel Mare zicea: „ 
Fiindcă nu am postit, am căzut 
din paradis, să postim, deci, ca 
să revenim în el.”

 „Postul înalţă rugăciunea la 
cer, devenind un fel de aripă a ei 
în mersul spre cele de sus: pos-
tul este spor al caselor, mamă a 
sănătăţii, pedagog al tinereţii, 
podoabă a bătrâneţilor, bun 
însoţitor în călătorii, colocatar 
sigur pentru conlocuitori. Postul 
taie de la inimă toată răutatea” 
zice Biserica noastră în imnele 
sale. Postul ne eliberează de 
patimi. (Galateni 5, 1).

Monahismul este o fugă, 
o însingurare, o închidere a 
simţurilor faţă de toate lucrurile 
lumeşti, iar mistica fruntea ei. 
Mistica este o cale spre Dum-
nezeu. Biserica este mistică. 
Prin mistică, misticul nu mai 
trăieşte el, ci Hristos trăieşte 
în el (Galateni 2, 20). Misticul 
îşi consacră întregul său suflet, 
lui Dumnezeu. Prin rugăciune 
se află într-o neîncetată con-
vorbire cu Dumnezeu. Omul 
este slab, dar rugăciunea are o 
putere invincibilă. „Ilie era om 
cu slăbiciuni asemenea nouă, 
dar cu rugăciune s-a rugat ca să 
nu plouă şi nu a plouat trei ani 
şi şase luni. Şi iarăşi s-a rugat 
şi cerul a dat ploaie şi pământul 
a odrăslit roada sa.” (Iacob 5, 
17-18).

Monahismul Bisericii Orto-
doxe îşi are centrul în Sfântul 
Munte Athos.

Hrana monahilor din Sfân-
tul Munte Athos este în cea mai 
mare parte formată din operele 
Părinţilor mistici. Cei mai citiţi 

în Sfintele Mănăstiri sunt: Sf. 
Ioan Scărarul, Ava Dorotei, Sf. 
Efrem Sirul, Sf. Simeon Noul 
Teolog, Sf. Grigorie Palama, Sf. 
Isaac Sirul, Varsanufie, Maxim 
Mărturisitorul, Nicodim Aghi-
oritul, Nicolae Cabasila, Calist 
Katufighiotul etc. Dar şi sfinţi 
din Apus.

Pentru Sfântul Munte sec-
olul al IV-lea a fost secolul mis-
ticii prin excelenţă pentru că 
s-a evidenţiat prin o adevărată 
pleiadă de teologi minunaţi: 
Palama, Grigorie Sinaitul, Teo-
lipt al Filadelfiei, Ignatie şi Cal-
ist Xantopol, Patriarhul Calist, 
Nichifor Isihastul, Patriarhul 
Filotei etc.

Pentru ca sufletul să fie mo-
nahal, el trebuie să fie „ca o vra-
bie pe acoperiş” , precum scrie 
şi Sfântul Grigorie Palama, 
marele Teolog al misticii: „ Ce-
lor care săvârşesc cu adevărat 
viaţa singuratică (monahală), 
le este neplăcută nu numai con-
vorbirea cu cei mulţi, dar şi cu 
cei ce duc acelaşi fel de viaţă 
cu ei.”  El a susţinut mistica 
isihaştilor Athosului la Con-
stantinopol în Biserica Sfintei 
Sofii, care se referea la vederea 
luminii taborice pe care isihaştii 
susţineau că o văd, prin întoar-
cerea înăuntru şi fixarea privirii 
în inimă, ajungând să fie numiţi 
astfel „omfaloscopi” (privitori 
în buric). Însă de vederea „lu-
minii necreate” şi a energiilor 
dumnezeieşti ale Harului nu se 
învrednicesc decât cei cu inima 
curată; atât pe pământ cât şi în 
cer. Isihasmul (de la grecescul 
hesychia care înseamnă calm şi 
linişte) se mai numeşte şi Pa-
lamism, deoarece practicarea 
rugăciunilor isihaste au fost 
apărate de Sfântul Grigorie Pal-
ama, călugăr la Athos şi apoi 
arhiepiscop la Tesalonic, Gre-
cia. Sinodul din 1451 (ultimul 
isihast) proclamă isihasmul 
drept doctrină oficială a Biseri-
cii Ortodoxe.

