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EDITORIAL

CALEA MÂNTUIRII

 Din sumar

Suntem în vremea Postului Cră-
ciunului. Bucurie a ostenelii şi os-
teneală a bucuriei, întru aşteptarea 
coborârii lui Hristos în ieslea sufl-
etului nostru. În numărul trecut al 
publicaţei noastre făceam referire 
la dimensiunea trupească a postirii, 
adică la postul cel trupesc. 

Postul înseamnă nu numai reţi-
nerea de la anumite mâncări, ci şi în-
frânarea poftelor trupului, înălţarea 
minţii şi a inimii spre Părintele Ce-
resc. Privit doar ca abţinere de la 
mîncare, postirea va deveni simplă în-
fometare, dietă alimentară. Pentru a 
deveni folositor sufletului, postul tre-
buie împletit cu rugăciunea şi cu fapta 
bună îndreptată către semeni. Postul 
şi rugăciunea trebuie să se regăsească 
în întreaga noastră existenţă, în mo-
dul nostru de a fi, de a ne manifesta în 
relaţia cu Dumnezeu şi cu semenii. 

Atunci când gura posteşte, trebuie 
ca întreaga noastră fiinţă să postească 
şi să se descopere ca fiind postitoare. 
Astfel, mintea trebuie să postească, 
ochii să postească, toate pornirile spre 
poftă ale trupului să fie în stare de 
post, adică de curăţie şi înfrânare.

De asemenea, postul fără dragoste 
este un exerciţiu fără acoperire, fără 
finalitate, care poate deveni dăunător 
pentru noi şi viaţa semenilor noştri.

Iată o caracterizare a postirii de-
săvârşite:

- postul trebuie împreunat cu ru-
găciunea, pentru că „diavolul nu iese 
decât cu rugăciune şi cu post” (Matei 
17, 21);

- postul trebuie împreunat cu mi-
lostenia, pentru că deviza primilor 
creştini era „să postim ca să miluim 
pe cei în suferinţă şi necazuri”;

- postul trebuie împreunat cu sme-
renia prin care evităm mândria şi 
slava deşartă;

- postul trebuie împreunat cu în-

frânarea, căci zicea Sfântul Ioan 
Gură de Aur: „ce folos dacă gura nu 
mănâncă carne, iar cu hulele şi cu 
vorbele cele necuviincioase rupem 
din trupul fraţilor noştri. Ce folos a 
ne înfrâna ochii de la privelişti necu-
viincioase, dar cu inima dorim cele 
rele fraţilor noştri”;

- postul trebuie împreunat cu dra-
gostea, pentru că postul fără iubirea 
de semeni nu aduce niciun folos.

Postul este strâns legat de cop-
borârea lui Hristos în inima noastră, în 
Sfânta Împărtăşanie. Aceasta este de 
fapt finalitatea postirii: împărtăşirea 
de Hristos în chip real cu Sfintele 
Taine. Crăciunul fără împărtăşire nu-
şi are sens. Prin Împărtăşire desco-
perim Crăciunul ca şi coborâre a lui 
Dumnezeu la noi. În afara Potirului 
euharistic nu vom reuşi să pătrundem 
în taina Naşterii şi a ieslii din Betleem 
pentru ca astfel să cunoaştem  ceea ce 
a făcut El pentru noi, prin coborârea 
Sa din slava Tatălui.

În acest sens al împărtăşirii 
din Hristos, perioada Postului Cră-
ciunului presupune nu doar rânduieli 
şi slujbe speciale, ci şi asumarea unui 
mod de viaţă integrat în mesajul 
duhovnicesc al acestor slujbe. Numai 
aşa, postul va crea o nouă stare în de-
venirea existenţei noastre în Biserică. 

Prin postire participăm la o di-
mensiune duhovnicească în care cu-
noaştem că acestă viaţă nu are scop 
în sine, ci trimite permanent spre cea 
care va să vină. Şi aceasta rămâne de 
fapt dimensiunea firească a Postu-
lui: să orienteze preocupările noas-
tre dinspre lumea aceasta materială, 
mărginită, către Împărăţia cea veş-
nică, către bucuria vieţuirii cu Dum-
nezeu.
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Evanghelia de astăzi ne prezintă un 
tânăr dregător bogat care dorea să 
devină mai bun, să devină cetăţean al 
cerului. De aceea, se apropie de Iisus 
Hristos întrebându-L ce să facă pentru 
a moşteni viaţa veşnică. Domnul i-a 
răspuns că trebuie să păzească porun-
cile, adică să împlinească voia sfântă a 
Tatălui ceresc, exprimată în aceste po-
runci (Luca 18, 20).

Dregătorul declară că le-a păzit din 
tinereţile lui şi, dornic de desăvârşire, 
aştepta de la Hristos mai mult. Când 
Domnul îl sfătuieşte pe acesta să renunţe 
la avuţii, să miluiască pe săraci, după 
care să-L urmeze pe Dânsul, dregătorul 
a plecat trist. De aici rezultă că Mântu-
itorul ne primeşte la El, ne dă sfinţenia 
şi Împărăţia Sa. Dar, pentru aceasta tre-
buie să ne eliberăm de patimi şi de toate 
grijile şi plăcerile pământeşti care ne 
înrobesc.

