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Lăudăm şi slăvim pe Dum-nezeul „milei şi al îndurării”, căci Elne-a învrednicit să ne adunăm înaceastă săptămână a Cincizecimii(18-26 iunie 2016) în Creta, undeSfântul Apostol Pavel şi uceniculsău Tit au propovăduit Evangheliaîn primii ani din viaţa Bisericii. Dămslavă lui Dumnezeu în SfântaTreime, căci El ne-a îngăduit cubunăvoinţă să călătorim în acelaşi

duh pentru a împlini lucrările Sfân-tului şi Marelui Sinod al Ortodoxiei,convocat de Sanctitatea Sa Patri-arhul Ecumenic Bartolomeu, înacord cu Primaţii Bisericilor Orto-doxe Autocefale locale.Credincioşi exemplului SfinţilorApostoli şi dumnezeieştilor Părinţi,am cercetat iarăşi Evanghelia lib-ertăţii, prin care „Hristos ne-a făcutliberi” (Galateni 5, 1). Temelia dez-

baterilor noastre teologice este în-credinţarea că Biserica nu trăieştepentru ea însăşi. Ea transmite măr-turia Evangheliei iubirii şi liber -tăţii, dăruind întregii lumi darurilelui Dumnezeu: iubirea, pacea, drep -tatea, împăcarea, puterea Cruciişi a Învierii şi aşteptarea veşni-ciei. Pr. Nicolae DascăluContinuare în pagina 3

Către poporul dreptcredincios şicătre toţi oamenii de bună voinţă*

După cum este cunoscut, SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Române adeclarat anul 2016 ca An omagial aleducaţiei religioase a tineretului creștinortodox în Patriarhia Română. Aceastăiniţiativă promovează şi încurajează şiparohiile româneşti din ţară şi dinstrăinătate să desfăşoare cât mai multeactivităţi educaționale, culturale şisocial-filantropice, inclusiv în timpulvacanțelor şi al unor evenimentesolemne cu semnificație națională.Tema educaţiei religioase a tinere-tului este una foarte actuală, mai ales încontextul provocărilor lumii de astăzi.Biserica se implică în educaţia tinerilordeoarecemisiunea Bisericii este toc-mai vestirea Evangheliei iubiriimilostive a lui Hristos în lume șiviețuirea în conformitate cu Evanghe-lia Lui. Activitatea educațional-forma-tivă a Bisericii a fost rânduită de ÎnsușiMântuitorul Iisus Hristos, prin cuvin-tele: „Lăsaţi copiii să vină la Mine”(Marcu10, 14), și de Sfinții Săi Apos-toli, ca fiind o permanentă sporireduhovnicească: „Creșteți în har și încunoașterea Domnului nostru și Mân-tuitorului Iisus Hristos” (2Petru 3, 18).

Principalele provocări ale societăţiicontemporane sunt abandonul școlar,destrămarea familiilor, sărăcia, șoma-jul, delicvența și violența juvenilă,nesiguranța zilei, incertitudinea viitoru-lui, precum şi plecarea părinților lamuncă în străinătate, acestea având unimpact major la accentuarea crizei edu-cației în școală și în familie, atât pentruromânii din ţară, cât şi pentru cei sta-biliţi vremelnic sau definitiv în altepărţi ale lumii.De aceea, educația religioasă atineretului creștin ortodox reprezintăuna dintre prioritățile misionar-pas-torale la nivelul parohiilor din ţară şidin străinătate. În acest sens, în calitatede părinți sufletești, preoții trebuie săpoarte o grijă mai mare pentru creștereaspirituală a copiilor și tinerilor, întrucâtfiecare tânăr are o dorință puternică îna se dărui și, în același timp, a primiiubirea altora pentru a da astfel sensvieții sale proprii. Adeseori, sunt tinericare trăiesc temeri, dezamăgiri, lipsaafecțiunii şi a încrederii în semenii lor,ceea ce face comunicarea dificilă cupărinții, cu îndrumătorii şi chiar cu eiînşişi. Dar, ceea ce este mai important

este faptul că tinerii sunt însetați deautenticitate și de esențial, fiind încăutarea unei îndrumări spirituale caresă-i poată învăța să trăiască în comu-niune de iubire și să dea un sens vieţiilor prezente şi viitoare, pentru căeireprezintă nu doar viitorul Bisericii,ci şi prezentul dinamic şi creativ lanivel local şi mondial (Mesajul Sfân-tului şi Marelui Sinod al Bisericii Orto-doxe, Creta, 16-26 iunie 2016,& 11).În acelaşi timp, părinții copiilor şi aitinerilor trebuie să înțeleagă necesitateaintensificării cooperării dintre Familie,

Biserică şi Şcoală, astfel încât educațiareligioasă primită acasă să fie consolidatăîn mod complementar prin educațiaacestora în Şcoală şi în Biserică.De aceea, adresăm un îndemn părin-tesc preoţilor şi credincioşilor ortodocşiromâni din ţară şi din străinătate să cul-tive în copii şi tineri duhul prieteniei și alcomuniunii frăţeşti, dragostea de Biser-ică şi de neam, precum şi solidaritatea cuoamenii aflaţi în dificultate. În acest sens,familia are un rol esenţial în stabilireareperelor valorice ale copiilor, acea fam-ilie compusă din bărbat, femeie şi copii,

ce reprezintă spaţiul intim cel mai depreţ pentru cultivarea iubirii conjugale, aiubirii părinteşti, a iubirii filiale şi a iubiriifrăţeşti.Totodată, ne exprimăm speranţacă, într-un viitor nu foarte îndepărtat,vor exista suficiente condiţii eco-nomice şi sociale în ţara noastră pen-tru ca mulţi dintre românii aflaţi înafara graniţelor ţării să revină acasăcontribuind astfel, prin experienţabenefică acumulată în străinătate, laprosperitatea spirituală şi materială aRomâniei.Ne rugăm Milostivului Dum-nezeu să dăruiască tuturor românilorpace şi sănătate, bucurie şi mântuire,să-i ocrotească de tot răul şi să-i ajuteîn toată fapta cea bună, spre bucuriaBisericii şi a poporului.Cu preţuire, binecuvântare şidragoste în Hristos Domnul,† DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române*Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, la Duminica românilormigranţi 

Tinerii – prezentul dinamic şi viitorul creativ al Bisericii*

Mitropolitul Ierotheos Vlachos despre delegația PatriarhieiRomâne la Sinodul din Creta: Bine pregătiți şi fermi pe poziţie
Pe siteul cuvantul-ortodox.ro a fostpublicată, în luna august, traducereaunei scrisori semnată de Înaltpreasfinţi-tul Părinte Ierotheos Vlachos, Mitro-polit de Nafpaktos şi Agios Vlasios, cuprivire la poziţia şi prestaţia delegaţieiBisericii Ortodoxe Române la Sfântul șiMarele Sinod din Creta.În continuare, redăm textul scrisorii:„Ca membru al Delegației BisericiiGreciei am urmărit cu multă atențietoate sesiunile Sfântului și MareluiSinod, care s-a întrunit recent la Kolim-bari, în Creta.Am mai scris și voi mai scrie despreobservațiile și impresiile mele de lalucrările Sinodului.Aici doar aș dori săsemnalez rolul important pe care l-ajucat la Sinod Patriarhul României,Daniel, și în general, PatriarhiaRomâniei.Mai întâi, Patriarhia României s-apregătit foarte bine pentru Sinod și afăcut propuneri importante de corectare

a textelor, mai ales pentru documentul„Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restullumii creștine”. Doar trei Biserici auformulat propuneri concrete, adică Patri-arhia României, Biserica Ciprului (celemai puține) și Biserica Greciei. Deasemenea, propuneri orale a făcut șiBiserica Serbiei. Cred că PatriarhiaRomâniei a avut cele mai multe obser-

vații.Pe durata sesiunilor, PatriarhulRomâniei este cel care și-a susținutopiniile având cunoaștere teologică,experiența de la Dialogurile [ecu-menice] și determinare. În anumitecazuri a fost foarte stăruitor și a avuto contribuție importantă în formula-rea art. 21 al documentului „Relați-

ile Bisericii Ortodoxe cu restul lumiicreștine”. De multe ori a spus că,dacă nu vor fi acceptate anumitecorecturi, nu va semna textul. Deasemenea, de multe ori și-a exprimatopinia de a nu se finaliza discuția șide a nu se semna textul acesta, ci dea fi lăsat deschis pentru următorulSfânt și Mare Sinod. Într-un caz și-aexprimat cu intensitate nemulțumireași a spus că simte că au loc con-strângeri.Când a fost finalizat textul și a fostcitit în plen, Patriarhul României a con-statat că nu a avut loc o traducere corec-tă în limba franceză și că nu au fostintroduse observațiile sale.Atunci a spuscă, dacă nu se fac aceste corecturi, nusemnează textul. Acest lucru a avut caurmare stoparea întregii proceduri, pen-tru a se corecta din nou textul. Lucrucare s-a finalizat după mult timp.Dintre toți întâi-stătătorii, Patri-arhul României, Daniel, a arătat că are

