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EDITORIAL

CALEA MÂNTUIRII

 Din sumar

Vremea Postului celui Mare este 
prin excelență un timp al pocăinței, al 
vederii propriilor păcate și al apropie-
rii de Dumnezeu prin căință sinceră și 
hotărârea de a schimba viața noastră. 
Canonul cel Mare al Sfântului Andrei 
Criteanul, așezat special în rânduiala 
liturgică a acestui post, este un mijloc 
binevenit de a stimula această lucrare 
duhovnicească a creștinului.   

Joi, la Utrenie, în cadrul săptămânii 
a patra a Postului celui Mare, rân-
duiala bisericească prevede a se citi 
întreg Canonul cel Mare al Sfântu-
lui Andrei Criteanul. Acest Canon, 
care se săvârșește miercuri seara, sub 
forma Deniei, dezvoltă o adevărată 
învățătură despre pocăință. El a mai 
fost citit la Pavecernițele de Luni 
până Joi, în prima săptămână din 
acest post, atunci fiind împărțit în pa-
tru părți. Este reluat acum integral în 
toată profunzimea sa duhovnicească. 

Postul este încadrat între cele două 
lecturi ale rânduielii acestui Canon, 
deoarece, „dacă la începutul postului 
a fost ca o ușă ce ne-a condus către 
pocăință, acum, la sfârșitul călătoriei 
postului, el pare ca un «rezumat» al 
pocăinței și ca o împlinire a acesteia” 
(Alexander Schmemann, Postul cel 
Mare, p.101). Autorul acestui Canon, 
Sfântul Andrei Criteanul l-a alcătuit 
la sfârșitul vieții sale, fiind expresia 
experienței sale personale a căderii 
în păcat și a întoarcerii la Dumnezeu. 
Canonul conține peste 300 de tropare, 
cântate pe glasul 6, care are o structură 
melodică potrivită exprimării căinței 
și zdrobirii inimii, în timpul acestei 
slujbe făcându-se în jur de 1000 de 
metanii, toate expresii ale zdrobirii 
inimii.

Canonul începe prin a deplânge 
starea decăzută a omului care se po-
căiește: „De unde voi începe a plânge 
faptele vieții mele celei ticăloase? Ce 
începere voi pune, Hristoase, acestei 
tânguiri de acum? Ci, ca un milos-

tiv, dă-mi iertare greșelilor” (Triodul, 
Joi în săptămâna a 5-a a Postului 
Mare, Canonul cel Mare, Cântarea 
1, Tropar 2, p. 407-408). Așadar, Ca-
nonul cel Mare debutează pentru cel 
ce se angajează pe calea căinței, cu 
următoarea întrebare: Cum anume să 
înceapă să-și plângă creștinul revenit 
în sine, viața sa risipită? Păcatul este 
asemeni întunericului: „în noapte viața 
mea mi-am petrecut pururea; că în-
tuneric s-a făcut mie și negură adâncă 
noaptea păcatului; ci ca un fiu al zilei 
arată-mă pe mine, Mântuitorule”  (Tri-
odul, Joi în săptămâna a 5-a a Postului 
Mare, Canonul cel Mare, Cântarea a 
5-a, Tropar 1, p. 418). Păcatele noas-
tre, ca stare a firii umane căzute, vin 
din neascultarea lui Adam: „Râvnind 
neascultării lui Adam celui întâi-zidit, 
m-am cunoscut pe mine dezbrăcat de 
Dumnezeu, și de împărăția cea pururea 
fiitoare și de desfătare, pentru păcatele 
mele” (Triodul, Joi în săptămâna a 
5-a a Postului Mare, Canonul cel 
Mare, Cântarea 1, Tropar 3, p. 408). 
Prin urmare, fiecare dintre noi tre-
buie să ne identificăm acum, în Postul 
cel Mare, cu Adam, dându-ne seama 
că păcatul fiecăruia dintre noi arată 
faptul că am moștenit firea căzută 
a lui Adam. Pocăința trebuie să fie o 
stare constantă a omului, pentru că nu 
putem ști ziua sfârșitului nostru: „Se 
apropie, suflete, sfârșitul, se apropie și 
nu te îngrijești, nu te pregătești; vre-
mea se scurtează, scoală-te; aproape 
lângă uși este Judecătorul: ca un vis, ca 
o floare trece vremea vieții. Pentru ce 
în deșert ne tulburăm?” (Triodul, Joi 
în săptămâna a 5-a a Postului Mare, 
Canonul cel Mare, Cântarea a 4-a, 
Tropar 2, p. 416). Este interesant de 
subliniat că plânsul pentru păcate, 
așa cum apare acesta prezentat în cu-
prinsul Canonului celui Mare, nu este 
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Pe calea pocăinței prin Denia Canonului 
celui Mare al Sfântului Andrei Criteanul

Astăzi Sfânta Biserică le aduce ca pildă 
tuturor celor care se pocăiesc pe cuvio-
asa Maria Egipteanca, una dintre cele 
mai mari Sfinte, a cărei vieți este atât 
de uimitoare și plină de învățături, încât  
trebuie să știm cât mai multe despre ea.

