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De aproape două luni de zile, știrile 
despre răspândirea la nivel global a nou-
lui tip de virus a creat o stare de panică 
socială. În contextul generalizat de con-
sumatori constanți, chiar în exces, de me-
dia, ne alimentăm, prin știrile „breaking 
news” din fiecare oră, cu o dispoziție 
care ne influențează negativ atât mintea 
cât și sufletul. Furați de acest miraj al 
is teriei generalizate ajungem foarte ușor 
în situația nefericită când nu mai vom 
putea gândi și acționa rațional, fiindu-ne 
afectată și funcția credinței.

Ca răspuns și poziție creștinească, 
conformă atât cu revelația biblică cât și 
cu tradiția patristică, Biserica ne cheamă 
la o schimbare de atitudine. Așa cum au 
făcut mereu toate generațiile de oameni 
care au trecut prin astfel de provocări, 
suntem invitați să înlocuim abuzul de 
media, fie că vorbim de televiziune și 
radio, fie că vorbim de rețelele de so-
cializare, cu lucrarea rugăciunii.

Practicarea rugăciunii zilnice, mai 
mult, înmulțirea ei în acest răstimp de is-
pită, aduce multe beneficii, atât la nivel 
individual, cât și la nivel colectiv.

Părintele Teofil de la Sâmbăta are o 
zi cere: „Sfântul Marcu Ascetul spune: 
«Când îți aduci aminte de Dumnezeu 
în   mulțește rugăciunea, ca atunci când îl 
vei uita Domnul să-și aducă aminte de 
tine.» Îi tare fain! M-am gândit de multe 
ori la cuvântul acesta și fac o legătura 
între el și ceea ce-mi spunea mama când 
mergeam la școală departe de casă: Nu-
ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de ru-
găciune. Parcă ar fi fost un cuvânt din Fi-
localie. În Scara Sfântului Ioan Scărarul 
se spune: «Rugăciunea este întărirea 
lumii», deci oamenii care se roagă într-
un fel susțin lumea aceasta. Ei Îl fac pe 
Dumnezeu milostiv față de lumea aceas-
ta. Sigur că Dumnezeu, dacă a creat lu-
mea aceasta, vrea sa fie milostiv față de 
lume și s-o întărească, dar contribuim și 
noi la întărirea lumii cu rugăciunea pe 
care o facem, rugăciunea fiind nu numai 
un mijloc de îmbunătățire personală, ci 
și un mijloc de îmbunătățire a societății 
în care trăim”. (Arhim. Teofil Părăian, 
Veniți de luați bucurie, Editura Teog-
nost, 2007, p. 68).

Știm bine că prin rugăciune intrăm 
în dialog direct și concret cu Dumne-
zeu-Creatorul. Astfel, conștientizând 
a     cest fapt, mintea, inima și sufletul o  mu-
lui se încredințează că toate cele ce se 
întâmplă înlăuntrul și înafara ființei sale 
sunt sub pronia sau purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu. Astfel, oricâte boli ar fi 
și primejdii de moarte eu mă încred lui 
Dumnezeu care mă sprijină.

Am găsit undeva acest frumos îndru-
mar care ne poate întări voința și lucrar-
ea duhovnicească în aceste momente de 
ispită. Să luăm aminte la el:

1. Să facem din rugăciune o obișnu-
ință zilnică și nu doar un gest ocazional.

2. Să nu înceapă ori să se termine 
ziua fără rugăciune.

3. Cel mai bine e să găsim un timp 
dedicat doar pentru rugăciune. În acest 
fel îi mulțumim lui Dumnezeu, Cel care 
ne dăruiește toate clipele vieții noastre.

4. Oricât de grăbiți am fi dimineața 
ori de obosiți seară, trebuie să ne rugăm 
cât de puțin. Rugăciuni ca „Tatăl nos-
tru”, „Cuvine-se cu adevărat” ori ros-
tirea rugăciunii lui Iisus („Doamne 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mi-
luiește-ne pe noi!”) aduc pacea și bine-
cuvântarea în viața noastră.

5. Un creștin adevărat se roagă citind 
Rugăciunile serii, Rugăciunile dimineții, 
Acatiste, Paraclise. Să ne străduim să 
devenim „profesioniști” ai rugăciunii, să 
ne impunem o regulă de rugăciune, după 
ce am discutat-o, mai întâi, cu duhov-
nicul nostru.

6. Rugăciunea este absolut nece sară 
pentru igiena sufletească.

7. Un suflet care nu primește rugă-
ciunea zilnică este amenințat de tristețe 
și de prăbușirea în deznădejde.

Aplicând acestea în viața noastră, nu 
vom mai da prilej ca alții să reverse în 
sufletele noastre deznădejdea, spaima 
și neîncrederea. Astfel, putem păstra e -
chi librul între buna informare și igiena 
mentală și sufletească atât de necesare 
pentru buna gestionare a oricăror situații 
ce intervin și perturbă cotidianul nos-
tru pe care-l consideram, până mai ieri, 
controlabil și previzibil.

