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EDITORIAL

Anul şcolar 2019-2020 debutează în 
această săptămână. Emoţiile animă pe 
toţi cei implicaţi: elevi, părinţii şi rudele 
acestora, profesori şi comunitate.

Cât priveşte pe elevi, în rândul a -
cestora pot fi observate câteva atitu-
dini diferenţiate în funcţie de categoria 
educaţională.

Astfel, putem descifra o emoţie fi-
rească, neprefăcută pe chipurile şi în 
su  fletele şcolarilor din ciclul primar. 
Încă, pentru ei, prima zi de deschidere, 
cât şi parcursul întregului an şcolar, mai 
păstrează un fior curat, de descoperire. 
Dorinţa de cunoaştere, atracţia noilor 
cunoştinţe împărtăşite, cu măiestrie, de 
învăţător, fascinează şi animă inima şi 
mintea lor spre o continuă căutare. Toc-
mai de aceea ei aşteaptă, cu nerăbdare, 
următoarea zi de şcoală. 

Odată cu accederea în gimnaziu şi, 
mai apoi, în liceu atitudinea se schimbă. 
Parcă a dispărut aerul magic. Facto-
rii care concură la această stare sunt 
diverşi.

Aici putem socoti ca important, pe 
baza multiplelor cercetări întreprinse 
în ultimul deceniu, mirajul adus de in-
teracţiunea cu ceea ce înseamnă univer-
sul gadget-urilor (telefoane inteligente, 
tablete etc.) care-i închid pe mult prea 
tinerii utilizatori într-o lume ruptă de 
ceea ce înseamnă realitatea imediată. 
Consecinţele nu întârzie să apară, să se 
manifeste. Dispare, încet, încet aspiraţia 
tinerilor după adevărata cunoaştere, se 
erodează profund ierarhia valorilor, ceea 
ce duce la slăbirea voinţei în urmarea 
unor principii de viaţă. Apoi, abundenţa 
de informaţii care sunt vehiculate în 
acest mediu plasează ca neinteresante 
conţinuturile şi modalităţile tradiţionale 
de transmitere a cunoştinţelor, din siste-
mul şcolar.

Acestora li se adaugă şi contextul în 
care se desfăşoară astăzi demer sul ins-
titiţional-şcolar. Multiplele trans formări 
care s-au produs în sistemul educaţional 
de la noi, în decursul ultimelor trei dece-
nii, nu au generat rezultate mulţumitoare 
pentru societate. Examenele desfăşurate 
la sfârşitul ciclurilor gimnaziale şi lice-
ale evidenţiază procente slabe de promo-
vabilitate. De asemenea, notele obţinute 
nu sunt dintre cele care să demonstreze 

o bună asimilare a cunoştinţelor. Toc-
mai de aceea şi barometrele de măsurare 
sociologică raportează proporţii ridicate 
de dezaprobare în rândul populaţiei, ca-
re receptează ca negativ modul în care 
este gestionată politica educaţională de 
la noi din ţară.

Aici trebuie să intervină ceilalţi acto-
ri menţionaţi: părinţi, profesori şi comu-
nitate, între care, un loc central îl ocupă 
Biserica, prin preoţii ei. 

Părinţilor le revine un rol extrem de 
important. Grija pentru câştigarea celor 
necesare traiului îi aduc, adeseori, în 
situaţia de a nu mai participa, în chip 
activ, la procesul educaţional al copi-
ilor lor. La criza sistemului ei răspund 
cu procurarea unor ore în particular, 
în încercarea de a suplini lipsurile din 
şcoală.

Tocmai de aceea e nevoie de o rese-
tare a atitudinii. 

Autorul biblic ne îndrumă cu urmă-
toarele cuvinte: „Să le întipăreşti [porun‑
cile lui Dumnezeu] fiilor tăi şi să vorbeşti 
de ele când vei fi acasă, când vei pleca 
în călătorie, când te vei culca şi când te 
vei scula.” (Deuteronomul 6, 7).

Profesorilor le revine sarcina de a le 
transfera copiilor informaţiile din manu-
ale într-un chip cât mai atractiv posibil, 
tocmai pentru ca aura de mister şi de bu-
curie să fie cât mai prezentă.

În sfârşit, Biserica vine să aureo-
leze tot acest efort al demersului edu-
caţional, conştientizându-ne de conlu-
crarea noastră cu Dumnezeu. Tocmai 
din această cauză, la fiecare început de 
an şcolar, preotul, împreună cu elevii, 
cu părinţii şi cu profesorii se plasează, 
prin rugăciune, sub binecuvântarea Ce-
lui de Sus: Doamne, Dumnezeul nostru, 
Care cu chipul Tău ne‑ai cinstit pe noi 
oamenii şi ne‑ai îmbrăcat cu voie de 
sine stăpânitoare; Cel care ai intrat în 
Biserică la înjumătăţirea Praznicului 
şi ai învăţat pe oameni, încât se mirau 
popoarele şi ziceau: De unde ştie Aces‑
ta Scriptura, nefiind învăţat? Şi David 
grăieşte: Veniţi, fiilor, ascultaţi‑mă pe 
mine şi vă voi învăţa pe voi frica Dom‑
nului. Cel ce ai învăţat pe Solomon 
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Familia, Biserica şi Şcoala (II)

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei 
Cruci ocupă un rol deosebit în şirul peri-
copelor evanghelice care parcurg anul 
bisericesc, fiind o duminică specială 
care ne pregăteşte de marele praznic al 
Înălţării Sfintei Cruci. 