Aşadar, ascetul e un înger în 
trup, prin asceză el se apropie, 
încet, încet de vederea luminii 
dumnezeieşti.

Prof. Amalia STANA
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1. Prea Cucernice Părinte De-
can, vă mulţumesc pentru faptul că 
aţi acceptat să ne acordaţi câteva 
momente pentru realizarea acestui 
scurt interviu. Convinsă fiind că sun-
teţi foarte cunoscut de cititorii revis-
tei, fie ca preot, fie ca profesor sau 
coordonator de lucrări de licenţă sau 
lucrări de doctorat, pentru cei care 
nu au avut onoarea să vă cunoască, 
vă rog să vă prezentaţi.

Sunt preot la Catedrala Veche a 
A  ra dului şi profesor de Teologie Dog-
matică, cu competenţe şi în aria Misio-
logiei şi Apologeticii ortodoxe. Slujesc 
atât amvonul Catedralei Vechi a Aradu-
lui, cât şi „amvonul” catedrei Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Arad. Sunt 
un slujitor al Bisericii şi caut să-mi îm-
plinesc misiunea încredinţată de către 
IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul 
Aradului.

2. Sunteţi unul din absolvenţii 
acestei facultăţi, care au fost paşii 
parcurşi de atunci şi până azi, mai ales 
că în acest moment deţineţi funcţia 
de decan al Facultăţii de Teologie Or -
todoxă din Arad? Care sunt profeso-
rii care v-au îndrumat şi susţinut în 
tot acest parcurs? Cum colaboraţi cu 
domniile lor în prezent?

Într-adevăr, am avut şansa să ab-
solv Facultatea de Teologie din Arad 
sub îndrumarea unor profesori de înaltă 
calitate academică. Deşi Facultatea din 
Arad şi-a deschis porţile în anul 1991, 
această instituţie îşi are rădăcinile la în-
ceputul secolului al XIX-lea, în prima 
şcoală ortodoxă superioară de teologie 
din Transilvania, Institutul Teologic 
din Arad, 1822. Profesorii care mi-au 
în  drumat paşii în studiul teologiei orto-
doxe reprezintă pentru mine şi acum 
repere în parcursul formativ şi academ-
ic. Şi aici mă refer atât la profesorii de 
la Seminarul Teologic din Caransebeş, 
cât şi la profesorii de la Facultatea de 
Teologie din Arad şi Bucureşti. 

Parcursul meu eclezial pleacă din 
familie. Format la strana bisericii din 
satul natal de către tatăl meu şi de 
cân tăreţii care cu evlavie slujeau cân-
tarea bisericească, în anul 1990 mi-am 
îndreptat paşii spre Seminarul Teo-
logic din Caransebeş. Anii petrecuţi 
la Caransebeş mi-au oferit oportuni-
tatea unei bune pregătiri teologice şi 
bi  sericeşti, după cum anii petrecuţi la 
Arad mi-au deschis noi orizonturi de a 
aprofunda teologia ortodoxă, mai ales 
în partea ei sistematică. Au urmat anii 
pregătirii şi cercetării teologice din ca-
drul Şcolii Doctorale de la Facultatea 
de Teologie din Bucureşti, concomitent 
cu anii unei intense activităţi teologice 
pentru impunerea Facultăţii din Arad în 
contextul învăţământului teologic su-
perior din Patriarhia Română. Dacă mă 
refer strict la cele trei stadii de pregătire 
pe care le-am parcurs, profesorii care 
au avut încredere şi mi-au oferit cadrul 
propice de dezvoltare şi manifestare în 
aria teologiei rămân părinţii Constantin 
Rus, Ioan Tulcan şi Dumitru Popescu. 
Cu fiecare dintre ei am asumat o activi-
tate teologică intensă la nivel naţional 
şi internaţional, organizând Simpozioa-
ne, Conferinţe, editând volume de stu-
dii şi chiar cărţi, dacă mă refer doar la 
cele două cărţi de convorbiri editate 
îm preună cu părintele academician 
Dumitru Popescu de la Facultatea de 
Te ologie Ortodoxă din Bucureşti. În tot 
acest timp am interacţionat cu foarte 
mulţi profesori din ţară şi străinătate 
de la care am învăţat multe lucruri în 
ceea ce priveşte teologia şi misiunea 
Bisericii în societatea actuală, rolul te-