Pr. Filip ALBU
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Această duminică este pusă sub aco-
perământul de har, de lumină și de ru-
găciune al unui mare părinte al Bise r  icii, 
Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul 
Tesalonicului. În acest al doilea popas 
duhovnicesc din post se cuvine a aduna 
cu bucurie înțelegere, rod și creștere 
duhovnicească din ambele Evanghelii 
ce ne sunt puse înainte, atât a duminicii, 
cât și a ierarhului. 

Nici un cuvânt din Evanghelie nu este 
întâmplător așezat, pentru că este scris 
cu puterea și cu lucrarea harului Duhu-
lui Sfânt și inspirat de Acesta. În primul 
rând trebuie să știm că Evan gheliile nu 
sunt opera Sfinților Apostoli, ci a Duhu-
lui Sfânt, Care a grăit prin Sf. Apostoli. 
Despre El spune Mântuitorul că „vă va 
învăța toate și vă va aduce aminte de-
spre toate cele ce v-am spus Eu” (Ioan 
14, 26). Sf. Ap. Marcu putea să spună: 
„Au adus la El un slăbănog și l-au lăsat 
prin acoperișul casei în fața Mântuitoru-
lui”. Dar nu a spus așa, ci: „au venit la 
El, aducând un slăbănog, pe care-l pur-
tau patru inși”. Cuvântul Evangheliei 

este clar. Se pune întrebarea de ce sunt 
precizați acești patru inși ? Credem că 
întâi pentru dragostea și pentru credința 
lor, dar și pentru că aceștia închipuie o 
lucrare, pe care Mântuitorul ne-o arată 
prin Evanghelie.

Prima duminică din Post - Dumi-
nica Ortodoxiei - este duminica dreptei 
credințe, iar dreapta credință este cea 
dintâi care ne aduce înaintea Mântu-
itorului. Mai trebuie să aflăm cine sunt 
acești patru inși, nu întâmplător pre-
cizați cu numărul de patru, prin care 
lucrează dreapta credință și prin care 
ne aduce pe fiecare în parte, paraliticii 
și neputincioșii, înaintea lui Dumnezeu 
întru credință.

Sfântul Grigorie Palama, cel care o -
crotește această duminică, a fost în pri-
mul rând învățător al rugăciunii neînce-
tate, al rugăciunii celei adevărate și de 
foc, care deschide sufletului lumina cea 
necreată a lui Dumnezeu și prin care Îl 
vedem pe Dumnezeu în lumină. 

Să ne întărim nădejdea în Dumnezeu 
prin rugăciune
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Rugăciunea - braț de heruvim al 
credinței întru iubire 

Duminica a II-a din Post a Sfântului Grigorie Palama 
„În vremea aceea, intrând iarăși în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. 
Și îndată s-au adunat mulți, încât nu mai era loc, nici înaintea ușii, și le grăia lor cuvântul. 
Și au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru inși. Și neputând ei, din 
pricina mulțimii, să se apropie de El, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, prin 
spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. Și văzând Iisus credința lor, i-a 
zis slăbănogului: Fiule, iertate îți sunt păcatele tale! Și erau acolo unii dintre cărturari, 
care ședeau și cugetau în inimile lor: Pentru ce vorbește Acesta astfel? El hulește. Cine 
poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu? Și îndată cunoscând Iisus, cu duhul 
Lui, că așa cugetau ei în sine, le-a zis lor: De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce 
este mai ușor a zice slăbănogului: Iertate îți sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ți patul 
tău și umblă? Dar, ca să știți că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis 
slăbănogului: Zic ție: Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și, 
luându-și patul, a ieșit înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu, 
zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată.” (Marcu 2, 1-12)
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Deci primul dintre acești patru prieteni ai slăbănogului este 
rugăciunea. Degeaba avem dreapta credință dacă nu ne rugăm. 
Iar rugăciunea lucrează întru iubire, este iubire întrupată. Sfinții 
Părinți spun că cea mai mare faptă bună este rugăciunea. Așadar, 
de aceea este așa grea rugăciunea, pentru că cel viclean luptă îm-
potriva ei cel mai mult. Acela acceptă să facem orice altceva, in-
clusiv să ne dăm trupul să fie ars, să ne împărțim averile la săraci, 
dar nu acceptă să ne rugăm. Iar dacă vom începe să ne rugăm, toți 
dracii vor lucra împotriva noastră prin oameni și împrejurări. 

Deci, rugăciunea este primul dintre acești patru inși, este primul 
dintre brațele de heruvimi ale credinței întru iubire. Despre această 
rugăciune spune Mântuitorul: „Privegheați și vă rugați ca să nu 
intrați în ispită” (Matei 26, 41). Rugăciunea ne duce înaintea lui 
Dumnezeu, Îl cheamă și Îl așază în inima noastră. Cei care o caută 
și au gustat puțin din ea, știu că aceasta dă dulceață, iar lumea 
întreagă cu toate plăcerile ei nu valorează cât o clipă din această 
dulceață a rugăciunii celei adevărate și a comuniunii cu Dumnezeu. 
Despre această rugăciune spune Sfântul Apostol Pavel: „Rugați-vă 
neîncetat” (I Tesaloniceni 5, 17), adică mintea trebuie să fie con-
tinuu la Dumnezeu, prin vorbire și cugetare neîncetată la Dânsul. 