deplină cunoaștere teologică și capac-itatea de a-și susține opiniile. De aseme-nea, a avut capacitatea de a face prop-uneri alternative, atunci când nu au fostacceptate propunerile sale.Însă, întrucât Regulamentulprevedea ca, în cazul în care propunereaunei Biserici nu este acceptată de cătrecelelalte Biserici, textul rămâne așa cumeste, de aceea nici nu au fost acceptatetoate propunerile. În general, PatriarhulRomâniei i-a impresionat pe toți mem-brii Sinodului prin cunoștințele sale teo-logice și prin modul în care abordasubiectele.De asemenea,observații importantea făcut Mitropolitul Moldovei, Teofan,care a vorbit având cuget bisericescortodox, bazat pe învățătura Bisericii.Consider că Biserica României aimpresionat prin întreaga sa prezență.Când se vor publica actele Sinodului, seva vădi acest lucru din plin”.Sursa: basilica.ro 
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Anul acesta – 2016 – este anul
comemorativ al Sfântului Antim
Ivireanul, întrucât se împlinesc
300 de ani de la moartea martiri-
că a acestui strălucit ierarh, care
,deşi străin de neamul nostru, a
revărsat râuri de daruri pe pămân-
tul românesc şi nu numai. Sfântul
Antim Ivireanul a fost unul din-
tre stâlpii Bisericii Ortodoxe, şi
nu doar din Ţările Române, ci din
întreg Răsăritul creştin al secole-
lor XVII- XVIII, pentru că el a
promovat Ortodoxia prin tipar în
mai toate ţările creştin-ortodoxe.
În perioada activităţii sale dintre
anii 1691 şi 1716, Sfântul Antim
a pregătit şi coordonat pentru
tipărire 64 de cărţi teologice şi
filosofice, la 39 ostenindu-se per-
sonal, iar cele mai multe au fost în
limba greacă (30) şi în limba
română (24). De asemenea, a tipă-
rit primele două cărţi în
limba arabă; apoi a tipărit cărţi în
slavonă, dar şi în ediţii bilingve:
greco-române, slavo-române şi
chiar  un Catavasier trilingv
(greco- slavo-român). Dascăl
neîntrecut al pocăinței și al filan-
tropiei Ierarh înțelept și bun litur-
ghisitor, om de carte și de arte,
Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanu,
Mitropolitul Tării Românești între
anii 1708-1716, reprezintă una
dintre cele mai importante perso-
nalități românești, a cărei viață
duhovnicească și publică ne-a fost
doar parțial descoperită de pronia
lui Dumnezeu. Jertfa lui a fost cu
atât mai curată și mai măreață, cu
cât el, nefiind român de sânge, s-
a indentificat totuși atât de mult
cu năzuințele poporului nostru, cu
limba și cu pământul țării, încât
nimeni nu l-ar mai fi putut socoti
un străin. Mitropolitul Antim a
reușit valorificarea supremă a
cuvintelor românești prin articu-
larea lor în construcții literare
pline de expresivitate teologică și
sensibilitate poetică. Cercetătorii
care au studiat îndeaproape cali-
tățile limbii utilizate de „genialul
Antim al Ungrovlahiei”1 au ajuns
la concluzia comună potrivit căre-
ia Sfântul Antim poate fi numit
pe drept cuvânt ctitor al limbii
liturgice românești și fondator al
limbii române literare,alături de
alți mari cărturari români. 

Monahul Antim ajungând pe
pământ românesc, a venit mai
întâi la Mănăstirea Cetățuia de
lângă Iași, probabil împreună cu
patriarhul Dosithei, în primăvara
lui 16862 , unde a început să
învețe limba română și slavonă
sub îndrumarea starețului Macarie
ieromonahul, căruia i-a și urmat la
egumenie și căruia Sfântul Antim
i-a purtat o adâncă recunoștință
(fiind trecut pe pomelnicul
Mănăstirii „Tuturor Sfinților”,ală-
turi de părinții lui Ioan și Maria și
de mitropolitul Teodosie al Țării
Românești3). Faptul că a fost mai
întâi în Moldova ni-l confirmă și
prezența în primele cărți româ-
nești tipărite de Antim (Evanghe-
lierul greco-român din anul 1693
și Psaltirea din 1694) a câtorva

fonetisme moldovenești ( Dum-
nezău, Dumnezăire, dumnezăesc),
la care el va renunța mai târziu.

După vara anului 1689, la
îndemnul patriarhului Dosithei
Notara al Ierusalimului, ieromo-
nahul Antim a venit în Țara
Românească, pentru a lucra la
împlinirea planului patriarhului
de a apăra Ortodoxia prin tipări-
rea cărților de cult și de cultură
creștină, inițiată și susținută mate-
rial mai ales de Domnitorul bine-
credincios Constantin Brânco-
veanu. Aici a învățat meșteșugul
tiparului de la fostul episcop
Mitrofan al Hușilor și  viitor epis-
cop de Buzău care conducea în
acel timp tipografia domnească
din București și care a tipărit
Biblia de la București în anul
1688. După alegerea episcopului
Mitrofan în scaunul vlădicesc de
la Buzău, Antim a devenit condu-
cător al tiparniței domnești de la
București. Aici a lucrat până în
anul 1694, tipărind trei cărți, între
care și o „Psaltire românească, cu
versuri scrisă de el în cinstea lui
Constantin Brâncoveanu”4, semn
că învățase bine limba noii sale
patrii. În vara anului 1694, pentru
viața sa duhovnicească sporită,
oglindită și în activitatea sa tipo-
grafică și culturală, ieromonahul
Antim a fost numit stareț al
mănăstirii Snagov, unde a înte-
meiat o nouă tipografie. A tipărit
15 cărți, dintre care 5 în limba
română. Acum a tipărit un Litur-
ghier și un Ceaslov greco-arab,
pentru trebuințele credincioșilor
din Antiohia Siriei, precum și
Noul Testament în românește. Tot
aici la Snagov, ieromonahul
Antim a deprins cu meșteșugul
tiparului mai mulți ucenici, cel
mai de seamă fiind Mihail Ștefan
(Iștvanovici)5, care mai târziu a
tipărit cărți în Alba Iulia și chiar
în țara natală a lui Antim, Iviria.
Calitățile deosebite cu care era
înzestrat ieromonahul Antim, ca
și munca rodnică deosebită pe
care a depus-o încă din clipa veni-
rii sale în Țara Românească, l-au
făcut vrednic de cinstea de a fi
ales episcop al Râmnicului, în
data de 16 martie 1705. O dată cu
așezarea sa în scaunul vlădicesc, a
adus acolo și tipografia de la Sna-
gov, întemeind astfel prima tipar-
niță la Râmnic. Aici în decurs de
trei ani a tipărit 9 cărți, din care 3
în limba română și 3 slavo-româ-
ne,toate cărți de slujbă, între care

cele mai importante Liturghierul
și Molitfelnicul, primele ediții
românești din Muntenia în anul
1706.

După o păstorire la Râmnic de
abia trei ani, s-a petrecut o nouă
schimbare în viața lui Antim Ivi-
reanul. La 27 ianuarie 1708 a
murit mitropolitul Teodosie
Veștemeanul, ca a păstorit pe cre-
dincioșii din Țara Românească
aproape 40 de ani. El a recoman-
dat prin testament, ca episcopul
Antim al Râmnicului să-i fie
urmaș în scaun, socotind că este
cel mai vrednic pentru această
înaltă treaptă vlădicească, lucru
de care s-a și ținut seama la ale-
gere. În ziua de 22 februarie 1708,
în Duminica Ortodoxiei, a avut
loc înscăunarea noului Mitropolit
Antim Ivireanu, în prezența
patriarhilor Alexandriei și Ierusa-
limului. Cu acest prilej, noul
mitropolit a rostit o frumoasă
cuvântare intitulată ,,Aceasta o
am zis când m-am făcut mitropo-
lit”6 arătând ce îndatoriri avea de
îndeplinit în noua sa slujbă arhie-
rească. În activitatea sa de mitro-
polit al Ungrovlahiei, a trudit pen-
tru luminarea credincioșilor,
dovedind frumoase calități de
păstor, predicator și patriot. După
așezarea sa în scaunul mitropoli-
tan, a întemeiat o nouă tipografie
la Târgoviște. În această tipogra-
fie au apărut 18 cărți, dintre care
11 în românește. Constatăm că
numărul cărților tipărite în româ-
nește era într-o vădită creștere.
Dacă am pune la socoteală numai
faptul că Sfântul Antim a tipărit
64 de cărți în răstimp de 25 de ani
(1691-1716), tot va trebui să spu-
nem că aceasta a fost o lucrare
considerabilă pentru vremea
aceea. Dintre tipărituri, 4 sunt ori-
ginale, 10 cuprind prefețe ori
dedicații, 5 dintre ele cuprind ver-
suri compuse de el, iar 6 au epi-
loguri. Făcând referire la cele 4
lucrări originale: Învățătură pen-
tru taina pocăinței ( Râmnic,
1705); Învățătura bisericească
(Târgoviște, 1710); Capete de
poruncă (București, 1714); Sfa-
turi creștinești (grecește, Bucu-
rești, 1715), vrednicul ierarh
motivează într-un mod extraordi-
nar misiunea lui: „Oare ce aș
putea nădăjdui de la voi? Sau ce
ajutor aș putea să aștept din iscu-
sirea voastră? Că între celelalte
scârbe ce am de mă rănesc la
inimă este aceasta cea mai grea,

de mă întristez și mă mâhnesc mai
mult că văd între preoții mei atât
prostie, atât neînvățătură și atât
nedumireală, încât cunosc că nu
puteți face vreun ajutor sau vreun
folos ticăloasei turme…”7. Cel
mai important este însă faptul că
Molitfelnicul (1706 și 1713),
Octoihul (1712), Liturghierul
(1713), Catavasierul (1714) și
Ceaslovul (1715), cu alte cuvinte
cărțile de căpătâi ale slujbelor
ortodoxe, care multă vreme vor fi
folosite și ca manuale de școală,
sunt traduse și prelucrate personal
de Sfântul Antim Ivireanul într-o
limbă clară, expreivă și populară
(mai ales Molitfelnicul și Octoi-
hul). Trebuie să reținem așadar că
mitropolitului Antim îi revine
meritul de a fi introdus pentru tot-
deauna limba română în slujba
bisericească, desăvârșind ceea ce
se începuse sub domnia lui Matei
Basarab (tipicul în românește) și
Șerban Cantacuzino (textele bibli-
ce). Până în zilele noastre, aproa-
pe toate aceste tipărituri au păs-
trat, cu foarte mici diferențe,
același limbaj construit de acest
ctitor de limbă bisericească și
românească de acum 250 de ani,
amintim aici rugăciunile Împăra-
te ceresc, Tatăl nostru, Dumne-
zeul duhurilor și a tot trupul (pen-
tru cei adormiți) și Crezul, ca și
alte rânduieli din Liturghier și din
Molitfelnic, care păstrează for-
mulările Sfântului Mitropolit
Antim. Acesta este lucrul de cea
mai mare însemnătate pentru dez-
voltarea limbii unui popor. Sfân-
tul Antim Ivireanul este cunoscut
în Biserica Ortodoxă Română
drept predicatorul exemplar care a
izbutit să transmită învățăturile de
credință creștină într-un stil unic,
îmbinând sensibilitatea duhovni-
cească și expresia mistică a ade-
vărurilor creștine cu erudiția,
iscusința interpretării și demons-
trației oratorice. Învățăturile Sfin-
tei Scripturi, cântările liturgice,
pildele înțelepților părinți biseri-
cești, exemplele din viața omului
și a naturii înconjurătoare, toate se
împletesc în predicile sale într-o
sinteză minunată a Duhului și a
Adevărului spre folosul credin-
cioșilor creștini pe care Sfântul
Ierarh căuta să-i întărească și să-
i împodobească duhovnicește spre
dobândirea mântuirii și a frumu-
seților cerești. Astfel sunt prețui-
te până astăzi predicile sale,
numite Didahii, în care osândea

felurite păcate ale vremii sale, mai
ales ale marii boierimi. Cunoaș -
tem 28 de predici la diferite dumi-
nici și sărbători și 7 cuvântări oca-
zionale, toate înfățișând pe
Sfântul Antim Ivireanu ca om de
cultură deosebită.

