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EDITORIAL

Perioada liturgică a Triodului pe care 
tocmai am început-o este una cu totul și 
cu totul specială, atât în ceea ce privește 
structura slujbelor bisericești, cât și în 
ceea ce privește dimensiunea viețuirii 
noastre.

Vremea Postului Mare nu este lipsită 
de legătură cu structura generală a anului 
liturgic, fiind într-un fel sinteza acestuia, 
el apărând astfel ca un timp concentrat 
(Makarios Simonopetritul, Triodul ex-
plicat, p. 119). 

Dacă este să ne referim la caracte-
risticile formale ale timpului în slujbele 
Postului Mare, observăm atunci că rân-
duielile liturgice din această perioadă 
pentru credincioșii Bisericii, aproape ca 
și pentru monahi sunt deosebit de lungi, 
astfel încât aceștia petrec o marea parte 
a timpului în Biserică, chiar și în tim-
pul săptămânii, dacă avem în atenție 
săvârșirea în zilele de miercuri și vineri 
dimineața a slujbei Utreniei și a Cea-
surilor, urmate de Vecernia împreunată 
cu Liturghia Darurilor Înaintesfințite, 
iar seara a slujbei Pavecerniței Mari. 
Există și multe alte rânduieli specifice 
Postului Mare, de o mare întindere. Așa 
de pildă, Canonul cel Mare al Sfântului 
Andrei Criteanul, săvârșit în 4 părți în 
primele 4 zile ale Postului celui Mare, 
împreunat cu slujba Pavecerniței Mari, 
și apoi întreg în cadrul Deniei de joi 
(miercuri seara) în săptămâna a cincea 
a acestui post. O altă rânduială specifică 
Postului Mare este săvârșirea în primele 
4 vineri ale Postului, seara, împreună 
cu Pavecernița Mare a câte unei părți 
din Acatistul Buneivestiri, pentru a-l 
cânta mai apoi întreg în cadrul Deniei 
de sâmbătă (vineri seara) a aceleiași 
săptămâni a cincea din Post. În fine, să 
nu uităm frumusețea și lungimea sluj-
belor și a Deniilor (Utreniilor) din vre-
mea săptămânii Sfintelor Pătimiri ale 
Domnului, remarcându-se în acest sens 
în mod deosebit Liturghia împreunată 
cu Vecernia din Joia și Sâmbăta Mare, 
Denia celor 12 Evanghelii de Joi seara 
a acestei săptămâni, sau Denia Prohodu-
lui Domnului din Vinerea Mare, alături 
de minunatele și înălțătoarele slujbe ale 
Ceasurilor Împărătești sau a Vecerniei 
punerii Domnului în mormânt din 
aceeași zi.        

În timp ce în cealaltă parte a anu-
lui liturgic, anumite rânduieli, pre-
cum Ceasurile sau Pavecernița nu se 

săvârșesc de regulă în bisericile de mir 
sau de parohie, ci doar la mănăstiri, în 
timpul Postului Mare toți credincioșii 
ar fi de dorit să participe la săvârșirea 
acestora în biserică. Această rânduială 
are o profundă valoare ascetică și pe da-
gogică, întrucât, mai mult decât în orice 
altă perioadă a anului liturgic, acum 
credincioșii au nevoie de timp ca să se 
întoarcă, să se elibereze de modul de 
e xistență robit patimilor și să revină la 
„deprinderea” virtuților. Slujbele lungi 
le îngăduie credincioșilor să deprindă 
vir tutea și rugăciunea, obișnuindu-i 
cu prezența veșniciei dumnezeiești, pe 
care acestea o anticipează. Lungimea 
ru găciunii devine, așadar, o anticipare 
a veșniciei, a zilei celei neînserate a 
Împărăției lui Dumnezeu.

O altă caracteristică a slujbelor din 
vremea Postului Mare sunt repetițiile 
unor formule liturgice sau gesturi, ca 
de pildă repetiția acelorași formule 
du pă măsura unor numere simbolice: 
„Doamne miluiește!”,  repetat de 3 
ori, de 12 ori sau de 40 de ori; „Sfinte 
Dumnezeule…”, urmat de rugăciunile 
începătoare (Preasfântă Treime, Tatăl 
nostru), care devin astfel formule de tre-
cere de la un moment la altul al slujbei 
(a se vedea aceasta, în special, în rân-
duiala Pavecerniței), rugăciunea Sfân-
tului Efrem Sirul: Doamne și Stăpânul 
vieții mele sau Psalmul 50, metania și 
închinăciunea, care se repetă atât de des 
în cadrul slujbelor din Postul Mare. 

Repetițiile aceasta sunt imaginea u -
nității, așadar tot o prezență anticipată a 
veșniciei, a adunării de către Hristos a tu-
turor celor risipiți prin păcat, în Împărăția 
Sa. Repetiția liturgică se folosește de 
multiplicitate, prin numărătoare, pentru 
a restaura starea de nepătimire a natu-
rii umane. Credincioșii vor părăsi ast-
fel risipirea care caracterizează  lumea 
patimilor pentru a regăsi ca posibilitate 
unitatea Raiului pierdut de către Adam. 
„Adunați în unitate”, aceștia se vor sili 
atunci să aducă după puterile lor lauda, 
precum sfinții îngeri aduc laudă lui 
Dumnezeu în ceruri. În sens pedagogic, 
repetiția este pentru credincioși și ocazia 
unei cugetări mai adânci la conținutul 
rugăciunilor și formulelor care sunt ros-
tite de mai multe ori în timpul unei zile 
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Una din cele mai frumoase pilde rostite 
de Mântuitorul, este aceea care prezintă în-
toarcerea fiului risipitor și care este adusă 
înaintea noastră, an de an – în această 
perioadă a Triodului, prin intermediul peri-
copei care se citește în această Duminecă, în 
cadrul Sfintei Li turghii. 