Să amintim și pe ceilalți trei prieteni ai slăbănogului nostru 
suflet. Cel de-al doilea ins este stăruința întru nădejde. Trebuie să 
avem nădejde că Dumnezeu nu ne va lăsa, ci ne va vindeca, pentru 
că este negrăit de bun și de blând. Deși vedem cât de slabă și de 
fadă ne este rugăciunea, cât suntem de neputincioși și cât de greu 
o facem, să stăruim cu nădejde, neoprindu-ne din a o spune. Iar 
această stăruință se împlinește în viața creștinului prin plinirea rân-
duielilor Bisericii, postului și canonului de rugăciune. Să stăruim 
și anul acesta să ținem postul, deși poate avem atâtea gânduri că 
o să ne fie greu. Și cum zice Daniil Sandu Tudor, mărturisitorul 
și mucenicul din temnița comunistă, care a scris Imnul Acatist al 
Rugului Aprins, precum dintr-un ulcior picură apă pe piatră și, 
mereu picurând, până la urmă face gaură în piatră și o sparge, așa 
și stăruința. Dumnezeu va avea milă de cei ce stăruiesc.

Celălalt braț, al treilea, este răbdarea. Cum zicea părintele 
Cleopa: Răbdare, răbdare, răbdare, răbdare, răbdare, răbdare! și 
când crezi că ai ajuns la sfârșit și nu mai poți, treci pe îndelungă 
răbdare. Și iar răbdare, răbdare, răbdare, răbdare. Mântuitorul 
zice: „Cel ce va răbda până la sfârșit (și zice părintele Cleopa «nu 
până la prășit»), acela se va mântui” (Matei, 10, 22). Și zice iarăși: 
„Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre” (Luca 21, 
19). Iar a avea răbdare înseamnă răbdare cu noi, când ne vedem 
așa de slabi și neputincioși, răbdare cu ceilalți, cu lumea, dar mai 
ales răbdare cu Dumnezeu - când ni se pare că nu ne aude, că nu ne 
răspunde ori că nu ne înțelege. Vai de cel ce nu are răbdare. Dege-
aba avem rugăciune de foc și nădejde extraordinară, când va veni 
greul cel mare, ispita și suferințele cele multe, starea de părăsire, 
dacă nu vom avea îndelungă răbdare.

Ultimul prieten al slăbănogului nostru suflet, al patrulea, este 
împlinirea poruncilor. Putem avea credință dreaptă, rugăciune și 
stăruință în nădejde, chiar și îndelungă răbdare, dar să nu împlinim 
poruncile lui Dumnezeu, să nu iertăm și să nu iubim pe aproapele 
ca pe noi înșine. Trebuie să ne silim la aceasta, iar Dumnezeu, Care 
vede silința noastră, va face cu putință toate cele cu neputință.

Acestea știindu-le și silindu-ne să le plinim, oricât de mare ar 
fi căderea noastră sufletească, cei patru prieteni amintiți mai sus 
ne vor purta către Dumnezeu pe brațele lor de heruvimi, mijlo-
cind pentru noi vindecare și dezlegarea de păcate. Așadar să ne 
așezăm sub acoperământul, harul și rugăciunile de foc ale Sfântu-
lui Grigorie Palama și să ne rugăm lui Dumnezeu, ca noi, paraliti-
cii, să primim adevărata iertare pe care s-o și avem în vecii vecilor. 
Amin!
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Asociația „Calea Mântuirii” 
a organizat vineri, 28 februarie 
2020, în pragul Postului celui 
Mare, ce-a dea patruzecea edi-
ție a Serilor duhovnicești de 
la Catedrala veche, avându-l 
ca invitat pe Pr. Lect. Univ. 
Dr. Ștefan Negreanu, profesor 
de Istoria Bisericii Universale 
al Facultății de Teologie Or-
todoxă Ilarion V. Felea” din 
Arad. Evenimentul, având ca 
temă „Răspunsul pastoral al 
Bisericii la tentațiile lumii de 
astăzi”, s-a dorit a fi dedicat în 
chip deosebit salvării tinerilor, 
pentru că această categorie este 
cea mai expusă provocărilor 
lumii. Căci tinerii sunt plini 
de avânt, de iubire, de căutări, 
de dorințe bune, dar neavând 
experiența minimă necesară, 
pot fi cu ușurință înșelați cu 
tentații nimicitoare. Părintele 
ne-a îndemnat să ieșim din ati-
tudinea aceasta pasivă, în care 
așteptăm să vină de undeva 
rezolvarea și să ne luăm soarta 
în mâini căci răspundem fiecare 
în parte de noi înșine, de cei din 
jurul nostru și mai ales de cei 
tineri. Căci, chiar dacă noi am fi 
salvați și nu ne-ar momi nimic, 
dacă tinerii noștri pier sufletește, 
ne stă înainte un viitor eșuat, 
fără nici o perspectivă.

