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EDITORIAL

Poate se întreabă cineva de ce se citeşte 
Evanghelia slăbănogului de la Vitezda 
în perioada pascală. În cazul Sfântului 
Apostol Toma şi al Femeilor mironosiţe 
e destul de clar, dar slăbănogul?... Prob-
abil că această nedumerire e cauzată de 
separarea care există de multă vreme 
între Paşti şi Botez. În Biserica veche, 
cel puţin în epoca lui Tertulian († 220), 
Paştile erau un moment predilect pentru 
Botez. Imaginea mulţimilor de cate-
humeni care aşteptau la rând pentru 
a fi  botezaţi în baptisteriu (o clădire 
separată, în acele zile) şi care apoi in-
trau cu bucurie în biserică pentru a primi 
Mirungerea din partea episcopului a cre-
at în mintea creştinilor o asociere foarte 
strânsă între Paşti şi Botez. Amintirea 
acestei practici se mai păstrează astăzi în 
faptul că la Sfânta Liturghie de Paşti se 
cântă în loc de „Sfi nte Dumnezeule...” 
(imnul trisaghion) „Câţi în Hristos v-aţi 
botezat întru Hristos v-aţi şi îmbrăcat.” 
În vechime Paştile însemnau Botez, iar 
Botezul avea un aer pascal. Cele două 
erau legate inseparabil.

Aşa se poate explica faptul că Du-
minicile care urmează Duminicii Mi-
ro nosiţelor au în centru apa: femeia 
samarineancă Îl întâlneşte pe Hristos la o 
fântână, iar orbul din naştere îşi dobândeşte 
vederea spălându-se în izvorul Siloam-
ului. În mod similar, slăbănogul din 
Evanghelia de astăzi este vindecat de 
Hristos la o scăldătoare. Pentru creştinii 
de demult, apa din aceste pericope evan-
ghelice era o trimitere clară la Sfântul 
Botez. Tertulian arată că pogorârea îng-
erului în scăldătoare era o anticipare a 
puterii înnoitoare şi vindecătoare a Bote-
zului creştin (De baptismo, cap. 5).

Recitind povestea slăbănogului ob-
servăm că scăldătoarea nu i-a fost un 
izvor de vindecare ci, mai degrabă, de 
frustrare. Îl vedem suferind timp de 
treizeci şi opt de ani, zăcând lângă apă 
şi sperând într-o tămăduire inaccesibilă. 
Acest om aminteşte parcă de mitolog-
icul Tantal, condamnat să ispăşească o 
eternitate în Tartar, înconjurat de apă 
şi mâncare fără însă a le putea gusta. 
Aşa şi el: aştepta mereu, gândindu-se 
că într-o zi va putea ajunge şi el în apa 
izbăvitoare.

La scăldătoare l-a găsit Mântuitorul 

Iisus Hristos. Chiar şi atunci, când Dom-
nul îl întreabă „Vrei să te faci sănătos?” 
(Ioan 5, 6), el încă nu vede însănătoşirea 
decât în apa Vitezdei: „Doamne, nu am 
om care să mă arunce în scăldătoare 
când se tulbură apa; că, până când vin 
eu, altul se coboară înaintea mea.” Dar 
vindecarea nu i-a venit din scăldătoare, 
ci de la Iisus. I-a spus doar: „Scoală-te, 
ia-ţi patul tău şi umblă!” şi minunea s-a 
produs. Până la urmă, omul n-a avut ne-
voie de scăldătoare, ci de Hristos.

În plan simbolic, scăldătoarea este 
un chip al Legii, iar slăbănogul un chip 
al lui Israel care caută mântuirea în 
Lege. Omul este bolnav de mulţi ani, 
tot aşa cum Israel aşteaptă mântuirea 
dumnezeiască de multă vreme. Apa 
Vitezdei este tulburată de un înger, Le-
gea s-a dat poporului pe Sinai prin îngeri 
(Fapte 7, 53). Scăldătoarea avea cinci 
pridvoare, după cum Legea avea cinci 
cărţi. La fel cum slăbănogul nu s-a mai 
bizuit pe scăldătoare, ci s-a întors spre 
Iisus, şi Israel nu mai trebuie să caute 
mântuirea în Lege, ci în Hristos. Chipu-
rile şi umbrele lasă locul Adevărului.

Avem aici o expresie a contrastului 
dintre vechi şi nou, întâlnit la tot pasul 
în Sfânta Evanghelie după Ioan: apa 
Legii vechi şi vinul lui Hristos; templul 
cel vechi şi trupul lui Hristos; mana din 
pustie şi Pâinea care s-a pogorât din cer. 
Credinţa creştină implică această în-
noire a vechilor căi, potrivit chemării lui 
Dumnezeu de a intra în Sfânta Sfi ntelor 
„prin sângele lui Iisus, pe calea cea nouă 
şi vie pe care pentru noi a înnoit-o, prin 
catapeteasmă, adică prin trupul Său” 
(Evrei 10, 20). Este ceea ce a preves-
tit Isaia cu multe secole în urmă: „Nu 
vă mai amintiţi de întâmplările trecute 
şi nu mai luaţi în seamă lucrurile de 
altădată. Iată că Eu fac un lucru nou, el 
dă muguri; nu-l vedeţi voi oare?” (Isaia 
43, 18-19). Paştile sunt lucrul cel nou, 
iar viaţa cea nouă ne este dăruită în 
Botez. Slăbănogul a găsit această viaţă 
nu Vitezda cea veche, ci în Hristosul cel 
veşnic viu.

