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EDITORIAL

Praznicul Buneivestiri coincide nu nu
mai cu venirea primăverii astronomice, 
dar, el mai înseamnă pentru întreaga 
u manitate prevestirea unei primăveri 
duhovniceşti. Aceasta, pentru că la a -
cest eveniment îngerul Gavriil aduce 
Fecioarei Maria, şi, prin ea, tuturor oa-
menilor, marea veste a revărsării milei 
dumnezeieşti peste umanitatea afl ată în 
întuneric, rătăcire, în stăpânirea răului 
şi a morţii. În acest orizont închis pen-
tru toţi oamenii apare prevestirea veni-
rii luminii celei dumnezeieşti, care să 
ridice pe omul cel stăpânit de păcat şi 
moarte şi să-l ridice în orizontul luminii 
dumnezeieşti. 

La evenimentul Buneivestiri sunt 
prezente mai multe persoane: Fecioara 
Maria, Arhanghelul Gavriil, Dumnezeu 
Însuşi, prin vestea transmisă de înger 
şi, desigur, Cel vestit Fecioarei, Care 
Se va naşte din ea – Cuvântul întrupat. 
Această imagine a Buneivestiri este una 
grandioasă şi care invită la cunoaştere, la 
contemplare, la mirare şi la preamărire 
sau doxologie. Relatarea Evangheliei 
după Luca localizează evenimentul Bu-
neivestiri în Nazaretul Galileii;  apoi, 
menţionează iniţiativa evenimentului: 
Dumnezeu Cel Iubitor de oameni, Care 
l-a trimis Fecioarei pe Arhanghelul 
Gavriil. Fecioara Maria era logodită cu 
un bărbat, pe nume Iosif, din casa lui 
David. Emoţionantă şi sugestivă este 
întâlnirea Arhanghelului Gavriil cu Fe-
cioara Maria, pe care o salută cu cuvin-
tele: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Domnul este cu tine. Binecuvântată 
eşti tu între femei!” (Luca 1, 28).  După 
aceea, urmează un dialog al Arhanghe-
lului cu Fecioara Maria, prilejuit de ne
dumerirea acesteia referitoare la vestea 
adusă, că ea va naşte un Fiu, Căruia Îi 
va pune numele Iisus. Pentru a spulbera 
îndoiala şi frica Fecioarei, Arhanghelul 
îi face următoarele precizări: „Duhul 
Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea 
Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea 
şi Sfântul Care Se va naşte din tine, Fiul 
lui Dumnezeu Se va chema” (Luca 1, 
35). La auzul acestor cuvinte, Fecioara 
Maria acceptă vestea adusă, punându-se 
sub ascultarea şi voia lui Dumnezeu.

Analizând evenimentul Buneivestiri, 

putem evidenţia câteva aspecte relevante 
cu privire la evenimentul însuşi al Bu-
neivestiri şi cu referire la consecinţele 
acestuia pentru viaţa lumii şi a oameni-
lor. 

1. Bunavestire reprezintă pentru în -
treaga lume un fel de ieşire dintr-o amor-
ţire şi izolare spirituală, întrucât Dum-
nezeu Îşi aminteşte de omul cel căzut şi 
înstrăinat de originile şi menirea lui. De 
aceea, el poate fi  numit drept primăvara 
duhovnicească a omenirii.

2. Evenimentul Buneivestiri în seam-
nă dovada iubirii şi a purtării de grijă a 
lui Dumnezeu pentru oameni. Această 
dovadă de iubire a lui Dumnezeu este 
una impresionantă şi emoţionantă. Bu-
navestire este asemenea unei deschideri 
a cerului, prin care se revarsă peste în-
treaga creaţie mila cea iubitoare a lui 
Dumnezeu, ca o ploaie binecuvântată 
peste un pământ arid. 

3. Prin Bunavestire creaţia întreagă şi 
fi ecare om în parte devine obiect al iubi-
rii lui Dumnezeu, dar, totodată, trezeşte 
şi în oameni nevoia de a răspunde iubirii 
lui Dumnezeu cu iubirea lor. Acest eve-
niment este unul generator de comuni
une între Dumnezeu şi oameni şi între 
oamenii înşişi.

4. Apariţia Arhanghelului Gavriil în 
Nazaretul Galileii este o dovadă a soli-
darităţii existente între îngeri şi oameni, 
îngerii fi ind atât slujitori ai lui Dum-
nezeu şi împlinitori ai voii Lui, dar, în 
acelaşi timp, ei sunt şi apropiaţi şi soli-
dari cu oamenii, dorind să-i apropie pe 
aceştia de Dumnezeu.

5. Această sărbătoare a creştinătăţii 
este aceea, care aduce aminte oameni
lor de sensul veştilor; există veşti bune 
şi veşti rele. Dar, Vestea cea mare a 
praznicului Buneivestiri nu poate fi  
com parată cu nici o altă veste, oricât de 
relevantă, de bună sau de semnifi cativă 
ar fi  aceasta. Motivul acestui caracter 
excepţional al Buneivestiri constă în 
faptul, că vestea aceasta nu provine de 
la oameni, ci de la Dumnezeu, Cel Care 
este sursa acestei Veşti. La ce se referă 
ea? 
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Bunavestire – revărsare spre lume a 
milostivirii dumnezeieşti

A doua duminică din Post este aşezată 
sub semnul Sfântului Grigorie Palama 
unul dintre cei mai mari sfi nţi ai Bi-
sericii Ortodoxe care a trăit în veacul 
al XIV-lea. El s-a arătat, prin harul 
Duhului Sfânt sălăşluit întru el, arma 
prin care Biserica s-a apărat în faţa 
unei învăţături greşite ce s-a ivit în acea 
vreme, ce susţinea că harul dumnezei-
esc este creat, iar lumina de pe muntele 
Taborului din timpul schimbării la faţă 
a Mântuitorului este una de natură 
ma terială, învăţătură ce, în esenţă, a -
nulează posibilitatea sfi nţirii omului. 
Reprezentantul acestei erezii a fost un 
călugăr şcolit în Apus pe nume Valaam. 
Sfântul Grigorie, educat şi cres cut în 
duhul dreptei credinţe, cu ani mulţi de 
nevoinţă aspră şi rugăciune multă în 
Sfântul Munte Athos, apără cu multă 
măiestrie învăţătura Bisericii prin ceea 
ce azi se cunoaşte ca teologie a luminii 
necreate. Biserica asumă reacţia Sfân-
tului Grigorie Palama şi în sinodul din 
1341 ţinut la Constantinopol res pinge 
gre şita învăţătură a călugărului Valaam şi 
proclamă ca învăţătură ofi cială a Biseri-
cii în această chestiune teologia luminii 
necreate. Artizanul acestei biruinţe a 
fost Sfântul Grigorie. 