Textul Evangheliei Duminicii di-
naintea Înălţării Sfintei Cruci ne pre-
zintă un fragment scurt, dar plin de 
învăţături, dintr-o convorbire pe care 
Mântuitorul a avut-o cu Nicodim, un 
fariseu mânat de dorinţa de a cunoaşte 
adevărul despre Iisus, neştiind că 
această întâlnire de taină îl va întoarce 
o dată pentru totdeauna din întunericul 
necunoştinţei spre lumina adevărului. 
Cu alte cuvinte, Mântuitorul Iisus Hris-
tos se descoperă celui care Îl caută şi 
vrea să stea de vorbă cu El, pentru că 
„Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în 
lume ca să judece lumea, ci ca lumea să 
se mântuiască prin El” (Ioan 3, 17). Dar, 
pentru a ajunge fiecare dintre noi să ne 
mântuim sufletul, este nevoie să mer-
gem pe această cale a întâlnirii noastre 
cu Fiul Omului, Cel care s-a pogorât din 
cer ca să ne înalţe la cer. Această cale, 
această scară spre cer, este Crucea. O 
cale pe care suie El, mai întâi, dar pe 
care suntem chemaţi să ne suim şi noi, 
pe urmele Lui. Este scara lui Hristos şi 
scara noastră deopotrivă. Şi tocmai la ea 
se referă Mântuitorul în textul Evanghe-
liei, când, fără legătură aparentă cu cele 
de până atunci, se referă la Moise care 

a înălţat şarpele în pustie: „Şi după cum 
Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa 
trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot 
cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică” (Ioan 3, 14-15). 

Episodul şarpelui de aramă cu 
stâl pul pe care acesta a fost înălţat de 
Moise la porunca lui Dumnezeu (Nu-
merii 21, 6-9) este una dintre cele mai 
importante prefigurări ale Crucii în 
Vechiul Testament. Semnificaţia acelui 
moment este explicată foarte frumos 
de Sfinţii Părinţi: „Tot ca figură şi ca 
semn a fost şi ridicarea Crucii aceleia 
făcute împotriva şerpilor care muşcau 
pe fiii lui Israel, pentru mântuirea celor 
ce aveau să creadă că încă de atunci s-a 
propovăduit moartea şarpelui şi mântu-
irea celor muşcaţi şi care se refugiau la 
Cel Care avea să fie răstignit” (Sfântul 
Iustin Martirul şi Filosoful, Dialogul 
cu iudeul Trifon). Sfântul Ioan Gură de 
Aur spune că această vindecare a oa-
menilor care erau muşcaţi de şerpi era 
o preînchipuire a Crucii Mântuitorului 
Iisus Hristos. În acest sens: „Nu vedeţi 
potrivirea chipului cu adevărul? Atunci 
evreii au scăpat de moarte, dar de o 
moarte temporală; acum credincioşii 
sunt scăpaţi de moartea veşnică. Atunci 
şarpele înălţat în aer vindeca muşcăturile 
şerpilor; Iisus vindecă rănile pe care le 
face dragonul duhovnicesc (diavolul). 
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Crucea scară către cer
Duminica dinaintea Înălţării Sfi ntei Cruci

„Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în 
cer. Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său 
Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis 
Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea.” (Ioan 
3,13-17)
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Că a căutat spre smerenia 
roabei Sale. Că, iată, de acum 
mă vor ferici toate neamurile. 
(Luca 1,48)

Maica Domnului nu şi-a 
aşternut în scris gândurile, nici 
iubirea ei pentru Dumnezeu şi 
Fiul ei, nici durerile sufletului 
în vremea Răstignirii Domnu-
lui Iisus Hristos, pentru că nu 
le-am fi putut înţelege – iubi-
rea ei pentru Dumnezeu e mai 
puternică şi mai tare decât iu-
birea heruvimilor şi a serafi-
milor. Chiar dacă viaţa Maicii 
Domnului e învăluită într-o 
tăcere sfântă, Bisericii i-a dat 
Domnul să cunoască faptul că 
iubirea ei îmbrăţişează întreaga 
lume. Ea viază în ceruri şi vede 
neîncetat slava lui Dumnezeu, 
dar nu ne uită nici pe noi, cei 
care avem trebuinţă de-al ei 
ajutor. Acoperă cu milostivirea 
ei tot pământul şi toată suflarea 
omenească.

Pe Preacurata Sa Maică, 
Domnul Iisus Hristos ne-a dă-
ruit-o, fiind bucuria şi nădejdea 
noastră. Ea este Maica noastră 
după duh şi, ca om, este aproape 
de noi după fire. Pilda vieţii ei 
constituie pentru credincioşii 
creştini o „candelă aprinsă”. Ei 
ne adresăm în rugăciunile noas-
tre, pe ea o lăudăm şi o cinstim, 
însă suntem datori să-i urmăm 
dragostea şi devotamentul faţă 
de Mântuitorul Iisus Hristos. 
Preacinstirea pe care o acor-
dăm Maicii Domnului este 

după voia lui Dumnezeu şi de 
această preacinstire dată Maicii 
Se bucură Fiul, iar mărirea ce se 
dă Fiului trebuie să se reverse 
asupra Maicii Sale, de aceea cu 
adevărat o fericesc toate neamu-
rile şi toată făptura o preaînalţă. 
„Nimeni nu vine la Tatăl Meu 
decât prin Mine” (Ioan 14,6) ne 
spune Mântuitorul. Asemenea, 
nimeni nu poate ajunge la mi-
lostivirea lui Hristos dacă nu o 
cheamă în rugăciune pe Maica 
Domnului.

