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EDITORIAL

Debutul acestui nou an şcolar ne aduce 
iar, în prim-planul atenţiei noastre: elevi, 
profesori, părinţi, decidenţi ai societăţii, 
provocări multiple legate de acest proces 
educaţional. În toate canalele media sunt 
prezente astăzi ştiri despre o multitudine 
de probleme, de la cele care ilustrează 
o dotare precară a clădirilor, a claselor, 
până la cele legate de programa şcolară 
şi altele asemenea.

Actul educaţional este un proces 
com plex în care sunt implicaţi mai 
mulţi factori interni sau subiectivi, pre-
cum şi alţii, externi sau obiectivi. Între 
aceşti factori pot fi  consideraţi ereditatea 
(adică amprenta psiho-soamtică a nea-
mului sau a familiei din care provenim), 
educaţia însăşi (adică tradiţia sau şcoala 
de gândire predominantă într-o anumită 
societate) şi mediul cultural.

Mai concludent, din perspectiva fac-
torilor speciali, sunt determinaţi: fami-
lia, Biserica şi Şcoala. Astfel, în familie, 
un rol major îl joacă părinţii, alături de 
bunici, care pun amprenta celor şapte 
ani de acasă. În Biserică, adică în co-
munitatea parohială, cel căruia-i revine 
sarcina participării la actul educaţional, 
cu puternice amprente religios-creştine, 
este preotul. În ceea ce priveşte Şcoala, 
aici răspunderea hotărâtoare o are învă-
ţătorul, dascălul sau profesorul.

Între dascăl şi elevi săi se stabileşte o 
relaţie specială, de angajament total, de 
dăruire reciprocă, de conlucrare. Dacă 
în alte domenii de activitate, relaţia între 
cei care participă la realizarea acţiunii 
contractate este una determinată de in-
terese economice şi îi păstrează pe parte-
neri într-o oarecare distanţă, în relaţia 
dintre educator şi educabil situaţia este 
cu totul alta.

Diferenţa de perspectivă este dată 
aici de natura obiectului muncii, adică 
educaţia.

Conform dicţionarului (MDA/II, 
2010) a educa e defi nit ca: „a infl uenţa 
în mod sistematic (şi în cadru organi-
zat) formarea şi dezvoltarea însuşirilor 
intelectuale, morale, fi zice etc. ale copi-
ilor, ale tineretului sau ale oamenilor”.

Astfel, sunt vizate paliere diver se 
ale persoanei. De la cele ce ţin de cu noş-
tinţele necesare progresului ştiinţifi c, 
apoi cele de ordin spiritual, la care se 

adaugă şi cele ale capacităţilor fi zice 
necesare activităţilor sportive.

Din cele de mai sus deducem că a 
educa nu se rezumă doar la transmiterea 
unor informaţii care să îmbogăţească 
cantitativ mintea ci, alături de această 
lucrare, este necesară şi o edifi care in-
terioară.

Marele savant şi pedagog Simion 
Mehedinţi atrage atenţia asupra modu-
lui în care sunt selectaţi cei care vor să 
fi e dascăli: „Pedagogia celui care muş-
luieşte mereu prin cărţi, fără să aibă 
intuiţia vie a sufl etului popular, aceea nu 
poate fi  decât un lucru searbăd, prin ur-
mare nefolositor sau chiar de-a dreptul 
vătămător. Vrând sau nevrând, un astfel 
de pedagog fără personalitate se va lipi 
de tipicul pedagogiei convenţionale, care 
îmbracă pe toţi copiii, din toate ţările, cu 
aceeaşi haină, fără să ţină seama dacă le 
e cald ori frig, dacă se potriveşte ori nu 
cu măsura trupului lor. De unde urmează 
că cea mai grea şi mai gingaşă sarcină a 
unui stat este alegerea şi pregătirea celor 
chemaţi a îndruma creşterea tineretului, 
începând cu alegerea învăţătorului unei 
cătune şi sfârşind cu oamenii într-adevăr 
reprezentativi, care trebuie să conducă 
cele mai înalte instituţii de educaţie”.

Vrednicul de pomenire, Grigorie 
Comşa, ierarhul Aradului din anii ’20, le 
scrie învăţătorilor: „Trebuie să fi e mân-
dri nu numai preoţii, dar şi învăţătorii, că 
se aşteaptă şi de la ei liniştirea patimilor 
produse de politicianism şi înlocuirea 
lor cu energiile creatoare ale sufl etelor 
româneşti. Ori cât ar fi  deci zbuciu-
mat un învăţător de grijile zilnice, - el 
trebuie să se animeze până la cea mai 
înaltă culme, gândindu-se că munca lui 
nu este o simplă frunză de leac pe rana 
sângerată a unor stări trecătoare, ci face 
parte din complexul de acţiuni, menite 
a ţine pururea trează sensibilitatea etică 
a neamului şi ţesătura psihică a omului 
creştin din creştet până în tălpi”.

Cerinţele enunţate mai sus sunt gene-
rate de faptul că educaţia este actul 
prin care adăugăm valoare, clădim per-
sonalităţi, devenim şi contribuim la de-
venirea celor din jur.

