
În contextul Anului omagial2016, dedicat educaţiei religioase atineretului creştin ortodox, suntemîndemnaţi la intensificarea dialogu-lui, a colaborării şi cooperării dintreBiserică şi celelalte instituţii alesocietăţii civile, în planul asistenţeisociale, a filantropiei, precum şi îndomeniul activităţilor sociale, cultu-rale şi educative. Din punct de vedere al integrării,şcoala poate fi considerată spaţiulunde are loc un schimb interculturalal valorilor, fapt pentru care trebuiesă pună accentul în mod deosebit peinterrelaţia continuă între toţi facto-rii implicaţi în educaţia copilului, să-şi focalizeze atenţia supra nevoilorreale ale tinerilor. Astfel, între  Bise-rică şi Şcoală, este nevoie de o strân-să conlucrare sau un adevărat parte-neriat, pentru ca toţi copiii să fiecrescuţi în spiritul iubirii, respectuluişi toleranţei faţă de cei din jur. Numaiatunci când există un adevărat parte-neriat între Biserică şi Şcoală, profe-sorii de religie împreună cu slujitoriibisericii reuşesc să îndrepte paşii ele-vilor către adevăratele valori creştine.În acest sens, se cuvine să amintescaici strânsa colaborare care există

între Centrul Eparhial al Arhiepisco-piei Aradului, prin grija neobosită aÎnaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop dr. Timotei Seviciu şi profesoriide religie din cadrul eparhiei. Aceas-tă colaborare a dus şi la organizareade către anumiţi dascăli de religie aişcolilor arădene la organizarea anu-mitor simpozioane, conferinţe, con-cursuri educative, manifestări cultu-

rale, atât la nivelul şcolilor cât şi lanivel internaţional. Acestea au unimpact deosebit asupra elevilor, pro-movând respectul pentru valorilefundamentale religios-morale, edu-caționale, culturale, estetice,  artis-tice, sociale și de relaționare com-petițională prin instituirea uneilegături mai strânse între Biserică șiŞcoală ca mediu instituțional educa-

tiv, stimularea creativităţii, dobândi-rea unor competenţe de dezvoltarepersonală etc. Putem spune că trăirea religioa-să poate fi învăţată numai prin crea-rea unor situaţii concrete de viaţă, iaracest lucru se poate face prin cuvântşi faptă. Sufletul copilului este plin deînsuşiri frumoase, de aceea Mântui-torul condiţionează fericirea oame-

nilor de asemănarea sufletului lor cual copiilor, lucru care ne arată răs-punderea mare ce apasă pe umeriicelor care trebuie să se ocupe de edu-caţia lor, în primul rând părinţii, iardupă aceea profesorii de religie, spri-jiniţi de preoţi care, prin putereaDuhului Sfânt, aduc rugăciuni debinecuvântare şi luminare a minţiielevilor, care au datoria de a formadeprinderi şi atitudini morale în rân-dul tinerilor. Atât preotul cât şi pro-fesorul de religie au menirea de asădi în sufletele elevilor cuvântul luiDumnezeu, dragostea de Dumnezeuşi de semeni şi păzirea poruncilorLui. Astfel, atât Biserica cât şi Şcoa-la rămân cele două instituţii de bazăale societăţii, în Şcoală tinerii avândposibilitatea să dobândească noicunoştinţe necesare dezvoltării per-sonalităţii lor, iar în Biserică putândsă-şi găsească calea spre mântuire.Aşadar, această colaborare fructuoa-să dintre Biserică şi Şcoală are unrol important în educaţia religios-morală a elevilor, iar activităţile orga-nizate nu ar putea fi posibile fără des-chidere din partea Şcolii şi fărăsusţinere din partea Bisericii. Protos. Dr. Iustin Popovici
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Cu ajutorul lui Dumnezeu ne bucurăm, înaceste vremuri, sufletele de pacea care izvorăştedin smerita slujire şi pomenire a Sfântului AntimIvireanul – Ierarhul ctitor de cultură, spiritualita-te şi viaţă duhovnicească în aceste locuri binecu-vântate de Dumnezeu şi de mulţi Sfinţi Româniprintre care, la loc de frunte se numără ierarhulgeorgian şi un alt mare ierarh al Bisericii Orto-doxe Române – Sfântul Calinic de la Cernica. Şiîn aceste momente constatăm faptul că există ocontribuţie permanentă a vieţii monahale labunăstarea morală şi duhovnicească a societăţiiromâneşti de la începutul sec. XXI, iar aceastălucrare ar fi fost cu siguranţă incompletă dacăDumnezeu nu ar fi binecuvântat pământul româ-nesc (şi) cu foloasele trudei şi jertfei de sine pecare Sfântul Antim le-a dăruit românilor.Despre Sfântul Antim se poate discuta dinmulte perspective: teologice, culturale, duhov-niceşti şi lista poate continua. Credem că Sfân-tul Ierarh Antim Ivireanul este unul din simbo-lurile renaşterii vieţii monahale, culturale şispirituale dar şi a credinţei pe pământurile Mun-teniei şi Olteniei, exemplu de demn urmat pen-tru noi în aşezarea corectă şi autentică a Bise-ricii în relaţia cu societatea actuală atât desupusă presiunilor secularizării şi relativizăriioricăror valori morale. Mănăstirea ctitorită deSfântul Antim cu Hramul „Tuturor Sfinţilor”din Bucureşti este nu numai spaţiu fizic, concreta slujirii lui Dumnezeu în post, rugăciune, sme-renie şi ascultare, ci şi izvor de viaţă creştină, locde pelerinaj pentru oamenii care trăiesc întumultul cotidian, prilej de împăcare cu Dum-nezeu, cu sine şi cu aproapele. Cunoaşterea vie-

ţii, a faptelor şi ctitoriilor cărturăreşti ale Sfân-tului Antim înseamnă pentru credincios lucra-rea la care este chemat fiecare dintre noi în vre-murile de acum.România s-a avântat pe drumul integrăriieuropene. Aderarea României la Uniunea Euro-peană a reprezentat şi reprezintă în continuare, omare oportunitate pentru români şi pentru Bise-rica neamului nostru de a mărturisi Europei des-pre valorile inestimabile pe care Ortodoxia le

poartă de milenii, Sfântul Antim şi moştenirea pecare ne-a lăsat-o, ocupând un loc de seamă înacest demers. Mărturisirea începe de aici, dinţară, prin împreună-lucrarea, colaborarea şi siner-gia la care sunt rânduite Biserica şi Statul, douăentităţi care departe de a se exclude reciproc, suntchemate să slujească poporul român prin respec-tul şi susţinerea reciprocă în elaborarea răspun-surilor cerute de exigenţele etapei istorice princare trece ţara noastră, în momentul de faţă. Fărăpretenţia de a răspunde acestei probleme în între-gime sau de a reuşi să epuizez abordarea acesteiteme referitoare la Uniunea Europeană şi poziţianoastră faţă de ea, ca şi creştini ortodocşi ce nestrăduim să trăim şi să împlinim învăţătura Bise-ricii, trebuie, totuşi, să-mi accentuez convingereacă acest subiect presupune mult realism, clarvi-ziune şi suficient discernământ. Acest realism necheamă pe noi la evidenţierea a două principiiesenţiale referitoare la relaţia noastră cu UniuneaEuropeană, primul fiind acela că nu Uniunea Euro-peană reprezintă o problemă ci propria noastrăprezenţă în cadrul ei, iar al doilea se cuprinde înfaptul că problema noii compoziţii şi sinteze nu estede sorginte politică sau economică ci de natură cul-turală şi spirituală.Dincolo de influenţele perma-nente ale Occidentului în ţările răsăritene, deose-birea de cultură dintre Europa apuseană şipopoarele ortodoxe rămâne, în multe locuri denedepăşit.Prin urmare, creştinul ortodox trebuie săintre într-un mod cât mai conştient în UniuneaEuropeană, însoţit fiind de anumite certitudinişi atitudini, care îi vor delimita în continuareprezenţa şi statutul său în ea şi, în general, în

noua realitate şi mentalitate europeană. De la else cere să aibă o conştiinţă clară a diferenţeifoarte pronunţată dintre civilizaţia răsăriteană,ortodoxă şi cea occidental-apuseană. Civiliza-ţia care s-a format prin simbioza dintre spiri-tul romanic, elenist (grecesc) şi ortodoxia creş-tină, adică civilizaţia vechii Uniuni Europene,comună atât Apusului cât şi Răsăritului dinprimul mileniu, este o civilizaţie theonomă şitheocentrică. Toate manifestările creştinuluiortodox poartă amprenta luptei omului spredesăvârşirea existenţei lui prin dumnezeiesculHar necreat, şi lucrător de îndumnezeire. Sco-pul civilizaţiei creştin-ortodoxe nu este doarcivilizarea ori îmbunătăţirea etică a omului, cidepăşirea faptului de a fi o creatură zidită, prinschimbarea omului în dumnezeu – om, dupăHar. De aceea, modelul antropologic al Orto-doxiei nu este omul bun şi virtuos, dintr-o per-spectivă umanistă şi umanizantă, ci Dumnezeu– Omul Iisus Hristos.Aşadar, Uniunea Europeană se prezintăpentru Ortodoxie ca un teren ce trebuie cer-cetat cu dorinţa de realizare a misiunii sfinte,ca fiind un spaţiu de mărturie şi de mărturisi-re a cuvântului şi a modului ori a atitudinii deviaţă care reprezintă esenţa şi fundamentulTradiţiei Ortodoxe. Bineînţeles, misiunea sfân-tă, se referă în fond, nu la variata conducere aspaţiului european, ci la popoarele ei, ceea cechiar s-a petrecut în primele secole ale Creş-tinătăţii, între graniţele Imperiului Roman deatunci. Dr. Stelian Gomboş Continuare în pagina 4

Contribuţia Bisericii şi a Şcolii în educareareligioasă a tinerilor creştin ortodocşi

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi folosul, participarea sauimpactul creştinilor  ortodocşi români în Uniunea Europeană 



Între cei mai mari pedagogi aituturor veacurilor se află Sf. IoanGură de Aur. Acest lucru este ade-verit nu doar de recunoaşterea sa capedagog de către cercetătorii spe-cialişti în viaţa şi opera lui, ci şi defaptul că, în spaţiul Ortodoxiei,numele lui este legat de cel al edu-caţiei[1]. El este unul dintre cei TreiMari Dascăli și Ierarhi, pe care la 30ianuarie îi sărbătorim ca modele depedagogi şi de învăţători, ca purtă-tori şi exponenţi ai aşa-numituluiideal creştin de educaţie.Sf. Ioan Gură de Aur este cel maiprolific dintre Părinţii şi scriitoriibisericeşti. Temele psiho-pedagog-ice sau „filosofice”, cum îi plăceasă le numească abundă în întreaga saoperă, ca elemente ale parenezeiincluse în orice text exegetic.Însă, prin darul lui Dumnezeu,s-a păstrat şi o lucrare specific pe -da gogică, în care autorul expuneîntreaga sa viziune asupra subiectu-lui educației copiilor[2]. Deşi aretitlu dublu, ea este o singură operă şiurmăreşte, de la început până lasfârşit, să ofere principiile pentru ocreştere corectă a tinerilor. În tradiţiamanuscrisă titlul ei este „Despreslava deşartă şi despre cum trebuiepărinţii să-şi crească copiii” . În gen-eral, titlul este cunoscut sub formaprescurtată: „Despre slava deşartăşi creşterea copiilor”[3]. Cercetă-torii au spus despre ea că reprezin-tă „cea mai veche, completă şidesăvârşită învăţătură creştinădespre educaţie”[4]; una dintre celemai strălucite roade duhovniceştiale sufletului creştin; o expunerecompletă şi sistematică despre edu-caţia creştină a copiilor, întemeiatănu doar pe Sfânta Scriptură, ci şi peînvăţăturile psihologice şi pedagog-ice ale grecilor antici şi pe expe-rienţa omenească în general[5].Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur,părinte nu este cel care a adus copiipe lume, ci acela care s-a ostenit săîi crească. Nu „naşterea de copii”, ci„creşterea lor” îl face pe părinte,PĂRINTE. „Pentru că nu-l face peun om părinte simplul fapt că a con-tribuit la naşterea copilului, ci edu-carea corectă a acestuia”[6]. În vir-tutea acestei concepții, Sfântul Ioanidentifică trei carențe majore ale edu-cației lumești, propunând „evanghe-lizarea” conceptului de educație, iarîn completare dând sfaturi pertinentepentru modul practic în care diverseaspecte ale demersului educaționalpot fi aplicate în mod personalizat.
„Erorile pedagogieilumești”
Societatea de atunci (și nunumai), lumea și familia propuneaucopilului, în mod deschis sau maitainic, trei căi de emanciparesocială, determinată în esență deiubirea banilor, a slavei şi a trupu-lui[7]. Aceste direcții determinau şiprincipiile după care se orienta edu-carea tinerilor. 1) Nepăsarea faţă de formareaduhovnicească a tinerilor, faţă dedesăvârşirea lor morală, era cea din-tâi caracteristică a atitudiniipărinţilor. „Planurile lor pentruviitorul copiilor se mărgineau doarla a reuşi în viaţă din punct devedere profesional, la a trăi înbunăstare.Ţelurile lor erau practice,materialiste şi individualiste. Pen-tru a le atinge, părinţii se îngrijeausă asigure copiilor toate înlesnirilemateriale; nu precupeţeau nici ocheltuială, nici un efort sau jertfăpentru a găsi şcolile potrivite şi ceimai buni profesori, astfel încât copiii

să dobândească toate mijloacelecare să-i ajute în viaţa lumească şi încariera lor. Obsesia dobândiriibunurilor materiale era cel mai put-ernic stimul în îngrijirea copiilor.Tinerii erau trataţi în mod unilater-al, de parcă ar fost doar nişte fiinţetrupeşti, de parcă nu ar fi avut unsuflet care să aibă şi el nevoie deîngrijire. În această atmosferă,aşadar, de goană pentru bogăţie şipentru slava lumească, creşteau şi sedezvoltau copiii”[8].„Când auzi pe părinţi că-şi sfă-tuiesc copiii să înveţe carte, spuneSf. Ioan Gură de Aur, argumentaţialor este următoarea: Cutare, deşi setrăgea dintr-o familie săracă şineînsemnată, cu şcoala pe care afăcut-o a reuşit să ajungă mare şifaimos, să ocupe funcţii importante,să devină bogat, să se însoare cu ofemeie bogată, să zidească o casăfrumoasă. Altul, iarăşi, cu limbilepe care le-a învăţat, a ocupat ofuncţie înaltă la palat şi el e cel carerânduieşte toate treburile. Cei maimulţi îi dau ca pildă pe oameniirealizaţi în viaţă, „pe cei străluciţi şirenumiţi pe pământ”[9]. Astfel,părinţii înşişi introduceau însufletele uşor modelabile şi recep-tive ale tinerilor două mari rele,două iubiri tiranice: iubirea banilor,a bogăţiei, şi iubirea slavei lumeşti,a ascensiunii sociale, cum am numi-o astăzi, sau cum zice Sf Ioan: „Deniciunde altundeva nu vine stricareacopiilor, decât de la goana pentrucele pământeşti”[10].2) Toţi părinţii se îngrijeau, maispune Sfântul Ioan, să asigure copi-ilor bogăţie, îmbrăcăminte, slujitori,pământuri. Singurul lucru pentrucare nu se îngrijeau era cultivarealor sufletească, anume ca tinerii sădevină virtuoşi şi evlavioşi. În lipsavirtuții și evlaviei, decăderea moralăşi tulburările sociale sunt inerente:„De aici vine dărâmarea întregiilumi, de la faptul că nu ne îngrijimde copiii noştri: de averile lor neîngrijim, dar sufletul lor îl trecem cuvederea.”[11].Societatea nu suferă din lipsă deafacerişti abili, nu suferă din lipsă deoameni învăţaţi sau cultivaţi, cisuferă din lipsă de oameni virtuoşi.Suferă pentru că a fost năpădită deoameni necinstiţi, care pentru a-şiînmulţi bogăţiile şi pentru a-şiasigura bunul trai nu se dau înapoide la nimic. Suferă pentru că ceiînsetaţi de putere, în încercarea lorde a urca pe scara socială, răvăşesctotul în cale. Suferă pentru cădobândirea de case luxoase şi deconfort a devenit unicul ţel în viaţă.De aici vine nenorocirea societăţii,aceştia sunt cei ce distrug con-vieţuirea paşnică în societate, iar nucei ce trăiesc în virtute şi sfinţenie.