În Duminica trecută Biserica a prăz-
nuit biruinţa icoanei, iar în Duminica 
aceasta prăznuieşte biruinţa luminii 
necreate. Între cele două Duminici se 
poate uşor întrevedea o legătură orga-
nică, o îngemănare pe linia mesajului 
propovăduit. Duminica icoanei pune 
înainte pe de-o parte posibilitatea ve-
derii lui Dumnezeu, aceasta pentru că 
„Dumnezeu S-a arătat în trup”, iar icoa-
na redă arătarea lui Dumnezeu în trup, 
pe de altă parte icoana ne pune înainte 
şi posibilitatea vederii chipului auten-
tic al omului. În icoană este prezent 
chipul autentic al omului, acel chip 
plin de slavă şi nestricăciune; icoana 
arată chipul veşnic al omului. Aşadar în 
icoană avem pe de-o parte arătarea lui 
Dumnezeu, iar pe de altă parte arătarea 
a ceea ce este omul în voinţa lui Dum-
nezeu. 

Duminica luminii necreate reprezintă 
o aprofundare, o lămurire deplină a ceea 
ce ne arată icoana, pentru că fără lumina 
necreată, izvorâtă din Duhul Sfânt nu 
putem vedea icoana ca reprezentare a 
chipului lui Dumnezeu care este prezent 
şi se manifestă în taina omului. 

PREDICA
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Lumina necreată
Duminica a II- a din Post a Sfântului Grigorie Palama

„În vremea aceea, intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi îndată 
s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul. Şi au venit la El, 
aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru inşi. Şi neputând ei, din pricina mulţimii, să se apropie 
de El, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea 
slăbănogul. Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! 
Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor: Pentru ce vorbeşte Acesta 
astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu? Şi îndată cunoscând 
Iisus, cu duhul Lui, că aşa cugetau ei în sine, le-a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? 
Ce este mai uşor a zice slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău 
şi umblă? Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: 
Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta. Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit 
înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut 
niciodată.” (Marcu 2, 1-12)
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Aşa cum fără de lumina materială, creată, nu putem vedea 
cele create, nu ne putem bucura de ele, nu putem admira forma şi 
culoarea lucrurilor, etc., la fel, fără de lumina necreată nu putem 
vedea cele necreate. Cu toate că ochiul există, dar dacă nu există 
lumina întreaga frumuseţe a lumii rămâne ascunsă în întuneric, 
fără ca ochiul să poată face ceva; la fel, cu toate că omul este o 
alcătuire din necreat şi creat, totuşi, nu poate vedea cele necreate 
fără ca ochiul sufletului său, adică mintea, să primească în sine 
lucrarea luminii celei necreate. Lumina necreată este cea care 
lămureşte în noi taina icoanei, adică vederea lui Dumnezeu, pe 
de-o parte, şi vederea chipului autentic al omului pe de altă par
te. În acest sens Duminica icoanei cu Duminica luminii necreate 
formează un întreg, se adună laolaltă şi se explică reciproc. Fără 
de lumina necreată nu se putea alcătui icoana ca oglindă a celor 
necreate şi nici omul nu putea dobândi acea vedere prin care să 
vadă în icoană cele necreate. 

Vederea celor necreate nu se realizează după chipul vederii 
lucrurilor materiale, unde privitorul vede, admiră de la distanţă, 
analizează şi se umple de uimire de frumuseţile care se arată 
înafara lui. Vederea celor necreate este prin excelenţă lucrarea 
Duhului Sfânt care se dăruieşte pe Sine ca lumină necreată. Ve-
derea înseamnă în acest caz împărtăşire. Vederea luminii necreate 
înseamnă umplerea de lumină necreată. Omul poate vedea cele 
necreate datorită faptului că este pătruns de lumina necreată. Doar 
aşa este posibilă cunoaşterea lui Dumnezeu. Sfântul Siluan Atonitul 
unul dintre isihaştii contemporani vorbind despre cunoaşterea 
lui Dumnezeu, exclama: „Oricât am învăţa, este cu neputinţă să 
cunoaştem pe Domnul dacă nu vom vieţui după poruncile Lui, pen
tru că nu prin ştiinţă, ci prin Duhul Sfânt Se face cunoscut Domnul. 
Mulţi savanţi şi filosofi au ajuns la credinţa că Dumnezeu există, 
dar nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. Şi noi, monahii, învăţăm ziua 
şi noaptea Legea Domnului, dar nu toţi ajung să-L cunoască, chiar 
dacă cred în El. A crede că Dumnezeu există este un lucru, dar a-L 
cunoaşte pe Dumnezeu este altceva... Iată o taină: există suflete 
care au cunoscut pe Domnul; există suflete care nu L-au cunoscut, 
dar cred în El; şi în sfârşit, oameni care nu numai că n-au cunoscut 
pe Dumnezeu, dar care nici măcar nu cred în El, şi printre aceştia 
din urmă există mulţi oameni învăţaţi”. Cunoaşterea lui Dumnezeu 
înseamnă întâlnirea personală cu El în lumina Duhului Sfânt, care se 
află în Biserică. Această întâlnire cere din partea omului o minte care 
să refuze împrăştierea pe care o provoacă gândurile şi să-şi centreze 
lucrarea pe rugăciune. Biserica dintotdeauna învaţă că rugăciunea 
ar trebui să fie principala lucrare a minţii. Această învăţătură a fost 
magistral formulată şi explicitată de Sfântul Grigorie Palama, fi
ind ulterior consacrată sub denumirea de isihasm. Prin rugăciune 
omul ajunge să se împărtăşească din lumina cea necreată, pentru 
că în mintea care se îndeletniceşte cu rugăciunea Duhul Sfânt va 
sălăşlui şi omul va conştientiza ceea ce Biserica spune despre om 
într-una din cântările de la slujba înmormântării: „chip al slavei 
tale celei negrăite sunt, deşi port rănile păcatului”. 