Anotimpul pascal ne aminteşte stă-
ruitor că tot în El vom găsi şi noi viaţă 
şi înnoire.
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Slăbănogul şi scăldătoarea

Deşi duminica aceasta se numeşte 
doar a slăbănogului, de fapt ea este 
a slăbănogului vindecat de Hristos. 
Însă nu doar minunea vindecării sale 
este zguduitoare, ci mai zguduitoarea 
este mila Domnului şi dragostea Lui 
fără margini, căci El îl caută pe acest 
om. De asemenea zguduitoare este şi 
suferinţa slăbănogului, aşteptarea lui, 
sărăcia şi singurătatea. Acestea din 
urmă sunt toate nişte cruci mari, pe care 
slăbănogul le-a purtat nu un an sau doi 
sau zece, ci treizeci şi opt de ani, adică o 
viaţă de om. Ajunsese deja la bătrâneţe 
ducând această suferinţă şi totuşi, el mai 
spera şi credea, stând la scăldătoarea 
Vitezdei. Şi aşteptând acolo, a strigat cu 
strigăt mare, care s-a auzit până la cer, 
cu strigăt de om singur şi neajutorat: 
„Doamne, nu am om!”   

După cum ştim, din când în când se 
întâmpla o minune la scăldătoare, când 
un înger al Domnului tulbura apa şi ori-
cine intra după tulburarea apei se făcea 
sănătos, indiferent de boala de care era 
cuprins. Slăbănogul zăcea acolo ca un 
vierme - după cuvântul lui David pro-
orocul şi împăratul, că „eu sunt vierme 
şi nu om” (Ps. 21, 6) - vrând să ajungă 
în apă, însă altul o lua înaintea lui de fi e-
care dată, poate pentru că acela era ajutat 
sau poate pentru că era mai zdravăn, iar 
slăbănogul nu avea om să-l ajute. Dar 
la el a coborât Omul-Hristos, Dumne-
zeul nostru, Care a plecat cerurile şi S-a 

făcut om pentru noi. Astăzi, cine merge 
la Ierusalim, va vedea că nu mai este 
apă în scăldătoarea Vitezdei. Şi aceasta 
pentru că nici Dumnezeu, şi nici noi nu 
mai avem nevoie de aşa ceva, întrucât 
avem adevărata şi marea Scăldătoarea 
a Vitezdei, care este Biserica. Nu apa 
aceea l-a vindecat pe slăbănogul de la 
scăldătoarea Vitezdei, ci Hristos. La fel 
este şi cu noi, căci pe noi ne vindecă 
Hristos, Care ne ţine şi ne iubeşte.

Să luăm aminte la ultimele cuvinte 
ale Evangheliei de azi, care spune: „Iată 
că te-ai făcut sănătos. De acum să nu 
mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fi e ceva mai 
rău.” Fiecare dintre noi suntem aseme-
nea acestui slăbănog. Când Dumnezeu 
ne deschide ochii, începem să vedem 
rănile, durerile, orbirea, slăbănogirea 
şi paralizia noastră sufl etească. Iar Sfi n-
ţii Părinţi zic că mai mare decât a în-
via morţii este să-ţi vezi păcatele. Or, 
dacă noi ne vedem toate slăbiciunile 
şi păcatele şi aşa mergem la Cel care a 
biruit moartea şi iadul, adică la Hristos 
şi la Biserica Lui – Vitezda cea nouă 
– atunci nu vom mai muri în veac, căci 
se zice: „cel ce crede în Mine, chiar 
dacă va muri, va trăi” (In 11, 25), întrucât 
s-a mutat de la moarte la Viaţă. Iar dacă 
fi ecare dintre noi ne-am văzut măcar 
puţin, „ca prin ghicitură” (1Cor 13, 12), 

Pr. Adrian MURG

Continuare în pagina 2
Pr. Ştefan NEGREANU

PREDICA

Vitezda cea nouă - Biserica lui Hristos -  este 
locul în care ne vindecă Dumnezeu

Duminica a VI-a după Paşti – a slăbănogului de la Vitezda
„După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta 
Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea 
zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Dom-
nului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se 
făcea sănătos, de orice boală era ţinut. Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. 
Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te 
faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se 
tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul 
tău şi umblă. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. 
Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El le-a 
răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este 
omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o 
parte din mulţimea care era în acel loc. După aceasta Iisus l-a afl at în templu şi i-a zis: Iată că te-ai 
făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fi e ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a 
spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos.” (Ioan 5, 1-15)
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păcatele şi beteşugurile noastre, este 
pentru că Dumnezeu ne-a deschis ochii 
prin suferinţe, boli sau necazuri, prin 
întristări şi nevoi şi atunci am început 
să venim la Vitezda lui Hristos, adică la 
Biserică şi să ne vindecăm. 

Afundarea noastră în apa Vitezdei 
este dumnezeiescul Botez, iar curăţirea 
noastră de mai apoi, de orice boală şi 
răutate, se face prin dumnezeiasca Taină 
a Spovedaniei, a curăţirii păcatelor şi 
prin îmbăierea şi spălarea veşmintelor 
noastre sufleteşti în sângele Mielului, 
cum zice cuvântul Apocalipsei (Ap. 12, 
11). Împărtăşirea cu Trupul şi Sângele 
Mântuitorului este Vitezda cea nouă. Şi 
toate aceste Taine sunt pridvoarele cele 
pline de viaţă pe care ni le-a dat Hristos 
prin Biserica Sa. 