În tinerețe, Maria era de o frumusețe 
strălucitoare. Ea locuia în Alexandria, 
ducând o viață desfrânată. Odată, plim-
bându-se pe malul mării a văzut o car-
bie care pleca spre Palestina, ducând 
pelerini la Praznicul Înălțării Crucii 
Domnului. Pe corabie erau numeroși 
tineri și i-a venit în gând să meargă 
împreună cu ei ca să-i ademenească. 
După sosirea în Palestina, toți pelerinii 
au mers la Ierusalim, la Biserica Învie-
rii. A mers acolo și Maria, dar când a 
vrut să intre în Biserică laolaltă cu toți 
ceilalți, a simțit că o putere nevăzută o 
împinge, nelăsând-o să intre.

De trei ori a încercat și de trei ori a 
fost respinsă. Maria s-a cutremurat până 
în adâncul inimii, neputând pricepe ce 
înseamnă aceasta: de ce pot toți să treacă 
pragul bisericii și ea nu poate? Într-o 
stare de adâncă tulburare sufletească, ea 
și-a ridicat ochii și a văzut icoana Preas-
fintei Născătoare de Dumnezeu. În acea 
clipă a început pentru prima dată să se 

roage, înțelegând cauza respingerii ei. 
După această rugăciune fierbinte nimic 
nu a mai oprit-o și a intrat fără împiedi-
care. După slujbă a plecat în pustie, căci 
făgăduise aceasta Maicii Domnului și 
trecând Iordanul a petrecut în adâncul 
pustiului 47 de ani.

Aceasta i-a povestit viața sa Cuvio-
sului Zosima, care din purtarea de grijă 
a lui Dumnezeu a întâlnit-o în pustie; i-
a povestit că în primii 17 ani în pustie 
suferințele ei au fost din cale afară de 
grele: a suferit de arșiță, de foame în 
timp ce i se năluceau mâncăruri și 
băuturi alese și toată viața ei desfrânată 
din Alexandria. Vreme de 17 ani s-a 
luptat ea cu nălucirile acestea și doar 
în cel de-al 18-lea a dobândit o tihnă 
adâncă, după care a petrecut în pustie 
30 de ani ca un înger, încât în timpul 
rugăciunii se ridica de pe pământ. Nu 
este o legendă, ci harul lui Dumnezeu 
care se așază în  trupul omenesc care 
devine ușor, fiind descărnat, luminat 
de rugăciunea neîncetată și de postire 
fiindcă trupul nostru este unealtă duhu-
lui și poate și trebuie să se supună po-
runcilor acestuia.

Duminica Sfi ntei Maria Egipteanca
(a V-a din Postul Mare) 
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„Și erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Și ei erau uimiți și cei ce mer-
geau după El se temeau. Și luând la Sine, iarăși, pe cei doisprezece, a început să le spună ce aveau 
să I se întâmple: Că, iată, ne suim la Ierusalim și Fiul Omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor; 
și-L vor osândi la moarte și-L vor da în mâna păgânilor. Și-L vor batjocori și-L vor scuipa și-L vor 
biciui și-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Și au venit la El Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, 
zicându-I: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiți să vă 
fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta Ta, și altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. 
Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți! Puteți să beți paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezați 
cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Și Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau 
îl veți bea, și cu botezul cu care Eu mă botez vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta Mea, sau de-a 
stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Și auzind cei zece, au început a se 
mânia pe Iacov și pe Ioan. Și Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori 
ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie 
așa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Și care va vrea să fie întâi între voi, 
să fie tuturor slugă. Că și Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea 
sufletul răscumpărare pentru mulți.” (Marcu 10, 32-45)
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După ce a terminat de vorbit cu Zosima, 

Cuvioasa Maria Egipteanca i-a poruncit să 
vină peste un an, în Joia Mare, la Iordan și să o 
împărtășească, ceea ce el a făcut. Întorcându-se 
a văzut-o din depărtare venind spre el. Ajungând 
la Iordan, cuvioasa Maria l-a însemnat cu sem-
nul Crucii și a venit la el mergând pe apă. Și a 
împărtășit-o monahul Zosima cu frică și cu cu-
tremur, iar Cuvioasa Maria i-a poruncit să vină 
peste un an la locul unde a văzut-o prima dată.

A trecut anul, iar Cuviosul Zosima a mers 
acolo și a văzut-o pe Sfânta Maria Egipteanca 
zăcând la pământ moartă. Pe nisip stătea scris: 
„Păcătoasa Maria a murit pe 1 aprilie; înmor-
mânteaz-o!” Cuviosul Zosima a prohodit-o, însă 
era într-o încurcătură, căci nu avea cu ce să sape 
groapa. Atunci s-a petrecut o nouă minune: a 
venit un leu, care a săpat cu ghearele o groapă 
adâncă și a plecat. Așa a înmormântat-o Cuviosul 
Zosima pe Sfânta Cuvioasă Maria.