Iar primul răspuns al Bise-
ricii la tentațiile lumii asupra 
tinerilor este rugăciunea. Ti -
ne rii pot fi salvați prin rugă-
ciune, care se glăsuiește și se 
grăiește în Duhul mai ales în 
Sfintele Taine și în mod cu 

totul deosebit în dumnezeiasca 
Liturghie. Și părintele ne-a 
îndemnat să venim la Liturghie 
cu tinerii noștri în inimă, să ne 
rugăm cu stăruință pentru ei, 
să-i trecem și pe pomelnic ca să 
fie pomeniți și la sfântul altar 
și Dumnezeu văzând că noi 
venim cu lacrimi, cu durere, cu 
rugăciune, cu dragoste înaintea 
Lui pentru ei, cu siguranță 
că va auzi, la dumnezeiasca 
Liturghie, fiind cea mai auzită 
rugăciunea noastră. Și nu numai 
acolo să-i pomenim, ci și în 
rugăciunile noastre particulare 
de pretutindeni, să ne rugăm, 
să cerem mila lui Dumnezeu 
pentru ei. Și duhul acesta bine-
cuvântat al rugăciunii îi va 
în sufleți, căci rugăciunea e 
foc și îi va aprinde și pe ei și 
vor începe să îl descopere pe 
Dumnezeu și să se roage și ei. 

De asemenea părintele ne-a 
atras atenția că felul în care ne 
raportăm la tineri, des chiderea 
noastră prive ghe toare, iubitoare, 
atentă foarte mult contează 
pentru ei, căci majoritatea că-
derilor din tinerețe se datorează 

căutării iubirii acolo unde nu 
este ea. Iar dacă noi nu le arătăm 
iubirea cea adevărată pe care să 
o vadă, să o descopere, caută în 
gunoaie și tot găsesc câteva 
roșcove, dacă noi nu le dăm 
pâinea cea cerească a iubirii. 

O altă poartă către tineri este 
credința noastră, care trebuie 
să fie adevărată, statornică, pu-
ternică și să inspire încredere în 
noi ca oameni, noi fiind datori să 
le descoperim tinerilor utilitatea 
credinței, căci credința are un 
rost și e utilă și în prezent, în 
viața de zi cu zi, nu e numai 
mân tuitoare în viitor. „Credința 
noastră întărită va face ca 
Dumnezeu să fie cu adevărat 
prezent în viața noastră, în 
toate întâmplările vieții și 
această prezență va fi vizibilă, 
recepționată inclusiv de tineri.”, 
a concluzionat părintele, în a -
plauzele celor prezenți care i-
au adresat numeroase întrebări, 
niciuna dintre ele nerămânând 
fără răspuns.

Gabriela TUDOSA

Sub acest titlu a avut loc a doua 
ședință a membrilor Asociației 
parohiale „Calea Mântuirii” din 
anul 2020, în data de marți, 11 
februarie. Făcând o legătură cu 
cele împlinite în cursul anu-
lui trecut, membrii Asociației 
au încercat să schițeze un fel 
de proiect-program pentru 
anul în curs, pentru ca activi-
tatea tuturor să se desfășoare 
într-o continuitate benefică 
pentru Biserică și, în același 
timp, să reprezinte un răspuns 
la așteptările credincioșilor, re-
prezentați și prin fiecare dintre 
membrii Asociației. Astfel, s-au 
impus atenției tuturor câteva 
din prioritățile pe care va trebui 
să le urmărească Asociația „Ca-
lea Mântuirii”.

Dintre temele abordate pot 
fi reținute câteva:

1. Propuneri cu privire la 
valorificare donațiilor primi-
te de copii la expoziția de la 
sărbătoarea Crăciunului din 
anul trecut. S-a convenit, ca din 
nou, aceste donații primite de 
copii, să fie folosite tot pentru 
copiii, aflați în dificultăți mate-
riale și de sănătate. Adică: „De 
la copii, pentru copii”.

2. Valorificarea în activitățile 

Asociaței a Anului omagial al 
„Pastorației părinților și copi-
ilor” și al Anului comemorativ 
al filantropilor ortodocși în Pa-
triarhia Română”.

3. Etapele derulării Aplica-
ției pentru mobil pentru un pro-
gram cultural-misionar pentru 
toți cei interesați.

4. Intenția membrilor Asocia-
ției de a contribui material, 
și, nu numai, la editarea unor 
broșuri, articole, lucrări, cu car-
acter pastoral-misionar, ce ar 
urma să apară în viitor, cu bine-
cuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Dr. Timo-
tei Seviciu și cu sprijinul Înalt-
preasfinției Sale și al Prea sfin-
țitului Părinte Episcop-Vicar 
Dr. Emilian Crișanul .