„Aceasta e ceea ce strică totul,anume că lucrul cel cu adevărat detrebuinţă, cel care menţine viaţanoastră, este socotit de prisos şisecundar”[12].Iar lucrul de care societatea arecu adevărat trebuinţă şi care omenţine în armonie este tocmai vir-tutea, cultivarea sufletească[13].În legătură cu aceste două pati-mi, o alta – tot la fel de chinuitoareşi primejdioasă, sau poate chiar maiprimejdioasă pentru înflăcăratatinereţe– domina atmosfera în carecreşteau tinerii. Libertinajul sexual,cum am spune astăzi, adică stârnireaşi satisfacerea poftei trupeşti, iubireatrupului. Sfântul Părinte şovăie săvorbească despre această temă, îșidepăşeşte însă şovăielile şi ruşinea,pentru a mustra şi a înfieranepăsarea tuturor celor răspunzătoricu educaţia faţă de această răsturn-are nu numai a legilor morale, ci şia celor fireşti. Şi este uimit elînsuşi– exprimând de asemeneauimirea multora– cum de rabdăDumnezeu atât de mult şi îngăduieaceastă îndobitocire a omului, cumde nu trimite foc ca să ardă cetateaAntiohiei, după cum făcuse altădatăcu Sodoma şi Gomora.O mare răspundere pentrudestrăbălarea morală sfântul oatribuie teatrului, (lumii specta-colului), ale cărui piese aveau maiales subiecte obscene, curvii şi adul-tere: „Acolo iau naştere adulterele,acolo se pune la cale stricarea căs-niciilor, acolo sunt femei ce-şi vândtrupul, bărbaţi care se prostituează,tineri destrăbălându-se; toate suntpline de fărădelege, toate pline demăscări, toate pline de ruşine”[14],remarcă el, cuvânt cu cuvânt.
Sfaturi punctuale ale Sf Ioan Ioan Gură de Aurasupra diverselor aspecteale educației copiilor
„Sufletele copiilor, spune Sfân-tul Ioan, sunt moi şi fragede; dacăînvăţăturile bune sunt întipăriteasupra lor încă de la început, nimeninu o să le mai poată şterge, deoarececu timpul ele se întăresc ca o pecete,aşa cum se întâmplă cu ceara. Unlucru moale ia orice contur,deoarece încă nu a căpătat o formăa sa statornică. Sufletele copiilormai seamănă şi cu nişte planşe depictură sau cu un material pentrusculptat. Este nevoie de multăatenţie şi sârguinţă din partea picto-rilor pentru a realiza un tablou fru-mos. Sculptorii, de asemenea, înde-părtează cu multă răbdare ceea ceprisoseşte şi adaugă ceea ce estenecesar, pentru a obţine opera pecare o doresc. Nu există un materi-al mai minunat pentru a crea o operă

de artă decât sufletele copiilor; totce trebuie e ca aceasta să se facă latimp. Astfel, părinţii făuresc nişteicoane însufleţite ale lui Dumnezeu,nişte statui vii.”[15]Formarea caracterului copiluluistă în mâinile părinţilor. Este nevoieşi de mustrări, dar cu discernământ.Doar astfel poate copilul să-şiînsuşească mustrările şi să dobân-dească structura lăuntrică necesarăcare va permite dezvoltarea şi între-girea personalităţii sale[16]. SpuneSfântul Ioan: „Părintele unui copilfoarte răsfăţat care, dacă îi este bol-nav copilul, îi dă dulciuri şi răcori-toare şi doar ce-l mulţumeşte pecopil, nimic însă din cele necesarebolii lui şi când apoi doctorul îlmustră, se apără spunând: „Ce potsă fac, nu-l pot vedea pe copilul meuplângând!”, [îşi merită soarta]: „Săr-mane, şi nenorocite, şi trădătorule!Pentru că numai tată nu pot să îlnumesc pe unul ca acesta; cu câtmai bine ar fi fost pentru tine, mâh-nindu-l pe copil pentru puţin timpsă-l faci sănătos pentru totdeauna,decât să faci din această scurtămulţumire pricina unei tristeţi per-manente”[17].Satisfăcând copilului orice dor-inţă facem din el un om egoist; şi cuun asemenea caracter va fi neferic-it în lume. Întăreşte Sfântul: „Canişte sculptori să depuneţi toată stră-dania, aşa încât să faceţi din copiiivoştri minunate statui care să seasemene lui Dumnezeu. Vor deveniastfel, dacă scoateţi din ele oricelucru de prisos, dacă adăugaţi ceeace trebuie, şi în fiecare zi le inspec-taţi, ca să vedeţi ce defect firesc au,ca să îl ştergeţi”[18]. Bunii pedago-gi lucrează precum „agricultoriicare taie unele ramuri ale plantelor,iar pe altele le lasă să crească. Une-ori pedepsesc răutatea, încurajândşi promovând binele”[19]. Primindobservaţia şi dojana, copilul trebuiesă înţeleagă că acela care-l dojeneşteo face cu dragoste, iar nu ca să-iprovoace suferinţă. Atunci primeştecuvintele, nu ca venind din furie, cidin grija unui părinte care se nelin-işteşte pentru copilul lui.[20]Iatăcum îi sfătuieşte Sfântul pe părinţi:„Să îl îndrepţi (pe copil): uneoriprivindu-l cu o privire severă, alte-ori spunându-i cuvinte amare şimustrătoare şi alteori prin cuvintebune şi promisiuni… Să fie şiameninţări, dar să nu le aplici.Copilul să nu înţeleagă că sunt sim-ple ameninţări. Ameninţarea areefect doar atunci când copilul credecă se va şi aplica. Căci, dacă tânărulcare a făcut o greşeală înţelege că îlameninţi fără să îl şi pedepseşti, varămâne indiferent. Să aştepte să fiepedepsit, fără însă a fi pedepsit, casă nu piardă frica pedepsei”[21].

„Tocmai aceasta este însuşirea ped-agogului: să nu se grăbească săpedepsească, ci să aspire laîndreptare şi să fie prudent în a apli-ca pedeapsa”[22]. Sfântul Ioan Gurăde Aur socoteşte că e nepedagogicsă îl educăm pe copil, aşa încât să-şi omoare şi să-şi refuze furia. Tre-buie să îl învăţăm modurile princare poate să-şi canalizeze în chipcreator mânia. Spune părinţilor: „Sămergem la lucrarea sufletească ceamai dominantă, mânia. Mânia nicinu trebuie dezrădăcinată cu totul dincopil, nici să îi permitem să ofolosească fără discernământ. Tre-buie să îi educăm pe tineri de lavârstă fragedă, aşa încât atunci cândei înşişi sunt nedreptăţiţi, să rabde şisă nu se mânie, când însă văd căaltul este nedreptăţit să intervinăcurajos şi să îl apere prin mijloacelepotrivite”[23]. Trebuie să seexerseze copilul în a-şi stăpâni iri-tabilitatea, astfel încât să poată primio anume dezamăgire sau zădărni-cire a vreunei dorinţe a lui fără să semânie. Când copilul învaţă să rabdemicile pagube şi dezamăgiri, vaputea mai târziu să rabde şi pe celemai mari pe care le va îngăduiDumnezeu[24].Este necesar ca oferim copiluluidistracţii inofensive şi amuzament,să îl conducem la oameni virtuoşi,să îi arătăm frumuseţile naturii şiale artei şi să îi dăm o anumită lib-ertate de mişcare, după ce i-am spuscă priveliştile necuviincioase şiobscene nu au nici o valoare[25].„Când îi spunem toate acestea”,spune Sfântul nostru Părinte, „tre-buie să îi dăm multe sărutări şi să îlstrângem la piept, ca să îi arătămmarea noastră dragoste”[26].Creşterea duhovnicească acopilului trebuie să fie grija princi-pală a părinţilor. Nu trebuie să înveţecarte şi meşteşuguri doar pentru acâştiga bani, ci şi ca să crească „înînvăţătura şi certarea Domnu-lui”[27]. Sfântul Ioan Gură de Aurîntăreşte: „Nu îţi spun să ţii copilulnecăsătorit şi să îl trimiţi în pustiesau să îl obligi să devină călugăr.Nu, nu îţi spun asta. Desigur, aş dori-o şi mă voi ruga ca toţi să primeascăa se face monahi. Dar pentru că paregreu, nu insist. Creşte, deci, uncreștin şi învaţă-l să fie de micevlavios şi ca om în lume” [28].Despre valoarea exemplului per-sonal al celor mari scrie multe paginiSfântul Ioan Gură de Aur. „După cume pământul în care va fi sădită planta,asemenea va fi şi fructul ei”[29].„Cum să îl poţi îndrepta pe fiul tău, săîi dai sfaturile trebuincioase altuia careeste neglijent, de vreme ce tu însuţi,care te afli la o bătrâneţe înaintată,faci asemenea fapte rele? Astea lespun şi îi dojenesc pe vârstnici, nupentru a disculpa de orice acuzaţie şivină pe tineri, dar prin cei dintâi să îipăzesc pe cei de-al doilea” [30].„Cum poate, deci, tatăl să îi înveţe pealţii să-şi înfrâneze patima, obrăzniciaşi mânia, când el însuşi nu a învăţat săse înfrâneze”[31]. „Mai degrabă noiavem nevoie de pedagog, nu aceia,adică copiii, de vreme ce greşelile lornu pot fi mari, câtă vreme ale noastresunt foarte mari”[32].
Concluzie

Ideile Sfântului Ioan suntextrem de actuale şi dacă ne gândimla educaţie. La fel ca în vremea sa,şi astăzi sistemul educaţional pierdeuneori din vedere cea mai impor-tanta sursă a educaţiei şi anumecuvântul lui Dumnezeu. Continuare în pagina 3

Martie 2016 Pagina 2
Educația copiilor în opera Sfântului Ioan Gură de Aur



Pagina 3 Martie 2016

Pentru orice credincios, împăr-tășirea cu Sfântul trup și Sânge alMântuitorului Hristos, reprezintă unmoment foarte important în cadrulvieții duhovnicești. Momentul împăr-tășirii cu trupul lui Hristos cel răstig-nit și înviat presupune o mare res-ponsabilitate din partea noastră,deoarece Îl primim în ființa noastrăpe Hristos.Credincioșii nu se împărtășescastfel cu o simplă pâine și cu un vinobișnuit, ci cu Trupul pnevmatizat allui Hristos de după Înviere. În acestsens Părintele Dumitru Stăniloae afir-ma că ,,Duhul preface jertfa de pâineși de vin a comunității, a vieții ei, înjertfa lui Hristos, în trupul Lui jertfit,pe care Hristos îl aduce Tatălui, darapoi îl dă spre mâncare și băuturăcomunității, pentru ca ea să se umpleși mai mult de trupul Lui jertfit. Înscopul acesta, a prefăcut pâinea șivinul în trupul și sângele Său, adu-cându-Se Tatălui și împărtășindu-secredincioșilor sub chipul acestora”.1Datoria credincioșilor de a se împăr-tăși cu Sfintele Taine este menționa-tă în cadrul celei de-a patra poruncibisericești: ,,Biserica, la rândul ei,cere creștinului, prin această poruncă,să se mărturisească în fiecare dintrecele patru posturi de peste an. Dacătotuși nu i-ar fi cu putință, atuncimăcar o dată pe an, și anume în Pos-tul Sfintelor Paști, creștinul trebuieneapărat să se mărturisească și să seîmpărtășească”. 2Totodată, în Liturghier cu privirela acest lucru se menționează: ,,Preo-ții de enorie să învețe pe enoriașii lorca, într-un cuget curat, atât parte băr-bătească, cât și parte femeiască, dacăva fi cu putință la praznice, iar dacănu, negreșit în cele patru posturi depeste an, să se pregătească pentruSfânta Împărtășire. Deci, datori suntsă se apropie către DumnezeieștileTaine cu smerenie și curăție gătindu-și mai dinainte trupurile și sufletelelor”.3 Desigur, credinciosul se poateîmpărtăși și în afara celor patru pos-turi, fiind indicată o împărtășire câtmai deasă. Împărtășirea cu Hristos închip euharistic necesită o pregătireanterioară, după îndemnul SfântuluiApostol Pavel: ,,Să se cerceteze omulpe sine și așa să mănânce din pâine șisă bea din pahar; căci cel ce mănân-

că și bea cu nevrednicie, osândă îșimănâncă și bea, nesocotind TrupulDomnului”( I Corinteni 11, 28-29).Cuminecarea presupune o seriede condiții de natură sufletească șitrupească care se cer a fi împlinite.Privind pregătirea sufletească, primacondiție o constituie mărturisireapăcatelor în cadrul Tainei Spoveda-niei. Nu se poate primi Euharistia fărămărturisirea păcatelor săvârșite de laultima spovedanie și împărtășire.Taina Mărturisirii are rolul de a curățicămara sufletului nostru întinat depăcate, pentru a-L putea primi peHristos într-însa. Mărturisirea păca-telor drept condiție a primirii Euhari-stiei este necesară și obligatorie înce-pând cu vârsta de șapte ani. Chiardacă acei copii care au mai mult deșapte ani pot fi socotiți în continuarenevinovați, cum de altfel și sunt, spo-vedirea acestora are pe de o parte șirolul de a-i obișnui încă de la o vâr-stă fragedă cu Taina Mărturisirii și dea le sădi în suflete responsabilitateafață de aceasta. Concepția greșită căpăcatele pe care le au copiii sunt înfond unele mici nu trebuie cultivată,deoarece oricât de mic ar fi păcatul,tot păcat este, iar dacă se adună păca-tele mici, acestea pot cântări tot atâtde greu ca și cele mari. De asemenea,nu trebuie încurajată nici concepțiaunor credincioși maturi care susținfaptul că nu au păcate, sau că păcate-le lor nu sunt mari, fiindcă ,,dacăzicem că păcat nu avem , ne amăgimpe noi înșine și adevărul nu este întrunoi. Dacă mărturisim păcatele noas-tre, El este credincios și drept ca să ne