Minunată viață, care nu seamănă deloc cu 
viețile noastre, de multe plictisitoare, deși nu 
lipsesc nici din ale noastre minunile cu toate că 
nu vrem să le vedem; o viață ieșită din tiparele 
clasice. Ea uimește mai ales prin două lucruri. 
Întâi, harul lui Dumnezeu, neasemuita Lui milos-
tivire și prevedere a faptului că jalnica desfrânată 
va ajunge o sfântă dintre cele mai mari. Al doilea 
- repeziciunea, neașteptata adâncime și hotărâre 
a Cuvioasei Maria de la viața păcătoasă dinainte 
la nevoința ei nemaipomenită în pustie. Cuvioasa 
Maria a împlinit îndemnul consemnat de Sfân-
tul Prooroc Ioil: „Întoarceți-vă la Mine din toată 
inima voastră, cu postiri, cu plâns și cu tânguire. 
Sfâșiați inimile și nu hainele voastre, și întoarceți-
vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este 
milostiv și îndurat, încet la mânie și mult Milos-
tiv și-I pare rău de răul pe care l-a trimis asupra 
voastră” (Ioil 2, 12-13).

Iată cum e adevărata pocăință, iată cum tre-
buie să se poarte toți cei împovărați de păcate 
grele: să se întoarcă într-o clipă, din toată inima, 
la Dumnezeu, să se scârbească de viața lor di-
nainte, să se scârbească de ei înșiși, să părăsească 
fără amânare toate păcatele dinainte și să se 
pocăiască. Nu știm cu ce se va fi hrănit în pustie 
Maria Egipteanca timp de 47 de ani, dar ea a pe-
trecut acolo vreme îndelungată și a ajuns la mare 
sfințenie. Ea le-a arătat tuturor celor ce merg pe 
calea răului, pe calea propriilor patimi, pildă a 
felului cum trebuie să o rupă cu viața păcătoasă, 
a felului în care trebuie să se pocăiască și să ceară 
iertare de la Dumnezeu.

O asemenea pocăință este obligatorie pentru 
toți creștinii ce se întorc la Dumnezeu. Dar, oare 
noi creștinii trebuie să ne pocăim? Căci ne spu-
nem de multe ori: nu am păcate, sau poate am 
păcate mici, omenești, ca tot omul.

Oare pentru a pune început pocăinței trebuie 
să cădem în cele mai mari păcate? Oare aceste 
păcate omenești nu înseamnă nimic? Oare Hris-
tos nu cere să fim desăvârșiți? Oare nu amenință 
El cu osânda chiar și pentru un cuvânt deșert? 
Asta în vreme ce alții se desfrânează și zic: „ei, 
slăbiciune omenească ... iartă Dumnezeu.” Dar 
Dumnezeu este și Judecător Drept.

Domnul trebuie iubit din toată inima, pre-
cum femeia păcătoasă care a șters picioarele Lui 
cu părul capului ei. A fost iertată pentru marea 

ei dragoste. Sfinții L-au iubit pe Dumnezeu și 
căutau să se curățească de orice păcat, fie el cât 
de mic. Sfântul Apostol Pavel spune: „întristarea 
cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântu-
ire, fără părere de rău; iar întristarea lumii aduce 
moarte. Că iată, însăși aceasta, că v-ați întristat 
după Dumnezeu, câtă sârguință v-a adus, ba încă 
și dezvinovățire și mâhnire și teamă și dorință 
și râvnă și ispășire! Întru totul ați dovedit că voi 
înșivă sunteți curați în acest lucru.”(II Corinteni 
7, 10-11) Ce este întristarea după Dumnezeu? 
Este dorul de Dumnezeu, este dorul de curăție, 
de sfințenie care umple inima omului care vede 
necurăția și nevrednicia sa. Așadar inima omului 
trebuie să fie întristarea după Dumnezeu. Râsul 
este departe de cel ce are o astfel de așezare; 
el nu va năzui spre veselie. Înțeleptul Solomon 
a spus un cuvânt foarte adânc despre cel ce a 
dobândit înțelepciunea încercărilor și a dorului 
după Dumnezeu: „inima înțelepților este în casa 
cea cu tânguire, iar inima celor nebuni în casa 
veseliei” (Ecclesiast 7, 4).

Iată calea pe care trebuie să mergem noi 
creștinii. Mulți cred că trebuie să existe pocăință 
doar pentru păcatele grele de care îți dai seama 
limpede. Aceasta însă nu este de ajuns, fiindcă 
păcatele de care nu ne dăm seama sunt și ele 
grele, căci se adună și la un moment dat, puroiul 
adunat se va sparge și rana va fi mare. 