În această Duminică dorim să ne 
oprim atenția asupra acelei porunci 
care-i lipsea bogatului, asupra acelui 
singur lucru pe care nu-l avea, dar care 
era extrem de important în evoluția sa 
spirituală. Pentru că doar „un lucru” 
poate să schimbe totul şi în lumea 
spirituală a unui om. Poate să facă 
viaţa plină şi roditoare, sau dimpotrivă 
sterilă. Acesta este cazul tânărului bogat 

care a venit la Mântuitorul, după cum 
aflăm din Evanghelia de astăzi. Deşi era 
bogat, nu era pe deplin satisfăcut. Unii 
psihologi cred că nemulţumirea nu este 
neapărat un semn de slăbiciune, ci de 
creştere. Ei sugerează că oamenii care 
trăiesc o nelinişte sunt de fapt împinşi 
de o putere interioară spre un nou sta-
diu al creşterii lor. Aceasta înseamnă 
că nu trebuie să ne ajustăm după sta-
diul actual, ci să o luăm la pas înainte, 
spre noul stadiu spre care ne împinge 
nemulţumirea. Cu alte cuvinte, Dumne-
zeu nu ne lasă să trăim mulţumiţi de noi, 
la un stadiu animalic, ci ne umple inimi-
le cu un uriaş gol, până când, asemenea 
tânărului bogat, vom începe să căutăm 
„viaţa de veci”.

Mergând pe firul conversației, 
observăm că pentru prima oară în viaţa 
sa, tânărul a auzit pe cineva vorbind 
despre nevoile profunde ale sufletului 
şi a întrebat: „Învăţătorule bune, ce să 
fac ca să moştenesc viaţa de veci?” Iar 
Iisus i-a spus: „Ştii poruncile: să nu 
faci desfrânare, să nu ucizi, să nu furi, 
să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe 
tatăl tău şi pe mama ta”. Iar tânărul a 
răspuns: „Toate acestea le-am păzit din 
tinereţile mele”. 

Pr. Lucian FARCAŞIU
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Postul cel duhovnicesc

„În vremea aceea un om oarecare s-a apropiat de Iisus şi L-a întrebat, zicând: Învăţătorule 
bune, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? Iar Iisus i-a zis: pentru ce Mă numeşti bun? 
Nimeni nu este bun, decât numai singur Dumnezeu. Ştii poruncile: să nu faci desfrânare, 
să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. 
Iar el I-a răspuns: toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. Auzind acestea, Iisus i-a 
zis: încă una îţi mai lipseşte: vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară 
în ceruri; apoi vino şi urmează Mie. Dar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte 
bogat. Văzându-l că s-a întristat, Iisus a zis: cât de greu vor intra în împărăţia lui Dum-
nezeu cei ce au averi! Căci mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului, 
decât pentru bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Iar cei care au auzit acestea, au 
zis: atunci cine poate să se mântuiască? Iar Dânsul a răspuns: cele ce nu sunt cu putinţă la 
oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu” (Luca 18, 18 – 27).

Dregătorul bogat – păzirea poruncilor
Duminica a XXX-a după Rusalii
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aceste cuvinte! Dar Iisus când aude aces-
tea, îi spune: „Încă un lucru îţi lipseşte: 
vinde toate câte ai şi le împarte săracilor 
şi vei avea comoară în ceruri; apoi vino și 
urmează Mie”. La auzul acestor cuvinte 
tânărul s-a întristat, pentru că era foarte 
bogat. A plecat, fără să mai vrea să mai 
vorbească cu Iisus Hristos vreodată…  

Pentru că doar „un lucru” îl ţinea 
departe de Dumnezeu: bunurile lui. 
S-a lăudat că a respectat toate porun-
cile. Mântuitorul l-a testat atunci. „Să 
nu ai alţi dumnezei afară de Mine”. 
Aici tânărul bogat a clacat, pentru că 
el avea alţi dumnezei mai importanţi 
decât adevăratul Dumnezeu. La acest 
test reacţia sa, ne spune Evanghelia, a 
fost următoarea: „s-a întristat, căci era 
foarte bogat”. Acum a înţeles că drumul 
spre Dumnezeu presupune predarea tu-
turor iubirilor, inclusiv a celei de bani, 
pentru iubirea de Dumnezeu. Iubirea sa, 
ca a multora, stătea în lucrurile materiale. 
Doar „un lucru” îi stătea în cale pentru a 
ajunge în Împărăţia cerurilor, dar acel „un 
lucru” era suficient ca să piardă lupta.