Pr. Filip ALBU
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Educatorii şcolilor noastre

Sfânta Evanghelie a Duminicii a 
XVIII-a după Rusalii relatează minunea 
unei pescuiri abundente, protagonişti fi -
ind atât pescarii, ce îşi spălau mrejele 
lângă lacul Ghenizaret, cât şi mulţimile 
care ascultau cuvântul lui Dumnezeu. 
O pescuire minunată, prin care afl ăm 
că Mântuitorul Iisus Hristos este pesca-
rul absolut care aruncă cuvântului Său 
pentru a ne prinde pe fi ecare dintre noi, 
pentru că El este „Cel care dă hrană la 
tot trupul” (Psalmul 135, 25). Plasa sau 
mrejele de pescuit au fost şi sunt in-
strumente ale îndeletnicirii pescarilor 
pentru a asigura hrana omului, dar prin 
rostul lor au devenit cuvântul lui Dum-
nezeu cel adevărat care prinde sufl etele 
oamenilor şi le aduce în corabia mân-
tuirii. Corabia este Biserica lui Hristos 
care pluteşte mereu pe marea acestei 
lumi şi care, prin slujitorii săi, pentru a 
fi  pescari de oameni, continuă pescuirea 
minunată, la adânc, aşa cum i-a învăţat 
Mântuitorul şi cheamă şi pe alţii la îm-
părţirea rodului muncii, adică harul 
Sfântului Duh prezent în Sfi ntele Taine 
ale Bisericii, aşa cum frumos cântăm în 
troparul Pogorârii Sfântului Duh: „Bine-
cuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul 
nostru, Cela ce preaînţelepţi pe pescari 
ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt; 
şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule-
de-oameni, slavă Ţie!” 

Dar pe lângă această ascultare a 
oa menilor din prima parte a Evang-
heliei, ceea ce ne atrage atenţia este şi 
modul prin care Mântuitorul îi chemă 
să devină apostoli şi provocarea Mân-
tuitorului adresată lui Simon: „Mână la 
adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca 
să pescuiţi” (Luca 5, 4). În acest adânc 
al ascultării sufl etului nostru ne chemă 
Hristos să ne întâlnim cu El, pentru că 
spune atât de frumos Psalmistul Da-
vid: „Adânc pe adânc cheamă în glasul 
căderilor apelor Tale.” (Psalmul 41, 9). 
Luând parcă aminte la cuvintele Mân-
tuitorului pe care le-am auzit la Sfânta 
Evanghelie din duminica trecută despre 
lepădarea de sine a omului, despre lua-
rea crucii şi despre urmarea lui Hristos, 
Simon se leapădă de sine şi nu mai face 
ceea ce voia să facă, ci ascultă cuvintele 
Învăţătorului său. Model de ascultare 
desăvârşită de voia Tatălui ceresc ni s-a 
făcut nouă chiar Domnul Iisus Hristos, 
Care S-a făcut ascultător până la moar-
te şi încă moarte pe cruce: „S-a smerit 
pe Sine, ascultător făcându-Se până la 
moarte, şi încă moarte pe cruce.” (Fili-
peni 2, 8). Dacă ascultarea lui Hristos 
de Tatăl a fost din iubire, se impune ca 
şi noi, creştinii, să ascultăm de Dumne-
zeu, astfel încât, aşa cum spune Sfântul 
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Ascultători de cuvântul lui Hristos
Duminica a XVIII-a după Rusalii - Pescuirea minunată

„În vremea aceea, Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret, şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pes-
carii, coborând din ele, spălau mrejele. Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon, l-a rugat 
s-o depărteze puţin de la uscat. Şi şezând în corabie, învăţa, din ea, mulţimile. Iar când a încetat de a 
vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi. Şi, răspunzând, 
Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, 
voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele. Şi au 
făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă 
corăbiile, încât erau gata să se afunde, iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, 
zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce 
erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fi ii lui Zevedeu, 
care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi  pescar de 
oameni. Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El”. (Luca 5, 1-11)
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Ioan Gură de Aur, în această ascultare să poate face „din noroi un 
bob de mărgăritar, iar dintr-un fiu al gheenei un fiu al împărăţiei 
cereşti”.

Minunea pescuirii minunate, ca mărturie vie a puterii dum-
nezeieşti a Mântuitorului şi ca răspuns la ascultarea apostolului 
Simon, a fost atât de copleşitoare, încât a generat sentimentul 
păcătoşeniei în sufletul său: „Iar Simon Petru, văzând aceasta, a 
căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că 
sunt om păcătos.” (Luca 5, 8). Am putea spune că aşa ar trebui 
să fie şi atitudinea noastră când suntem în faţa lui Dumnezeu: 
să cădem în genunchi pentru că faţă în faţă sunt desăvârşirea şi 
păcătoşenia, Hristos şi omul. Hristos îi cheamă din marea peştilor 
în marea societăţii omeneşti. Atitudinea finală a acestora a fost una 
categorică, fără echivoc, cu multă convingere şi bucurie: Trăgând 
corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El. Răspundeau şi 
trebuie să răspundem pozitiv şi plenar la chemarea Mântuitorului. 
În toată strădania noastră pământească, să mânăm mai la adâncul 
sufletului, unde credinţa îşi are apele sale. Tot aşa şi suferinţa, du-
rerea şi pierderea. Dar tocmai acestea sunt cele ce umplu mrejele 
de rodnicie. Toate strădaniile noastre în afara cuvântului Lui sunt 
zadarnice, ca şi truda pescarilor din Evanghelia de astăzi. Toată 
noaptea ostenindu-ne, n-am prins nimic - este munca lipsită de 
harul lui Dumnezeu, dar după cuvântul Tău voi arunca mrejele 
- este munca sfinţită prin har, munca aducătoare de rod bogat şi 
satisfacţie materială şi spirituală. Părintele Arsenie Boca spunea 
că: „Necazurile, piedicile sau încercările sunt puse ca să le trecem, 
iar nu ca să ne oprim sau să ne întoarcem păgubaşi. Încercările 
de tot felul sunt binecuvântate de Dumnezeu şi trimise oameni-
lor, cu rostul ca din prilejul lor să ne întâlnim cu El, căci de la 
El primim puterea neobişnuită care întoarce necazul în bucurie. 
Întotdeauna, ori de câte ori ne întâlnim cu Dumnezeu în necazuri, 
toate sunt chemări de a-I fi mai aproape, de a-I fi ucenici, de-a nu 
tăcea binefacerile Sale către noi. Că mare trebuinţă au oamenii, 
confraţii noştri, de mărturia noastră, precum că în încercări e mai 
aproape Dumnezeu de noi şi noi de El. Să mânăm deci mai adânc 
rosturile vieţii acesteia şi ale tuturor încercărilor ei, că sfârşitul 
lor e moartea păcatului şi întâlnirea nedespărţită cu Dumnezeu. 
Fără găsirea lui Dumnezeu în încercările vieţii, viaţa noastră ar fi 
o noapte de zdroabă zadarnică, mai zadarnică decât odinioară cea 
a lui Simon pescarul. Nu pricepem viaţa fără Dumnezeu, dar Îl 
pricepem pe Dumnezeu din necazurile vieţii - bune toate - şi din 
ele propovăduim pe Dumnezeu.”
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Ascultători de cuvântul lui Hristos

