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EDITORIAL

O problemă foarte importantă, care nu 
trebuie nesocotită este aceea a modului 
cântării din Biserică şi a persoanelor 
care o săvârşesc în Sfântul Locaş.

Amintim în acest sens că există o 
hotărâre sinodală din perioada patristică, 
care reglementează această problemă. 
Este vorba despre canonul 75 al Sinodu
lui Trulan (din anul 692) sau Sinodul 
VVI Ecumenic de la Constantinopol, 
care rânduieşte următoarele: „Voim, ca 
cei ce se afl ă în biserică spre a cânta, să 
nu se folosească de strigăte netocmite 
(fără de rânduială, vaiete), şi să silească 
fi rea spre răcnire, nici să adauge ceva în 
afară de cele ce sunt rânduite de Biserică 
care nui sunt nici potrivite, nici cuviin
cioase, ci cu multă luare aminte şi sme
renie, să aducă cântări lui Dumnezeu, 
Cel care veghează asupra celor ascunse, 
căci sfântul cuvânt (al psalmistului Da
vid n. n.) a învăţat pe fi ii lui Israel să fi e 
cucernici”.

Acest canon, după cum se poate ob
serva, rânduieşte un adevărat „program” 
duhovnicesc în ceea ce priveşte  forma 
cântării în Biserică, delimitând în mod 
clar cântarea profană, lumească, de mo
dul cântării sfi nte din Biserică. Normele 
acestui canon au rămas valabile pentru 
toate timpurile, până astăzi.  

 Astfel, el rânduieşte ca în Biserică 
să se cânte în mod cuviincios şi cu toată 
e vlavia, evitânduse adaosurile şi cuvin
tele nepotrivite şi mai ales strigătele, 
inclusiv melodiile nepotrivite pentru 
exprimarea trăirii religioase, păstrându
se cu fi delitate tezaurul liturgic al tex
telor sfi nte păstrat în cărţile noastre 
de cult, precum şi cântarea autentică 
bizantină, pe care Biserica Ortodoxă a 
păstrato încă de la începuturile ei.

Cântarea din Biserică exprimă de 
fapt rugăciunea pe care o înălţăm că
tre Dumnezeu, pentru ca Acesta să se 
milostivească faţă de păcatele noas
tre. De aceea, cel care se roagă, tre
buie săşi exprime simţămintele sale 
chiar şi în cântare, în mod umilit, căci 
cel care ridică tonul în cântare vădeşte 
prin aceasta mândrie şi lipsă de evlavie. 
Pentru aceasta, şi canonul rânduieşte 
ca cei care cântă în Biserică să nuşi 
silească fi rea lor pentru a striga puternic. 

Cântăreţii sunt datori aşadar să aducă lui 
Dumnezeu cântarea lor cu multă luare
aminte, urmând îndemnul psalmistului 
David, care zice: „slujiţi Domnului cu 
frică şi cu cutremur”. 

O altă problemă este aceea că în 
Biserica Ortodoxă nu se îngăduie nici 
un alt mod de cântare în afara glasului 
omenesc. Nu sunt permise instrumen
tele în cântare, pentru că singur gla
sul uman poate exprima simţământul 
credinţei şi al evlaviei, celelalte sune
te instrumentale fi ind neînsufl eţite şi 
având doar o valoare estetică. Părintele 
Profesor Dumitru Stăniloae, referindu
se la importanţa cântării în Biserică 
cu glasul uman, evitânduse cântarea 
instrumentală, precizează următoarele: 
„Biserica Ortodoxă a evitat de aceea 
să introducă instrumente în cult, pen
tru că ele produc sentimente care nu 
exprimă cunoştinţa clară a lui Dumne
zeu, despre Care se ştie în mod limpede 
că e Persoană sau Treime de Persoană, 
nici faptele ce lea săvârşit, deci nici o 
afecţiune personală directă a credincio
sului …” (Spiritualitate şi comuniune în 
Biserica Ortodoxă, p. 690691). Cân
tarea în Biserică doar cu glasul uman îşi 
are temeiul în tradiţia patrisitică. Amin
tim în acest sens doar un text, aparţinând 
scriitorului bisericesc Eusebiu al Ceza
reii. Acesta, combătând întrebuinţarea 
instrumentelor muzicale în biserică, 
arată următoarele: „Noi cântăm laudele 
dumnezeieşti cu o chitară vie, însufl eţită 
şi prin cântări duhovniceşti. Căci ceea 
ce place lui Dumnezeu mai mult decât 
toate instrumentele este unirea întregului 
popor în cântarea psalmilor şi imnelor” 
(Comentariu la Psalmul XCI, P.G. 23, 
col. 1171). 

După cum se poate lesne observa 
din textul canonului amintit la înce
putul prezentului material, cântarea bi
se ricească se execută în sfântul locaş, 
urmând anumite norme foarte bine 
sta bilite, pentru a evita orice forme de 
cântare ieşite din tradiţia şi rânduiala Bi
sericii dintru începuturi, evitânduse ast
fel inovaţiile în cântare, de orice natură 
ar fi  ele.

Pr. Lucian FARCAŞIU
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Rânduiala bisericească privitoare 
la modul cântării în Biserică

Pericopa evanghelică a acestei Du
minici, a zecea după Rusalii, este de 
la Matei 17, 1423, fi ind relatată vin
decarea copilului lunatic, săvârşită de 
Mântuitorul Hristos imediat după ce a 
coborât de pe Muntele Taborului, unde 
Sa schimbat la Faţă înaintea ucenicilor: 
Petru, Ioan şi Iacov. Ucenicii rămaşi 
la poalele muntelui se confruntă cu o 
situaţie deloc uşoară, care le pune starea 
privilegiată de ucenici ai lui Hristos sub 
semnul întrebării, pentru că nu au reuşit 
să scoată din copil acel „soi de demon” 
care a pus stăpânire pe el. 