„Vinde toate câte ai şi le împarte 
săracilor şi vei avea comoară în ceruri; 
apoi vino și urmează Mie”. Aceasta a 
fost „reţeta specială” dată de Iisus Hris-
tos unei persoane cu nevoi speciale. Iisus 
nu spune aici că sărăcia este o cerinţă sau 

un ideal pentru oricine. Şi în nici un caz 
nu critică bunurile materiale. Nu există 
nici un indiciu biblic cum că Iisus i-ar fi 
cerut vreodată lui Iacov sau lui Ioan să 
renunţe la barca de pescuit, nici că i-ar fi 
cerut Mariei şi Martei să îşi vândă casa 
din Betania. Domnul, ca un Medic Bun, 
nu prescrie acelaşi medicament pentru 
orice pacient. Tânărul lăsase ca bunurile 
lui să crească asemenea unui zid între 
el şi Dumnezeu. Iisus nu a avut nevoie 
decât de o privire pentru a-l diagnostica, 
privind în sufletul lui. De aceea i-a spus: 
„Du-te şi vinde tot ce ai”.

Care este oare acel „un lucru” ce ne 
ţine departe de Dumnezeu? Oricare ar fi, 
trebuie să îl tratăm ca şi cum ar fi cancer. 
Scăpaţi imediat de el, oricât de dureros 
ar fi, tăind chiar în carne vie, iar apoi 
veniţi, urmaţi-mi – ne spune Domnul. 
Acest „un lucru” poate să fie alcoolul. 
Lăsat de capul lui, alcoolul pătrunde fi-
bra omului în profunzime, îi preia voinţa 
şi devine ca o boală, ucigând capacitatea 
respectivului de a lua decizii pentru el. 
La alţii, acest „un lucru” poate să fie suc-
cesul. Destramă caracterul, îi transformă 
în aroganţi, snobi, nerecunoscători. Sau 
acel „un lucru” poate fi banul. Îngustează 
perspectiva omului şi îl face să vadă totul, 
bunuri şi oameni deopotrivă, exprimat în 
lei „grei”... 

 „Un lucru îţi lipseşte”. Da, veţi 
spune, dar acest tânăr a respectat toate 

celelalte porunci. De ce l-a condamnat 
atunci Iisus pentru „un lucru”? Marele 
filosof grec Socrate pretindea că o 
persoană este în regulă din punct de 
vedere moral dacă aspectele negative 
din viaţa sa sunt egalate într-o balanţă 
imaginară de aspectele pozitive. Dacă 
ar fi cântărite viciile şi virtuţile unui 
om, şi s-ar vedea că virtuţile cântăresc 
mai mult decât viciile, atunci acest om, 
spunea Socrate, este un om bun, moral 
vorbind. Dacă un om ar fi zgârcit, dar în 
rest bun, atunci înseamnă că nu e nimic 
în neregulă cu el; dacă are un tempera-
ment violent dar este darnic cu cauzele 
bune, atunci avem în faţă o persoană 
morală. Platon, pe de altă parte, nu era 
de acord cu Socrate. El afirma că per-
sonalitatea unui om, asemenea unui 
lanţ, este atât de puternică cât veriga cea 
mai slabă. Scara căreia îi lipsesc câteva 
lemne este inutilă. Barca ce are o singură 
scândură putrezită se va scufunda, chiar 
dacă toate celelalte sunt perfecte…

Dumnezeul nostru gândeşte din 
acest punct de vedere ca Platon, nu ca 
Socrate. Un lucru, spune El, poate să dea 
totul peste cap. Un singur păcat poate 
să ruineze o viaţă altfel morală. „Un 
lucru îţi lipseşte”, i-a spus El tânărului 
bogat din Evanghelia de astăzi. „Pentru 
că cine va păzi toată legea”, scrie Sfân-
tul Apostol Iacov, „dar va greşi într-o 
singură poruncă, s-a făcut vinovat faţă 

de toate poruncile. Căci Cel ce a zis: 
Să nu săvârşeşti adulter, a zis şi: Să nu 
ucizi. Şi dacă nu săvârşeşti adulter, dar 
ucizi, te-ai făcut călcător de lege” (Iacov 
2, 10 – 11).

Când Domnul nostru Iisus Hristos i-
a întâlnit pe Andrei, Matei, Iacov, Ioan, 
Petru şi pe alţi apostoli, le-a adresat 
invitaţia: „Urmează-Mi!”. Se notează în 
Evanghelie faptul că aceştia au răspuns 
lăsând toate şi L-au urmat pe Dom-
nul. Aceeaşi invitaţie îi este adresată și 
tânărului bogat: „Vino de urmează-Mi 
Mie”. Am putea spune că și el a fost in-
vitat de Iisus să fie apostol ca Matei, Pe-
tru, Ioan. Dacă L-ar fi urmat pe Domnul, 
astăzi probabil l-am fi avut în calendar, 
menţionat ca Apostol; nu l-a urmat, aşa 
că nici măcar numele nu i-l ştim. „Un 
lucru” l-a ţinut departe de Dumnezeu 
– iubirea lui pentru bunuri.