În cuvinte simple, aceasta înfățișează is-
toria unui tată care avea doi fii, din care cel 
mic și-a revendicat, la un moment dat, partea 
care i se cuvenea de avere. La scurt timp, a 
părăsit casa părintească și mânat de o greșită 
dorință de afirmare, tânărul pleacă într-o 
țară îndepărtată, în căutarea mult râvnitei 
fericiri. Acolo a cheltuit tot ce a primit de 
acasă, a ajuns muritor de foame, uitat chiar 
și de aceia cu care își cheltuise banii agonisiți 
cu trudă de tatăl său. Abia atunci mânat de 
disperare, de cumplită mizerie și de adâncă 
înjosire morală, tânărul se trezește la reali-
tate și, mânat de dorința sinceră de a ajunge 
la o viață nouă, își îndreaptă gândurile către 
părintele său, ca singura rază de lumină și 
nădejde de mântuire. De aceea, ia hotărârea 
de a părăsi modul de viață în care se afla 
și de-a se întoarce cu deplină încredere la 
tatăl său, pentru a-și mărturisi greșeala și 
a-i cere iertare. Și aceasta a fost suficient pen-
tru ca tatăl său să-l primească cu nețărmurita 
și dezinteresata dragoste părintească, să îl 
ierte pentru toate cele ce făcuse și să îl ridice 
din nou la demnitatea de fiu.

E ușor de constatat faptul că person-
ajele din parabolă nu sunt altele decât 
Dumnezeu - Tatăl nostru Cel din ceruri, 
iar fiul reprezintă pe oamenii din toate 
tim purile și locurile, care, în felurite forme, 
se îndepărtează de Părintele ceresc, de 
învățătura și de Biserica Sa. Țara îndepărtată 

de care vorbește Evanghelia nu este altceva 
decât uitarea de Dumnezeu.  La fel de ușor 
de constatat este și adevărul că toți, într-un 
fel sau altul, am părăsit „casa părintească” 
și am plecat în țara îndepărtată a păca tului, 
uitând de Dumnezeu și de binefacerile Lui. 
De aceea, tânărul din Evanghelie este con-
temporan cu noi, trăiește printre noi. Fiecare 
din noi ne recunoaștem, în anumite mo-
mente din viață, în acest tânăr căzut din 
cinstea lui de fiu al lui Dumnezeu și din 
adevărata demnitate umană. 

În cotidian ni se oferă destule exemple 
de fii risipitori sau chiar de părinți risipitori 
existenți printre noi. Există atâția printre noi 
care au uitat cu totul casa părintească în care 
au văzut lumina zilei, de care ar trebui să-i 
lege atâtea amintiri duioase și în care trăiesc 
încă părinții lor, cărora nu le-au călcat pragul 
de ani de zile. Există atâția care au uitat cu 
desăvârșire că în cimitirul satului lor a mai 
rămas o cruce bătută de vânturi, de strajă 
la mormântul părin ților lor pe care cresc 
în voie buruienile nerecunoștinței filiale și 
în fața căruia nu s-au oprit de atâta vreme 
pentru a pune o floare și, cu atât mai puțin, 
pentru a aprinde o lumânare sau a rosti o 
rugăciune. Există atâția printre noi care se 
mărturisesc creștini și fii ai Bisericii care nu 
intră în casa Tatălui ceresc, adică în biserică, 
decât cu prilejul unor cununii sau botezuri, 
grăbiți să se termine slujba, pe care o ascultă 
cu totală indiferență, pentru a ajunge cât mai 
repede acasă, la petrecerea care urmează.

Iată numai câteva exemple prin care un 
creștin uită de sfintele porunci dumnezeiești 
și își caută fericirea în alte locuri, departe 
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Întoarcerea la Tatăl ceresc
Duminica a XXXIV-a după Rusalii. Întoarcerea la Tatăl ceresc

„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea 
ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr 
s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea, trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut 
foamete mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii 
acelei țări, și acesta l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele 
pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-și în sine, a zis: Câți argați ai tatălui meu sunt 
îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: Tată, 
am greșit la cer și înaintea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și, 
sculându-se, a venit la tatăl său. Și încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă și, alergând, a 
căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și i-a zis fiul: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să 
mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slugile sale: Aduceți degrabă haina lui cea dintâi și-l îmbrăcați și dați 
inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui; Și aduceți vițelul cel îngrășat și-l înjunghiați și, mâncând, să 
ne veselim; Căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească. Iar 
fiul cel mare era la țarină. Și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Și, chemând la sine 
pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit, și tatăl tău a înjung-
hiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre; dar tatăl lui, ieșind, 
îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și 
mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a 
mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna 
ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta 
mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat.” (Luca 15,  11-32)

Din sumar
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de casa părinților trupești, dar și de cea a Părintelui din ceruri, sfidând, în 
același timp, printr-o asemenea comportare, și pe semenii lui. De aceea 
Biserica ne pune și astăzi în față această parabolă, oricând actuală, cu 
nădejdea că ne vom recunoaște pe noi înșine în chipul fiului risipitor, dar 
mai ales cu nădejdea că ea va constitui un prilej de meditare pentru toți 
cei ce au apucat, într-un fel sau altul, pe căi greșite. 

Prin urmare se cuvine să ne întrebăm ce vom face pentru ca să urmăm 
partea pozitivă din viața tânărului din Evanghelie, aceea a reîntoarcerii 
la Tatăl? Punctul central este „venirea în sine”, respectiv piatra de hotar 
care a făcut pe cel căzut să vadă starea în care a ajuns, i-a dat posibilitatea 
să vadă realitatea în chip obiectiv, așa cum a fost, și să fie capabil să facă 
comparație între starea deplorabilă în care a ajuns și starea vieții lui dacă 
ar fi rămas acasă. Abia atunci și-a dat seama că altul trebuia să fie drumul 
vieții lui pentru a se realiza ca om, altele trebuiau să-i fie aspirațiile, alții 
trebuia să fie oamenii cu care să se însoțească. Prin urmare la această 
„venire în sine”, rupere definitivă de tot ceea ce a fost rău și hotărâre 
înălțătoare de-a începe o viață nouă, de-a redeveni altul decât cel care ai 
fost, trebuie să tindem. Iar aceasta este asemenea unei renașteri din propria 
cenușă, o ridicare din destrămarea ființei tale, o confruntare cu conștiința 
ta în abisul deznădejdii și pe marginea pierzaniei. Ea îți dă conștiința că a 
mai rămas ceva bun în tine, că nu ești iremediabil pierdut, îți dă conștiința 
că ești fiul lui Dumnezeu, care „nu vrea moartea păcătosului, ci să se 
întoarcă și să fie viu”.

