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EDITORIAL

CALEA MÂNTUIRII

 Din sumar

Duminica a doua din Postul Mare, 
pe lângă faptul că ne aduce aminte 
de vindecarea paraliticului din Caper-
naum, adus la Mântuitorul de patru 
semeni ai celui bolnav, ne aminteşte 
şi de cel care a fost un mare Părinte 
al Bisericii, Sf. Grigorie Palama. El 
a trăit la sfârşitul secolului al XIII-
lea şi începutul secolului al XIV-lea. 
Acesta ne-a învăţat prin gândirea, 
experienţa şi opera sa, că Dumnezeu 
nu este departe de noi oamenii, că El 
este în intimitatea celui care crede şi 
se roagă Lui, că El Se împărtăşeşte o -
mului prin lucrările Sale, pentru că 
Dumnezeu este Lumină. Aceasta se 
poate împărtăşi omului credincios, 
în        deosebi sfinţilor, pentru a pregusta 
încă din viaţa pământească lumina 
Împărăţiei cerurilor. Lumina lui Dum-
nezeu de care se pot împărtăşi oamenii 
este aceea, care s-a arătat Apostolilor 
Iacob, Petru şi Ioan pe Muntele Schim-
bării la Faţă, când Mântuitorul „i-a dus 
pe un munte foarte înalt şi s-a schimbat 
la faţă înaintea lor. Şi veşmintele Lui 
s-au făcut strălucitoare, albe foarte, ca 
zăpada...” (Ioan 9, 2-3).  

Desigur, înţelegerea lui Dumnezeu 
ca Lumină nu a inventat-o Sf. Grigorie 
Palama, ci a aflat-o din Sfânta Scrip-
tură şi din întreaga bo găţie a Tradiţiei 
Apostolice. Aşa cum ne vorbeşte cu-
vântul Sfintei Scripturi, Dumnezeu 
are o existenţă perfectă, desăvârşită, 
având în Sine Însuşi o viaţă plenară, 
căreia nu-i lipseşte nimic. Dar, viaţa 
desăvârşită a Dumnezeirii este în a -
celaşi timp şi iubire ce nu poate fi 
exprimată în cuvinte. Însă, iubirea lui 
Dumnezeu este înţeleasă ca Lumină, 
după cum se exprimă psalmistul 
David: „La Tine, este izvorul vieţii; 
întru Lumina Ta vom vedea lumina”. 
Iar, Sf. Ioan ne vorbeşte direct despre 
această însuşire a lui Dumnezeu sau 
chiar face o încercare de definire a 
Lui ca Lumină. „ Şi aceasta este solia 
pe care am auzit-o de la El şi v-o ves-
tim: că Dumnezeu este lumină şi nici un 

întuneric nu este întru El. Dacă zicem că 
avem împărtăşire cu El şi umblăm în 
întuneric, minţim şi nu săvârşim a  de-
vărul. Iar dacă umblăm întru lumină, 
precum El este lumină, atunci avem 
împărtăşire unul cu altul şi sângele lui 
Iisus, Fiul Lui, ne cu răţeşte pe noi de 
orice păcat” (I Ioan 1, 5-7). Lumina cea 
dumnezeiască este un dar al lui Dum-
nezeu, pe care omul are posibilitatea să-l 
dobândească, dacă rămâne în legătură 
cu Dumnezeu ca lumină şi dacă pro-
movează comu niunea între el şi semenii 
lui, susţinută această comuniune de iu-
birea lui Dumnezeu faţă de omul dornic 
de a se înălţa la El.

Puntea de aur pe care omul se poa-
te înălţa la Dumnezeu şi poate primi 
lumina harului Său este Însuşi Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, 
Care a venit în lume, ca să arate lumii 
lumina cea dumnezeiască sfinţitoare 
şi mântuitoare. De aceea, Iisus Histos 
Sa numit pe Sine „Lumina lumii”. „Eu 
sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează 
Mie nu va umbla în întuneric, ci va 
avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12).

Lumina lui Hristos este strâns le  -
gată de viaţa omului. De aceea, Iisus 
Hristos condiţionează într-un fel, pro-
păşirea vieţii omului pe pământ de îm-
părtăşirea lui de lumina dumnezeiască. 
Lumina aceasta nu poate fi văzută de 
ochii trupeşti ai omului, dar, ea poate 
fi sesizată de ochii sufletului, de sim-
ţurile interioare ale omului. Credin-
cioşii pot intui această lumină, privind 
icoanele din biserică, care au în jurul 
capului sfinţilor acea aureolă de lu-
mină, evidenţiind faptul, că sfinţii s-a 
împărtăşit încă din viaţa pămân tească 
de lumina dumnezeiască. Sufletul o -
mu lui care se roagă, ca re se află în 
dialog cu Dumnezeu prin rugăciune, 
se luminează şi se încălzeşte la Lumina 
lui Hristos, pregustând încă de pe pă-
mânt lumina Împărăţiei veşnice a lui 
Dumnezeu. 
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Înţelegerea lui Dumnezeu ca Lumină şi 
posibilitatea împărtăşirii omului din ea