Lumina necreată
Urmare din pagina 1

Cultura duhului în educaţia contemporană
Şcoala românească a luat naş-
tere în mediul monahal, astfel 
încât ni se pare firesc să poar-
te, între altele, amprentele or
todoxiei, cel puţin în forma ei 
idealizată. În acest sens, găsim 
modele reprezentative precum 
Şcoala superioară de limbă 
greacă şi slavonă din cadrul 
Bisericii ieşene „Trei Ierarhi” - 
academia vasiliană (fondată de 
domnitorul Vasile Lupu) -, unde 
s-au pus bazele unui învăţământ 
în limba naţională.

Denumită „Şcoală mare dom-
nească”, instituţia şi-a luat ca reper 
cultural colegiul de la Kiev 
- considerat cel mai vechi aşe-
zământ de studii superioare la 
slavii ortodocşi -, constituit la 
iniţiativa mitropolitului Petru 
Movilă, originar din Moldova. 
Pe lângă o pregătire profesională 
exigentă şi multilaterală, o astfel 
de şcoală insufla elevului şi un 
etos ortodox autentic, care se re
flecta în degajarea unei ţinute de 
bun-simţ (altfel spus, acuitate, 
perspicacitate şi capacitatea de 
apreciere a frumosului - duhul 
filocalic), evlavie şi sfială.

Acest spirit îl regăsim şi astăzi 
în lucrările câtorva cercetători 
ai unor strategii didactice, care 
caută să traseze o sinteză între 
cultura duhului şi noile orizon
turi ale ştiinţei. Şerban Fotea 
sublinia că „scopul educaţiei 
este întru cultură, întru culti
varea omului şi transfigurarea 
mediului în care trăieşte. Cul
tura este un fenomen social, de 
natură relaţională; este o ieşire 
din sine, cu Iubire, a omului 
către mediul natural şi uman, 
urmată de revenirea la un sine 
îmbogăţit tocmai de această 
ieşire peste sine”. Între altele, 
consideraţia adevereşte prov
erbul popular „omul sfinţeşte 
locul”, adică stăpâneşte iubind, 
ceea ce pretinde o capacitate ex
traordinară de dăruire, în stare 
să depăşească instinctul firescu
lui pervertit al autoconservării 
şi chiar să transcendă statutul 
de „zoon politikon” (animal so-
cial).

Un atare exemplu ni-l oferă 
cunoscutul fiziolog român 
Nicolae Constantin Paulescu, 
care surprinde etosul iubirii în 
profilul medicului: „Profesia 
unui medic îl obligă să se de
voteze pentru cei ce suferă şi 
adesea să-şi rişte viaţa pentru a 
o salva pe a altora (…). Dar, în 
plus, medicul prin profesia sa 
devine prietenul şi chiar con
fidentul celor ce suferă, care-l 
ascultă şi se supun prescripţiilor 
lui. Or, cum un medic instruit 
cunoaşte toate instinctele şi prin 
urmare şi patimile, îi este uşor 
ca - prin grai şi prin exemplu - 
să poată să lumineze omenirea 
şi să-i îndrume educaţia socială 
care combate aceste patimi. 
Hippocrate spunea: scopul final 
al medicinei nu este numai să 
vindece sau să prevină bolile, 
ci încă să-i perfecţioneze pe 
oameni şi să-i facă mai fericiţi, 
făcându-i mai buni (…). Me

dicul trebuie să fie, în acelaşi 
timp, un savant care iubeşte 
ştiinţa medicală, adică ştiinţa 
omului; să fie o fiinţă care se 
jertfeşte pentru alţii, până la 
moarte, şi, în sfârşit, să fie un 
învăţător al omenirii, un apos
tol al moralei... Şi aşa ar fi în 
realitate, dacă confraţi nedemni 
n-ar fi deschis tarabă în templul 
sacru al medicinei”.

Mai mult, Şerban Fotea 
ne sugerează în citatul său o 
perspectivă care armonizează 
ştiinţele în virtutea unei Iubiri 
dezinteresate, care se ridică 
peste lepădarea de sine în ideea 
aplecării şi jertfirii pentru un 
celălalt. Practic, se ia în vedere 
posibilitatea comunicării între 
diverse domenii, identificarea 
unui limbaj comun care trans
pare în substraturile profunde 
ale acestora şi care îşi află 
cauza şi scopul ultim în iubirea 
însăşi, în forma sa nepervertită 
(căci expresiile ei decadente 
le observăm în idolii societăţii 
consumeriste).

Interdisciplinaritatea, în e-
senţă, permite fiecăruia împro-
prierea unei optici cât mai în-
tregite asupra cunoaşterii lumii, 
asupra celorlalţi, asupra sinelui, 
pentru că ceea ce studiază şti-
inţele se află în interdependenţă, 
desigur, în diferite măsuri. Mai 
simplu spus, obiectele sau subi
ectele ştiinţelor se întrepătrund, 
pentru că împreună formează 
un tot unitar însufleţit cu duh de 
viaţă de Dumnezeu, dintr-un 
preaplin al iubirii Sale de a Se 
împărtăşi omului. Vom atrage 
atenţia că mentalitatea vizată 
nu este împărtăşită (nici impusă) 
de toate şcolile româneşti, mai 
ales în contextul influenţelor 
postmoderniste, unde se merge 
pe premisa „câte şcoli, atâtea 
modele” (Constantin Cucoş).