Pentru aceasta este nevoie însă de nădejdea că Dumnezeu, în bunătatea 
și dragostea lui te va ierta. Apoi este necesar curajul care să biruiască frica 
pe care o încerci când te gândești la una din însușirile lui Dumnezeu și 
îți dă puterea de a învinge sentimentul de rușine pentru propriile noastre 
fapte. Iar Fiul din Evanghelie s-a biruit pe sine, a câștigat ceva, întor-
cându-se poate mai bogat decât plecase pentru că s-a căit și a dobândit 
iertarea părintelui său dar mai ales pentru că a redobândit calitatea de fiu, 
care valorau mai mult decât orice avuție.

Prin urmare constatăm că drama fiului risipitor se repetă în fiecare din-
tre noi. Plecăm ușor de lângă Tatăl nostru ceresc, dar ne întoarcem nespus 
de greu. Sufletul nostru este frământat, ca și al fiului, de întrebările: Cine 
ne așteaptă? La cine să ne întoarcem? Unde este tatăl nostru? Cui trebuie 
să-i mărturisim greșelile noastre și în fața cui trebuie să luăm hotărârea de 
a porni spre o viață nouă? Dar răspunsul este simplu: la spovedanie, acolo 
unde ne așteaptă Tatăl ceresc prin preotul duhovnic, căruia Mântuitorul i-a 
dat puterea de a lega și a dezlega păcatele firii noastre omenești. Însă cât de 
greu ni se pare acest drum! Sunt unii care poate se îndoiesc de prezența lui 
Hristos în scaunul spovedaniei și de puterea duhovnicului, se tem de can-
onul pe care îl va da preotul duhovnic, sau socotesc că este sub demnitatea 
lor de oameni maturi să-și deschidă sufletul în fața unui slujitor al altarului, 
dar mai ales le este rușine de păcatele săvârșite. Curios lucru că nu ne este 
rușine să săvârșim păcatul, uneori în văzul lumii și spre sminteala seme-
nilor, dar ne este rușine să-1 mărturisim!

Se cuvine însă, iubiți credincioși, că dacă am trăit prima parte din dra-
ma fiului risipitor, atunci să avem curajul să trăim cu aceeași intensitate și 
sfârșitul ei, adică partea pozitivă, care nu este altceva decât mărtu risirea. 
Să ne „venim în sinea noastră”, să ne aplecăm asupra propriei noastre ființe, 
să ne confruntăm cu noi înșine, să „lepădăm lucrurile întunericului și să 
ne îmbrăcăm în armura luminii”, având această încredințare, acum, în 
preajma sfântului și marelui Post, când preoții duhovnici ne așteaptă pe 
fiecare din noi, pentru a dobândi iertarea și împăcarea cu Dumnezeu, 
că doar astfel avem șansa de a ajunge la bucuria intrării în comuniune 
cu marea  familie creștină și implicit cu Dumnezeu. Amin.
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Istorisirile biblice ne dezvăluie 
femeia în decursul veacurilor. În 
primul rând ea era soție și mamă 
și avea rolul de a crește copiii în 
principal, de a conduce treburile 
casnice și cu toate că, în general, 
capul familiei a fost tatăl, așa cum 
reiese din termenul uzual evreiesc 
folosit pentru casă, bet av „casa 
tatălui”, Biblia îi îndeamnă pe co-
pii să acorde o cinstire atât tatălui 
cât și mamei: „Cinsteste pe tatăl 
tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine 
și să trăiești ani mulți pe pământul 
pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l 
va da ție!” (Ieșire 20, 12).

În principal munca femeii era 
în casă și în jurul ei, dar unele 
munceau și la câmp. Ele aveau 
misiunea de a prepara hrana, de a 
face pâinea, de a țese, de a coase 
etc. Unele femei erau mai prețioase 
decât altele. Un comentariu la 
Cartea Facerii spune că: „Cât a trăit 
Sara, aluatul ei, era binecuvântat, 
iar lampa ardea din seara sabatu-
lui, până în seara următorului sa-
bat, când a murit ea, toate acestea 
au încetat și au reapărut când s-a 
reîntors Rebeca.” Munca câmpu-
lui nu era de dorit pentru femei, 
dar era necesară pentru văduve, 
pentru cele fără bunăstare: „Nu va 
uitați ca sunt negricioasa că doar 
soarele m-a ars. Fiii maicii mele 
s-au mâniat, trimisu-m-au, să le 
păzesc vi ile, dar via mea nu mi-am 
păzit-o!” (Cântarea Cântărilor, 1, 5-
6). Evanghelia apocrifa a lui Iacov, 
scrisă în jurul anului 150 d. Hr. 
precizează: „....atunci s-au adunat 
preoții din Ierusalim și au hotărât 
să facă o nouă catapeteasmă pentru 
Templul Domnului. Marele preot a 
poruncit: Aduceți câteva fecioare 
din tribul lui David! Iar slujito-
rii au găsit șapte fecioare. Marele 
preot și-a amintit de Maria căci și 
ea făcea parte din tribul lui David 
și era nemăritată în fața lui Dum-
nezeu. Slujitorii au chemat-o și pe 
ea. Apoi toate au fost duse la Tem-
plul Domnului. Iar marele preot 
le-a zis: Trageți la sorti ca să știm 
cine va țese aurul, amiantul, inul, 
mătasea, hiacintul, purpura și por-
firul cu adevărat. Mariei i-au picat 
porfirul și purpura.” De asemenea 
unele izvoare necanonice susțin că 
Maria a tors atunci când îngerul 
Gavriil i-a adus vestea cea bună și 
de aceea arta creștina o și prezinta 
torcând. Și chiar dacă unele femei 
biblice aveau servitoare, totuși ele 
erau obligate de soții lor să toarcă 
lâna, deoarece lenea conducea la 
necinste, azi lenea este considerată 
de Biserică un păcat capital.