Perioada în care ne aflăm, a Postu-
lui Mare, reprezintă pentru fiecare 
din tre noi o perioadă de întoarcere la 
viaţa cea adevărată, la postirea pe care 
protopărinţii noştri, Adam şi Eva au în-
trerupt-o în grădina Edenului, mâncând 
din pomul cunoştinţei binelui şi răului 
şi permiţând suferinţei şi morţii să intre 
în lume. Astfel postul devine o călătorie 
şi o căutare a virtuţilor spre înviere, 
călătorie în care suntem chemaţi toţi 
cei care dorim să dobândim Împărăţia 
Cerurilor şi să-L vedem pe Dumne-
zeu, aşa cum ne încredinţează cântarea 
din Duminica Lăsatului sec de brânză: 
,,Adam din rai a fost izgonit, cu mâncar-
ea împărtăşindu-se, ca un neascultător. 
Moise văzător de Dumnezeu s-a făcut, 
cu postul curăţindu-şi ochii sufletului. 
Pentru aceasta, cei ce dorim să fim lo-
cuitori Raiului să ne lepădăm de hrana 
cea nefolositoare; şi, dorind să vedem 
pe Dumnezeu, să postim ca Moise pa-
truzeci de zile. Cu rugăciuni şi cu cer-
eri, stăruind din toată inima, să poto-
lim patimile cele sufleteşti, să gonim 
zburdările cele trupeşti”. (Triodul, Bu-
cureşti, 2010, p. 111, Utrenie - Stihirea 
Laudei). De aceea postul trebuie să fie 
pentru fiecare creştin o perioadă de bu-
curie, de intensă trăire duhovnicească, 
un act de luptă personală în lupta cu 
păcatul şi dorinţa unirii cu Dumnezeu, 
dar şi o perioadă în care ne manifestăm 
credinţa într-un sens cât mai eclezial, 
comunitar, prin participarea la frumoa-
sele slujbe rânduite în această perioadă 
şi apropierea faţă de nevoile semenilor. 

Toată Biserica Ortodoxă, adică întreaga 
comunitate a drept slăvitorilor creştini, 
este chemată să descopere postul ca ex-
presie a iubirii noastre faţă de Dumne-
zeu şi de semeni, la unire în nevoinţa 
duhovnicească a postirii, spre a ne ajuta 
unii pe alţii, astfel încât Hristos să se 
sălăşluiască, prin credinţă în inimile no-
astre aşa cum ne îndeamnă Sfântul Pavel 
în Epistola către Efeseni: ,,Şi Hristos să 
Se sălăşluiască, prin credinţă, în inimile 
voastre, înrădăcinaţi şi întemeiaţi fiind 
în iubire”. (Efeseni 3,17). 

Dacă în prima duminică din Postul 
Mare am prăznuit Ortodoxia, în dumi-
nica a doua din Postul Sfintelor Paşti 
suntem chemaţi să descoperim, pe de o 
parte, puterea credinţei în comuniune, 
prin vindecarea slăbănogului din Caper-
naum, iar pe de altă parte, îl pomenim 
pe Sfântul Grigore Palama, dascălul lu-
minii necreate sau al slavei neapuse. 

Pericopa evanghelică rânduită a fi 
citită în această duminică (Marcu 2, 1-
12), ne prezintă una din multele minuni 
săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos 
şi anume vindecarea unui slăbănog sau 
paralizat din Capernaum, oraş situat în 
Galilea, pe ţărmul Lacului Ghenizaret. 
Astfel, aflăm din Evanghelie, că, Mân-
tuitorul în timp ce se afla într-o casă, 
înconjurat fiind de mulţimea care îi as-
culta cuvântul, patru bărbaţi căutau să-i 
aducă în faţă un slăbănog spre a fi vin-
decat.

Duminica Sfântului Grigore Palama
(a II-a din Postul Mare) 
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„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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Dar ,,neputând ei, din prici-

na mulţimii, să se apropie de 
El”, aceştia au recurs la o so-
luţie neobişnuită, şi anume ,,au 
desfăcut acoperişul casei unde 
era Iisus, şi prin spărtură, au 
lăsat în jos patul în care zăcea 
slăbănogul” (Marcu 2, 4).  

Un prim aspect pe care tre-
buie să-l reţinem este credinţa 
slăbănogului şi a prietenilor săi, 
credinţă remarcată şi de Mântu-
itorul Iisus Hristos prin cuvintele 
,,Şi văzând Iisus credinţa lor” 
(Marcu 2, 5); dar şi dragostea 
acestora din urmă faţă de cel 
aflat în suferinţă, adică fapta lor 
izvorâtă din dragoste. Au avut 
cu toţii credinţa nezdruncinată 
că numai Mântuitorul Iisus 
Hristos putea să-l vindece şi 
iată că această credinţă le-a fost 
răsplătită, astfel încât puteau 
şi ei mărturisi ca şi Apostolii: 
,,Noi am crezut şi am cunoscut 
că Tu eşti Hristos, Fiul Dum-
nezeului Celui viu” (Ioan 6, 
69). Putem constata şi din alte 
împrejurări că Mântuitorul nu-
şi atribuie minunile puterii Sale 
dumnezeieşti, ci le punea pe 
seama credinţei celor care Îl ru-
gau să le dăruiască vindecare. 
De aceea, punea întrebarea: 
,,Crezi că pot să fac aceasta?”, 
sau le cerea categoric: ,,Crede 
numai” (Marcu 5, 36), căci 
,,de poţi crede, toate sunt cu 
putinţă celui ce crede” (Marcu 
9, 23); iar Mântuitorul încheia 
dialogul cu ei prin cuvintele: 
,,Credinţa ta te-a mântuit, mergi 
în pace” (Luca 8, 48 şi 18, 42). 
Cu alte cuvinte, harul lui Dum-
nezeu se revarsă asupra oame-
nilor numai în măsura în care 
credem în El, aşa cum reiese şi 
din cuvintele Evangheliei: ,,Iar 
Iisus, văzând credinţa lor, i-a 
zis slăbănogului: Fiule, iertate 
îţi sunt păcatele tale !” (Marcu 
2, 5). 