ologiei pentru cultura şi învăţământul 
religios, pentru viaţa cotidiană a omu-
lui actual. Dacă ar fi să mă refer doar la 
proiectele derulate mai bine de un de-
ceniu la nivel naţional şi internaţional 
cu privire la Teologia Dogmatică, la 
înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale 
a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi, 
Aso ciaţie înfiinţată împreună cu pă-
rinţii Ioan Tulcan şi Albu Filip, toate 
indică o preocupare pentru cercetarea 
teologică şi ridicarea prestigiului Fa-
cultăţii din Arad printr-o strânsă re-
laţionare şi interacţiune cu mediul 
teologic naţional şi internaţional. Pe 
de altă parte să nu uităm buna con-
lucrare cu toate facultăţile de Teolo-
gie din ţară, concretizată în zeci de 
conferinţe şi simpozioane precum şi 
preocuparea pentru dialogul actual 
dintre teologie-filosofie-ştiinţă, buna 
conlucrare cu domnul conferenţiar dr. 
Adrian Lemeni şi Diac. Lect. Dr. Sorin 
Mihalache de la Bucureşti şi Iaşi şi nu în 
ulti mul rând excelenta conlucrare, care 
continuă cu roade frumoase în câmpul 
cercetării teologice, cu părintele pro-
fesor Ştefan Buchiu, coordonatorul 
Ma    nualului de Teologie Dogmatică la 
nivelul Facultăţilor de Teologie din Pa-
triarhia Română. În toate acestea este 
vorba despre o reciprocitate şi viziune 
teologică unitară, de cercetare asiduă şi 
conlucrare academică.

3. Având calitatea de decan al 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
Arad, cred că ar fi un ajutor pentru 
mulţi, prezentarea ofertei de şco-
larizare, oportunităţile oferite ce lor 
care se îndreaptă spre această in-
stituţie de învăţământ superior.

Facultatea de Teologie din Arad a 
ajuns la un nivel academic înalt, ilus-
trat prin performanţele care sunt cuan-
tificate în prestigiul de care se bucură 
astăzi. Aici la Arad s-a clădit an de an 
teologia cu responsabilitate, pasiune 
şi respect faţă de tradiţia teologică de 
aproape 200 de ani şi faţă de exigenţele 
actuale ale învăţământului teologic. În 
acest moment, facultatea are un corp 
profesoral de elită, bine pregătit şi bine 
aşezat în aria de cercetare şi de predare 
a disciplinelor teologice, precum şi bine 
ancorat în dinamica teologică actuală, 
naţională şi internaţională. Facultatea 
derulează mai multe parteneriate la niv-
el naţional şi internaţional în care sunt 
implicate atât cadrele didactice cât şi 
studenţii. Ceea ce înaintaşii au năzuit, 
astăzi s-a împlinit şi acesta este rezul-
tatul unei lucrări de generaţii în echipă. 
Există astăzi nu doar oportunitatea pre-
gătirii studenţilor la nivel de licenţă 
şi master, ci şi oportunitatea urmării 
studiilor în cadrul Şcolii Doctorale, pe 
mai multe discipline cum ar fi Drept bi-
sericesc, Teologie Dogmatică, Spiritu-
alitate ortodoxă, Istoria Bisericii Orto-
doxe Române. Prin Şcoala Doctorală, 
pe care am dezvoltat-o în ultimii ani, 
Facultatea are acces la un nivel înalt de 
vizibilitate şi cercetare. O provocare şi 
un aspect demn de luat în seamă este 
faptul că Facultatea funcţionează în 
cadrul Universităţii. Acest fapt oferă o 
oportunitatea conlucrării între diversele 
domenii ale cunoaşterii dintre care teo-
logia nu trebuie să lipsească. Dar este 
şi o provocare pentru că în Universita-
te, Teologia trebuie să-şi păstreze întot-
deauna specificul şi vocaţia eclezială. 
Cred că la Arad am reuşit, în decursul 
timpului, să împletim prezenţa noastră 
în conclavul celorlalte ştiinţe din Uni-
versitate, ca martori ai Tradiţiei şi ex-
perienţei de viaţă a Bisericii.