În Duminica trecută, Hristos îi si
leşte pe ucenici să intre în cercarea 
credinţei lor prin furtuna de pe mare şi 
prin curajul nefi nalizat a lui Petru, care, 
pentru că nu a stat cu „ochii aţintiţi asu
pra lui Iisus, Începătorul şi Plinitorul 
credinţei” (Evrei 12, 2), se afundă în 
valurile mării, peste care Hristos, Dum
nezeuOmul, păşea, adică domnea, dar, 
care, totodată, pe Petru, pe omul căzut, 
îl înghiţeau. Hristos vine, dar, după 
gândul omului, „întârzie”. A „întârziat” 
Hristos şi în cazul lui Lazăr, cel mort de 
patru zile. Marta Îl şi sancţionează: „Do
amne, dacă ai fi  fost aici, fratele meu n
ar fi  murit (Ioan 11, 21). Dar acea „întâr
ziere” plănuită – „căci gândurile Mele 
nu sunt ca gândurile voastre şi căile 
Mele ca ale voastre, zice Domnul” (Isa
ia 55, 8) –  a adus învierea lui Lazăr, una 
dintre cele mai evidente şi lămuritoare 
dovezi ale dumnezeirii lui Hristos, 
oferită de Hristos celor care plănuiau 
uciderea Lui, pentru ca şi ei să se lase 

convinşi de faptul că Hristos este Mesia, 
Unsul, Cel vestit de pro feţi şi aşteptat de 
întreaga creaţie. A „întârziat” Hristos şi 
pentru El Însuşi în grădina Ghetsimani, 
când, pentru a Se salva, ar fi  putut chema 
mai mult decât douăsprezece legiuni de 
îngeri, dar cum sar fi  împlinit Scriptura 
(Matei 26, 53). Apoi, Hristos, fi ind pe 
cruce, nu a răspuns provocărilor venite 
prin gura mai marilor iudeilor de a Se da 
jos de pe cruce ca să creadă în El, pentru 
că dorea să nu întârzie să coboare în iad, 
să omoare moartea şi să dezlege pe toţi 
cei ferecaţi în iad. 

În Duminica aceasta, Hristos îi 
sileşte pe ucenici să intre întro altă în
cercare a credinţei lor, lăsândui singuri 
în faţa unui „soi de demon” care nu sa 
lăsat izgonit afară prin puterea alungării 
diavolilor pe care Hristos a dato uce
nicilor Lui. Iar El „întârzie” să vină la 
această situaţie în care ucenicii Lui erau 
în impas, fi ind pe Muntele Taborului 
ca să arate celor trei ucenici  Petru, 
Ioan şi Iacov  slava Dumnezeirii Sale 
strălucind în trupul şi în hainele Sale. 
Hristos zăboveşte pe Muntele Taboru
lui şi vine când situaţia, din punctul de 
vedere al ucenicilor, al tatălui copilului 
şi al mulţimii adunate, era scăpată de 
sub control. Tatăl, descurajat, I se adre
sează: „de poţi ceva, ajutămă!” Trăia 
sentimentul dureros că pentru copilul 
lui este târziu, pentru că tot ceea ce a 
fost omeneşte posibil sa dovedit a fi  
zadarnic. 
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Încercarea credinţei
Duminica a Xa după Rusalii

„În vremea aceea sa apropiat de Iisus un om, căzânduI în genunchi, şi zicând: Doamne, miluieşte 
pe fi ul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi lam dus 
la ucenicii Tăi şi nau putut săl vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi 
îndărătnic, până când voi fi  cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţil aici la Mine. Şi Iisus 
la certat şi demonul a ieşit din el şi copilul sa vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiinduse 
ucenicii de Iisus, Iau zis de o parte: De ce noi nam putut săl scoatem? Iar Iisus lea răspuns: Pentru 
puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte 
de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mutăte de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi  
vouă cu neputinţă. Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post.  Pe când 
străbăteau Galileea, Iisus lea spus: Fiul Omului va să fi e dat în mâinile oamenilor. ŞiL vor omorî, 
dar a treia zi va învia. Şi ei sau întristat foarte.” (Matei 17,1423)



CALEA MÂNTUIRII 2Nr. 35, 2019

Citirea Scripturii este un mi
jloc pentru a dobândi o viaţă 
duhovnicească şi a respinge via
ţa păcătoasă. Mintea omului tre
buie să cugete la Dumnezeu, la 
legile şi poruncile Sale. Citind 
Biblia, omul caută la înţelesurile 
pline de înţelepciune ale ver
setelor, meditează la tainele 
dumnezeieşti, lasă lumea cea 
plină de păcate şi se apropie 
de sfinţenie, câştigând o viaţă 
curată, o rugăciune stăruitoare 
şi limpede. Dobândind bu
curia darurilor divine, omul 
se detaşează de tot ceea ce e 
trupesc şi trecător şi începe a 
vorbi cu Dumnezeu.

Citirea Scripturii îţi arată 
calea care duce la Dumnezeu, 
te înalţă şi te sfinţeşte, la fel 
şi lecturarea cărţilor Sfinţilor 
Părinţi. 

Alternând rugăciunea cu ci
titul, omul dobândeşte lumină, 
dar nu şi din scrierile eretice, 
false. O minte necurăţată de 
patimi nu dobândeşte lumină 
în timpul lecturării Scripturi
lor. Scopul citirii cărţilor sfinte 
aduce curăţirea minţii. Sfântul 
Isaac Sirul recomandă citirea 
cărţilor de suflet folositoare în 
linişte, fără grija celor mate
riale şi cum cheia înţelesurilor 
adevărate din dumnezeieştile 
Scripturi e rugăciunea, omul 
sau monahul trebuie să se roage 
lui Dumnezeu înainte de a citi 
aşa: „Doamne, dămi să primesc 
simţirea puterii celei din ele!” 
deoarece multe versete biblice 
au semnificaţii ascunse şi nu ne 
referim la interpretările alegor
ice ale textelor biblice, pentru 
că tradiţia siroorientală nu o 
favorizează, ci la înţelegerile 
mistice, care sunt ca o rază de 
soare, care minunează, pentru 
mirean sau monah.

