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EDITORIAL

Sfârşitul verii şi începutul toamnei a 
duce schimbări, transformări în ceea 
ce priveşte ciclul naturii. Odată strânse 
roadele dăruite prin graţia Creatorului 
şi munca oamenilor, se pregătesc holdele 
pentru ceea ce înseamnă cultura de anul 
care urmează. În acelaşi sens şi poamele, 
rodite din belşug anul acesta, aduc cu 
ele, după un soare dogoritor, căderea 
frunzelor din copaci. După felul lor şi 
pomii sunt tunşi la vreme pentru ca, în 
anul care vine, toată energia lor să ducă 
la o cât mai mare productivitate.

În simbioză cu acest ritm al natu
rii, luna lui septembrie deschide porţile 
şcolilor pentru ca elevii şi dascălii lor să 
înceapă un nou proces educativ.

Aidoma celor descrise mai sus, efor
tul de predareînvăţare a cunoştinţelor şi 
de formare a deprinderilor împrumută 
şi dezvoltă la scară şi mai înaltă acelaşi 
proces de semănare şi recoltare la vreme 
a unor roade, de data aceasta neperi
sabile. Dacă în procesul natural roa
dele pământului sunt consumate şi au 
funcţia de susţinere a vieţii, în acţiunea 
educativă, cunoştinţele se acumulează 
întrun bagaj care rămâne înscris în per
sonalitatea educabilului. Acest set de 
informaţii şi valori comportamentale de
fi nesc apoi parcursul acestui subiect în 
tot restul vieţii.

În acest demers educaţional, Şcoala, 
ca mediu creat de societate pentru a 
împlini nevoia acesteia întru educarea 
tinerelor ei vlăstare, joacă un rol impor
tant, alături de instituţia familiei şi de 
Biserică.

Copilul se naşte şi creşte în sânul 
unei familii. Încă de la primele semne 
ale maternităţii familia se pregăteşte 
pentru ceea ce înseamnă naşterea copilu
lui. În buna rânduială bisericească, atât 
mama cât şi tatăl sunt chemaţi săşi ar
monizeze viaţa în aşa fel încât, pruncul 
din pântece să resimtă ritmul rugăciunii 
zilnice a părinţilor, prezenţa lor constantă 
la biserică şi împărtăşirea din Potirul 
Liturghiei. Aceste gesturi imprimă fătului, 
încă din viaţa intrauterină, amprentele 
vieţii duhovniceşti.

Momentul naşterii aduce bucurie 
atât pentru familie, cât şi pentru Biserică 
şi pentru societatea noastră românească. 
Pregătirea acestui eveniment, în cheia 

celor arătate mai sus nu se rezumă doar 
la organizarea unei camere viu colorate 
şi de achiziţionarea unor accesorii care 
să facă cât mai comodă viaţa noului 
membru al familiei. Părinţii trebuie să se 
gândească la un nume bun şi la aşezarea 
unei icoane, de principiu cu sfântul al 
cărui nume îl va purta pruncul. La 8 
zile după naştere, preotul va săvârşi rân
duiala punerii numelui, noul născut fi ind 
pus deja pe orbita vieţii creştine. La 40 
de zile aceeaşi rugăciune a sacerdoţiului 
va îngădui mamei prezenţa fi zică a aces
teia în lăcaşul de cult, cât şi apropierea 
de acelaşi Potir. În preajma acestor zile 
pruncul va îmbrăca haina Botezului, fi ind 
integrat cu totul în Biserica lui Hristos.

Dacă evenimentele acestea poartă cu 
sine o anumită doză de greutate în îm
plinirea lor, sarcina mai mare cade în tot 
ceea ce înseamnă viaţa de aici înainte, 
după zisa populară greul de acum în-
cepe. 

Dacă în procesul de dezvoltare a 
fătului, mama a fost însărcinată cu pur
tarea şi depăşirea tuturor stărilor fi zice 
mai mult sau mai puţin plăcute, soţului 
fi indui în grijă asigurarea unui climat 
propice, după naştere, efortul de creştere 
este unul cu totul diferit, implicândui 
atât pe părinţi cât şi pe ceilalţi membri 
ai familiei.

Aici şi acum se pun bunele temelii 
ale vieţii. Din exemplul pe carel dau 
părinţii, în faţa pruncului, prin vorbe, 
gesturi, atitudini, copilul va învăţa şi va 
deprinde toate cele cu care va ieşi, mai 
apoi, în viaţă. Obişnuinţa cu rugăciunea 
zilnică, prezenţa la biserică, precum şi 
împărtăşirea deasă, vor constitui resursele 
de creştere spirituală ale acestuia.

La vremea cuvenită, copilul va păşi 
pe scările şcolii în clasele primare, gim
naziale şi liceale. Dacă şcoala românească 
suferă acum efectele unor tranziţii vre
melnice, devine extrem de important ca 
noi toţi să ne implicăm pentru găsirea 
celor mai bune soluţii la nivel local. În 
tot acest efort e necesară rugăciunea 
permanentă pentru luminarea minţii şi 
inimii tuturor celor care sunt implicaţi în 
acest proces.

(va urma)
Pr. Filip ALBU
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Familia, Biserica şi Şcoala (I)

Duminica a unsprezecea după Ru
salii ne oferă spre meditaţie o pildă pe 
care Mântuitorul a expuso ucenicilor 
în urma întrebării lui Petru: „Doamne, 
de câte ori va greşi faţă de mine fratele 
meu şii voi ierta lui? Oare până de 
şapte ori?” (Matei 18, 21). În periplul 
Său, Iisus aducea înaintea ucenicilor şi 
a mulţimilor exemple de viaţă, îndem
nuri la fapte bune, la pocăinţă, smere
nie, răbdare, blândeţe, bunătate prin in
termediul unor pilde, prin care doreşte 
să ne descopere ce înseamnă viaţa 
veşnică. Astfel, ca răspuns la întrebarea 
lui Petru, Mântuitorul ilustrează pilda 
datornicului nemilostiv.