4. O mare parte din cadrele di-
dactice care predau religie ortodoxă 
în şcolile din municipiu şi judeţ, s-au 
format ca dascăli în cadrul Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Arad. 
Din această perspectivă, vă rog să 
faceţi o comparaţie obiectivă între 
generaţii, cu particularităţile pe care 

le-aţi sesizat în decursul celor 25 de 
ani de învăţământ teologic arădean. 
Consideraţi că sistemul de admitere 
actual este benefic pentru o facultate 
vocaţională? Ce criterii aţi introduce 
pentru a ajunge la un sistem perfor-
mant?

Şi în trecut şi astăzi au existat 
şi există studenţi foarte implicaţi în 
studiul teologiei, studenţi foarte buni. 
Totuşi, astăzi, există o tendinţă care 
ne îndreaptă spre o criză a vocaţiilor 
sacerdotale. Trebuie să recunoaştem 
cu toţii că întâmpinăm dificultăţi atât 
la nivelul parohiilor, cât şi la nivelul 
învăţământului preuniversitar, unde 
există o oră de religie pe săptămână, 
să identificăm vocaţii în ceea ce pri-
veşte studiul teologiei. Desigur, din 
motive diverse: mutaţiile sociale, 
cul   turale, economice, influenţa medi-
ilor, antropocentrismul şi, în general, 
opţiunile unei societăţi secularizate, 
desacralizate şi ale unei lumi globa-
lizate, o presiune mediatică asupra 
men   talităţilor şi conştiinţei ecleziale, 
o fragmentare şi o dispersare care cu-
prinde inima şi mintea omului actual. 
Generaţiile trecute erau mai numeroa se 
şi mai adunate, exista o emulaţie mai 
accentuată, generată de noile schimbări 
din România în anii de după căderea 
comunismului deşi şi astăzi, în fiec-
are dimineaţă, în cadrul programului 
Facultăţii se săvârşeşte rugăciunea 
ur mată de predică la care participă 
foarte mulţi studenţi sub îndrumarea 
pă rintelui duhovnic, a profesorului de 
muzică şi de catehetică şi omiletică. 
Practic, astăzi, în Facultatea din Arad 
există un program duhovnicesc care 
este urmat cu regularitate de foarte 
mulţi studenţi. Şcoala românească în 
general, datorită motivelor invocate 
la care mai putem adăuga şi altele, se 
îndreaptă spre o nouă paradigmă de 
abordare. Problema studenţilor nu este 
doar o problemă a teologiei, nici măcar 
a teologiei arădene, ci este o problemă 
generală a tuturor domeniilor de studiu, 
a universităţilor mici, medii şi mari. Şi 
începe să fie o problemă majoră nu 
doar pentru România, ci pentru Euro-
pa, mai bine spus pentru foarte multe 
universităţi europene.  

Sistemul de admitere actual este 
benefic pentru Facultate însă, fiind 
tot mai puţini doritori pentru studiul 
teologiei, cred că este nevoie de o 
relaţionare strânsă între noi toţi, Şcolile 
teologice, profesorii de religie, preoţii 
din parohii, toate în perspectiva sluji-
rii lui Hristos şi a Bisericii. Şi această 
relaţionare strânsă este necesară în 
toată aria de funcţionare a Facultăţilor 
din Patriarhia Română, pentru că pu-
tem vorbi despre o asemenea realitate 
în toate facultăţile din ţară. Această 
relaţionare şi conlucrare nu ţine simplu 
de dorinţa de a avea mai mulţi studenţi, 
ci de luciditatea noastră în momentul 
de faţă pentru a asigura funcţionalitatea 
tuturor structurilor educaţionale, paro-
hiale şi culturale ale eparhiei Aradului 
în viitor. Fără un echilibru, schimbul 
de generaţii va crea situaţii nedorite 
în care unele structuri educaţionale 
sau parohiale nu vor beneficia de slu-
jitori ai catedrei sau amvonului. Există 
riscul în viitor ca aceste catedre să fie 
desfiinţate sau date altora, iar unele 
parohii să nu fie ocupate. Doresc din 
tot sufletul să nu se întâmple acestea. 
Miza nu se referă simplu la şcolile teo-
logice, o asemenea gândire ar fi prea 
îngustă, ci propria slujire a Bisericii. 
Facultatea poate funcţiona şi cu mai 
puţini studenţi, dar unde rămâne ca-
pacitatea de selecţie care înseamnă 
valoare şi, până la urmă, acoperirea în 
timp, a tuturor structurilor şi niveluri-
lor de competenţe la care ne provoacă 
misiunea şi pastoraţia Bisericii într-o 
lume în plină schimbare.