5. Priorități ale activităților 
cu copiii în anul acesta la Grupa 
Duminicală îndrumată de doam-
nele Florina Babău, Diana Ne-
grea și Anca Prodan, precum 
și la Grupul coral al copiilor 
„Sfântul Ioan Botezătorul” 
în drumat de Sorin Gheorghe 
Săplăcan.

6. Teme propuse pentru 
con ferințele din ciclul „Serile 
duhovnicești de la Catedrala 
Veche”.

7. Tema teologică. La fie care 
ședință a membrilor Aso ciației 
se abordează, de obicei, o temă 
religioasă de maxim in teres 
pentru credincioși. De această 
dată, tema a fost: Membrii Bi-
sericii sunt noul popor al lui 
Dumnezeu despre care vorbește 
Sfânta Scriptură. Care sunt sen-
surile noului popor al lui Dum-
nezeu, care sunt caracteristicile 
lui, ce misiune are acest popor 
în lumea de astăzi și, care este 
legătura acestuia cu dobândirea 
Împărăției lui Dumnezeu. Sunt 
doar câteva dintre aspectele pe 
care au căutat să le sublinieze 
dialogurile purtate de membrii 
Asociației „Calea Mântuirii” în-
tre ei și în dialog cu președintele 
acesteia, pr. I. Tulcan.

Anul acesta, 2020, reprezintă 
pentru această Asociație o 
no uă provocare, un nou im-
bold, pentru a lucra cu și mai 
multă râvnă pentru adâncirea 
continuă a credinței, a nădejdii 
și a dragostei, spre a fi în lume 
binevestitori ai Celui care che-
mat omenirea „din întuneric la 
lumina Sa cea minunată” (cf. I 
Petru 2. 9)

I.T. 

Pr. Lect. Univ. Dr. Ștefan Negreanu, invitatul celei de-a pa-

truzecea ediții a Serilor duhovnicești de la Catedrala Veche

Perspective și speranțe
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Începutul anului 2020 a pus la dispoziția 
specialiștilor și a publicului interesat, 
prin intermediul Editurii Arhiepiscopiei 
Aradului, monografia-album în ediție 
bilingvă Învățământul teologic ortodox 
din Arad. Itinerar. Forme. Perspective/ 
The Orthodox Theological Education 
of Arad. Intinerary. Forms. Perspectives 
(487 pp.), având ca autori pe Pr. Prof. 
Univ. Dr. Cristinel Ioja, Protos. Lect. 
Univ. Dr. Nicolae M. Tang.

Prezenta ediție este o republicare re-
vizuită, adăugită și actualizată a primei 
ediții, publicată în anul 2016.

Cartea este unică în spațiul istorio-
grafiei ecleziastice românești prin faptul 
că reunește texte cu o valoare științifică 
deosebită, la aceasta adăugându-se po-
zele de epocă, unele inedite, care evocă 
figuri de dascăli, generații de studenți 
teologi, locații ale Institutului, Acad-

emiei și Facultății de Teologie și eve-
nimente deosebite din parcursul istoric 
al învățământului teologic arădean. Mai 
concis, monografia prezintă, în texte 
și imagini, memoria tradiției teologice 
arădene cu rădăcini adânci la începutul 
secolului al XIX-lea.

Autorii au urmărit să prezinte 
formele instituționale diverse prin ca-
re a trecut această școală teologică 
în cei aproape 200 de ani, implicarea 
ie rarhilor și dascălilor de teologie în 
promovarea, păstrarea și valorizarea 
credinței dreptmăritoare și a românis-
mului într-un spațiu geografic și is-
toric special.

Lucrarea nu este un simplu album, 
ci o carte de istorie în care se află pre-
zentate și analizate fapte istorice. De 
asemenea, este și un frumos dicționar al 
per sonalităților care au activat în cadrul 

acestei școli teologice dar și un pios și 
binemeritat omagiu tuturor celor ce s-au 
ostenit în școala de teologie arădeană.

Prezentarea întregului conținut și 
în limba engleză deschide această im-
presionantă istorie a învățământului teo-
logic arădean spre lumea occidentală. 
Prezintă valorile neamului și Bisericii 
noastre celorlalte Bisericii surori și con-
fesiuni, dar și istoricilor și specialiștilor 
din mediile universitare eclesiastice 
și laice. Am putea spune că lucrarea 
reprezintă și un mijloc de prezen-
tare a istoriei învățământului teologic 
arădean și în alte spații teologice euro-
pene, în vederea intensificării relațiilor 
internaționale ale Facultății de Teologie 
Ortodoxă.

Avem convingerea că această mono-
grafie-album în forma unei ediții bil-
ingve îmbogățește considerabil istoria 

ecleziastică locală și, totodată, istorio-
grafia de specialitate.