Vorbind despre tema iertării con
sta tăm că trebuie să iertăm aproapelui 
nostru ori de câte ori acesta ne greşeşte. 
Împăratul din această pildă este însuşi 
Hristos, iar robul cu datoria imensă sun
tem noi toţi. Pentru a vorbi despre virtu
tea iertării trebuie să ştim că iertarea este 
de patru feluri: iertarea greşiţilor noştri, 
iertarea celor cărora noi leam greşit, 
iertarea de sine şi iertarea păcatelor 
de către Dumnezeu. Iertarea greşiţilor 
noştri pare a fi  una simplă şi imediată. 
Creştinul adevărat iartă fără a se lăsa 
rugat, spunând simplu: te iert şi Dum
nezeu să ne ierte. Încă şi în rugăciunea 
domnească suntem chemaţi să iertăm 
greşiţilor noştri, aceasta fi ind o condiţie
pentru iertarea păcatelor noastre de către 
Dumnezeu. Întâlnim adesea situaţii în 
care cineva este supărat pe semenul său 

pentru că ia greşit şi spune că îl iartă, 
dar nu îl uită. În aceste cazuri iertarea 
e lipsită de valoare deoarece iertarea 
adevărată este însoţită de uitare. Uita
rea este la fel de grea precum iubirea 
vrăjmaşului sau întoarcerea unui obraz 
după ce ai fost lovit pe celălalt. 

Iertarea celor cărora leam greşit pare 
o contradicţie sau o absurditate: cum 
oare iertăm noi pe cei cărora leam greşit? 
Greşindule semenilor noi ne arătăm 
răutatea, sălbăticia, josnicia şi netreb
nicia noastră. Faţă de aceştia noi neam 
făcut de ruşine şi am atras ură. Efortul 
în aceste situaţii este mare deoarece 
necesită curaj şi hotărâre pentru ai putea 
privi direct în ochi şi a le cere iertare.

Iertarea de sine necesită un efort 
susţinut în vederea înfrângerii oricăror 
ispite care duc spre deznădejde şi cădere. 
Un model în iertarea de sine îl regăsim 
în psalmistul David, care, după ce sa 
căit amarnic mărturisinduşi păcatele şi 
făcând penitenţă, cu cuget curat, inimă 
înfrântă şi lacrimile ispăşirii, primeşte 
împăcarea cu sine. Un sfat în iertarea 
de sine este să păstrăm amintirea vie a 
căderii pentru a împiedica învârtoşarea 
inimii, deschizând astfel un drum în ve
derea iertării.

Dumnezeu este dispus întotdeauna 
a ierta omului păcatele. Omul trebuie 
însă să depună un efort pentru a crede 
cu adevărat în ştergerea efectivă a 

Continuare în pagina 2
Pr. Adrian HANŢIU
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Iertarea
Duminica a XI-a după Rusalii (Parabola datornicului nemilostiv)

„Zisa Domnul pilda aceasta: Asemănatusa împărăţia cerurilor omului împărat care a voit să se 
socotească cu slugile sale. Şi, începând să se socotească cu ele, i sa adus un datornic cu zece mii 
de talanţi.  Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fi e vândut el şi femeia şi 
copiii şi pe toate câte le are, ca să se plătească. Deci, căzândui în genunchi, sluga aceea i se închina, 
zicând: Doamne, îngăduieştemă şiţi voi plăti ţie tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivinduse de 
el, ia dat drumul şi ia iertat şi datoria. Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau 
cu el şi carei datora o sută de dinari. Şi punând mâna pe el, îl sugruma zicând: Plăteştemi ce eşti 
dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca şi el, îl ruga zicând: Îngăduieştemă şi îţi voi plăti. Iar el 
nu voia, ci, mergând, la aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând 
deci cele petrecute, sau întristat foarte şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, 
chemândul stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţiam iertato, fi indcă mai rugat. 
Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de 
tine? Şi mâniinduse stăpânul lui, la dat pe mâna chinuitorilor, până cei va plăti toată datoria. Tot 
aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta  fi ecare fratelui său  din inimile 
voastre.” (Matei 18, 2335)
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Un tip de rugăciune sunt şi 
meditarea „herga” şi reflecţia 
„uhdana” la Dumnezeu. Ru
găciunea uneori  se naşte din 
meditare, alteori izvorăşte 
din ea.  Când cineva îşi pune 
întrebări referitoare la existenţa 
sa, la creaţia toată şi poate la 
ce va ajunge pe pământ şi în 
viaţa viitoare, când cineva 
meditează la Dumnezeu, când 
îşi aminteşte de întreaga icono
mie faţă de omenire, când cine
va reflectează la viaţa ascetică 
spre exemplu şi la virtuţile 
creştine acestea toate îl conduc 
la luminarea duhovnicească şi 
la înţelepciune. Prin meditarea 
la Dumnezeu se ajunge la cea 
mai înaltă formă de rugăciune, 
la starea în care omul cucerit 
de Dumnezeu, este retras to
tal din această lume, ajungând 
la un pas de „uimire mistică”, 
ajungând la cununa nevoinţelor, 
la desfătarea duhovnicească, 
desfătare în care iubirea lui 
Dumnezeu abundă în nevoitor. 

Reflecţia luminează ascetul 
călător spre Tainele Împărăţiei 
lui Dumnezeu prin rugăciune 
şi îl face să cunoască voia lui 
Dumnezeu, esenţa lucrurilor, 
îl face pe monah să mediteze 
cu seriozitate şi profunzime. 
O meditare profundă este 

leagănul desluşirii tainelor di
vine, pe când o lipsă de reflecţie 
determină iluzie şi superficiali
tate.

Prin meditarea la lucru
rile dumnezeieşti se ajunge la 
rugăciunea curată şi la contem
plare. ÎPS. Ilarion Alfeyev în 
reflecţiile sale despre rugăciune 
la Sfântul Isaac susţine că: „În 
timpul rugăciunii, ceva i se 
dezvăluie unei persoane, un ceva 
care a fost mai înainte dezvăluit 
altor membri ai comunităţii 
Bisericii: prin această revela
ţie personală, experienţa co
munităţii este integrată în ex
perienţa credinciosului particu
lar. Rugăciunea curată, aşadar 
permite convergenţa şi unitatea 
unei singure persoane cu o co
munitate eclezială şi cu tradiţia 
Bisericii.”