Astfel după Sfântul Isaac 

unele cuvinte ale Bibliei sunt 
adresate minţii, altele sufletului, 
unele cuvinte pentru unii citi
tori sunt pline de miez duhov
nicesc şi tot aceleaşi cuvinte 
pentru alţi cititori sunt lipsite 
de semnificaţie. La fel unele 
cuvinte îl lasă rece pe cititor, iar 
altele îi încălzesc focul iubirii 
lui Dumnezeu. Un ascet citind 
Biblia poate fi călăuzit la starea 
de uimire duhovnicească, poate 
fi scufundat în tainele măreţe 
ale lui Dumnezeu, şi poate 
petrece astfel ca în Raiul lui 
Dumnezeu, înălţând rugăciuni 
pline de slavă. Sfântul Isaac nu
mit şi Isaac din Ninive susţine 
concepţia că specific monahilor 
este citirea Bibliei şi nicide
cum munca care este „calea şi 
rânduiala oamenilor lumeşti.” 
„Cel care Îl pomeneşte neînce
tat pe Domnul prin citire şi 
rugăciune, acela cuprinde în 
el toate lucrările virtuţii şi le 
aduce la desăvârşire fără săi 
lipsească nimic.”

Citirea este izvorul rugă
ciunii: „Suntem purtaţi spre 
iubirea de Dumnezeu a cărui 
dulceaţă picură necontenit în 
inima noastră ca mierea dintr
un fagure, în vreme ce sufletul 
nostru saltă la gustul pe carel 
revarsă în el lucrarea ascunsă a 
rugăciunii şi citirea Scripturii.”

Rugăciunea şi citirea nasc 
iubirea de Dumnezeu, când 
inima omului arde ca o flacără. 
Citirea îl fac pe ascet să se bu
cure neîncetat de tainele dum
nezeirii „lăudânduL  în fiecare 
clipă cu o laudă nouă.”

Omul trebuie să citească 
Biblia de dragul adevărului, 
numai aşa mintea „locuind ne
încetat în cer, e cu Dumnezeu 
în fiecare clipă.”

Citirea e o meditaţie per
manentă la viaţa viitoare. În
văţând voia lui Dumnezeu 
prin citire, „omul ajunge ca 
un înger, oglindinduL doar pe 
Dumnezeu şi lucrările Sale”. (I. 
Alfeyev).

În practica monahală a 
Antichităţii creştine, citirea se 
făcea cu voce tare, chiar şi de 
cei singuri. Citirea era însoţită 
de meditaţii, lucru căzut în 
desuetudine în timpurile mod
erne, epocă nouă care practică 
frunzărirea a zeci şi sute de 
pagini.

În concluzie citirea Bibliei 
este ca şi rugăciunea, o formă 
de convorbire cu Dumnezeu, 
o întâlnire mistică a monahu
lui sau a omului credincios cu 
Dumnezeu.

Prof. Amalia STANA

O întâlnire mistică
Ucenicii aruncaţi în acest război cu diavolul din copil stăteau 

deoparte intimidaţi de propria lor neputinţă. Hristos, prin dialogul 
cu tatăl copilului, îi descoperă adevăratul motiv al neputinţei co
pilului şi al descurajării lui sufleteşti  lipsa credinţei. „De poţi 
crede, toate sunt cu putinţă celui care crede”  spune Hristos tatălui 
copilului. Deşi durerea era mare, iar sufletul tatălui era afundat în 
deznădejde, Hristos nu rezolvă imediat problema după scenariul 
gândit de tatăl copilului. Mai îngăduie câteva clipe de asuprire 
pentru a scoate sufletul tatălui şi al ucenicilor Lui din asuprirea 
necredinţei sau a unei părelnice credinţe. Pentru tatăl copilului şi 
pentru ucenici a „întârziat” Hristos. Tragedia copilului a condus 
sufletul tatălui la deplina convingere că omeneşte nu se mai poate 
nimic. Şi atunci când nimic din ceea ce este omenesc nul mai pu
tea încuraja, vine Hristos şi întâi îi pune întreg sufletul în lucrarea 
credinţei, pentru Hristos necredinţa tatălui fiind prioritară, după 
care vindecă pe copil de asuprirea acelui „soi de demon care nu 
iese decât cu rugăciune şi cu post”. Învăţăm că în orice încercare 
pe care o îngăduie Dumnezeu cu noi sau cu cei dragi a noştri este 
tăinuită iubirea milostivă şi nemărginită a lui Dumnezeu care vrea 
să pună sufletul nostru întreg în lucrarea credinţei ca întâlnire vie 
cu Dumnezeul Cel Viu. Amin!
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Relaţia dintre fraţi/surori în 
familie reprezintă o zonă de 
atenţie deosebită pentru spe
cialişti. Problema este că în fa
milia contemporană există dis
cordii între fraţii mai mari şi cei 
mai mici. Cel mai frecvent ei îşi 
dispută cu înverşunare spaţiul, 
lucrurile, atenţia părinţilor. În 
lipsa unor măsuri educative con
crete, atmosfera neprietenoasă 
dintre fraţi/surori poate duce la 
ură, cu toate consecinţele – ade
seori grave – care decurg de aici. 
Şi atunci, cum săi învăţăm să se 
iubească?