Personalitate de prim rang a
Bisericii Ortodoxe Românești,
Sfântul Antim Ivireanul a călăuzit
credincioșii prin cuvântul rostit,
scris, zugrăvit sau tipărit și prin
slujirea sa jertfelnică, fiind un
adevărat model de păstor și
învățător. Ierarh și cărturar, om
căutând luminarea semenilor prin
învățătura creștin-ortodoxă, sen-
sibilizarea lor față de netrecătoa-
rele frumuseți ale iubirii de Dum-
nezeu și de semeni.

Grija permanentă pentru
cuvânt, pentru curăția și claritatea
limbajului, lărgimea și frumusețea
universului dezvăluit prin cuvin-
tele sale, toate acestea i-au atras,
ulterior, nenumărate laude atât din
partea teologilor, cât și din partea
exegeților filologi, istoria litera-
turii reținându-l pe Sfântul Antim
Ivireanul drept ctitor al limbii
liturgice românești și unul dintre
întemeietorii limbii române lite-
rare. Pr. Bogdan-Ioan Tod

1 ARHIMANDRIT MIHAIL
STANCIU și PROF. DR.
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1. Prioritară pentru Sfântul şi

Marele Sinod a fost procla-
marea unităţii Bisericii Orto-
doxe. Întemeiată pe Euharistie şi
succesiunea apostolică a epis-
copilor, unitatea existentă are
nevoie să fie întărită şi să aducă
noi roade. Biserica Una, Sfântă,
Sobornicească şi Apostolească
este o comuniune divino-umană,
o pregustare a unei experienţe es-
hatologice în Sfânta Euharistie.
Ca o continuă Cincizecime, ea
este o voce profetică ce nu poate
fi trecută sub tăcere, o prezenţă şi
o mărturie a Împărăţiei Dum-
nezeului iubirii.

Credincioasă tradiţiei aposto-
lice unanime şi experienţei sacra-
mentale, Biserica Ortodoxă este
continuatoarea autentică a Bis-
ericii Una, Sfântă, Sobornicească
şi Apostolească, aşa cum este ea
mărturisită în Simbolul credinţei
şi confirmată prin învăţătura
Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Bis-
erica ne ajută să cunoaştem taina
Sfintei Iconomii prin viaţa ei
sacramentală centrată pe dum-
nezeiasca Euharistie. Biserica
Ortodoxă îşi exprimă unitatea şi
sobornicitatea prin Sinod. Sin-
odalitatea sa îi modelează orga-
nizarea, modul în care ia hotărâri
şi îi determină destinul. Bisericile
Ortodoxe Autocefale nu sunt o
federaţie de Biserici, ci Biserica
Una, Sfântă, Sobornicească şi
Apostolească. Fiecare Biserică
locală, săvârşind Sfânta Eu-
haristie, este prezenţa şi mani-
festarea locală a Bisericii celei
Una, Sfântă, Sobornicească şi
Apostolească. De asemenea, pen-
tru diaspora ortodoxă din diferite
ţări s-a hotărât continuarea
funcţionării Adunărilor episcopale
până la aplicarea acribiei canon-
ice. Acestea se compun din epis-
copii canonici care provin dintr-o
Biserică Autocefală şi continuă să
depindă de aceasta. Funcţionarea
ordonată a Adunărilor episcopale
garantează respectul principiului
ortodox al sinodalităţii.

Pe parcursul lucrărilor Sfântu-
lui şi Marelui Sinod a fost sub-
liniată importanţa Sinaxelor
Primaţilor care au avut loc şi s-a
decis convocarea periodică a
Sfântului şi Marelui Sinod, la in-
tervale de 7 sau 10 ani.

2. Participând la Sfânta
Liturghie şi rugându-ne pentru în-
treaga lume, trebuie să continuăm
liturghia după Liturghie şi să
dăm mărturia credinţei faţă de
cei de aproape sau de departe, în
acord cu porunca limpede a Dom-
nului, dată înainte de Înălţarea
Sa: „Şi Îmi veţi fi Mie martori în
Ierusalim, în toată Iudeea, în
Samaria şi până la marginea
pământului” (Fapte 1, 8).
Re-evanghelizarea poporului lui
Dumnezeu în societăţile moderne
şi evanghelizarea celor care nu
L-au cunoscut încă pe Hristos
continuă să fie o obligaţie a Bis-
ericii.

3. Reflectând asupra nece-
sităţii de a mărturisi adevărul
credinţei apostolice, Biserica
noastră acordă o mare impor-
tanţă dialogului, îndeosebi cu
creştinii non-ortodocşi. În acest
fel, restul lumii creştine cunoaşte
mai deplin autenticitatea tradiţiei
ortodoxe, valoarea învăţăturii pa-
tristice, experienţa liturgică şi
credinţa ortodocşilor. Dialogurile
pe care le poartă Biserica Orto-
doxă nu implică niciodată un
compromis în materie de cred-
inţă.

4. Explozia fundamentalismu-
lui, observată în diferite tradiţii
religioase, este expresia unei re-
ligiozităţi morbide. Un dialog in-
terreligios sobru contribuie în
mod semnificativ la favorizarea
încrederii reciproce, a păcii şi a
reconcilierii. Balsamul credinţei
trebuie să slujească la pansarea şi
vindecarea rănilor vechi ale
celorlalţi, şi nu la reactivarea
unor noi focare de ură. Biserica
Ortodoxă condamnă fără echivoc
expansiunea violenţei militare, a
persecuţiilor, expulzările şi dis-
trugerea minorităţilor religioase,
convertirile forţate, traficul de
refugiaţi, răpirile, tortura şi teri-
bilele execuţii sumare. Ea de-
nunţă distrugerea locaşurilor de
cult, a simbolurilor religioase şi a
monumentelor culturale. În mod
deosebit, ea îşi exprimă preocu-
parea pentru situaţia creştinilor şi
a minorităţilor persecutate din
Orientul Mijlociu şi din alte
locuri. Ea cheamă comunitatea
internaţională din regiune la pro-
tecţia ortodocşilor indigeni şi a
altor creştini, precum şi a tuturor
populaţiilor din regiune care au
un drept inviolabil de a rămâne în
ţara lor de origine, ca şi cetăţeni
ce se bucură de drepturi egale.
Sinodul nostru îndeamnă toate
părţile să depună fără întârziere
eforturi sistematice pentru so -
luţionarea conflictelor armate în
Orientul Mijlociu, încheierea
acestora ca să permită întoarcerea
celor alungaţi din casele lor. Bis-
erica cheamă îndeosebi pe toţi
puternicii pământului pentru
domnia păcii şi a dreptăţii în toate
ţările de unde provin refugiaţii.
Chemăm autorităţile civile şi

creştinii ortodocşi din ţările în
care refugiaţii caută  scăpare să
continue să le ofere  ajutor în lim-
itele şi dincolo de  capacităţile lor.

5. Secularismul modern
caută autonomia omului în raport
cu Hristos şi cu influenţa spirituală
a Bisericii, pe care o identifică în
mod arbitrar cu conservatismul.
Totuşi, cultura occidentală poartă
amprenta de neşters a contribuţiei
în timp a creştinismului. În plus,
Biserica subliniază importanţa
mântuitoare a lui Dumnezeu-Omul
şi a trupului Său, ca loc şi mod de
viaţă în libertate.

6. În abordarea contemporană
a căsătoriei, Biserica Ortodoxă
consideră legătura indisolubilă de
iubire între un bărbat şi o femeie
ca „o mare taină… în Hristos şi în
Biserică”. Ea chiar numeşte fa-
milia o „mică biserică”, rezultată
din căsătorie, singura garanţie
pentru creşterea copiilor. Biserica
insistă mereu asupra valorii în-
frânării. Asceza creştină se de-
osebeşte profund de o asceză
dualistă care ar desprinde per-
soana umană de aproapele ei.
Dimpotrivă, ea acceptă să se
ataşeze de viaţa sacramentală a
Bisericii. Înfrânarea nu este
legată doar de viaţa monahală.
Etosul ascetic este caracteristic
vieţii creştine sub toate formele.

Sfântul şi Marele Sinod,
punând deoparte temele asupra
cărora au fost luate decizii, a
analizat următoarele probleme
contemporane:

7. În problema relaţiilor din-
tre credinţa creştină şi ştiinţă,
Biserica Ortodoxă evită situarea
cercetării sub tutela sa şi nu ia at-
itudine asupra tuturor chestiu-
nilor ştiinţifice. Ea mulţumeşte
lui Dumnezeu Care dăruieşte oa-
menilor de ştiinţă darul de a ex-
plora misterele creaţiei divine.
Dezvoltarea modernă a şti-
inţei şi tehnologiei aduce schim-
bări radicale în vieţile noastre,
fiind purtătoare de importante
binefaceri în viaţa cotidiană: vin-
decarea unor boli grave, oamenii
comunică mai uşor, cercetarea
spaţială etc. Totuşi, există şi nu-
meroase efecte negative, precum:
manipularea libertăţii, pierderea
progresivă a unor preţioase

tradiţii, distrugerea mediului natu -
ral, contestarea valorilor morale.
Chiar dacă cunoaşterea ştiinţifică
evoluează foarte rapid, ea nu
oferă răspunsuri la probleme
morale existenţiale centrale, la
căutarea sensului vieţii şi al lumii.