Rugăciunea curată este li
mita rugăciunii, dar foarte puţini 
sunt cei care o dobândesc, căci 
ea înseamnă colindarea minţii 
printre cele dumnezeieşti, ce 
este dincolo de ea nu mai este 
rugăciune, este uimire, con
templaţie, este viaţa în Dumne
zeu, care aparţine vieţii veacu
lui ce va să vină. În acest sens 
Sfântul Isaac susţine:  „Din 
mii de oameni, deabia unul 
sa învrednicit să ajungă la ru

găciunea curată... Iar la taina 
aceea de după ea, de abia a 
ajuns unul din neam în neam 
prin harul lui Dumnezeu.”

În rugăciunea duhovniceas
că, intelectul devine tăcut, este 
o stare dincolo de rugăciunea 
curată, este o părtăşie la veacul 
ce va să fie, când mintea este într
o stare de pace şi linişte, acum 
orice rugăciune devine tăcută, 
este o migrare dincolo de ho
tarele existenţei personale, când 
mintea este cucerită de Dumne
zeu. Evagrie Ponticul vorbeşte 
despre acest tip de rugăciune 
astfel: „Curăţia minţii este o 
călătorie în înălţimea gândurilor 
şi ea se ia la întrecere cu culoar
ea cerească în care străluceşte, 
în vremea rugăciunii, lumina 
Sfintei Treimi.”  

Iar cel care este teolog, 
vorbeşte tuturor despre tainele 
lui Dumnezeu, care îi sunt dez
văluite, pentru ca fiecare om, să 
aducă lui Dumnezeu, jertfă, pe 
altarul inimii sale.

În concluzie putem spune 
că rugăciunea ne poate dărui 
chiar şi Împărăţia Cerurilor atât 
în viaţa aceasta cât şi în cea 
veşnică.

Prof. Amalia STANA

Rugăciunea, meditare şi reflecţie
păcatelor sale în urma iertării pe care Dumnezeu io dă. Hristos 
a venit în lume ca fiecare dintre noi să ne mântuim. Dumnezeul 
nostru e un Dumnezeu al milei, al unei dreptăţi tainice. În mila Sa 
nespusă, Dumnezeu poate şi vrea să ne ierte şi să ne mântuiască. 
Străduindune a ierta şi practicând iertarea sub toate formele ei ne 
apropiem de înţelegerea deplină a iertării. Greu înţelegem iertarea 
divină. Misterul iertării stă în aceea că puterea de sus, prin milă 
şi har, scoate făptura de sub negura întunericului, descoperindui 
lumina infinită, biruitoare a Taborului şi a Golgotei. Modelul cel 
mai cuprinzător este cel al Apostolului Petru care sa căit, a plâns 
cu amar şi nu sa îndoit de voinţa Învăţătorului de al ierta. 

Datoria de neplătit este greutatea păcatelor noastre, iar dinarul 
datorat aproapelui este iertarea pe care noi trebuie să o manifestăm 
faţă de acesta.

Hristos  Sa jertfit pentru noi şi cum am putea noi să plătim o 
astfel de jertfă dacă chiar şi faptele noastre cele bune sunt înaintea 
Lui „ca o cârpă lepădată”? Hristos vine ştergândune toată datoria, 
aşteptând ca şi noi să facem la fel aproapelui nostru. 

Domnul, încheind pilda, zice: „tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc 
vă va face vouă dacă nu veţi ierta  fiecare fratelui său  din inimile 
voastre”. Dumnezeu nu vrea să adunăm în jurul nostru duşmani 
şi în inima noastră ura care ne otrăvesc viaţa, ci vrea să avem în 
inimile noastre dragostea care îndulceşte viaţa, aduce iertare, pace 
şi gânduri bune.

Să nu uităm că suntem în legea harului, adică sub mila şi 
bunăvoinţa lui Dumnezeu. Să gândim iertarea ca pe o libertate pe 
care o câştigăm şi noi de la Dumnezeu. Trebuie neapărat să iertăm 
pentru ca Dumnezeu să ne ierte, iar ca să fim liberi cu adevărat, 
trebuie să oferim libertate (iertare) semenilor noştri, aşa cum ne 
învaţă Sfânta Scriptură. Pentru a moşteni Împărăţia cerurilor, să 
măsurăm cu măsura cu care Dumnezeu ne măsoară.

Numindune creştini, se cuvine să avem conştiinţa iertării 
întipărită în inimile noastre. Trăind părtăşia iertării, descoperim 
profunzimea cererii din rugăciunea Tatăl nostru: „şi ne iartă nouă 
greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri” (Matei 
6,12). Amin.

Urmare din pagina 1
Iertarea

Biserica pomeneşte în fiecare an în 
29 august Tăierea capului Sfântului 
Ioan Botezătorul, eveniment marcat 
de credincioşi prin post şi rugăciune în 
amintirea personalităţii ascetice a Bo
tezătorului, dar şi a morţii lui nedrepte. 
Despre Sfântul Ioan Botezătorul, Dom
nul Hristos a spus enigmaticele cuvinte 
că este cel mai mare om născut din fe
meie. În timpul vieţii pământeşti acesta 
a văzut doar zorii Împărăţiei cerurilor pe 
care a vestito.

Viaţa Sfântului Ioan Botezătorul 
este îndeobşte cunoscută de credincioşi, 
precum şi moartea sa martirică, cauzată 
tocmai de păcatele pe care lea înfierat 
toată viaţa sa: lăcomia, desfrânarea, 
necinstea şi nedreptatea. Acestea iau 
înnegurat mintea şi inima regelui Irod, 
care la dat pe marele profet la moarte 
chiar împotriva propriei lui dorinţe. De 
obicei, se spune că în ziua de pomenire 
a morţii sale se posteşte pentru ca şi 
noi, prin acest act de asceză, să ne ferim 
de păcatele care au condus la moartea 
Botezătorului.