Pe de altă parte, psihoso
ciologii recomandă abordarea 
unui simţ realist, afirmând că 
nu este dezirabilă idealizarea 
culturii, ci să fie luată ca atare, 
astfel încât acţiunile să poată fi 
pragmatice, ancorate la reali
tatea de fapt. O asemenea optică 
nu presupune înlăturarea iubirii 
ca instrument edificator, ci din 
contră, solicită un exerciţiu 
pedagogic de răbdare, care să 
pornească de la afinităţile ac
tuale ale tineretului către culti
varea unui etos sănătos.

Deşi este greu de îmbinat 
muzica rock cu materiile clasi
ce predate la şcoală, se poate 
ajunge la un punct comun dacă 
ne vom referi la ceea ce se află 
dincolo de formele exterioare. 

Însă ştim că unul dintre mo
tivele pentru care tinerii ascultă 
rock este intensitatea mare şi 
agresivă acustic, specifică aces
tui gen de muzică.

Dacă pătrundem, succint, 
mesajul caracteristicilor aces
tui gen de muzică, există o 
probabilitate ridicată să ne ap
ropiem de sufletul acestor tine
ri. Remarcăm imediat numărul 
mare de decibeli, ceea ce indică 
nevoia lor de a fi ascultaţi. Ţi-
păm atunci când nu ne auzim 
unii pe alţii, iar segmentul aces
ta de tineret, şi nu numai, se 
simte singur, ignorat, marginal
izat ca fiind rebel, incapabil de 
ceva bun, fapt pentru care simte 
nevoia să strige, să se afirme, fie 
şi într-o formă negativă, numai 
să fie auzit. Astfel ne explicăm, 
în parte, şi predilecţia pentru 
sunete agresive ca antipod al 
nevoilor acute de afecţiune şi 
atenţie pe care tinerii le resimt.

În realitate aşa şi este. Stat
isticile relevă o realitate care 
afectează educaţia şi cultura: în 
multe familii, părinţii fie sunt 
plecaţi în străinătate, fie sunt 
complet preocupaţi cu munca 
de serviciu, din buna intenţie 
de a asigura un confort material 
copilului. Însă părinţii uită să se 
ocupe de însăşi persoana copi
lului, de educaţia acestuia şi de 
o dragoste manifestată prin ges
turi de afecţiune, prin cuvinte 
de încurajare, prin disponibili
tate şi printr-o relaţie deschisă 
de comunicare. Din aceste mo
tive lăsate în latenţă de către 
părinţi, tinerii se autoeducă în 
subcultura anturajelor, adică 
a celor care se arată interesaţi 
de persoana lor, cel puţin apa
rent. Acesta este un semnal 
de alarmă valabil nu doar în 
spaţiul românesc. Adeseori, a-
dolescenţii tind să asculte un 
gen de muzică doar pentru că 
este în trend (uneori ca să fie 
acceptaţi în anumite grupuri, 
în termeni sociologici „nevoia 
de afiliere”), pentru că „asta se 
ascultă”, efectul unei gândiri de 
masă care atrofiază facultăţile 
mentale personale de a supune 
propriei judecăţi un bun psiho
social.

Sfântul Vasile cel Mare în-
curaja studierea filosofilor pă-
gâni, cu precizarea că se im
pune un spirit selectiv: „Că nu 
trebuie să daţi cu totul cârma 
acestor bărbaţi, cârma minţii 
voastre, cum aţi da cârma unei 
corăbii, şi nici să-i urmaţi ori
unde s-ar duce, ci să primiţi de 
la ei cât vă este de folos şi să 
ştiţi ce trebuie să lăsaţi la o par
te”. Totuşi, ceea ce îndemna ma-
rele ierarh se aplică nu doar con-
tactului cu o cultură diferită de 
a noastră, la modul general, ci 
şi varietăţilor subculturale, fie 
ele şi negative, în sensul de a 
observa şi “învăţa” de la ele ne
voile pe care le pot acoperi prin 
oferta specifică.

(ziarullumina.ro)

La vestea mântuirii neamului omenesc, prin venirea în lume 
a Logosului Tatălui, adică a Fiului lui Dumnezeu; se referă la cu
prinderea în iubirea veşnică a Tatălui a tuturor oamenilor şi a în
tregii creaţii, „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât 
pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16). În aceasta constă carac-
terul excepţional al Buneivestiri. 

6. Bunavestire coincide cu începutul lucrării de mântuire a nea
mului omenesc, hotărât din veci de sfatul Preasfintei Treimi şi rea-
lizat în timp de Fiul lui Dumnezeu, cu voia Tatălui şi conlucrarea 
Duhului Sfânt. În felul acesta, Dumnezeu oferă oamenilor un alt 
mod de existenţă, diferit de cel existent până la venirea în lume a 
Fiului Său, modelul hristic.

7. Praznicul acesta poate fi numit şi unul, prin care întunericul 
şi lipsa de sens a vieţii au fost înăbuşite şi biruite, răsărind lumina 
şi viaţa, bucuria şi speranţa, iubirea şi mântuirea. Prin venirea Sa în 
lume, Iisus Hristos Îi dă acesteia lumină şi sens, viaţă şi izbăvire. 
Prin Vestea cea mare omenirea este ridicată la o viaţă superioară, 
la lumină şi la comuniune. Toate acestea constituie un fel de anti
dot la lipsa de iubire şi speranţă, la întunericul spiritual şi la izo
larea dintre oameni, prezente atât de frecvent în vremurile noastre. 
Va şti, oare, lumea de astăzi să se întoarcă şi să se împărtăşească 
de Vestea cea mare a Buneivestiri şi de darurile ei?