Însă cine vine în Biserica lui Hristos 
din suferinţa, nebunia şi moartea lumii şi 
apoi lasă garda jos, este pierdut. Dacă am 
trecut prin atâtea greutăţi, dureri şi neca-
zuri în lume, până am ajuns în Biserică, 
unde ne mângâie şi ne vindecă Mântu-
itorul, înviindu-ne, iar aici nu continuăm 
să luptăm şi nu vrem să înţelegem că 
vor veni greutăţi şi suferinţe mai mari, 
atunci vom fi pierduţi. Căci lupta nu s-a 
terminat după ce am intrat în corabia lui 
Hristos, care duce la viaţa veşnică şi la 
Împărăţia cea netrecătoare. Iar cel care 
ne-a chinuit atât de mult când am umblat 
aiurea şi fără ştiinţă în lume, dorind să 
ne piardă, nu a plecat şi nici nu luptă mai 
puţin împotriva noastră, ci dimpotrivă, 
lupta sa este mai puternică. Diavolul 
luptă cu putere mare împotriva celor care 
se silesc să stea în Biserica lui Hristos, 
pentru că pe aceştia vrea să-i doboare 
– cei din lume fiind deja doborâţi şi abia 
vii, precum cel căzut între tâlhari, din 
pilda samarineanului milostiv. Unde mai 
este puţină viaţă şi căutare a lui Hristos 

- adică în Biserică, acolo luptă cel vi-
clean să ne doboare şi pentru aceasta dă 
o luptă înfricoşătoare. Iar cel care lasă 
aici garda jos, se va pierde şi îl va pierde 
şi pe cel de lângă el.

Trebuie să fim înţelepţi şi să în-
ţelegem că în această lume nu este timp 
de şedere, de odihnă şi de pace, căci 
Mântuitorul zice: „n-am venit să aduc 
pace, ci sabie” (Mt. 10, 34). Însă aici 
nu este vorba despre sabie şi război în-
tre oameni, ci de războiul dintre noi şi 
toate puterile demonice. Dacă nu luăm 
seama la aceasta, ni se va întâmpla un 
lucru înfricoşător, de care Mântuitorul 
ne avertizează prin slăbănogul vindecat: 
„De acum să nu mai păcătuieşti, ca să 
nu-ţi fie ceva mai rău” (In 5, 14).

În continuare vom vedea cum, 
deşi venind în Biserică la slujbe şi îm-
părtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele lui 
Hristos, putem totuşi să ne pierdem su-
fletul. Sfinţii Părinţi învaţă că trei mari 
draci se luptă cu sufletul omului care 
vine şi este în Biserică: neştiinţa, uita-
rea şi lenea. Neştiinţa îi luptă mai mult 
pe cei care sunt în afara Bisericii, pen-
tru ca aceştia să nu afle niciodată că este 
mântuire şi scăpare prin dragostea şi 
jertfa lui Hristos, să nu afle de lucrarea şi 
Biserica Mântuitorului şi să nu cunoască 
adevărul credinţei. Şi aşa, neştiind nimic, 
ei sunt prinşi uşor de gândurile pierzării, 
depresie şi deznădejde şi sunt cuprinşi 
de toate patimile care caută să-i omoare. 
Acest demon stăpâneşte mai ales în 
lume, dar el lucrează şi în Biserică, la 
cei are, odată ajunşi aici, cred că dacă 
s-au spovedit, s-au împărtăşit şi vin la 
biserică, nu trebuie să cunoască prea 
multe despre Hristos şi Biserica Lui, 
despre mântuire şi cuvântul lui Dum-
nezeu. Astfel, ei rămân ignoranţi în 
multe privinţe. Însă Sf. Ap. Petru zice: 
„să fiţi gata totdeauna să răspundeţi ori-

cui vă cere socoteală despre nădejdea 
voastră” (1 Pt. 3, 15). Aşadar trebuie să 
fim în stare să ne susţinem credinţa şi 
să o mărturisim în faţa oricui. Însă noi, 
de prea multe când vin sectari sau schis-
matici şi ne spun tot felul de lucruri, 
ne arătăm ignoranţa şi nu ştim ce să le 
răspundem. Ca atare, Duhul Sfânt nu 
poate să lucreze prin noi din cauză că nu 
ne-am interesat mai mult despre credinţa 
noastră, ca să ne intre în suflet, în inimă 
şi în minte şi să putem da mărturie. Iar 
omul de lângă noi moare, pentru că, 
aruncându-ne tot felul de vorbe în faţă, 
noi nu ştim să-i dăm un cuvânt. Căci, 
dacă am fi avut un cuvânt precum focul, 
în Duhul Sfânt, poate acel om s-ar fi în-
tors şi s-ar fi mântuit.

Celălalt diavol care lucrează în noi, 
cei din Biserică, este uitarea, deşi acela 
lucrează şi în cei care nu sunt în corabia 
lui Hristos. Sf. Nicolae Velimirovici zice 
că noi suntem ca unii care ne-am pornit 
hotărâţi la un drum şi, călătorind pe cale, 
poposim undeva şi ne facem foc în mi-
jlocul drumului, stând şi încălzindu-ne 
la el, precum Petru în curtea arhiereului, 
şi ne lepădăm de Hristos. Astfel, ne 
încălzim la focul lumii acesteia, la plă-
cerile şi moliciunile ei, şi uităm de dru-
mul nostru şi unde trebuie să mergem. 
Demonul uitării ne luptă pe noi, cei din 
Biserică, pentru a uita cu ce rost am ve-
nit în ea. Căci Mântuitorul zice în pilda 
semănătorului că sămânţa „semănată 
în spini este cel care aude cuvântul, dar 
grija acestei lumi şi înşelăciunea avuţiei 
înăbuşă cuvântul şi îl face neroditor” (Mt. 
13, 22). Să ne cercetăm şi să recunoaştem 
că, de prea multe ori, şi noi uităm de ros-
turile şi de datoria noastră creştinească, 
uităm de dragostea pe care trebuie să o 
arătăm celuilalt. Căci Hristos zice: „Întru 
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi uceni-
cii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă 

de alţii” (In 13, 35). Nu vom fi mântuiţi 
pentru că suntem în Biserică, ci dacă vom 
arăta dragoste unul faţă de altul. 