5. Fiind profesor la această fa-
cultate, puneţi o piatră de temelie la 

formarea viitorilor profesori de reli-
gie şi preoţi, fapt pentru care aş vrea 
să explicăm tuturor ce înseamnă 
„educaţie religioasă” respectiv „reli-
gie” într-o societate care se laicizează 
cu paşi repezi.

Bine aţi spus că punem o piatră de 
temelie la formarea viitorilor profesori 
de religie şi preoţi. Dar numai o piatră 
peste alte stânci care trebuiau aşezate 
în formarea lor. Facultatea reprezintă 
cel mai înalt for de cultură teologică 
al unei eparhii, care formează şi 
orientează pe cei care îi calcă pragul în 
studiul teologiei, integrându-i totodată, 
într-un larg univers al culturii şi ci-
vilizaţiei. Dar, în Facultate, încercăm 
să formăm ceea ce primim, din fami-
lie, din şcoala primară, din gimnaziu 
şi liceu, din societate în general şi aici 
vedem că avem o înlănţuire de instituţii 
coresponsabile în formarea tinerilor. 
Oricum, un procent cred mai mare de 
80% din actualii slujitori ai altarelor 
şi catedrelor de religie din şcoli îşi au 
rădăcinile ca într-o matrice spirituală 
şi cultural-teologică în Facultatea noas-
tră. Cred că acest lucru ar trebui să ne 
motiveze şi mai mult pentru o bună 
conlucrare şi o apreciere împreună a 
acestei instituţii. Explicaţiile la între-
barea Dumneavoastră sunt multe şi 
complexe. Le vom mărgini la câteva 
cuvine specifice teologiei ortodoxe. 
Educaţia religioasă vizează temelu-
irea şi redescoperirea continuă a pro-
priei fiinţe în lumina Modelului după 
care a fost creată, înseamnă aţi identi-
fica rădăcinile transcendente ca fiinţă 
vieţuitoare în Hristos, Biserică şi is-
torie. Ea se realizează obligatoriu într-
un spaţiu al libertăţii unită cu respon-
sabilitatea după modelul lui Hristos şi 
al Sfinţilor. Ca să răspund pe scurt la ce 
înseamnă religie, aş face diferenţa între 
religie şi Biserică şi aş spune că Biseri-
ca în orice societate, nu doar într-una 
care este deja laicizată, reprezintă, fără 
echivoc, aluatul care dospeşte toată 
frământătura, cetatea din vârful munte-
lui istoriei, aşa cum ora de religie tre-
buie să dospească toată „frământătura” 
copiilor pentru că prin ea se oferă 
răspunsuri integrale la întrebări funda-
mentale care ţin de persoana şi onto-
logia omului. Trebuie să fim conştienţi 
cu toţii în relaţia cu ceilalţi profesori  
- şi asta cu simplitate, abandonând tri-
umfalismul, dar şi poziţiile defensive 
- că religia a inspirat întreaga cultură 
a umanităţii, că este fondatoare a cul-
turii române, că este domeniu fondator 
al prestigioaselor universităţi europene 
atât de clamate astăzi în aria ştiinţelor. 
Dar noi nu avem doar o formidabilă 
moştenire de actualizat, ci şi o întreagă 
paradigmă despre viaţă, istorie şi lume 
de mărturisit, o paradigmă mai presus 
de orice paradigmă fragmentară a vreu-
nei ştiinţe cu pretenţii de superioritate. 
Educaţia religioasă nu este împotriva 
lumii, nici chiar a unei lumi secular-
izate, ci împotriva urâtului din lume şi, 
mai ales, este o educaţie ca regăsire a 
propriei identităţi în chipul lui Hristos, 
Logosul veşnic.

6. De ce ar trebui să ţină cont, în 
contextul societăţii actuale, profeso-
rul de religie în demersul său didactic, 
astfel încât educaţia religioasă să se 
vadă în comportamentul tânărului?