Cain şia omorât fratele, pe 
Abel, din invidie şi gelozie. De 
atunci, pe pământ au fost aduse 
mii de asemenea jertfe, iar mili
oane de fraţi şi surori trăiesc şi 
în ziua de astăzi cum trăieşte 
câinele cu pisica. Chiar şi după 
ce ajung la maturitate, mulţi fraţi 

şi surori se tem în subconştientul 
lor de atentate la „spaţiul” lor 
vital din partea oamenilor care 
le sunt cei mai apropiaţi. Iar 
asta poate duce la sentimen
tul patologic al singurătăţii, la 
pierderea „pământului de sub 
picioare”, la complexe de infe
rioritate, nevroze, agresivitate 
nejustificată, stări depresive 
cronice, incapacitatea de adap
tare la noi condiţii. Iată de ce se 
întâmplă aceste lucruri.

Copilul este vreme foarte 
îndelungată un egoist absolut. 
El nu vrea să împartă cu nimeni 
grija părintească. De aceea, el 
resimte anxietate de fiecare dată 
când este pedepsit, când părinţii 
se supără pe el, când este lăudat 
în faţa lui copilul vecinului sau 
i se dă cumva de înţeles că nu a 
corespuns aşteptărilor. Iar când 
în casă apare încă un prunc, se 

prea poate ca întâiulnăscut să 
decidă că nu a fost suficient 
de bun, de ascultător, de capa
bil, de sârguincios, şi de aceea 
dumneavoastră, părinţii, aţi 
hotărât să vă faceţi un copil „de 
rezervă”, întrucât cel dintâi nu 
lea reuşit.

Iată de ce, chiar şi după ce 
ajung la vârsta maturităţii, co
piii continuă deseori să vadă 
unul în celălalt un concurent 
şi în relaţiile lor există atât de 
puţină toleranţă. Pe lângă asta, 
fraţii/surorile nu doar că sunt 
geloşi, ci se şi apără unul de 
celălalt, fiindcă se tem în mod 
inconştient de un atentat din 
partea fratelui/surorii la propria 
zonă de confort sufletesc.

(Viaţa de familie, traducere din limba 
rusă de Adrian TănăsescuVlas, Edi
tura Sophia, Bucureşti, 2009, p.7576)

Invidia dintre fraţi

Intensitatea războiului nevăzut, răutatea şi violenţa atacurilor 
diavoleşti sunt neînchipuit de mari. Puterea „atacului diavolesc 
personal” nu este cunoscută decât de harul lui Dumnezeu, şi de 
cel ce „a dobândit în inimă înrâurirea şi suflarea dumnezeiască 
personală”, ca urmare a lucrării desăvârşite a virtuţilor.

Lupta aceasta este perfidă şi vicleană, precum vicleană este 
oştirea diavolească. Ea nu atacă la un timp stabilit, ci prin surprin
dere, după multă pândă şi iscodire; nu luptă la vedere, cu arme 
cunoscute, ci pe ascuns şi nici metodele sau tehnicile folosite nu 
sunt totdeauna previzibile, ci curse neaşteptate. Poate caracterul 
cel mai constant al strategiei acestor duhuri este tocmai perma
nenta schimbare a modului şi a tehnicilor de ofensivă, schimba
rea vicleşugurilor folosite, ceea ce îngreunează şi mai mult lupta 
creştinului. Elementele constante ale acestui război sunt răutatea, 
viclenia şi violenţa, duplicitatea şi minciuna, amăgirea şi nălucirea, 
ascunderea şi retragerea, falsa profeţie, şi toate acestea, cu scopul 
de a se ridica mai mult şi mai tare împotriva nevoitorilor.

Marii asceţi, luptători împotriva diavolului, cei care lau de
mascat şi lau înfrânt, lau cunoscut şi iau risipit vicleşugurile, 
subliniază un mare adevăr duhovnicesc: diavolii nu ne cunosc in
teriorul nostru, adică nu se pot strecura, nu pot pătrunde în mintea 
şi în inima noastră, pentru a le iscodi; nu pot cerceta gândurile şi 
sentimentele noastre, în ele însele. Cu toate acestea, au o anumită 
cunoştinţă despre acestea, din efectele lor în afară. Ei pândesc, is
codesc şi caută să intuiască prin aceste manifestări exterioare ceea 
ce se află în lăuntrul nostru, în adâncul sufletului nostru, în minte 
şi în inimă. Duhurile acestea necurate şi viclene au vechime în a 
ispiti şi târî în păcate pe om. Diavolii îl cunosc foarte bine pe om 
şi de aceea exploatează punctele lui cele mai vulnerabile. Ei ştiu 
că omul este alcătuit din trup şi suflet şi de aceea atacă diferit, 
fie ispitind trupul, propunândui plăceri mai grosiere, materiale şi 
lumeşti, fie ispitindui sufletul, prin gânduri de mărire şi de slavă.

O altă strategie folosită de către aceste duhuri este să ispitească 
pe om cu ceea ce văd că îl stăpâneşte mai tare. Acest lucru nil 
descoperă Sfântul Antonie cel Mare: „Căci venind, aşa se vor face 
şi ei faţă de noi şişi vor potrivi nălucirile, pe potriva gânduri
lor ce le vor afla la noi. De ne vor afla fricoşi şi tulburaţi, îndată, 
ca nişte furi, aflând locul nestânjenit, vor năvăli în el. Şi ceea ce 
gândim despre noi, aceasta o sporeşte cu un adaos. Dacă ne văd 
pe noi înfricaţi şi temători, ne fac mai mare frica, prin nălucirile 
ameninţătoare pricinuite de ei. Prin acestea e chinuit nenorocitul 
de suflet. Iar dacă ne află bucurândune în Domnul şi înţelegând că 
toate sunt în mâna Domnului şi că demonul nu poate face nimic îm
potriva creştinului, nu au peste tot nici o putere împotriva voastră, 
ci văzând sufletul întărit prin astfel de gânduri, se întorc ruşinaţi 
(...). Deci, de voim săl dispreţuim pe vrăjmaş, să gândim puru
rea la cele ale Domnului şi sufletul să ni se bucure pururea prin 
nădejde. Şi vom vedea cursele dracilor risipinduse ca un fum şi pe 
ei mai degrabă fugind, decât prigonindune. Căci sunt, precum am 
spus înainte, foarte fricoşi, aşteptând pururea focul gătit lor”.