ierte păcatele și să ne curățească penoi. Dacă zicem că n-am păcătuit Îlfacem mincinos și cuvântul Lui nueste întru noi” ( I Ioan 1, 8-10). Sin-gurii care sunt scutiți de la Spoveda-nie înainte de împărtășire sunt ceiaflați pe patul de moarte, muribunziicare nu mai pot vorbi dar sunt încă înstare ca să poată încuviința printr-ungest că doresc să primească SfântaEuharistie.Tot în legătură cu Spovedania tre-buie amintit faptul că nu toți cei cares-au spovedit au voie să se șă împăr-tășească, ci numai cei care au bine-cuvântarea duhovnicului. Din cauzafaptului că păcatul lasă în suflet ostare asemănătoare celei de boală,este necesar ca mai întâi de toate să sevindece boala sufletească prin împli-nirea canonului sau epitimiei, urmândca mai apoi să se primească SfântaEuharistie. Cu privire la necesitateacurățirii sufletului înainte de a-Lprimi în chip euharistic pe Hristos celrăstignit și înviat este grăitor un tro-par din cadrul Canonului Împărtășiriiîn care se afirmă: ,,Întru strălucirilesfinților Tăi cum voi intra eu, nevred-nicul? Că de voi îndrăzni să intruîntru cămară, haina mă vădește că nueste de nuntă și voi fi legat și lepădatde îngeri. Ci, curățește Doamne, înti-narea sufletului meu și mă mântuie-ște, ca un iubitor de oameni”.4 Pe dealtă parte acesta este și rostul cano-nului sau epitimiei, de îndreptare șivindecare, iar nu de pedeapsă sau răs-cumpărare. Se întâmplă adesea capenitenții, conștienți de gravitateapăcatelor săvârșite să ia singuri aceas-

tă măsură de a nu se cumineca, soco-tindu-se nevrednici, fără să mai aștep-te verdictul preotului. Totuși, cel caretrebuie să decidă este duhovnicul, iarnu penitentul. Tot de pregătirea sufle-tească ține și împăcarea cu toatălumea. Pentru a se putea împărtăși,credinciosul trebuie să aibă acea pacesufletească ce vine din conștiința căeste împăcat cu toți și că nu poartăsupărare nimănui. În acest sens sti-hurile dinaintea celor douăsprezecerugăciuni ale Canonului Împărtășiriiîndeamnă: ,,Trupul Stăpânului vrândsă-L primești spre hrană, fii cu frică sănu te arzi, că foc este; Sângele Luivrând să-L bei spre Împărtășire,mergi și cu cei ce te-au mâhnit teîmpacă, și așa îndrăznește de ia hranasfântă”.5 Tot în această privință Mân-tuitorul îndeamnă: ,,Dacă îți veiaduce darul tău la altar și acolo îți veiaduce aminte că fratele tău are cevaîmpotriva ta, lasă darul acolo, înain-tea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi, venind, adudarul tău” (Matei 5, 23-24). Pornindde la aceste dumnezeiești cuvinte ceicare doresc să se împărtășească tre-buie să fie împăcați cu toată lumea,iar de nu vor putea înfăptui acestlucru, mai de folos le-ar fi să nu seîmpărtășească decât să primească cunevrednicie Trupul Domnului. Însușifaptul că nu putem ierta pe cinevacare ne-a greșit denotă o lipsă depocăință din partea noastră. De aceea,persoanele care manifestă ură, mânieși dorință de răzbunare față de aproa-pele nu trebuie să primească Euhari-stia.O altă condiție esențială pentruprimire lui Hristos în chip euharistico constituie citirea pravilei sau acanonului pentru primirea Împăr-tășaniei. Pe lângă acesta, cei doritorimai pot citi și alte slujbe de pietatepersonală, ca de exemplu: Paraclisulsau Acatistul Născătoarei de Dum-nezeu, Canonul îngerului păzitor,Acatistul Mântuitorului ș.a. Toateacestea dar mai ales rânduiala Împăr-tășirii se cuvine a fi citite cu adâncăsmerenie, iar nu formal. Ele au meni-rea de a sensibiliza inima în adânculei, dar și de a ne cunoaște păcateleîntipărite în adâncul sufletului nos-tru. În acest sens este sugestivă rugă-ciunea a patra a Sfântului Simeon

Metafrastul în care sunt menționate șicâteva dintre păcatele de moarte.6Aplecându-ne asupra condițiilorde natură trupească care se cer a fiîmplinite înainte de împărtășire amin-tim următoarele:În primul rând, credincioșii tre-buie să aibă grijă la ceea ce mănâncă.Este recomandat ca încă din ziua pre-cedentă împărtășirii să se consumehrană ușoară și în cantități mici, pen-tru a nu tulbura somnul cu vise nedo-rite. O altă condiție o reprezintă renu-nțarea la fumat cu cel puțin o ziînainte și în ziua împărtășirii. De ase-menea, abținerea de la împreunareatrupească este o altă cerință în vede-rea împărtășirii. Sfinții Părinți au sta-bilit prin canoane timpul pentru absti-nență pe baza principiului paulin,pentru ca soții să se îndeletniceascăcu postul și rugăciunea, prin bunăînțelegere (I Corinteni 7,5). Tuturoracestora li se adaugă și curățenia cor-porală, ,,o ținută vestimentară adec-vată, precum și o înfățișare exterioa-ră cât mai decentă”.7În concluzie, prin pregătirea denatură sufletească și trupească pe careo realizăm în vederea primirii SfinteiÎmpărtășanii arătăm cinstea și impor-tanța pe care o acordăm acestei Sfin-te Taine, conștienți de faptul că eareprezintă centrul sau punctul de ple-care în viața duhovnicească. Tocmaide aceea respectarea acestor cerințeeste necesară.Ionuţ-Ovidiu MîlcometeStudent teolog
1Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae,Teologia Dogmatică Ortodoxă,vol.III, Editura Institutului Biblic și deMisiune Ortodoxă, București, 2010,p. 114
2Învățătură de credință creștinăortodoxă, Editura Institutului Biblic șide misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, București, 2008, p.336
3Liturghier, Editura  InstitutuluiBiblic și de Misiune Ortodoxă, Bucu-rești, 2012, p 518
4Ibidem, p. 366
5Ibidem, p. 348
6Ibidem, p. 354
7Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula,Tradiție și înnoire în slujirea liturgi-că, vol. II, Editura Episcopiei Dună-rii de Jos, Galați, 2001, p. 266

Cum trebuie să ne pregătim pentru primirea Sfintei Împărtășanii?  

Educația copiilor în opera Sfântului Ioan Gură de Aur
Urmare din pagina 2Orice carte sau manual careurmăreşte într-un fel sau altul educareacopiilor sau a tinerilor se funda-mentează pe o vi ziune pur omeneascăşi de aceea utilitatea sa se opreşte într-un anume punct, iar conţinutul estesupus mereu schimbărilor. Acest neajuns poate fi împlinit dacăînţelegem educaţia aşa cum a privit-o Sfântul Ioan Gură de Aur ca o acţi-une firească, derivată din respons-abilitatea părintelui sau a educatorului,care nu exclude conţinuturile edu-caţiei profane, dar care este funda-mentată pe lucrarea cuvântului luiDumnezeu, singura sursă care poateoferi o călăuzire adecvată atât pentruviaţa aceasta, cât şi pentru cea viitoare,în Împărăţia lui Dumnezeu.[33] Alt-fel, în absenţa formării morale a sufle-tului, omul deviază, aşa cum oricinelimpede poate vedea în spaţiul public,şi clachează existenţial, de cele maimulte ori în chip definitiv, sfârşind fie

în delincvenţă, fie în plăceri grosiere,stricătoare de trup şi suflet.[34][1] I.G. Coman, PersonalitateaSfântului Ioan Gură de Aur, în ST, an.IX, 1957, nr. 9 - 10, p. 599[2] Pr Theodor Zisis, Cumucidem sufletele copiilor noș-tri chiar noi, „credincioșii”,www.cuvantul-ortodox.ro, con-sultat la 24.03.2015[3] Sfântul Ioan Gură de Aur,Despre slava deşartă şi desprecreşterea copiilor, E.I.B.M.B.O.R.,Bucureşti, 2001[4] I G. Coman, Viaţa Sfântuluiloan Gură de Aur, în GB, an. XVIII,1 1959 nr. 1-2, p. 31[5] I. G. Coman, Spirit umanist şielemente de antropologie în gândi-rea patristică, în ST, an. XXII, 1970,nr. 5-6, p. 360[6] Efrem, Egumenul MănăstiriiVatoped, Sfântul Ioan Hrisostom şiviaţa de familie, www.pemptousia.ro,consultat la 24.03.2015

[7] Pr Theodor Zisis, art cit[8] Ibidem[9] Sf. Ioan Gură de Aur, Desprefeciorie. Apologia vieţii monahale.Despre creşterea copiilor, Ed. IBM-BOR, Bucureşti, 2001, p 258[10] Ibidem , p 255[11] Sf Ioan Gură de Aur, Omil-ia 19 la I Tim 5, apud Efrem, Egu-menul Mănăstirii Vatoped, art cit[12] Sf. Ioan Gură de Aur, Desprefeciorie..., p 271[13] Pr Theodor Zisis, art cit[14] Sf. Ioan Gură de Aur, Scrieri.Partea III. Omilii la Matei,Omilia 37,6, Ed. IBMBOR, PSB, Bucureşti,1994, p. 462[15] Pr Theodor Zisis, art cit[16] Efrem, Egumenul MănăstiriiVatoped, art cit[17] Sf Ioan Gură de Aur,Comentariu la Faptele Apostolilor,Omilia 30, apud Educația copiilor,www.crestinortodox.ro[18] Sf. Ioan Gură de Aur, Desprefeciorie..., p 271

[19] Sf Ioan Gură de Aur,Comentariu la Epistola II către Cor-inteni, Omilia 15, apud Efrem, Egu-menul Mănăstirii Vatoped, art cit[20] Efrem, Egumenul MănăstiriiVatoped, art cit[21] Sf. Ioan Gură de Aur, Desprefeciorie..., p 272[22] Sf Ioan Gură de Aur,Comentariu la Epistola II către Cor-inteni, Omilia 21, apud Efrem, Egu-menul Mănăstirii Vatoped, art cit[23] Sf. Ioan Gură de Aur, Desprefeciorie..., p 273[24] Ibidem[25] Efrem, Egumenul MănăstiriiVatoped, art cit[26] Ibidem[27] Ibidem[28] Sf Ioan Gură de Aur,Comentariu la Evanghelia după Ioan,Omilia 30, apud Efrem, EgumenulMănăstirii Vatoped, art cit[29] Sf Ioan Gură de Aur,Comentariu la Epistola către

Coloseni, Omilia 9 , apud Efrem,Egumenul Mănăstirii Vatoped, art cit[30] Sf Ioan Gură de Aur, Cuvântdespre Ana, Omilia 1, apud Efrem,Egumenul Mănăstirii Vatoped, art cit[31] Sf Ioan Gură de Aur,Comentariu la Epistola către Tit,Omilia 2, apud Efrem, EgumenulMănăstirii Vatoped, art cit[32] Sf Ioan Gură de Aur,Comentariu la Fapte, Omilia 42, apudEfrem, Egumenul MănăstiriiVatoped, art cit[33] Diac. Bogdan-Mihai Hrişcă,Lucrarea Cuvântului lui dumnezeu înmisiunea Bisericii și în educație,reflectată în opera Sfântului Ioan Gurăde Aur, teză de doctorat – rezumat ,file:///C:/Users/Pr%20Gabriel/Down-loads/rezumat_teologie_bog-danhrisca%20(1).pdf[34] Nicușor Deciu, Educaţiacopilului la Sfântul Ioan Gură de Aur,www.ziarullumina.ro, consultat la25.03.2015
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Nici Crăciunul, nici Paştele, niciBoboteaza, nici Schimbarea la Faţănu sunt numite Buna-Vestire. Şi iată căPraznicul de astăzi se numeşte Buna-Vestire. De ce?Ce fel de Bună-Vestire a coborâtdin Ceruri? Ce s-a întamplat în amaranoastră viaţă lumească? Oare esteposibilă Buna-Vestire în lumea în careexistă moartea? Oare este posibilă ade-vărata dreptate în lumea în care totul sepreface în spasmele morţii, înainteamonstrului morţii? Astăzi s-a petrecutcea mai mare Bună-Vestire. Ce s-aîntamplat? Astăzi Sfântul ArhanghelGavriil vine la Sfânta Fecioară şi îiaduce la cunoştinţă această BunăVestire:Vei naşte Fiu şi vei chema numelelui Iisus-Mântuitorul şi împăraţia Luinu va avea sfârşit (Luca 1, 31-33).Cum este posibil ca Domnul şiDumnezeul necuprins să Se nască dinfecioară? Cum să Se zămislească întrupul Preasfintei Fecioare? Tainaaceasta este mare, mai presus decâttoate tainele.Căci ce a adus Domnul cu Sine şicine este Domnul Hristos? El, Singu-rul Adevăratul Dumnezeu, S-a pogorâtîn lumea noastră pământească plinăde dumnezei mincinoşi şi a arătat şi cuadevărat a dovedit că este Dumnezeulcel Adevărat, Singurul Dumnezeuîntre toţi Sfinţii, Căruia de-a pururi, cuvrednicie I se pleacă toată faptura.Şi în timp ce El se afla în lumeaaceasta, dăruieşte cu uşurintă fiecăruiadintre noi slobozirea de dumnezeiimincinoşi. Nu numai atunci, acumdoua mii de ani, când Domnul S-afacut om şi S-a pogorât pe pământ,erau dumnezei mincinoşi. Şi astăzilumea este plină de dumnezei minci-noşi, este plină de dumnezei nepofti-ti, oameni care vor să-L schimbe peUnicul Dumnezeu cel Adevărat cu eiînşişi. Este plină de ei Europa şi Asia

şi America şi Africa. Este plină de hris-toşi mincinoşi, este plină de prorocimincinoşi, este plină de dumnezeimincinoşi. Şi atunci când esti tulburatîn lumea plină de dumnezei mincinoşişi te întorci către Singurul Dumnezeucel Adevărat, către Domnul Hristos,atunci din suflet fuge tot întunericul,tot întunericul şi rătăcirea care îl scapăde dumnezeii mincinoşi. Atunci tuaparţii Singurului Dumnezeului celuiAdevărat şi simţi cum întregul Cerintră în sufletul tău, cum odihna şipacea, toţi îngerii împărătesc întru tine.Domnul Hristos în această lumeîmpreună cu adevărata Sa Dumnezeireveşnică! Iată, El este împreuna cuimensa Bună-Vestire, căci veşniculAdevăr Dumnezeiesc este Buna-Vestire pe care Domnul Hristos acreat-o şi a oferit-o lumii, în primulrând a oferit-o lumii. Nu numai că avorbit despre adevăr, ci a arătat că Eleste Adevărul (Ioan 14, 6), Adevăruldumnezeiesc veşnic.Şi apoi, nu este minunată Vesteacea Buna că Domnul Hristos ne-adăruit nouă, oamenilor, Viaţa veşnică?El este Viaţa cea Veşnică şi dum-nezeiască şi ne-a dăruit aceasta prin