Intervenția lui Dumnezeu în 
viața femeilor biblice este o dovada 
clară a intervenției lui Dumne-
zeu în viața oamenilor. Rahila se 
ruga lui Dumnezeu și la un mo-
ment dat Cartea Facerii ne spune: 
„Dar și-a adus Dumnezeu aminte 
de Rahila și a auzit-o Dumnezeu 
și i-a deschis pântecele.”  (Facere 
30,22). La fel Lia se ruga: „Dum-
nezeu a auzit-o pe Lia.” (Facere 
30, 17). Agar în pustiu în ceasul 
ei de durere, a primit mângâiere 
de la Dumnezeu, printr-un înger, 
datorită rugăciunilor ei. O altă fe-
meie sunamită care îl invita pe 
profetul Elisei să stea la ea în casă, 
îi spune soțului: „Eu știu că omul 
lui Dumnezeu, care trece mereu pe 
aici este sfânt.” (4 Regi 4, 9-10), 
apoi ea, după ani de sterilitate, 
rămâne însărcinata și chiar dacă 
fiul ei va muri mai târziu, va fi în-
viat de Elisei.

Cântările vocale sau instrumen-
tale ale femeilor biblice sunt o 
ex presie de mulțumire și de sla-
vă aduse lui Dumnezeu pentru 
puterea Lui salvatoare în situații 
dificile ale vieții și au fost sursa 
de inspirație în cântările de mai 
târziu de la Templul din Ierusa-

lim. (Iesire.15, 20-21). „Atunci a 
luat Miriam proroocița, sora lui 
Aron, timpanul în mana sa, și au 
ieșit după dânsa toate femeile cu 
timpane și dănțuind.”  Miriam și 
femeile au răspuns cântecului lui 
Moise și al israeliților astfel:  „Să 
cântăm Domnului, căci cu slava S-
a preamărit! Pe cal și pe călăreț în 
mare i-a aruncat!” (Ieșire 15, 20-
21).

Un frumos poem de laudă 
este al Iuditei, eroina, care a con-
dus poporul evreu: „Laudați-L pe 
Dumnezeu, în tobe, cântați Dom-
nului cu chimvale, uniți pentru 
El psalmul cu cântarea: înălțați 
și chemați numele Lui.” (Cartea 
Iuditei 16, 1).

Profetul Ieremia menționează 
că femeile și dansau pentru a cel-
ebra recolta, spre exemplu: „Și vor 
veni și vor prăznui pe înălțimile 
Sionului, și vor curge bunătățile 
Domnului: grâu și vin și untdel-
emn, miei și boi. Sufletul lor va fi 
ca o grădină bine udată. Și ei nu 
vor mai tânji. Atunci fecioare se 
vor veseli în horă.” (Ieremia 31, 
12-13).

Conform Sfintei Scripturi, 
fe  meile purtau văl pentru smere-
nie, se pare că cele din timpurile 
străvechi ar fi fost acoperite com-
plet. „Și vazând-o Iudita, a socotit 
că-i o femeie nărăvita, căci n-a 
cunoscut-o, pentru că își avea fața 
acoperită.” (Facere 38, 15). Potri-
vit scriitorului creștin Tertulian, 
femeile evreice, în timpul lui Au-
gustus, purtau văl, chiar dacă nu 
mai era la modă la femeile romane. 
În Noul Testament, se face referire 
la văl doar atunci când intervine 
obligația femeilor de a se ruga sau 
de a prooroci. (I Corinteni 11, 5-
6).

Frumusețea este trecătoare, 
de aceea femeile din Biblie erau 
încurajate să-și îndrepte atenția 
asupra înfrumusețării sufletului și 
să caute aprecierea celorlalți după 
criteriul faptelor personale. Astfel 
Apostolul Petru le îndeamna pe 
femei : „Podoaba voastră să nu fie 
cea din afară: împletirea părului, 
podoabele de aur și îmbrăcarea 
hainelor scumpe, ci să fie omul 
cel tainic al inimii...” (I Petru 3, 
3). Atunci când Isaia prevestește 
viitorul poporului israelit ca un de-
zastru datorită păcatelor poporului, 
își alege ca simbol pierderea de 
către femei a podoabelor, a cos-
meticelor, a coafurilor: „În ziua 
aceea va lua Domnul toate podo-
abele: inele, sori, lunițe, cercei, 
brățări, valuri, cununi, lănțișoare, 
cingători, miresme, talismane, 
inele, verigi de nas, vesminte de 
sărbătoare, mantii, șaluri, pungi, 
oglinzi, pânzeturi subțiri, turbane 
și tunici. Atunci va fi în loc de 
miresme: putreziciune, și în loc de 
cârlionți făcuți cu fierul: pleșuvie, 
în loc de vesmânt prețios: zdrențe 
și în loc de frumusețe: pecete de 
robie.” (Isaia 3, 18-24). La fel 
Eccleziastul 7, 1 spune că: „Mai 
de preț este un nume bun decât 
untdelemnul cel binemirositor.” În 
contrast cu podoabele exterioare 
Sfântul Apostol Pavel le îndeamnă 
pe femei să fie un exemplu moral, 
să-și împodobească sufletul: să fie 
neclevetitoare, fără patima beției, 
cuviincioase, să învețe numai lu-
cruri bune, să-și iubească bărbații, 
copiii, să fie cumpătate, curate, 
gospodine, bune, supuse bărbaților 
adică smerite. (Tit 2, 3-5).

Sfântul Apostol Pavel le în-
deamnă pe femei să păstreze tăcerea 
în biserică, să nu poarte discuții în 
spațiul bisericii, să se roage și să 
proorocească cu capul acoperit, de 
asemenea pentru femeile Noului 
Testament era o cinste să-și lase 
părul lung. Aprecieri se aduc fe-
meilor care au luptat pentru Evan-

ghelie: Evodia și Sintichi (Filipeni 
4,3). Priscila și soțul ei Acvila, pe 
care Sfântul Apostol Pavel îi desc-
rie ca „împreună lucrători în Hris-
tos Iisus.” (Romani 16, 3). Lidia , o 
bogată vânzătoare de porfiră, a fost 
primul lider al bisericii din Filipi, 
(Faptele Apostolilor 16, 15)  după 
convertirea sa. Filip avea „patru 
fiice, fecioare, care prooroceau” 
(Faptele Apostolilor 21, 9). În 
textul din II Timotei 1, 5, Sfântul 
Apostol Pavel trimite salutări ma-
mei și bunicii lui  Timotei, Loida și 
Euniche, în ale căror inimi credința 
lui Timotei „s-a sălășluit întâi.”