În vreme ce pentru Domnul 
nostru Iisus Hristos avem un 
dublu sentiment, de iubire pen-
tru Mântuitor dar şi de teamă 
pentru Judecător, pentru Maica 
Domnului nu avem decât un sen-
timent de iubire, pentru că este 
pururea rugătoare pentru noi. 
Pentru viaţa ei sfântă şi pentru 
faptele dumnezeieşti săvârşite 
prin ea este adânc călăuzitoare, 
ocrotitoare şi rugătoare pentru 
tot neamul omenesc.

Maica Domnului este icoană 
a Bisericii care se roagă şi care 
îndeamnă la rugăciune şi la 
ascultare: „Faceţi orice vă va 
spune” (Ioan 2,5), adică păziţi 
poruncile Lui „şi toate câte veţi 
cere, rugându-vă cu credinţă, 
veţi primi” (Matei 21,22). Se 
roagă lui Hristos şi mijloceşte 
pururea pentru noi. Ea este în-
truparea evlaviei, exemplul 
vieţii ei trăite în rugăciune fi-
ind urmat de credincioşi. Mai-
ca Domnului este luată drept 

model pentru curajul deciziilor, 
pentru sinceritatea mărturiilor şi 
pentru cumpătarea în păstrarea 
tăcerii.

Aşa cum obişnuim să ne 
bucurăm la Naşterea Mântu-
itorului, tot aşa trebuie să ne 
bucurăm şi la naşterea Maicii 
lui Hristos deoarece, când o 
slăvim pe Maică, noi pe Fiu Îl 
slăvim, iar când Îl preamărim 
pe Fiu, pe Maică o preamărim.

Pe Născătoarea de Dumne-
zeu şi pururea Fecioara Maria o 
cinstim şi ca pe „Maică a Vieţii”, 
căci ea L-a născut pe Cel Care 
este Viaţa cea adevărată şi iz-
vorul vieţii (Ioan 1,4). Maica 
Domnului este modelul suprem 
al vieţuirii noastre în Hristos.

Toate acestea conturează 
sau, mai bine zis, zugrăvesc ico-
ana aceleia căreia Sfânta noastră 
Biserică i se adresează la Sfânta 
Liturghie astfel: „Pe Preasfân-
ta, Preacurata, Preabinecuvân-
tata, mărita Stăpâna noastră, 
de Dumnezeu Născătoarea şi 
pururea Fecioara Maria, cu toţi 
sfinţii să o pomenim”.

În lumina paginilor Sfintei 
Scripturi şi după tradiţia Bi-
sericii, Maica Domnului, este 
„nor prealuminat” care apără, 
ocroteşte şi miluieşte pe toţi cei 
ce ridică rugăciuni către ea, că 
poate toate câte voieşte.

(doxologia.ro)

Maica Domnului - icoană a Bisericii şi ajutor al mântuirii noastre
Acolo, cel ce privea cu ochii trupului era vindecat; aici cel ce vede 
cu ochii sufletului se uşurează de toate păcatele sale. Acolo spân-
zura un chip de aramă, care reprezenta un şarpe; aici trupul Domnu-
lui pe care l-a format Duhul Sfânt. Acolo, un şarpe muşca şi un şarpe 
vindeca; aici moartea biruieşte moartea şi moartea dăruieşte viaţă”.

Aşadar, şarpele de aramă al lui Moise dădea viaţa pământească; 
Iisus înălţat pe Cruce oferă viaţa veşnică. Crucea, cu Cel răstignit 
pe ea, devine astfel dătătoare de viaţă lumii. Dar este de precizat un 
lucru: ca să ai viaţă, nu e suficient să priveşti numai la Cruce şi la 
Iisus răstignit pe ea, ci trebuie să şi crezi în puterea ei. Aşadar, şi în 
Vechiul Testament se vindecau numai aceia care priveau la şarpe. 
Şarpele ca instrument de salvare exista, dar cei care nu voiau să 
privească la el mureau. Hristos Cel înălţat pe lemnul Crucii poate 
fi văzut de către oricine, dar numai aceia trăiesc, care cred în El.

Prin moartea Sa, Hristos Domnul a biruit păcatul şi moartea, 
iar prin Învierea Sa din  morţi a arătat slava Crucii ca fiind slavă a 
iubirii Sale jertfelnice, sfinţitoare şi de viaţă făcătoare. De aceea, 
cântăm noi în fiecare Duminică: „Iată, prin cruce, a venit mântuire 
la toată lumea”. Crucea devine o scară pentru toată lumea, o scară 
a ambelor sensuri deopotrivă, scară pe care când cobori, te înalţi, 
moartea şi înviere prin naşterea din apă şi din Duh, adică Sfânta 
Taină a Botezului, la care face şi Mântuitorul în convorbirea cu 
Nicodim.Există însă şi un al doilea înţeles al scării, Crucea, care 
nu îl contrazice pe el dintâi. Iar acest înţeles este legat de Maica 
Domnului, cea care este şi ea o scară cu ambele sensuri. Pentru că 
dacă Fiul lui Dumnezeu S-a coborât, făcându-Se Om, prin Maica 
Domnului, El S-a suit la cer cu umanitatea pe care a luat-o din 
pântecele ei. Iar dacă prin Eva cea veche ne-a adus blestem şi mo-
arte, Maica Domnului sau Eva cea nouă ne-a adus binecuvântare 
şi viaţă veşnică. Dar, Maica Domnului nu este numai ,,scară pentru 
Dumnezeu” ci şi scară pentru fiecare dintre noi, cei care voim să 
ne suim la Dumnezeu. Maica Domnului a devenit modelul nostru 
pe calea înălţării la cer, prin faptul că ne-a precedat, spunându-se 
pe drept cuvânt că Născătoarea de Dumnezeu este, prin excelenţă, 
chipul creştinului desăvârşit. 