Al treilea demon foarte mare care îi 
luptă pe credincioşi este lenea. Prima şi 
cea mai mare poruncă este: „să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău din toată inima 
ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău 
şi din toată puterea ta” (Mc. 12, 30). Iar a 
doua e aceasta: „Să iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi” (Mc. 12, 31). Aşadar 
noi uităm aceste porunci şi nu le lucrăm, 
arătând celorlalţi nemulţumire şi judecân-
du-i. Uităm şi nu lucrăm cuvântul lui 
Hristos, care zice: „toate câte voiţi să vă 
facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi 
lor” (Mt. 7, 12). Dacă vom umbla după 
poftele lumii acesteia, deşi îmbrăcaţi cu 
haină creştină, însă uitând de rosturile no-
astre şi stând în Biserică într-o delăsare, 
dacă nu ne vom încălzi la focul iubirii 
dumnezeieşti, ca să fim aprinşi şi să ardă 
şi celălalt de lângă noi în acest foc, atunci 
va veni peste noi ceva mai rău decât a fost 
până am venit în Biserică, căci aşa a zis 
Hristos: „De acum să nu mai păcătuieşti, 
ca să nu-ţi fie ceva mai rău”. 

Aşadar, odată ajunşi în Biserică, să 
ne îndreptăm şi să ne vedem păcatele, 
ducându-ne crucea fără să ne plângem 
că ne este greu. Să luăm aminte la acest 
slăbănog, care şi-a dus cu atâta smerenie 
crucea suferinţei, singurătăţii şi sărăciei, 
deşi nu avea niciun om să-l ajute. Dar 
noi Îl avem pe Hristos, după cum şi 
slăbănogul L-a avut până la urmă; pe 
Hristos care S-a făcut Om pentru noi. Să 
luăm aminte că Omul acesta este cu noi, 
în mijlocul nostru şi ni Se dăruieşte, iar 
noi trebuie să ne silim să ne îndreptăm, 
ca nu cumva, crezând noi că suntem în 
Biserica lui Hristos şi, deci, mântuiţi, să 
pierim. Să ne ajute Dumnezeu să vedem 
Lumina vieţii şi să trăim întru Învierea 
Lui, înviind şi noi! Hristos a înviat! 
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Dumnezeu este „blând şi smerit cu inima” 
iar atunci când Cuvântul s-a întrupat, slava Sa 
s-a ascuns sub trup omenesc, căci „Smerenia 
este haina lui Dumnezeu.” De aceea noi, tre-
buie să-L urmăm pe Dumnezeu în smerenie, 
aşa ne vom îmbrăca în Hristos. Prin smerenie 
dobândim înfierea. Prin smerenie dobândim 
iertarea multor păcate grele.  Faptele bune 
fără smerenie devin nefolositoare.  Aşa cum 
este sarea în bucate aşa trebuie să fie şi sme-
renia între virtuţi. Smerenia ne face fii ai lui 
Dumnezeu cu adevărat şi ne deschide Porţile 
Raiului uneori chiar şi fără multe fapte bune. 
Smerenia instaurează iubirea între oameni.  
În acest sens Sfântul Isaac Sirul spunea: „Pe 
cel smerit la cuget nu-l dispreţuieşte omul 
niciodată: Nu-l jigneşte cu cuvântul, nu-l 
nesocoteşte. Odată ce-l iubeşte Stăpânul, e 
iubit de toţi. El iubeşte pe cei săraci şi toţi 
îl iubesc pe el. Toţi îl doresc şi în tot locul 
unde se apropie, apare ca un înger de lumină 
şi i se arată cinstire. Şi de vorbeşte înţeleptul 
şi învăţătorul se opresc, pentru că îi dau ce-
lui smerit loc să vorbească. Ochii tuturor 
privesc spre gura lui, ca să vadă ce cuvânt 
va ieşi din ea. Şi tot omul aşteaptă cuvintele 
lui, ca şi cuvintele lui Dumnezeu… Toţi îl 
privesc ca pe Dumnezeu, deşi cuvântul lui e 
simplu şi nearătos şi smerit la vedere.”

Celui smerit şi animalele sălbatice i se 
supun şi nu îi fac nici un rău. În aghiografie 
se găsesc numeroase relatări despre cum 
animalele sălbatice se supun celor smeriţi. 
Astfel Sântului Gherasim de la Iordan se 
spune că îi slujea un leu, Sfântului Serafim 
de Sarov îi slujea un urs. Chiar şi demonii 
nu au putere asupra celui smerit ci se fac una 
cu pământul şi toată viclenia lor se destramă. 
Astfel Sfântul Isaac Sirul defineşte smerenia 
ca a fi o putere tainică, dobândită de sfinţi 

atunci când ajung la starea de desăvârşire.
Smerenia a fost dăruită apostolilor în 

ziua Cincizecimii, când au primit putere de 
sus. Smerenia îl desăvârşeşte pe nevoitor şi 
îi dăruieşte Împărăţia Cerurilor. Smerenia 
prin urmare este un dar de la Dumnezeu, este 
un dar suprafiresc şi se naşte din pocăinţă 
adevărată. Nu tot cel ce este blând, tăcut, 
cumpătat sau umil poate fi numit şi smerit.