Protos. Iustin POPOVICI

Ediția bilingvă a monografi ei-album referitoare la istoria 
învățământului teologic din Arad

Prima săptămână din Postul 
Mare reprezintă prin tradiție, la 
Facultatea de Teologie „Ilarion 
V. Felea” din Arad, săptămâna 
duhovnicească a studenților te-
ologi și a dascălilor acestei ins-
tituții teologice.

În acest sens, în Paraclisul 
studenților din curtea Fa cul-
tății, pe lângă programul litur-
gic obișnuit al dimineților din 
Postul Mare, care cuprinde 
să  vârșirea miercurea și vi-
nerea a Liturghiei Darurilor 
Îna intesfințite, iar lunea, mar-
țea și joia a slujbei Utreniei, 
în fiecare dintre serile acestei 
săptămâni a fost săvârșită rân-
duiala Pavecerniței celei Mari 
împreunată cu câte o parte a 
Canonului celui Mare de po-
căință al Sfântului Andrei Cri-
teanul, așa cum prevede rândui-
ala tipiconală a Triodului.

Pavecernița cu Canonul cel 
Mare a fost slujită de părinții 
profesori slujitori la Paraclisul 
„Sfântul Maxim Mărturisitorul 
și Sfântul Mare Mucenic Mina” 
al Facultății, urmând apoi, 
în fiecare seară, la sfârșitul 
slujbei, cuvântul de zidire du-
hovnicească și de călăuzire pe 
calea Postului Mare, rostit de 
către unul dintre părinții pro-
fesori ai Facultății, adresat stu-
denților și credincioșilor care 
au participat la această slujbă 
specială, specifică Postului ce-
lui Mare.

Astfel, luni seara după sluj-
bă, Părintele Lect. Univ. Dr. 
Ștefan Negreanu s-a referit la 
treptele urcușului duhovnicesc 
în viața creștinului. Marți seara, 
după slujba Pavecerniței cu cea 

de-a doua parte a Canonului 
Mare, Părintele Conf. Univ. Dr. 
Lucian Farcașiu, a vorbit despre 
nejudecarea aproapelui și ve-
derea propriilor noastre păcate, 
pentru rodirea unei pocăințe 
adevărate. Miercuri seara, Pă-
rintele Lect. Univ. Dr. Ioan 
Lazăr, duhovnicul Facultății de 
Teologie Ortodoxă, le-a vor-
bit studenților și credincioșilor 
prezenți la slujbă despre postire 
și importanța acesteia pentru 
viața duhovnicească.

Joi seara, a fost săvârșită 
ul tima parte a Canonului ce-
lui Mare dimpreună cu slujba 
Pa vecerniței Mari, de soborul 
părinților profesori slujitori la 
Paraclisul Facultății, sub protia 

Părintelui Decan, Prof. Univ. 
Dr. Cristinel Ioja, în prezența 
Întâistătătorului eparhiei no-
astre, Înaltpreasfințitul Părinte 
Dr. Timotei Seviciu, care a fost 
însoțit de părintele Arhid. Lect. 
Univ. Dr. Tiberiu Ardelean, 
cadru didactic al Facultății 
noastre și Inspector eparhial 
bi sericesc în cadrul Centrului 
eparhial. La sfârșitul slujbei, 
Înaltpreasfinția Sa a vorbit de-
spre Canonul cel Mare, aducând 
aminte de pilduitoarele icoane 
ale personalităților și eveni-
mentelor biblice reprezentate 
prin noua pictură a paracli-
sului Facultății de Teologie. 
Credincioșii pot astfel percepe 
o reală împletire a imnografiei 

și iconografiei Bisericii, în pra-
gul Duminicii Ortodoxiei.

La finalul meditației Înalt prea-
sfințitului Arhiepiscop Timotei, 
Părintele Decan a mul țumit în 
mod deosebit chiriarhului pen-
tru că, potrivit unei tradiții deja 
statornicite la Faculta tea de Te-
ologie Ortodoxă din Arad, a 
poposit și în anul acesta în mij-
locul profesorilor și studenților 
Facultății de Teologie arădene, 
încununând săptămâna duhov-
nicească de la începutul Postu-
lui celui Mare, prin rugăciunea 
și cuvântul atât de articulat teo-
logic al Înaltpreasfiunției Sale. 
Părintele Decan a arătat că pre-
zența Întâistătătorului eparhiei 
în locașul de rugăciune al stu-

denților teologi vădește grija pe 
care Înaltpreasfinția Sa o poartă 
față de formarea intelectuală și 
duhovnicească a viitorilor sluji-
tori ai Sfintelor Altare din a -
ceastă parte de țară, fapt care îi 
întărește deopotrivă pe profeso-
rii și studenții Facultății în as-
cultare și dragoste față de 
chiriar hul lor, știind că în Bi-
serica lui Hristos, harul Preoției 
se dăruiește prin punerea mâini-
lor episcopului.

La toate slujbele săvârșite 
în Paraclisul Facultății de Te-
ologie Ortodoxă, răspunsurile 
alternative din cele două străni 
ale bisericii au fost date de 
către studenții teologi sub di-
recta călăuzire a profesorului 
de muzică al facultății, Conf. 
Univ. Dr. Mircea Buta.