Aşadar, Crucea este semnul iubirii, pe care trebuie să ni-l însuşim 
pentru a putea trece peste toate problemele şi ispitele vieţii, urcând 
spre Dumnezeu şi întâlnindu-ne cu el în peştera sufletului nostru: 
,,Pentru că Dumnezeu aşa a iubit 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).
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Diaspora românească este o 
realitate incontestabilă în întrea-
ga lume occidentală, şi, prin 
urmare, şi în spaţiul german. În 
toate aşezările umane mai com-
pacte s-au grupat şi românii 
ortodocşi din Germania. La mij-
locul secolului trecut emigraţia 
românească avea mai mult 
cauze politice, românii încer-
când să scape din lagărul aşa-
zis socialist, refugiindu-se în 
lumea liberă din Occident. Dar, 
în ultimele decenii s-a putut 
observa un exod al românilor, 
de toate profesiile, în spaţiul 
european apusean, pentru o 
mai bună afirmare în plan pro-
fesional, pentru condiţii de 
muncă mai bune şi desigur, nu 
în ultimul rând, pentru un trai 
mai îmbelşugat, decât îl putea 
oferi acestora România.

Dacă în secolul trecut româ-
nii s-au aşezat în Germania în 
marile metropole sau în jurul 
acestora ca: München, Frank-
furt, Freiburg im Breisgau, 
Berlin, Stuttgart, Hamburg etc., 
în ultimele decenii românii au 
ales să trăiască şi în orăşele 
mai mici, dar, ospitaliere, în 
care au căutat să-şi găsească 
un loc de vieţuire şi de muncă. 
Prin urmare, aceştia au dus cu 
ei şi identitatea lor creştină 
ortodoxă, pe care au simţit ne-
voia să o afirme chiar mai ac-
centuat, decât o făceau aceasta 

în România.  
Aşa se explică numărul mare 

de parohii ortodoxe române e-
xistente în Germania, aflate sub 
jurisdicţia Mitropoliei Orto-
doxe Române a Germaniei, 
Europei Centrale şi de Nord cu 
sediul la Nürnberg. Numărul 
parohiilor existente în cadrul 
acestei Mitropolii depăşeşte cu 
mult cifra de o sută. 

Dintre parohiile mai recent 
înfiinţate în Germania se află 
şi Parohia  ortodoxă română cu 
hramul „Înălţarea Domnului” şi 
„Sfântul Ierarh Bonifaţie”, din 
oraşul german Fulda, parohie 
înfiinţată în anul 2016, aflată 
sub păstorirea tânărului şi vred-
nicului preot Viorel Dîrdîiac. 
Această parohie  este tânără nu 
numai prin data înfiinţării ei, ci 
şi prin membrii parohiei care 
în majoritatea lor covârşitoare 
sunt tineri, între 25 şi 55 de ani. 
Mulţi dintre aceştia sunt medici 
şi implicaţi activ în bunul mers 
al parohiei: cântarea de strană, 
Consiliul şi Comitetul paro-
hial, precum şi în alte activităţi 
bisericeşti, sub coordonarea 
vrednicului Preot Viorel Dîrdîi-
ac.

În Duminica a zecea după 
Rusalii, în 25 august 2019, 
credincioşii acestei parohii 
au avut bucuria de a avea în 
mijlocul lor pe Preotul Prof. 
Univ. Dr. Ioan Tulcan, de la 

facultatea de teologie din Arad, 
care a slujit împreună cu pre-
otul paroh al acestei parohii şi 
a rostit cuvântul de învăţătură 
legat de textul evanghelic citit 
la Sfânta Liturghie despre vin-
decarea fiului lunatic (cf. Matei 
17, 14-23). Părintele Tulcan 
a evidenţiat în cuvântul său, 
virtuţile pe care le-a manife-
stat tatăl îndurerat din Evan-
ghelie, pentru fiul său grav bol-
nav. Între aceste virtuţi au fost 
menţionate următoarele: dragos-
tea jertfelnică şi responsabilă 
a tatălui pentru fiul său; smere-
nia sa, rugăciunea stăruitoare, 
speranţa în ajutorul lui Iisus 
Hristos şi credinţa sa puternică 
în Cel Care S-a dovedit a fi ul-
tima sursă de ajutor pentru el şi 
fiul său. Aceste virtuţi ale tatălui 
din Evanghelia acestei duminici 
sunt deosebit de grăitoare pen-
tru fiecare părinte, pentru toţi 
credincioşii, care caută ajutor, 
izbăvire, vindecare şi mântuire. 