Smerenia se caracterizează prin încre-
dere în Dumnezeu. În exterior smerenia se 
evidenţiază prin: înfăţişare umilă, haine 
sărăcăcioase, lipsa curiozităţii, a vorbăriei, 
în cinstirea celorlalţi, în răbdarea jignirilor, a 
necazurilor etc. Dar dacă în inimă nu există 
smerenie, cea din exterior este falsă. Smerita 
cugetare e urmată de blândeţe, de cuvinte 
calculate, de răbdare, de neiubirea vieţii 
trecătoare, de răbdare în încercări, de evla-
vie etc.

Smerenia se naşte din prezenţa lui Dum-
nezeu în inimă. Omul se smereşte atunci 
când cunoaşte măreţia lui Dumnezeu şi pro-
pria nimicnicie. Un om smerit nu are curajul 
să rostească uneori cuvinte în prezenţa Celui 
ce este mai presus de grăire, în prezenţa Ce-
lui ce orbeşte ochii Serafimilor şi ai Cărui 
tărie zoreşte dansul cetelor lor şi revarsă 
tăcere peste toate treptele lor. Şi numai 
atât îndrăzneşte să  zică şi să se roage în 
rugăciunea sa cel smerit cu cugetul: „ Fie 
Doamne, mie după voia Ta!” spune Sfântul 
Isaac Sirul. Această rugăciune tăcută duce la 
dumnezeieşti contemplări.

Înţelepciune este atunci când cel care a 
dobândit smerenie în inimă are repulsie faţă 
de această lume păcătoasă şi plină de ispite. 
Şi aceasta înseamnă mort lumii. Mustrările 
conştiinţei sunt tot un semn de smerenie. O 
critică la adresa oamenilor sau la adresa Pro-

niei divine pentru întâmplările vieţii sunt tot 
semn al lipsei de smerenie. Resemnat în faţa 
întâmplărilor înseamnă o prezenţă a smereni-
ei, şi anunţă pacea sufletească şi liniştea sau 
lipsa oricărei tulburări, anunţă odihna oricare 
ar fi ispita care-l supără. Smerenia dăruieşte 
curaj în mijlocul circumstanţelor vieţii, prin 
încrederea în Pronia dumnezeiască, care te 
apără de tot răul.

Prin smerenie omul încercat este îm-
păcat sau rămâne împăcat cu Dumnezeu. 
Cel smerit se teme doar de Dumnezeu.  Cel 
smerit se teme să nu-l supere pe Dumnezeu 
cu vreo faptă sau vreun gând păcătos. Sme-
renia se naşte chiar din frica de Dumnezeu 
şi dăruieşte bucurie duhovnicească.  Cel 
smerit este inocent ca un copil. De aceea 
Iisus ne îndeamnă să fim curaţi precum co-
piii: „De nu veţi fi precum copiii, nu veţi  
intra în Împărăţia Cerurilor.”  (Matei 18, 
3). Dumnezeu îi ocroteşte pe copii, la fel şi 
pe cei smeriţi. Prin urmare atunci când eşti 
smerit întri într-o relaţie specială cu Dum-
nezeu. Între smerenie şi rugăciune există o 
legătură foarte puternică.  Fericit este omul 
care-şi cunoaşte slăbiciunea. Sfântul Isaac 
Sirul zice: „Iar când cineva cunoaşte că este 
lipsit de ajutorul lui Dumnezeu, face multe 
rugăciuni şi cu cât le înmulţeşte pe acestea, 
cu atât se smereşte mai mult în inima sa.”

Smerenia este un dar şi este bine să o cer-
em de la Dumnezeu. Smerit este şi acela care 
evită luxul şi grijile acestei lumi, care evită 
distracţiile şi plăcerile pământeşti.  A trăi ca 
un exilat în această lume, a fi asemeni unui 
oaspete în societatea omenească înseamnă a 
fi iubitor de smerenie.

Smerit este şi cel care-şi aduce perma-
nent aminte de păcatele sale, de limitele sale, 
de nimicnicia sa. Smerit este acela care rabdă 

permanent umilinţele şi cuvintele aspre, care 
rabdă fără cârtire jignirile şi acuzaţiile şi 
atunci este aproape de desăvârşire şi îngerii 
din ceruri îi împletesc coroniţe.

Ochii lui Dumnezeu sunt permanent spre 
cei smeriţi ca să-i înveselească, iar faţa Lui 
e înaintea celor mândri ca să-i smerească.  
Smerenia atrage întotdeauna mila lui Dum-
nezeu, dar întâmplările celor mândri sunt 
grele. Aşadar, smerenia ne înalţă pe când 
mândria ne coboară.

Adevărata smerenie se dezvăluie în cin-
stea arătată faţă de aproapele mai mult decât 
o merită, spune Sfântul Isaac Sirul. Cel 
smerit îşi întâmpină aproapele cu respect, 
cinstire şi iubire. În acest sens Sfântul Isaac 
Sirul spune: „ Sileşte-te, când te întâlneşti cu 
aproapele tău, ca să-l cinsteşti mai presus de 
măsura lui. Sărută-i mâinile şi picioarele şi 
ţine-i-le adeseori cu multă cinstire şi pune-
le pe ochii tăi şi laudă-l chiar şi pentru cele 
ce nu le are. Iar când se desparte de tine, 
spune-i tot binele şi tot ceea ce este spre cin-
stirea lui. Căci prin aceasta si prin unele ca 
acestea îl atragi pe el la tine… şi vei semăna 
în el seminţele virtuţii.”  Aceasta înseamnă 
a avea iubire autentică, neprefăcută faţă de 
aproapele nostru. Un om smerit cu adevărat 
nu se supără, ci cere chiar el iertare. 