Învierea Sa, prin biruinţa asupramorţii. Mai există oare pentru om oVeste mai Bună ca aceasta? Mai existăvreo Veste mai Bună ca aceasta, camoartea este biruită şi este înlocuită deViaţa veşnică, pe care Domnul Hristoso dăruieşte fiecăruia care crede în El?!Cine va putea număra toate VeştileBune pe care Domnul Hristos ni le-aadus în această lume? Ce putem spunedespre învăţătura Sa sfânta, despreSfânta Sa Evanghelie? Iată, aceastaeste învăţătura dumnezeiască, veşnică,netrecătoare, învăţătura care ne spunetoate tainele vieţii noastre omeneşti şiîn lumea aceasta şi în cealaltă. Nespune întreaga soartă omenească atun-ci când este împreună cu Dumnezeu şiîmpotriva lui Dumnezeu, şi întreagasoartă amară şi înfricoşătoare atuncicând omul este în preajma diavoluluiprin păcate, prin păcate nepocăite.Evanghelia Domnului Hristos este cuadevărat Vestea cea Bună nevăzută înlumea aceasta, Vestea cea Bună pen-tru fiecare fiinţă omenească în toatelumile. Şi tot ceea ce este al lui Hris-tos, fraţilor, totul este de fapt BunaVestire lângă Buna Vestire, fiecareconcepţie a Sa, fiecare parere de-a Sa,

fiecare minune de-a Sa, fiecare lucrarede-a Sa: Buna Vestire lânga BunaVestire! Şi, de aceea, de la venirea Saîn această lume, pământul a devenitCer, aşa cum se spune în rugăciunilecitite astăzi în biserică. Atunci cândpământul devine lăcaş dumnezeiesc,atunci într-adevar Domnul este împre-ună cu noi.De aceea ziua de astăzi este defapt Praznicul Preacinstitei Născătoarede Dumnezeu, Vestea cea Buna aPreasfintei de Dumnezeu Născătoare.Căci ea a împlinit întreaga Evangheliea Domnului Hristos. Ea a trăit în iadulvieţii noastre pământeşti într-un modaşa de neprihănit, aşa de sfânt încats-a învrednicit să nască pe Dumnezeuşi să devină Născătoare de Dumnezeu.Noi, oamenii, nu ne putem închipui oslavă şi o cinste mai mare decat aceeaca fiinţa omenească să devină Născă-toare de Dumnezeu, Maică a Dom-nului. Ce slavă, ce cinste, ce mareţie!Aceasta aparţine ei, singurei celei fărăde păcat, pe lânga Dumnezeu cea maidesavârşită în neamul omenesc, Prea -sfânta Maică a Domnului. Ea esteîntreaga întruparea tuturor VeştilorBune ale lui Hristos. Dacă nu ar fi fostea, nu ar fi fost Dumnezeu în aceastălume. Dacă nu ar fi fost ea, nu ar fi fostcreştinismul în această lume. Dacă nuar fi fost ea, nu ar fi fost Dumnezeu celAdevărat în această lume. Dacă nu arfi fost ea, nu ar fi fost Adevărul veşnicîn aceasta lume. Dacă nu ar fi fost ea,nu ar fi fost Evanghelia lui Hristos.De aceea ea este fără de asemănaremai slăvită decât Heruvimii şi Sera -fimii.De aceea, la acest mare şi sfântpraznic ne închinăm şi ne rugămPreasfintei Maici a Domnului, Atot-bucuria noastra, ca să se roage necon-tenit Preaiubitului Său Fiu, SinguruluiDumnezeului cel Adevărat şi Dom-nului Hristos, pentru neamul omenesc,

pentru fiecare fiinţă omenească, pen-tru fiecare zidire din lume, pentrufiecare pasăre, pentru fiecare animal,pentru fiecare creatură, pentru fiecarestea, căci totul până la ea şi fără ea s-ascufundat în moarte, în pacat şi înîntuneric, şi de la ea şi prin ea totul seridică deasupra morţii, deasupra păca -tului, şi se grăbeşte şi zboară sprelumile cereşti. Fie ca ea, singuraCurată si Preabinecuvantată Născă-toare de Dumnezeu, AtotmilostivaMaică a tuturor fiinţelor omeneşti, săne conducă şi să ne călăuzească neîn-trerupt în viaţa noastră zilnică, în fiecezi şi în fiece noapte, pentru ca prinîntreaga noastră viată să-I slujim Dom-nului, Singurului Dumnezeu celuiAdevărat, lui Iisus Hristos, în toatelumile şi astfel să ne izbăvească depacate, de moarte, de diavol, de iad şiveşnic să-I slujim Minunatului DomnIisus Hristos.Întotdeauna să cădem în genunchila rugăciune către Preasfânta Maică aDomnului, către această Bucurie maipresus de bucuria neamului omenesc,către această Sfânta mai presus deArhangheli şi mai presus de îngeri.Fie ca ea să ne fie întotdeauna protec-toare şi conducătoare şi călăuzitoareprin întreaga viaţă şi în lumea aceastaşi în cealaltă, ca întreaga noastră viaţăsă fie spre lauda şi slava SinguruluiAdevăratului Dumnezeu, a DomnuluiIisus Hristos, Fiului Preasfintei Maicia Domnului, singurei AdevărateiNăscătoare de Dumnezeu. Ei i secuvine cinstea şi slava şi lauda şi toaterugăciunile noastre, şi pentru ale salerugăciuni, Fiul sau cel Minunat, Dom-nul Hristos, să primească rugăciunilenoastre ş suspinele noastre si sa-i man-tuiasca pe toti si pe toate. Amin.(din: Cuviosul Iustin de laCelie, Cuvinte despre veşnicie –predici alese, Editura Egumenita, 2013)

Taina mai presus de taină - Predica întâi la Buna-Vestire (1965)

Urmare din pagina 1Tocmai aceasta poate să constitu-ie misiunea noastră ca ortodocşi înUniunea Europeană a bătrânului con-tinent iar această prezenţă trebuie săfie, în primul rând, una liturgică şi spi-rituală, duhovnicească. Sfânta Litur-ghie cu întregul nostru cult reprezintăcel mai valoros tezaur al nostru (nuafirmăm acest lucru din triumfalism)fiindcă ea cuprinde şi salvează dinamictrăirea şi viaţa noastră, credinţa şimodul teologic de existenţă al Sfinţilornoştri. Tradiţia ascetică a Sfinţilor alcă-tuieşte izvorul civilizaţiei noastre, acărei chintesenţă este principiul creştinpotrivit căruia „Mai fericit este a dadecât a lua” (Fapte 20, 35), care, înacest fel, nu împărtăşeşte lăcomia, ava-riţia egoistă şi isteria individualistă.În consecinţă, nu este greu săîndreptăţească cineva neliniştile, zba-terile şi frământările acelora carecunosc Ortodoxia prin experienţa lor,pentru viitorul nu doar al Ortodoxiei, cişi al ortodocşilor în Europa, şi nu nunumai în ea. Pentru că acest viitor seaflă în strânsă legătură cu felul de a fial Ortodoxiei care este reprezentată înUniunea Europeană prin noi înşine, caortodocşi, cu alte cuvinte prin recu-noaşterea şi mărturia propriei noastrelegături pe care o avem cu TradiţiaSfinţilor Părinţi ai Bisericii. Deoarecenumai Sfinţii sunt purtători substan-

ţiali, autentici şi adevăraţi mărturisitoriai Ortodoxiei. Dat fiind faptul cămănăstirile, ca mijloc de mărturie şide mărturisire, salvează în felul cel maicorect modul de existenţă, ca predareintegrală de sine Harului Divin, mănăs-tirea va fi, în cele din urmă şi în euro-peana noastră diaspora, cristelniţa per-petuă spre (re)botezarea şi (re)naştereanu doar a celorlalţi europeni ai noştri,ci şi a ortodocşilor înşişi.Dacă cineva ţine seama de căută-rile şi preocupările europene contem-porane – în special la nivelul poporu-lui – care fac posibilă misiunea sfântăa Ortodoxiei, relatările de mai sus seconfirmă a fi realiste şi aplicabile.Omul european poartă în chip vizibilrănile unei deziluzii existenţiale tragi-ce, trăind într-un vid sufletesc – spiri-tual, care îl aduce permanent maiaproape de Orientul Apropiat, Înde-părtat sau Mijlociu. Prin moartea Meta-fizicii, el caută Adevărul (care îl vaface liber) ca experienţă de trăire şi deaceea se refugiază în diferite practici şiartificii spirituale ori substituţi religioşi,care sunt oferiţi de către ocultismuloriental. Tocmai la această solicitarepoate să răspundă Ortodoxia, însănumai atunci când îşi menţine autenti-citatea ei, căci dacă Europa are încăsuspine şi dureri în alienarea ei, acestlucru se datorează, în cea mai mareparte şi inconsecvenţei noastre, fiin-

dcă suntem, de foarte multe ori, orto-docşi doar cu numele nu şi cu fapta,precum şi a modului greşit în care pur-tăm dialogul cu ea. În încheiere, dorescsă subliniez faptul că a sosit vremea şiceasul pentru reevaluarea metodei dia-logului nostru teologic, bine articulat şijudicios argumentat sau elaborat, cuEuropa şi cu Creştinătatea apuseană.Căci numai în cadrul spiritualităţiipatristice şi autentice este cu putinţăperceperea, din punct de vedere orto-dox, a unităţii creştine, ecumenice. Înlipsa acestei unităţi creştine şi ecume-nice, autentice, adică a Ortodoxiei celeiperene, nu poate fi zidită, vreodată uni-tatea şi simbioza în Europa unită – pen-tru care ne rugăm să fie spre binelenostru cel pământesc şi, mai ales, celceresc şi spre Slava lui Dumnezeu Celîn Treime lăudat!...Drept urmare, Sfântul Antim a fostun mare ctitor, dar şi un înţelept sfătui-tor al Domnitorilor Ţării Româneşti,mai cu seamă a Sfântului ConstantinVodă Brâncoveanu. Acest Sfânt a sus-ţinut politica Statului în măsura în careaceasta slujea interesele poporuluidrept-credincios, dar nu a ezitat sămanifeste o opoziţie fermă faţă deintruziunile nocive ale puterii de stat înviaţa eclesială, atunci când a fost cazul.Atitudinea pe care Sfântul Antim aavut-o în relaţiile cu puterea statală afost întemeiată pe dragoste creştină, pe

curaj profetic şi pe jertfa personală, desine. Fără a intra, de fapt, în conflict cuautoritatea voievodului, Sfântul Antima reuşit să „dea Cezarului ce este alCezarului şi lui Dumnezeu ce este al luiDumnezeu”!...Relaţia dintre Biserică şi Stat acunoscut în România post-decembris-tă o evoluţie care se caracterizează printendinţe de armonizare a politicilorsociale, precum şi de înţelegerea clară,corectă a rolului şi a locului deţinute decătre cei doi parteneri în lucrarea comu-nă de slujire a poporului nostru. Cu siguranţă că exemplul Sfântu-lui Antim este de mare folos pentruBiserica noastră, cea luptătoare a luiHristos, în demersul ei permanent demărturisire a cuvântului dumnezeiesc.Dintr-o atare perspectivă, Statul estearealul în care slujitorii Bisericii suntchemaţi să mărturisească cele de folosîmplinirii demersurilor de dreptatesocială, de bunăstare materială şi spiri-tuală pe care orice stat modern caută săle împlinească pentru cetăţenii săi. Zes-trea de valori spirituale, culturale şimateriale a Bisericii la care SfântulAntim, deşi nu a fost român de origi-ne, are o contribuţie însemnată, esteabsolut necesară pentru definireacorectă a locului şi a rolului Românieica stat membru al Uniunii Europene.Responsabilitatea Bisericii Orto-doxe Române în faţa lui Dumnezeu şi

a naţiunii române este egală cu res-ponsabilitatea Statului Român, res-pectul, armonia şi colaborarea fiindconsiderate repere fundamentale alerelaţiilor dintre Biserică şi Stat în con-textul integrării României în UniuneaEuropeană.Aşadar, Sfântul Ierarh Antim Ivi-reanul rămâne pentru noi un model deviaţă duhovnicească, de slujire şi maiales de echilibru, un Sfânt care ne aratăcalea demnă de urmat spre dezvoltarearelaţiei dintre Biserică şi Stat, o relaţiecare, fiind caracterizată prin cunoaşte-re reciprocă, respect şi eficientă cola-borare, va fi benefică cetăţenilor ţăriinoastre.Am convingerea că tot ceea cese mărturiseşte, în această perioadă,despre Sfântul Antim, şi la Bucureşti– la ctitoria sa monahală şi aici laRâmnic, reprezintă nu numai o con-tribuţie importantă la cunoaşterea vie-ţii şi slujirii Sfântului, cât mai ales oactualizare şi o aşezare folositoare amoştenirii lăsate nouă de acesta, încontextul existenţei noastre deoameni ai începutului de mileniu III.Dumnezeu să ne ajute în slujirea lacare am fost chemaţi şi aşezaţi fieca-re dintre noi, iar bineplăcutul Sfânt şiSlujitor al Bisericii noastre să neînvrednicească prin rugăciunile salela Scaunul Ceresc pentru a-i purtapeste timp moştenirea!

Contribuţia Bisericii şi a Şcolii în educareareligioasă a tinerilor creştin ortodocşi
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SLUJIRI CHIRIARHALESfinţire de cruci la bisericadin zona „Trei Insule”, AradDuminică, 6 martie 2016 (Dumini-ca Înfricoşătoarei judecăţi), Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a efectuat o vizită pastorală lacredincioșii care locuiesc la margineavestică a municipiului Arad, în zona,,Trei Insule”. În paraclisul cu hramul,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”aparținând Centrului eparhial, Chiri-arhul a oficiat Sfânta Liturghie, împre-ună cu preotul Adrian David, caredeservește așezământul și cu arhid.Tiberiu Ardelean, în prezența unui marenumăr de credincioși şi a ctitorilor aces-tei biserici, domnul Gheorghe Mihăilăcu soţia Elena şi a familiei domnuluiLazăr Gheorghe cu soţia Maria, care auexecutat crucile ce s-au sfinţit pentru afi aşezate pe turla bisericii.Cuvântul de învățătură, având catitlu ,,Semnul Fiului Omului şi Judeca-ta de apoi”, temeluit pe textul peri-copelor duminicii (I Cor. 8; Matei 25),priveşte urmarea cerută credinciosuluide către Mântuitorul ca răspuns la jert-fa Sa pentru oameni şi care asigură câşti-garea Împărăţiei cerurilor. Obiectivuljudecăţii din urmă este binele făcut sauomis, răsplătirea sau sancţionarea aces-tora. Sărbătoarea aflării Sfintei Cruciocazionează o mai adâncă lămurire aînţelesului pericopelor zilei. SfântaCruce înălţată pe biserici în cinstea cred-incioşilor arată revărsarea darurilordumnezeieşti în Biserica lui HristosDomnul. Înălţarea noilor cruci pe biser-ica parohială într-o zi ca cea amintită,pune în lumină tocmai râvna credin-cioşilor pentru podoaba Casei Domnu-lui prin fapta bună care se răsfrânge întoată lucrarea spre folosul general.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţia Sa a sfinţit cele trei cruci cevor fi amplasate pe bisericuţă.După Sfânta Liturghie, părinteleAdrian David, în numele tuturor celorprezenți, a adus mulțumiri chiriarhuluipentru grija părintească pe care o poartăparaclisului eparhial de la ,,Trei Insule”,pentru cuvântul părintesc rostit și pentruosteneala de a vizita credincioșii acesteicomunități religioase.După aceasta, cei prezenţi au par-ticipat la o agapă frăţească încheind ast-fel o zi care pentru credincioşii bisericiide pe malul Mureşului a fost şi varămâne mult timp scrisă în inimile şisufletele lor.Slujire arhierească la SpitalulMunicipal din AradÎn Duminica Izgonirii lui Adam dinRai (a lăsatului sec de brânză), Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a slujit Sfânta Liturghieîn biserica din incinta Spitalului Munic-ipal din Arad, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi. Prezenţa Înaltpreas-finţiei Sale a prilejuit un moment debucurie şi în acelaşi timp de mângâiereatât pentru bolnavii din acest spital, câtşi pentru credincioşii care frecventeazăParaclisul Spitalului Municipal. LaSfânta Liturghie au participat şi ctitoriibisericii din cadrul spitalului precum şimembri din cadrul personalului med-ical.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Întâietatea celor spirituale” (cf. Rom.13; Mt. 6 precum şi CazanieiDuminicii), Chiriarhul a făcut referire lavremea de pregătire pentru SfintelePaşti, adică Postul Mare, cu ferirea de alipsi de la datoriile morale, practicândvirtuţile creştine şi mai ales grija pentrucei în suferinţă sau boli trupeşti şisufleteşti, dând pildă misiunea para-