Nestemate veșnice sunt și  proo-
rocița Ana, vaduvă, de 84 de ani, 
și care trăise cu bărbatul ei șapte 
ani de la fecioria ei, care nu s-a 
depărtat de Templu, umblând în 
post și rugăciuni către Dumne-
zeu, vestind la momentul oportun 
tuturor pe copilul Iisus, ca fiind 
Mesia cel mult așteptat, văduva 
menționată de Iisus, care săracă 
fiind și-a dăruit și ultimul ei bănuț 
pentru Templul Domnului. (Mar-
cu 12, 41-44) și Elisabeta, mama 
Sfântului Ioan Botezătorul, prin 
care ne-a demonstrat Dumnezeu 
că la El nimic nu este cu neputință 
și nu în ultimul rând femeile 
mironosițe, primele membre ale 
bisericii primare care îl urmează 
pe Iisus pe tot parcursul activității 
Sale misionare, până la moartea pe 
cruce și după aceasta (Luca 8, 2-3 
și Matei 27, 55). Maria Magdalena 
este un model demn de urmat, prin 
răbdarea și devotamentul ei, prima 
între femeile mironosițe, este cea 
care singură (Marcu 6, 10, Ioan 
20, 18 sau Matei 28, 8, Luca 24, 
10) sau împreună cu alte femei, a 
vestit apostolilor Învierea lui Iisus. 
Exegeții afirmă ca ea provenea din 
Magdala, de unde deriva și numele 
ei, în limba greacă „Magdalena” 
înseamnă literal „femeia din Mag-
dala”. Ea era un cetățean probabil 
de onoare al orașului sau, de pe 
țărmul Marii Galileii, de aceea este 
menționată în fața tuturor celor-
lalte mironosițe (Marcu16, 1), chi-
ar și înaintea Ioanei, o mironosița 
bogată. În Evanghelia după Ioan, 
Maria Magdalena este inclusă într-
un grup de persoane de lângă cru-
cea lui Iisus, „Maria, mama lui Ii-
sus, cealaltă Marie, soția lui Cleopa 
și ucenicul pe care îl iubea.” Con-
form exegeților Maria Magdalena 
a fost acea Marie din care Iisus a 
scos șapte demoni (Luca 8, 2)  și 
nicidecum „femeia care a trăit o 
viața păcătoasă” care auzind că 
Iisus șade la masă, în casa fari-
seului, a adus un alabastru cu mir 
și stând la spate, lângă picioarele 
Lui, plângând, a început să ude cu 
lacrimi picioarele Lui, și cu parul 
capului ei le ștergea și săruta și le 
ungea cu mir (Luca 7, 36-50), deo-
arece potrivit lui Ioan 11, 2 și 12, 3 
această Maria era din Betania.

Femeile sfinte biblice sunt ne-
stemate veșnice, unele au fost și 
mame adevărate, altele soții de-
votate sau credincioase adevărate, 
dar să nu uităm că dragostea Lui 
Dumnezeu pentru oameni este 
considerată mai mare decât aceea 
a unei mame adevărate: „Oare fe-
meia uită de pruncul ei și de rodul 
pântecelui ei n-are ea milă? Chiar 
când ea îl va uita, Eu nu te voi 
uita pe tine!” spune Dumnezeu 
prin profetul Isaia 49, 15. Să nu-L 
uităm deci pe Dumnezeu niciodată, 
caci El este mai mult decât o mamă 
adevărata și să-I închinam Lui în-
treaga noastră viață, căci El este un 
Părinte adevărat, milostiv și bun 
atât pentru cei buni cât și pentru 
cei păcătoși.

Prof. Amalia STANA

Valori biblice, nestemate veșnice

Întoarcerea la Tatăl ceresc

liturgice. Prin repetiție, se trece de la o simplă înțelegere a cuvin-
telor slujbei doar cu mintea, stimulându-se o înțelegere mult mai 
adâncă a sensului lor. În felul acesta, simțim neputința noastră de 
a epuiza cu mintea semnificația unor astfel de formule liturgice, 
ajungând în acest mod la cunoașterea propriei noastre neputințe 
(Makarios Simonopetritul, Triodul explicat, p. 120-123). 

Am scris toate aceste considerații și pentru a atrage atenția 
asupra trebuinței de a petrece mult timp în casa lui Dumnezeu, 
în pofida unei tendințe moderne care vine foarte adesea să ne 
suge reze că e suficient dacă ne rugăm fiecare, câteva clipe în casa 
noastră, fără a fi necesar să „cheltuim” atâta timp în Biserică, par-
ticipând la slujbele săvârșite aici, care de foarte multe ori au și o 
anumită lungime, lungime care vine însă tocmai din consistența 
lor duhovnicească. 

Pe de altă parte, am dorit să arăt care este rostul unor formule 
liturgice care se tot repetă în timpul slujbelor, tocmai pentru a ne 
învăța stăruința și afundarea în rugăciune, precum și răbdarea în a 
striga pururea către Domnul.

În fine, am dorit să arăt prin rândurile de mai sus cât folos 
aduc slujbele Bisericii pentru viața noastră duhovnicească și cât 
de mult ar trebui să ne silim a participa la toate aceste rânduieli 
liturgice, înțelegând că fiecare cuvânt pe care-l rostim la slujba din 
biserică are rostul de a ne umple de harurile lui Dumnezeu, ce ni 
se împărtășesc din prea plin în tot timpul săvârșirii ei.

Dimensiunea ascetică a 
slujbelor Postului Mare

Urmare din pagina 1
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Sfinții Trei Ierarhi sărbătoriți la școlile teologice arădene
Pomenirea Sfinților Ierarhi 
Vasile, Grigorie și Ioan, a con-
stituit și anul acesta prilej de 
sărbătoare pentru școlile teo-
logice din eparhia Aradului, 
ca de altfel pentru toate școlile 
teologice din cuprinsul Patri-
arhiei Române.

Dumnezeiasca Liturghie a 
fost săvârșită de către Înaltprea-
sfințitul Arhiepiscop Timotei al 
Aradului, în Catedrala Veche, 
fiind precedată de slujba Utre-
niei. Din soborul slujitorilor 
au făcut parte: Pr. prof. univ. 
Dr. Cristinel Ioja, decanul 
Facultății de Teologie, Pr. Pom-
piliu Gavra, directorul Semina-
rului Teologic din Arad, Conf. 

univ. dr. Teofan Mada, vicar ad-
ministrativ, Lect. univ. dr. Ius-
tin Popovici, consilier cultural, 
Arhid. asist. univ. drd. Tiberiu 
Ardelean, inspector eparhial, 
precum și ceilalți profesori ai 
facultății și seminarului.