Au existat sfinţi în vechime, care şi-au 
pus masca nebuniei pentru smerenie şi au in-
sinuat  păcate pe care nu le săvârşiseră. Etica 
monahală totuşi îndeamnă nevoitorul să nu 
facă fapte vrednice de osândă, chiar dacă 
scopul acestora este dobândirea smereniei.

Prof. Amalia STANA

Smerenia din inimă
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Facultatea de Teologie Ortodoxă 
„Ilarion V. Felea” din Arad a or-
ganizat marţi, 14 mai 2019, două 
simpozioane naţionale: studen-
ţesc-masteral şi doctoral. Sim-
pozionul Naţional Studenţesc-
Masteral se desfăşoară sub ge-
nericul Exigenţe ale pastoraţiei şi 
misiunii Bisericii în parohiile ru-
rale, iar Simpozionul Naţional al 
Doctoranzilor se intitulează Ro-
lul Bisericii Ortodoxe în cultura 
română. De la primele tipărituri 
la exigenţele mediatice actuale. 
Manifestările academice şi cul-
turale se desfăşoară sub egida 
Arhiepiscopiei Aradului şi a 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad printr-un proiect sprijinit de 
Ministerul Educaţiei Naţionale.

Lucrările simpozionului s-
au deschis la ora 9.00, în Aula 
Facultăţii de Teologie. La de-
schiderea festivă au luat parte 
Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. 
Timotei Seviciu, Arhiepisco-
pul Aradului, Prof. Univ. Dr. 
Codruţa Stoica, Prorectorul Uni-
versităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad, Pr. Prof. Univ. Dr. Cris-

tinel Ioja, Decanul Facultăţii 
de Teologie, Pr. Prof. Univ. 
Dr. Constantin Rus, Directorul 
Şcolii doctorale, profesorii, 
studenţii, masteranzii şi doctor-
anzii teologi arădeni, precum 
şi studenţii, masteranzii şi doc-
toranzii de la celelalte facultăţi 
de teologie din ţară, invitaţi la 
aceste manifestări.

În deschiderea manifestării, 
Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, 
Decanul Facultăţii de Teolo-
gie, a adresat cuvânt de sa-
lut invitaţilor de la prezidiu 
şi din sală, precum şi tuturor 
participanţilor. A urmat apoi, 
cuvântul Doamnei Prof. Univ. 
Dr. Codruţa Stoica, Prorectorul 
Universităţii „Aurel Vlaicu”. 
Din partea studenţilor a vorbit 
domnul student Cătălin-Iulian 
Drăgan, anul III de studii, spe-
cializarea Teologie Pastorală, 
iar din partea doctoranzilor a 
vorbit Pr. Drd. Vlad-Sergiu 
Sandu, profesor la Seminarul 
Teologic din Arad. În încheierea 
festivităţii Înaltpreasfinţitul Ar-
hiepiscop Timotei a adresat ce-

lor prezenţi un cuvânt de salut 
şi de binecuvântare.

Tot în cadrul deschiderii 
festive au fost lansate şi prezen-
tate volumele celor două sim-
pozioane studenţesc-masteral 
şi doctoral, organizate de către 
Facultatea de Teologie din Arad 
în anul 2018. Cele două volume 
întrunesc studiile studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzi-
lor participanţi la simpozioa-
nele desfăşurate anul trecut, 
evidenţiind, totodată, impli-

carea Facultăţii de Teologie din 
Arad în activitatea de cercetare 
la nivelul studenţilor, masteran-
zilor şi doctoranzilor.

După deschiderea festivă au 
urmat secţiunile simpozioanelor, 
care s-au desfăşurat pe durata 
întregii zile de marţi incluzând 
dezbateri, pauze de cafea şi con-
cluziile simpozionului.

Manifestările s-au bucu-
rat de participarea studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor 
facultăţilor de teologie din 

Bucureşti, Sibiu, Cluj-Nap-
oca, Iaşi, Craiova, Alba-Iu-
lia, Oradea, Caransebeş şi bi-
neînţeles, ai facultăţii gazdă, 
înscriindu-se în manifestările 
Anului omagial al satului româ-
nesc (al preoţilor, învăţătorilor 
şi primarilor gospodari) şi Anu-
lui comemorativ al patriarhilor 
Nicodim Munteanu şi Iustin 
Moisescu şi al traducătorilor de 
cărţi bisericeşti.

Protos. Nicolae M. TANG

Două simpozioane naţionale la Facultatea de Teologie din Arad

Profesori ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad au conferenţiat la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Presov

În perioada 6-9 mai 2019, preoţii profe-
sori Caius Cuţaru şi Filip Albu, de la Fac-
ultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. 
Felea din cadrul Universităţii Aurel Vla-
icu din Arad, au susţinut câte o conferinţă 
teologică în faţa studenţilor Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă a Universităţii de 
Presov (Slovacia). Prezenţa acestora în 
Slovacia a fost prilejuită de participarea 
într-un program de mobilitate ERAS-
MUS+.

Pr. Conf. Univ. Dr. Caius Cuţaru a 
prezentat în faţa audienţei conferinţa 
intitulată Homo religiosus in the Vi-
sion of Mircea Eliade (Homo religiosus 
in viziunea lui Mircea Eliade). Potri-
vit lui Mircea Eliade, Homo religiosus 
denumeşte fiinţa umană în integralitatea 
sa, omul complet sau omul deplin, căci 
fără sublinierea acestei dimensiuni nu 
am putea vorbi despre omul societăţilor 
arhaice, dar nici despre omul societăţilor 
moderne. Homo religiosus reprezintă o 
categorie universală, funcţională în sfera 

istoriei religiilor pentru a desemna omul 
ce se raportează în permanenţă la sacru, 
omul care îşi ordonează existenţa după 
repere axiologice religioase. Cu toate 
acestea, cu categoria lui homo religio-
sus se operează de puţin timp, fiind una 

recentă şi impusă în cercurile ştiinţifice 
de savantul român. Precursori ai dez-
baterilor în jurul problematicii omului 
religios întâlnim începând din secolul 
al XVII-lea, însă discuţia asupra aces-
tei tipologii umane s-a animat în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea şi mai 
ales în secolul XX.