Care este acel „un lucru” în viaţa 
noastră? Este vreun păcat de care 
refuzăm să ne despărţim? Este vreo par-
te din noi pe care refuzăm să o deschi-
dem în faţa lui Dumnezeu? Avem cumva 
vreo iubire care este deasupra iubirii ce 
i-o purtăm lui Dumnezeu? Există vreo 
persoană pe care refuzăm să o iertăm? 
Orice ar fi, mesajul lui Hristos pentru 
noi este acesta: chiar şi un singur păcat, 
atâta timp cât nu renunţăm la el şi nu 
căutăm iertarea lui Dumnezeu, ne poate 
ţine în afara Împărăţiei cerurilor…

Dregătorul bogat – păzirea poruncilor

Sfântul Apostol Andrei, prăz-
nuit pe 30 noiembrie, este 
unul din cei doisprezece uce-
nici apropiaţi ai Mântuitoru-
lui, primul chemat la slujirea 
apostolească şi primul dintre 
Apostoli care a mărturisit cu 
multă putere că Iisus Hris-
tos este Mesia Cel profeţit şi 
aşteptat de poporul evreu. 
Sfântul Andrei a cunoscut 
bine legea iudaică şi profeţiile 
despre Hristos, l-a cunoscut 
bine pe Domnul, astfel că a 
fost un bun propovăduitor al 
Evangheliei într-un spaţiu fo-
arte mare, el trecând şi prin 
teritoriul Dobrogei şi pe la 
gurile Dunării.

Sfântul Andrei a fost fratele 
Sfântului Apostol Petru. Amân-
doi erau de neam iudeu din 
regiunea Galileea, mai pre-
cis din cetatea Betsaida care 
se afla lângă Marea Galileii. 
Galileea era una din provin-
ciile mărginaşe ale evreilor, 
considerată prea departe de 
centrul politic şi religios, Ieru-
salimul, şi supusă amestecului 
cu diferite credinţe şi concepţii 
care veneau din spaţii religio-
ase străine de iudaism. Mântu-
itorul o numeşte „Galileea nea-
murilor”. Betsaida era cea mai 
mică cetate a Galileii, de fapt 
era ca un sat, unde majoritatea 
bărbaţilor se ocupau cu pes-
cuitul. Pe tatăl lui Andrei şi al 
lui Petru îl chema Iona, şi el îşi 
învăţase fiii de mici meşteşugul 
pescuitului. Din apele, uneori 
limpezi şi liniştite, alteori tul-
burate de furtuni ale Mării Gal-
ileii, Petru şi Andrei culegeau 

cu multă trudă peştele preţios. 
Aceşti iudei, în inimile cărora 
nu era meşteşug, pentru că le 
aveau îndreptate mai mult spre 
cer decât spre pământ, deşi ochii 
lor căutau mereu spre adâncul 
apelor, ştiau că existenţa lor 
este în mâna lui Dumnezeu, că 
depind de bunăvoinţa cerului. 
Aşa petreceau aceşti Apostoli 
înainte de a afla adevărul, care 
este Hristos. Iona nu i-a învăţat 
pe Andrei şi pe Petru numai 
acest meşteşug pământesc, ci 
i-a învăţat şi cuvintele pline 
de înţelepciune şi de adevăr 
ale lui Moise, ale profeţilor, 
ale drepţilor. Ei ştiau prea bine 
despre Bunul Dumnezeu, ştiau 
toată legea veche, ştiau că din 
neamul lui David va veni Me-
sia, Hristos Cel mult aşteptat, 
izbăvitorul neamului omenesc. 
Îl aşteptau pe Hristos şi-l 
doreau din toată inima. Aşa le 
era viaţa.

Andrei şi Ioan au fost u  -
cenicii Sfântului Ioan Bote-
zătorul

Sfântul Apostol Andrei a fost 
ucenic al Botezătorului Ioan. A 
ascultat cuvintele înflăcărate ale 
acestuia, s-a călit lângă el, şi-a 
ascuţit înţelepciunea şi atenţia. 
A crezut că Ioan era Mesia până 
când acesta a spus: „Eu botez 
cu apă, dar în mijlocul vostru se 
află Acela pe care voi nu-L ştiţi, 
cel care vine după mine, Care 
înainte de mine a fost şi Căruia 
eu nu sunt vrednic să-I dezleg 
cureaua încălţămintei”. Andrei 
a înţeles că pe Mesia avea să-l 
întâlnească în curând. La fel şi 
un alt Apostol, entuziast ca şi 

Andrei, Sfântul Ioan. Deşi pag-
inile Evangheliei nu o spun fo-
arte clar, Ioan şi Andrei au fost 
foarte buni prieteni. Amândoi 
au fost ucenicii Botezătorului, 
amândoi l-au urmat desăvărşit 
pe Hristos. Andrei şi Ioan erau 
lângă Ioan Botezătorul când 
acesta l-a văzut pe Hristos şi zis: 
„Iată Mielul lui Dumnezeu”. 
Cei doi au plecat după Hristos. 
Domnul văzându-i i-a întrebat: 
„Ce căutaţi?” Ei i-au spus că vor 
să vină unde El locuieşte. Evan-
ghelia spune în continuare: „El 
le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au 
mers deci şi au văzut unde lo-
cuia; şi au rămas la El în ziua 
aceea. Era ca la ceasul al zece-
lea.” Andrei şi Ioan sunt primii 
care l-au cunoscut pe Domnul. 
Andrei a vestit imediat lui Pe-
tru: „Am găsit pe Mesia”.