În cuvântul de învățătură, 
Înaltpreasfinția Sa a vorbit 
des pre ,,Biserica și școala în 
viața și scrierile Sfinților Trei 
Ierarhi”, cu referire la școlile 
teologice al Bisericii Ortodoxe 
Române, în general și în special 
a celor arădene.

În cadrul Sfintei Liturghii, 
tânărul teolog Florin Avram, 
a fost hirotonit întru preot, pe 
seama parohiei Prunișor, Pro-

topopiatul Sebiș, iar la sfârșitul 
sfintei slujbe, Înaltpreasfințitul 
Părinte Timotei l-a hirotesit du-
hovnic.

Răspunsurile liturgice au 
fost date de către studenții 
te ologi și elevii seminariști 
conduși de Conf. univ. dr. Mir-
cea Buta.

În cadrul aceleiași slujbe, 
Chiriarhul arădean a hirotesit 
întru protosinghel pe Preacu-
viosul Părinte Dr. Nicolae 
Tang, lector universitar și întru 
iconom stavrofor pe Părintele 
Vlad-Sergiu Sandu, profesor la 
Seminarul Teologic arădean.

După acest moment, Înalt-
prea sfinția Sa, înconjurat de 

soborul de preoți și diaconi, a 
săvârșit slujba de pomenire pen-
tru ierarhii, dascălii, studenții 
și ostenitorii școlilor teologice 
arădene.

La finalul Sfintei Liturghii, 
Pr. prof. dr. Cristinel Ioja, de-
canul Facultății de Teologie a 
adresat cuvânt de mulțumire 
Înalt  preasfințitului Părinte Ar   hi-
episcop Timotei pentru purtar-
ea de grijă și atenția deosebită 
acordate celor două școli de 
teologie din eparhia pe care o 
conduce.

După aceasta au urmat ac-
tivitățile academice și artistice 
care s-au desfășurat în Aula 
Facultății de Teologie. La pre-
zidiul manifestării s-au aflat: 
Înaltpreasfințitul dr. Timotei, 
Arhi episcopul Aradului, Prof. 
univ. dr. Ramona Lile, rectorul 
Universității „Aurel Vlaicu” 
din Arad, Pr. prof. dr. Cristinel 
Ioja, decanul facultății și Pr. 
prof. Pompiliu Gavra, direc-
torul seminarului.

Programul religios-cultural 
a continuat cu susținerea unei 
disertații susținută de către Pr. 
prof. univ. Constantin Rus, di-
rectorul Școlii doctorale. A ur-
mat un scurt moment artistic 
în care au fost recitate, de către 
elevii seminariști, trei texte 
emblematice din cei trei mari 
părinți sărbătoriți, intercalate de 
trei piese corale interpretate  de 
corala bărbătească a facultății, 
condusă de Arhid. asist. drd. 
Tiberiu Ardelean.

În cadrul aceleași mani fes-
tări a fost lansat și Anua rul 
Fa cultății de Teologie, care cu-
prinde valoroase studii și con-
tribuții științifice ale cadrelor 
didactice din Facultatea de Te-
ologie arădeană, precum și o 
cronică a evenimentelor care 
au avut loc în anul universitar 
2016-2017.

Protos. Nicolae M. TANG

Sărbătoarea Întâmpinării Dom-
nului ca și Sărbătoarea Tăierii 
Împrejur își află baza legală în 
prescripțiile legii lui Moisi (Le-
vitic 12, 2, 4, 6). Iar ca sărbătoare 
a legii noi o găsim întemeiată 
la sfântul Evanghelist Luca (2, 
22-32) unde spunându-se că 
Domnul Nostru Iisus Hristos a 
împlinit și această lege. La  40 
de zile de zile după Nașterea 
Domnului, urma a se serba  adu-
cerea în templu ca ziua curățirii 
prescrisă prin lege, care cade 
tocmai pe 2 Februarie. Această 
sărbătoare a fost introdusă mai 
întâi în Apus de către patriarhul 
Romei Gelasius (492-496), dar 
numai ca sărbătoare a curăției 
(festum purificationis Mariae). 
Ca sărbătoare a Întâmpinării 
Domnului (Festum occursus) 
a fost introdusă  formal în bi-
serica orientală de către Ius-
tinian I la anul 542 deși ea se 
serba deja de mult, după cum 
ne putem convinge dintr-o 
orațiune a Sfântului Ioan Gură 
de Aur ținută la acest prazn-
ic, încă la 387 în Antiohia. 
Sărbătoarea aceasta se petrece 
în aducerea aminte a mai mul-
tor fapte din istoria sfântă, care 
stau în legătură unele cu altele, 
de aceea a și primit felurite nu-
miri.

După legea lui Moisi, fie care 
femeie, care năștea un prunc 
era considerată necurată timp 
de patruzeci de zile, iară dacă 
năștea o pruncă optzeci de zile. 
Plinindu-se acest timp trebuia în 
locul cel sfânt să aducă un miel 
de un an curat pentru arderea de 
tot și un pui de porumbel sau o 
turturea pentru păcat înaintea 
cortului mărturiei la preot și 
rugându-se acesta o curăța pe 
ea. Iară neavând femeia din 
cauza sărăciei un miel, trebuia 
să aducă două turturele sau doi 
pui de porumbel, unul pentru ar-
derea de tot și altul pentru păcat, 
și rugându-se pentru ea preotul 
o curăța. Aceste-i legi s-a supus 
și Sfânta Maria (Luca 2, 22), 
venind la templu și aducând 
sacrificiul prescris, adică două 
turturele. De aici a primit 
Sărbătoarea aceasta în biseri-
ca Romano-Catolică, numele 
Curățirea Sfintei Marii (festum 
purificationis), numărându-se 
la sărbătorile  Maicii Domnu-
lui. În ortodoxie sărbătoarea 
acesta se numără la sărbătorile 
Domnului, preamărindu-se în 
ziua aceasta aducerea lui Iisus 
la templu. 