Toate acestea cer o abordare
spirituală pe care Biserica Orto-
doxă o promovează printr-o
bioetică fondată pe morala creşt-
ină şi învăţătura patristică. Astfel,
în respectul libertăţii cercetării
ştiinţifice, Biserica Ortodoxă in-
sistă asupra pericolelor provocate
de unele progrese ştiinţifice şi
pune accentul pe demnitatea
omului şi pe destinul lui divin.

8. Criza ecologică actuală are
cauze spirituale şi morale.
Rădăcinile ei sunt legate de poftă,
lăcomie şi egoism, care conduc la
o folosire iraţională a resurselor
naturale, la poluarea atmosferei
prin factori poluanţi nocivi şi la
încălzirea globală. Răspunsul
creştin la aceste probleme cere
pocăinţă (metanoia) faţă de aceste
abuzuri, înfrânare şi etică as-
cetică, drept remedii la supracon-
sum, tot mai conştienţi că
persoana umană este „iconomul
creaţiei” şi nu proprietarul ei.
Biserica subliniază, de asemenea,
că generaţiile viitoare au şi ele
drepturi asupra acestor bunuri
naturale care ne-au fost date cu
mărinimie de Creator. Din acest
motiv, Biserica Ortodoxă par-
ticipă activ la diferitele eforturi
internaţionale în favoarea mediu-
lui şi a rânduit ziua de 1 septem-
brie ziua de rugăciune pentru
protecţia mediului natural.

9. În faţa mişcării de omoge-
nizare impersonală, favorizată în
diferite moduri, Ortodoxia
proclamărespectul particularis-
mului persoanelor umane şi al
popoarelor. Ea se opune autono -
miei economiei faţă de nevoile
fundamentale ale fiinţelor umane
şi la transformarea economiei
într-un scop în sine. Progresul
omenirii nu este legat numai de
creşterea nivelului de trai sau de
dezvoltarea economică în detri-
mentul valorilor spirituale.

10. Biserica Ortodoxă nu se
implică în politică. Cuvântul său
rămâne discret şi profetic, fa-

vorizând o intervenţie umană
adecvată. Drepturile omului sunt
acum în centrul politicii ca
răspuns la crizele politice şi so-
ciale şi vizează protejarea cetăţe-
nilor faţă de arbitrariul Statului.
Biserica noastră adaugă, de ase -
menea, obligaţiile şi responsabi -
lităţile cetăţenilor şi nevoia
acestora de a folosi autocritica
pentru ameliorarea sensibilă a so-
cietăţii. Ea subliniază îndeosebi
că idealul ortodox în slujirea fi-
inţei umane depăşeşte orizontul
drepturilor omului stabilite şi
arată că „mai mare decât toate”
este iubirea, aşa cum ne-a de-
scoperit Hristos şi o trăiesc cei
care Îl urmează cu credinţă.
Abordarea principiului libertăţii
religioase în toate perspectivele
sale este un drept fundamental,
adică libertatea de conştiinţă, de
credinţă, de cult şi toate mani-
festările individuale şi comu-
nitare ale libertăţii religioase,
inclusiv dreptul fiecărui credin-
cios de a practica liber datoriile
sale religioase, fără imixtiune de
nici un fel din partea puterilor
publice, precum şi libertatea de a
învăţa public religia şi de a
asigura condiţiile de funcţionare
a comunităţilor religioase.

11. Biserica Ortodoxă se
adresează tinerilor, care sunt în
căutarea unei vieţi depline, în
toată libertatea, dreptatea, creaţia
şi iubirea. Ea îi îndeamnă să se
alăture conştient Bisericii care
este adevărul şi viaţa, să vină şi
să dăruiască trupului eclezial vi-
talitatea, grijile, preocupările şi
aşteptările lor. Tinerii nu sunt
doar viitorul Bisericii, dar şi o
forţă şi o prezenţă creativă la
nivel local şi mondial.

12. Sfântul şi Marele Sinod a
deschis orizontul nostru asupra
lumii de azi, diversificată şi multi-
formă. A subliniat că responsabil-
itatea noastră în spaţiu şi timp se
află totdeauna în perspectiva
veşniciei. Biserica Ortodoxă,
chezăşia neclintită a caracterului
mistic şi soteriologic, este sensi-
bilă faţă de suferinţă, faţă de nelin-
iştile şi strigătul după dreptate şi
pace al popoarelor. Ea propovă-
duieşte cuvântul Evangheliei:
„Din zi în zi, binevestiţi mântuirea
Lui. Vestiţi către neamuri slava
Lui, între toate popoarele minunile
Lui” (Psalmi 95, 2-3).

Să ne rugăm: „Dumnezeul a
tot harul, Care v-a chemat la
slava Sa veşnică, întru Hristos
Iisus, după ce veţi suferi puţină
vreme, vă va duce la desăvârşire,
vă va întări, vă va împuternici, vă
va face de neclintit. A lui fie slava
şi puterea în vecii vecilor. Amin!”
(1 Petru 5, 10-11). * Mesajul Sfântului și MareluiSinod al Bisericii Ortodoxe”,Creta, 18-26 iunie 2016(sursa:http://ziarullumina.ro/catre-poporul-dreptcredincios-si-catre-toti-oamenii-de-buna-vointa-113468.html)

Către poporul dreptcredincios şicătre toţi oamenii de bună voinţă*
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,,Scumpă este înaintea Domnuluimoartea cuvioșilor Lui”, Psalm 115, 6.Cu prilejul proclamării oficiale decătre Patriarhia Ierusalimului a cano-nizării Sfântului Ioan Iacob de la Neamț,la data de 31 ianuarie 2016, cu binecu-vântarea Preafericitului părinte Daniel,s-a format o delegație de clerici care afost condusă de Preasfințitul PărinteTimotei Prahoveanul, episcop-vicar alArhiepiscopiei Bucureştilor, împreunăcu mai multe fețe bisericești din întrea-ga țară.Din partea Arhiepiscopiei Aradu-lui, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Sevi-ciu, am fost ales ca delegat pentru aparticipa la acest mare evenimentreprezentativ al Bisericii noastre drept-măritoare.Pelerinajul în Țara Sfântă a avut oînaltă încărcătură emoțională și o trăireduhovnicească unică, datorită vizităriilocurilor semnificative pentru creștini,despre care voi enumera câteva aspecte.Cu acest prilej am vizitat BisericaNașterii Mântuitorului din Bethleem,apoi în Cana Galileii, ne-am închinat înBiserica Ortodoxă ce amintește de min-unea prefacerii apei în vin la nunta ceabinecuvântată; apoi urcarea pe MunteleTabor, urmând deplasarea la MunteleMăslinilor; după aceea am văzut în Gră-dina Ghetsimani, Biserica Națiunilor;urmând să parcurgem Drumul Crucii cucele 14 opriri ale Mântuitorului Iisus Hris-tos, ajungând la Biserica Sfintei Învieri cuînchinare la toate locurile sacre: Golgo-ta, Piatra Ungerii și Sfântul Mormânt.Punctul central al acestei misiunibinecuvântate a fost participarea la slu-jba de canonizare a Sfântului Ioan IacobRomânul condusă de Patriarhul Ierusal-imului Teofil al III-lea, înconjurat de unsobor de ierarhi, preoți și diaconi. Laaceastă sfântă slujbă a asistat un numărconsiderabil de clerici și credincioșiromâni, greci șide alte naționalități, careîl au ca ocrotitor spiritual.Conform hotărârii Sfântului Sinodal Patriarhiei Ierusalimului de procla-

mare a canonizării Sfântului de la Hoze-va, din toamna anului 2015, la începutulprocesiunii s-a citit tomosul de trecere înrândul sfinților al cuviosului român. Încuvântul de învățătură, atât PatriarhulTeofil cât și starețul sfintei mănăstiri,,Sfântul Gheorghe”, au scos în evidențăviața aleasă, nevoințele sale ascetice,minunile săvârșite de el și sfârșitulviețuirii sale celei bineplăcute înaintealui Dumnezeu, dintre care amintim pescurt  momentele majore.,,Sfântul Preacuviosul Părintele nos-tru Ioan cel Nou de la Neamț s-a născutla 23 iulie 1913, în satul Crăiniceni,comuna Horodiștea, din fostul județDorohoi, într-o familie de țărani foartecredincioși, anume Maxim și Ecaterina,fiind singurul fiu la părinți. Din botez aprimit numele de Ilie și se dovedea dinpruncie un copil ales și binecuvântat deDumnezeu. Având o copilărie grea, încădin fragedă vârstă, rămâne orfan de ambiipărinți, fiind crescut de bunica sa, Maria.După moartea bunicii sale, în anul1923, Ilie este luat în grija unchiuluisău, Alecu Iacob, din Crăiniceni, caremai avea acasă șase copii. Între anii1926-1932, tânărul Ilie urmează gim-naziul la Lipcani-Hotin și liceul la Coz-meni-Cernăuți, fiind cel mai bun elevdin școală.În vara anului 1932, rudele îl îndru-mau pe fericitul Ilie la facultatea deteologie din Cernăuți, ca să devină preot,dar el, simțindu-se chemat de Dum-nezeu la o viață mai înaltă, le-a spus:„Nu, eu vreau să mă fac călugăr!”; căcidin pruncie era umbrit de harul Duhu-lui Sfânt, fiind întru toate blând ca unmiel, smerit, tăcut, râvnitor pentru celesfinte și răbdător în ispitele cele din-lăuntru și cele dinafară.În anul următor, 1933, tânărul Ilie si-a luat cărţile sfinte, Crucea şi icoanaMaicii Domnului din casa natală, şi,călăuzit de Duhul Sfânt, a intrat înobştea Mănăstirii Neamţ.La 8 aprilie 1936, în MiercureaMare din Săptămâna Sfintelor Patimi,fericitul rasofor Ilie Iacob a fost tuns în