Întâlnirea decisivă cu 
Mântuitorul, la Marea Gali-
leii

Acest eveniment este isto-
risit în Evanghelia după Ioan. 
Se pare că în paginile Sfintei 
Scripturi sunt redate mai multe 
întălniri între Mântuitorul şi 
aceşti primi ucenici apropiaţi. 
Acesta a fost un moment. Evan-
ghelistul Matei redă un alt mo-
ment. După această întâlnire 
cu Mesia, Andrei şi Petru s-au 
întors la ale lor, la pescuit. Îşi 
ajutau tatăl să întindă mrejele. 
Domnul le-a dat timp. Trebuia 
ca în inima lor să încolţească 
sămânţa credinţei, trebuia ca 
ei să devină un teren bun unde 
Domnul să sădească cuvintele 
şi învăţăturile Lui. Dar mai 
mult decât toate, ei trebuiau 

să îşi dorească acest lucru. 
Deşi erau cu tatăl lor Iona, deşi 
munceau la mreje, Andrei şi Pe-
tru se gândeau la Cel pe care îl 
întâlniseră. Andrei a spus că l-a 
găsit pe Mesia. A fost doar en-
tuziasm tineresc? Evanghelistul 
Matei dovedeşte că mărturisirea 
lui Andrei a fost profundă. 
Hristos îi cheamă ultima dată 
pe Apostoli atunci când şi-a în-
ceput activitatea învăţătorească. 
Evanghelistul Matei este foarte 
clar: „Atunci a început Iisus 
să propovăduiască şi să spună: 
Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat 
împărăţia cerurilor. Pe când 
umbla pe lângă Marea Galileii, 
a văzut pe doi fraţi, pe Simon ce 
se numeşte Petru şi pe Andrei, 
fratele lui, care aruncau mreaja 
în mare, căci erau pescari. Şi le-
a zis: Veniţi după Mine şi vă voi 
face pescari de oameni. Iar ei, 
îndată lăsând mrejele, au mers 
după El”. Câtă putere din partea 
acestor oameni, să renunţe la 
tot ce au şi să urmeze pe Acela 
care le era încă necunoscut. Pe-
tru avea să-l întrebe pe Dom-
nul ce va fi cu ei, cei care au 
lăsat casă şi familie pentru a-l 
urma. Domnul le-a făgăduit 
Împărăţia cerurilor. Andrei şi 
toţi ceilalţi apostoli şi-au dorit 
cel mai mult împărăţia ceruri-
lor, i-au depăşit pe toţi ceilalţi 
în căutarea lui Dumnezeu. Iată 
cum se încheie istorisirea de-
spre Apostolul Andrei cuprinsă 
în Sinaxarul său: „Acum şade 
la masa cea gătită lui, după 
făgăduinţa cea nemincinoasă, 
ca să mîncaţi şi să beţi la masa 
Mea, întru Împărăţia Mea. Şi se 

roagă neîncetat pentru noi, cei 
luminaţi prin propovăduirea 
lui, ca de păcate pocăindu-ne şi 
curăţindu-ne să ne învrednicim 
şi noi aceleiaşi Împărăţii, cu da-
rul Domnului nostru Iisus Hris-
tos, căruia I se cuvine toată sla-
va şi închinăciunea, împreună şi 
Părintelui Său, Celui fără de în-
ceput, şi Preasfântului, Bunului 
şi de viaţă făcătorului Său Duh, 
acum şi pururea şi în vecii ve-
cilor. Amin”. În paginile Sfintei 
Scripturi, Apostolul Andrei nu 
a mai fost pomenit cu numele, 
în afara acestor evenimente de 
la început. Ştim că a petrecut 
în ascultare de Mântuitorul şi 
în dragostea faţă de Dumne-
zeu, predicând cu multă râvnă 
şi smerenie Evanghelia mân-
tuirii până când a luat cununa 
mucenicească la Patras, în Gre-
cia. Andrei a trecut şi prin Do-
brogea şi pe la Gurile Dunării, 
a vindecat păcatul şi a alungat 
diavolii, şi a chemat la mântuire 
pe strămoşii noştri.