Profetul Ioan este prezent în paginile 
Sfintei Scripturi, remarcânduse prin 
cuvintele sale paradigmatice rostite la 
adresa Fiului Omului, a Cărui activita
te publică o prefaţează. Ioan îşi începe 
misiunea cu aceleaşi cuvinte rostite de 
Domnul Hristos: „Pocăiţivă căci sa 
apropiat Împărăţia cerurilor!”

La Iordan săvârşeşte Botezul Fiului 
lui Dumnezeu, mărturisind că el are ne
voie de botezul Celui venit, dar se supune 
îndemnului dumnezeiesc să împlinească 
atunci „toată dreptatea”, adică dreptatea 
care vine din Lege. El spune tuturor de
spre Hristos că este „Mielul lui Dum
nezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (cf. 
Ioan 1, 29). Acest titlu devine un nume 
hristologic fundamental în Biserică.

Atunci când Ioan îl numeşte pe Hris
tos „Mielul lui Dumnezeu”, prefigurează 
prin acest titlu destinul mesianic al 
Domnului, în mod special Jertfa Sa pen
tru ispăşirea păcatelor lumii. Aici este 
prezentată o imagine blândă şi milostivă 
a Fiului lui Dumnezeu. Dar Botezătorul 
nu avea numai această percepţie în min
tea lui. Să ne aducem aminte ce spune 
în alte ocazii: „Pui de vipere, cine va 
arătat să fugiţi de mânia ce va să fie? 
Faceţi deci roadă vrednică de pocăinţă”; 
„Iată securea stă la rădăcina pomilor şi 
tot pomul care nu face roadă bună se 
taie şi se aruncă în foc” (Matei 3, 78; 
10). Ioan Botezătorul îl vesteşte prin 
aceste cuvinte pe Mesia  „securea” lui 
Dumnezeu, Care vine să pună capăt 
nedreptăţilor şi să pedepsească încă 
din această lume pe cei păcătoşi. Prin 
viaţa sa ascetică şi intransigenţa faţă de 

păcate, Ioan vesteşte judecata şi mânia 
lui Dumnezeu care trebuiau să se mani
feste întro lume decadentă. El aştepta 
judecata şi dreptatea divină.

Vin apoi întâlnirea cu Hristos, bo
tezul de la Iordan, şi vestirea Mielului 
lui Dumnezeu prin care punctează misi
unea izbăvitoare a Fiului Omului şi me
sajul Său de iubire, milă şi iertare.

Totuşi, în alt context, Botezătorul 
pare să aibă unele dubii în legătură cu 
activitatea lui Mesia. Fiind în închisoare 
şi auzind de faptele lui Hristos prin 
care nu se prefigurau, aşa cum aştepta, 
iminenta judecată a lumii şi pedepsirea 
celor răi, ia trimis pe doi dintre uceni
cii lui la Hristos cu întrebarea: „Tu eşti 
Cel ce vine, sau să aşteptăm pe altul?” 
(cf. Matei 11, 23). Se pare că misiunea 
lui Hristos nu corespundea speranţelor 
Botezătorului care aştepta pe Mesia  
„securea” lui Dumnezeu.

Hristos Domnul îi trimite un răspuns 
care să îl lămurească asupra a ceea ce 
Dumnezeu avea să facă la momentul re
spectiv cu lumea: „Şi Iisus, răspunzând, 
lea zis: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele 
ce auziţi şi vedeţi: Orbii îşi capătă ve
derea şi şchiopii umblă, leproşii se 
curăţesc şi surzii aud, morţii înviază şi 
săracilor li se binevesteşte” (Matei 11, 4
5). El îi redescoperă Botezătorului Ioan 
că Mesia este Domnul milei şi al iertării, 
Mielul Care izbăveşte lumea de rău prin 
Jertfa Sa. De asemenea, Hristos îi arată 
că vremurile mesianice reprezintă tim
pul în care se revarsă mila şi bogăţia ha
rului lui Dumnezeu asupra lumii.

Dar ce se întâmplă cu „securea” lui 

Dumnezeu aşteptată de Botezător? Se 
pare că Sfântul Evanghelist Ioan a cu
noscut această dilemă din sufletul Bo
tezătorului Ioan, şi el reuşeşte să îl îm
pace pe învăţătorul său în ultima carte a 
Sfintei Scripturi. Evanghelistul Ioan face 
paralele între Hristos, Mielul lui Dum
nezeu, Care ridică păcatul lumii, pome
nit în Evanghelia a patra, şi aşteptarea 
Botezătorului că Mesia trebuie să fie 
judecătorul lumii. În Apocalipsă, Sfân
tul Ioan Teologul Îl prezintă pe Mesia 
sub chipul Mielului Eshatologic, Care 
învinge în mod definitiv puterile răului şi 
judecă întreaga lume. Vedem că această 
aşteptare a Botezătorului din timpul 
vieţii lui se împlineşte în Apocalipsă, 
de aceea Sfântul Ioan Botezătorul este 
în acelaşi timp imaginea milei şi iubirii 
lui Dumnezeu, dar şi a dreptăţii finale, a 
judecăţii înfricoşătoare.

De la modelul Botezătorului Ioan 
şi în special de la Mesia, „Mielul lui 
Dumnezeu”, învăţăm că înţelepciunea 
dumnezeiască manifestată în planul 
divin de mântuire a lumii ne arată că 
judecata dreaptă şi înfricoşătoare se în
făptuieşte numai după ce Dumnezeu 
a revărsat cu belşug asupra lumii mila 
şi iertarea Sa, harul sfinţitor şi puterea 
de a călca peste puterile răului. Cu alte 
cuvinte, nu suntem traşi la răspundere, 
nu suntem întrebaţi de binele pe care nu 
lam făcut decât numai după ce noi am 
primit revărsarea bunătăţilor lui Dumne
zeu şi puterea de a săvârşi cele poruncite 
de Domnul Hristos.