(Nevoitor, Război în „văzduhul inimii”, Editura Credinţa strămoşească, Iaşi, 
2001, p. 3839)

Tehnici şi strategii demonice – diavolul atacă 
pe ascuns şi prin surprindere
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CUGETĂRI SCURTE
Niciodată duhul nostru
Nu se poate linişti
Dacă nu ne dăm silinţa
„Întru Domnul a trăi”.

După cum nu tace pruncul
Când lipseşte maica sa,
Tot asemenea şi duhul
Nu se poate alina.

Întru Domnul este pacea,
Întru el odihna mea,
Calea cea adevărată
Şi acum şi pururea.

Când mintea vrea să zboare
La Bunul Dumnezeu,
Atunci vrăjmaşul tainic
Ne bântuie mereu.

Împrăştie gândirea
Ca pulberea în vânt
Şi caută să tragă
Privirea la pământ.

Privelişte deşartă
Ne-arată cel viclean
Ca să pogoare mintea
Din „veşnicul liman”.

Piatra nesimţirii mele
S-a facut ca un mormânt
Care veşnic mă apasă
Şi mă trage la pământ.

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul

Veşnica nemulţumire, o boală a societăţii de consum
Societatea noastră de consum a evoluat, 
atingând punctul ei maxim: hipercon
sumul. Sociologul Gilles Lipovetsky a 
descris con secinţele acestei realităţi  un 
nou tip al consumatorului care „se im
pune ca stăpân al universului”. Acesta 
este imprevizibil în privinţa gusturilor, 
„avid de experienţe emoţionale şi de un 
trai mereu mai bun”, preocupat de mărci, 
„ahtiat după bunăstare materială şi con
fort psihic”. Spiritual, este preocupat de 
„farmaciile fericirii”  acele tehnici care 
pretind că te conduc negreşit, fără efort 
şi repede la fericire. În societatea de 
hiper consum, fericirea este transformată 
în obiect de marketing.

Pentru a ţine pasul cu ceilalţi trebuie 
să avem resurse fi nanciare să putem 
achiziţiona continuu bunurile şi servi
ciile afl ate la modă. Altfel, ne simţim 
frustraţi: stima şi imaginea de sine ne 
scad semnifi cativ. Este ca şi cum altci
neva nea fi xat un ţel al vieţii măsurabil 
în bani, obiecte, materialitate. Astfel, 
putem uita că pe lume sunt lucruri mult 
mai importante şi necuantifi cabile: dra
gostea, prietenia, bucuria de a fi .

Orice obiect este fi nit. Odată con
sumat, simţim plictiseală şi tentaţia de 

a porni în căutarea altor şi altor bunuri. 
Setea de infi nit din noi caută acel obiect 
miraculos care să o satisfacă o dată pen
tru totdeauna.

O citire atentă a piramidei nevoilor 
umane, descrise de Abraham Maslow, ne 
va face să conştientizăm valoarea reală a 
fi ecărei nevoi şi vom înţelege că omul se 
simte împlinit doar atunci când îi sunt 
satisfăcute nevoile superioare. După 
Maslow, nevoile primare sunt cele fi zio
logice (de hrană, aer, somn). Pe nivelul 
imediat superior sunt nevoile de securi
tate (siguranţă personală, securitatea ca
sei, a familiei). Apoi vin nevoile sociale 
şi de apartenenţă la un grup (prietenie, 
familie, nevoia de afecţiune). Urmează 
nevoia de stimă  nevoia de recunoaştere 
socială venită din partea celorlalţi, şi 
respectul de sine (care generează senti
mentele de încredere în sine, adecvare, 
competenţă).

Nesatisfacerea lor produce descura
jare şi complexe de inferioritate. În vâr
ful piramidei se găsesc nevoile de au
torealizare (realizarea sinelui propriu, 
creativitatea, spontaneitatea).

Pentru noi, creştinii, a ne realiza si
nele înseamnă să intrăm în comuniu ne 

cu Dumnezeu prin Sfi ntele Taine ale 
Bisericii şi să ne bucurăm de darurile 
Duhului Sfânt. Pentru omul duhov
nicesc sunt esenţiale bunurile duhov
niceşti, nu cele materiale. O atenţie prea 
mare acordată bunurilor materiale ne 
primejduieşte relaţia cu Dumnezeu: ne 
va împătimi sufl etul.

Sfântul Antonie cel Mare ne arată 
pericolele patimii nemul ţumirii: „Cei 
ce nu sunt mulţumiţi cu cele ce le au la 
îndemână pentru trai, ci poftesc la mai 
mult, se fac robi patimilor, care apoi 
tulbură sufl etul şi îi insufl ă gânduri şi 
închipuiri că cele ce le au sunt rele. Şi 
după cum hainele mai mari decât măsura 
împiedică la mişcare pe cei ce se luptă, aşa 
şi dorinţa avuţiei peste măsură împiedică 
sufl etele să lupte sau să se mântuiască”. 
Acelaşi mare sfânt ne descrie starea 
sufl etească a omului care mulţumeşte 
pentru toate, accentuând ideea că pen
tru creştin cea mai mare mulţumire este 
să se ferească de păcate: „Când te în
torci cu mulţumire spre aşternutul tău, 
aducânduţi aminte de binefacerile şi de 
marea purtare de grijă a lui Dumnezeu şi 
umplândute de înţelegerea cea bună, te 
vei veseli şi mai mult, iar somnul trupului 

tău se va face trezvie a sufl etului şi închi
derea ochilor tăi, vedere adevărată a lui 
Dumnezeu. (...) Căci de va lipsi păcatul 
din om, o singură mulţumire cumpăneşte 
mai mult decât toată jertfa cea de mare 
preţ înaintea lui Dumnezeu”. Sfântul Cu
vios Paisie Aghioritul ne învaţă că cel 
care mulţumeşte pentru toate Domnului 
dă dovadă de nobleţe duhovnicească şi 
va primi ca răsplată binecuvântarea lui 
Dumnezeu.