Marius NEDELCU
(sursa: ziarullumina.ro)

„Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni”. Chipul evanghelic al Sfântului Apostol Andrei
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Postul Naşterii Domnului nostru Iisus 
Hristos este şi pentru studenţii Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” 
din Arad  o perioadă de intensificare 
a pregătirii duhovniceşti, de sfinţite a 
gândurilor, a trupului şi sufletului, prin 
participarea la Sfânta Liturghie, prin 
înfrânare de la mâncare şi băutură, prin 
înmulţirea rugăciunii personale şi alte 
nevoinţe prin care au căutat dobândirea 
darurilor dumnezeieşti.  Postul Naşterii 
Domnului este o chemare la pocăinţă, 
la desăvârşire sufletească pentru a pri-
mi aşa cum se cuvine pe Mântuitorul 
Hristos. În prima zi a postului s-a citit 
rugăciunea ce se citeşte la începutul 
fiecărui post prin care cerem lui Dum-
nezeu, să ne întărească cu puterea Lui 
spre slava numelui Său cel sfânt, spre 
iertarea păcatelor noastre, spre omorârea 
patimilor  şi stârpirea a tot păcatul dar şi 
pentru a spori în virtute prin petrecerea 
în mod bineplăcut lui Dumnezeu în toate 
zilele vieţii noastre, ştiut fiind că fără 
ajutorul lui Dumnezeu nu putem face 
nimic (Ioan 15,5). În fiecare dimineaţă 
s-a săvârşit Sfânta Liturghie, urmată de 
un cuvânt de învăţătură din partea un-
uia dintre studenţii facultăţii. Studentul 
Ursu Mihail-Iuliu a arătat că „Scopul 
postului este redobândirea dreptei 
raportări la Dumnezeu şi la creaţie. Atât 
trupeşte cât şi sufleteşte. Trupul nostru 
este însufleţit şi sufletul întrupat, nu se 
pot zidi separat, ele se influenţează re-
ciproc. Astfel trebuie să urmăm sfatul 
lui Avva Longhin care spune: «Dă sânge 
şi ia duh». Trebuie  să oferim trupului 
doar cele necesare pentru a ne folosi de 
el pentru lucrarea virtuţilor sufletului nu 
să-i împlinim poftele. Astfel vom curăţa 
templul Duhului Sfânt şi atunci vom 
întâmpina sărbătoarea Naşterii Domnu-
lui cu nădejdea împlinirii făgăduinţei:« 
Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cu-
vântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, 
şi vom veni la el şi vom face locaş la 
el»(Ioan 14,23)”. În prima zi a Postului 
Naşterii Domnului cinstim pe Cuvio-
sul Paisie de la Neamţ. În Autobiogra-

fia unui stareţ el spune: „Începătorii 
nu pot niciodată să adapteze cărţile, 
stării lor proprii, ci sunt invariabil luaţi 
de valul cărţii... dacă o carte vorbeşte 
de ascultarea necondiţionată sub în-
drumarea unui părinte de Dumnezeu 
purtător, începătorul va simţi inevitabil 
o dorinţă după cea mai strictă viaţă în 
supunere desăvârşită faţă de un bătrân. 
Dumnezeu nu a dat vremurilor noastre 
această vieţuire, dar cărţile Sfinţilor 
Părinţi care o zugrăvesc, pot înrâuri atât 
de puternic un începător, încât din lipsă 
de experienţă şi neştiinţă el se poate 
uşor hotărî să lase locul în care trăieşte 
şi unde are totul pentru a lucra mân-
tuirea lui şi să înainteze duhovniceşte 
şi să rătăcească căutând visul imposi-
bil  al unei vieţi desăvârşite ce s-a im-
primat viu şi nălucitor în închipuirea 
sa. Sfinţii Părinţi scriau despre marile 

daruri duhovniceşti nu atât ca cineva 
să năzuiască fără discernământ să le 
împlinească ci pentru ca a aceia ce nu 
le au să-şi recunoască propria neputinţă 
şi marile neajunsuri şi să se plece spre 
smerenie, care e de mare trebuinţă pentru 
cei ce caută mântuirea”a. Dar atât pen-
tru dobândirea smerenie dar şi pentru  a 
învăţa din ele calea spre mântuirea sufl-
etului, Cuviosul Paisie îndeamnă:”Să nu 
zici părinte că ajunge una sau două cărţi 
pentru edificarea sufletului. Doar nici 
albina nu adună mierea dintr-o floare 
sau două ci din mai multe. Aşa şi pe cel 
ce citeşte cărţile Sfinţilor Părinţi, una 
îl învaţă credinţa sau dreapta cugetare, 
alta îi vorbeşte de tăcere şi rugăciune, 
alta îi spune de ascultare, smerenie şi 
răbdare, alta îi propovăduieşte iubi-
rea către Dumnezeu şi aproapele. În 
scurt din multe scrieri patristice omul 