îngerescul cin monahal, primind încălugărie numele Ioan. În toamna anului 1936, dorind oviaţă duhovnicească mai desăvârşită şiarzând cu inima pentru Hristos şi pentruŢara Sfântă, unde S-a născut, a pătimit sia înviat Domnul, fericitul monah IoanIacob s-a împărtăşit cu dumnezeieştileTaine, a sărutat icoana Maicii Domnuluidin biserică, si-a cerut iertare şi binecu-vântare de la stareţ si de la toţi, si a ple-cat definitiv în Ţara Sfântă.Cuviosul Ioan s-a nevoit în Mănă-stirea Sfântul Sava de lânga Betleemtimp de zece ani, răbdând grele ispite,boli şi încercări de la oameni şi de ladiavoli.În13 mai 1947 este hirotonit diaconînBiserica Sfântului Mormânt. In acelasian, Cuviosul Ioan Iacob este sfințit preotîn același lăcaș, si este numit de PatriarhiaRomână egumen la Schitul românesc,,Sfântul Ioan Botezătorul” de pe ValeaIordanului, aproape de locul unde S-abotezat Domnul nostru Iisus Hristos.Cuviosul Ioan Iacob a săvârsit zilnictoate sfintele slujbe în limba română, ascris numeroase pagini de învăţăturipentru călugări şi pelerini, a compus unbogat volum de versuri duhovniceşti, aînnoit chiliile şi biserica schitului şi, maiales, viaţa duhovnicească, ostenindu-se mult pentru primirea pelerinilor dinţară, pe care îi spovedea, îi împărtăşea sile dădea sfaturi mântuitoare de suflet.Noaptea însă se nevoia singur, neştiut denimeni, fie în chilie, fie ieşind ca să seroage pe Valea Iordanului, încercând săurmeze după putere Cuvioasei MariaEgipteanca. În luna noiembrie 1952, CuviosulIoan Sihastrul se retrage din ascultareade egumen si, împreună cu ucenicul săuIoanichie, intră în obstea MănăstiriiSfântul Gheorghe Hozevitul, din pustiulHozeva, pe valea pârâului Cherit, câţi-va kilometri mai sus de Ierihon.Din vara anului 1953, fericitul Ioanse asează cu ucenicul său în PesteraSfintei Ana din apropiere, unde, dupătraditie, s-a rugat Sfânta Ana lui Dum-

nezeu să-i dăruiască o fiică - pe MaicaDomnului. In anul 1960, Cuviosul Ioan sesimtea tare bolnav, dar suferea toate cumultă răbdare, că niciodată nu se tânguiade suferinţa lui, ci tăcea mult şi se ruganeîncetat cu rugăciunea inimii. El ţineacu tărie la dreapta credinţă, la Traditie sila Sfintele Canoane, având mintea tot-deauna atintită la Iisus Hristos răstignitpe Golgota. Simtindu-si aproape sfârsi-tul vieţii, în 4 august s-a împărtăşit cuSfintele Taine, urmând să-și dea sufle-tul în mâinile lui Hristos, fiind în vârstăde 47 de ani.La slujba prohodului, au venit dinpustie multe păsări, cărora CuviosulIoan le dădea zilnic pesmeţi să mănânce.Acum însă nu veniseră să primeascăhrană, ci erau trimise de Dumnezeu sprecinstirea cuviosului, ca să-l petreacă spremormânt.Toti cei de faţă la înmormântare auconsiderat aceasta o marturie pentrusfintenia vietii Cuviosului Ioan, apoicinstitul său trup a fost așezat în aceeasipestera alături de mormintele înain-taşilor săi.La începutul lunii august 1980,îndemnat de Duhul Sfânt, ieromonahulPavel a venit în Tara Sfântă cu un grupde pelerini, dorind să-l vadă pe Cuvio-

sul Ioan. Auzind însă că acesta este tre-cut la Domnul de 20 de ani, s-a dus lapestera Sfânta Ana să se închine la mor-mântul lui. Apoi, dorind să-i săruteosemintele, dupa multă stăruinţă, aprimit îngăduinţa să deschidă mormân-tul si, ridicând capacul, a iesit un miroscu bună mireasmă şi a găsit trupul sfân-tului împreună cu îmbrăcămintea cutotul întregi şi binecuvântate. Aceasta afost o mare minune a zilelor noastre,care s-a petrecut la 8 august 1980.Din acea zi, numerosi pelerini mergsi se închină la moastele cuviosului,cerându-i ajutorul, si mulţi primescsănătate si cele de folos. Incă şi altemulte minuni se petrec cu rugăciunilelui, ceea ce face ca marele nostrunevoitor din pustia Hozevei să fie cinstitde toţi ortodocsii ca sfânt, mai ales înRomânia, Grecia, Cipru si Tara Sfântă.Sfintele sale moaşte s-au aflat între-gi în pestera Sfânta Ana din pustiulHozeva, iar acum se păstrează în para-clisul Sfântul Stefan de la MănăstireaSfântul Gheorghe Hozevitul.La data de 20-21 iunie 1992, Sfân-tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,luând în considerare sfintenia vietii lui sivăzând cinstitele sale moaşte ce sepăstrează nestricate cu darul lui Dum-nezeu, l-a canonizat ca sfânt pe Cuvio-sul Ioan Iacob, sub numele de ,,SfântulIoan cel Nou de la Neamţ (Hozevitul)”,fixându-i-se zi de prăznuire 5 august,data mutării sale la cele vesnice.Adumbrit de protecția SfântuluiIoan Iacob, acest eveniment deosebitne-a deschis multe oportunități și noiprietenii, impresii cu un caracter pro-fund duhovnicesc, fiind o întâlnire zidi -toare pentru sufletele noastre, ceea ce neva marca viața noastră de pretutindeni.Fie ca această participare a meareprezentând Arhiepiscopia Aradului,să atragă binecuvântările și ocrotireaSfântului Ioan Iacob Hozevitul, asupratuturor dreptmăritorilor creștiniortodocși din aceste părţi ale ţării.Protosinghel Macarie DeleuMănăstirea Hodoş-Bodrog

Canonizarea Sfântului Ioan Iacob de la Hozeva de către Patriarhia Ortodoxă a Ierusalimului

În cartea Apocalipsei, în capitolul12, Sfântul Ioan Evanghelistul vorbeștedespre „o femeie înveşmântată cu soa-rele şi luna sub picioarele ei şi pe capcunună din douăsprezece stele” (12,1).Tradiția patristică a Bisericii identificăaceastă „femeie” (Ioan 2, 4; 19,26) cuMaica Domnului. Această interpretareprofetică este întărită și de un alt versetbiblic, din același capitol, unde se vor-bește despre lupta dintre balaurul rău-tății și seminția „femeii” născătoare aPruncului Ceresc, care urmează porun-cilor lui Hristos: „Şi balaurul s-a aprinsde mânie asupra femeii şi a pornit săfacă război cu ceilalţi din seminţia ei,care păzesc poruncile lui Dumnezeu şiţin mărturia lui Iisus” (12,17). Maica Domnului este ÎmpărăteasaCerului, iar seminția ei, Noul Israel,Poporul cel nou al lui Dumnezeu, Bise-rica cea vie a lui Hristos. Din acestmotiv este și numită „mama creștini-lor”, apelativ evidențiat la poalele cru-cii de pe Golgota, prin așezarea apos-tolului Ioan și a tuturor celorlalțiurmători fideli ai Fiului său sub prote-cția sa. Că este împărăteasa care șadede-a dreapta Împăratului ceresc neîncredințează și unele profeții aleVechiului Testament. De pildă, în Psal-mul 44, 11 citim următoarele: „Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta,îmbrăcată în haină aurită şi prea înfru-museţată”. Iar din Cântarea Mariei,aflăm de unde vine această onoare – dela Rodul nașterii sale: „Binecuvântatăești tu între femei și binecuvântat esteRodul pântecelui tău” (Luca 2, 42).

Faptul că devine „năstrapă de aur” și„biserică sfințită”, prin sălășluirea înpântecele său a Fiului lui Dumnezeu,dovedește că i-a „făcut mărire CelPuternic și Sfânt”  și că „o vor fericitoate neamurile” (Luca 1, 48-49).  În împărăția cerească este tronullui Dumnezeu. Ioan Evanghelistul maivorbește și de tronurile celor 24 debătrâni (Apocalipsă 4,4). Dar, pe lângăaceste tronuri, mai există unul de-adreapta lui Dumnezeu, pentru„Împărăteasa Mamă”. În tradițiaiudaică exista o funcție extrem deimportantă, a „împărătesei mame”(ghebirah), care își avea tronul de-adreapta suveranului, fiul său (III Regi15,13; IV Regi 10,13; Ieremia 13,18).Rolul său consta în mijlocirea pentrupopor în fața suveranului. Nu pentrucă împăratul ar fi fost inabordabil, cipentru că apropierea și îndrăzneala pecare aceasta o avea către acesta eramare. În Cartea a III-a Regilor se vor-bește de un tron al mamei Împăratului,de-a dreapta lui: „Deci, a intrat Batşe-ba la regele Solomon, ca să-i vorbească