În cea de-a doua prelegere, Pr. Lect. 
Univ.  Dr. Filip Albu şi-a axat prezentar-
ea pe evidenţierea câtorva aspecte privi-
toare la mijloacele practice de catehizare, 
discuţiile ulterioare avute cu studenţii 
axându-se pe reliefarea oportunităţilor 
şi limitelor utilizării reţelelor moderne 
de socializare, recomandate de către spe-
cialiştii în comunicare pentru a fi folosite 
în activitatea catehumenală a Bisericii.

În cadrul discuţiilor avute împreună 
cu decanul Facultăţii  de Teologie din 
Presov, Prof. Dr. Ján ŠAFIN, s-au obser-
vat câteva  dintre rezultatele cooperării 
dintre cele două instituţii teologice între 
care există acord de parteneriat academic, 
procedând-se la un schimb de publicaţii 
ştiinţifice produse în cadrul celor două 
Facultăţi de Teologie Ortodoxă.

F. A.
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Conferinţa preoţească de primăvară din 
cadrul Protopopiatului Ortodox Român Arad
Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului 
Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop 
al Aradului, preoţii din cadrul Protopopiatului Ortodox 
Român Arad, s-au întrunit miercuri, 15 mai 2019, la 
conferinţa preoţească de primăvară.În conformitate 
cu prevederile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, tema conferinţei a fost: „2019 – Anul oma-
gial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi 
primarilor gospodari)”. Conferinţa a fost precedată de 
slujba de Te-Deum, săvârşită în Catedrala Veche din 
Arad, iar lucrările conferinţei s-au desfăşurat mai apoi 
în sala de şedinţe a Oficiului Protopopesc Arad.

Conferinţa a fost prezidată de către Înaltpreasfinţitul 
Părinte Arhiepiscop Timotei, iar din prezidiu au mai 
făcut parte Arhim. dr. Teofan Mada – vicar administra-
tiv, Protos. dr. Iustin Popovici – consilier cultural, Pr. 
drd. Silviu Faur – consilier bisericesc, Arhid. Mircea 
Proteasa – consilier economic, Arhid. dr. Tiberiu Arde-
lean – inspector eparhial şi Pr. Flavius Petcuţ – proto-
pop al Aradului.

Părintele protopop a adresat cuvântul de bun venit 
tuturor celor prezenţi, iar în continuare a trasat câteva 
idei cadru cu privire la tema conferinţei, îndemnând 
preoţii să caute să cultive valorile creştine în sufletele 
creştinilor din parohiile de la sate, care, cu toate că au 
fost oameni simpli, au reuşit să menţină vie Ortodoxia 
în acele comunităţi. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-
cop Timotei a deschis lucrările conferinţei, făcând o 
retrospectivă a satului românesc, insistând asupra stat-
utului pe care l-au avut românii în comunităţile în care 
au trăit. Înaltpreasfinţia Sa, în cuvântul de încheiere a 
îndemnat preoţii să cultive în rândurile credincioşilor 
de la sate, dragostea faţă de Ţară, Neam şi Biserică, ca 
unii care sunt apostoli ai satelor. Referenţi la lucrările 
de la conferinţă au fost: Pr. Bogdan Oneţ, cu referatul 
„Biserica şi educaţia: nume de învăţători şi dascăli 
vrednici ai satului românesc, prezenţi în memoria şi 
cultura românească”, Pr. Gabriel Gosta, cu referatul 
„De la cronicile parohiale la scrierile monografice sau 
istoria aşa cum au trăit-o românii” şi Pr. Ioan Pagubă, 
cu referatul „Satul românesc în crâmpeie de amintiri”.

La finalul conferinţei a luat cuvântul Pr. prof. dr. 
Cristinel Ioja, decanul Facultăţii de Teologie din Arad, 
care a atras atenţia asupra pericolelor care planează 
asupra satului românesc, din care a amintit: înstrăinarea 
de comunitate, decalajul dintre economic şi spiritual, 
mutaţiile sociale care duc la depopulare, venirea al-
tor creştini în sate, cu un alt set de valori. La sfârşitul 
conferinţei Pr. Flavius Petcuţ, a mulţumit Chiriarhului, 
membrilor permanenţei şi preoţilor pentru prezenţă, 
precum şi referenţilor pentru reuşita conferinţei.

Sfinţire de capelă mortuară şi Vecernie în 
Parohia Chier
În după amiaza Duminicii a 3-a după Paşti (a Miro-
nosiţelor), 12 mai 2019, credincioşii din Parohia Chier, 

Protopopiatul Ineu, au avut bucuria de a-l primi în 
mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhi-
episcopul Aradului, care a răspuns invitaţiei preotului 
paroh Voicu Ivănuţ, pentru a sfinţi capela mortuară din 
cimitirul localităţii.Chiriarhul a fost întâmpinat de un 
ales sobor de preoţi, în frunte cu părintele Adrian Zaha, 
protopopul Ineului, oficialităţile locale şi mulţime mare 
de credincioşi. Cu această ocazie Ierarhul a săvârşit 
slujba de sfinţire a noii capele mortuare.