 (ziarullumina.ro)

Tăierea capului slujitorului dreptăţii
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Începutul Indictionului, adică Anul Nou Bisericesc
Dumnezeu, Împăratul veacurilor, 
Cel ce a pus vremile şi anii întru a Sa 
putere, a aşezat spre slava Sa şi spre 
folosul oamenilor felurite praznice. În 
Vechiul Aşezământ a dat poruncă să se 
prăznuiască în chip deosebit luna lui sep
tembrie, la începutul anului bisericesc, 
ca poporul ales să se îndulcească de roa
dele câmpului, slujind bunului Dumne
zeu cu mai multă dragoste.

A grăit Domnul cu Moise şi a zis: 
„Spune fiilor lui Israel: În luna a şaptea, 
ziua întâi a lunii să vă fie zi de odihnă, 
sărbătoarea trâmbiţelor şi adunare sfântă 
să aveţi; nici o muncă să nu faceţi, ci să 
aduceţi ardere de tot Domnului” (Le
viticul 23, 2425). Că precum Atotcre
atorul, după zidirea lumii şi a tuturor 
făpturilor Sale, a binecuvântat şi a sfinţit 
ziua a şaptea, odihninduSe întru dânsa, 
aşa ia poruncit şi omului, zicând: „Şase 
zile să lucrezi, iar în ziua a şaptea, care 
este sâmbăta (sabatul) Domnului Dum
nezeului tău, să nu faci nici un fel de 
lucru în această zi”. La fel şi ziua întâi 
din luna a şaptea a binecuvântato şi 
sfinţindo, a poruncit poporului Său să 
se odihnească de lucrurile lui. În cartea 
Leviţilor zice către Moise: „În ziua a 
cincisprezecea a lunii a şaptea, când 
vă strângeţi roadele pământului, să săr
bătoriţi sărbătoarea Domnului şapte 
zile...” (Leviticul 23, 39).

Iată care era pricina prăznuirii aces
tei luni. În această lună, scăzând apele 
potopului, corabia lui Noe a stat pe 
Muntele Ararat. În această lună, Sfântul 
prooroc Moise sa coborât a doua oară 
din munte, avândulşi faţa prealuminată 
şi aducând Tablele cele noi, care aveau 
în ele scrisă Legea Domnului. În această 
lună a început a se zidi cortul Domnu
lui în cetele israeliţilor. În această lună 
arhiereul cel mare intra singur, o dată pe 
an, în cortul ce se numea Sfânta Sfinte
lor, care era după a doua catapeteasmă, 
ca să aducă jertfă sângeroasă pentru 
sine şi pentru neştiinţele poporului. În 
această lună, poporul lui Dumnezeu se 
curăţa de păcatele făcute în anul întreg, 
smerinduşi cu post sufletele înaintea 
lui Dumnezeu şi aducând ardere de tot 
Domnului.

În această lună a fost sfinţită prea 
minunata şi prea slăvita biserică a Dom
nului zidită de Solomon şi sa pus în ea 
chivotul Legii. În această lună se adunau 
toate seminţiile lui Israel în Ierusalim la 
praznic, pentru că le poruncise Domnul, 
zicând: „Aceasta este cea mai mare zi 
de odihnă pentru voi şi să smeriţi sufle
tele voastre prin post” (Leviticul 16, 
31). Din această lună începeau a se nu
măra anii poruncilor Legii Vechi, care 
se întindeau până la 50 de ani, precum 
a poruncit Domnul celor ce intraseră 
în pământul făgăduinţei. Numărând 

49 de ani, al 50lea cu dinadinsul săl 
prăznuiască, nu numai ei singuri şi robii 
lor, boii şi catârii lor, ci şi pământul pe 
care locuiau să fie nearat şi nesemănat; 
nici chiar spicele ce creşteau pe el să nu 
le strângă, nici strugurii din vii, nici ro
adele din grădini să nu se culeagă şi să 
fie lăsate spre hrana oamenilor săraci, a 
animalelor şi a păsărilor.

În cartea Leviticul se scrie: „În ziua 
curăţirii să trâmbiţezi cu trâmbiţa în 
toată ţara voastră. Să sfinţiţi anul al cin
cizecilea şi să se vestească slobozenie 
pe pământul vostru pentru toţi locuito
rii lui... să nu semănaţi, nici să seceraţi 
ceea ce va creşte de la sine din pământ... 
Să nu culegeţi cele sfinţite ale lui Dum
nezeu şi se vor hrăni săracii poporului 
tău, iar rămăşiţele le vor mînca fiarele 
câmpului. Aşa să faci şi cu via ta şi 
cu măslinii tăi” (Levitic 25, 9, 10, 11; 
Ieşirea 23, 11). În al 50lea an se iertau 
datoriile datornicilor, se dădea libertate 
robilor şi cu mare grijă se păzea pe sine 
tot omul, să nu mânie pe Dumnezeu 
cu vreun păcat, nici să mâhnească pe 
aproapele, pentru că era anul iertării şi 
al curăţirii de păcate. Această poruncă 
a Domnului se întindea până la al 50
lea an, şi se împărţea în şapte şeptimi de 
ani, adică de 7 ori câte 7 ani, şi fiecare 
al 7lea an se numea „sâmbătă” (sabat), 
adică odihnă.

Aşa a grăit Domnul, prin Moise, fii
lor lui Israel: „Şase ani să semeni ogorul 
tău, şi şase ani să lucrezi via ta şi să 
aduni roadele lor; iar anul al şaptelea să 
fie an de odihnă a pământului, ogorul 
tău să nul semeni şi via ta să no tai în 
anul acela. ...Iar de veţi zice: Dar ce să 
mâncăm în anul al şaptelea, când nici nu 
vom semăna, nici nu vom aduna roadele 
noastre? Vă voi trimite binecuvântarea 
Mea în anul al şaselea şi va aduce ro
adele sale pentru trei ani” (Leviticul 
25, 34, 2021). Toţi anii aceştia în care 
Domnul rânduise odihnă oamenilor şi 
pământului să înceapă din luna septemb
rie, după porunca Domnului: „Să vestiţi 
anul odihnei în luna a 7a (adică în luna 
septembrie), pentru că aceasta este a 7a 
lună de la martie, care este întâia lună de 
la facerea lumii.”