Această duminică a fost 
asemenea unei oaze duhovni-
ceşti, în care cu toţii, preoţi şi 
credincioşi ai parohiei ortodoxe 
române din Fulda, s-au bucurat 
şi înviorat duhovniceşte sub lu-
mina harului lui Iisus Hristos, 
Doctorul sufletelor şi al trupu-
rilor noastre. 

Rep.

înţelepciunea, Dumnezeule al tuturor, Cuvântule, Împărate al tu‑
turor, deschide sufletul şi inima, gura şi mintea robilor Tăi (N), ca 
să priceapă şi să înveţe şi să facă voia Ta; şi‑îi fereşte pe dânşii 
de toată ispita diavolească, păzindu‑i în toate zilele vieţii lor, 
şi făcându‑i să sporească totdeauna în toate poruncile Tale, cu 
rugăciunile preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Că 
Tu eşti cercetătorul sufletelor şi al trupurilor noastre, Hristoase 
Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Tatălui şi 
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu această nădejde să păşim toţi în acest nou an şcolar, fiind mereu 
convinşi că numai implicarea activă, bine gândită şi plasată sub ad-
umbrirea luminoasă a lui Dumnezeu va rodi în timp, în copiii noştri.

Familia, Biserica şi Şcoala (II)

Misiune religioasă în parohia ortodoxă română din oraşul 
Fulda (Bavaria - Germania)
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Noi doctori în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad
Zilele de 2 şi 3 septembrie 
2019 au adus, pentru Şcoala 
doctorală a Facultăţii de Teolo-
gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” 
din cadrul universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, susţinerea a 
noi patru teze de doctorat elab-
orate la disciplinele Teologie 
Dogmatică şi  Drept canonic.

Astfel, în prima zi şi-au pre-
zentat demersurile de cercetare, 
în aria teologiei dogmatice, 
doi candidaţi. Din comisia de 
evaluare au făcut parte părinţii 
profesori: Constantin Rus, ca 
preşedinte, iar ca membri Ştefan 
Buchiu, de la Facultatea de Te-
ologie Ortodoxă „Justinian Pa-
triarhul” din Bucureşti; Nicolae 
Răzvan Stan, de la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Craiova; 
Ioan Tulcan, de la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Arad. 

Cea dintâi prezentare a a-
parţinut dlui. Vasile Suciu, 
proiectul de cercetare fiind in-
titulat: Eclesiologia ortodoxă 
în gândirea lui Paul Evdoki‑
mov şi valoarea ei ecumenică, 
lucrare elaborată sub îndru-
marea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. 
Cristinel Ioja. Din aprecierile 
coordonatorului evidenţiem ur-
mătoarele: „Autorul reuşeşte 
să ofere o viziune unitară asu-
pra eclesiologiei lui Paul Ev-
dokimov, conturând obiectiv 
contribuţia semnificativă a 
acestuia la teologia ortodoxă 
şi cea ecumenică pe fundalul 
provocator al celei de-a doua 
jumătăţi a secolului al XX-lea. 
Autorul ne oferă o sinteză şi 
o analiză coerentă a operei şi 
gândirii teologului rus, contex-
tualizând contribuţiile acestuia 
şi sesizând caracterul original, 
îndrăzneţ, conciliator şi poetic 
al scrierilor sale”.

Cea de-a doua teză a fost 
elaborată de ieromonahul Iulian-

Nicolae (Nectarie) Arvai, fiind 
intitulată: Conceptul de îndum‑
nezeire în Filocalia românească, 
elaborată sub îndrumarea ştiinţifică 
a Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan. Coor-
donatorul lucrării a apreciat 
că: „Prezentul proiect de doc-
torat reprezintă o altă real-
izare academică importantă, 
din cadrul Şcolii Doctorale 
arădene. Râvna autorului aces-
tei lucrări este apreciabilă şi 
constantă, reuşind să scoată la 
lumină valenţe şi coordonate 
ale unei teme atât de largi, cum 
este aceea a îndumnezeirii, pe 
de o parte, precum şi faptul, 
că prezintă această temă, spri-
jinindu-se pe bogăţia teologică 
şi duhovnicească a Filocaliei 
româneşti, pe de altă parte. Lu-
crarea de faţă se înscrie în necesi-
tatea teologică, duhovnicească 
şi academică evidentă, de a 
surprinde prospeţimea şi actua-
litatea mesajului teologic viu, 
reconfortant al Tradiţiei vii 
a Bisericii, aşa cum este ex-
primată aceasta în Filocalia 
românească, şi care deschide 
perspective largi nevoii omu-
lui de speranţă şi comuniune în 
vremea noastră”.

Ziua de marţi a fost re-
zervată disciplinei Dreptul ca-
nonic. Comisia a fost formată 
din părinţii profesori: George 
Grigoriţă, de la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul” din Bucureşti; Ir-
imie Marga, de la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Sfântul An-
drei Şaguna”  din Sibiu; Lucian 
Farcaşiu, de la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Arad.