Uneori se întâmplă ca oamenii să cadă în 
cea laltă extremă: cei cu păcate grele se dez nă-
dăjduiesc de mântuirea lor, de iubirea lui Dumne-
zeu. Ei cred că este prea târziu ca să se pocăiască 
și satana le șoptește: „în zadar te pocăiești, sunt 
prea mari păcatele tale, nu mai pierde vremea. 
Trăiește-ți viața așa, sau termină cu ea!” Dar 
acești deznădăjduiți nu știu ce zice profetul Ieze-
chiel: „Dacă cel rău se întoarce de la nelegiuirile 
sale pe care le-a făcut și păzește toate legile Mele 
și face ceea ce e bun și drept, el va trăi și nu va 
muri. Nu se vor pomeni deloc nelegiuirile pe 
care el le va fi făcut, ci va trăi pentru dreptatea 
pe care va fi făcut-o. Oare voiesc Eu moartea 
păcătosului, zice Domnul Dumnezeu - și nu mai 
degrabă să se întoarcă de la căile sale și să fie 
viu?” (Iezechiel 18, 21-23)

Mulți oameni lasă pocăința pentru bătrânețe. 
„Păi acum să mă distrez eu când sunt tânăr, mă bu-
cur de viață, iar când îmbătrânesc mă pocăiesc”, 
spun ei. Oare este înțelept unul ca acesta? Oare 
știe cineva ceasul morții? Oare te poți bizui pe 
faptul că ajungi la bătrânețe? Trebuie să te căiești 
neîntârziat, îndată ce păcatul a fost săvârșit, fără 
să amâni vremea, nici o zi, cu atât mai puțin luni 
sau ani. „Iată securea stă la rădăcina pomilor și 
tot pomul care nu face roadă bună se taie și se 
aruncă în foc” (Matei 3, 10).

Deci să ne temem de aceasta și să ne amintim 
că la rădăcina pomului stă deja securea: dacă nu 
vom aduce roadele bunătății, iubirii și curăției 
vom fi tăiați de această secure când nici nu ne 
gândim. Să se cutremure inima noastră, temân-
du-se de nepăsarea față de păcatele noastre și 
fie ca întotdeauna în fața noastră uimitorul chip 
îngeresc al Cuvioasei Maria Egipteanca, ce ne-a 
arătat o asemenea cale minunată de desăvârșire, 
de pocăință. Cu sfintele ei răgăciuni, fie ca Dom-
nul să ne învrednicească de pocăință adevărată și 
de iertarea păcatelor noastre! 

Amin.

Duminica Sfi ntei Maria Egipteanca

un strigăt al deznădejdii, ci 
unul plin de speranță: „Pe 
mine cel lepădat înaintea 
ușilor Tale, Mântuitorule, 
măcar la bă trânețe nu mă 
lăsa în iad, deșert, ci, mai 
înainte de sfârșit, ca un iubi-
tor de oameni, dă-mi iertare 
greșelilor” (Triodul, Joi în 
săptămâna a 5-a a Postului 
Mare, Canonul cel Mare, 
Cântarea 1, Tropar 13, p. 
408). Foarte multe tro pare 
ale acestui Canon amintesc 
de personaje vechi-testa-
mentare și nou-testamentare, chipuri vii ale pocăinței.

Sinaxarul din Triod la Joia Canonului celui Mare arată că 
„atât este de cur gător și de armonios acest Mare Canon, încât 
poate să înmoaie și cea mai învârtoșată inimă și să o deștepte 
spre săvârșirea binelui, chiar numai dacă-l cântă cineva cu inima 
zdrobită și cu potrivită luare-aminte” (Triodul, Joi în săptămâna 
a 5-a a Postului Mare, Canonul cel Mare, Sinaxar, p. 422).

În timpul cântării acestui Canon de pocăință se citește, în 
două stări, Viața Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Maria 
Egipteanca. Tâlcuind semnificația acestei lecturi în vremea sluj-
bei Canonului, Sinaxarul din Triod arată în continuare: „S-au 
rânduit să se cânte și să se citească Marele Canon și viața Cu-
vioasei Maria Egipteanca în ziua aceasta pentru următoarea 
pricină: Pentru că Sfântul Post de patruzeci de zile se apropie 
de sfârșit și pentru ca nu cumva oamenii, lenevindu-se, să se 
îngrijească mai puțin de nevoințele cele duhovnicești și să se 
depărteze cu totul de a trăi în cumpătare. Marele Andrei (...) 
prin cântările Marelui Canon, în care istorisește virtuțile marilor 
bărbați (...) și întoarcerea la credință a celor răi, pregătește pe 
cei care se nevoiesc cu postul să se poarte cu mai mult curaj și 
să se îndrepte cu bărbăție spre nevoințele postului ce-l mai au în 
față (...). Sfântul Sofronie, prin minunata povestire despre viața 
Mariei Egipteanca, înduplecă pe oameni să ajungă din nou 
cumpătați, îi ridică spre Dumnezeu, îi sfătuiește să nu mai cadă 
și să nu se deznădăjduiască, chiar dacă au căzut înainte în un-
ele păcate. Și, într-adevăr, povestirea vieții Mariei Egipteanca 
înfățișează cât este de mare iubirea de oameni și dragostea lui 
Dumnezeu față de cei care doresc din tot sufletul să se întoarcă 
de la păcatele lor de mai înainte” (Triodul, Joi în săptămâna a 
5-a a Postului Mare, Canonul cel Mare, Sinaxar, p. 422-423).