Bunavestire – revărsare spre lume a 
milostivirii dumnezeieşti

Urmare din pagina 1
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„Binevesteşte, pământule, 
bucurie mare, lăudaţi, ceruri, 
mărirea lui Dumnezeu.”  
(Axionul praznicului) 

Bunavestire, (Blagoveştenie, anuncia
tio Beatae Mariae Virginis) sărbătoare 
domnească care are loc la 25 martie 
în fiecare an. Ea simbolizează începu
tul mântuirii neamului omenesc şi face 
parte din sărbătorile împărăteşti ale 
Preacuratei Fecioare Maria. De aceea 
în această zi se face Liturghie deplină, 
adică a Sfântului Ioan Hrisostom, chiar 
în timpul postului mare. Sărbătoarea 
aceasta deschide porţile bucuriei celor 
ce au aşteptat din veacuri venirea lui 
Mesia. Şi cum păcatul a intrat în lume 
printr-o femeie prin Eva, tot prin femeie 
trebuie să se pună capăt întunericului. De 
data aceasta a fost aleasă cea mai Sfântă 
Fecioară de pe faţa pământului, Maria 
din Nazaretul Galileei. Fecioara Maria 
este Eva cea Nouă, născută asemenea 
nouă, ea a fost educată în chip deosebit 
în Sfânta Sfintelor, crescând în sfinţenie. 
În sfinţenia ei, în fecioria, în curăţenia şi 
înţelepciunea ei deosebită, în smerenia 
ei neîntrecută, a biruit înclinarea spre 
rău a naturii în care s-a născut. Înclina-
rea spre rău o avem fiecare dintre noi, 
este o urmare a păcatului strămoşesc 
prin care cădem mai uşor în ispită. Fe
cioara Maria a biruit orice ispită şi orice 
păcat personal, de aceea a agonisit har 
peste har şi Dumnezeu s-a putut adresa 
ei în vederea întrupării. În icoanele 
ortodoxe, ce înfăţişează Bunavestire, 
Sfânta Fecioară Maria este zugrăvită cu 
mâinile pe piept, după obiceiul oriental, 
ceea ce înseamnă umilinţa către Dum
nezeu, exprimată prin cuvintele biblice 
„iată roaba Domnului” (Luca 1, 38). În 
icoanele latine Sfânta Fecioară se roagă 
îngenunchind cu mâinile ridicate în sus 
spre a închipui ridicarea gândului ei spre 
cele înalte, spre cele sfinte. Slujbele şi 
cântările bisericeşti pun în paralel cele 
două vieţi ale neamului omenesc: Eva 
(prima femeie) şi Fecioara Maria. Primei 
femei, diavolul îi aduce vestea că va fi 
asemenea cu Dumnezeu, dacă va asculta 
de el; Sfintei Fecioare i se prezintă Ar
hanghelul Gavril; ceea ce înseamnă că 
prima femeie a fost preocupată de lu-
cruri care nu-i aparţineau, pentru aceas

ta a greşit faţă de Făcătorul ei. Cea de a 
doua, Sfânta Maria oferise copilăria ei, 
sufletul ei curat, în care nu exista decât 
dragoste nemărginită faţă de Dumnezeu, 
respect faţă de aproapele şi cinste faţă 
de cugetul ei. La Eva a venit diavolul, 
slujitorul întunericului celui mai din 
afară, pentru că ea cugeta la lucrurile 
mărunte şi trecătoare. Sfintei Fecioare 
Maria îi apare Arhanghelul Gavril, sluji
torul luminii, pentru că Sfânta Fecioară 
trăise în lumină şi cu conştiinţa nepătată. 
Toate cântările şi citirile Sărbătorii laudă 
virtuţile Fecioarei şi demnitatea cea 
mare a ei de a fi Maica Mântuitorului.

Fecioara Maria trăise la templu în 
curăţenie şi sfinţenie, muncind şi rugân
du-se neîncetat. Fiindcă prin ea avea să 
se vindece firea umană, n-a primit vestea 
cea bună de la oameni, ci de la Dum
nezeu prin slujitorul Său, Arhanghelul 
Gavril. Sărbătoarea se ţine în amintirea 
momentului, când Arhanghelul Gavril 
i-a vestit Fecioarei că pentru virtuţile 
şi viaţa ei cea sfântă Dumnezeu a în
vrednicit-o să fie Maica lui Hristos. Ar
hanghelul Gavril a fost trimis să anunţe 
„bunele vestiri”, după cum reiese din 
stihira Litiei: „Trimis a fost Arhanghe
lul din cer la Fecioara cea neprihănită 
de nuntă, să-i vestească zămislirea în 
chip străin. Trimisă a fost sluga cea fără 
de trup în Nazaret să anunţe venirea 
Stăpânului. Trimis a fost ostaşul ceresc la 
palatul măririi cel însufleţit, să gătească 
Ziditorului locaş nesfârşit”. După ce Ar
hanghelul Gavril dusese vestea naşterii 
lui Ioan Botezătorul Elisabetei, ruda 
Sfintei Fecioare, după şase luni vine la 
locuinţa tinerei Maria. Îngerul apare sub 
forma unui tânăr strălucitor cu o floare 
de crin în mână şi îi spune „Bucură-te, 
ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu 
Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei”. 
(Luca 1, 28-29). La apariţia lui Sfânta 
Fecioară se înspăimântă, amuţeşte, se 
tulbură de cuvântul lui. Sfânta Fecioară, 
cunoscătoare a Legii mozaice, nu putea 
să-şi explice asemenea urare. Emoţiile 
sfinte o nelinişteau şi mai mult o duceau 
într-o stare de frică, mai ales că nu auzise, 
nu citise şi niciodată învăţătorii de la 
templu nu-i spuseseră că îngerii se arată 
oamenilor în afara locaşurilor sfinte, dar 
mai ales femeii. Atunci cel coborât din 
locurile cereşti văzând pe Fecioara plină 
de tulburare i-a dat răspuns şi i-a zis: 
„Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la 
Dumnezeu. Iată vei lua în pântece şi vei 
naşte Fiu şi vei chema numele lui Iisus, 
Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaîn
alt se va chema, iar Domnul Dumnezeu 
îi va da Lui tronul lui David părintele 
Său şi va împărăţii în veci peste casa lui 
Iacob şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit” 
(Luca 1, 30-33). 