(ziarullumina.ro)

Chiar de la începutul Teologiei 
dogmatice ortodoxe, Părintele 
Stăniloae introduce ideea că 
omul şi cosmosul se refl ectă 
reciproc unul pe celălalt. După 
cum afi rmă autorul, unii Părinţi 
bisericeşti au spus că omul e 
un microcosmos, o lume care 
rezumă în sine pe cea mare. 
Sfântul Maxim Mărturisitorul 
a remarcat că mai drept e să se 
considere omul ca macrocos
mos, pentru că el e chemat să 
cuprindă în sine toată lumea, 
fi ind în stare să o cuprindă 
fără să se piardă, ca unul ce 
e deosebit de ea, deci reali
zând o unitate mai mare decât 
lumea exterioară lui; pe când, 
dimpotrivă, lumea, ca cosmos, 
ca natură, nul poate cuprinde 
pe om deplin în ea, fără săl 
piardă, fără să piardă astfel cea 
mai importantă şi mai dătătoare 
de sens parte a realităţii.

Dar un termen mai precis 
pentru exprimarea faptului că 
omul e chemat să devină o lu
me mare este acela de macro
anthropos, care exprimă faptul 
că propriuzis lumea e chemată 
să se umanizeze întreagă, adică 
să primească întreagă pece
tea umanului, să devină pan
umană, actualizânduse în ea o 
trebuinţă implicată în rostul ei; 
să devină întreagă un cosmos 
umanizat, cum nu e chemat şi 
nu poate deveni deplin omul, 
nici măcar la limita alipirii sale 
de lume, confundânduse dep
lin în ea, un om cosmicizat. Des
tinaţia cosmosului pentru om, 
şi nu a omului pentru cosmos, 
se arată nu numai în faptul că 
cosmosul e obiectul conştiinţei 
şi al cunoaşterii umane, şi nu 

invers; ci şi în faptul că tot 
cosmosul serveşte practic exis
tenţei umane. A se observa, 
în primul rând, cum Părintele 
Stăniloae dezvoltă tema aceas
ta plecând de la o remarcă a 
Sfântului Maxim, Părintele său 
preferat. Mai mult decât atât, 
a se observa cum această idee 
este direcţionată către o nouă 
problemă, aceea a înţelesului 
semnifi caţiei omului în lume 
aşa cum este ea descoperită 
de ştiinţa modernă, şi făcând 
aceasta întrun mod ce păstrează 
perspectivele viziunii patris
tice. De prea multe ori povestea 
creştină a fost înţeleasă ca fi 
ind în mod fundamental despre 
om, restul creaţiei având rolul 
unui fel de decor. Acesta, cu 
siguranţă, nu este cazul în ceea 
cei priveşte pe Părinţi, după 
cum nu este nici în ceea ce 
priveşte Liturghia Bisericii (aşa 
cum ne va convinge o privire 
asupra anaforalelor euharistice 
tradiţionale sau, chiar mai mult, 
rugăciunea binecuvântării a 

pei din cadrul slujbei Sfântu
lui Botez): nu este cazul nici 
în ceea ce priveşte teologia 
Părintelui Stăniloae. Refuzul 
de a izola omul de natură este 
repetat atunci când Stăniloae 
ajunge să examineze creaţia în 
mod explicit, în partea a doua. 
Aici, el afi rmă: „Căci natura ţine 
de om, sau întregeşte pe om, şi 
omul nu se poate desăvârşi fără 
să refl ecteze şi să lucreze asu
pra naturii. De aceea prin lume 
se înţelege atât natura, cât şi 
umanitatea; sau, când se indică 
prin cuvântul «lume» una dintre 
ele, totdeauna este subînţeleasă 
şi cealaltă”. Consider necesar 
să semnalez încă un aspect al 
doctrinei creaţiei a Părintelui 
Stăniloae: cea dea doua parte 
este intitulată Lumea, operă a 
iubirii lui Dumnezeu destinată 
îndumnezeirii. A vorbi despre 
creaţie înseamnă a vorbi despre 
cosmosul pe care Dumnezeu l
a creat pentru a fi  îndumnezeit: 
am observat mai devreme cum 
teologii ortodocşi se gândesc la 
marele arc al iconomiei divine 
ca fi ind întins de la creaţie până 
la îndumnezeire, şi care trece 
peste arcul mai mic al căderii şi 
răscumpărării. Părintele Dumitru 
pur şi simplu refl ectă o intuiţie 
ortodoxă fundamentală prin 
considerarea creaţiei, în relaţie 
cu îndumnezeirea, ca o expresie 
a iubirii şi bunătăţii lui Dumne
zeu, a căror scop este ridicarea 
omului la unirea cu El.