Chiriarhul Eparhiei arădene a mulţumit tuturor 
celor ce au contribuit la construirea acestei capele, a 
recomandând pe mai departe necesitatea construirii 
acestora în toate parohiile. După aceasta, în biserica 
parohială cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, încon-
jurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, a 
săvârşit Slujba Vecerniei.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a adresat ce-
lor prezenţi un cuvânt de învăţătură pus sub titlul ,,Zi 
amintitoare a miisiunii creştine” (în baza citirilor scrip-
turistice ale Duminicii a 3-a după Paşti), cu incursi-
une istorică din vremea Sfinţilor Apostoli în curgerea 
vremii prin atestarea ierarhiei bisericeşti, în mod de-
osebit a mărturiei diaconilor şi diaconiţelor, în împle-
tirea cultului cu activitatea samariteană sau pe tărâm 
social. Aceasta exemplificată cu strădaniile actuale ale 
Bisericii Ortodoxe Române şi în cadrul Anului oma-
gial al satului românesc.

IPS Părinte Timotei a resfinţit biserica 
Parohiei Sintea Mare
În Duminica Mironosiţelor, 12 mai 2019, Înaltprea-
sfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a 
poposit în Parohia Sintea Mare, Protopopiatul Arad. 
Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat de Părintele Fla-
vius Petcuţ, protopopul Aradului şi de către preotul 
paroh Ioan Pavel, înconjuraţi de preoţii din vecinătate, 
oficialităţile locale şi mulţimea de credincioşi.Cu acest 
prilej, Chiriarhul arădean a săvârşit Slujba de târno-
sire a bisericii cu hramul ,,Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul” după care a săvârşit Sfânta Liturghie 
arhierească. Din soborul slujitor a făcut parte şi 
Părintele Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial. 
Credincioşii prezenţi au avut posibilitatea de a trece şi 
a se închina în Sfântul Altar.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul arădean a vor-
bit despre ,,Întărirea credinţei în înviere” (cf.citirilor 
scripturistice ale duminicii: Fp. Ap. 6; Mc. 15-16), 
sau ceea ce au dobândit mironosiţele spre luminarea 
ucenicilor Mântuitorului şi a tuturor celor ce primesc 
adevărul creştin. Totodată, Ierarhul a tâlcuit numirea 
de mironosiţă în contextul învăţăturii despre Sfânta 
Taină a Mirului ca pecete a darului Sfântului Duh pe 
fiecare nou botezat, spre lucrarea bisericească a cleru-
lui şi poporului, adică a preoţilor de mir şi mirenilor, 
a întregului cin monahal, a subliniat Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Pă-
rinte Timotei a oferit preacucernicului părinte paroh 

Ioan Pavel, preot în această parohie de peste două 
decenii, distincţia de iconom stavrofor. Răspunsurile 
liturgice au fost date de către un grup de studenţi de 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” 
din Arad.

În final, preotul paroh  Ioan Pavel, în cuvântul său, 
a mulţumit Bunului Dumnezeu  pentru tot ajutorul şi 
toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste 
comunitatea creştinilor dreptmăritori din Sintea Mare. 
Apoi, i-a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timo-
tei pentru purtarea de grijă arătată, pentru osteneală 
şi prezenţă, precum şi pentru distincţia oferită, apoi 
preoţilor prezenţi, dar şi bunilor credincioşi pentru tot 
ajutorul.

O elevă a Seminarului Teologic Ortodox 
din Arad premiată la etapa naţională a 
Olimpiadei de Religie pentru Seminariile 
Ortodoxe
În perioada 8-12 Mai 2019, la Caransebeş, s-a desfăşurat 
etapa naţională a Olimpiadei de Religie pentru Liceele 
şi Seminariile Teologice Ortodoxe din România, acest 
eveniment fiind organizat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, în parteneriat cu Inspectoratul şcolar Jude-
ţean Caraş-Severin şi Episcopia Caransebeşului.

La această etapă a olimpiadei, Seminarul Teologic 
Ortodox din Arad a fost reprezentat de trei eleve: Mateş 
Georgiana (clasa a IX-a), Bădărău Valentina (clasa a 
X-a) şi Milovan Albertina (clasa a XI-a), însoţite de pr. 
prof. Vlad – Sergiu Sandu şi pr. prof. Pompiliu Gavra, 
directorul acestei instituţii. Festivitatea de deschidere 
a avut loc miercuri, 8 Mai, în catedrala episcopală 
din Caransebeş, cu hramul „Învierea Domnului”, iar 
proba scrisă a avut loc a doua zi, 9 Mai. Toate cele 
trei reprezentante ale Seminarului arădean au avut o 
prestaţie meritorie. Eleva Georgiana-Mihaela Mateş, 
din clasa a IX-a, coordonată de pr. prof. drd. Vlad-
Sergiu Sandu, a obţinut Menţiune la Studiul biblic al 
Vechiului Testament.

Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă, 11 
Mai, în Sala de conferinţe „Mitropolitul Nicolae 
Corneanu” din incinta Centrului Eparhial al Episcopiei 
Caransebeşului. Elevii au fost premiaţi de către 
PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, în prezenţa 
pr. conf. univ. dr. Nicuşor Beldiman, consilier pa-
triarhal, a domnului conf. univ. dr. Vasile Timiş şi a 
domnului Cătălin Pîslaru, inspectori generali în cadrul 
Ministerului Educaţiei Naţionale, a domnului Petru 
Andea, secretar de stat, şi Romeo Moşoiu, consilier al 
Ministerului Educaţiei Naţionale.

Aceste rezultate confirmă încă o dată calitatea 
actului educaţional desfăşurat în cadrul Seminarului 
Teologic Ortodox din Arad.

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