Dar din paginile Sfintei 
Scrip  turi, putem observa că nu 
este suficient doar să crezi că 
Mântuitorul Iisus Hristos este 
Fiul lui Dumnezeu, să primeşti 
şi să recunoşti toate adevărurile 
de credinţă formulate de Bi-
serică, pentru că în realitate, El 
mai cere ceva de la noi: fapte de 
iubire faţă de aproapele, astfel 
încât credinţa noastră devine o 
credinţă lucrătoare, o credinţă 
care se certifică în fapte. De 
aceea, Sfântul Apostol Iacov, 
se întreba: ,,Ce folos, fraţii mei, 
dacă cineva zice că are credinţă, 
dar fapte nu are? Oare credinţa 
poate să-l mântuiască?”, iar în 
continuare tot el zice: ,,Vrei 
să înţelegi, omule uşuratic, că 
credinţa fără fapte este moar-
tă?” (Iacov 2, 14 şi 20). Or, 
din pericopa evanghelică a a -
cestei duminici se desprinde 
constatarea că cei patru priete-
ni care l-au adus pe slăbănog 
îna intea Domnului au avut nu 
numai o credinţă puternică în 
El, ci au dat dovadă de multă 
iubi re, sacrificiu, solidaritate, 
re     ceptivitate faţă de cel a flat 
în suferinţă, adică aveau o cre-
dinţă lucrătoare învăluită în 
focul sacru al iubirii. Deşi în 
faţa lor se ridică obstacolele 

vieţii, casa însăşi şi mulţimile, 
aceştia le depăşesc cu funia în-
treită a virtuţilor: voinţa de a 
ajunge, credinţa că vor reuşi 
şi iscusinţa de a găsi calea. Ei 
puneau în practică porunca dată 
de Mântuitorul: „Aceasta este 
porunca Mea: Să vă iubiţi unul 
pe altul, precum v-am iubit Eu. 
Mai mare dragoste decât aceas-
ta nimeni nu are, ca sufletul 
lui să şi-l pună pentru prietenii 
săi”. (Ioan 15, 12-13). Astfel 
vedem cât de folositoare sunt 
credinţa şi rugăciunea altora 
pentru noi, cel paralizat fiind 
iertat de păcate şi vindecat şi 
pe baza credinţei celor care l-au 
adus în faţa Mântuitorului Iisus 
Hristos. Când credinţa noastră a 
slăbit, când uităm de rugăciune, 
când sufletul nostru este slăbit 
din cauza păcatelor, asemenea 
slăbănogului din Capernaum, 
ne sunt de folos prezenţa şi ru-
găciunea celor credincioşi şi 
milostivi, de aceea cei patru oa-
meni care l-au adus pe slăbănog 
la Hristos reprezintă Biserica 
care este rugătoare pentru toţi, 
deoarece Biserica se roagă nu 
numai pentru cei prezenţi, ci şi 
pentru toţi cei care au nevoie de 
ajutor, pentru sănătatea şi mân-
tuirea tuturor oamenilor, dar şi 
pentru cei adormiţi. 

Un al doilea aspect care 
re  iese din minunata vindeca-
re a slăbănogului din Caper-
naum, este legat de puterea vin-
decătoare a Mântuitorului Iisus 
Hristos care mai întâi vindecă 
sufletul acestuia, bolnav din cau-
za păcatelor sale: ,,Fiule, iertate 
îţi sunt păcatele tale” (Marcu 2, 
5), iar după aceea îi dăruieşte 
vindecare şi trupului, când îi 
spune celui iertat: „Scoală-te, 
ia-ţi patul tău şi mergi la casa 
ta!” (Marcu 2, 11). Prin urmare, 
Evanghelia de astăzi ne arată 
că există o legătură între păcat 
şi boală. Întotdeauna păcatul 
aduce boală sau suferinţă, iar 
pentru a înţelege acest lucru tre-
buie să ştim că începutul şi su-
portul vieţii omeneşti este u  nul 
duhovnicesc, sufletesc, pă  catul 
presupunând tocmai această mo -
dificare negativă la nivelul su-
fletului. 

Uneori boala cuiva poate 
fi o pedagogie tainică a lui 
Dumnezeu în viaţa omului şi 
a societăţii, o lucrare pe care 
o înţelegem abia mai târziu 
sau niciodată în cadrul aces-
tei lumi, având o semnificaţie 
neprevăzută. În cazul de faţă 
însă, legătura dintre păcat şi 
boală este evidentă. De aceea, 
Iisus iartă întâi păcatele ce-
lui adus la El spre vindecare. 
Dintr-un rob al păcatului şi al 
suferinţei, slăbănogul devine prin 
iertare şi vindecare fiu al iubirii 
dumnezeieşti. (Daniel, Patriar-
hul Bisericii Ortodoxe Române, 
Foame şi sete de Dum nezeu 
– înţelesul şi folosul postului, Ba-
silica, 2008, p. 147-148).