(Pr. Andrew Louth, Gânditori 
ortodocşi moderni. De la Filocalie 
până în prezent, traducere de Lucian 
Filip, Cristian Untea, Justin A. Mihoc, 
Editura Doxologia, Iaşi, 2017, p. 
262264)

Lumea întreagă este chemată la îndumnezeire
pei din cadrul slujbei Sfântu
lui Botez): nu este cazul nici 
în ceea ce priveşte teologia 
Părintelui Stăniloae. Refuzul 
de a izola omul de natură este 
repetat atunci când Stăniloae 
ajunge să examineze creaţia în 
mod explicit, în partea a doua. 
Aici, el afi rmă: „Căci natura ţine 
de om, sau întregeşte pe om, şi 
omul nu se poate desăvârşi fără 
să refl ecteze şi să lucreze asu
pra naturii. De aceea prin lume 
se înţelege atât natura, cât şi 
umanitatea; sau, când se indică 
prin cuvântul «lume» una dintre 
ele, totdeauna este subînţeleasă 
şi cealaltă”. Consider necesar 
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ÎPS Părinte Timotei a sfinţit noua 
catapeteasmă a bisericii din Firiteaz
În după amiaza zilei de praznic al Adormirii Maicii 
Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhi
episcopul Aradului, continuând o tradiţie mai veche, 
a poposit în Parohia Firiteaz, Protopopiatul Arad, dând 
răspuns invitaţiei părintelui paroh Vlad – Sergiu San
du.

La sosire, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a 
fost întâmpinat în faţa de către PC Părinte Iustin Popo
vici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, de 
preoţii aparţinători Cercului pastoralmisionar nr. 5 
Vinga, de copiii îmbrăcaţi în costumele populare speci
fice zonei, de Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, 
domnul Iustin Cionca, de domnul Adrian Todor, depu
tat în Parlamentul României, precum şi de numeroşi 
credincioşi. Înaltpreasfinţia sa a venit însoţit de către 
Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa săvârşit slujba de 
sfinţire a catapetesmei celei noi, care a fost schimbată 
anul acesta, după care a urmat slujba Vecerniei şi în
conjurul bisericii.

La sfârşitul slujbei, Chiriarhul a rostit un cuvânt de 
învăţătură în cadrul căruia sa referit la una dintre mi
nunile prezentate în Sinaxarul zilei, şi anume, biruirea 
duşmanilor care au asediat Constantinopolul în vre
mea împărăţiei lui Leon Isaurul, prin mijlocirea Maicii 
Domnului, ca urmare a rugăciunilor fierbinţi înălţate 
de credincioşii cetăţii. Este o icoană a mai multor eve
nimente de acest fel şi cu diferite cetăţi sau oraşe. De 
asemenea, aceasta reflectă lupta credincioşilor pentru 
afirmarea credinţei şi identităţii naţionale, având bine
cuvântarea Maicii Domnului, un exemplu dândul chiar 
familia voievodului Brâncoveanu care sa jertfit în 
acest scop. De asemenea, a adus cuvânt de mulţumire 
oficialităţilor prezente şi tuturor credincioşilor, feli
citândul pe părintele paroh pentru osteneala pe care 
o depune în vederea propăşirii vieţii bisericeşti din lo
calitate.

În încheiere, Părintele paroh VladSergiu Sandu a 
mulţumit Chiriarhului pentru popasul duhovnicesc în 
mijlocul credincioşilor pe carei păstoreşte, autorităţilor 
centrale şi locale prezente, precum şi preoţilor şi 
credincioşilor care au participat la acest frumos eveni
ment.

PS Emilian Crişanul la Slujba de Prive
ghere din ajunul praznicului Adormirii 
Maicii Domnului, la Mănăstirea Hodoş
Bodrog şi la hramul Mănăstirii Dobric, 
Jud. BistriţaNăsăud
Biserici, mănăstiri şi schituri, credincioşi şi sluji
tori ai Sfintelor Altare, începând de ieri, au purces la 
împletirea nevăzută a unei scări către cer prin florile 
cântărilor, rugăciunilor şi ostenelilor ştiute sau neştiute 
cu bucurie aşezate înaintea Maicii tuturor.

Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, de la Prive
gherea şi Procesiunea ”Drumul Crucii” de la Mănăstirea 
HodoşBodrog din Arhiepiscopia Aradului, la hramul 
Mănăstirii Dobric din Arhiepiscopia Clujului.

Deşi despărţite fizic de câteva sute de kilometri, 
vieţuitorii şi miile de credincioşi care au luat calea ce
lor două mănăstiri pentru a se întâlni în acest Praznic, 
sau împărtăşit de bucuria de al fi avut în mijlocul lor 

pe Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop Vicar 
al Arhiepiscopiei Aradului. Aşadar, seara, înaintea 
Praznicului Adormirii Maicii Domnului, Preasfinţia 
Sa a participat la Slujba Privegherii de la Mănăstirea 
HodoşBodrog şi la Procesiunea „Drumul Crucii’, care 
are o tradiţie de aproape un secol. Tradiţie născută din 
evlavia credincioşilor care veneau la această mănăstire 
din dorinţa de aşi spori osteneala şi jertfa închinată 
Maicii Domnului.

În ziua Praznicului după sute de kilometri parcurşi, 
altă obşte, alţi credincioşi, dar în acelaşi duh al bucu
riei de a fi în împreunărugăciune înălţată către Maica 
Domnului.

„Praznicul Adormirii Maicii Domnului concen
trează întreaga mariologie ortodoxă analizată la Si
noadele Ecumenice III şi IV. Despre naşterea ei 
în Împărăţia cerurilor ne vorbeşte Sfânta Tradiţie, 
învăţătură sintetizată în troparul praznicului. Maica 
Domnului ne îndeamnă să ascultăm de Fiul ei, Mântuitorul 
Iisus Hristos şi să păstrăm legătura cu Dumnezeu. Săi 
mulţumim Maicii Domnului pentru tot ajutorul şi să 
o rugăm, să ne ocrotească pe calea către viaţa veşnică 
din Împărăţia Fiului ei”, a fost îndemnul părintesc al 
ierarhului arădean.