Un bătrân drept și sfios 
ce trăia în Ierusalim pe nume 
Simeon care de la Duhul Sfânt 

primise promisiunea că nu va 
gusta moartea până ce nu-l 
va vedea pe Unsul Domnu-
lui. Intrând Maria cu pruncul 
în templu, a cunoscut Simeon 
îndată, că acela este Mântu-
itorul lumii, și a luat  pruncul 
în brațe și binecuvântând pe 
Dumnezeu, a vestit profetic, că 
pruncul va fi „lumină spre de-
scoperirea neamurilor și mărire 
poporului Israil”. Împreună cu 
dreptul Simeon se învrednicii 
a-L întâmpina pe Domnul și 
prorocița Ana, o văduvă cam la 
optzeci și patru de ani care nu 
se depărta de biserică, care cu 
posturi și rugăciuni servea lui 
Dumnezeu ziua și noaptea.

De la întâmplarea acesta 
săr bătoarea noastră, care pet-
recându-se patruzeci de zile 
după nașterea Mântuitorului, 
adică în ziua a doua a lunii lui 
Februarie, și se numără între 
cele doisprezece sărbători mari 
domnești ale bisericii noastre, a 
primit numele de „întâmpinare” 
pentru că aducând Prea Sfânta 
Maică a Domnului și Iosif pe 
Iisus la biserică, Simeon la 
întâmpinat aici. 

Dreptul Simeon în numele 
întregii omeniri primește și 
întâmpină pe Domnul Iisus 
Hristos, arătând lumii pe Cel 

ce a venit să deschidă o cale 
nouă în viața noastră, calea 
îndumnezeirii, Cel care va lu-
mina căile tuturor popoarelor, 
fiind totodată slava poporu-
lui ales. Aceasta este prima 
parte pe care Dreptul Simeon 
o înfățișează întregii omeniri. 
Pentru el vederea și arătarea 
Pruncului reprezintă eliberarea 
din această viață, pentru că lui i 
se făgăduise că nu va muri până 
nu va vedea pe Mântuitorul lu-
mii. Pentru noi, întâmpina rea și 
primirea Pruncului nu înseamnă 
eliberarea spre moarte, ci în-
seamnă eliberare spre viață, 
dar numai în măsura în care 
recunoaștem în Acel Prunc, 
Iisus Hristos, pe Mântuitorul 
lumii. Generală și solemnă a 
devenit această sărbătoare abia 
pe timpul împăratului Justinian 
(527-565), când la finele anului 
541 erupse în Constantinopol 
și în părțile învecinate o epid-
emie cumplită de care în toată 
ziua mureau de la 5 – 10.000 
de oameni. La această boală 
în fricoșătoare  care  a durat 
trei luni de zile se adăugase și 
altă calamitate, adică un cu-
tremur de pământ, care a făcut 
mare stricăciune și a omorât o 
mulțime de oameni.

Despre frica ce a cuprinses 

pe creștini la această epidemie 
și la acest cutremur se face 
aluzie și în cântarea condacu-
lui sărbătorii: „și acuma cu 
mila Ta ne-ai mântuit Hristoase 
Dumnezeule”. Iisus Hristos a 
spus un cuvânt foarte adânc 
și permanent actual: „Iată, Eu 
stau la ușă și bat”. El stă la ușa 
inimii omului, la ușa inimii 
omenirii întregi. Cine va vrea, 
cine va auzi, va deschide, își 
va deschide ușa inimii și va 
înțelege starea în care se află. 
„Eu voi intra la el, spune Iisus, 
și voi cina cu el și el cu Mine”. 
Aceasta este chemarea pe  care 
o face Iisus Hristos ca să ieșim 
cu toții de bunăvoie în întâmpi-
narea Lui, în întâmpinarea 
Adevărului, iubirii și Dreptății 
venite în lume.

Să ne rugăm ca Bunul Dum-
nezeu să ne învrednicească pe 
fiecare, pe toți, ca să putem 
fi vrednici să întâmpinăm pe 
Hristos Domnul, ca și noi să 
putem striga: Binecuvântat este  
Cel ce vine întru numele Dom-
nului, spre mântuirea noastră și 
slava lui Dumnezeu.

Ioan Claudiu MOCA

Întâmpinarea Domnului Nostru Iisus Hristos (2 februarie)
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ŞTIRI

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

Hramul istoric al Catedralei Mitropolitane 

din Timișoara

Cu ocazia sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel 
Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Cate-
drala mitropolitană din Timișoara și-a serbat hram-
ul istoric. Cu acest prilej, Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie a fost oficiată de un sobor de trei ierarhi, for-
mat din Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul 
Timișoarei și Mitropolitul Banatului, Preasfințitul 
Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Timișoarei, și Preasfințitul Părinte Emilian 
Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. 
Din soborul slujitor au mai făcut parte consilierii de la 
Centrul eparhial, protopopii Timișoarei, clericii de la 
Catedrala mitropolitană și părinții profesori de la De-
partamentul de Teologie al Facultății de Litere, Istorie 
și Teologie din Timișoara.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul 
Părinte Emilian, care a evidențiat faptele pline de 
sfințenie ale acestor mari teologi, vorbind și de-
spre învățăturile lor ce alcătuiesc dreptarele dreptei 
credințe.

La slujbă au luat parte sute de credincioși timișoreni, 
oficialități locale și județene, precum și reprezentanți ai 
mai multor instituții de cultură din orașul de pe Bega. 
Răspunsurile religioase la slujba de hram au fost date 
de Corul bizantin „Sfântul Ierarh Nicolae”, format din 
studenți de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 
din Timișoara.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitro-
polit Ioan a mulțumit Preasfințitului Părinte Emilian, 
pentru bucuria împărtășită clericilor și credincioșilor 
timișoreni, prin participarea la hramul Catedralei mi-
tropolitane. În semn de recunoștință, Mitropolitul Ba-
natului i-a oferit Preasfinției Sale o icoană cu Sfinții 
Trei Ierarhi, pictată de copiii de la Atelierul de pictură 
Buna-Vestire. La rândul său, Preasfințitul Părinte 
Emilian a mulțumit pentru invitația de a coliturghisi 
în cetatea păzită de Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la 
Partoș, un sfânt iubit atât de credincioșii români din 
Banat, cât și de credincioșii români din țară.