Pe calea pocăinței prin Denia Canonului celui 
Mare al Sfântului Andrei Criteanul

Nebiruita armă
 

În van luptam cu sabia mea slabă,
Mă răpunea duşmanul nempăcat,
Cînd Te-am chemat în ajutor şi-n grabă
Nebiruita-Ţi armă Tu mi-ai dat.
Pot tăbărî de-acum asupra-mi zbirii:
Lăsându-mi, Doamne, cuget pur de prunc
Mi-ai prins în mâna praştia iubirii
Ca în vrăjmas cu inima s-arunc.

Rugăciunea

Ceresc bumerang al sufl etelor noastre,
Fulger ţintit de inimă spre Dumnezeu,
Tu, rugăciune, biruitoare mereu
Peste orice înfrângeri, orice dezastre
Străbaţi genuni, la Domnul te sui
Şi de-L atingi te întorci îndată
Înapoi la cei ce te-au trimis, încărcată
De toate bogăţiile milelor Lui.

Vasile Voiculescu
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În Erminia picturii bizantine a 
lui Dionisie din Furna, Sfânta 
Cuvioasă Maria Egipteanca este 
descrisă sub chipul unei pust-
nice, cu părul alb și scurt până 
la gât, având trupul gol, uscat 
și înnegrit de arșiță, acoperită 
doar cu mantia pe care i-a arun-
cat-o Sfântul Zosima.

Ca temă centrală a icoanei 
Sfintei Cuvioase Maria Egip-
teanca este reprezentarea scenei 
primirii Împărtășaniei, de la 
Sfân  tul Zosima. În cadrul pro-
gramului iconografic de pictare 
interioară a bisericii, această 
icoană este zugrăvită pe gla-
ful deschiderii ce face trecerea 
dinspre pronaos spre naos.  Prin 
această amplasare, în punctul 
de trecere de la spațiul din afară 
(pronaosul), către cel în care se 
împlinește Sfânta Taină a Îm-
părtășaniei (naosul), se do rește 
reactualizarea în mintea și su-
fletul nostru a modelului vieții 
Sfintei Maria Egipteanca, care 
ne arată că doar prin pocăință  
poate ajungem la mântuire. 

Sfân tul Zosima este de aseme-
nea reprezentat în icoane care 
înfățișează scene din viața Cu-
vioasei cele mai răspândite fi-
ind cea a primei întâlniri dintre 
cei doi și cea a îngropării.

De asemenea, Cuvioasa este 
zugrăvită și singură în icoană, 
fie pe icoane mobile așezate 
pe perete sau spre sărutare, 
fie în icoana de hram de pe 
catapeteasmă, atunci când aces-
ta este ocrotitoarea lăcașului 
de cult. O altă variantă este 
icoana în care Sfânta Maria 
Egipteanca se roagă Mântu-
itorului, având în mână zapisul 
întoarcerii cu rugăciunea ei, 
iar Hristos este reprezentat în 
colțul din stânga sau dreapta 
sus într-o deschizătură a Ceru-
lui, binecuvântând-o pe Sfânta 
Cuvioasă. Tot acest tip de 
icoană ne înfățișează  pe Mai-
ca Domnului cu Mântuitorul 
în brațe care se apleacă prin 
deschizătura Cerească, amân-
doi binecuvântând-o pe Sfânta 
Maria ca semn de iertare, ca ur-

mare a lungii și deosebitei sale 
pocăințe și ca semn de împlinire 
a făgăduinței făcută la începu-
tul drumului său de întoarcere 
la Dumnezeu.

Istoria Sfintei Mariei Egip-
teanca are o semnificație pro-
fundă care depășește povestirea 
dramatică a unei plăceri con-
vertite în iubire. Ea este plină 
de simboluri, reflectate și în 
icoanele Cuvioasei, cele mai 
importante dintre ele reieșind 
din contrastul dintre monahul 
(omul credincios în general) 
cel bun și autosuficient, ce se 
bazează în ce privește mântuirea 
pe propriile sale fapte, și Maria, 
femeia păcătoasă care primește 
darul simplu al mântuirii de la 
Hristos fără nici un fel de fapte, 
cercetare de sine, Taine sau 
rugăciuni împlinite din vreo o  -
bligație sau obișnuință, ci nu-
mai din pricina marii ei nevoiri 
și a pocăinței, care vor culmina 
însă cu actul de smerenie față 
de Zosima și primirea Sfintei 
Taine a Spovedaniei și Sfânta 

Cuminecătură. 
Alte simboluri care subli nia-

ză această temă centrală sunt 
următoarele: Maria ia cu sine în 
deșert trei bucăți de pâine care, 
ca și pâinile profetului Ilie, nu 
scad; trece deasupra apelor Ior-
danului, simbolul botezului; 
e văzută umblând pe ape și în 
pace cu întreaga creație: un leu 
vine din deșert la îngroparea 
ei, leul fiind semnul Domnului 
păcii.