În seara zilei de vineri a fost 
săvârșită slujba Pavecerniței 
Mari cu prima parte a Acatistu-
lui Buneivestiri, după rânduiala 
tipiconală.

Nădăjduim într-o întărire du-
 hovnicească pe calea postirii 
care va rodi în bucuria Sfintei 
Învieri a Mântuitorului, atât a 
profesorilor, cât și a studenților 
Facultății de Teologie Ortodoxă 
din Arad, prin împărtășirea de 
harul slujbelor săvârșite acum 
la început de Post, dar și din 
bogăția cuvintelor de învățătură 
împărtășite celor din biserică în 
aceste frumoase seri duhov-
nicești.

Pr. Lucian FARCAȘIU

Înaltpreasfi nțitul Părinte Timotei a slujit la Paraclisul Facultății de 
Teologie Ortodoxă în cadrul Săptămânii duhovnicești
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ŞTIRIŞTIRIŞTIRI

Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Cat-
edrala Arhiepiscopală din Arad

În Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Mare, Înalt-
preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-
lui, a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel 
Mare în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din 
Arad, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi în 
prezenţa a numeroşi credincioşi.

Din sobor au făcut parte: Pr. Simion Mladin, ecle-
siarhul catedralei, Pr. Gheorghe Gogan, Pr. Mircea 
Cricovean, Arhid. Florin Sirca, inspector de Religie în 
cadrul IȘJ Arad, Arhid. Claudiu Condurache, Arhid. 
Alexandru Tiulea.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa, făcând 
introducere la citirea Pastoralei Sfântului Sinod pentru 
Duminica Ortodoxiei, a rostit un cuvânt de învățătură 
despre ,,Calea postului” (cf. citirilor scripturistice: 
Evr. 11; Ioan 1) spre sărbătoarea Sfintelor Paști, prin 
stă  ruință în credința și viețuirea dreaptă ortodoxă, con-
cretizarea acesteia prin cinstirea sfintelor icoane, dân-
du-se îndată citire Pastoralei Sfântului Sinod.

Părintele Gheorghe Gogan a dat citire Pastoralei 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Du-
minica Ortodoxiei.

La Sfânta Liturghie au participat numeroşi cre-
dincioşi, foarte mulţi dintre aceştia împărtăşindu-se cu 
Sfintele Taine.

La terminarea slujbei, sutele de credincioşi prezenţi 
s-au bucurat de primirea binecuvântării arhiereşti la în-
ceputul Postului Mare.

Pentru a sărbători cum se cuvine această zi, în prea-
junul Duminicii Ortodoxiei, vineri seara, s-a săvârșit 
în jurul catedralei o procesiune cu icoane, condusă 
de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului.

Duminica Ortodoxiei și Procesiune cu 
icoane în Cetatea Ineului

În prima duminică din Postul Mare (a Ortodoxiei), 
Preasfintitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar 
al Arhiepiscopiei Aradului, a săvârșit Dumnezeiasca 
Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în biserica cu 
hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Ineu, 
fiind înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. 

Din sobor au făcut parte: Arhid. Mircea Proteasa, 
consilier economic, Pr. Adrian Zaha, protopop al Ineu-
lui, Pr. Sever Mocanu de la Parohia Ineu-Traian, Pr. 
Dan Turean, Pr. Radu Constantinescu, Pr. Sorin Streu-
lea de la Parohia Moroda, Pr. Cristian Leahu de la 
Parohia Mocrea, Arhid. Gheorghe Lehaci.

În cuvântul de învățătură, Preafințitul Părinte Emil-
ian Crișanul, le-a vorbit credincioșilor despre pericopa 
evanghelică din această duminică (Ioan 1, 43-51) și 
legătura cu Duminica Ortodoxiei. Evanghelia Dumi nicii 
Ortodoxiei ne arată două adevăruri pe care trebuie să le 
cunoaștem, și anume: dreapta credință este mărturisirea 
faptului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Om 
adevărat,  iar al doilea adevăr, dreapta credință este 

modul de cunoaștere și trăire a realităților netrecătoare, 
a vieții din Împărăția lui Dumnezeu, Împărăție care 
se pregătește și se trăiește încă din lumea aceasta. 
Credința noastră în Dumnezeu se deosebește de cele-
lalte credințe, creștine sau necreștine, pentru că doar 
noi avem harul lui Dumnezeu în Biserică. Doar prin 
harul lui Dumnezeu mărturisim credința ortodoxă.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele paroh Adrian 
Zaha, protopop al Ineului, a dat citire Pastoralei Sfân-
tului Sinod la Duminica Ortodoxiei, adresată clerului 
și credincioșilor din Patriarhia Română.