cliselor din unităţile medicale pentrudisponibilitatea lor. Duminica IzgoniriiProtopărinţilor din Rai atrage luareaaminte la trebuinţa redobândirii acestu-ia prin stăruinţa în cele duhovniceşti, asubliniat Ierarhul.În cadrul Sfintei Liturghii, tânărulteolog Sebastian-Mihai Rocsa a fosthirotonit de către ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei întru diacon, pe seamaParohiei Pescari, Protopopiatul Sebiş.Preotul Rovin Petruşe a mulţumitChiriarhului pentru bucuria prilejuităatât bolnavilor cât şi credincioşilor careau fost prezenţi la Sfânta Liturghie.În seara zilei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei participă la SlujbaVecerniei Iertării şi la Taina SfântuluiMaslu la Catedrala arhiepiscopală dinArad.Începutul Postului Mare înArhiepiscopia AraduluiÎn primele patru zile din prima săp-tămână a Postului Mare, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a efectuat un adevărat itiner-ar chiriarhal la mănăstirea şi bisericiledin oraşul de reşedinţă, pentru a fiprezent în mijlocul credincioşilor şi a letransmite binecuvântarea arhierească laînceput de post. Astfel, Ierarhul arădean,în primele două zile a luat parte la sluj-ba Pavecerniţei Mari, în cadrul căreia s-a citit Canonul cel Mare sau a SfântuluiAndrei Criteanul, la Mănăstirea demaici Sfântul Simeon Stâlpnicul dincartierul Arad-Gai. La slujbă au fostprezente călugăriţele din obştea mănă-stirii în frunte cu maica stareţă Mag-dalena Borteş şi mulţi credincioşi, înspecial din cartierele apropiate, dar şidin alte locuri, care frecventează cu reg-ularitate această oază de spiritualitate. Laaceste slujbe, Înaltpreasfinţia Sa a rostitun bogat cuvânt de învăţătură, prin carea pus înaintea ochilor sufletului celorprezenţi însemnătatea slujbei săvârşite şifoloasele duhovniceşti ce decurg dinaceasta.În cea de-a treia zi a Canonului celMare, Înaltpreasfinţia Sa a slujit la Cat-edrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”din Arad, rostind la sfârşit un cuvânt deînvăţătură.În ultima seară a canonului, chiri-arhul a fost prezent în mijlocul teologilorşi seminariştilor arădeni, la ParaclisulFacultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilari-on V. Felea” din Arad, urmând tradiţiaformată deja de mai mult timp, princare, prima săptămână din Postul celMare este săptămâna duhovnicească astudenţilor teologi şi a dascălilor acesteiinstituţii de învăţământ teologic. Aici,Înaltpreasfinţia Sa a amintit celor de faţădespre rostul acestei perioade a PostuluiMare în viaţa credincioşilor. StructuraCanonului cel Mare în cadrul extensiu-nii termenului atât în Biserică dar şi înale vieţii şi analizând îndeosebi con-form citirilor imnelor şi rugăciunilor caşi a tematicilor conferinţelor duhov -niceşti din această perioadă, ţinute depersonalităţi bisericeşti din ţară şi depeste hotare, în diferitele unităţi locale,asupra înălţării prin smerenie după mo -delul coborârii lui Dumnezeu la fireaomenească, în vederea mântuirii şiridicării acesteia din cădere, tinzândmereu, spre desăvârşire.Duminica Ortodoxiei sărbătorită la AradÎn Duminica întâi din Post (a Orto-doxiei), 20 martie 2016, Înaltpreasfinți-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a oficiat Sfânta Liturghie,înconjurat de soborul preoţilor şi dia-conilor slujitori, la Catedrala Arhiepis-

copală Sfânta Treime din Arad. Estedeja o tradiţie, ca în fiecare an, Ierarhularădean să săvârşească Sfânta LiturghieArhierească în acest important lăcaş decult.În cuvântul de învăţătură cu tema,,Prezenţa lui Dumnezeu în viaţa creşt-ină” (cf. citirilor scripturistice de la Evrei11; Ioan 1 şi a Cazaniei Duminicii întâidin Post), Chiriarhul a evidenţiat măr-turia credinciosului când pe cărărilevieţii simte însoţirea celor de aproape cuatât mai mult pe cărarea Împărăţiei luiDumnezeu. Apropierea de Dumnezeuîncredinţează şi despre apropierea luide cei ce-L caută. Iubirea faţă deaproapele, arătată prin faptele bune, esteşi o încredinţare despre iubirea faţă deDumnezeu. În felul acesta s-a făcut şiintroducerea la citirea Pastoralei Sfân-tului Sinod pentru Duminica Ortodox-iei (cu argumentarea solidarităţii creş-tine).La Sfânta Liturghie au participatnumeroşi credincioşi, foarte mulţi din-tre aceştia împărtăşindu-se cu SfinteleTaine.După cuvântul de învăţătură al Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, părin-tele Gheorghe Gogan a dat citire Pas-toralei Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române la Duminica Orto-doxiei.În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfințitul Părinte Arhiepiscop Timo-tei a hirotonit în treapta de preot pe dia-conul Cosmin Roman, pe seamaParohiei Ţărmure, Protopopiatul Sebiş,și în treapta de diacon pe absolventul deteologie Adrian Hanţiu, pe seama Paro-hiei Vânători, Protopopiatul Arad.La terminarea slujbei, sutele decredincioşi prezenţi s-au bucurat deprimirea binecuvântării arhiereşti laînceputul Postului Mare.Slujbă arhierească la SchitulCuvioasa Parascheva, Bodrogu VechiDe sărbătoarea Bunei Vestiri,vineri, 25 martie 2016, Înaltpreasfinți-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a slujit Liturghia SfântuluiIoan Gură de Aur unită cu Vecernia, laSchitul de maici Cuvioasa Paraschevadin satul Bodrogu Vechi, care și-a ser-bat hramul paraclisului de iarnă. Dinsoborul slujitor au făcut parte: preacu-viosul părinte Teodor Vid, consilieradministrativ-bisericesc şi exarh; părin-tele Grigorie Timiş, stareţul MănăstiriiHodoş-Bodrog; părintele arhimandritNestor Iovan şi părintele arhid. TiberiuArdelean.La momentul cuvenit, Chiriarhul arostit cuvântul de învăţătură cu titlul:,,Rânduiala sărbătorii” (cf. Evr. 2; Luca1), adică în calendarul nostru ceîmpleteşte ciclul fix şi cel schimbătorsau cel care priveşte spre Naşterea Dom-nului şi cel care are în vedere Învierea;căci şi coborârea lui Dumnezeu la fireaumană, fără a se micşora, este spre jert-fa pentru ridicarea celui căzut în moarte.Fiecare credincios este chemat să con-lucreze cu harul lui Dumnezeu pentrudobândirea mântuirii, primind astfel aju-tor în cele bune. Maica Domnului dăexemplul desăvârşit al acestei lucrărisfinte ca şi îndrumarea de a-l urma cunădejdea împlinirii, a subliniat Înalt-preasfinţia Sa.Cu această ocazie ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a hirotonit întru preot pediaconul Adrian Hanţiu, pe seama Paro-hiei Vânători, Protopopiatul Arad, iarpe monahul Veniamin Stan, vieţuitor laMănăstirea Hodoş-Bodrog, l-a hirotonitierodiacon.

Slujire arhierească şihirotonii la MănăstireaHodoş-BodrogÎn ziua de sâmbătă, 26 martie 2016,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a slujit Dum-nezeiasca Liturghie a Sfântului IoanGură de Aur, în biserica cu hramul,,Pogorârea Sfântului Duh”, a Mănă-stirii Hodoş-Bodrog. Cu acest prilejchiriarhul a oficiat hirotonia întruIeromonah a ierodiaconului VeniaminIoan Stan, vieţuitor la această mănăstireşi întru diacon a tânărului teolog FlorinBej, pe seama Parohiei Crocna, Pro-topopiatul Sebiş.În cadrul slujbei au fost înălţate rugă-ciuni pentru sănătatea celor afectaţi înurma atentatului care au avut loc la Brux-elles. De asemenea, la ectenia pentru ceiadormiţi, a fost pomenit şi părinteleAlexandru Moţoc, Inspector general bis-ericesc la Cancelaria Sfântului Sinod.Pe lângă obştea monahală a mănă-stirii, la Sf. Liturghie au mai participatpreoţi şi credincioşi din vecinătate,apropiaţi de sfânta mănăstire.La finalul Sfintei Liturghii Înalt-preasfinţia Sa a amintit faptul pentrucare a dorit să slujească în această zi laSfânta Mănăstire, pentru a oficia hiro-tonia celor doi slujitori, unul monah şicelălalt laic, pentru a îmbina în acest felmisiunea parohiei şi a mănăstirii înlumea contemporană. Totodată, chiri-arhul a vorbit despre demnitatea, înda-toririle şi bucuria slujirii preoţeşti şi i-aîndemnat pe noii hirotoniţi să urmezepilda marilor slujitori şi duhovnici aiBisericii stămoşeşti.Un cuvânt de mulţumire a fost rostitşi de către părintele stareţ, protosinghelulGrigorie Timiş, care a mulţumit Înalt-preasfinţitului pentru toată purtarea degrijă şi pentru că a născut duhovniceşte unnou slujitor al altarului pentru nevoileduhovniceşti ale mănăstirii.După Sfânta Liturghie, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a asistat la Sluj-ba Parastasului de obşte săvârşit cu prile-jul Pomenirii morţilor.Slujire arhierească şi hirotonii în biserica parohială Şega IÎn duminica a 2-a din Post (a Sf.Ier. Grigorie Palama), ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului,  a săvârşit Sfânta Liturghie înbiserica cu hramul ,,Pogorârea DuhuluiSfânt” a Parohiei Arad – Şega I, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură cu titlul,după Cazania Duminicii a 2-a din Post,,,Dumnezeu ajută neputinţelor noas-tre”, cuprinzând citirile zilei, adică şi aleSfântului Grigorie Palama, chiriarhul aarătat că fără ajutorul divin, credinciosulnu poate avea sporul necesar spredesăvârşire. Condiţia mântuirii – harul– care pune începutul, cerând conlu-crarea credinţei cu faptele bune. Soli-daritatea umană este o dovadă a stră-daniilor personale şi colective pentrumai binele în lume. Aparte se cuvine acinsti slujirea preoţească prin care selucrează celelalte sfinte taine ale Bis-ericii, spre deplină sănătate trupească şisufletească, a amintit Înaltpreasfinţia Sa.În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, a hirotonitpe diaconul Florin Bej întru preot peseama Parohiei Crocna, ProtopopiatulSebiş, iar pe tânărul teolog OvidiuOprişa întru diacon pe seama ParohieiRogoz, Protopopiatul Ineu. La finalulslujbei, preotul Florin Bej a fost hirote-sit duhovnic.Răspunsurile liturgice au fost datede corul parohiei.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALEEtapa județeană a Olimpiadeide Religie Ortodoxă în Arhiepiscopia AraduluiÎn data de 5 martie 2016, înArhiepiscopia Aradului, s-a desfășuratetapa județeană a Olimpiadei de Religie,competiție organizată de InspectoratulȘcolar Județean Arad în cooperare cuArhiepiscopia Aradului.Evenimentul a debutat în sala fes-tivă, unde elevii au primit binecu-vântarea chiriarhului, Înaltpreasfințituldr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului.În cuvântul adresat celor prezenți,Înaltpreasfinția Sa a amintit de Anulomagial al educației religioase a tinere-tului creștin ortodox și Anul comemo-rativ al Sfântului Ierarh Martir AntimIvireanul și al tipografilor bisericești; șia evidențiat faptul că toți concurențiisunt câștigători la acest concurs, prinimplicarea și participarea lor sufleteascăla orele de religie.Totodată, Înalpreas-finția Sa a asemănat această pregătiresufletească cu înălțimea munteluiOlimp, care este cel mai înalt munte dinGrecia, fiind analog cerului, „plin delumină”. După încheierea cuvântului,Ierarhul a vizitat sălile de clasă, unde s-a desfășurat concursul.La etapa județeană a Olimpiadei deReligie Ortodoxă au participat aproxi-mativ 200 de concurenți, acestora ală-turându-se 30 de elevi seminariști, par-ticipanți la Olimpiada de Religie pentruSeminariile și Liceele Teologice. Înaceiași zi a avut loc cuncursul inter-județean pentru elevii care studiază Reli-gia în clasele V-VI, sub genericul,„Lăsați copiii să vină la Mine”.Alături de Înaltpreasfințitul dr.Tim-otei Seviciu, la Olimpiada de Religie s-au aflat Inspectorul de Religie al județu-lui Arad, diac. prof. Florin Sirca,directorul Seminarului Teologic Orto-dox din Arad, pr. prof. Pompiliu Gavrași membrii comisiei.Elevii care au obținut premiul I lafiecare clasă s-au calificat la etapa națion-ală a acestui concurs, elevii claselor VII-XII urmează să participe la etapa națion-ală, la Timișoara, în perioada 18-22aprilie 2016, iar elevii seminariști, laSeminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț,în Săptămâna Luminată.Activitate metodică în zona SebişJoi, 10 martie 2016, Şcoala Gim-nazială Dezna a fost gazda profesorilorcare predau disciplina Religie în şcoliledin zona Sebiş-Gurahonţ-Hălmagiu şi apreoţilor din parohiile comunei Dezna,care au participat la activitatea meto-dică zonală cu tema „ParteneriatulŞcoală-Biserică – exemple de bunăpractică”. Întâlnirea de lucru a fost coor-donată de protos. dr. Iustin Popovici,consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului şi diac. prof. Florin Sirca,inspector şcolar ISJ Arad. În cadrulactivităţii, d-na profesor ConfideratuLivia, profesor de religie la această uni-tate de învăţământ, a prezentat un refer-at cu tema „Rolul parteneriatului Fam-ilie-Şcoală-Biserică în formarea unuibun creştin”, după care a prezentat, caexemple de bună practică, rezultateleproiectelor educaţionale derulate înparteneriat cu Biserici din zonă pe par-cursul ultimilor doi ani şcolari: „1 Iunie-ziua micului creştin”, „Târgulmărţişoarelor”, „ Mamă, scumpămamă!”. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Părintele consilier Iustin Popovici afelicitat partenerii implicaţi în acesteactivităţi educaţionale, subliniid faptul căastfel de acţiuni trebuie să devină o per-manenţă firească, în virtutea legăturiitradiţionale ce există între Familie-Bis-erică-Şcoală. Inspectorul şcolar FlorinSirca a evidenţiat faptul că aceste acţiu-ni sunt un beneficiu atât pentru Biserică,cât şi pentru Şcoală, Familie şi Comu-nitate. Împreună, pentru împlinirealucrărilor Bisericii şi a Şcolii!Cursuri de prim ajutor înProtopopiatul SebișSectorul Social Filantropic șiMisionar al Arhiepiscopiei Aradului aorganizat în data de 10 martie 2016, înparteneriat cu Societatea Națională deCruce Roșie Română – FilialaJudețeană Arad, cursuri de prim ajutorconform Legii 139/1995 și 524/2004 laProtopopiatul Sebiș, ArhiepiscopiaArad.Cursurile au fost susținute de DlAlin Leac – Asistent în cadrul Servici-ului Județean de Ambulanță Arad și Dl.Bogdan Drăgan – referent social încadrul Crucii Roșii Române – FilialaArad…La acest curs au participat 30 depreoți din cadrul Protopopiatul Sebiș.Cursul s-a finalizat cu un examen, înurma căruia, toți cei înscriși au primit uncertificat de absolvire și o legitimație,care confirmă că persoana este instruităsă acorde primul ajutor de bază, a trans-mis părintele consilier social GabrielMariș – coordonator al programului.Săptămâna duhovniceascăla Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradÎn această primă săptămână a Pos-tului Mare, s-au desfăşurat la Facultateade Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad  activităţi duhovniceşti în scop-ul introducerii studenţilor teologi înatmosfera de post şi rugăciune specificăacestei perioade. Postul Mare este ochemare la pocăinţă, la desăvârşiresufletească, pentru a întâmpina aşa cumse cuvine Învierea Mântuitorului Hris-tos. În această perioadă teologii îndeose-bi îşi dedică mai mult timp pentru rugă-ciune şi nevoinţe duhovniceşti. Înfiecare seară s-a săvârşit PavecerniţaMare cu Canonul mare al SfântuluiAndrei Criteanul, urmată de un cuvântde învăţătură din partea unuia dintreprofesorii facultăţii. În prima seară a rostit cuvântul deînvăţătură părintele arhimandrit TeofanMada, vicar eparhial, care a arătat fap-tul că postul, este în primul rând un actliturgic, în această perioadă fiecare din-tre noi trebuie să interiorizăm postul,ochiul lui Dumnezeu vede din interiorspre înafară…În cea de-a doua seară, Părintelelect. dr. Ştefan Negreanu a arătat cărădăcina tuturor virtuţilor este cred-inţa…În cea de-a treia seară părintele Lect.Dr. Filip Albu a vorbit asistenței despremotivația inserării Canonului SfântuluiAndrei Criteanul în chiar prima săp-tămână a Postului Mare prin aceea căaceastă alcătuire liturgică rememoreazăchipuri biblice si patristice, identificateca modele de urmat in viațaduhovnicească…Canonul cel Mare s-a încheiat prinprezenţa Înaltpreasfinţitului Arhiepis-cop Timotei  care a amintit despre ros-tul acestei perioade a Postului Mare înviaţa credincioşilor. Structura Canonu-lui cel Mare în cadrul extensiunii ter-menului atât în Biserică dar şi în alevieţii şi analizând îndeosebi conformcitirilor imnelor şi rugăciunilor ca şi a