Dumnezeu a vestit Evei suferinţă, 
de ce îi vesteşte îngerul bucurie? Lauda 
îngerului nu a înduioşat-o. Ea ştia că 
omul a pierdut harul prin păcat. În sme
renia ei nu înţelegea cum de îngerul îi 
acordă această cinste. Se temea să nu fie 
vreo înşelăciune, vreo ispită şi să cadă 
în păcat. Tulburarea ei ne arată că avea 
„inima trează”, în stare de veghe, şi se 
temea de a nu greşi. Când Arhanghelul 

Gavril îi vesteşte împlinirea naşterii, Ea 
întreabă nedumerită: „Cum va fi aceas
ta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?”. 
Văzând emoţia puternică a Sfintei Fe
cioare şi pentru a putea fi înţeles a zis: 
„Duhul Sfânt se va pogorî peste tine 
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. 
De aceea şi Sfântul care se va naşte din 
tine se va chema Fiul lui Dumnezeu” 
(Luca 1, 35). La aceste cuvinte Sfânta 
Fecioară s-a ruşinat, şi-a încruntat frun
tea dorind să ceară explicaţii pentru ase-
menea cutezanţă. Făcea acest lucru din 
curiozitatea firii, apărându-şi cinstea 
şi nevinovăţia.„ Nu am mai auzit aşa 
ceva...” Fecioara Maria dorea un sin
gur lucru, să nu cadă în ispită,să nu se 
rupă de Dumnezeu, căci pe El Îl iubea, 
să rămână nestricată fiinţa şi fecioria 
Ei. Îngerul, o fiinţă perfect spirituală, 
se prosternează în faţa unui muritor, 
strălucind de sfinţenie o determină pe 
Fecioara Maria să înţeleagă că în faţa 
Ei nu este un tânăr oarecare, ci ceva su
prafiresc şi că este în afara situaţiei din 
Grădina Edemului. Arhanghelul Gavril 
văzând liniştea Fecioarei a încredinţat-o 
că: „Duhul Sfânt se va pogorî peste Tine 
şi Puterea Celui Preaînalt Te va umbri; 
pentru aceea şi Sfântul care se va naşte 
din Tine, Fiul lui Dumnezeu se va che
ma.” Şi pentru ca Fecioara să fie convinsă 
de intervenţia divină, îngerul o asigură 
că Elisabeta este însărcinată în a şasea 
lună şi ca va naşte pe Înaintemergătorul 
Fiului său: „Şi iată Elisabeta, rudenia Ta, 
a zămislit şi ea fiu la bătrâneţe şi aceasta 
este a şasea lună pentru ea, cea numită 
stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este 
cu neputinţă” (Luca 1, 34-37).

Fecioara Maria îşi revine, este con-
vinsă de adevăr, a aflat de lucrul cel mai 
greu de cuprins cu mintea – zămislirea 
fără sămânţă – abia atunci a început să 
creadă şi să îşi dea seama că a sosit tim
pul ca să se arate lumii purtarea de grijă 
a lui Dumnezeu. Faptul că nu i se cerea 
jertfirea stării de feciorie, de curăţie în 
Domnul, a fost pentru ea argumentul 
căutat că nu este amăgire, că solul este 
de la Dumnezeu, atunci în numele între
gii omeniri care a fost, este şi va fi, a 
zis: „Iată roaba Domnului, fie mie după 
cuvântul Tău” (Luca 1, 38).

La Buna Vestire Dumnezeu a să-
vârşit împreună cu Fecioara Maria lu
crarea cea mai minunată, Întruparea Sa. 
Aşa s-a petrecut una din intervenţiile 
lui Dumnezeu în lume prin slujitorii 
Săi, îngerii. Praznicul Buneivestiri ne 
face să înţelegem că Dumnezeu nu este 
o idee, ci o persoană în trei ipostaze: 
Tatăl-Creatorul, Fiul-Mântuitorul, Sfân-
tul Duh-Sfinţitorul. Dacă ar fi fost nu
mai o idee, şi încă absolută, nu ar fi 
fost posibilă Întruparea, Arhanghelul 
Gavril nu s-a arătat Sfintei Fecioare 
în vis, ci real, ca trimis al Stăpânului 
său. Fecioara Maria a participat deci 
în mod activ la Întrupare, conştientă de 
lucrarea ce se săvârşeşte, biruind ispita 
şi încredinţându-se lui Dumnezeu. Ea a 
devenit o punte de legătură între Dum
nezeu şi întreaga lume văzută, tot omul 
va primi din nou prin ea pe Dumnezeu, 
de aceea în ziua Bunei Vestiri Biserica 

Strigă: „Astăzi este începutul mântuirii 
noastre şi arătarea Tainei celei din veac. 
Astăzi Fiul lui Dumnezeu se face Fiu al 
Fecioarei.” Ea cuprinde neamul omenesc 
în întregime, de aceea este numită Eva 
cea Nouă. Prin Fecioara Maria începe 
renaşterea omenirii, după cum prin Eva 
a început omenirea căzută. Eva a devenit 
maica morţii-spirituale şi materiale, iar 
Fecioara Maria a devenit Maica Vieţii, 
Maica lui Dumnezeu şi Maica omenirii 
noi. Eva a ales fructul oprit sub influenţa 
satanei, care a devenit „stăpânitor” al 
lumii. Omenirea căzută ce a urmat şi-a 
căutat desăvârşirea prin mijloace ma
teriale, bogăţie, stăpânirea pământului. 
Fecioara Maria prin „fiat-”ul ei a deschis 
calea contrară, prin Fiul ei tot omul a 
fost eliberat din înrobirea materiei, De 
aceea noi, creştinii, cinstim atât de mult 
pe Maica Domnului, căci prin ea a venit 
Dumnezeu în lume, prin ea a venit ier
tarea păcatelor noastre, prin ea a venit 
lămurirea vieţii noastre, ea ne conduce 
la Domnul Hristos.