Prima lucrare a aparţinut Arhim 
drd. Cătălin (Calinic) Constantin 
Drăghici, fiind circumscrisă te-
mei: Opera canonică a Sfântului 
Ioan Postitorul. Importanţa ei 
pentru sistematizarea Breptu‑

lui bisericesc ortodox. Această 
cercetare doctorală s-a făcut 
sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. 
prof. univ. dr. Constantin Rus. 
Din referinţele coordonatoru-
lui s-au reţinut următoarele: 
„Studiul asupra canoanelor 
acestui Sfânt Părinte al Bise-
ricii Ortodoxe constituie o im-
portantă contribuţie la canon-
istica orientală, îndeosebi în 
sfera analizării şi reconsiderării 
izvoarelor canonice vechi ori-
entale, patrimoniu comun atât 
pentru dreptul canonic ortodox 
cât şi pentru cel catolic orien-
tal. Din această cauză, proiectul 
de cercetare de mai sus are un 
întreit scop în structurare şi 
dezvoltarea ei: istoric, juridi-
co-canonic şi teologic. Scopul 
istoric este acela de a vedea 
sincronic şi diacronic locul pe 
care îl ocupă aceste canoane în 
cadrul izvoarelor de drept, fi-
ind evidenţiate diferenţele care 
există între canoanele sinod-
ale şi canoanele acestui Sfânt 
Părinte, precum şi modul în 
care diverşi canonişti ortodocşi 
le-au considerat în cadrul 
legislaţiei ortodoxe. Scopul 
juridico-canonic este acela de 
a vedea felul în care au fost 
sistematizate aceste canoane în 

colecţiile canonice ortodoxe ve-
chi şi moderne, prezentându-se 
pentru fiecare colecţie în parte 
un mic rezumat istoric referitor 
la autor şi la timpul compune-
rii şi stabilindu-se, totodată, in-
fluenţa pe care aceste colecţii 
le-au avut asupra legislaţiei 
canonice posterioare, iar scopul 
teologic este acela de a vedea 
natura acestor norme în întregul 
sistem teologic.”

A doua lucrare de doctorat 
prezentată, intitulată: Calităţile 
umane ‑ condiţie fundamentală 
privind alegerea şi admiterea 
candidaţilor la preoţie, după 
dreptul canonic ortodox şi cel 
romano‑catolic. Dispoziţii ca‑
nonice şi perspective pastorale, 
a fost elaborată de Protos. Drd. 
(Teodor) Lucian Vid, sub în-
drumarea ştiinţifică a Pr. prof. 
univ. dr. Constantin Rus. În re-
feratul coordonatorului se arată 
că: „Preoţia instituită de Mân-
tuitorul Hristos are propriile 
sale cerinţe, la care trebuie să 
se supună cei care aspiră la ea. 
Aceste cerinţe sunt de natură 
diferită şi autorul a ales să fie 
interesat de condiţiile perso-
nale specifice privind calităţile 
umane. Ce calităţi umane sunt 
aşteptate de la candidaţi în 

scopul admiterii lor la preoţie? 
În ce sens ar trebui să fie înţelese 
aceste condiţii? Cum s-a ajuns 
să se vorbească despre aceste 
calităţi în legislaţia Bisericii 
noastre? Care sunt condiţiile şi 
modalităţile care trebuie aplicate 
astfel încât candidaţii, la momen-
tul admiterii lor în preoţie, să fie 
înzestraţi cu calităţile umane 
cerute de natura preoţească? 
Proiectul de cercetare privind 
contribuţia la cultura vocaţiilor 
preoţeşti în Biserică va con-
sta în examinarea îndeaproape 
a acestor întrebări şi oferirea de 
răspunsuri pertinente.” La aceste 
evenimente academice au fost 
prezenţi, în data de 2 septem-
brie, ierarhii arădeni ÎPS Arhi-
episcop Timotei Seviciu şi PS 
Episcop vicar Emilian Crişanul, 
părintele decan, pr. Cristinel 
Ioja mulţumindu-le ierarhilor 
pentru prezenţă şi susţinerea de-
mersurilor întreprinse în cadrul 
Facultăţii de Teologie din Arad, 
evidenţiind, totodată, bucuria co-
laborării cu centre teologice de 
prestigiu din ţară, mulţumindu-
le membrilor comisiilor pentru 
prezenţă şi efortul depus.

F.A.

Greutăţile întâmpinate în familie – mai 
bine în lipsuri decât în belşug! – sunt de 
preferat şi mai sănătoase pentru copil. Vai 
de el dacă îl creştem în bogăţie, înconju-
rat de servitori şi răsfăţat. Răsfăţul peste 
măsură, împlinirea tuturor dorinţelor 
sale reprezintă una dintre greşelile cele 
mai grave în procesul educaţiei. Se 
spune că maimuţele, în momentele de 

dragoste şi tandreţe pentru puii lor, îi 
strâng uneori atât de tare la piept, încât îi 
sugrumă. Tot aşa procedează şi părinţii 
lipsiţi de judecată, care, răsfăţându-şi 
copiii, îi omoară duhovniceşte.

Copilului răsfăţat îi lipseşte capaci-
tatea autocontrolului. El creşte un ego-
ist, predispus la mânie şi iritare. Seneca 
susţinea că sentimentul mâniei nu se 

poate dezvolta la om decât dacă este 
crescut în răsfăţ: cel căruia nu i s-a re-
fuzat niciodată nimic în copilărie, căruia 
mama grijulie îi ştergea lacrimile tuturor 
capriciilor şi îi îndeplinea întotdeauna şi 
fără să cârtească orice dorinţă, nu va şti 
să ierte insulta adusă.

Este necesar să avem simţul măsurii 
şi să ştim când să le facem copiilor ca-

douri sau să le oferim dulciuri. Vom ana-
liza care dintre cererile şi rugăminţile 
lor trebuie acceptate sau refuzate în mod 
categoric.