Cuvântul Dumnezeu în limba 
rusă este înrudit cu cuvântul san-
scrit bhaga, care înseamnă cel 
care te umple de daruri, care 
dăruieşte şi provine la rândul lui 
din bhagas, adică noroc, ferici-
re. Cuvântul bogatstvo, adică 
bogăţie se înrudeşte cu cuvântul 
Dumnezeu: Bog, deoarece Dum-
nezeu ne umple de daruri, ne 
dăruieşte cu darurile Sale, prin 
harul plinătăţii Sale, atunci când 
suntem în comuniune cu El.

Cuvântul din limba greacă 
Theos, vine de la verbul theein 
care înseamnă a alerga după 
cum susţine filozoful Platon. 
Sfântul Grigorie de Nazianz ne 
arată că substantivul theos vine 
de la verbul ethein care înseamnă 
a aprinde, a arde, a mistui, căci 
„Domnul Dumnezeul tău este 
foc mistuitor, Dumnezeu zelos.” 
(Deuteronomul 4, 24). „ Dum-
nezeu e foc care încălzeşte şi 
aprinde inima şi străfundurile 
fiinţei noastre” spune Sfântul 
Serafim de Sarov. Şi în continuare 
Sfântul Serafim de Sarov afirmă: 
„Dacă simţim răceală în inimi 
care ne vine de la diavol (...) să 
chemăm numele Domnului, Care 
va veni şi prin prezenţa Lui, ne 
va încălzi inimile cu o dragoste 
curată, nu numai faţă de El, ci şi 
faţă de aproapele. În faţa căderii 
Lui, răceala urâtorului de bine va 
dispărea numaidecât.”

Sfântul Ioan Damaschin sus-
ţine că etimologia cuvântului 
theos, de la theomai, e a contem-
pla, înseamnă a vedea totul, prin 
urmare Dumnezeu vede tot.

Deus în limba latină sau Dieu 
în limba franceză provin din gre-
cescul theos.

Etimologia cuvântului Dum-
nezeu în limba română vine din 
Domine Deus, mai exact din for-

ma sa populară fără „i” (Domne 
Deus).

În limba germană Gott sau în 
limba engleză God vine de la un 
verb care înseamnă a cădea cu 
faţa la pământ, a se prosterna.

Cel ce este sau Yahweh este 
numele sub care Dumnezeu se 
prezintă evreilor. În limba ebra-
ică hayah înseamnă a fi , a ex-
ista (Ieşire 3, 14), acest lucru în-
semna Eu trăiesc, sunt aici, sunt 
aproape de tine.

Dumnezeu se descoperă ca 
fiind superior fiinţelor create, 
El fiind cauza subzistentă şi în 
acelaşi timp Proniatorul. Dumne-
zeu fiind superior şi sfânt evreii 
nu puteau pronunţa numele lui 
Dumnezeu. De aceea ei foloseau 
în limbajul zilnic un cuvânt de 
substituţie, sau arătau spre cer 
sau puneau mâna pe inimă. Doar 
marele preot putea rosti numele 
lui Dumnezeu o dată pe an când 
intra în Sfânta Sfintelor.  În scris 
evreii Îl desemnau pe Dumnezeu 
prin tetragrama YHWH.

Numele Domnul, în greceşte 
kyrios subliniază stăpânirea su-
premă a Lui Dumnezeu peste în-
treaga creaţie.

Adonai adică Domnul, Stă-
pânul (Geneza 15, 2, Judecători 
6, 15) este numele lui Dumne-
zeu folosit de evrei mai ales în 
relaţia cu neamurile (popoarele 
păgâne).

Domnul Savaot înseamnă 
Domnul cetelor îngereşti, Domnul 
puterilor, Împăratul veacurilor, 
Stăpânul atotputernic, Împăratul 
slavei, Împăratul împăraţilor şi 
Domnul Domnilor.

Numele în limba greacă Pan-
tokrator înseamnă Atotputernic, 
Dumnezeu ţine toate lucrurile 
în mâna Sa. El este Sfânt, adică 
bunătate absolută şi o revarsă 

asupra întregii creaţii. Dumnezeu 
mai este numit şi Înţelepciune, 
Adevăr, Lumină şi Viaţă. El este 
şi Mântuire, Răscumpărare şi 
Înviere. Dumnezeu este Adevăr 
şi Iubire, dar şi Judecător 
care pedepseşte pe cei răi şi îi 
răsplăteşte pe cei buni. Dar, El 
este şi Drept. Sfântul Isaac Sirul 
ne îndeamnă să-L numim pe 
Dumnezeu, mai degrabă Bun şi 
Blând.