Credincioşii cred şi ţin Sărbătoarea 
Buneivestiri asemenea cu Paştile şi 
o cinstesc cu deosebire femeile, ca o 
recunoştinţă, pentru că Dumnezeu prin 
alegerea Sfintei Fecioare a ridicat feme
ia din starea ei de decadenţă, din treapta 
de jos socială, la înălţimea cuvenită. Bi
serica Ortodoxă cinsteşte prin această 
sărbătoare atât pe Împărăteasa Cerului, 
pe Prea Sfânta Fecioară Maria, şi Maica 
Luminii cât şi pe solul dumnezeirii, Ar
hanghelul Gavril. Îngerii sunt acei care 
aduc la îndeplinire poruncile divine ne
ştiute şi neînţelese de muritori. Dacă 
Arhanghelul i s-a arătat Fecioarei, noi 
credincioşii trebuie să-i aducem supra
cinstire. Cinstirea adusă de către noi, 
trebuie făcută cu atâta curăţie sufletească 
încât cugetul nostru să fie alb ca şi crinul 
din mâna Arhanghelului.

Data de 25 martie îşi are temeiul în 
sărbătoarea întrupării Domnului fixată 
pe 25 decembrie căci de la 25 martie până 
la 25 decembrie se împlinesc tocmai 
nouă luni, iar pe alt plan pe lângă în
vierea naturii (echinocţiul de primăvară) 
şi primăvara spirituală, adică faptul dum
nezeiesc al unirii cerului cu pământul, 
mai bine-zis, al legăturii directe între 
lumea triumfătoare (îngerii) reprezentată 
prin Arhanghelul Gavril şi lumea sen-
sibilă, sau luptătoare (credincioşii) repre-
zentată prin Preacurata Fecioară Maria. 
Despre autenticitatea acestei sărbători 
mărturisesc în cuvântările relative 
Proclu patriarhul Constantinopolului 
(†446) şi Petru Chrisologul, arhiepis
copul Ravenei (†450), iară Sfântul 
Ieronim (†420) scrie, că la Nazaret, în 
însăşi acelaşi loc, în care Arhanghelul 
Gavril a binevestit Fecioarei Mariei, că va 
naşte pe Mântuitorul, s-a zidit o biserică în 
memoria acestei întâmplări. (Migne, Pa
trologia latină T XXIII, p. 1361). 

 Ioan Claudiu MOCA

 Bunavestire (25 martie) 
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ŞTIRI

ÎPS Părinte Timotei a susţinut o conferinţă 
duhovnicească în cadrul ASCOR Arad
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Ara-
dului, a susţinut luni, 18 martie 2019, în sala festivă 
a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” 
din Arad, la invitaţia domnului preşedinte al filialei 
A.S.C.O.R. Arad, Cătălin-Iulian Drăgan, conferinţa cu 
tema „Acatistul Maicii Domnului”.

Această conferinţă este prima din şirul de conferinţe 
organizate de A.S.C.O.R. Arad din această perioadă a 
Postului Mare. Aula facultăţii s-a umplut de participanţi, 
majoritatea dintre ei fiind tineri. Între aceştia s-au 
numărat şi mai mulţi clerici, părinţi consilieri de la 
Centrul Eparhial, cadre didactice ale Facultăţii de Te
ologie Ortodoxă şi ale Seminarului Teologic Ortodox, 
alţi preoţi parohi din Arhiepiscopia Aradului.

În prima parte a întâlnirii, Înaltpreasfinţia Sa a 
vorbit despre analiza din punct de vedere religios, li-
terar, etimologic şi istoric al Acatistului Bunei Vestiri, 
afirmând în acelaşi timp că ,,acest Acatist reprezintă 
sinteza sărbătorii în sine, traducerea lui neputându-se 
adapta limbii noastre române, din originalul grecesc”. 
Tot Înaltpreasfinţia Sa a arătat faptul că ,,versurile 
catavasiei de la sărbătoarea Bunei Vestiri («Pe ai tăi 
cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu şi 
îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, 
întăreşte-i întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor 
măririi învrednicindu-i»), ne învaţă că prin darurile 
Maicii Domnului, aceasta ne întăreşte în credinţa 
noastră faţă de Dumnezeu, astfel, întreaga slujbă a 
Acatistului, cu cele douăzeci şi patru de litere ale al
fabetului grecesc, ne descrie, mai întâi, Buna Vestire a 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, vizita Fecioarei la 
Elisabeta, care, aşa cum este cunoscut, avea să-l nască 
după câteva săptămâni pe Cinstitul Înaintemergător. De 
asemenea, Acatistul Bunei Vestiri se referă la săltarea 
pruncului în pântecele Elisabetei şi la cuvintele prin 
care o fericeşte pe Fecioara”.

În a doua parte a conferinţei, au urmat o serie de 
întrebări care au primit răspuns din partea Înaltprea-
sfinţitului Părinte Timotei şi au fost întâmpinate cu bu
curie de către participanţi.

Moderatorul conferinţei a fost studentul Marius 
Danciu, care la finalul conferinţei a mulţumit, pe de 
o parte, Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop pentru 
acceptarea invitaţiei şi pentru frumosul cuvânt pus în 
sufletul celor care au asistat la conferinţă, şi pe de altă 
parte, tuturor celor prezenţi.

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

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa, făcând 
introducere la citirea Pastoralei Sfântului Sinod pentru 
Duminica Ortodoxiei, a rostit predica cu titlul „Călăuza 
pentru vremea Postului Mare” (cf. citirilor Evr.11 şi In. 
1) sau credinţa adevărată, învăţătura dreaptă a Biseri
cii, Ortodoxia, arătând că Însuşi Fiul lui Dumnezeu S-a 
Întrupat pentru a mântui pe om, sfintele icoane arătând 
Taina venirii lui Dumnezeu în lume, pentru a readuce pe 
om la starea cea dintâi, de unde a căzut prin neascultarea 
poruncii divine. El este creat după chipul lui Dumnezeu 
şi trebuie să tindă spre asemănarea cu Creatorul.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele Gheorghe 
Gogan a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei. La Sfânta 
Liturghie au participat numeroşi credincioşi, foarte 
mulţi dintre aceştia împărtăşindu-se cu Sfintele Taine. 
La terminarea slujbei, sutele de credincioşi prezenţi s-au 
bucurat de primirea binecuvântării arhiereşti la începu
tul Postului Mare.