 În al doilea rând, în dumi-
nica a doua din Postul Mare îl 
pomenim şi pe Sfântul Ierarh 
Grigore Palama (1296-1359), 
Arhiepiscop al Tesalonicului, 
„stâlp al Ortodoxiei” şi „nebi-
ruit apărător al cuvântătorilor de 

Dumnezeu”, unul dintre cei mai 
profunzi şi originali teologi ai 
Bisericii din secolul al XIV-lea. 
Meritul deosebit al învăţăturii 
Sfântului Grigore Palama es-
te cel legat de mărturisirea în-
văţăturii despre deosebirea în-
tre Fiinţa lui Dumnezeu şi ener-
giile Sale necreate, prin care El 
se manifestă în lume, precum şi 
despre lumina Sa necreată, care 
învăluie Fiinţa dumnezeiască. 
Această împărtăşire de Dumne-
zeu prin energiile Sale necreate 
ne conduce spre îndumnezeire, 
iar pentru a ajunge aici este ne-
voie de nevoinţă şi practicarea 
virtuţilor. Această învăţătură o 
păstrau cu sfinţenie şi monahii 
isihaşti ai secolului al XIV-lea 
din Sfântul Munte, care afirmau 
că, prin izbăvirea de patimi şi 
prin rugăciunea curată, omul 
poate vedea slava lui Dumne-
zeu încă de pe pământ, printr-o 
tainică şi suprafirească unire cu 
El. 

Sfântul Grigore Palama s-a 
făcut cunoscut mai ales în dis-
putele teologice ca apărător al 
monahilor isihaşti în faţa ră-
tăcirilor lui Varlaam, un călugăr 
originar din Calabria (Italia), 
care excludea posibilitatea de 
comunicare reală a omului cu 
Dumnezeu. El a luat apărarea în-
văţăturii isihaste a cunoaşterii 
lui Dumnezeu prin lumina ne -
creată sau harul dumnezeiesc, 
de monstrând distincţia din tre 
fiinţa divină întru totul trans-
cendentă şi inaccesibilă şi ener-
giile divine necreate, care se 
îm părtăşesc oamenilor de Per-
soanele Sfintei Treimi. 

Aşadar, dacă în duminica 
în    tâi din Postul Mare, am cin-
stit Ortodoxia cu toată bogăţia 
şi frumuseţea ei, dar şi biruinţa 
dreptei-credinţe împotriva tu-
turor ereziilor, în duminica a 
doua suntem chemaţi cu toţii 
să continuăm pelerinajul pos-
tului spre sărbătoarea Învierii 
Mântuitorului Iisus Hristos, a -
vând ca model pe Sfântul Ier-
arh Grigore Palama şi dovedind 
că credinţa noastră nu este o 
simplă mărturisire, ci un mod 
de viaţă, un exemplu, lumină 
lumii. De aceea perioada Pos-
tului Mare trebuie să căutăm 
prin pocăinţă să ne apropriem 
de „Doctorul sufletelor şi al 
trupurilor noastre” fiindcă nu-
mai Dumnezeu este ,,Doctorul 
şi Ajutătorul celor ce sunt în 
dureri, Izbăvitorul şi Mântu-
itorul celor neputincioşi” prin 
care hrănim sufletul nostru cu 
lumina cea netrecătoare din 
Împărăţia lui Dumnezeu, care 
este prezenţa harului Preasfin-
tei Treimi în viaţa noastră. Să 
nu uităm că fiecare dintre noi, 
prin păcatele săvârşite, putem 
ajunge asemenea slăbănogului 
din Capernaum, aşa cum fru-
mos exprimă o stihiră de la Tai-
na Sfântului Maslu: ,,Doam ne, 
sufletul meu cel slăbit cu multe 
feluri de păcate şi cu fapte ne-
trebnice, ridică-l cu cercetarea 
Ta cea dumnezeiască, precum ai 
ridicat de demult pe slăbănogul; 
ca fiind mântuit, să strig Ţie: 
îndură-Te, Hristoase, şi dă-mi 
tămăduire”. 

Duminica Sfântului Grigore Palama

Linia
 
Linia vieţii mele, 
printre morminte şerpuind, 
mi-o dibuiesc, mi-o tâlcuiesc
pe jos – din flori, pe sus – din stele.

Nu-n palma mea,
ci-n mâna ta 
e scrisă, Doamne,
linia vieţii mele.

Ea trece şerpuind
Prin veri de foc cu grele poame,
prin ani – dumineci, sfinte toamne.

Lucian Blaga

Oamenii care mărturisesc dreapta credinţă a Bisericii, care 
o pun în lucrare prin săvârşirea faptelor bune, care se roagă şi 
postesc, se spovedesc mai des şi se împărtăşesc cu Sfintele 
Taine, aceştia primesc lumină din Lumina lui Hristos, Care 
luminează tuturor. 

Perspectiva aceasta pe care o prezintă tuturor duminica a 
doua din Postul Mare este un mare dar şi o şansă reală pentru 
omul de astăzi şi pentru societatea contemporană. Viziunea 
aceasta asupra lumii şi a asupra vieţii omului este contrară 
întunericului spiritual, necredinţei, egoismului, însingurării 
şi răutăţilor de tot felul, care domină segmente importante 
ale societăţii numite post-moderne. Din adâncul de taină al 
credinţei, Biserica lui Hristos se adresează omului modern, 
căzut de multe ori pradă deziluziilor, egoismului plăcerilor 
imediate şi întunericului spiritual, pentru a-l chema la lumina 
lui Hristos. Această Lumină este eliberatoare, creatoare, 
vin  decătoare şi care aduce pacea şi împăcarea în inimile şi 
sufletele oamenilor. Prin acest efort personal al oamenilor de a 
se apropia mai mult de Dumnezeu şi de semenii lor, prin iubire 
şi slujire, aceştia se luminează şi devin factori de progres pe 
multiple planuri. Cât de bun şi de frumos este efortul ascetic 
al creştinilor care îşi înnoiesc haina Botezului, prin pocăinţă, 
smerenie, rugăciune, Spovedanie şi Împărtăşanie, precum şi 
prin intensificarea săvârşirii faptelor bune, care umanizează 
pe fiecare om şi societatea în ansamblul ei. 