învaţă viaţa evanghelică”b. Despre el 
se spune că „citea Scriptura din pricina 
iubirii sale pentru Domnul şi dorind cu 
osârdie să-I slujească prin lucrarea po-
runcilor Lui...El îşi pironea mintea sa 
în scripturi şi îşi unea sufletul său cu 
Dumnezeu prin iubire şi rugăciune, ur-
mând porunca Mântuitorului:«Cercetaţi 
Scripturile fiindcă credeţi că în ele 
aveţi viaţa veşnică» (Ioan 5,39).  În ce 
priveşte postul, pentru Cuviosul Paisie 
era ceva firesc pentru el, mânca foarte 
puţin şi niciodată nu-şi dezlega postul 
pentru bătrâneţe sau slăbiciune. Băutură 
spirtoasă n-a băut din tinereţele salec. 
Despre înfăţişarea lui se spune că: faţa 
lui era albă şi luminoasă şi uscată din în-
frânare. Căutătura lui lină şi blândă. Era 
blând la nărav şi liniştit, cuvântul era 
smerit şi lipsit de îndrăzneală, ochii lui 
vărsau lacrimid.  S-a mutat din această 
viaţă la 15 noiembrie 1794, şi a fost 
aşezat cu linişte şi pace la Mănăstirea 
Neamţ. Postul Naşterii Domnului este 
un prilej de a-L cunoaşte pe Dumnezeu 
şi a dobândi astfel fericirea Împărăţiei 
cerurilor precum învaţă troparul praz-
nicului: „Nașterea Ta, Hristoase, Dum-
nezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina 
cunoștinței; că întru dânsa cei ce slu-
jeau stelelor, de la stea s-au învățat să 
se închine Ție, Soarelui dreptatii, și să 
Te cunoască pe Tine, Răsaritul cel de 
sus, Doamne, slavă Ție”.

Pr. Ioan LAZĂR

NOTE:
a. Cuviosul Paisie de la Neamţ ( 

elicikovski), Autobiografie unui stareţ, 
Editura Deisis, Sibiu, 1996, p. 14

b. Cuviosul Paisie de la Neamţ 
(Velicikovski), Autobiografie unui stareţ, p. 
34

c. Cuviosul Paisie de la Neamţ 
(Velicikovski), Autobiografie unui stareţ, p. 
268

d. Cuviosul Paisie de la Neamţ 
(Velicikovski), Autobiografie unui stareţ, 
pp. 287-288

Începutul Postului Naşterii Domnului la Facultatea de Teologie din Arad

Sala „Regele Ferdinand” a Pri-
măriei Aradului s-a dovedit a fi 
neîncăpătoare pentru conferința 
de luni seara (21 noiembrie 
2016) a Părintelui Constantin 
Necula. Cei prezenți s-au bu-
curat de prezența, expunerea și 
de dialogul cu invitatul atât de 
mult așteptat de bunici, părinți, 
tineri și copii din județul Arad, 
dar și din participanți veniți din 
Timișoara, Oradea și Deva.

Părintele Constantin a sub-
liniat, printre multe altele, fap-
tul că mărturisirea Cuvântului 
lui Dumnezeu poate astăzi să 
întâlnească închidere și refuz, 
moduri de a gândi și de a trăi 
care sunt depărtate de căutarea 
lui Dumnezeu și a adevărului. 
Omul contemporan este ad-
esea încurcat și nu reușește 
să găsească răspuns la atâtea 

întrebări care-i agită mintea sa 
cu referință la sensul vieții și 
la problemele care locuiesc în 
adâncul inimii sale. Omul nu 
poate eluda aceste întrebări care 
ating semnificația despre sine și 
a realității, nu poate trăi într-o 

singură dimensiune! În schimb, 
adesea este îndepărtat de 
căutarea esențialului în viață, în 
timp ce îi este propusă o fericire 
efemeră care mulțumește pen-
tru un moment, dar lasă, foarte 
repede, tristețe și insatisfacție. 

Lumea de astăzi are nevoie de 
persoane care să vestească și 
să mărturisească faptul că Ii-
sus Hristos ne învață arta de a 
trăi, drumul adevăratei fericiri, 
bucuria de a fi creștin, pen-
tru că El însuși este drumul 

vieții; persoane care să aibă ele 
însele înainte de toate privirea 
îndreptată spre Iisus, Fiul lui 
Dumnezeu: cuvântul vestirii 
trebuie să fie mereu cufun-
dat într-un raport intens cu El, 
într-o intensă viață de credință, 
fapte bune și rugăciune.

Lumea de astăzi are nevoie 
de persoane care să-i vorbească 
lui Dumnezeu, pentru a putea 
vorbi despre Dumnezeu. Și tre-
buie să ne amintim mereu și că 
Iisus Hristos nu a mântuit lumea 
prin cuvinte frumoase sau mi-
jloace vizibile, ci prin exemplu 
cel mai desăvârșit, prin Crucea 
Sa și Învierea Sa. Biserica este 
mamă, spațiul tuturor celor 
mântuiți, locul bucuriei, comu-
niunea sfinților, care privesc cu 
dragoste la noi.