De căutările tânărului. De la că-
utările celui pe care îl formezi trebuie 
să pleci, de la nivelul lui de percepţie, 
uneori de nehotărâre, dezorientare şi de 
necredinţă. Dacă prezenţa ta la oră nu-l 
face să-şi pună măcar o dată pro blema 
Sensului, nu vei putea să schimbi viaţa 
lui aşa încât acest fapt să se vadă. In-
terioritatea omului nu se schimbă fun-
damental prin informaţii, ci printr-o ex-
perienţă ca unitate de gândire şi simţire 
cu un model. Până la modelul ab solut al 
lui Hristos şi până la modelul Sfinţilor, 
el caută modelul din proxima lui 
vecinătate, modelul profesorului care îi 

predă şi încearcă să asocieze, chiar să 
unifice, două imagini, cea creată prin 
cuvinte şi cea creată prin prezenţă şi 
mod de a fi. Orice sciziune între cuvânt 
şi persoană scufundă şi exteriorizează 
până la superficial adâncul spiritual al 
asumării vieţii în Hristos şi Biserică 
de către tineri şi nu numai. Modelul 
misiunii noastre în lume, în Biserică, 
la catedra nu este altul decât Hristos. 
El a coborât până în adâncul iadului, în 
interioritatea creaţiei pentru a salva în 
iubirea Lui umanitatea. De asemenea, 
a asumat contextul cultural şi istoric în 
care S-a născut fără să rămână robul lui. 
Ci, fiind între noi, asumând ale noastre, 
nu a rămas robul istoriei şi culturii unui 
popor, ci le-a deschis spre universalitate 
şi transcendenţă. Aşa cred că este şi în 
misiunea pe care trebuie să o asumam 
la catedră. Să asumăm contextul clasei 
şi al fiecărei inimi, deschizându-l per-
manent spre realitatea Împărăţiei care 
tainic se lucrează deja în mijlocul nos-
tru, în inimile copiilor şi a celor care ne 
ascultă şi ne văd având o familiaritate 
cu viaţa în Hristos.

7. Studiind puţin biografia dum-
neavoastră, se poate observa că 
sun teţi un om într-o permanentă 
că  utare, dornic de cunoaştere şi de 
per fecţionare, lucru care se observă 
din multitudinea de cărţi scrise, 
co  autor la altele, autor al multor 
stu dii şi articole. Care sunt proi-
ectele dumneavoastră de viitor, ca 
preot, profesor şi decan al acestei 
facultăţi?

Proiectele personale sunt multe. 
Unul dintre acestea este să finalizez 
Istoria Dogmaticii pe care am proiec-
tat-o în patru volume. Dar, dincolo de 
proiectele personale, Facultatea tre-
buie să crească mereu şi să se menţină 
printre cele mai prestigioase instituţii 
de învăţământ superior din Patriarhia 
Română. În acest sens nu lucrez singur, 
ci împreună cu toţi colegii care nu doar 
că oferă o bună expertiză teologică 
în fiecare disciplină pe care o predau, 
ci asumă cu pasiune întregul demers 
editorial al Facultăţii. De asemenea, 
îmi doresc ca să oferim celor de după 
noi o instituţie recunoscută naţional 
şi internaţional şi respectată. Cu toţii 
trebuie să fim conştienţi că existenţa 
unei Facultăţi de Teologie la Arad este 
un privilegiu dar şi o imensă respon-
sabilitate.

8. Mulţumindu-vă în numele re-
dacţiei publicaţiei „Calea Mântuirii” 
şi a cititorilor ei, vă rog să transmiteţi 
un gând acestora, acum,  la început 
de an. 

Gândul este acela de a ştii că 
nu sunteţi cu nimic mai prejos decât 
ceilalţi profesori de la celelalte disci-
pline. Gândul este acela că rolul Dum-
neavoastră este unul misionar, cultural 
şi de a identifica şi forma tineri cu 
diverse vocaţii, deci şi cu vocaţii ecle-
ziale. Să nu uitaţi de propria vocaţie 
eclezială şi de vocaţia religiei de a fi 
piatra din capul unghiului construcţiei 
educaţionale cu o nebănuită forţă for-
mativă şi integrativă. Felicit pe toţi 
cei care slujesc această revistă şi pe 
cei care slujesc catedrele de religie din 
municipiul şi judeţul Arad şi exprim 
disponibilitatea deplină a Facultăţii de 
a conlucra şi a da o bună mărturie de-
spre Hristos şi despre frumuseţea vieţii 
Bisericii în lumea actuală.