Sfântul Ioan Evanghelistul 
susţine că Dumnezeu este iu-
bire (I Ioan 4, 16), un nume care 
îi este plăcut lui Dumnezeu mai 
mult decât orice nume, afirmă 
Sfântul Grigorie de Nazianz.

În Noul Testament, Hristos 
sau Mesia apare uneori cu nu-
mele de Păstor, Oaia, Mielul, 
Calea, Uşa sau chipul lui Dum-
nezeu, Fiul lui Dumnezeu, Iisus, 
Cuvântul, Logosul, Mântuitorul, 
Pâinea vieţii, Apa cea vie.

Dumnezeu poartă numele şi 
de Tată. Israeliţii sunt copiii Săi: 
„Dar, Tu eşti Părintele nostru!  
Avraam nu ştie nimic, Israel nu 
ne cunoaşte. Tu, Doamne, eşti 
Tatăl nostru, Mântuitorul nostru 
acesta este numele Tău de tot-
deauna.” (Isaia 63, 16).

Pe Dumnezeu îl putem numi 
desigur şi Mamă, dar Biblia ni-L 
prezintă ca pe un Tată.

Un alt termen întâlnit mai 
ales în Noul Testament este cel 
de Avva, sau Părinte. Mântuitorul 
a folosit acest nume frecvent, 
arătând relaţia filială cu Tatăl 
cel Ceresc, precum ne arată în 
rugăciunea Tatăl nostru. Cea mai 
des întâlnită formulare din Noul 
Testament este cea trinitară: „În 
numele Tatălui, şi al Fiului, şi al 
Sfântului Duh” (Matei 28, 19).

Prof. Amalia STANA

Adonai

De câte ori nu mi-a fost dat să aud, 
ca preot sau ca simplu interlocutor: 
„Părinte, mi-e greu. Nu mai pot duce 
atâta povară. E greu şi acasă, şi la ser-
viciu. Îmi vine să renunţ la toate”! Iar 
cei preocupaţi de viaţa duhovnicească 
mai adaugă: „Nu pot nici să mă rog cum 
trebuie, nu am timp de canon. În loc să 
văd un progres, parcă mai rău cad în 
păcate şi în patimi. Nici nu mai vreau să 
mă ridic...”. De unde acest greu de care 
ne plângem adesea? Este viaţa doar o 
înlănţuire de momente dificile, eventual 
cu scurte răgazuri între ele? Ce putem 
face pentru a nu mai fi atât de apăsaţi, de 
încruntaţi, de agitaţi sau de descurajaţi?

Să ne aducem aminte de prima pes-
cuire minunată relatată în Evanghelii 
(v. Luca 5, 1-11). O noapte întreagă s-au 
trudit Simon Petru şi ceilalţi apostoli pes-
cari şi nu au reuşit să prindă nici măcar 
un peşte. La îndemnul Mântuitorului, ei 
au aruncat din nou mrejele şi au prins 
atât de mult peşte, încât au umplut amân-
două corăbiile. A vrut Domnul să dea o 
lecţie de pescuit lui Petru şi celorlalţi? 
Cu siguranţă, nu. Doar a vrut să-i înveţe 
diferenţa între a lucra cu puterile proprii, 
după mintea proprie, şi a face totul as-
cultând de Dumnezeu. În prima situaţie 
ne aflăm toţi atunci când ne plângem 
că ne este greu. Bâjbâim precum orbul 
în noapte şi nu adăugăm nimic vieţii 
noastre, ci ne sleim de puteri. Dacă însă 

ascultăm de Hristos – „Lumina lumii” 
(Ioan 8, 12) –, acţiunile noastre dau 
rod bun şi bucuria ne umple inima pre-
cum peştele ce stătea să dea pe dinafara 
corăbiilor galileene.

De ce ne este greu, aşadar? Pentru 
că nu credem acest cuvânt al lui Hris-
tos: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi şi eu vă voi odihni pe voi. 
(...) Căci jugul Meu e bun şi povara 
mea este uşoară” (Matei 11, 28 şi 30). 
Nu am luat jugul Domnului, iată de ce 
resimţim apăsare şi oboseală, iată de 
ce deznădăjduim adesea. Poate că ne 
facem datoria în toate, ostenindu-ne la 
locul de muncă sau la şcoală, în fami-
lie sau în mănăstire. Dar le facem pen-
tru noi, pentru cei dragi sau pentru un 
câştig oarecare. Şi, mai devreme sau 
mai târziu, picăm sub povara acestor 
responsabilităţi. Un singur lucru mă 
poate odihni: ca tot ceea ce fac să fac 
cu puterea lui Dumnezeu, în numele lui 
Dumnezeu şi de dragul Lui. Absolut 
totul, până la cele mai banale lucruri. 
Copleşiţi de atâtea îndatoriri, nici timp 
de rugăciune nu mai găsim. Picăm de 
oboseală uneori, adormind chiar în timp 
ce ne facem canonul. Dar Dumnezeu 
nu pune poveri asupra noastră şi nici nu 
are pretenţii de la noi. El doreşte să fie 
părtaş la viaţa noastră aşa cum este ea în 
prezent. În felul acesta, toate ale noastre 
devin rugăciune.

La fiecare Liturghie, şi nu numai, 
spunem: „Pe noi înşine şi unii pe alţii 
şi toată viaţa noastră lui Hristos Dum-
nezeu să o dăm”. Dar ce-I dăm noi, 
de fapt? Acele momente în care ne 
afundăm în rugăciune în faţa icoanei, 
lacrima ce o zdrobim, rareori, sub pleoa-
pele pocăinţei, cele două-trei ore petre-
cute la slujbă, duminica? Viaţa noastră 
cuprinde înmiit mai multe momente şi 
situaţii. Toată viaţa să o dăm lui Hristos, 
nu doar clipele de evlavie.