Arhim. Teofan Mada

Părintele Constantin Necula a conferenţiat la Arad
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ŞTIRI

Hramul bisericii vechi a Mănăstirii Hodoş-

Bodrog

În ziua praznicului Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică, 21 noiembrie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului a fost prezent în mi-
jlocul obştii monahale şi pelerinilor de la Mănăstirea 
Hodoş-Bodrog, pentru a prăznui hramul bisericii celei 
vechi. Aceasta este cea mai veche construcţie din ans-
amblul mănăstiresc datând din a doua jumătate a sec. 
XIV, mai precis din anul 1370. Construcţia bisericii 
este executată în stil triconc  bizantin, stil răspândit în 
întregul Orient creştin, iar începând din sec. XIV şi în 
Ţările Române. Amintim şi faptul că două din biseri-
cile mănăstirilor Sfântului Munte poartă acelaşi hram; 
lucru care ne îndreptăţeşte să evidenţiem legătura aces-
tui străvechi aşezământ monahal din parte de Vest a 
ţării, cu lumea bizantină.

Cu acest prilej binecuvântat, Chiriarhul a săvârşit 
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie arhierească, încon-
jurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învățătură pus sub titlul ,,În Biserica 
slavei sfinte”, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit credincioșilor 
despre ţinuta creştină după exemplul Maicii Domnului 
în Biserică şi faţă de aceasta, privită atât ca instituţie 
cât şi ca sfânt locaş. În anul omagial dedicat educaţiei 
religioase a tineretului creştin ortodox este de stăruit 

aparte, desigur, pe latura respectivă, a subliniat Ierar-
hul arădean.

În acest cadru sărbătoresc a fost sărbătorită astăzi de 
către vieţuitorii şi pelerinii arădeni ocrotitoarea Sfintei 
Mănăstiri a Bodrogului, care de altfel este ocrotitoarea 
tuturor mănăstirilor şi a tuturor monahilor, este de fapt 
prima monahie, ea trăind în Sfânta Sfintelor o viaţă 
desăvârşită, model de viaţă la care este chemat orice 
monah sau monahie.

La final, în numele tuturor vieţuitorilor şi cre-
dincioşilor prezenţi, părintele stareţ Grigorie Timiş, a 
mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru participarea la 
hramul bisericii vechi a mănăstirii şi pentru toată dra-
gostea şi purtarea de grijă faţă de obştea monahală din 
această străveche vatră monahală.

Slujire arhierească în Parohia Şimand

În Duminica a 26-a după Rusalii, 20 noiembrie 2016, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cu 
hramul ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, din 
Parohia Şimand, dând curs invitaţiei părintelui paroh 
Gabriel Gosta. Din sobor, pe lângă părinţii slujitori 
din această parohie şi cele învecinate, a făcut parte şi 
părintele Petru Puşcaş, din Parohia Gyula, ca delegat al 
Preasfinţitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodocşilor 
Români din Ungaria.

Cuvântul de învăţătură adresat de Chiriarh a fost pus 
sub titlul ,,Rodire şi nerodire” (cf. Efeseni 5; Luca 12) 
şi în legătură cu Cazania despre moartea năpraznică, 
cu referire la parabola duminicală a bogatului căruia i-
a rodit ţarina, în cele trebuitoare pentru viaţa trupească 
fără cugetarea la nevoile sufletului. Or, datoria creştină 
este aceea de a stabili echilibrul dorit între cele ale 
vieţii trupeşti şi cele sufleteşti. Rodirea celor materiale 
fără implicaţiile spirituale, ca de exemplu angajarea în 
ajutorarea celor din nevoile de orice fel, nu aduce folo-

sul aşteptat. Ori, o rodire în plan duhovnicesc va avea 
ca urmare sigură şi o bună chivernisire a celor trebu-
itoare vieţii trupului într-un chip benefic pentru toţi cei 
cuprinşi într-un cadru umanitar.

În continuarea cuvântului Înaltpreasfinţiei Sale, 
părintele paroh Gabriel Gosta a dat citire Pastoralei 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la pri-
ma Duminică a Postului Naşterii Domnului din anul 
2016.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Ierarhul arădean, 
înconjurat de soborul de slujitori, a săvârşit Slujba 
Parastasului la un an de la trecerea la cele veşnice a 
vrednicului părinte ic.stavr. Leonte Para, fost paroh 
al acestei biserici pentru mai bine de patru decenii, 
ocupând în acelaşi timp şi funcţii administrative la niv-
el eparhial, în Adunarea şi Consistoriul Eparhial. Cu 
acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa adresează un părintesc 
cuvânt familiei şi credincioşilor prezenţi, arătându-l pe 
cel regretat ca frumoasă pildă de lucrare a pământului 
ce simbolizează fiinţa umană, aceia pe care slujirea 
preoţească a sfinţit-o, aşa cum vrea să ilustreze şi prov-
erbul cunoscut, anume că: ,,omul sfinţeşte locul”.

La final, părintele Gosta Gabriel a mulţumit 
Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei atât în numele 
preoţilor slujitori, al numeroşilor credincioşi prezenţi, 
cât şi al familiei părintelui Para Leonte, pentru dra-
gostea şi grija părintească pe care a arătat-o faţă de 
parohia Şimand, dând curs de fiecare dată invitaţiilor 
adresate cu diferite prilejuri, fie de bucurie, fie de în-
tristare.
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