Vă dorim multe realizări în acti-
vitatea academică arădeană pe care 
o reprezentaţi cu cinste şi onoare, 
colaborare frumoasă cu profesorii şi 
studenţii, cu toate sufletele pe care le 
descoperiţi în calitate de preot. 

„Educaţia religioasă vizează temeluirea şi redescoperirea continuă a propriei 
fi inţe în lumina Modelului după care a fost creată, înseamnă aţi identifi ca 
rădăcinile transcendente ca fi inţă vieţuitoare în Hristos, Biserică şi istorie”

Interviu cu părintele profesor universitar dr. Cristinel Ioja, 
realizat de prof. Viorica Şandor - Colegiul Naţional ,,Moise Nicoară” Arad



CALEA MÂNTUIRII 4
Nr. 4, 2020

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.

ŞTIRIŞTIRIŞTIRI

Ierarhii arădeni au săvârşit slujbe de 
pomenire pentru poetul naţional Mihai 
Eminescu

Miercuri, 15 ianuarie 2020, când se împlinesc 170 de ani 
de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu, după 
Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Arhiepiscopală 
din Arad, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-
copul Aradului, împreună cu un sobor de preoţi şi di-
aconi, din care a făcut parte şi Arhid. Tiberiu Ardelean, 
inspector eparhial, a săvârşit o slujbă de pomenire pen-
tru poetul naţional Mihai Eminescu.

La finalul acesteia, Chiriarhul arădean a vorbit de-
spre importanţa comemorării a 170 de ani de la naşterea 
poetului naţional Mihai Eminescu pentru păstrarea 
continuă în conştiinţa poporului român a valorii per-
sonalităţii sale de geniu cu o contribuţie exemplară 
la îmbogăţirea limbii noastre literare, de asemenea, 
la dezvoltarea terminologiei ştiinţifice româneşti, ca 
om de cultură şi ştiinţă, politolog de larg orizont, stu-
diat şi apreciat de cercetători şi specialişti în materie. 
Ca unul mereu în căutarea adevărului s-a dovedit şi 
cel al credinţei, propunând împreună cu Ioan Slavici 
construirea unei catedrale ortodoxe în Bucureşti. Ca 
cinstire a Maicii Domnului, poetul a compus şi poezia 
Rugăciune, pe care, la finalul slujbei de pomenire, au 
interpretat-o Ierarhul dimpreună cu toţi cei prezenţi.

În Catedrala Veche din Arad, Preasfinţitul  Părinte 
Emilian Crişanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Ara dului împreună cu Părinţii consilieri eparhiali: Pr. 
Teodor Pavel şi Arhid. Mircea Proteasa, Pr. Flavius 
Petcuţ, Protopop al Aradului, Pr. Cristinel Ioja, decanul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad şi Pr. Pom-
piliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Ortodox 
din Arad, au săvârşit o slujbă de pomenire pentru po-
etul naţional Mihai Eminescu şi pentru toţi oamenii de 
cultură ai poporului român, astăzi fiind şi Ziua Culturii 
Naţionale.

La această slujbă de pomenire au fost prezenţi şi ele-
vii Seminarului Teologic Ortodox din Arad, însoţiţi de 
cadrele didactice de la această unitate de învăţământ.

La final, Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul a e -
vo cat personalitatea poetului naţional Mihai Eminescu, 

care în anul 1868 a poposit o lună în cetatea Aradului şi 
a amintit pe corifeii culturii române, trecuţi în veşnicia 
lui Dumnezeu.

De asemenea,  ierarhul a făcut o prezentare a impor-
tanţei Zilei Culturii Naţionale.

Depunere de jerbe şi coroane de fl ori de 
Ziua Culturii Naţionale

De Ziua Culturii Naţionale au fost depuse jerbe şi 
coroane de flori la monumentul lui Mihai Eminescu 
de pe strada Vârful cu dor, din faţa Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie Arad. La eveniment au participat 
reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie, ai Biroului de 
Presă al Inspectoratului, reprezentanţii Arhiepiscopiei 
Aradului, reprezentanţii Şcolii „Astra” Vagoane etc.