Însă nu numai porunca Legii Vechi, 
ci şi Indictionul păgânilor tot din luna 
septembrie a fost rânduit să înceapă. 
În întâia zi a lunii septembrie August, 
împăratul Romei, biruind pe Antonie şi 
Cleopatra, se cinstea singur stăpânitor 
a toată lumea. Aşa a fost aşezat Indic
tionul la romani.

Sfânta Biserică a primit să prăznu
iască începutul Indictionului în ziua 
dintâi a lunii septembrie, pentru ur
mătoarele motive: în această lună se 
prăznuia la evrei şi în toată lumea Anul 
Nou; acum a mers Domnul nostru Iisus 

Hristos în Nazaret, unde crescuse, şi în zi 
de sâmbătă a intrat în adunarea evreilor, 
cum era obiceiul la ei, să se adune mai 
ales sâmbăta în sinagogă şi să înveţe 
poporul din cărţile proorocilor. Atunci, 
intrând Iisus în mijlocul dascălilor şi 
sculânduSe să citească, Iau dat cartea 
proorocului Isaia pe care, deschizândo, 
a aflat locul unde era scris: „Duhul Dom
nului peste Mine, pentru care Ma uns a 
binevesti săracilor, Ma trimis a vindeca 
pe cei zdrobiţi la inimă, a propovădui 
celor robiţi iertare şi orbilor vedere; a 
slobozi pe cei sfărâmaţi, uşurândui; a 
mărturisi anul Domnului bine primit”. 
Apoi, închizând şi dând cartea, a în
ceput să înveţe, arătânduSe pe Sine că 
este adevăratul Mesia trimis oamenilor 
de DumnezeuTatăl, spre mântuirea 
şi înnoirea vieţii, împlininduse astfel 
scriptura citită, şi toţi „Îl mărturiseau şi 
se mirau de cuvintele harului care ieşeau 
din gura Lui” (Luca 4, 17, 19).

Praznicul Anului Nou bisericesc s
a aşezat de către Sfinţii Părinţi la Sino
dul I de la Niceea, când marele împărat 
Constantin, biruind pe Maxenţiu prigo
nitorul, a înnoit şi a luminat toată lumea 
cu dreapta credinţă, dezrădăcinând praz
nicele păgâneşti. Astfel a izbăvit pe 
creştini de jugul greu al persecuţiilor, 
schimbând înţelesul Indictionului. Sfinţii 
Părinţi au rânduit să se prăznuiască Anul 
Nou bisericesc ca un început al mân
tuirii creştinilor, aducândne aminte de 
intrarea lui Hristos în mijlocul adunării 
evreilor şi de vestirea din cartea lui 
Isaia a „anului Domnului bine primit”. 
Aşadar, nu prăznuim praznicul Legii 
Vechi în prima zi a lunii septembrie, ci 
prăznuim intrarea Domnului, când sin
gur dătătorul Legii Sa arătat pe Sine 
lumii, pogorânduSe din cele de sus şi 
purtând în Sine pe Duhul Tatălui; când 
a scris Legea lui Dumnezeu, nu cu de
getul, ci cu dumnezeiasca Sa limbă şi 
cu prea dulcea Sa gură; nu pe lespezi 
de piatră, ci pe lespezile inimii noastre 
cele trupeşti. Mântuitorul, zidind cortul 
cel gândit al Bisericii Sale, Sa adus lui 
DumnezeuTatăl jertfă sângeroasă pe 
Sine pentru păcatele noastre, singur fi
ind Arhiereul cel mare Care a străbătut 
cerurile, curăţindune pe noi de păcate 
prin sângele Său vărsat pe Cruce pentru 
noi, făcândune pentru El biserici sfinte, 
după cuvântul apostolului care zice: 
„Biserica lui Dumnezeu care sunteţi voi 
este sfântă”.

Deci noi prăznuim Indictionul, nu pe 
cel al împăratului Romei, ci pe cel aşezat 
de Hristos, cerescul împărat al slavei. 
Iar Indictionul lui Hristos sunt poruncile 
Sale sfinte pe care suntem datori să le 
păzim şi să le împlinim; pentru că El nu 
cere de la noi daruri, fier şi aramă, nici 
nui trebuie argint şi aur, precum arată 

David, zicând către dânsul: „Domnul 
meu eşti Tu, pentru că nuŢi trebuie 
bunătăţile (darurile) mele”. El, în loc de 
fier şi aramă, cere de la noi bunătăţile 
credinţei celei întemeiate pe dreapta 
cinstire de Dumnezeu. Pentru că aceasta 
este aşezată pe temelia pusă de Hristos 
prin vărsarea sângelui Sfinţilor Muce
nici care au fost chinuiţi pentru credinţa 
creştină, încât pentru fiecare dintre ei se 
poate zice: „Prin foc şi prin sabie a tre
cut sufletul lui” .

De aceea ne porunceşte Dumnezeu, 
Împăratul nostru cel ceresc, să credem 
în El cu dreaptă credinţă şi inimă curată, 
pentru că „cu inima se crede spre drep
tate” şi prin această credinţă curată, 
ca şi cu o armă de fier şi cu un scut 
de aramă, să biruim pe cei împotrivă, 
adică pe diavoli. Astfel urmăm sfinţilor 
noştri strămoşi, care „prin credinţă au 
biruit împărăţii, au lucrat dreptate, au 
dobândit făgăduinţele, au închis gurile 
leilor, au stins puterea focului, au scăpat 
de ascuţişul sabiei, sau întărit din 
slăbiciune, sau făcut tari în războaie şi 
au întors oştirile vrăjmaşilor în fugă...” 
(Evrei 11, 3334).