Şi încă nu e de ajuns. Sfântul Apostol 
Pavel ne atrage atenţia că nu ne putem 
mântui din faptele noastre, ci aceasta 
este „darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2, 8-
9), adăugând că suntem „zidiţi în Hristos 
Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu 
le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru 
ele” (Efeseni 2, 10). Percepţia comună 
este că noi suntem cei care facem fapte 
bune sau virtuoase. De aici şi străduinţa 
noastră, însoţită de oboseală şi de senti-
mentul că niciodată nu facem destul. Dar 
faptele cele bune sunt deja gătite, noi 
doar trebuie „să umblăm întru ele”. Ca 
să înţelegem întrucâtva cum stau lucru-
rile, să ne închipuim viaţa noastră ca pe 
o călătorie cu maşina personală. Nimeni 
nu este atât de nesocotit încât să meargă 
pe câmpuri sau pe drumuri neamenaja-
te. Toţi şoferii caută drumurile cele mai 
bune, cât mai bine asfaltate şi cât mai 
rapide. Când vreau eu să fac fapte bune, 

mă asemăn unui şofer care fie merge 
pe arătură, fie vrea să-şi construiască 
singur drumul: să taseze pământul, să 
pietruiască, să asfalteze... În ambele 
situaţii, traseul devine istovitor şi greu 
de parcurs. Când aleg şoselele deja ex-
istente şi mă concentrez doar asupra mo-
dului în care şofez, atunci sunt asemenea 
celui ce „umblă întru faptele cele bune, 
gătite mai înainte”.

Să renunţăm, aşadar, la orgoliul de a 
inventa drumuri, căci Hristos este Calea 
(Ioan 14, 6). Şi cum ajungem pe Cale? 
Cum facem să ieşim de pe arătură şi să 
intrăm cu maşina pe şosea asfaltată? Nu 
e complicat. Începem prin a oferi lui 
Dumnezeu ceea ce facem şi tot timpul 
nostru, aşa cum îl petrecem acum. Trep-
tat, această chemare şi conştientizare 
a prezenţei lui Dumnezeu, va produce 
schimbări de direcţie în viaţa noastră. 
Ne vom bucura atunci de uşurare şi 
de odihnă dumnezeiască. Pe pământul 
acesta fiind, vom intra deja, deşi încă nu 
deplin, în Împărăţia Cerurilor. Pentru cei 
lumeşti, vom părea nişte chinuiţi. Ei vor 
vedea doar restricţii, lipsuri şi osteneală 
– dar noi vom gusta, cu îndrăzneală, din 
bucuria Crucii, a Celui Răstignit. „Căci 
ceea ce se pare ca slăbiciune a lui Dum-
nezeu este mai puternică decât tăria oa-
menilor” (I Corinteni 1, 25).

(doxologia.ro)

De ce ne e greu să facem fapte bune?
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Admitere la Şcoala doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

În data de 17 Septembrie 2019 s-au 
încheiat procesul de admitere la 
Şcoala doctorală a Facultăţii de Teo-
logie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. 
Conform cu recomandările legislative 
şi bisericeşti în vigoare, prezente în 
Metodologia de admitere, cei nouă 
candidaţi înscrişi au susţinut două 
examene: proba scrisă la disciplina Te-
ologie Dogmatică, iar mai apoi, proba 
orală la disciplina pentru care au optat. 

Părintele decan, profesor uni-
versitar dr. Cristinel Ioja ne-a făcut 
câteva precizări, cu acest prilej: 
„Perspectivele Şcolii Doctorale din 
Arad le gândim în patru direcţii pe 
care le dorim asumate şi realizate în 
anii care urmează: 1) integrarea de 

noi specialişti, profesori habilitaţi în 
Şcoala Doctorală, aşa încât să aco-
perim disciplinele fundamentale ale 
Teologiei ortodoxe; 2) iniţierea unor 
proiecte de cercetare în care să fie 
integraţi profesori şi doctoranzi la ni-
vel naţional; 3) iniţierea unor cooperări 
academice la nivel internaţional pentru 
o şi mai bună participare la mişcarea 
ideilor teologice din aria pe care o 
reprezentăm; 4) integrarea revistei 
Studia Doctoralia în baze de date 
internaţionale pentru o şi mai bună 
vizibilitate teologică-academică. Ast-
fel, rămânem consecvenţi în dorinţa 
de a sluji Biserica lui Hristos, corpul 
profesoral fiind implicat pentru un 
învăţământ academic de calitate”.

F.A.

Element fundamental al existenţei noas-
tre ca fiinţe lucrătoare şi responsabile 
în dimensiunea comunitară a Biseri-
cii, Sfânta şi dumnezeiasca Euharistie 
este „Taina care încoronează Botezul 
şi Mirungerea nu numai ca plenitudine 
a puterii şi a vieţii celei noi, începută 
virtual prin Botez şi având în ea pute-
rea virtuală, dezvoltată prin Mirungere. 
Euharistia implică în ea puterea morţii 
depline faţă de existenţa separată de 
Dumnezeu, începută prin Botez şi 
dezvoltată prin Mirungere“ (pr. prof. 
Dumitru Stăniloae, TDO, vol. III, p. 
84).