Sfânta Cuvioasă Maria E  -
gipteancă, prin exemplul de po-

căință și sfințenie des prins din 
istorisirea vieții și din înfățișarea 
sa în icoană, ne îndeamnă, ca 
în timpul ce a mai rămas până 
la marea sărbătoare a Învie-
rii Domnului să ne pocăim, să 
curățim haina sufletului nostru 
de păcate  pentru ca să trăim 
bucuria întâlnirii noastre cu Ii-
sus Hristos Cel Înviat.

Sorin Gheorghe 
SĂPLĂCAN

„Fie mie după cuvântul Tău” 
– Evanghelia după Luca, cap.1, v. 38

Într-o minunată zi de Buna ves-
tire, în jur de 1000 de creștini 
ortodocși au ieșit cu sufle-
tele pline de lumina sărbătorii 
în stradă ca să ducă mesajul 
Preacuratei tuturor: „Fie!” Ale-
gerea Fecioarei ca prim punct 
spre mântuirea întregii lumi 
a răbufnit sâmbătă 25 martie 
2017 dintre zidurile de piatră 
ale bisericilor copleșind cu iu-
bire și smerenie lumea de azi, 
înstrăinată, poate, dar nicide-
cum pierdută. 

Credincioșii creș  tin orto docși 
au ales să împărtășească bucu-
ria lor și să-și ofere preaplinul 
sufletelor tuturor concetățenilor 
la a VI-a ediție a Marșului pen-
tru viață din Arad.

Preț de aproape o oră, ară-
denii au luat parte la un fru-
mos program artistic susținut 
în piața Avram Iancu din Arad 
de câteva coruri de copii: Corul 
„Sf. Ignatie Teoforul” condus 
de prof. învățământ preșcolar 
Cristina Laura Opreanu de la 
Grădinița P.N.. 27 Arad, Grupul 
de la Clubul copiilor din cetate 
condus de Ana Maria Nyeki și 
Raul Lucaci, Corul „Sfințișorii” 
de la parohia Aradul Nou con-
dus de pr. Cons. Gabriel Mariș, 
Corul „Brâncoveanu” de la pa-
rohia Subcetate condus de prof. 
Marius Lăscoiu; o altă parte 
a programului artistic a fost 
susținută de tineri talentați care 
au cântat sau au spus poezii: 
Vlad Paven – cls. IV și Daiana 

Sofia cls. X-a de la Colegiul 
Național „Sabin Drăgoi” Arad, 
Dorinel Neag cls. X-a de la 
Seminarul teologic Arad, Doris 
Maria Karetta de la Colegiul 
Național Preparandia „Dimitrie 
Țichindeal” și studentul la te-
ologie Ciprin Tărșan.

Impresionanta coloană de 
ma nifes tanți a pornit apoi spre 
spitalul de obstetrică ginecolo-
gie „Salvator Vuia” unde nu-
mai Dumnezeu știe câte vieți 
au fost curmate de-a lungul 
tim   pu  lui. După ce mulțimea de 
manifestanți a umplut strada s-a 
spus o rugăciune și s-a ținut un 
dureros moment de reculegere la 
care au participat și femeile in-
ternate în spital care, cu ochii în 
lacrimi, priveau de la geamuri.

Pe tot parcursul desfășurării 
marșului au fost distribuiți flu-
turași cu informații referitoare 
la avort și consilierea gratuită 
și confidențială la care pot a  -
pela arădenii aflați în clipe de 
răscruce ale vieții.

Printre manifestanții din a -
cest an s-au aflat foarte mulți 
preoți care au participat alături 
de familiile lor, atât cele trupești 
cât și cele duhovnicești.

Fiecare participant a purtat 
în mâini o pancartă cu mesaj 
pro-vita: „Fiecare copil a                  re drep-
tul la o zi de naștere”, „Fiecare 
viață e un dar”, „Un copil e bu-
curie” sau sloganul acestui an 
„Ajută mama și copilul! Ei de-
pind de tine! ”, dar și mesaje de 
tipul „Avortul ucide”, „Să nu 

ucizi! Porunca a șasea”. Copiii 
au primit baloane, iar adulții 
câte un exemplar din revista 
„Pentru viață”.