Şi cum nimic nu este întâmplător, ce exemplu mai 
frumos de concretizare a evlaviei „în faptele bune ale 
credinţei, iubirii şi nădejdii” am fi putut avea în ziua 
acestui Praznic, dacă nu chiar Mănăstirea „Adormirii 
Maicii Domnului” din Dobric? Pentru că citind is
toricul construirii acestui Sfânt Locaş, putem vedea cu 
ochii ceea ce rostim la sfârşitul fiecărui icos din Acatis
tul acestei sărbători, când rostim „Bucurăte, ceea ce 
eşti plină de har, care, întru adormirea ta nu ne laşi 
pe noi!”. Pentru că, da, numai „nelăsândule” Maica 
Domnului pradă deznădejdii pe vieţuitoarele acestei 
mănăstiri, a fost posibil ca sămânţa cea bună căzută 
între spini să rodească atât de frumos. Pentru Dumne
zeu şi pentru oameni. Oameni, care astăzi au luat calea 
acestei mănăstiri, transformândo pe drept cuvânt în 
„Nicula Ţibleşului”.

Sfânta Liturghie Arhierească în ziua de 
praznic la Mănăstirea HodoşBodrog a 
fost oficiată de doi ierarhi
În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, 15 
august 2019, Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăs
tirea arădeană HodoşBodrog a fost oficiată de Înalt
preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, 
dimpreună cu Preasfinţitul Părinte Lukijan, Episcopul 
ortodox sârb de Budapesta şi administrator al Epis
copiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara, înconjuraţi de un 
ales sobor ieromonahi, preoţi şi diaconi.

Din sobor au făcut parte Protos. Grigorie Timiş, 
stareţul mănăstirii, Pr. Marinco Marcov, vicar admi
nistrativ al Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Timişoara, 
Pr. Ognean Plavşici, protopop sârb de Arad, Pr. Prof. 
Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Arad, Protos. Iustin Popovici, consilier 
cultural, Protos. Nicolae Tang, lector universitar, Pr. 
Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Orto
dox din Arad, Pr. Marian Neagoe de la Parohia Arad
Micalaca Nouă, Pr. Adrian Zaha, protopopul Ineului, 
Pr. Vlad Oneţ, capelan la Penitenciarul din Arad, Pr. 
Sorin Higioşan de la Parohia Zădăreni, Pr. Bogdan Tod 
de la Parohia BodroguNou, Arhid. Tiberiu Ardelean, 
inspector eparhial şi alţi sfinţiţi slujitori.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul a vorbit sub 
titlul ,,Masa Preacurată a pâinii vieţii”, luat din citirile 
scripturistice ale praznicului (Filip. 2; Lc. 10) şi din 

rânduiala Împărtăşaniei, care sa pogorât de sus pen
tru milă, ca îndemn pentru credincioşii care au re
spectat rânduiala postului de a se împărtăşi cu Sfintele 
Taine, ori Maica Domnului este astfel numită ,,masa 
ospăţului” la care se împărtăşesc cei ce o cinstesc ca pe 
un model de ascultare a cuvântului dumnezeiesc aşa 
cum arată Mântuitorul în pericopele scripturistice ale 
zilei. Prin Ea Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului 
spre a aduce jertfă de mântuire cu care sunt în comu
niune credincioşii, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa. Tot 
din Sfânta Evanghelie înţelegem valoarea spirituală 
a satului, mai ales în acest an omagial dedicat satului 
românesc, deoarece în casa celor două surori, Marta şi 
Maria, este primit Mântuitorul, unde I sa gătit masa.

Răspunsurile liturgice au fost asigurate de către 
părinţii din obştea mănăstirii şi membrii Grupului 
vocal Sfântul Ioan Hrisostom, condus de prof. Paul 
Krizner.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a primit din partea 
Preasfinţitului Părinte Lukijan, Ordinul de Gradul I al 
Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte 
Lukijan ia acordat Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, 
Ordinul de Gradul I al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de 
Timişoara, ,,întru sporirea bunei înţelegeri şi convieţuiri 
între cele două surori, Arhiepiscopia Ortodoxă Română 
a Aradului şi Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara, 
ca semn al aprecierii şi preţuirii” faţă de Arhipăstorul 
nostru.

Înaltpreasfinţia Sa, profund emoţionat, ia mulţumit 
ierarhului sârb pentru această deosebită cinste şi 
împreuna slujire, amintind că ,,această comuniune 
patronată de Maica Domnului, prin cele arătate, este 
un îndemn pentru pelerine de a fi mereu în comuni
une în jurul Ei. În această partea a ţării noastre buna 
înţelegere între etnii şi confesiuni este reprezentată 
de unitatea Ortodoxiei, prin legătura credincioşilor 
ortodocşi români şi sârbi.

Părintele consilier Iustin Popovici, în numele 
părintelui stareţ, a obştii monahale precum şi a pele
rinilor prezenţi în număr impresionant, a mulţumit 
celor doi ierarhi pentru înălţătoarea împreună slujire 
în străvechea lavră a Bodrogului, Înaltpreasfinţitului 
Părinte Timotei pentru faptul că în fiecare an poposeşte 
în mijlocul obştii şi a pelerinilor veniţi în număr atât de 
mare la acest praznic, precum şi Preasfinţitului Părinte 
Lukijan, pentru faptul că anul acesta a slujit pentru pri
ma dată în Mănăstirea HodoşBodrog şi pentru înalta 
distincţie oferită Arhiepiscopului nostru. De asemenea, 
părintele consilier a amintit faptul că această distincţie 
este un dar al Maicii Domnului din partea Episcopiei 
Ortodoxe Sârbe de Timişoara, la împlinirea, în acest 
an, a unei jumătăţi de veac de la tunderea în monahism 
ce a avut loc în Mănăstirea HodoşBodrog la 24 iunie 
1969. Părintele a mulţumit şi tuturor sfinţiţilor slujitori 
care au participat la slujbele mănăstirii atât în ziua de 
praznic cât şi în ajun şi pelerinilor veniţi să participe la 
hramul mănăstirii.

După Sfânta Liturghie toţi credincioşii au participat 
la o agapă oferită în trapeza mănăstirii.

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