Înţelegerea lui 

Dumnezeu ca Lumină...



CALEA MÂNTUIRII3 Nr. 11, 2017

Seria conferinţelor din cadrul 
„Serilor duhovniceşti de la Ca -
tedrala Veche” a ajuns în ultima 
vineri din luna februarie la cea 
de-a cincisprezecea manifes ta-
re. La această întâlnire, desfă-
şurată în sala de cor a Parohiei, 
a fost invitat ca şi conferenţiar 
părintele Flavius Petcuţ, Proto-
pop al Aradului şi totodată preot 
slujitor al Parohiei Arad-Cen-
tru. 

Tema dezbătută a fost despre 
înţelesul duhovnicesc al dumi-
nicilor premergătoare Postului 
Mare – duminica vameşului şi 
a fariseului, duminica fiului ri-
sipitor, duminica înfricoşătoarei 
Judecăţi şi cea a izgnirii lui 
Adam din Rai. Aceasta este o 
perioadă temporală şi liturgică 
deosebită, în care Biserica a   re 
deosebită grijă pentru ca cre-
dincioşii să poată intra în Post 
în cunoştinţă de cauza. Prezen-
tarea temei a fost urmată de un 
dialog cu credincioşii prezenţi, 
în care părintele a răspuns în-
trebărilor. 

Pentru început, părintele pro-
topop face o corelaţie proprie 
între cele patru duminici şi a -
nume corelează duminica vame-
şului şi a fariseului cu cea a în-
fricoşătoarei Judecăţi şi pe cea 
a fiului risipitor cu duminica 
izgonirii lui Adam din Rai. Pri-
ma duminică stă sub semnul 
orgoliului ascezei, al ispitei de-
a dreapta, aşa cum spun Sfinţii 
Părinţi. Însă dacă încercăm să o 
interpretăm în cheia Evanghe-
liei înfricoşătoarei Judecăţi, ni 

se oferă un înţeles duhovnicesc 
în sensul în care omul contami-
nat cu acest orgoliu al ascezei 
nu are nimic în comun cu taina 
fratelui, despre care vorbeşte 
Evanghelia Judecăţii. Aşadar, 
cheia este smerenia, virtutea cu 
care să ne ducem spre înfri-
coşătoarea Judecată. 

 În al doilea grupaj observăm 
orgoliul libertăţii la fiul risipi-
tor, sau ispita de-a stânga. O 
libertate care a ajuns la liber-
tinaj, apoi la desfrânare şi, în 
final, la animalizare. Cheia a -
cest duminici este dobândirea 
pocăinţei, la care asociem iu-
birea Tatălui, a lui Dumnezeu. 
Legătura cu duminica izgonirii 
din Rai este înţelesul duhov-
nicesc pe care îl dă Biserica 
pentru izgonire – nu în sensul 
respingerii, ci al reintegrării în 

Rai, prin pocăinţă. Duminica 
izgonirii din Rai pune început 
Postului Mare, ca duminică a 
reprimirii în Rai prin virtutea 
pocăinţei, prin venirea în fire a 
omului şi întâlnirea cu iubirea 
Creatorului său. 

Timpul pregătirii şi tim-
pul Postului Mare este parte 
integrantă a timpului anului bi-
sericesc, prin care fiecare dintre 
noi avem şansa să actualizăm 
Botezul nostru, un timp care 
priveşte renaşterea noastră în 
Hristos. Părintele Flavius Petcuţ 
prezintă astfel o analogie cu 
des făşurarea şi semnificaţiile du-
hovniceşti ale slujbei Botezului 
şi cu etapele care sunt parcurse 
de un creştin pe calea spre mân-
tuire: curăţirea, luminarea şi 
sfin ţirea omului, aşa cum sunt 
arătate de Sfinţii Părinţi. Perioa-

da Postului Mare este perioada 
curăţirii, luminarea este dată, 
în primul rând, de praznicul 
Învierii, iar apoi perioada Pen-
ticostarului reprezintă sfinţirea 
omului. La Botez, exorcismul 
este curăţirea, iluminarea este 
botezul propriu-zis („Dă-mi 
mie haină luminoasă, Cel ce 
te îmbraci cu lumina ca şi cu 
o haină, mult Milostive Hris-
toase, Dumnezeul nostru” – din 
troparul Botezului), iar Taina 
mirungerii reprezintă începu-
tul sfinţirii, viaţa omului de-
schizându-se spre eternitate, 
spre Împărăţia lui Dumnezeu, 
având pecetea darului Duhului 
Sfânt. 