Aşadar, Biserica dreptmăritoare prăz
nuieşte acest Indiction creştin în locul 
celui vechi al păgânilor, dezbrăcându
se de omul cel vechi cu faptele lui şi 
îmbrăcânduse în cel nou, după chipul 
Celui ce la zidit. De aceea prăznuim 
anul nou aşa cum ne sfătuieşte Apos
tolul, zicând: „Întru înnoirea vieţii să 
umblăm”, adică să slujim lui Dumne
zeu întru înnoirea Duhului, iar nu întru 
vechimea literei. Să prăznuim Indic
tionul, ascultând poruncile: „De veţi 
umbla întru poruncile Mele şi de veţi 
păzi învăţăturile Mele şi de le veţi face, 
vă voi da vouă ploaie la vremea sa şi 
pământul îşi va da roadele sale. Şi voi da 
pace în pământul vostru şi veţi izgoni pe 
vrăjmaşii voştri şi voi căuta spre voi şi 
vă voi binecuvânta şi nu se va îngreţoşa 
sufletul meu de voi. Şi voi umbla întru 
voi, şi voi fi vouă Dumnezeu şi voi Îmi 
veţi fi Mie popor, zice Domnul Dumne
zeu Sfântul lui Israel...”

(doxologia.ro)

Iubirea lui Dumnezeu nu cunoaşte mar
gini. Ea se revarsă asupra tuturor fiilor 
lui Dumnezeu, prieteni şi duşmani. Îmi 
spunea:

– Iubirea noastră pentru prieteni este 
adesea amestecată cu lucruri străine – in
teresul, răsplata, slava deşartă, slăbiciunea 
sentimentală, simpatia pătimaşă –, în timp 
ce iubirea pentru duşmani este curată. 

Alteori îmi zicea:
– Iubirea în Hristos trebuie să răzbată 

pretutindeni, chiar şi la hipioţii din Ma
tala. Aş vrea mult să ajung acolo, nu ca 
săi condamn sau să le ţin predici, ci să 
vieţuiesc fără de păcat împreună cu ei şi, 
astfel, să las să vorbească dragostea lui 
Hristos, care pe toate le schimbă. Iam 
văzut pe hipioţi şi mia fost milă de ei. 

Erau ca oile fără păstor.
În legătură cu relaţiile sociale, Părin

tele mă sfătuia:
– Lupta cea creştinească nu tre

buie purtată cu predici şi certuri, ci cu 
adevărată şi tainică iubire. Când le fa
cem morală altora, ei vor riposta; când, 
însă, îi iubim, vor fi mişcaţi şi, astfel, îi 
vom câştiga. Când iubim, socotim că 

oferim altora, dar, în realitate, ne oferim 
nouă înşine. Iubirea cere jertfe. Să jert
fim cu smerenie ceva al nostru – care, de 
fapt, aparţine tot lui Dumnezeu.

(Părintele Porfirie Kafsokalivitul, Antologie de 
sfaturi şi îndrumări, Editura Bunavestire, Bacău, 
p. 32)

Lupta creştinească nu trebuie purtată cu predici şi certuri, ci cu adevărată şi tainică iubire
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Adunarea Oastei Domnului în Parohia 
Arad Grădişte 1 – 25 august 2019
Sa obişnuit ca în prima sau a doua duminică după 
Adormirea Maicii Domnului, creştinii ortodocşi ai 
Oastei Domnului să vină în Arad pentru Adunarea 
anuală a Oastei Domnului. În această vară, cu bine
cuvântarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, adunarea a avut loc la biserica parohială 
Arad – Grădişte 1.

La Sf. Liturghie au slujit Pr. paroh Mihai Octavian 
Blaj, Ierom. Pimen Lupu (Certege – Jud Alba), Pr. pen
sionar Moţiu Traian şi diac. Călin Teuca. Răspunsurile 
liturgice au fost date de corul parohiei „Unirea Gră
dişteană”, cor condus de doamna profesoară Corina 
Teuca. La momentul împărtăşaniei, sau apropiat de 
potir o mulţime de copii, fapt ce arată că această paro
hie este vie, părintele paroh Mihai Octavian Blaj având 
multă dragoste şi tact pastoral faţă de toate categoriile 
de vârstă.

Cuvântul de învăţătură din cadrul Sfintei Liturghii 
a fost ţinut de părintele ieromonah Pimen Lupu care 
a accentuat importanţa postului şi a rugăciunii în bi
ruirea unor ispite din viaţa credinciosului 

În dupăamiaza zilei, în biserica parohială Grădişte 
1, începând cu orele 14.00, părinţii şi fraţii Oastei 
Domnului sau întâlnit pentru rugăciuni şi cuvinte de 
învăţătură ziditoare de suflete. În cadrul adunării sau 
rostit poezii şi sau cântat din cântările Oastei, multe 
dintre ele compuse de fratele Traian Dorz. La această 
adunare a participat şi Înalt Preasfinţitul Timotei alături 
de credincioşi din judeţul nostru şi din alte părţi ale ţării 
(Sibiu, Deva, Alba, Reşiţa, Timişoara, Iaşi, Teiuş, Cluj, 
Galaţi), împletind în cuvântul său învăţătura pericope
lor biblice ale zilei cu ceea ce înseamnă grija pentru 
tineretul bisericii. Chiriarhul a tâlcuit mai amănunţit 
textul pericopei de la Apostolul duminical (I Cor. 4) 
arătând legătura dintre părinţi şi copii, care trebuie să 
aibă în vedere creşterea lor în spirit de evlavie şi unitate 
în folosul societăţii. De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a 
îndemnat pe membrii Oastei Domnului să fie mereu 
cinstitori de preoţi, ca fiind purtători de har şi cu care 
să fie în strânsă legătură, pentru că prin ei se transmite 
harul sfinţitor.

Părintele paroh a încheiat programul Adunării mul
ţumind celor veniţi de departe pentru experienţa şi 
trăirea lor pusă în sufletele celor prezenţi, accentuând 
nevoia societăţii de azi şi a tineretului în special de 
modele adevărate, modele de trăire curată, de trăire cu 
Hristos.

Liturghie Arhierească şi binecuvântare de 
lucrări în Parohia Vinga
Duminică, 25 august 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Ioan, Mitropolitul Banatului dimpreună cu Înaltprea
sfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului au 
fost prezenţi în mijlocul credincioşilor din Parohia 
Vinga, Protopopiatul Arad. Ierarhii au fost aşteptaţi 
de preotul paroh Răzvan Sas, Pr. Valentin Săvuşcă din 
Parohia Miniş, Pr. Nicolae Ursu din Parohia Mănăştur, 
Pr. Liviu Suciu – fostul paroh şi Arhid. Tiberiu Arde
lean, inspector eparhial, precum şi de un număr mare 
de credincioşi.