tematicilor conferinţelor duhovniceştidin această perioadă, ţinute de person-alităţi bisericeşti din ţară şi de pestehotare, în diferitele unităţi locale, asupraînălţării prin smerenie după modelulcoborârii lui Dumnezeu la firea ome-nească, în vederea mântuirii şi ridicăriiacesteia din cădere, tinzând mereu, spredesăvârşire, a amintit ÎnaltpreasfinţiaSa.Săptămână duhovnicească inParohia PetrișȘi în acest an în biserica parohialădin Petriș, în prima săptămână a Postu-lui Mare au fost organizate de cătrepărintele paroh Ştefan Dimitriu o seriede seri duhovniceşti. În prima seară afost invitat pe Părintele Prof. PompiliuGavra director al Seminarului TeologicOrtodox din Arad, care a vorbit desprePost ca ascultare de Dumnezeu.În searazilei de marți a fost invitat Părintele Prof.Dr. Călin Dragoș care a vorbit desprePăcat și Înviere în concepția Fer.Augustin. În seara zilei de miercuri înmijlocul credincioşilor a poposit Pr.Casian Blaga de la Parohia Julița care le-a vorbit despre Rugăciune: felurile,importanța şi rostul rugăciunii. În a patrazi a săptămânii duhovnicești în ultimaparte a Canonului celui Mare a fost invi-tat Pr. Ion Laurențiu Suba de la ParohiaCăprioara și Valea Mare care a ținut unbogat cuvânt de învățătură desprePocăință și Euharistie. În seara zilei devineri Pr. Romulus Francescu de laParohia Toc a vorbit despre Ortodoxie șicelelalte culte recunoscute din România,o abordare istorică.Ghiocel muzical în ParohiaGradişteDin colaborarea Parohiei AradGrădişte I şi Liceul de Arte „Sabin Dră-goi” Arad, în luna aceasta a lui„Mărţişor”, a răsărit un ghiocel muzicalîn Centrul de zi al bătrânilor existent peraza parohiei. Astfel, coordonaţi depărintele diacon Călin Teuca, profesor încadrul Liceului de Arte, dar şi slujitor albisericii parohiale Grădişte, şi doamnaprofesor Corina Teuca, de asemeneacadru didactic al liceului, dar şi dirijorulCoralei „Unirea Grădişteană”, împreunăcu câţiva tineri ai parohiei, au organizatla Centrul de bătrâni de zi un mic con-cert susţinut de elevi ai Liceului de Arte„Sabin Drăgoi” Arad.În prezenţa unei numeroase audi-enţe, copiii au încercat să „ciupească”corzile sufletelor celor mai în vârstă,aducând înaintea lor câteva piese dinmuzica clasică. După concert, atât părin-tele diacon, cât şi părintele paroh ViorelMerluşcă, le-au vorbit celor prezenţidespre importanţa perioadei prepascale,a Postului Mare, perioadă în care trebuiesă vibrăm cu toţii în aşteptarea MireluiHristos. „Aşa cum corzile instru-mentelor copiilor au vibrat, aşa trebuiesă vibreze în noi sufletele prin iubire,căutarea aproapelui şi a nevoilor sale,rugăciune şi post pentru a ne putea bucu-ra de lumina Învierii lui Hristos.”Programul artistic se doreşte a fidoar un mic pas în colaborarea Parohieicu Liceul de Arte, dar şi cu Centrul de zi,dorindu-se o cercetare mai atentă şi maideasă a celor vârstnici care se întâlnescaici.Ateliere de creație pentrucopiiCu binecuvântarea Înaltpreasfințit-ului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, vineri, 18 martie 206, s-audesfășurat ateliere de creație pentrucunoașterea tradițiilor românești speci-fice Paștilor, a precizat Arhim. TeofanMada, vicar eparhial.La această manifestare cultural-artistică și social-educativă au participat

următoarele parohii arădene: ParohiaȘega I (prin implicarea PărinteluiBonchiș Aurel și a domnului MateiViorel); Parohia Scânteia (prin impli-carea doamnelor Loredana Ciumpe,Iazbinsky Camelia și Daniela Vladu);Precum şi următoarele instutiţii:Colegiul Tehnic de Construcții și Pro-tecția Mediului Arad (prin colaborareadoamnei profesor Knaepek Corina,director general al Colegiului, și prinimplicarea profesorului de religieMircea Marti); Direcţia Generală deAsistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiArad (prin colaborarea doamnei ErikaStark, director general DGASPC Arad,și prin implicarea doamnei LulușaDiana, Șef Centru Primire Minori, adoamnei Horga Luminița, educator laCentrul de primire Minori, și a domnu-lui Sorin Roșca, Inspector la DGASPCArad).Atelierul practic de cunoaștere atradiţiilor pascale, specifice, izvorâte dinspiritualitatea populară, a avut un roleducativ și comunicativ pentru cei 45 decopii care au participat la acest eveni-ment artistic.Momentul întâlnirii a fost, de fapt,un curs de iniţiere şi formare adeprinderii de încondeiere a ouălor pen-tru perioada pascală. Manifestarea cul-tural-artistică și social-educativă faceparte din proiectul Artă și Educație, carepromovează valențele spirituale șieducative ale artelor în viața copiilor șia tinerilor. Totodată, acest gen de man-ifestări ajută și copii defavorizați dinCentrele sociale să se integreze psiho-logic și sufletesc în comunitate,începând cu extinderea socializării spreceilalți copii din școlile arădene.Duminica Ortodoxiei în parohia ortodoxă MândrulocCu multă bucurie duhovnicească,credincioșii parohiei ortodoxe Mândru-loc au prăznuit Duminica Ortodoxiei,dând cinstea cuvenită dreptei credințeexprimată prin venerarea SfintelorIcoane, chintesența credinței celei ade-vărate, sfinte și mântuitoare.Îmbrăcați înfrumoase straie populare, tinerii parohieiau participat la o procesiune organizată,cu sfintele icoane, înconjurând bisericaparohială la finalul Sfintei Liturghii,după ce, în prealabil, ele au fost binecu-vântate și sfințite de Pc.Pr. Dr. FlaviusArdelean.Întru nădejdea unui viitor luminos alcomunității parohiale, a cărui icoană auînchipuit-o tinerii prezenți, preotul parohi-a felicitat, i-a binecuvântat și le-a uratspor duhovnicesc pe calea postului cătrePraznicul Cel Luminos al Paștelui.Concurs biblic pentrunevăzători „Eu sunt Lumina lumii”În ajunul praznicului Buneivestiri,vineri 24 martie 2016, la sediul Asoci-ației Nevăzătorilor din Arad s-a des-fășurat cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei Arhiepiscopal Aradului, concursul biblic „Eu suntLumina lumii” – un program socialcoordonat de Sectorul Social Filantrop-ic și Misionar al eparhiei. La concurs auparticipat cu foarte multă bucurie maimulți membrii ortodocși ai asociației,dar și de alte confesiuni creștine. Încadrul concursului, fiecare participanta răspuns la 10 întrebări cu tematicăbiblică și bisericească. Atmosferaduhovnicească a fost înfrumusețată depricesnele interpretate de un grup vocalformat din elevi ai Seminarului Teolog-ic Ortodox din Arad, care sunt și volun-tari constanți la activitățile desfășurate cuaceastă asociație.

La finalul concursului, toți partici-panții au primit câte o diplomă de par-ticipare și mai multe daruri constând înarticole religioase și bani.„Concursul ne-a oferit prilejul de ane cunoaște mai bine, de a ne îmbogățicunoștințele religioase, de a înțelege maibine Biblia, de a ne lumina sufletul curugăciunea dar și cu înțelepciuneaizvorâtă din cuvântul Scripturii” adeclarat părintele consilier GabrielMariș.Biserica Ortodoxă dinGurahonț și-a prăznuit HramulÎn urcușul spre Învierea Domnului,suntem chemaţi să ne pregătim prinpost, rugăciune sporită, milostenii şifapte bune, încununând aceastăpregătire cu bucuria primirii SfântuluiTrup şi Sânge al Mântuitorului IisusHristos, care ne curăţeşte de orice păcat.Această bucurie au avut-o copiii gră-diniţei din Gurahonţ care însoţiţi de edu-catoarele lor, de praznicul Bunei Vestiriau venit la Sfânta Liturghie, primindSfânta Împărtăşanie, iar din partea bis-ericii daruri constând în iconiţe şi dulci-uri.Pentru ca bucuria Praznicului să fiedeplină în după-amiaza zilei, cuîncepere de la ora 15, preoţii din cadrulCercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gura-honţ, coordonat, din încredinţarea Înalt-preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, decătre preotul Crăciun-Dorel Moţ, s-auîntrunit la Biserica ortodoxă cu hramul„Buna Vestire” din parohia  Gurahonţ,protopopiatul Sebiş.Soborul de 15 preoţi sub protiaPreacuviosului Părinte Iustin Popovici,consilierul cultural al ArhiepiscopieiAradului şi delegatul ÎnaltpreasfinţituluiArhiepiscop Timotei, a săvârşit TainaSfântului Maslu în fața numărului marede credincioși din parohie și satele înve-cinate. Cuvântul de învățătură dupăTaina Sfântului Maslu a fost rostit dePreacuviosul Părinte Iustin Popovicicare a arătat însemnătatea acestui marepraznic. Totodată, părintele consilier afelicitat din partea Centrului Eparhialpe părintele paroh Crăciun-Dorel Moţpentru activităţile catehetice cu tineriipe care le desfăşoară în această parohieşi îndeosebi pentru implicarea pe care aavut-o în implementarea şi derulareaProiectului Alege Şcoala – A douaşansă, fiind apreciat la nivel naţional.Având în vedere că Sfântul Sinod aproclamat anul acesta, ca „Anul omagialal educaţiei religioase a tineretuluicreştin ortodox” și „Anul comemoratival Sfântului Ierarh Martir Antim Ivire-anul şi al tipografilor bisericeşti în Patri-arhia Română”,  preotul Oarcea Mari-an de la parohia Almăș a susținuturmătoarele teme: 1. Deosebirea întrevalorile eterne și valorile efemere, pro-movarea virtuților în rândul tinerilor. 2.Datoria bisericii de a-i apropia pe tineride Dumnezeu.După prezentarea temelor, elevii dinclasele I-IV îmbrăcați în port popular, auprezentat un scurt program artistic, dupăcare tinerii elevi din Liceul ,,IoanButeanu” sub coordonarea profesoareide muzică Brânda Nicoleta au prezen-tat sub formă de scenetă, îmbrăcați încostum de epocă, poemul istoric ,,IoanButeanu” scris de regretatul poet gura-honțean Ioan Mihiț oferind credin-cioșilor momente deosebite. De aseme-nea, elevii au cântat și câteva pricesne.În finalul întâlnirii, preotul parohCrăciun-Dorel Moţ a mulţumit Preacu-viosului Părinte Iustin Popovici pentruparticipare, oficialităţilor județene șilocale și credincioşilor prezenţi în numărimpresionant de mare.A urmat o agapăfrăţească la care au luat parte preoţii,