O altă analogie interesantă 
prezentată de părintele Petcuţ a 
fost aceea că perioada de şase 
săptămâni de post, înaintea 

Săptămânii Patimilor, poate fi 
asimilată cu cele şase zile ale 
Creaţiei. Dacă primele şase 
săptămâni de post pot reprezen-
ta efortul nostru, săptămâna 
a şaptea, cea a Patimilor, re-
prezintă timpul lui Hristos, al 
patimilor Sale. Timpul postului 
nostru este sfinţit de această 
săptămâna, este sensul hristo-
logic al Postului. Credinţa că 
nu postul nostru ne face mai 
aproape de Dumnezeu, ci că 
ne asociem la acest mare plan 
al Creaţiei şi al mântuirii lumii 
în Hristos cu partea noastră, 
cu cele 6 săptămâni ale noas-
tre de nevoinţă, la care vine 
Dumnezeu, cu moartea Să, ca 
în moartea Sa să ia şi moartea 
noastră, şi în Învierea Sa să ne 
facă şi pe noi părtaşi timpului 
veşniciei şi bucuriei – acesta 
este sensul Postului. 

De aceea, tot ceea ce fa-
cem – spovedania, postul, mi-
lostenia, iertarea, înfrânarea, 
împărtăşania – toate acestea tre-
buie să aibă dimensiune hristică 
şi să conştientizăm la începutul 
postului că noi suntem curăţiţi 
prin puterea lui Hristos, suntem 
luminaţi de Învierea Sa, sun-
tem părtaşi ai tainei Bisericii şi 
sfinţiţi în Duhul Sfânt, pentru a 
fi moştenitorii împărăţiei Sale. 
De asta ne pregătesc cele patru 
duminici şi în acest mod intrăm 
în Postul Mare. 

 

Florin BABĂU

Ziua de 4 Martie, prima a Postului Mare, 
cea în care se face şi pomenirea Sfântu-
lui Teodor, a adus, spre ceasul înserării, o 
veste tristă pentru preoţii şi credincioşii 
arădeni: preotul pensionar Teodor Baba 
şi-a găsit sfârşitul viţei pământeşti, su-
bit şi neaşteptat, la cei doar 67 de ani 
împliniţi. 

În dangătul de copot şi în cântare 
duioasă trupul său înveşmântat în sfin-
tele odăjdii preoţeşti a fost depus în 
pa raclisul noii biserici a parohiei Arad-

Şega, locul în care şi-a desfăşurat cea 
mai mare parte a slujirii sale de păstor 
sufletesc, timp de două decenii şi mai 
bine. 

Aici au urmat cele două seri de prive-
ghere. În prima seară, în fruntea soboru-
lui slujitor s-a aflat Înaltpreasfinţitul 
Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-
lui, iar în cea de-a doua preacuviosul 
părinte consilier Iustin Popovici. În cu-
vintele rostite cu acest prilej de către 
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, 
în prima seară, şi de către preaonora-
tul părinte profesor dr. Cristinel Ioja, 
decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
„Ilarion V. Felea” din Arad, în cea de-a 
doua, s-au reliefat câteva dintre trăsăturile 
personalităţii părintelui Teodor, între care 
nota definitorie s-a arătat a fi bunătatea, 
blândeţea şi apropierea de cei tineri, ca 
unul care a slujit nu numai la altarul bi-
sericii, ci şi la cel al şcolii, la catedră, ca 
profesor de studii biblice la Facultatea 
de Teologie din Arad.

A treia zi, marţi 7 Martie, a fost să vâr-
şi tă Sfânta Liturghie a Sfântului Grigorie 

Dialogul de către părintele paroh Andrei 
Dîrbaş, după care trupul părintelui Te-
odor a fost strămutat pentru slujba de în-
mormântare în noua biserică a parohiei, 
aflată în stadiu avansat de finalizare a 
interioarelor.

Din soborul de peste 80 de preoţi 
au făcut parte Înaltpreacuviosul Părinte 
Arhimandrit Constantin Timiş, vicar 
e  parhial, ca delegat al Preasfinţitului 
Pă   rinte Lucian Mic, Episcopul Caran-
sebeşului, Părintele Ioan Bude, Proto-
pop de Timişoara, părinţi consilieri de 
la centrul eparhial din Arad, părinţii 
profesori de la Facultatea de Teolo-
gie din Arad, foştii colegi de seminar 
şi Facultate ai părintelui Teodor, pre-
cum şi foştii studenţi ai răposatului, în 
prezenţa unui număr de peste 1000 de 
credincioşi.

Cuvântul de învăţătură a aparţinut 
părintelui Flavius Petcuţ, Protopopul 
Aradului. Acesta a evidenţiat calităţile 
celui prohodit sub dubla sa ipostază 
ma  nifestată permanent, de om smerit 
şi preot vrednic, fapt pentru care va fi 

avut şi o mulţime impresionantă de fii 
duhovniceşti.

După tradiţia locală a fost rostit cu-
vântul de iertare, oficiu împlinit de pre-
otul pensionar Zaharia Iova, cel care a 
fost coleg la parohie cu părintele Teodor 
în cei 25 de ani de slujire la parohia Arad-
Şega II. Aici au fost evocate momentele 
mai importante din viaţa părintelui Te-
odor, care au fost marcate de răbdarea 
şi perseverenţa întru slujirea Bisericii, 
dar şi a familiei. Pe această cale au fost 
adresate cuvinte de îmbărbătare fami-
liei îndoliate: soţiei Lucia şi copiilor 
Diac. Lucian şi Pr. Teodor Călin, dar şi 
marii mulţimi de credincioşi pe care i-a 
păstorit.

După îndătinata înconjurare a Bise-
ricii de către cortegiul funerar, trupul 
neînsufleţit al părintelui Teodor a fost în-
humat în cimitirul arădean Eternitatea.