pentru Adonia. Regele s-a sculat înain-tea ei, i s-a închinat şi s-a aşezat pe tro-nul lui. Şi s-a pus şi pentru mama rege-lui un tron; şi ea a stat de-a dreapta lui.Şi a zis: Am să-ți fac o mică rugămin-te, să nu mi-o treci cu vederea! A zisregele: Cere, mama mea!” (III Regi 2,19-20).Cu această tradiție erau fami-liari și ucenicii Domnului și toți ceidimprejurul său. De aceea îi și atribuieMaicii Domnului acest rol (Ioan 2, 3),considerând-o Maica Împăratului dum-nezeiesc, Împărăteasă cerească, și, înconsecință, mijlocitoarea tuturor. Fecioara Maria, „Maica Cerului șinădejdea poporului”, este mijlocitoareîntre Hristos și oameni. Dar este și avo-catul umanității întregi, pe pământ și încer. Acest lucru este sugerat de SfântulGrigorie Palama atunci când zice:„Stând între Dumnezeu și neamul ome-nesc, pe Dumnezeu L-a făcut fiu alomului, iar pe oameni i-a făcut fii ai luiDumnezeu. Căci numai ea s-a arătatdeasupra oricărei firi Mamăa lui Dum-nezeu din fire și, prin nespusa naștere adevenit Împărăteasă a întregii făpturi

din lume și de dincolo de lume, căciprin Cel făcut din Ea s-au făcuttoate…”1
În alt loc, același Părinte al Biseri-cii, intuind solidaritatea Maicii Dom-nului cu neamul omenesc comun cuea, subliniază rolul său de avocat șimijlocitor pentru vindecarea și mân-tuirea tuturor: „Făcându-i-se milă deneamul omenesc comun cu ea și sâr-guindu-se să găsească un leac care săcontracareze o atât de mare suferință, ahotărât să se întoarcă cu toată minteaspre Dumnezeu și, luând asupra ei soliapentru noi, să-L silească pe Cel cuneputință de silit și să-L tragă spre noimai repede, ca Acesta să depărteze dinmijloc blestemul, să oprească focul carearde sufletele și să-i facă mai slabi pepotrivnici, și să dea în schimb binecu-vântarea, să facă să strălucească luminanepătrunsă și să lege cu Sine Însușifăptura, vindecându-i neputința”2. Același lucru este sugerat și deimnografia Bisericii la praznicul Ador-mirii sale. Poporul lui Dumnezeu,văzând slava care înconjoară trupulFecioarei, strigă cu uimire: „Cu ce buzevom ferici pe Născătoarea de Dumne-zeu? Pe cea mai sfântă decât Heruvimiiși decât toți îngerii; pe scaunul Împăra-tului cel neclintit; pe casa în care a locuitCel Preaînalt; pe mântuirea lumii șidumnezeiasca sfințenie”3. Sau, în Slavade la Vecernia Mare, Fecioara Mariaeste aclamată de către puterile cerești șiStăpânul lor drept fiică a lui Dumnezeu,Maică a Luminii și Împărăteasă a tutu-ror: „Iată, Împărăteasa tuturor, dumne-

zeiasca Fiică, a venit. Ridicați porțile șiîn chip frumos primiți pe aceasta, peMaica Luminii celei pururea fiitoare.Căci printr-însa s-a făcut mântuire latot neamul omenesc”. Și, în consecință,toți îi cer mijlocirea către ÎmpăratulCeresc: „ca cea care pururea cu pur-tătorul de viață Împărat și Cel născut altău viețuind, roagă-te neîncetat să păze-ască și să mântuiască de toată asuprireacea potrivnică pe poporul tău cel nou.Că pe tine folositoare te-am câștigat”4.În concluzie, Fecioara Maria este„Maica Cerului și nădejdea poporului”.Căci, păcătoşi fiind, de multe ori, neîn-drăznind să ne adresăm direct Împăra-tului Hristos, ne adresăm Maicii sale,„Împărăteasa cerească”, nădăjduind însolirile sale și cunoscând trecerea pecare o are în fața Stăpânului. Căci ea este„ grabnic ajutătoare”, „rugătoare caldăși zid nesurpat”. Și de aceea „nimeni dincei ce aleargă la ea nu iese ruşinat”, așacum cântăm în slujba Paraclisului. Cuaceastă credință o rugăm pe Împărătea-sa Maică, ca în fața Împăratului Ceresc,„să înalțe fruntea creștinilor și să izbă -vească sufletele tuturor”5.Protos. Dr. Benedict Vesa
1 „Omilia 53”, în Maica Domnuluiîn teologia secolului XX și în spirituali-tatea isihastă a secolului XIV: GrigoriePalama, Nicolae Cabasila, Teofan alNiceei, Sibiu, Deisis, 2008, p. 329.
2 Omilia 53, p. 355.
3 Mineiul pe August, București,EIBMBOR, 2003, p. 175.
4 Mineiul pe August, p. 177.
5 Mineiul pe August, p. 181.

Fecioara Maria – Împărăteasa Cerească
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului, la Mănăstirea Hodoş-Bodrog
În ziua praznicului Schimbării laFaţă a Domnului, obştea monahală,în frunte cu Părintele protosinghelGrigorie Timiş, stareţul mănăstirii,soborul preoţilor şi diaconilor slujitorişi mulţimea de pelerini, au avut bucu-ria de-ai întâmpina pe cei doi Ierarhibănăţeni, pe Înaltpreasfinţitul PărinteIOAN, Mitropolitul Banatului şi peÎnaltpreasfinţitul Părinte TIMOTEI,Arhiepiscopul Aradului. Înaltpreas-finţitul Părinte IOAN a dat răspunsinvitaţiei Înaltpreasfinţitului PărinteTIMOTEI de a participa la hramulParaclisului de iarnă al Sfintei Mănă-stiri Hodoş-Bodrog.Cu acest prilej, cei doi Ierarhi,înconjuraţi de soborul slujitor, ausăvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie în altarul de vară al mănă-stirii.În cadrul slujbei, ierodiaconulAntonie Oanea a fost hirotonitieromonah pe seama sfintei mănă-stiri, iar la finalul slujbei acesta împre-ună cu ieromonahul Veniamin Stanau fost hirotesiţi duhovnici.La finalul slujbei, Părintele Mit-ropolit Ioan a rostit un cuvânt deînvăţătură, făcând o exegeză a textu-lui biblic de la Matei cap. 17, cureferire la acest praznic. De aseme-nea, Înaltpreasfinţia Sa a făcut oprezentare a aşezării Muntelui Taborde care este legată în primul rândSchimbarea la Faţă a Domnului, loculunde Iisus şi-a arătat strălucirea(Dumnezeirea) în faţa celor treiucenici ai Săi: Petru, Iacov şi Ioan.Potrivit tradiţiei, în cadrul slujbei,au fost binecuvântate prinoaseleaduse de credincioşi în cinstea mare-lui praznic al Schimbării la faţă aDomnului nostru Iisus Hristos.Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei, a mulţumitÎntâistătătorului Mitropoliei Banatu-lui pentru această vizită efectuată înEparhia Aradului şi pentru împreunaslujire la străvechea mănăstire dinpărţile Banatului.
Slujire arhierească şi pomenirea RegineiAna în Parohia Săvârşin

În Duminica a 7-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fostîntâmpinat la orele dimineții de părin-tele paroh Călin Mădăluță și mulțimede credincioși în Parohia Săvârşin,Protopopiatul Lipova. Cu acest prilej,Chiriarhul, înconjurat de soborul depreoţi şi diaconi, a săvârşit SfântaLiturghie arhierească în biserica paro-hială cu hramul ,,Sfinții ArhangheliMihail și Gavriil”, , în prezenţaAltețelor Lor Regale: Principesamoștenitoare Margareta şi PrincipeleRadu al României şi a numeroşi cred-incioşi.Cuvântul de învățătură al Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei a fostpus sub titlul ,,Îndatoriri creştineşti”(cf. Rom. 15; Mt. 9), adică purtareade către cei tari în credinţă aneputinţelor celor mai slabi, în caresens e necesară râvna căutării luminiicredinţei spre o mărturisire adevărată

a acesteia prin fapte bune, mai ales aîntrajutorării prin Biserică.La finalul sfintei slujbe, Înalt-preasfinţia Sa înconjurat de soborulslujitor şi în prezenţa Alteţelor LorRegale şi a numeroşi credincioşi dinparohie, din localităţile învecinateprecum şi din alte judeţe ale ţării, asăvârşit o slujbă de pomenire aMajestăţii Sale Regina Ana aRomâniei, la împlinirea a şapte zilede la trecerea sa la cele veşnice. Cuacest prilej Înaltpreasfinţia Sa, a ros-tit un cuvânt de omagiere, referindu-se la mesajul de condoleanţe transmisde către Întâistătătorul Bisericii Orto-doxe Române, Preafericitul PărintePatriarh Daniel pentru întreaga Fam-ilie Regală, în numele SfântuluiSinod, al clerului şi credincioşilorBisericii Ortodoxe Române, rugândpe Bunul Dumnezeu să aşeze sufletulei nobil în lumina Sa cerească.Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de corul parohiei condus detânărul Flavius Mihoaţă.
Popas de suflet în Duminica a 8-a după Rusalii

În Duminica a 8-a după Rusalii,Înaltpreasfințitul Arhiepiscop TIM-OTEI, a poposit la biserica parohialădin strada Mihai Eminescu, bisericăaflată în administrarea Parohiei Arad-Centru. Cu acest prilej, Înaltpreas-finția sa a slujit dumnezeiascaLiturghie, împreună cu părinții sluji-tori ai acestei parohii, asistați de unnumăr mare de credincioși.Descinderea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Arhiepiscop a fost prilejuită șide hramul bisericii sărbătorit la 15august, cu atât mai mult cu cât, bis-erica se afla în imediata apropiere areședinței episcopale, fiind un loc desuflet al Înaltpreasfinției Sale și undedeseori vine să se reculeagă, mai alesla slujbele vecerniei și în răstimpurilede post.Cuvântul rostit de către Chiriarha avut ca titlu ,,Hrana spirituală” (cf.citirilor scripturistice ale duminicii:1 Cor. 1, 10-17; Matei 14, 14-22)având în vedere înmulţirea pâinilorspre săturarea mulţimilor ce urmau peMântuitorul. Chiriarhul a amintit cădincolo de cele materiale, mai alescu privire la Sfintele Taine ale Bis-ericii, credinciosul trebuie să fie pre-ocupat de cele spirituale. Pâinea pecare o cerem zilnic Tatălui ceresc înRugăciunea Domnească devine real-itate euharistică, Trupul DomnuluiÎnsuşi, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.Referindu-se și la răstimpul în care neaflăm, postul Maicii Domnului șiÎnainteprăznuirea Adormirea MaiciiDomnului, Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop, a evidențiat că dacăînmulțirea pâinilor a fost făcută lacererea și cu ajutorul Sfinților Apos-toli, minunea din Cana Galileii a fostfăcută la rugămintea și cu ajutorulMaicii Domnului.
Maica Domnului cinstită la MănăstireaHodoş-Bodrog