(Nikolai Evgrafovici Pestov, Cum să ne creştem 
copii. Calea spre desăvârşita bucurie, Editura 
Sophia, Bucureşti, 2005, p.120-121)

Răsfăţul peste măsură – uciderea premeditată a sufletului copilului
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Mesajul PF Părinte Patriarh Daniel la 
începutul anului şcolar 2019-2020
Cu dragoste părintească, binecuvântăm pe toţi elevii, 
părinţii şi cadrele didactice din învăţământul preuni-
versitar, la începutul anului şcolar 2019-2020.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a de-
clarat anul 2019 ca An omagial al satului românesc (al 
preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari).Prin 
această iniţiativă, s-a dorit evidenţierea faptului că sat-
ul este spaţiul în care s-au format şi păstrat, de-a lungul 
timpului, multe dintre valorile spirituale, culturale şi 
identitare, transmise până în zilele noastre.

În acest sens, relevant este modelul scriitorului 
şi dascălului Ion Creangă, cel care a valorificat re-
sursele sufleteşti ale ţăranului român şi a îmbinat ar-
monios dragostea pentru copii cu darul povestirii: 
„Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea 
este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, acesta-i ade-
vărul”(„Amintiri din copilărie”, capitolul II).

Satul românesc nu mai este astăzi ce era cu mai 
mulţi ani în urmă. În multe sate, locurile natale sunt 
părăsite de către generaţiile tinere, mulţi elevi provin 
din familii dezavantajate din punct de vedere econom-
ic, accesul la educaţie este limitat, iar solidaritatea din-
tre oameni este tot mai redusă, sătenii înstrăinându-se 
de propriul pământ şi de propria lor identitate.

Biserica Ortodoxă Română susţine educaţia în me-
diul rural, organizând proiecte de prevenire şi corec-
tare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, aşa 
cum este Proiectul Alege Şcoala! (etapele IV, V şi 
VI), organizat în parteneriat cu Fundaţia World Vision 
România.

Totodată, prin continuarea Programului catehetic 
Hristos împărtăşit copiilor, prin organizarea de tabere 
şi activităţi educaţionale, Biserica doreşte să încurajeze 
copiii şi tinerii să-şi trăiască viaţa în comuniune de iu-
bire cu Dumnezeu şi oamenii, după îndemnul Sfântului 
Apostol Pavel: „Drept aceea să urmărim cele ale păcii 
şi cele ale zidirii unuia de către altul” (Romani 14, 19).
Acolo unde există cooperare strânsă între preot, primar 
şi învăţător, se creează speranţă mai multă şi comuni-
une spirituală mai intensă.

Astăzi, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban, 
Familia, Biserica şi Şcoala sunt chemate să ofere co-
piilor şi tinerilor ajutorul necesar dezvoltării lor atât în 
plan personal, cât şi comunitar, să cultive libertatea, 
responsabilitatea şi demnitatea persoanei umane, într-
o lume marcată profund de individualism şi secular-
izare.

Cu prilejul începutului anului şcolar 2019-2020, ne 
rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, „Învăţătorul 
şi Domnul” (Ioan 13, 13), să lumineze şi să umple de 
pace şi bucurie sufletele copiilor şi tinerilor, precum şi 
ale părinţilor, învăţătorilor şi profesorilor care îi ajută 
pe elevi să fie o binecuvântare pentru poporul român, 
pentru prezentul şi viitorul României!

Lansarea cărţii ,,270 de ani spre Cer” în 
Parohia Galşa
Într-o atmosferă de-a dreptul feerică, la crucea de hotar 
de pe dealul de deasupra Galşei, a fost lansat duminică 
seara volumul de studii şi articole „270 de ani spre 
cer”, îngrijit de către părintele paroh Lucian Adorian 
Trif şi de către prof. Eugenia Groşan, directorul Cole-
giului Naţional „Elena Ghiba Birta”, totodată şi fiică 
a locului.

Inedita lansare de carte, considerată de către po-
etul Vasile Dan, preşedintele filialei arădene a Uni-
unii Scriitorilor de România, ca fiind cea mai mare şi 
mai spectaculoasă la care a participat în ultimii ani, a 
adunat în poieniţa de sub crucea din deal peste 300 de 
gălşeni şi de invitaţi de seamă din judeţ şi chiar din 
străinătate. Alături de părintele paroh Adorian Trif, 
gazdele evenimentului au fost primarul Şiriei, Valentin 
Bot, alături de consilierul judeţean Garofiţa Popa, care 
au reuşit să transforme poieniţa de sub cruce într-un 
loc excelent pentru o lansare de carte, amenajat cu un 
cort încăpător, scaune pentru toată lumea, sonorizare, 
pliante, mape etc.

Apariţia editorială a fost prilejuită de aniversarea a 
270 de ani de la târnosirea actualei Biserici ortodoxe 
din Galşa, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, 
eveniment petrecut în anul 1749.

Deschizând lucrările manifestării de ieri, ÎPS Dr. 
Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a vorbit de-
spre satul românesc şi despre aşezarea acestuia în cen-
trul preocupărilor Patriarhiei Ortodoxe Române pentru 
anul în curs, felicitându-i pe gălşeni cu ocazia aces-
tei frumoase aniversări. Chiriarhul a făcut şi o scurtă 
prezentare a cărţii, prin prisma strădaniilor de punere 
în lumină a virtuţilor satului românesc în acest an oma-
gial.