Început şi legătură deopotrivă, adu-
nare şi mulţumire, aducere aminte şi 
totodată pregustare a veşnicelor bună-
tăţi, jertfă, mijloc sau medicament al ne-
muririi, Sfânta Euharistie constituie rea-
litatea „vivificatoare“ a Bisericii, care 
Îl face prezent pe Mântuitorul Hristos 
în noi până la sfârşitul veacurilor. Este 
mijlocul prin care Dumnezeu, în nespu-
sa Sa bunătate, „hrăneşte, edifică şi dă 
forţa motrice spre cele din urmă. Astfel, 
organismul bisericesc devine ceva viu, 
totdeauna unificator şi deschis spre viitor. 
Hrana şi vivificarea Tainei transfigurează 
şi înnoieşte imaginea trupului bisericesc, 
o face lucrătoare şi mişcătoare spre 
bunătate“ (cf. Nikos Matsukas, Teologia 
Dogmatică, Bucureşti, pp. 360-361).

Prin Taina Sfintei Euharistii, Mântu-
itorul Hristos intră în ungherele cele mai 
ascunse ale fiinţei noastre, dezrădăcinând 
de acolo toată patima şi toată neputinţa. 
Ea implică prin urmare prezenţa reală 
şi personală a Domnului în interiorul 
celui care doreşte să-L primească. Este 
aşadar „Taina în care sub chipul pâinii şi 
al vinului se împărtăşeşte credincioşilor 
însuşi Trupul şi Sângele lui Iisus Hris-
tos, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa 
de veci“ (pr. prof. Dumitru Popescu, Iisus 
Hristos Pantocrator, p. 324). Şi cine oare 
se mai poate îndoi de acest lucru, dat fi-
ind faptul că Însuşi Domnul, stând în 
mijlocul Ucenicilor Săi, a spus la Cina 
cea de Taină, „acesta este Trupul Meu... 
acesta este Sângele Meu...“

„Pentru aceasta suntem deplin în-
credinţaţi că ne împărtăşim cu trupul 
şi cu sângele lui Hristos“ (cf. I Corin-
teni 11, 23-25) - spune Sfântul Chiril 
al Ierusalimului - „În chipul pâinii ţi se 
dă trupul, iar în chipul vinului ţi se dă 
sângele ca să ajungi prin împărtăşirea 
cu Trupul şi cu Sângele lui Hristos unit 
într-un singur trup şi sânge cu El. Astfel 
ajungem şi purtători de Hristos, pentru 
că Trupul şi Sângele Lui se împărtăşesc 
mădularelor noastre. Astfel, după cuvin-
tele fericitului Petru, ajungem părtaşi 
firii dumnezeieşti“ (Sf. Chiril al Ierusa-
limului, Catehezele baptismale, IV, 3).

Iată de ce a descrie cu puţinele şi 
săracele noastre cuvinte această Sfântă 
Taină este pe departe o lucrare profundă 
şi complexă, încărcată de greutatea 
prezenţei reale a Mântuitorului Hristos 
cu Trupul şi Sângele Său, în trupul şi 
sângele nostru. Dacă în celelalte Sfinte 
Taine ale Bisericii prezenţa se face în 
chip tainic şi nevăzut, în Sfânta Eu-
haristie, El este împreună cu noi în chip 
văzut. Domnul străbate jertfa noastră de 
mulţumire (gr. eucharistia - mulţumirea 
cea mare) şi se oferă ca răspuns şi bine-
cuvântare, medicament şi totodată hrană, 
până la sfârşitul veacurilor.

Această frumoasă împreunare începe 

bineînţeles printr-o invitaţie la cină. Pri-
ma chemare o face Domnul „oilor celor 
pierdute ale casei lui Israel“. Întăriţi 
odinioară prin numeroase semne şi mi-
nuni, aceştia n-au ascultat chemarea, 
scandalizându-se la auzul cuvintelor 
Domnului: „Dacă nu veţi mânca Tru-
pul Meu şi nu veţi bea Sângele Meu, nu 
veţi avea viaţă întru voi“ (II Pt. 1, 4). Au 
rămas deoparte, aşteptând încă la uşă în-
trucât „n-au înţeles în chip duhovnicesc 
cele spuse, s-au depărtat de El, socotind 
că-i îndeamnă să mănânce trupul Lui“ 
(Sfântul Chiril, IV, 4).

În această Sfântă Taină, cel botezat 
este chemat la o permanentă reînnoire, 
la lepădarea obiceiurilor vechi, la îm-
plinirea dreptăţii celei noi. Din ceasul 
împreunării euharistice cu Hristos, cre-
dinciosul este slobozit de orice robie, 
fiind ridicat şi aşezat în demnitatea de 
fiu al Părintelui ceresc. În felul acesta, 
„murind lumii şi trăind lui Dumnezeu, 
vom răspândi o mireasmă bineplăcută şi 
vom afla intrare la Tatăl prin Fiul“, căci 
„Hristos este Arhiereul nostru veşnic, 
Care ne comunică starea Sa de jertfă, 
prin Taine, şi prin Euharistie în particu-
lar, ca să ne înfăţişeze şi pe noi ca jertfe 
duhovniceşti înaintea Tatălui“ (pr. prof. 
Dumitru Popescu, p. 332).