Slujba de PriveghereÎncă din ajunul praznicului, miide credincioşi din tot cuprinsulBanatului şi a Câmpiei arădene, şi-auîndreptat paşii spre străvechea Mănă-stire Hodoş-Bodrog, pentru a se rugala icoana Făcătoare de minuni aMaicii Domnului cu Pruncul, contin-

uând o tradiţie sacră a înaintaşilor lor.Aici, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, potrivitobiceiului îndătinat, a fost întâmpinatde obştea monahală, în frunte cuPreacuviosul Protos. Grigorie Timiş,stareţul mănăstirii şi de miile depelerini. La paraclisul de vară, încon-

jurat de soborul de slujitori, Chiri-arhul a oficiat slujba de Priveghere.În cadrul cuvântului de învăţă-tură cu titlul ,,Nume universal” Chiri-arhul face referire la istoria aproapemilenară a mănăstirii, ca parte dincea a monumentelor din ţară, legatede numele Maicii Domnului, sub-liniind importanţa consecvenţeipoporului român în păstrarea ade-văratelor tradiţii creştine, PreasfântaNăscătoare de Dumnezeu ocupândlocul de preacinstire pe care i-l acordăBiserica. Făcând legătură între Săr-bătoarea Adormirii Maicii Domnu-lui şi cea a zilei marine a insistatasupra numelui dat PreasfinteiFecioare Maria ca ,,stea a mării”,având în vedere, potrivit imnului bis-ericesc ,,că pe marea vieţii învolbu-rată de ispite”, Ea este călăuzitoarespre limanul de nădejde mântuitoareprin tot ce fiecare creştin şi obşteaîntreagă se străduieşte să împlineascăpentru mai binele tuturor şi slava luiDumnezeu.Procesiunea ,,Drumul Crucii”După aceasta, miile de credin-cioşi, cu Întâistătătorul EparhieiAradului în fruntea soborului, au por-nit la Procesiunea ,,Drumul Crucii’,care se face de decenii întregi, dinevlavia credincioşilor care veneau laSfânta Mănăstire în aceste zile dehram şi care doreau să-şi intensificeosteneala şi jertfa lor închinată MaiciiDomnului, an de an. Pe ,,Drumul
Crucii” au rostit cuvinte de învăţăturăşi zidire sufletească părintele TeofanMada, vicar-administrativ, părinteleTeodor Vid, consilier administrativ-bisericesc şi părintele Iustin Popovi-ci, consilier cultural la CentrulEparhial. Slujbele sfinte s-au desfăşu-rat pe tot parcursul nopţii, săvârşindu-se slujba Prohodului Maicii Domnu-lui, Taina Sfântului Maslu, SfinţireaApei, Sfânta Liturghie, acatiste şi alterugăciuni închinate Maicii Domnului.

Sfânta Liturghie Arhierească în
ziua de praznic

În ziua praznicului, Înaltpreas-
finţitul Arhiepiscop Timotei a oficiat
Sfânta Liturghie Arhierească la
Mănăstirea Hodoş-Bodrog înconjurat
de un ales sobor ieromonahi şi preoţi
de la parohiile învecinate.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,MasaPâinii vieţii” ( cf.citirilor scripturisticeale praznicului), în care a aprofundat

legătura dintre înmulţirea pâinilor decătre Mântuitorul şi locul pe careMaica Domnului îl are în istoria mân-tuirii. Ca Maică a Domnului, Eadevine şi Maică a Bisericii, al căruiCap este El şi din al cărui Trup toţicreştinii fac parte într-o adevăratăcomuniune spre împărtăşirea Sfin-

telor Taine cu bogate roade pentruviaţa de toate zilele. Astfel, Preasfân-ta Născătoare de Dumnezeu estemasa în jurul căreia credincioşiiprimesc ,,pâinea cea cerească şipaharul vieţii”, a subliniat Înaltpreas-finţia Sa. Numeroşi credincioşi s-auspovedit şi împărtăşit cu Trupul şiSângele lui Hristos.La finalul sfintei slujbe, părinteleieromonah Macarie Deleu, vieţuitorîn această Sfântă Mănăstire, a fosthirotesit de către ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, întru protosinghel.Părintele stareţ protos. GrigorieTimiş a mulţumit Chiriahului pentrutoată purtarea de grijă care o aratăfaţă de obştea sfintei mănăstiri şi pen-tru faptul că în fiecare an poposeşte înmijlocul obştii şi a pelerinilor veniţi înnumăr atât de mare la acest praznic.După Sfânta Liturghie toţi credin-cioşii au participat la o agapă oferităîn trapeza mănăstirii.
Binecuvântare de lucrăriîn Parohia Firiteaz

În după masa zilei de praznic aAdormirii Maicii Domnului, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a poposit înParohia Firiteaz, Protopopiatul Arad,dând răspuns invitaţiei părinteluiparoh Vlad – Sergiu Sandu şi contin-uând o tradiţie de ani de zile. Cu acestprilej, Înaltpreasfinţia Sa a binecu-vântat lucrările de renovare care s-aufăcut la exteriorul bisericii parohiale,după care a săvârşit slujba Vecernieişi înconjorul bisericii, în fruntea unuisobor de preoţi.În cadrul acestui eveniment, aavut loc și întrunirea preoțiloraparținători cercului pastoral mision-ar numărul 5 „Vinga”, coordonat dinîncredințarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Arhiepiscop Timotei, de cătrepărintele Horia Ștefan de la ParohiaSecusigiu.Din sobor au făcut parte șipreacuviosul părinte Iustin Popovi-ci, consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, părintele Pompiliu Gavra,directorul Seminarului Teologic Orto-dox din Arad și părintele Arhid.Tiberiu Ardelean, cadru didactic laFacultatea de Teologie din Arad.După terminarea Vecerniei, Înalt-preasfințitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei l-a hirotesit pe părintele parohîntru sachelar, ca semn de prețuire și

recunoaștere pentru eforturile depuseîn vederea înfrumusețării bisericiiparohiale. După aceasta, părintele Sil-viu – Raul Pele de la parohia Cruceni,a prezentat referatul cu titlul „MaicaDomnului – modelul femeii creș-tine”, în cadrul căruia a pus în evi-dență rolul pe care trebuie să și-lasume femeia în lume, luând-o camodel pe Maica lui Dumnezeu.La sfârșitul acestei prezentări,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei arostit cuvântul de învăţătură, făcândapel la referatul prezentat în cadrulCercului pastoral – misionar, făcândlegătura dintre praznicul AdormiriiMaicii Domnului şi cel al pomeniriiSfinţilor Martiri Brâncoveni, sublini-ind faptul că în credinţa poporuluinostru valorile religioase au primatîn trăirea obişnuită a credincioşilor.Legea românească a însemnat uni-tatea dintre cea bisericească şi cea apământului patriei.La sfârșit, Părintele paroh Vlad –Sergiu Sandu a mulţumit Chiriarhu-lui pentru popasul duhovnicesc înmijlocul credincioşilor pe care-i păs-toreşte și pentru distincția acordată,oferindu-i acestuia o icoană pictatăcu chipul Maicii Domnului, ocroti-toarea bisericii. De asemenea, amulțumit tuturor celor care l-au spri-jinit în această perioadă de un an șijumătate de când păstorește aceastăparohie.
Sfinţii Martiri Brâncoveni sărbătoriţi de arădeni