La rândul său, PS Dr. Siluan Manuilă, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria a evidenţiat 
frumoasa preocupare a tuturor oamenilor de ştiinţă 
şi cultură implicaţi în elaborarea volumului „270 de 
ani spre cer”. Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, 
Iustin Cionca, a vorbit despre bogăţia economică şi 
culturală a localităţilor podgorene, subliniind hărnicia 
locuitorilor din comuna Şiria şi felicitându-i pentru cei 
270 de ani scurşi de la târnosirea actualei biserici orto-
doxe din Galşa.

Mai departe, moderatoarea evenimentului, prof. 
Eugenia Groşan, le-a dat cuvântul tuturor celor care 
au publicat articole ştiinţifice sau culturale în volu-
mul despre Galşa, fie ei oameni ai locului sau invitaţi. 
Am remarcat, cu deosebită plăcere, faptul că majori-
tatea gălşenilor s-au prezentat la eveniment îmbrăcaţi 
în minunatele costume naţionale podgorene, în frunte 
cu doamna consilier judeţean Garofiţa Popa şi cu soţia 
primarului Valentin Bot.

La sfârşitul lansării de carte, un grup de elevi din 
Galşa au recitat câteva poezii în grai popular, spre 
deliciul asistenţei. A urmat un recital de muzică folk şi 
o agapă oferită de către deosebit de primitoarele gazde 
gălşene, în mirifica poieniţă de la crucea din deal, 
aureolată de amurgul soarelui acestui frumos început 
de septembrie.

Bucurie duhovnicească în Parohia Galşa 
din Arhiepiscopia Aradului

În Duminica a 11-a după Rusalii, la începutul 
Anului bisericesc, Biserica „Adormirea Maicii Dom-
nului” din Galşa, judeţul Arad a aniversat  270 de 
ani de la târnosire. Cu acest prilej Sfânta Liturghie 
a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei 

Arhiepiscopul Aradului alături de Preasfinţitul Părinte 
Lucian, Episcopul Caransebeşului şi de Preasfinţitul 
Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei 
şi locţiitor al Episcopiei Dacia Felix înconjuraţi de 
un sobor de preoţi şi diaconi în prezenţa autorităţilor 
judeţene şi locale precum şi unui număr însemnat 
de credincioşi dintre care foarte mulţi fii ai satului 
Galşa plecaţi în alte părţi.La sfârşitul slujbei, s-a 
oficiat o slujbă de pomenire pentru ctitorii, slujitorii 
şi binefăcătorii sfântului dar şi pentru Maria şi Toader 
Mic, părinţii Preasfinţitului Lucian.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a mulţumit ierar-
hilor, preoţilor, membrilor organismelor parohiale şi 
credincioşilor pentru invitaţia la sărbătorirea în comun 
a 270 de ani de la sfinţirea bisericii, urându-le pe mai 
departe mult spor în întreaga lucrare, având convingerea 
în posibilitatea tuturor fiilor satului de a realiza valorile 
cerute de societatea de azi urmând îndemnul spre 
aceasta în modul de a omagia satul românesc, mai ales 
în acest an al Centenarului instaurării Administraţiei 
Româneşti în aceste părţi de ţară.

În continuare a fost prezentată cartea „270 de ani 
spre cer” editată sub coordonarea părintelui paroh 
Adorian Lucian Trif şi a doamnei profesoare Eugenia 
Groşan care au cules mărturii şi mărturisiri despre 
localitatea Galşa. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 
Timotei a conferit domnului primar al comunei Şiria, 
Valentin Bot şi doamnei profesoare Eugenia Groşan 
acte de cinstire în semn de apreciere pentru activitatea 
administrativ-gospodărească dar şi culturală în comuna 
Şiria.

Totodată Părintele Episcop Lucian i-a oferit părin-
telui paroh o Evanghelie, un epitaf şi o candelă iar pă-
rintele paroh le-a oferit daruri celor trei ierarhi. Pentru 
Preasfinţitul Lucian satul Galşa din judeţul Arad este un 
loc cu însemnătate deosebită deoarece este localitatea 
natală a tatălui dânsului, Toader, motiv pentru care 
ierarhul a dorit să fie în mijlocul comunităţii din Galşa 
la evenimentul aniversar alături de fiii satului.

„Sunt bucuros şi emoţionat că în Anul omagial 
al satului românesc slujesc prima Sfântă Liturghie 
din noul an bisericesc în biserica «Adormirea Maicii 
Domnului» din Galşa care în acest an împlineşte 270 
de ani de la târnosirea ei. Sunt emoţionat pentru că 
am venit în Betleemul tatălui meu. Tatăl meu Teodor 
s-a născut la Galşa, a fost botezat în această biserică, 
a copilărit aici, a cântat în corul bisericesc al acestei 
parohii şi a contribuit la înfrumuseţarea acestei biserici. 
În cadrul Sfintei Liturghii i-am pomenit şi pe părinţii 
mei, Teodor şi Maria. De aceea emoţia este mare pentru 
că vin pe meleagurile părinţilor mei. Galşa şi Pâncota 
sunt cele două localităţi unde s-au născut părinţii care 
m-au crescut şi m-au format din toate punctele de 
vedere. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru această 
duminică frumoasă, pentru acest început de an 
bisericesc petrecut în mijlocul credincioşilor 
din satul Galşa, satul natal al tatălui meu”, a măr-
turisit Preasfinţitul Părinte Lucian.

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