La catedrala arhiepiscopală 
„Sfânta Treime” coloana de 
ma     nifestanți a inundat treptele 
pentru câteva fotografii care să 
rămână în istoria mișcării pro-
vita arădene. Înaltpreasfințitul 
părinte arhiepiscop dr. Timotei 
i-a așteptat pe manifestanți în 
catedrală și, după momentul 
imortalizării acțiunii, i-a invi-
tat pe cei prezenți la rugăciune. 
Frumoasa catedrală care este în 
curs de a fi pictată s-a umplut 
de glasurile celor care, într-un 
cuget, spuneau „Tatăl nostru” 
cu gândul la viitorul României.

În cuvântul de încheiere ÎPS 

Timotei a amintit: „Maica Dom-
nului, în sărbătoarea Buneives-
tiri, s-a arătat ascultătoare față 
de o poruncă dumnezeiască. 
Maica Domnului ascultă cuvân-
tul lui Dumnezeu și se su   pune 
la ceea ce este Lege divină, ceea 
ce înseamnă buna rânduială 
în orice familie. Să avem și 
noi această conștiință care ne 
îndatorează cu ascultarea față 
de glasul conștiinței noastre, 
față de glasul înaintașilor care 
au lăsat niște principii, gla-
sul conștiinței în fața porun-
cilor dumnezeiești și desigur 
bu    na rânduială în societatea 
noastră.”

Marșul pentru viață s-a în-
cheiat, dar activitatea pro-vita 
trebuie să continue pentru res-
tul de 364 de zile din an, drept 
pentru care a fost lansată, având 
binecuvântarea ÎPS Timotei, pri-
ma ediție a Festivalului de ti-
neret „Cultura vieții”. În cadrul 
acestui festival adresat tinerilor 
începând cu vârsta de 12 ani 
și având ca temă sloganul din 
acest an al Marșului pentru 
viață „Ajută mama și copilul! 
Ei depind de tine” încurajăm 
pro movarea prin intermediul 
ar tei – poezie, muzică, teatru, 
arte vizuale – a valorilor pro-
vita, urmând ca toate creațiile 
să facă parte dintr-un spectacol 
de gală dedicat arădenilor.

Masterand 
Anamaria JITEA

1000 de sufl ete – un singur gând: Ocrotim viața!

Icoana Sfi ntei Maria Egipteanca
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ŞTIRI

Binecuvântare arhierească pentru 

credincioșii din Parohia Cintei

În Duminica a patra din Post (a Sfântului Ioan 
Scărarul), Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-
copul Aradului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din 
Parohia arădeană Cintei, dând curs invitației părintelui 
paroh dr. Nicu Breda de a deschide Săptămâna duhov-
nicească ce se desfășoară în această parohie. Cu acest 
prilej, Chiriarhul arădean a săvârșit Sfânta Liturghie 
arhierească în biserica parohială, înconjurat de un so-
bor de slujitori.

În cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul a hirotonit pe 
diaconul Andrei Zadic întru preot pe seama Parohiei 
Brusturi, Protopopiatul Sebiș.

Cuvântul de învățătură al Chiriarhului a fost pus sub 
titlul ,,Scara raiului” (cf. citirilor scripturistice Evr. 6; 
Mc. 9), semn al urcușului, aici în înțeles duhovnicesc, 
cu treptele statorniciei în săvârșirea binelui spre ferirea 
de căderea în golul ne ființării sau a răului, păcatului 
și morții. E necesară deci grija la diferitele trepte în 
progresul sau regresul moral al fiecăruia, vremea pos-
tului și locul Bisericii fiind cel de încercare sau verifi-
care. Săptămâna ce urmează este de intensă cercetare a 
conștiinței, în ajutor stand scrierile unor sfinți cu mare 
cinstire, ca Ioan Scărarul, cu lucrarea cu acest nume, 
Andrei Criteanul, cu Canonul cel Mare și alcătuitorul 
Acatistului Bunei Vestiri, fiecare cu partea mult folosi-
toare sufletului. Totodată, Odovania praznicului Bunei 
Vestiri o arată pe Maica Domnului ca ajutătoare și așa 
cum se cântă în acatistul ei, însăși ,,scară cerească”, la 
care credincioșii nădăjduiesc spre mântuire. Începând 
local și săptămâna de misiune, în acest cadru Ierarhul 
a subliniat și însemnătatea Sfântului și Marelui Sinod 
al Ortodoxiei pentru dezlegarea problemelor lumii de 
azi și datoria pe care fiecare creștin pe treapta lui de 
înțelegere o are pentru împlinire spre mulțumirea pro-
prie și slava lui Dumnezeu. Făcându-se referință și la 
anul omagial ca și cel comemorativ în Biserica noastră, 
Înaltpreasfinția Sa a pus în lumină și jertfelnicia pe 
care credincioșii de pretutindeni și totdeauna o dove-
desc spre cinstea Bisericii.

La finalul Sfintei Liturghii, noul hirotonit, preotul 
Andrei Zadic, a fost hirotesit duhovnic.