După Sfânta Liturghie, a avut loc Procesiunea cu 
Sfintele Icoane de la biserica ,,Sfinţii Arhangheli Mi-
hail şi Gavriil” până la biserica de lemn, cu hramul 
,,Izvorul Tămăduirii”, credincioșii, preoții și diaconii 
în frunte cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, 
purtând în mâini icoane și intonând cântări specifice 
acestei perioade în care ne aflăm.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a ales ca în 
acest an de Duminica Ortodoxiei să fie prezent în Ce-
tatea Ineului,  întrucât anul acesta se împlinesc 400 
de ani de la naşterea Sfântului Ierarh Mărturisitor 
Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei, născut în 
localitatea Ineu. Pentru a sărbători cum se cuvine acest 
eveniment din viața eparhiei, Arhiepiscopia Aradului, 
cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-
cop Timotei, prin Sectorul Cultural, în colaborare cu 
Protopopiatul Ineu şi Facultatea de Teologie Ortodoxă 
,,Ilarion V. Felea” din Arad, a pregătit un amplu pro-
gram.

Procesiune cu icoane în preajunul 
Duminicii Ortodoxiei, la Catedrala 
Arhiepiscopală din Arad

Sute de credincioși arădeni au participat vineri seara, 
6 martie 2020, în preajunul Duminicii Ortodoxiei, la 
procesiunea cu icoane ce s-a organizat cu binecuvân-
tarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepis-
copul Aradului, la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta 
Treime” din Arad. Pentru început credincioșii au par-
ticipat cu multă evlavie la sfintele slujbe, specifice 
Postului Mare, săvârșite în Catedrala Arhiepiscopală 
de către un sobor de clerici, în prezența Chiriarhului 
arădean.

Astfel, începând cu ora 17, s-a săvârșit Slujba 
Pavecerniței Mari urmată de Acatistul Maicii Domnu-
lui ,,Pantanassa”, vindecătoarea de cancer, în fața icoa-
nei pictată în Sfântul Munte Athos.

După aceasta, soborul de clerici, în frunte cu Înalt-
preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului 
și cu toți credincioșii prezenți, tineri și bătrâni, au în-
conjurat catedrala, purtând icoane în mâini și cântând 
cântări duhovnicești specifice acestei perioade.

Icoanele au fost aduse și purtate în mâini de către 
credincioși, în semn de mărturisire a importanței cul-
tului icoanei în viața Bisericii.

La finalul procesiunii, Înaltpreasfinția Sa a rostit o 
rugăciune de sfințire a icoanelor purtate de credincioși, 
după care au fost stropite cu apă sfințită.

În cuvântul de învățătură, Chiriarhul nostru a vor-

bit celor prezenți despre importanța cinstirii sfintelor 
icoane. Astfel, credinciosul simte mereu prezența lui 
Dumnezeu și a sfinților în viața sa, tinzând să devină 
și el icoană și model de credință și fapte bune, pentru 
semenii săi.

Liturghie Arhierească cu prilejul hramului 
capelei Penitenciarului din Arad

Luni 9 martie 2020, Preasfințitul Părinte Emilian 
Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului a 
oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfin-
țite în Paraclisul din incinta Centrului de Formare 
Profesională a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților 
de Penitenciare din Arad, în clădirea Tribunalului 
Arad. Locașul de cult a primit prin purtarea de grijă 
a Înaltpreasfințitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, 
hramul „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia”.

La slujba oficiată de Preasfințitul Părinte Emilian 
Crișanul, împreună cu un ales sobor de preoți și di-
aconi, au participat d-na Delia Rodica Halchin - șef al 
Centrului de Formare Profesională, profesorii și elevii 
Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Peniten-
ciare din Arad. Capela este destinată elevilor și cad-
relor din acest centru de formare. Centrul amintit este 
o divizie a Penitenciarului Arad care asigură formar-
ea inițială și continuă a personalului penitenciar din 
România, pentru asigurarea dezvoltării competențelor 
profesionale conform atribuțiilor specifice.

În această zi de sărbătoare a hramului Capelei, s-a 
făcut pomenire și pentru cei care au pătimit în timpul 
regimului comunist ateu, apărând credința în Dum-
nezeu și demnitatea poporului român. Comemorarea 
Deținuților Politici Anticomuniști în Ziua Sfinților 40 
de Mucenici a fost fixată de Parlamentul României în 
2011, prin legea 247/05.12.2011.

În cuvântul de învățătură, PS Părinte Emilian a evi-
dențiat importanța mărturisirii de credință în aceste 
vremuri tulburi pentru Biserica lui Hristos, pusă în 
lumina martiriului petrecut acum 1700 de ani, în vre-
mea lui Liciniu împăratul roman, care a dat porunca 
uciderii celor 40 de Mucenici din Sevastia. S-a făcut 
amintire și de perioada comunistă în care cei închiși în 
temnițele comuniste au îndurat suplicii greu de imagi-
nat pentru vremurile noastre. La final, Preasfinția Sa a 
mulțumit conducerii Penitenciarului Arad pentru grija 
pe care o poartă pentru spiritualitatea ortodoxă din Ce-
tatea Aradului.

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