Aşa cum sublinia Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel, „Eminescu ne cheamă azi să iubim limba 
română, să o cunoaştem temeinic şi să o cultivăm cu 
iubire şi respect, ea fiind Patria spirituală a identităţii 
şi demnităţii noastre naţionale”. Prin lumina şi stră-
lucirea eminesciană în toate genurile literare se 
conturează profilul cultural şi sufletesc al unui om de 
o complexitate, de o reflexivitate, de o profunzime şi 
de o mare frumuseţe sufletească. Pe drept cuvânt este 
numit de Tudor Arghezi „Sfântul Preacurat al versului 
românesc”. Prin geniul său, prin intuiţia filosofică şi 
prin ethosul şi opera sa, prin lumina şi tăria iubirii care 
emană din fiinţa lui, însuşi Mihai Eminescu a creat 
pentru posteritate un monument şi un testament pentru 
eternitate.

Duminica după Botezul Domnului la 
Catedrala Arhiepiscopală din Arad

În Duminica după Botezului Domnului, 12 ianuarie 
2020, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la  Sfânta 
şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită de către un sobor 
de preoţi şi diaconi în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfân-
ta Treime” din Arad.

Cu acest prilej, Chiriarhul arădean a rostit un cu-
vânt de învăţătură pus sub titlul ,,Darurile Sfintelor 
Sărbători” (în baza citirilor scripturistice ale dumini-
cii: Efeseni 4; Matei 4), de la Dumnezeu pentru fiecare 
credincios, potrivit chemării fiecăruia spre desăvârşire, 
spre care ne îndeamnă şi imnografia zilei tributară 
citirilor biblice: harul mântuitor arătat tuturor oame-
nilor (cf. Tit 2, 11). Astfel creştinii sunt îndemnaţi a se 
întări pe piatra credinţei Bisericii spre fapte bune pen-
tru folosul personal şi obştesc. Începutul propovăduirii 
Mântuitorului este legat de cel al Sfântului Ioan Bo-
tezătorul privitor la pocăinţă şi care se dovedeşte în 
Sfânta Taină a Bisericii. În vederea îmbunătăţirii con-
tinue a fiinţei omeneşti legăturile de familie îşi au o 
însemnătate deosebită, respectând datoriile reciproce 
dintre părinţi şi copii aşa cum insistă şi prevederile 
anului omagial început.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa i-a binecuvân-
tat pe credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie.

Slujire arhierească în biserica Parohiei 
Arad-Grădişte I

Duminica după Botezul Domnului a însemnat pen-
tru credincioşii Parohiei Arad-Grădişte I, un moment 
de reală bucurie duhovnicească, deoarece în mijlocul 
credincioşilor a poposit Preasfinţitul Părinte Emilian 
Crişanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, 
care, în biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, 
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Din sobor au făcut parte şi Arhid. Mircea Proteasa, 
consilier economic şi Pr. Flavius Petcuţ, protopopul 
Aradului.

În cuvântul de învăţătură, Ierarhul a vorbit despre 
cele trei ispitiri la care a fost supus Mântuitorul, ca o 
etapă premergătoare propovăduirii Sale, propovăduire 
care începe după întemniţarea Sfântului Ioan Bo-
tezătorul, prăznuit cu câteva zile în urmă. Scopul ieşirii 
la propovăduire a Domnului, este bine evidenţiat de un 
verset din Evanghelia de astăzi, care este preluat dintr-
o profeţie a lui Isaia: ,,Poporul care stătea în întuneric 
a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în 
umbra morţii lumină le-a răsărit”. Preasfinţia Sa a vor-
bit si despre scoaterea lui Dumnezeu din spaţiul public 
ca un paradox al societăţii de astăzi: ,,Creatorul alun-
gat de creaturi”. La final Preasfinţitul Părinte Emilian 
a remarcat dinamismul parohiei, dar si faptul ca mulţi 
tineri sunt implicaţi în activitatea culturală şi liturgică.

Părintele Paroh Octavian-Mihai Blaj a mulţumit 
Preasfinţiei Sale pentru această vizită pastorală, dar şi 
pentru aprecieri, rugându-l ca şi pe viitor să poposească 
în mijlocul parohiei.

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