Fiind însuşi Trupul şi Sângele 
Domnului, Sfânta Euharistie intră 
în constituţia firească a celui botezat 
şi, depăşind într-însa puterea morţii, 
aduce cu sine depăşirea omului vechi 
şi totodată perspectiva împreunării cu 
Hristos, Cel răstignit şi înviat. Socoti-
rea ei în planul mântuirii se face aşadar 
din perspectiva unei integrări comple-
mentare, poziţionându-se în centrul 
celorlalte Sfinte Taine. Această aşezare 
mistico-centrică se explică în principal 
prin caracterul ei inepuizabil şi veşnic. 
„Fără îndoială că Hristos Se află în toate 
Tainele“ - spune Sfântul Nicolae Ca-
basila - „El care este Ungerea şi Botezul 
şi Hrana noastră, ba este de faţă şi în 
cei care iau parte la săvârşirea Sfintelor 
Taine, împărţindu-le din darurile Sale, 
dar în fiecare din Taine El este de faţă 
în alt chip. Pe cei botezaţi îi curăţeşte 
de întinăciunea păcatului şi întipăreşte 
în ei din nou chipul Său. În cei miruiţi 
face lucrătoare puterile Duhului Sfânt, a 
căror comoară S-a făcut trupul Său prin 
ungere. Când îl duce însă pe credincios 
la Sfânta Masă şi-i dă să mănânce din 
însuşi Trupul Lui, Mântuitorul schimbă 
întru totul lăuntrul primitorului, îm-
prumutându-i însăşi personalitatea Sa, 
iar noroiul care primeşte vrednicie de 
împărat nu mai este noroi, ci se preface 
în însuşi Trupul Împăratului; ceva mai 
fericit decât această soartă nu s-a putut 
închipui. De aceea Sfânta Împărtăşanie 
este Taina cea mai mare, pentru că mai 
încolo de ea nu se mai poate merge, nici 
nu se mai poate adăuga ceva. Căci, de 
regulă, după o treaptă vine a doua, după 
aceasta a treia şi apoi tot aşa până la cea 
din urmă. După Sfânta Împărtăşanie nu 
mai este loc unde să păşeşti, de aceea 
trebuie să te opreşti aici şi să te gândeşti 
cum să faci ca să poţi păstra până la 
sfârşit comoara pe care ai dobândit-o“ 
(Sfântul Nicolae Cabasila, „Despre 
viaţa în Hristos“, Bucureşti, 2009, pp. 
113-114).

(ziarullumina.ro)

Taina unirii cu Hristos în Biserică
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PS Părinte Emilian Crişanul a participat la 
sărbătoarea Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la 
Partoş, în Timişoara
În ziua sărbătoririi Sfântului Iosif cel Nou de la 
Partoş, ocrotitorul Banatului, Dumnezeisca Liturghie 
a fost oficiată de un sobor de ierarhi, format din 
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, 
Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Timişoarei, şi Preasfinţitul Părinte 
Emilian Crişanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Aradului, preoţi şi diaconi.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Preasfinţitul 
Părinte Emilian Crişanul în cadrul căruia a vorbit de-
spre viaţa Sfântului Iosif cel Nou, precum şi despre 
faptul că sfinţii sunt oameni, care, încă din viaţa lor 
pământească, au bineplăcut lui Dumnezeu. Alături de 
numărul mare de credincioşi, la slujbă au participat 
reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale, mona-
hi, monahii şi foarte mulţi elevi şi studenţi.

Seara, de la ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană 
se va oficia slujba Vecerniei, urmată de un concert 
coral, susţinut de Corul Catedralei, dirijat de pr. Dan 
Dragomir. Programul liturgic va continuat cu Paracli-
sul Sfântului Iosif. Racla cu moaştele ocrotitorului cate-
dralei va rămâne deschisă până Luni, 16 septembrie, 
când, la finalul Sfintei Liturghii, va fi reaşezată la locul 
obişnuit din monumentalul lăcaş de cult.

Praznicul Înălţării Sfintei Cruci la 
Mănăstirea Feredeu
Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a reprezentat pen-
tru credincioşii prezenţi la slujbele de la Mănăstirea 
Feredeu, aşezământul monahal din deal, un prilej de 
înaltă trăire duhovnicească.

Pentru a intensifica evlavia şi bucuria duhovnicească, 
la iniţiativa Părintelui stareţ Arhim. Ilarion Tăucean şi 
cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, 
de câţiva ani, soborul de slujitori şi pelerinii parcurg 
împreună, procesiunea ,,Drumul Crucii”, care începe 
la poalele dealului, cu popasuri la cele 14 cruci aşezate 
la o anumită distanţă, şi care, prin icoanele înălţate pe 
acestea, exprimă calvarul Mântuitorului pe drumul 
spre Golgota.

După aceasta, credincioşii au participat la Slujba 
de Priveghere săvârşită în Paraclisul Înălţării Sfintei 
Cruci din curtea mănăstirii.

Programul slujbelor a continuat a doua zi dimineaţa, 
când pelerinii au avut bucuria de a participa la Sfânta 
Liturghie arhierească, săvârşită de către Întâistătătorul 

Eparhiei noastre, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 
Timotei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, 
în prezenţa a numeroşi credincioşi. Din sobor a făcut 
parte, pe lângă alţi părinţi, Arhim. Ilarion Tăucean, 
stareţul mănăstirii şi Arhid. Tiberiu Ardelean, inspec-
tor eparhial.

La momentul cuvenit, Înaltpreasfinţia Sa a rostit 
cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Sărbătorile Sfintei 
Cruci” (pe baza citirilor scripturistice ale praznicului: 
I Cor. 1; Ioan 19) care de-a lungul anului bisericesc 
sunt popasuri duhovniceşti legate de evenimente din 
istoria sfântă, întăritoare ale dreptei credinţe şi evla-
viei creştine, mărturisite de toţi cei ce poartă semnul 
jertfei Mântuitorului spre binecuvântarea lucrării lor în 
Biserică şi societate spre pacea şi progresul lumii.

La final, părintele stareţ arhim. Ilarion Tăucean i-a 
mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, în numele 
vieţuitorilor mănăstirii şi al soborului preoţilor slujitori, 
pentru prezenţa în mijlocul pelerinilor veniţi din toată 
vecinătatea şi tuturor preoţilor şi credincioşilor care au 
participat  în aceste zile la sfintele slujbe săvârşite la 
sfânta mănăstire din deal.