profesorii de religie din zonă şi cân-tăreţii bisericeşti.Seara duhovnicească la Catedrala Veche: ,,ÎntreDumnezeu si neamul meu”In cadrul conferintelor lunare“Serile duhovnicesti de la CatedralaVeche”, vineri, 25 martie, a avut loc onoua editie. Invitatul serii a fost parinteleiconom stavrofor Octavian Blaj, con-silier la Arhiepiscopia Aradului si preotparoh la Parohia din Covasint. ParinteleBlaj are o bogata activitate misionara sifilantropica, infiintand la Covasint unmuzeu al parohiei, un centru de tineretsi o tabara ortodoxa, de pastrare si con-servare a traditiilor romanesti. Deasemenea, parintele Blaj este implicat inpastrarea legaturilor cu romanii din afaragranitelor, organizand Festivalulromanilor de pretudindeni la Covasint,precum si vizite la parohii romanesti,in special din Cehia.Tema intalnirii de vineri a fost“Intre Dumnezeu si neamul meu”, iarparintele Octavian Blaj a dorit saadreseze prin aceasta expunere unindemn la intoarcerea catre valorile tra-ditionale, morale si crestine, asa cumau fost acestea cristalizate de catre nea-mul romanesc.  In contextul schimbar-ilor majore de paradigma din spatiuleuropean in care traim, regasirea senti-mentului  de “acasa”, cu tot setul de val-ori aferent,  este foarte importanta pen-tru omul de azi. In primul rand, “acasa”se bazeaza pe doua realitati: neamulromanesc si credinta in Dumnezeu, iarviata omului ar trebui sa fie o calatorie“intre” Dumnezeu si neam…Partea a doua a fost consacratadialogului cu credinciosii prezenti, par-intele Blaj raspunzand la intrebarileacestora si impartasind din bogata saexperienta avuta cu romanii din comu-nitatile din afara tarii, dar si prezentandactivitatile cu tinerii din parohie, pentrupastrarea traditiilor romanesti. In acestdialog au fost implicati si parintele pro-totp Flavius Petcut si parintele prof. dr.Ioan Tulcan, astfel ca atmosfera creataa fost una speciala, de apropiere si folosduhovnicesc pentru credinciosii prezen-ti. Acesta a fost si intentia asociatieinoastre, ca organizatoare a acestor con-ferinte, de a accentua importanta dia-logului si implicarii tuturor credin-ciosilor din parohie, dar nu numai,pentru a un castig duhovnicesc sporit.De aceea, adresam cu bucurie o invitatiecredinciosilor de a fi prezenti si la intal-nirile viitoare, pentru a beneficia de oexperienta duhovniceasca autentica.A cincea ediție a „Marșului pentru viață” înArhiepiscopia AradCu binecuvântarea Înaltpreasfințit-ului Părinte Timotei ArhiepiscopulAradului, s-a desfășurat la Arad acincea ediție a Marșului pentru viață.În perioada 1–31 martie, în Româniași Republica Moldova, are loc Lunapentru viață 2016 – iar punctul culmi-nant este Marșul pentru viață 2016 –„Pentru viață, pentru femeie, pentrufamilie”, organizat sâmbătă, 26 martiea.c. în peste 130 de oraşe. În Arad,organizarea din acest a aparţinut Aso-ciaţiei Filantropia Arad și AsociaţieiIKON.Sute de arădeni s-au adunat sâm-bătă la orele prânzului în piaţa AvramIancu, de unde au plecat într-un marşspre Spitalul Matern (unde există și unCabinet de consiliere provita alArhiepiscopiei Aradului), iar mai apoispre Catedrala Arhiepiscopală „SfântaTreime” de la Podgoria. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6A existat şi un mic program artisticînainte de plecarea în marş, susţinut degrupuri de copii şi tineri din parohiilearădene: cântece şi poezii creştin orto-doxe dedicate mamei, neamului şi luiDumnezeu.În cadrul marșului s-au putut vedeafoarte mulți copii cu icoane în mâini ală-turi de părinți și de bunici. De asemenea,unii participanţi au fost îmbrăcaţi în cos-tume populare şi au împărţit trecătorilorfluturaşi cu mesaje împotriva avortului.Pe parcursul marșului au fost cântatepricesne specifice Postului Mare, au fostfăcute rugăciuni și au fost rostite maimulte îndemnuri de susținere a vieții.Prezent ca de fiecare dată, înmijlocul copiilor și a tuturor credin-cioșilor participanți la marș, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei Arhiepiscop alAradului le-a adresat un cuvânt deîntărire duhovnicească: „Marșul pentruviață de anul acesta se desfășoară chiarîn ziua de pomenire a ArhangheluluiGavriil, cel care a vestit Maicii Dom-nului nașterea Fiului lui Dumnezeu careS-a întrupat pentru ca să ridice păcatelenoastre. Dumnezeu să ierte toate acelegreșale împotriva vieții și să ne dea tutur-or gândul bun ca să putem să răspândimcuvântului lui Dumnezeu, porunca Luiși tot ceea ce este pentru propășireavieții, pentru buna creștere a copiilor, atineretului formare și pentru întărireafamiliei. Dumnezeu să ne binecuvân-teze pe toți și să ne ajute! Să fim sănă-toși și să purtăm gândul și pe maideparte acela care ne-a adus aiciacuma!” Potrivit învăţăturii Bisericii,avortul este o crimă comisă împotrivaunei fiinţe (persoane) nevinovate care nuse poate apăra. Biserica OrtodoxăRomână binecuvintează şi încurajeazăadopţia şi îndeamnă parohiile să ajutefamiliile cu mulţi copii vulnerabilesocial și, totodată, să susțină educareatinerei generații în spiritul valorilor fam-iliei creştine tradiţionale şi să apere per-manent darul vieţii umane.Marșul de anul acesta s-a desfășu-rat pentru prima dată, cu implicareadeosebită a preoților, și în alte 10 oraședin eparhie unde au avut loc activitățiprovita asemănătoare: Chişineu Criş,Curtici, Gurahonţ, Ineu, Lipova, Pecica,Pâncota, Sântana, Săvârşin, Sebiş.Seară Duhovnicească în Parohia Ortodoxă CinteiCu binecuvântarea Înaltpreasfinţit-ului Dr. Timotei Seviciu ArhiepiscopulAradului, parohia ortodoxă Cintei orga-nizează de 15 ani evenimenteduhovniceşti şi pastoral-misionare. Înacest context al binecuvântării chiri-arhului, în ziua de 27 martie, la ceasulVecerniei părintele paroh, a avut ca invi-tat pe Preacuviosul Părinte DionisieIgnat, duhovnicul Sfintei Mănăstiri de laAlbac din Arhiepiscopia Alba Iuliei, Afost oficiată slujba Vecerniei urmată dePavecerniţa Mare în cadrul cărora s-aurostit rugăciuni pentru conducerea bis-ericească şi pentru folosul duhovnicescal credincioşilor.După Sfânta SlujbăPreacuviosul Părinte Dionisie a susţin-ut conferinţa intitulată:,, Puterea iertăriipăcatelor”. La finalul conferinţei au fostpuse întrebări din partea credincioşilor lacare părintele invitat a dat sfaturiduhovniceşti adecvate şi îndrumătoareîn urcuşul spre înviere. Conferinţa s-aîncheiat cu mulţumirea preotului parohşi a credincioşilor, subliniindu-se faptulcă în perioada Săptămânii a V-a a Pos-tului Mare se va organiza misiuneaduhovnicească parohială la a XV-aediţie care va cuprinde invitaţi de pres-tigiu, membri ai Sfântului Sinod, şiduhovnici.

Activități provita în Arhiepiscopia AraduluiCu binecuvântarea Înaltpreasfințit-ului Părinte Timotei ArhiepiscopulAradului, în toată eparhia au fost orga-nizate mai multe activități provita. Înperioada 1–31 martie, în România șiRepublica Moldova, are loc Luna pen-tru viață 2016 – iar punctul culminanteste Marșul pentru viață 2016 – „Pentruviață, pentru femeie, pentru familie”,desfășurat sâmbătă, 26 martie a.c. înpeste 130 de oraşe.În Arad, organizarea din acest aaparţinut Asociaţiei Filantropia Arad șiAsociaţiei IKON. Pe lângă marșul dinArad, au mai fost organizate marșuri șialte activități provita în următoarelelocalități: Chișineu Criș prin coor-donarea părintelui Daniel-MirelDumitru, Curtici prin coordonareapărintelui Liviu Iștoc, Gurahonț princoordonarea părintelui Dorel Moț, Peci-ca prin coordonarea părintelui MirceaNicolau, Pâncota prin coordonareapărintelui Leonard Doca, Sântana princoordonarea părintelui Nicolae Răd-ulescu, Săvârșin prin coordonarea părin-telui Călin Mădăluță și Sebiș prin coor-donarea părintelui Cătălin Rus-Mercea.Ultima activitate provita desfășurată cuprilejul acestei luni provita, va fi în Ineu,în data de 31 martie a.c.La toate parohiile au existat și pro-grame artistice cu acest prilej, susţinut degrupuri de copii şi tineri. În cadrul activ-ităților, s-au putut vedea foarte mulți copiicu icoane în mâini alături de părinți și debunici. Pe parcursul marșului au fostcântate pricesne specifice Postului Mare,au fost făcute rugăciuni și au fost rostitemai multe îndemnuri de susținere a vieții.Potrivit învăţăturii Bisericii, avor-tul este o crimă comisă împotriva uneifiinţe (persoane) nevinovate care nu sepoate apăra. Biserica Ortodoxă Românăbinecuvintează şi încurajează adopţia şiîndeamnă parohiile să ajute familiile cumulţi copii vulnerabile social și, toto-dată, să susțină educarea tinerei gener-ații în spiritul valorilor familiei creştinetradiţionale şi să apere permanent darulvieţii umane.Marșul pentru Viață în Cetatea IneuluiPrima ediție a Marșului pentru Viațăîn Ineu a avut loc Joi, 31 martie 2016,acesta desfășurăndu-se cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui. Evenimentul încheie Luna pentruViață 2016, prin acest Marș „PentruViață, pentru femeie, pentru familie”,organizat la Ineu de Preaonoratul PărinteAdrian Zaha, Protopopul Ineului, încolaborare cu Asociația IKON, sprijinitși de Liceul „Mihai Viteazul” Ineu,Primăria Orașului Ineu, prin DomnulCălin Abrudan, dar și de Poliția și Jan-darmeria locală. FESTIVALUL FILOCALIALA ARADDeschiderea manifestărilor„Filocalia”Cu binecuvântarea și în prezențaÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, s-au deschisvineri, 04 martie 2016, prima etapă amanifestările internaționale „Filocalia”,ediția 2016, după cum ne-a precizatArhim. Teofan Mada, vicar eparhial,manager și coordonator de proiect.La Centrul Cultural-Pastoral „Sf.Ierarh Nicolae” al Parohiei „NaștereaSf. Ioan Botezătorul” din Arad-Bujac aavut loc conferința Părintelui NicolasSakharov de la Mănăstirea Sf. IoanBotezătorul din Essex (Anglia), cu titlul„Iubesc, deci exist”.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei asubliniat importanța teologiei și spiri-tualității Părintelui Sofronie, „la caregăsim cea mai plenară formă a gândiriiteologice contemporane întru care elexprimă împlinirea poruncii lui Hris-tos-Dumnezeu întru cea mai profundăexperiență duhovnicească, personală.Singură Persoana care se roagă șitrăiește în sine Întregul Adam, poateproclama și mărturisi în sensul cel maiautentic acest adevăr: Iubesc, deci sunt”.Părintele Nicolae Sakharov a arătatcă „Părintele Sofronie înțelege și trăieșteomul îndumnezeit în mod ipostatic –Persoana care cuprinde întreaga lume șiîntreaga dumnezeire. Principiul iposta-tic permite omului să spună: Iubesc,deci sunt. Unitatea firii întregului Adameste cuprinsă în cogito-ul inimii: Iubescdeci sunt – entimema ipostatică abso-lută. Fiind cea mai înaltă formulă a omu-lui îndumnezeit, expresia «Iubesc decisunt» ea aparține fiecărui om, potențial,însă nu poate fi deocamdată, rostită însensul său deplin desăvârșit, incompa-rabil oricărei alte făpturi decât de cătreÎnsăși Preasfânta Născătoare de Dum-nezeu și Pururea Fecioara Maria”.Conferinţa „Dimensiunileeducației religioase”Dimensiunile educației religioase afost tema conferinței de luni, 07 martie2016, susținută de Părintele NicolaeSakharov, la Universitatea de Vest„Vasile Goldiș”, din Arad. Evenimentula avut binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului și contribuția  Pr. Lector. Univ.Dr. Vasile Pop care s-a ocupat de orga-nizarea manifestării. „Prin iubire cinevapoate să descopere calea Adevărului şia cunoaşterii adevărate”În dialogul său cu studenții, Părin-tele Nicoale a reliefat dimensiunea edu-cației ortodoxe: „Părinţii răsăriteni ausubliniat particularitatea cunoaşterii hris-tocentrice, drept o cunoaştere în şi priniubire, adică o cunoaştere a iubirii întrecel care cunoaşte şi cel care este cunos-cut. În iubire şi prin iubire cineva poatesă descopere calea Adevărului şi acunoaşterii adevărate. În aceastăcunoaştere iubirea se prezintă realmenteca fiind legătura desăvârşirii. De aseme-nea, această caracterizare a iubirii, calegătura desăvârşirii, se referă şi la plină-tatea cunoaşterii prin iubire, în carecunoaşterea se transformă într-un eveni-ment sau fapt deschis şi participabil. Înacest mod, cunoaşterea devine o reali-tate dinamică, deschisă şi relaţională, şinu un proces închis, numai spre sinesau unul exterior omului. Desigur, eanu este nici strict umană şi nici în exclu-sivitate divină, ci este realitate divino-umană”. „Şi aceasta este viaţa veşnică:Să Te cunoască pe Tine, singurul Dum-nezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, peCare L-ai trimis”. „Şi aceasta este viaţaveşnică: Să Te cunoască pe Tine, sin-gurul Dumnezeu adevărat, şi pe IisusHristos, pe Care L-ai trimis” (In. 17,3).Această frază  arată că esenţa cunoaşteriieste un fapt duhovnicesc, relaţional divi-no-uman, ce se identifică cu viaţa şi afir-mă viaţa, pentru a se uni ambele cuiubirea lui Dumnezeu, în Iisus Hristos.Caracteristica fundamentală a cunoaş-terii neo-testamentare este coincidenţadintre cunoştinţă şi iubire”, a spus  Părin-tele Nicoale Sakharov în cadrul confer-inței „Dimensiunile educației reli-gioase”, la Arad.Personalitatea Părintelui Sofronie Sakharov marcatăîn manifestările „Filocalia” Cu binecuvântarea Înaltpreasfințit-ului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a avut loc luni, 07.03.2016,

conferința publică a Părintelui NicolaeSakharov de la Essex, în care a fost evo-cată persoanlitatea Părintelui SofronieSakharov. Teatrul Clasic „Ioan Slavici”s-a dovedit a fi neîncăpător pentru ceiapropae 750 de participanți veniți dințară și străinătate, care au avut fericitulprilej de a asculta o expunere foarteelaborată, precisă, profundă și înălță-toare, care a atins multe teme actuale alevieții de astăzi, în special cele legate decăsătorie, educație și viațaduhovnicească.O expunere cu totul deosebită a fostși cea consacrată teologiei și spiritual-ității Părintelui Sofronie, luminii viețiisale duhovnicești lăsată ca moștenirenouă tuturor. Părintele Sofronie a fost unteolog al Luminii „prin a cărui lucrareînlăuntrul celui ce se pocăieste, sevădește o minunată floare: Persoana-Ipostasul. Iar noi recunoaştem că aces-tui principiu din noi îi este propriu apurta în vecinicie o negrăită, o măreațăşi sfântă viață. Lumina lui Hristos este„energia” Dumnezeirii, viața cea nefă-cută, fără-de-început a lui DumnezeuTreimea. Aceasta, energia-lucrarea, esteproprie şi Tatălui şi Duhului Sfânt. În Eacunoaştem şi pe Tatăl, și pe Duhul Sfânt,şi pe Fiul Cel Unul-născut. Când aceastălumină, prin bunăvoirea lui Dumnezeu,ne umbrează, atunci principiul ipostat-ic din noi, din potențialitatea care era lanaşterea noastră, se actualizează şidevine în stare „a vedea” pe Dumnezeu(cf. Mt. 5:8), a primi puterea Sa ființială,bogăția vieții lui Dumnezeu Însuși. Pepământ, omul nu poate încăpea absolu-ta desăvârșire a Dumnezeirii, dar prinlucrarea Duhului Sfânt el se cunoaşte afi legat de Cel Care este cu adevăratFăcătorul a toată viaţa şi Singurul Cen-tru a tot ce fiinţează.”Conferință pe tema educațieitinerilor în context multiculturalCu binecuvântarea Înaltpreasfințit-ului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în Sala Ferdinand a PrimărieiAradului a avut loc miercuri, 09 martie2016, conferința Părintelui NicolaeSaharov de la Mănăstirea Sfântul IoanBotezătorul din Essex – Anglia.Cadrul tematic al manifestări a fostlegat cu precădere de educația tinerilorîn context multicultural. Evenimentul afost îmbogățit de trei momente artistice,realizate de Victor Aciocârlănoaiei, carea interpretat piese muzicale din reperto-riul religios internațional.Părintele Nicolae Saharov a îndem-nat tinerii prezenți să experimentezecomuniunea și iubirea creștină, pro-movând o „cultură a relației”: „Dragitineri, pentru a rămâne tari în mărtur-isirea credinţei creştine acolo unde sun-teţi, aveţi nevoie de Biserică. Nimeninu poate fi creștin sau mărturisitor alEvangheliei de unul singur. Aşadar, noioferim identitatea sau mărturia noastrămereu ca membri ai comunităţii creştineşi vocația noastră este făcută rodnică decomuniunea pe care o trăim în Biserică:din unitatea şi din iubirea pe care o avemunii faţă de alţii ne vor recunoaşte ceilalțica ucenici ai lui Hristos”.Înaintea conferinței, Părintele Nico-lae Saharov a fost primit de primarulmunicipiului Arad, Gheorghe Falcă,care a evidențiat tradiția bunelor relațiide colaborare dintre Primăria Araduluiși Arhiepiscopia Aradului.Sfântul Nectarie Filocalicul,conferință la AradCu binecuvântarea Înaltpreasfinți -tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în Sala Ferdinand a PrimărieiAradului a avut loc joi, 10 martie 2016,conferința Părintelui Agapie Corbu,