A urmat apoi săvârşirea Sfintei Liturghii de către 
cei doi ierarhi, în prezenţa oficialităţilor judeţene şi 
locale, a domnilor  Iustin Cionca, Preşedintele Con
siliului Judeţean Arad,  Răzvan Cadar, Vicepreşedinte 
al Consiliului Judeţean, general maior Ionel Vasile 
Heredea, Sorin Negrei, Primarul comunei, Vasile Todi, 
Preşedintele Uniunii Jurnaliştilor din Banatul istoric, 
precum şi a altor  primari din comunele judeţului 
Arad.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Părintele 
Mitropolit Ioan care a tâlcuit şi explicat pe înţelesul 
tuturor  pericopa evanghelică rânduită pentru această 
Duminică a 10a după Rusalii, despre vindecarea luna
ticului (Matei 17, 1423).

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Timotei ia oferit 
preotului paroh Răzvan Sas distincţia de iconom, în 
semn de apreciere pentru activitatea pastoralmisionară 
desfăşurată în Parohia Vinga.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de 
corala Contrast din Timişoara, alcătuită din artişti lirici 
ai Operei Naţionale din Timişoara, dirijată astăzi de 
Cosmin Borlovan

După terminarea Sfintei Liturghii, cei doi ierarhi 
au sfinţit troiţa din curtea bisericii ridicată în memoria 
primului Protopop de Vinga Dr. Patrichie Ţiucra, cele 
patru  cruci de inox ce se vor înălţa pe cele patru abside 
ale bisericii, precum şi icoanele de la intrarea în Sfânta 
Biserică.

În continuare, ierarhii dimpreună cu preoţii, ofi
cialităţile locale şi judeţene dar şi credincioşii parohiei 
au mers la primăria din localitate pentru a binecuvânta 
şi sfinţi lucrările de renovare ce sau realizat în această 
instituţie.

După tăierea panglicii, a urmat un moment cultu
ralartistic care a cuprins câteva dansuri ale Ansambului 
Liliacul, urmate de alocuţiuni ale oficialităţilor prezente 
şi recitarea câtorva poezii  despre satul românesc.

La finalul acestui moment preşedintele de onoare 
al Jurnalului interregional ,,Banatul” IPS Ioan, Mi
tropolitul Banatului, a înmânat placheta de excelenţă 
şi Diploma de Primar al Ţării Banatului, domnului Pri
mar Ioan Sorin Negrei, apreciind totodată activitatea 
pe care o desfăşoară în această comună, spunând că:  

,,Un om cu o inimă curată, frumoasă, nu poate să facă 
decât lucruri frumoase, plăcute lui Dumnezeu şi oa
menilor ”.

Chiriarhul arădean ia mulţumit Înaltpreasfinţitului 
Părinte Mitropolit Ioan pentru această binecuvântată 
vizită în Parohia Vinga şi pentru participarea la eve
nimentele organizate de către parohie şi primărie, a
mintind totodată faptul că în urmă cu câteva duminici 
au slujit împreună în biserica copilăriei sale din Parohia 
TimişoaraFabric, după care a fost construită şi cea din 
Vinga, în vremea protopopului Patrichie Ţiucra, pe care 
la şi cunoscut personal. De asemenea, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei, ca unul care cunoaşte întreaga istorie 
a Vingăi şi pe protopopii ei de odinioară, ia mulţumit 
Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan nu doar din 
partea parohiei ci şi a eparhiei întregi, amintind bunele 
legături dintotdeauna între parohiile şi clericii din cele 
două judeţe din Banat.

IPS Părinte Timotei a participat la 
conferinţa ,,Oraşul Arad, în contextul 
istoric al României Mari”
Zilele Aradului sunt sărbătorite şi de istorici. Aceasta 
în condiţiile în care Primăria găzduieşte Conferinţa 
Ştiinţifică Naţională „Oraşul Arad, în contextul istoric 
al României Mari”. Evenimentul a debutat miercuri, 
20.08.2019, ora 9.30, în Sala Ferdinand şi sa desfăşurat 
pe două secţiuni: Secţiunea I – Aradul politico
economic şi administrativ militar (în Sala Regele 
Ferdinand) şi Secţiunea a IIa – Aradul demografic, 
social şi cultural (în Sala Regina Maria).

Oficiile de gazdă ale evenimentului organizat 
de Primăria Municipiului Arad, Centrul Municipal 
de Cultură Arad şi Asociaţia „Ştefan Cicio Pop” au 
fost făcute de dr. Doru Sinaci, directorul Bibliotecii 
Judeţene A.D. Xenopol. Acesta a făcut un scurt istoric 
al manifestării iniţiate cu mulţi ani în urmă de dr. 
Corneliu Pădurean, preşedintele Asociaţiei „Ştefan 
Cicio Pop”, apoi a dat cuvântul invitaţiilor. Au vorbit 
ÎPS Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului, prof. univ. 
dr. Anca Hermenean din partea UVVG, prof. univ. dr. 
Corneliu Pădureanu, atât din partea UAV, cât şi din 
partea Asociaţiei „Ştefan Cicio Pop” şi primarul Călin 
Bibarţ. „Aradul reprezintă un model de reuşită în ceea 
ce priveşte convieţuirea interetnică şi interculturală. Aş 
vrea să amintesc că pentru Patriarhia Română, anul 2019 
este Anul Omagial al Satului Românesc. Aici, datorită 
liniei electrice, viaţa satelor din judeţ sa apropiat mult 
de viaţa oraşului. Zilele Aradului presupun şi o grijă pe 
care trebuie să o arătăm pentru sate, pentru că este un 
fapt dovedit că din mediul sătesc au provenit cei mai 
mulţi intelectuali”, a spus ÎPS Timotei Seviciu.

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