Programul evenimentelor academice 

și culturale pentru anul 2018, ce se vor 

desfășura în cadrul Facultății de Teologie 

din Arad

În cadrul consiliului Facultății de Teologie Ortodoxă 
,,Ilarion V. Felea” din Arad, ce s-a desfășurat azi, 29 
ianuarie 2018, în sediul facultății și cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhi-
episcopul Aradului, s-a discutat și aprobat programul 
evenimentelor academice și culturale pentru anul Cen-
tenarului Marii Uniri, astfel:

1. Simpozion Național cu participarea Facultăților 

de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română sub ge-
nericul: Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire de 
la 1918. Contribuția teologiei arădene – 30-31 octom-
brie 2018.

2. Editare volum de Studii Teologice-Istorice sub 
egida Centrului de Studii Teologice-Istorice și de 
Prog noză pastoral-misionară al Facultății de Teolo-
gie Ortodoxă. Titlul volumului: Teologia Ortodoxă 
Română în slujirea Bisericii și a ideilor naționale – edi-
tat până în 1 noiembrie 2018.

3. Concert de cântece patriotice și folclorice sub 
genericul: Nu uita că ești român, susținut de cele două 
Coruri ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad 
în contextul Centenarului Marii Uniri – Sala Palatului 
Cultural Arad, 13 noiembrie 2018.

4. Simpozion Național Studențesc și Masteral: 
Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la făurirea 
unității de neam și de credință. Participă studenți și 
masteranzi din cadrul Facultăților de Teologie Ortodoxă 
din Patriarhia Română – 14 mai 2018.

5. Simpozion Național al Doctoranzilor: Unitatea 
de credință în Biserica Ortodoxă. Aspecte dogmatice, 
religios-morale și canonice. Participă doctoranzi din 
cadrul Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia 
Română – 15 mai 2018.

6. Concert de Colinde susținut de cele două Coruri 
ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad – Sala 
Palatului Cultural Arad, 12 decembrie 2018.

La acestea se vor adăuga articolele și studiile care 
vor fi publicate pe tema Centenarului 1918-2018 în 
publicațiile Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad: 
revista Teologia, publicația pastoral-misionară Calea 
Mântuirii.

Consiliul profesoral a fost prezidat de Pr. Prof. Dr. 
Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie, în cadrul 
acestuia discutându-se și problemele curente ale aces-
tei instituții.

Slujire arhierească în biserica din incinta 

Spitalului Județean Arad

În Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și 
a Fariseului), Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhi-
episcopul Aradului a slujit la biserica cu hramul „Sfân-
ta Cuvioasa Parascheva”, din incinta Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Arad.

Cu acest prilej, Chiriarhul arădean a săvârșit Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de 
preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși, a 
reprezentanților din partea instituției medicale și a bol-
navilor din spital. Din sobor au făcut parte Pr. Vasile 
Cucu, secretar eparhial, Pr. Adrian Zaha, protopop al 
Ineului, Protos. Emanuel Cucu de la Mănăstirea Fe-
redeu, Pr. Cornel Neamțiu și Arhid. Tiberiu Ardelean, 
inspector eparhial.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltprea-
sfințitul Părinte Timotei, sub titlul ,,Între cer și pă-
mânt”, înălțarea credinciosului prin rugăciune (în baza 
citirilor scripturistice ale duminicii: 2 Tim. 3; Lc. 18), 

explicând învățătura și morala creștină cu privire la 
rugăciunea adevărată în comuniunea Bisericii și mo-
dul de practicare a ei în toate împrejurările vieții in-
dividuale sau colective. De asemenea, vremea Triodu-
lui, începând cu Pilda Vameșului și a Fariseului, este 
grăitoare în privința modului de a ne ruga, a amintit 
Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul sfintei slujbe, Înaltpreasfințitul Părinte 
Timotei a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Ioan-
Florin Avram, iar la finalul slujbei, preotului misionar 
Vasile Cucu, care este și secretar eparhial, i-a oferit 
rangul de iconom.

Înaltpreasfinția Sa, la început de Triod, a trans-
mis tuturor credincioșilor prezenți, conducerii Spita-
lului arădean, precum și bolnavilor de pe paturile de 
suferință, purtarea sa de grijă, rugând totodată pe Bu-
nul Dumnezeu pentru toți cei care se ostenesc în cadrul 
acestei instituții medicale.

Slujire arhierească în Parohia Șeitin

În Duminica a XXXIII-a după Rusalii, prima din 
Triod, credincioșii ortodocși din Parohia Șeitin și-au 
sărbătorit ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Grigorie Te-
ologul. La această zi de sărbătoare a parohiei a partici-
pat Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vic-
ar al Arhiepiscopiei Aradului. Preasfinția Sa a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhierească înconjurat de un sobor 
de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte Protos. 
Clement Iordache de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, 
Preot Aurel Bonchiș de la Parohia Arad-Șega I, Pr. 
paroh Mirel Lazăr, Preot slujitor Alin Bosancu, Arhid. 
Mircea Proteasa și Arhid. Gheorghe Lehaci.

În cuvântul de învățătură, pe marginea citirilor 
scripturistice ale Duminicii Vameșului și Fariseului, 
Ierarhul a vorbit celor prezenți despre importanța 
smereniei în rugăciunea bine primită de Dumnezeu 
și recunoștință pentru toate binecuvântările primite în 
această viață. De asemenea, Preasfințitul Părinte Emil-
ian a făcut o legătură între pericopa evanghelică din 
această duminică și lupta Sfântului Grigorie Teologul 
pentru păstrarea curată a învățăturii de credință, mai 
ales cu privire la Dogma Sfintei Treimi și pentru a-i 
feri pe credincioșii din vremea sa de erezii. Preasfinția 
Sa a amintit și faptul că anul acesta se împlinesc 310 
ani de la atestarea bisericii și 90 de ani de la pictarea 
acesteia. La sfânta slujbă au participat domnul Ius-
tin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad și 
domnul Mircea Sabin Totorean, primarul localității.

În încheiere părintele paroh a mulțumit Preasfin-
țitului Părinte Emilian Crișanul pentru prezență și 
binecuvântarea oferită credincioșilor la început de 
Triod, tuturor celor prezenți și celor care au organizat 
această frumoasă zi de sărbătoare. Biserica aceasta 
este și singura din cadrul Arhiepiscopiei Aradului care 
are acest hram. Evenimentul s-a încheiat cu îndătinata 
agapă creștinească.