Dumnezeu să-l odihnească în pacea 
Împărăţiei Sale.

Pr. Filip ALBU

Prohodirea părintelui profesor Teodor Baba

Înţelesul duhovnicesc al duminicilor premergătoare Postului Mare
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ŞTIRI

Ştirile au fost preluate de pe site-ul 
episcopiaaradului.ro 

Inaugurarea Bibliotecii Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din 

Arad şi lansarea anuarului

Luni, 6 martie, la sediul Facultăţii de Teologie Or-
todoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad a avut loc binecuvântarea de 
lucrări a noului sediu al Bibliotecii Facultăţii, o lucrare 
amplă care a debutat în toamna anului trecut şi care 
acum se vede finalizată. Astfel, în proiectul mai larg 
al reparaţiilor executate la clădirea Facultăţii, proiect 
care a cuprins amenajarea parcării din curtea clădirii, 
schimbarea integrală a acoperişului, zugrăvirea interio-
rului imobilului şi modernizarea aulei, precum şi înlo-
cuirea parchetului în sălile în care acesta era degradat, 
a fost cuprinsă şi amenajarea, la mansarda clădirii a 
noului sediu al Bibliotecii Facultăţii. Toate aceste 
investiţii au fost realizate prin sprijinul financiar al 
Arhiepiscopiei Aradului, în proprietatea căreia se află 
clădirea şi, în parte, al Universităţii „Aurel Vlaicu”, 
instituţie în cadrul căreia funcţionează Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”. 

Slujba de binecuvântare a lucrărilor a fost săvârşită 
de către Întâistătorul Eparhiei noastre, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, înconjurat de 
părinţii slujitori: Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul 
Facultăţii, Pr. Mihai Octavian Blaj, Consilier Econo-
mic în cadrul Centrului Eparhial şi Arhid. Asist. Drd. 
Tiberiu Ardelean. La această manifestare a participat 
Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Prof. 
Dr. Ramona Lile, corpul academic, studenţii Facultăţii 
de Teologie, precum şi alţi invitaţi.

Biblioteca Facultăţii de Teologie a fost dotată cu mo-
bilier modern, având o capacitate de 12.000 de volume. 
Cărţile din fondul bibliotecii Facultăţii sunt în mare 
parte lucrări teologice de specialitate, dar şi din alte do-
menii ale culturii: filosofie, istorie, artă sacră. Pe lângă 
fondul de carte, sala bibliotecii este dotată cu 6 calcu-
latoare moderne, la care au acces profesorii, studenţii, 
masteranzii şi doctoranzii Facultăţii, care pot obţine pe 
lângă datele informatizate referitoare la cărţile din in-
ventarul bibliotecii şi informaţii din baza de date ANE-
LIS, adică accesul la conţinutul cărţilor şi revistelor din 
biblioteci aflate în această bază de date internaţională. 
Pe lângă sala mare a Bibliotecii, care are o capacitate de 
30 de locuri, în incinta Facultăţii funcţionează şi o sală 
de lectură cu alte 30 de locuri, unde profesorii, studenţii, 
masteranzii şi doctoranzii au acces la publicaţiile perio-
dice bisericeşti, precum şi la cărţile pe care le pot co-
manda din biblioteca Facultăţii spre studiu.

Considerăm că noua bibliotecă a Facultăţii de Te-
ologie Ortodoxă reprezintă un punct foarte important 
pentru cercetarea teologică, atât a cadrelor didactice, 
cât şi a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în 
condiţii optime şi în conformitate cu cerinţele actuale, 
pentru asigurarea unui învăţământ teologic de calitate.

În cadrul acestui eveniment a fost lansat şi Anua-
rul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” 
din Arad pentru anul universitar 2015/2016. Editarea 
Anuarului Facultăţii reprezintă o iniţiativă meritorie a 
părintelui Decan, Prof. Dr. Cristinel Ioja, apărând cu 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timo-
tei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. Volumul reuneşte 
studii documentate ale cadrelor didactice ale Facultăţii, 
activitatea de cercetare ştiinţifică a acestora, tabelul 
doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor Facultăţii, 
dipticul profesorilor, ostenitorilor şi ctitorilor Institu-
tului Teologic, Academiei şi Facultăţii de Teologie din 
Arad, precum şi cronica evenimentelor petrecute în 
cadrul Facultăţii, în anul universitar 2015-2016.

Duminica Ortodoxiei sărbătorită de arădeni

În prima duminică din Postul Mare, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit 
Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Cate-
drala arhiepiscopală din Arad, înconjurat de un numer-
os sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa a numeroşi 

credincioşi. Cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfinţiei 
Sale a fost pus sub titlul ,,Dumnezeu este pururea de 
faţă” (cf. citirilor scripturistice de la Evrei 11; Ioan 1 şi 
a Cazaniei Duminicii întâi din Post), în care a sublin-
iat, ca introducere la citirea Pastoralei Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodox-
iei, faptul că omul în lucrarea mântuirii sale trebuie să 
vadă mereu prezenţa lui Dumnezeu după chipul Căruia 
a fost creat spre asemănare cu El. În aceasta constă şi 
temeiul cinstirii sfintelor icoane ca pildă pentru deve-
nirea credinciosului însuşi icoană şi model de credinţă 
şi faptă creştinească, a subliniat Ierarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele Simion Mladin 
a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române la Duminica Ortodoxiei.