Mii de pelerini la Crucea-monument în 
anul Centenarului Bănăţean
În acest an în care este sărbătorit Centenarul Bănăţean, 
peste 3000 de pelerini s-au unit în rugăciune pe Mun-
tele Mic, participând la cel de-al 14-lea Pelerinaj orga-
nizat de Episcopia Caransebeşului în ziua Praznicului 
Înălţării Sfintei Cruci, la Crucea-monument. Miile de 
pelerini s-au alăturat unui sobor de ierarhi, preoţi şi di-
aconi, precum şi militarilor care au venit şi în acest 
an să fie împreună la acest eveniment remarcabil din 
Banatul de Munte.

La orele dimineţii s-a pornit în procesiune de la 
troiţa ce se află la intrarea în staţiune, până la Crucea-
monument, construită spre cinstirea memoriei eroilor 
bănăţeni căzuţi în luptă pentru făurirea idealului popo-
rului român, Marea Unire.

La baza Crucii a fost oficiată Sfânta Liturghie 
de către Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul 
Caransebeşului, alături de Preasfinţitul Părinte Ni-
codim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul 
Părinte Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din 
Ungaria şi locţiitor al Episcopiei Dacia Felix şi Prea-
sfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar al 
Arhiepiscopiei Aradului, înconjuraţi de un sobor de 
preoţi şi diaconi. După Sfânta Liturghie, a fost săvârşită 
o slujbă de pomenire a eroilor bănăţeni şi a ctitorilor 
ce au înălţat crucea de pe Muntele Mic. Cuvântul de 
învăţătură a fost rostit de Preasfinţitul Părinte Nicodim 
care a ilustrat semnificaţia praznicului şi a scos în 
evidenţă importanţa cinstirii Sfintei Cruci.

Cu prilejul acestui eveniment, credincioşii prezenţi 
au avut bucuria de a se închina la icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului (copie a icoanei Trihirussa 
„cea cu trei mâini”) de la Mănăstirea Hilandar din 
Sfântul Munte Athos, ce se află la Mănăstirea Neamţ, 
precum şi la moaştele Sfântului Simeon Stâlpnicul de 
pe Muntele Minunat.

Aceste sfinte odoare au fost aduse din Moldova de o 
delegaţie de la Mănăstirea Neamţ condusă de părintele 
stareţ Benedict Sauciuc încă din ajunul Praznicului 
Înălţării Sfintei Cruci şi au fost depuse în Catedrala 
Episcopală din Caransebeş, unde a fost săvârşită 
Vecernia cu Litie de către Preasfinţitul Părinte Lucian. 
Atât la Caransebeş, cât şi pe Muntele Mic credincioşii 
s-au închinat la icoana Maicii Domnului şi la sfintele 
moaşte pe tot parcursul sfintelor slujbe. În semn de 
preţuire pentru această osteneală Preasfinţitul Părinte 

Lucian i-a conferit părintelui stareţ Benedict Sauciuc 
Ordinul Eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” 
pentru clerici.

După momentul de rugăciune au fost depuse coroa-
ne la baza Crucii-monument şi a avut loc ceremonialul 
militar, oferit de către Brigada 18 Cercetare Suprave-
ghere „Decebal” din Timişoara, marcând astfel Cente-
narul Bănăţean – 100 de ani de la intrarea administraţiei 
româneşti în Banat.

Şedinţa Consiliului Eparhial Arad, în 
prezenţa Mitropolitului Banatului
În ziua de vineri, 13 septembrie 2019, la reşedinţa ar-
hiepiscopală din Arad s-a întrunit în şedinţă de lucru, 
Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. La in-
vitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei a fost prezent 
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, 
continuându-se astfel o tradiţie existentă în Mitropolia 
Banatului.

Alături de cei doi ierarhi a fost prezent şi Prea-
sfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar al 
Arhiepiscopiei Aradului. De asemenea, au participat 
la şedinţă membrii clerici şi mireni ai Consiliului 
Eparhial precum şi clericii din administraţia eparhială. 
Chiriarhul arădean a salutat prezenţa Mitropolitului 
Banatului, mulţumindu-i totodată pentru toată purtarea 
de grijă pe care o are faţă de Eparhia Aradului şi pentru 
toate bunele îndemnuri oferite întotdeauna spre folosul 
întregii eparhii.

Pe ordinea de zi, pe lângă analizarea unor activităţi 
din domeniul administrativ-bisericesc, economic şi de 
patrimoniu, a fost prelucrat şi textul noului regulament 
de ordine interioară al instituţiei. Regulamentul va 
fi pus la dispoziţia fiecărui conducător de sector, aşa 
încât persoanele care vor fi angajate în viitor să fie 
familiarizate cu drepturile şi obligaţiile ce le revin 
în cadrul Arhiepiscopiei Aradului. Textul noului 
regulament de funcţionare internă a fost elaborat în 
conformitate cu Statutul pentru organizarea şi func-
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi cu noul Cod al 
Muncii, la care s-a adăugat şi un nou capitol, intitulat 
,,Dispoziţii privind protecţia datelor cu caracter 
personal”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a dat u-
nele îndrumări la problemele curente care intră în 
competenţa acestui for deliberativ eparhial, şi anume, 
a Consiliului Eparhial.

Consiliul eparhial este organism executiv al Adu-
nării eparhiale şi are în competenţă problemele bi-
sericeşti administrative, culturale, social-filantropice, 
economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru în-
treaga eparhie. Consiliul eparhial se compune din 9 
membri, 3 clerici şi 6 mireni, aleşi pe termen de 4 ani 
de Adunarea eparhială dintre membrii ei. Consiliul 
eparhial se întruneşte la convocarea chiriarhului de 
două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie.

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