starețul Schitului Buna Vestire dinAlmaș (județul Arad).Tema evenimentului a fost în relațiedirectă cu dinamica generală a mani-festărilor Filocalia, Sfântul Nectarie,Filocalicul, un subiect așteptat cu multinteres de către iubitorii de Filocalie,atât prin personalitatea universală aSfântului Nectarie, dar și prin particu-laritatea abordării, Sfântul Nectarie fiindcunoscut în general prin dimensiuneataumaturgică a vieții sale.Părintele Agapie a abordat subiecteinedite: dimensiunea filocalică a Bis-ericii, principiile caracteristice ale Filo-caliei la Sf. Nectarie, opera sa teologică,aspectele eclesial-liturgice ale gândiriifilocalice a Sf. Nectarie. PărinteleAgapie a evidențiat și câteva principii depedagogie pastorală definitorii pentruSfântul Nectarie: iubirea, principiu uni-versal al pedagogiei eclesiale și ati-tudinea lucidă (de discernământ) și nucritică față de alte valențe religioase șiculturale ale vremii sale. Aceste temedeosebite au fost întregite și de creațiaimnografică a Sfântului Nectarie, care ascris aproape 5 mii de stihuri.Chirurgul cardiovascular dr. Dan Cioată a conferențiatîn cadrul manifestărilor Filocalia Cu binecuvântarea Înaltpreasfințit-ului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, a avut loc o nouă man-ifestare filocalică ce a avut în atențierelația dintre credință și știință, cultură șispiritualitate, etica medicală și bioeticacreștină. Evenimentul a fost organizat deArhiepiscopia Aradului și Centrul Cul-tural Județean Arad, prin sprijinul Con-siliului Județean Arad și implicareaPrimăriei Aradului. „Inima trupească șiinima duhovnicească” a fost tema con-ferinței de la Sala „Ferdinand” aPrimăriei Aradului, de miercuri seara, 23martie 2016.La eveniment a conferențiat profe-sor universitar doctor Dan Cioată,chirurg cardiovascular la Institutul deBoli Cardiovasculare din Timișoara. Încadul conferinței, la care au participatzeci de medici și cadre medicale ară-dene, dr. Dan Cioată a subliniat : „ Amfost chemat pentru a ține între cele douăpalme și viața și moartea în fiecare zi șia înțelege că inima aceasta de carne aomului se află inima duhovnicească,inima sufletească a fiecăruia dintre noi,pe care Dumnezeu a pus-o acolo ca șiicoană a dumnezeirii”. În continuare,domnul doctor Cioată a afirmat foartepedagogic că „în preajma unui copiltrebuie să fii copil, prieten, frate cu el, iarîn fața părintelui trebuie să fii„aproapele”, pentru că părintele înțelegemai bine ca oricine starea prin care trececopilul său în suferință și ar da totul caacea ființă plăpândă, copilul său, săpoată trăi, pentru el, pentru familie șipentru misiunea încredințată de Dum-nezeu acelui copil… Pentru mine, uncopil, oricare ar fi el, bolnav pe patul despital, este o minune a lumii”.CERCURI MISIONAREÎn luna Martie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoareleparohii arădene: Parohia Luncșoarade Jos, Protopopiatul Sebiș. ParohiaSântana I din Protopopiatul Arad.Parohia Odvoș, Protopopiatul Lipova.Parohia Țipari, Protopopiatul Arad.Parohia Şega I, Protopopiatul Arad.Parohia Şoimoş, Protopopiatul Lipova.Parohia Galșa, Protopopiatul Lipova.Parohia Munar, Protopopiatul Arad.Parohia Buteni, Protopopiatul Sebiş. (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro). 
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În perspectiva alegerilor locale şilegislative din anul 2016, din dorinţade a face cât mai clară atitudineaBis-ericii Ortodoxe Românefaţă de viaţapolitică şi campaniile electorale, Sfân-tul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne face următoarele precizări:1. În calitate de cetăţean şi depărinte duhovnicesc al tuturor enori-aşilor săi, indiferent de orientarea lorpolitică, preotul are libertatea, binecu-vântarea şi îndatorirea de a participa laviaţa cetăţii, sprijinind activităţilemenite să promoveze binele comun. Învederea respectării opţiunilor politiceale credincioşilor săi, preotul are oblig-aţia de a păstra neutralitatea în timpulcampaniilor electorale, atât în declar-aţiile publice, cât şi în activitatea prac-tică faţă de problemele cu caracterpolitic.Opţiunea politică a preotuluiva fi exprimată doar prin votul per-sonal secret.2. În conformitate cu SfinteleCanoane, arhiereului, preotului, dia-conului, monahului şi monahiei din

Biserica Ortodoxă Română le esteinterzis să facă politică partinică, săfie membri ai unui partid politic,săcandideze la alegerile parlamentaresau locale,  să participe la campaniielectorale şi să ocupe funcţii de dem-nitar/înalt funcţionar public la nivelcentral sau local.

3. Clericul sau monahul care seimplică în politică în calitate de mem-bru sau de candidat al unui partidîncalcă legământul depus la hirotonie,hotărârile Sfântului Sinod şi regula-mentele bisericeşti, caz în care va tre-bui să aleagă între cariera politică şimisiunea clericală/viaţa monahală.

Abaterile de acest fel vor fi judecateîn Consistoriile epar hiale.4. Totuşi, Sfântul Sinod, apli cândprincipiuliconomiei(dispensă),  în ved-erea împlinirii misiunii sociale la caresunt chemaţi clericii în viaţa comu-nităţilor pe care le păstoresc, a aprobatca, în situaţii excepţionale, preoţii şidiaconiisă candideze, însădoar ca inde-pendenţi şi doar pentru calitateadeconsilier local şi consilier judeţeanînRomânia cu aprobarea scrisă a ier-arhilor lor.5. În acest caz, preoţii şi diaconiicare au obţinut, în mod excepţional,aprobarea bisericească de a candidapentru a deveni membri în consiliullocal sau consiliul judeţeanvor fi sus-pendaţi de la slujirea liturgică peîntreaga perioadă a campaniei elec-torale(pentru evitarea oricăror suspi-ciuni referitoare la folosirea demijloace pastorale în campania elec-torală), vor adopta în timpul campanieielectorale un comportament adecvatdemnităţii preoţeşti, vor respecta legis -

laţia în vigoare privind campaniileelectorale şi alegerea autorităţiloradministraţiei publice locale şi nu vorfolosi în scopuri electorale lăcaşurilede cult.6. Sfântul Sinod reînnoieşteapelul său către liderii partidelorpolitice din România de a nu permiterecrutarea de membri din rândurileclerului şi nici folosirea în scopuripolitice a persoanelor, spaţiilor, sluj-belor şi însemnelor bise riceşti.7. Sfântul Sinod reaminteşte fap-tul că Biserica Ortodoxă Română nususţine vreun partid politic sau vreoideologie politică, însă îndeamnă petoţi cetăţenii să-i aleagă pe acei candi-daţi care arată credinţă în Dumnezeu şiresponsabilitate faţă de comunitate,apără şi susţin demnitatea vieţiiumane, a familiei tradiţionale şi pro-movează educaţia şcolară integralăcare îmbină cunoaşterea intelectualăcu formarea morală şi spirituală.Secretariatul Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române
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Vineri, 4 martie- Participă laCentrul Cultural-Pastoral „Sf. IerarhNicolae” al Parohiei „Nașterea Sf.Ioan Botezătorul” din Arad-Bujac laconferința Părintelui NicolasSakharov de la Mănăstirea Sf. IoanBotezătorul din Essex (Anglia), cutitlul „Iubesc, deci exist”, înscrisă înmanifestările internaționale „Filo-calia”.Sâmbătă, 5 martie – Participăla Etapa judeţeană a Olimpiadei deReligie ortodoxă pentru clasele VII –XII, desfăşurată  la  Seminarul Teo-logic Ortodox Arad, Chiriarhul afelicitat şi încurajat pe elevii con-curenţi calificaţi la această „etapăeparhială” şi pe profesorii coordona-tori, evidenţiind faptul că aceastăactivitate extraşcolară se înscrie înşirul activităţilor desfăşurate înparteneriatul Biserică – Şcoală, relaţiedevenită tradiţională în eparhiaAradului.Duminică, 6 martie – Slujeşte şirostește Cuvânt de învățătură, avândca titlu ,,Semnul Fiului Omului şiJudecata de apoi”, la SfântaLiturghie, în paraclisul cu hramul,,Nașterea Sfântului Ioan Boteză-torul” aparținând Centrului eparhial,împreună cu pr. Adrian David, caredeservește așezământul și cu arhid.Tiberiu Ardelean, în prezența unuimare număr de credincioși şi a ctito-rilor acestei biserici, a săvârșit slujbade sfințire a clopotelor ce vor fi mon-tate pe turla bisericii.Duminică, 13 martie – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie în biseri-ca din incinta Spitalului Municipaldin Arad, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi, cu participarea şi actitorilor bisericii din cadrul spitalu-

lui și personal medical. Chiriahulrostește cuvântul de învăţătură cutitlul ,,Întâietatea celor spirituale”,în cadrul Liturghiei Arhierești a fosthirotonit întru diacon teologul Sebas-tian-Mihai Rocsa, pe seama ParohieiPescari, Protopopiatul Sebiş. La ceasde seară participă la slujba Vecernieişi la Taina Sfântului Maslu la Cate-drala Arhiepiscopală din Arad.Luni, 14  martie – participă încalitate de membru fondator, la șed-ința Fundației Universitare „VasileGoldiș” al universității arădene.Chiriarhul participă la slujba Pave-cerniţei Mari, în cadrul căreia s-a cititCanonul cel Mare sau a SfântuluiAndrei Criteanul, la Mănăstirea demaici Sfântul Simeon Stâlpnicul dincartierul Arad-Gai, cu rostirea unuicuvânt de învățătură. Marți, 15 martie – Chiriarhul aluat parte la slujba Pavecerniţei Mari,în cadrul căreia s-a citit Canonul celMare al Sfântului Andrei Criteanul, laMănăstirea de maici Sfântul SimeonStâlpnicul din cartierul Arad-Gai, ros-tind un bogat cuvânt de învăţătură,prin care a pus înaintea ochilor sufle-tului celor prezenţi însemnătatea slu-jbei săvârşite şi foloaseleduhovniceşti ce decurg din aceasta.Miercuri, 16 martie – Chiriarhulslujește la slujba Pavecerniţei Mari, încadrul căreia s-a citit Canonul celMare sau a Sfântului Andrei Critean-ul la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfân-ta Treime” din Arad, rostind la sfârşitun cuvânt de învăţătură desprerespective slujbă.Joi, 17 martie –În ultima seară acanonului, Chiriarhul participat laactivitatea cu titlul „săptămânaduhovnicească” în mijlocul teologilor

şi seminariştilor, slujind la ParaclisulFacultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilar-ion V. Felea” din Arad, la momentulrânduit  rostind cuvânt de învățătură.Sâmbătă, 19 martie – Chiriarhula slujit și a rostit cuvânt de învățăturăla Catedrala arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, slujba  a fost înfru-musețată de hirotonia  în treapta dia-coniei a teologului Cosmin Romanpe seama parohiei Țărmure din Pro-topopiatul Sebiș  și în treapta preoțieipe diaconul Sebastian-Mihai Rocsape seama parohiei Pescari, Pro-topopiatul Sebiş.Duminică, 20 martie – SlujeşteSfânta Liturghie în Catedralaarhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, în cadrul căreia, Pr.GheorgheGogan a dat citire Pastoralei Sfântu-lui Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne la Duminica Ortodoxiei, încuvântul de învăţătură cu titlul,,Prezenţa lui Dumnezeu în viaţa creşt-ină”, Chiriarhul a vorbit în legătură cutextele scripturistice ale zilei şi cu Pas-torala Sfântului Sinod. La momentulrînduit a hirotonit  în treapta de diaconpe teologul Adrian Hanţiu, pe seamaParohiei Vânători, Protopopiatul Aradși întru preot pe diaconul CosminRoman, pentru Parohia Ţărmure, Pro-topopiatul Sebiş.Miercuri, 23 martie –În searazilei participă la slujba de priveghi aregretatului  George Vlai, fost prim-procuror al Parchetului de pe lângăTribunalul Arad, rostind cu acest pri-lej un emoţionant necrolog.Vineri, 25 martie – slujește desărbătoarea Bunei Vestiri, SfântaLiturghie a Sfântului Ioan Gură deAur unită cu Vecernia, la Schitul demaici Cuvioasa Parascheva din satul

Bodrogu Vechi, care și-a serbat hra-mul paraclisului de iarnă, rostindcuvântul de învăţătură cu titlul ,,Rân-duiala sărbătorii” .  La momentulrânduit a hirotonit întru preot pe dia-conul Adrian Hanţiu, pe seama Paro-hiei Vânători, Protopopiatul Arad, iarpe monahul Veniamin Stan, vieţuitorla Mănăstirea Hodoş-Bodrog, l-a hiro-tonit ierodiacon.Sâmbătă, 26 martie – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie a Sfântu-lui Ioan Gură de Aur, în biserica cuhramul ,,Pogorârea Sfântului Duh”, aMănăstirii Hodoş-Bodrog alături depreoţi şi credincioşi din vecinătate,apropiaţi de sfânta mănăstire. Cu acestprilej Chiriarhul a oficiat hirotoniaîntru Ieromonah a ierodiaconuluiVeniamin Ioan Stan, vieţuitor laaceastă mănăstire şi întru diacon a

teologului Florin Bej, pe seama Paro-hiei Crocna, Protopopiatul Sebiş. Încadrul slujbei au fost înălţate rugăci-uni pentru sănătatea celor afectaţi înurma atentatului ce a avut loc la Brux-elles, la ectenia pentru cei adormiţi, afost pomenit şi părintele AlexandruMoţoc- Inspector general bisericescla Cancelaria Sfântului Sinod. Asistatăla Slujba Parastasului de obşte săvârşitcu prilejul Pomenirii morţilor. Chiri-arhul a asistat la Catedrala Arhiepis-copală „Sfânta Treime” la mani-festarea „Marșul pentru viață”adresând participanților un cuvânt deîntărire duhovnicească.Duminică, 27 martie – Slujeşte şirostește cuvânt de învăţătură cu titlul,după Cazania Duminicii a 2-a dinPost, ,,Dumnezeu ajută neputinţelornoastre” la Sfânta Liturghie în biser-ica cu hramul ,,Pogorârea DuhuluiSfânt” a Parohiei Arad – Şega I,înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi. În cadrul Sfintei Liturghii,Chiriarhul a hirotonit pe diaconulFlorin Bej întru preot pe seama Paro-hiei Crocna- Protopopiatul Sebiş, iarpe tânărul teolog Ovidiu Oprişa întrudiacon pe seama Parohiei Rogoz-Pro-topopiatul Ineu. Luni, 28 martie –  participă lamanifestările organizate cu prilejulaniversării a 98 de ani de la UnireaBasarabiei cu România, la invitațiaorganizatorilor, cu oficierea slujbei desfințire, la spitalul TBC Arad, a plăciice îl comemorează pe Vasile Stroescu,cel care a fost finanțatorul întregii con-strucții care, inițial, a fost „ȘcoalaSuperioară de Fete” din Arad (1912),cu rostirea unui cuvânt solemn.Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial 

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, martie 2016

Precizări ale Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române privind anul electoral 2016