Duminica Ortodoxiei la Parohia Arad  
Centru – bucuria şi şansa de a fi ortodox
Preasfintitul Părinte Emilian Crişanul a oficiat în Dum
inica I-a din Postul Mare, numită şi a Ortodoxiei, Sfân
ta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala 
Veche din Arad, fiind înconjurat de un sobor de preoţi 
şi diaconi.

Această sărbătoare a Ortodoxiei datează din anul 
843, când la Constantinopol s-a hotărât că prima Du
minica din Postul Mare să fie închinată mărturisirii 
dreptei credinţe. Biserica a luptat pentru cinstirea 
Sfintelor Icoane, împotriva celor care le profanau şi 
le distrugeau. Abia în anul 853 toate bisericile precum 
şi casele credincioşilor au fost din nou împodobite cu 
icoane. Sfintele Icoane nu sunt doar o podoabă, ele fac 
parte din mărturisirea dreptei credinţe.

Preafinţitul Părinte Emilian Crişanul, tâlcuind pe-
ricopa evanghelică le-a vorbit credincioşilor despre 
dreapta credinţă, despre mărturisirea dumnezeirii lui 
Hristos şi despre dreapta vedere a lucrurilor reale, 
de vederea duhovnicească, dincolo de vederea fizică. 
Ceea ce ne propune Hristos este Împărăţia lui Dum
nezeu ce se află în interiorul nostru, Împărăţie care se 
pregăteşte şi se trăieşte încă din lumea aceasta. Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu vede dincolo de ziduri, dincolo de 
aparenţe (Ioan 1, 48 „Mai înainte de a te chema Filip, 
te-am văzut când erai sub smochin”) şi ne cheamă să 
vedem icoana lui Dumnezeu prezentă în oameni şi să 
nu denigrăm personalitatea semenilor noştri. Tot aşa 
ne învaţă postul, rugăciunea şi Evanghelia. Aceste 
învăţături, Hristos Domnul ni le pune la suflet pentru 
ca noi să ne bucurăm de darul vieţii. Sfinţii Părinţi 
ne învaţă că dacă împlinim poruncile lui Dumnezeu, 
putem să fim fericiţi.

Credinţa noastră în Dumnezeu se deosebeşte de ce-
lelalte credinţe, creştine sau necreştine, pentru că doar 
noi avem harul lui Dumnezeu în Biserică. Doar prin ha
rul lui Dumnezeu mărturisim credinţa ortodoxă. Hristos 
a întemeiat Biserica pentru oameni şi nu împotriva lor. 
Azi şi nu numai, mărturisim că suntem ortodocşi şi că 
trebuie să împlinim învăţătura lui Dumnezeu.

Arhiepiscopia Aradului nu e indiferentă faţă de cre-
dincioşii bisericii, ci împlineşte voia lui Dumnezeu; 
astfel la Ineu se va organiza un Centru social pentru 
copiii abandonaţi; la Arad s-a acceptat proiectul eu
ropean „Masa bucuriei pe roţi”, unde 270 de benefi
ciari vor primi o masă caldă în fiecare zi; s-au redes-
chis Centrul de zi pentru copii şi cabinetele medicale 
„Sfinţii Cosma şi Damian” pentru a-i ajuta pe cei săraci 
şi neputincioşi; iar la Pâncota va fi organizat un Centru 
de permanenţă medicală.

Preasfinţia Sa a îndemnat pe credincioşi să sprijine şi 
să ajute şi Şcoala ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae”, care 
formează copii şi tineri după tradiţia Bisericii Ortodoxe. 
Această şcoală a primit în chirie un imobil în cartierul 
Aradul Nou, pe care trebuie să-l reabiliteze pentru a-şi conti
nua activitatea de formare şi educare a tinerilor ortodocşi. 
În cadrul Sfintei Liturghii s-a dat citire Pastoralei Sfân
tului Sinod la Duminica Ortodoxiei, adresată clerului şi 
credincioşilor din Patriarhia Română.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte a 
oferit iconiţe tuturor celor prezenţi.

 

Canonul cel Mare a fost săvârşit în 
primele patru zile din post de către IPS 
Părinte Timotei
În primele patru zile din săptămâna întâi a Postu
lui Mare, credincioşii arădeni au participat cu multă 
evlavie, la Slujba Pavecerniţei Mari, în cadrul căreia 
s-a citit unul din cele mai pătrunzătoare poeme reli
gioase, scrise pentru uzul cultului Ortodox, Canonul 
cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, a fost prezent în aceste zile la bisericile cen
trale din municipiu, rugându-se alături de credincioşii 
arădeni la acest început de drum duhovnicesc.

Astfel în prima zi a Canonului cel Mare, Înaltprea-
sfinţia Sa a slujit la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfân
ta Treime” din Arad. În cea de-a doua zi a postului, 
Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a 
luat parte la slujba Canonului cel Mare sau a Sfântului 
Andrei Criteanul, la Catedrala Veche din Arad.

În cea de-a treia seară a Canonului, Chiriarhul 
arădean a fost prezent în mijlocul teologilor şi semi-
nariştilor arădeni, la Paraclisul Facultăţii de Teolo
gie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, urmând 
tradiţia formată deja de mai mult timp, prin care, 
prima săptămână din Postul cel Mare este săptămâna 
duhovnicească a studenţilor teologi şi a dascălilor a-
cestei instituţii de învăţământ teologic. Iar în cea de-a 
patra seară, Chiriarhul arădean a poposit la Mănăstirea 
,,Sf. Simeon Stâlpnicul” din cartierul arădean Gai.

La aceste slujbe, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit credin-
cioşilor prezenţi despre Canonul cel Mare al Sf. Andrei 
Criteanul, care se citeşte în perioada Postului Mare, 
care reprezintă una dintre treptele pocăinţei ce conduc 
spre Ziua Învierii Mântuitorului Hristos.

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