La Sfânta Liturghie au fost prezenți foarte mulți 
credincioși, mulți dintre ei împărtășindu-se cu Trupul 
și Sângele lui Hristos.

Săptămâna duhovnicească în această parohie se va 

desfășura în intervalul 26 martie – 2 aprilie și vor fi 
invitați mai mulți duhovnici și clerici.

Praznicul Bunei vestiri în Arhiepiscopia 

Aradului

De sărbătoarea Bunei Vestiri, sâmbătă, 25 martie 
2017, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, a slujit la Slujba de Priveghere și Liturghia 
Sfântului Ioan Gură de Aur, la Schitul de călugări Bu-
navestire – Almaș, Protopopiatul Sebiș. Înaltpreasfinția 
Sa a fost primit cu multă bucurie duhovnicească de 
obștea acestei mănăstiri în frunte cu părintele Agapie 
Corbu, starețul așezământului monahal.

În ziua de praznic, Chiriarhul arădean a participat 
la Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți și 
diaconi sub protia părintelui arhim. Nestor Iovan, la 
schitul de maici Cuvioasa Parascheva din satul Bo-
drogu Vechi, care și-a serbat hramul paraclisului de 
iarnă. Cu aceste prilejuri, Chiriarhul a rostit cuvinte de 
învățătură puse sub titlul: ,,Ascultare sfântă” (cf. Evr. 
2; Luca 1), referindu-se la observarea acestei virtuți în 
temeiul raportului dintre voința lui Dumnezeu și voința 
creștinului. Maica Domnului este modelul de ascultare 
desăvârșită față de Dumnezeu, îndreptând neascultar-
ea Protopărinților în vederea mântuirii, iar sărbătoarea 
Bunei Vestiri prilej de îndemn la respectul legilor și 
rânduielilor ce au condus totdeauna societatea, asig-
urând mersul înainte spre împărăția lui Dumnezeu, a 
subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei.

Marșul pentru viață în Protopopiatul Ineu

A doua ediție a Marșului pentru viață la Ineu a avut 
loc sâmbătă, 25 martie 2017, în zi de aleasă sărbătoare 
pentru întreaga Biserică Ortodoxă, ziua Bunei Vestiri. 
Marșul pentru viață a avut ca temă anul acesta „Ajută 

mama și copilul! Ei depind de tine”  și a fost organi-
zat la Ineu de către Preaonoratul Părinte Adrian Zaha, 
Protopopul Ineului, în colaborare cu Asociația IKON 
și Asociația Filantropia a Arhiepiscopiei Aradului, sub 
binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr.  Timo-
tei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului și sprijinit de către 
Primăria Orașului Ineu, prin domnul primar Călin 
Abrudan, Poliția și Jandarmeria locală.

După intonarea Condacului Bunevestiri „Apara-
toare Doamnă”, preoții împreună cu credincioșii au 
pornit în procesiune, în glasul neîntrerupt al clopotelor,  
de la Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și 
Gavriil” Ineu până la Liceul „Mihai Viteazul și întor-
cându-se înapoi la biserică.

În fruntea procesiunii, doi preoți au purtat cu mare 
cinste Icoana Maicii Domnului ce se află în  Biserica 
parohială „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din 
Ineu, urmați de către aproape toți preoții  Protopopia-
tului Ineu în veșminte luminate, profesori de religie 
din Ineu și împrejurimi însoțiți de copii și de un număr 
mare de credincioși de toate vârstele, depășind 300 de 
oameni. Preoții au purtat în mâini cruci de binecuvân-
tare, iar credincioșii icoane și pancarte cu mesaje pentru 
promovarea vieții și apărarea și susținerea familiei.

La întoarcere, la intrarea în biserică, s-au intonat Axi-
onul „Cuvine-se cu adevărat” și condacul „Aparătoare 
Domană” de către toți preoții și credincioșii prezenți  
iar prea cucernicii părinți au citit rugăciuni înălțătoare. 
La final Preaonoratul Părinte Protopop a ținut un cu-
vânt de învățătură potrivit temei acestui important eve-
niment punctând importanța vieții ca darul cel mai de 
preț al lui Dumnezeu față de om, ce trebuie protejat 
și încercând să ne facă responsabili față de acest dar, 
apoi a mai vorbit despre importanța și rolul familiei în 
biserică și societate, cât și despre necesitatea sprijinirii 
femeilor ce urmează să nască, pentru că ele sunt cele 
care clădesc viitorul țării dar și al Bisericii noastre. În 
cuvântul de încheiere Preaonoratul Părinte Protopop 
a mulțumit mai înainte de toate Bunului Dumnezeu, 
preoților implicați, Asociației IKON și Asociației Fi-
lantropia a Arhiepiscopiei Aradului, autorităților lo-
cale, profesorilor, copiilor, și tuturor celor prezenți ce 
au sprijinit acest important eveniment.

Ştirile au fost preluate de pe site-ul 
episcopiaaradului.ro 
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