La Sfânta Liturghie au participat numeroşi credin-
cioşi, foarte mulţi dintre aceştia împărtăşindu-se cu Sfin-
tele Taine. La terminarea slujbei, sutele de credincioşi 
prezenţi s-au bucurat de primirea binecuvântării arhi-
ereşti la începutul Postului Mare.

La ceas de seară Chiriarhul a participat la Sluj-
ba Vecerniei şi Pavecerniţei la biserica cu hramul 
,,A dormirea Maicii Domnului”, a Parohiei Arad-Centru. 
Tot în această seară, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului, a oficiat în paraclisul Parohiei 
Arad-Şega II, slujba Privegherii pentru părintele dr. 
Teodor Baba care a trecut în 4 martie, la cele veşnice. 
Înaltpreasfinţia Sa a fost înconjurat de un sobor de 
preoţi şi diaconi, dascăli şi studenţi de la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Arad, unde adormitul în 
Domnul a fost dascăl până acum doi ani, precum şi de 
numeroşi credincioşi arădeni.

„Cine va primi un prunc ca acesta în 
numele Meu, pe Mine Mă primeşte” 

(Matei 18, 5)

Confruntată cu un declin demografic 
fără precedent în istorie, cu disoluţia 
valorilor creştin ortodoxe şi cu asaltul 
marxismului cultural, România se zbate 
în ultimii ani pentru supravieţuirea pe 
harta Europei ca stat naţional şi ca iden-
titate creştin ortodoxă.

Dacă în 1989 rata natalităţii care să 
asigure o înlocuire constantă a populaţiei 
se situa, în ciuda legii de interzicere a 
avortului, la minimul necesar, adică 
la 2,11, în ultimii ani, datorită totalei 
li beralizări a avortului, a aşa-ziselor 
mij loace contraceptive şi, mai ales, a 
moravurilor şi a îndepărtării de Dum-
nezeul cel Adevărat, rata natalităţii a 
scăzut până la 1,3. Aceasta înseamnă că, 
din punct de vedere economic şi social 
populaţia României se apropie vertigi-
nos de o dispariţie lentă şi dureroasă.

Treptat, problemele care în urmă cu 
câţiva ani erau discutate doar izolat de 
către puţinii români lucizi conştienţi de 
gravitatea situaţiei, netratate fiind la ni-
vel de politici şi decizii macrosociale, au 
ajuns să se acutizeze. Din ce în ce mai 
des şcoli se închid şi profesori rămân 
fără catedră pentru că nu mai sunt co-
pii cărora să le predea, din ce în ce mai 
des preoţii rămaşi cu o mână de oameni 
în parohii ajung să nu mai săvârşească 
decât slujba înmormântării, cununiile 
şi botezurile fiind tot mai rare, din ce 
în ce mai des observăm cum românii 
ortodocşi practicanţi se împuţinează în 
jurul nostru.

Ce este de făcut?
Laicatul ortodox a luat atitudine şi ati-

tudinea aceasta trebuie să devină normă 
în societate, dacă nu dorim să pierim. Lai-
catul ortodox organizează în unele oraşe 
din ţară, dar îndeosebi în Arad, de şase 
ani consecutiv, în preajma Sărbătorii 
Buneivestiri, Marşul pentru viaţă.

Marşul pentru viaţă, este o acţiune 
ce se desfăşoară atât la nivel naţional cât 
şi pe plan internaţional, şi se doreşte a 
fi un semnal atât pentru societatea laică 
cât şi pentru politicieni, în legătură cu 
uriaşul declin demografic al României şi 
pericolele care deja au început să îşi facă 
simţită prezenţa.

În fiecare an Marşul pentru viaţă 
are un slogan comun la nivel naţional. În 
2017 acest slogan sub care ne vom uni va 
fi „Ajută mama şi copilul! Ei depind 
de tine,” din dorinţa de a-i conştientiza 
pe toţi cetăţenii că pro blema mamei şi a 
copilului nu îi priveşte strict doar pe cei 
doi, ci ne atinge şi pe noi şi, de aseme-
nea, că printr-un mic ajutor oferit la timp 
unei femei vulnerabile putem salva o 
viaţă. 

În Arad Marşul pentru viaţă se va 
afla la a VI-a ediţie, având binecuvân-
tarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhi-
episcop Dr. Timotei Seviciu. Din 2016 
au început să fie organizate marşuri sim-

ilare şi la nivelul celorlalte protopopiate 
din eparhie, lucru care se va realiza şi 
în acest an în Chişineu-Criş, Curtici, 
Gurahonţ, Ineu, Lipova, Pâncota, Pecica, 
Săvârşin, Sântana şi Sebiş.

Vă îndemnăm cu căldură pe voi, 
românii creştin ortodocşi, cei în ale 
căror vene încă mai curge curat sângele 
martirilor acestui neam, cei care aveţi 
bunici şi străbunici care au preferat să 
moară mai bine decât să se lepede de 
credinţa ortodoxă, cei care aveţi bunici 
şi străbunici care au luptat şi şi-au jert-
fit viaţa lor întreagă pentru România, 
vă îndemnăm să nu îi faceţi de ruşine! 
Veniţi la Marşul pentru viaţă! Veniţi cu 
mic, cu mare, dacă vreţi ca România să 
mai poată spera la un viitor demn. Fie-
care copil nenăscut are nevoie de o voce 
care să vorbească în numele lui.

Veniţi, ca împreună, uniţi, să fim a -
ceastă voce! 

Masterand Anamaria JITEA
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