Marţi, 16 august 2016, în ziuapomenirii Sfinţilor Martiri Brân-coveni credincioșii din parohia Arad-Subcetate, Protopopiatul Arad, și-ausărbătorit hramul bisericii cu bucuriade a-l avea ca oaspete pe Întâistătă-torul Arhiepiscopiei Aradului, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei care asăvârşit Sfânta Liturghie înconjuratde un sobor de preoţi. Chiriarhularădean a fost întâmpinat de preotulparoh Radomir Stoica și de credin-cioșii prezenți cu sentimente de fiascădragoste.Cuvântul de învăţătură al Înalt-preasfinţiei Sale a fost pus sub titlul,,Marginalii la un Sinaxar”, adicăcomentarii asupra unor momentesemnificative din viaţa familiei brân-covenilor, ce pun în lumină nobleţeasufletului membrilor ei mai ales prinjertfelnicia pentru Biserică şi patrie.Între acestea, cele consemnate decreaţiile literare, artistice şi muzicale,reprezentativă fiind, ca documentare,candela de la mormântul domnitoru-lui din biserica Sfântul GheorgheNou din capitală, donată de doamnaMaria Brâncoveanu, spre pomenireveşnică.Târnosire de biserică în Sebiş În Duminica a noua după Rusalii,21 august 2016, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Ioan, Mitropolitul Banatului,împreună cu Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, auoficiat slujba de târnosire a noii bis-erici cu hramul ,,Sfânta Treime”, dinParohia Sebiş II, Protopopiatul Sebiş.Slujba a fost urmată de săvârşireaSfintei Liturghii, în sobor de preoţi şidiaconi. Evenimentul a adunat atâtcredincioşi din Sebiş, cât şi din local-ităţile învecinate, dar şi distinşireprezentanţi ai autorităţilor centraleși locale. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5În sunetul clopotelor, cei doi Ier-arhi au fost întâmpinaţi cu marebucurie, în faţa sfintei biserici, de unfrumos sobor de preoţi şi diaconi înfrunte cu părintele Alexandru Botea,protopopul Sebişului, bărbaţi cu pra-puri şi mulţime de credincioşi. Aurmat apoi slujba de târnosire a bis-ericii. În piciorul Sfintei Mese aAltarului au fost așezate părticele dinmoaştele martirilor. Sfânta Masă s-aspălat cu apă curată, apoi cu apă detrandafiri pentru a fi „curată şiînmiresmată”. A urmat ungerea cuSfântul şi Marele Mir, aşezareaEvangheliştilor în cele patru colţuri şiîmbrăcarea cu giulgiu care este„întruchiparea giulgiului în care a fostînvelit trupul cel mort al Mântuitoru-lui Iisus Hristos după coborârea de pecruce”. S-a pecetluit apoi cu cearăroşie „aşa cum a fost pecetluit mor-mântul cel de viaţă făcător al Dom-nului Hristos Iisus”. După întocmireaSfintei Mese, s-a continuat cusfinţirea bisericii pe dinăuntru, a cat-apetesmei și a picturii. A urmat, apoi,săvârșirea Sfinte Liturghii în bisericanou sfinţită.În cadrul DumnezeieștiiLiturghii, după citirea pericopeievanghelice de la Sfântul EvanghelistMatei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mit-ropolit Ioan a rostit o frumoasăpredică, făcând o detaliată exegezăbiblică a versetelor din Evangheliacitită în această duminică, despreUmblarea Mântuitorului pe mare şipotolirea furtunii.În cadrul slujbei, PreacucerniculPărinte pensionar Mihail Popa, celcare a construit această frumoasă bis-erică, a fost distins cu rangul deiconom stavrofor, pentru buna lucrarepastoral-misionară desfăşurată înparohie, cât şi pentru strădaniiledepuse în vederea finalizării şi înfru-museţării noului locaş de cult.Înaltpreasfinţitul Părinte Timoteia mulţumit Înaltpreafinţitului PărinteMitropolit Ioan pentru bunăvoinţa dea participa la această slujbă detârnosire a bisericii din Sebiş, şi aamintit că Înaltpreasfinţia Sa a avut ocontribuţie deosebită la arhitecturaacestei biserici, încă de pe vremeacând era stareţ la Mănăstirea Lainici,apoi a felicitat pe toţi aceia care aucontribuit la zidirea acestei frumoasebiserici, în frunte cu fostul lor preotparoh Mihail Popa.La finalul Sfintei Liturghii, părin-tele paroh Cătălin Rus-Mercea amulţumit Bunului Dumnezeu şi Înalt-preasfinţiţilor Părinţi pentru aleasapurtare de grijă, dar și pentru prezenţaîn mijlocul bunilor credincioși dinSebiş, precum şi tuturor oficialităţilorşi credincioşilor prezenţi.După săvârşirea sfintelor slujbe,pe parcursul întregii zile, toţi credin-cioşii au avut posibilitatea să intre înSfântul Altar, să se închine şi să săruteSfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şiSfânta Masă.
Vizita ÎPS MitropolitIoan la Catedrala Vechedin Arad cu prilejuladunării Oastei Domnului
În seara zilei de duminică, 21august 2016, Înaltpreasfințitul Mit-ropolit Ioan al Banatului, însoțit deÎnaltpreasfințitul Arhiepiscop Timo-tei al Aradului, au poposit la Cate-

drala Veche din Arad. Popasulînalților ierarhi a fost legat deadunarea generală anuală a OasteiDomnului care și în anul acesta a avutloc în Catedrala Veche din Arad.Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioans-a aflat în această duminică într-ovizită canonică și frățească în EparhiaAradului, la Parohia Sebiș II unde,împreună cu ÎnaltpreasfințitulArhiepiscop Timotei, a târnosit bis-erica parohială.

La întâlnirea cu membrii OasteiDomnului, Mitropolitul Banatului, arostit un bogat cuvânt de învățăturăcu referire specială la pericopa dinduminica anterioară, precum și lapericopa zile. Împreună, cu toți ceiprezenți, Înaltpreasfinția Sa a cântatcâteva cântece specifice Oastei Dom-nului.Atmosfera de înaltă trăiresufletească a fost sporită și de cuvân-tul Înaltpreasfințitului ArhiepiscopTimotei care a mulțumit PărinteluiMitropolit pentru dragostea șipurtarea de grijă arătate eparhiei ară-dene și pentru popasurile duhov -nicești din această duminică, la maimulte parohii ale Eparhiei Aradului.
Târnosire de biserică înParohia Pârneşti

În Duminica a X-a după Rusalii,comunitatea din filia Pârnești, parohiaLupești, protopopiatul Lipova, a avutdeosebita bucurie de a-l avea înmijlocul lor pe ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului. Credincioșii din sat,împreună cu fii satului și numeroșioaspeți l-au întâmpinat pe ierarhîmbrăcați în tradiționalele costumepopulare specifice Văii Mureșului.Chiriarhul arădean a târnosit cu acestprilej biserica cu hramul ,,Sf. MareMucenic Gheorghe” şi a săvârşit oslujbă de binecuvântare a lucrărilorefectuate în ultimii ani la sfântul locașde cult zidit între anii 1938-1939.După târnosire InaltpreasfinţitulPărinte Timotei a săvârşit Sfânta şiDumnezeiasca Liturghie în locașulde cult, în fruntea unui ales sobor depreoți și diaconi. Din soborul slujitorau făcut parte părintele Teodor Vid,consilier administrativ-bisericesc,părintele Ioan Jidoi, protopopul deLipova și numeroși preoţi din paro-hiile apropiate, precum și părinteleArhid. Tiberiu Ardelean. Au partici-pat dl. Senator Constantin-Traian Igașși primarul comunei Săvârșin dl. IoanVodicean. Răspunsurile liturgice aufost date de corul din Săvârşin.Cuvântul de învăţătură rostit deChiriarh a fost pus sub titlul ,,Bobulde credinţă şi muntele de lucrare”(cf.citirilor scripturistice aleduminicii: 1 Cor. 4; Matei 17), şi

priveşte raportul dintre virtute şiîmplinirea ei, mai ales când este spri-jinită de aripile binefăcătoare alerugăciunii şi postului, înţelegândadică reculegere şi cumpătare. Min-unea istorisită este pilduitoare înaceastă privinţă aşa cum găseşte şi oaplicare locală: o obşte mică, într-ozonă deluroasă, care sugereazăapropierea celei muntoase, în real-izările pe diferite planuri ale munciioamenilor, dovedeşte de veacuri, mai

ales prin ridicarea de biserici, stră-danii peste puterile obişnuite. Îndem-nul Apostolului zilei este grăitor capreţuire pentru râvna creştinească, cetrebuie mereu întreţinută, a amintitÎnaltpreasfinţia Sa. ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei i-a felic-itat pe credincioșii din Pârnești și pepreotul paroh pentru grija deosebităfață de biserica din sat și pentru atașa-mentul față de valorile Bisericiistrăbune. Ca semn al aprecierii pen-tru munca depusă, Înaltpreasfinţia Sai-a oferit preotului paroh AlexandruNeicu distincţia de iconom. Sărbă-toarea de la Pârnești s-a încheiat laCăminul cultural din sat, unde s-aoferit o agapă frățească.
Sărbătoarea Tăierii capului Sfântului IoanBotezătorul, la CatedralaVeche din Arad
Cu prilejul sărbătorii Tăierii capu-lui Sfântului Ioan Botezătorul, luni29 august 2016, ÎnaltpreasfințitulArhiepiscop TIMOTEI a poposit înmijlocul comunității credincioșilor dela Catedrala Veche din Arad. Împre-ună cu soborul părinților slujitori dela această parohie, a slujit Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie. SlujireaÎnaltpreasfințitului Părinte Arhiepis-cop a fost legată de faptul că SfântulIoan Botezătorul este ocrotitorul cat-edralei istorice a Aradului.Cuvântul de învățătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Caletainică” (în baza pericolelor scriptur-istice ale sărbătorii: Fp. Ap. 13;Marcu 4), adică sfârșitul uneiapământești și începutul alteia cerești,o misiune împlinită și o istorie în -cepută. Viața Înaintemergătoruluiînchinată gătirii căii Domnului, pre -dica sa până la jertfă privind îndrep -tarea vieții spre părtășia cu Domnulpentru întemeierea pe pământ aÎmpărăției lui Dumnezeu. Totodată,în evlavia ortodoxă încheierea anuluibisericesc cu mulțumire și rugăciunepentru căile viitorului.
Pentru cinstirea Sfântului Înain-

temergător și Botezător Ioan au fost
scoase și puse la închinat o părticică
din sfintele sale moaște, aflate în
vistieria Catedralei Vechi.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
Slujbă de pomenire aMajestăţii Sale ReginaAna a României
Luni seară, 1 august, în Cate-drala arhiepiscopală din Arad, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjuratde soborul de preoţi catedrali, asăvârşit o slujbă de pomenire în cin-stea Majestăţii Sale Regina Ana aRomâniei.
La finalul slujbei, Înaltpreas-

finţitul Părinte Timotei a evocat prin
cuvinte alese viaţa şi personalitatea
Reginei Ana a României, amintind
că de multe ori a vizitat aceste părţi
ale Aradului, mai ales în preajma
sărbătorilor creştine şi nu numai,
având reşedinţa la Săvârşin.La slujbă a participat şi domnulAlexandru-Tiberiu Dekany, copre -şedinte al Societăţii Amicii RegeluiMihai. „Astăzi este una dintre zileleacelea care, deşi ştii că suntinevitabile, preferi să crezi că nu vorveni niciodată. Dumnezeu să o odi-hnească în pace pe Majestatea SaRegina Ana a României! Sincerecondoleanţe Familiei Regale! Dum-nezeu să-l aibă în pază pe RegeleMihai”, a declarat Tiberiu Dekany.Marţi a avut loc o altă slujbă depomenire la Săvârşin, locul undeFamilia Regală a României îşi petre-cea marile sărbători creștine.

Proiectul social ,,Masa bucuriei” în Parohia Agrişu Mic
La începutul perioadei PostuluiAdormirii Maicii Domnului s-a des-făşurat în localităţile Agrisu Mic ,Botfei şi Comanesti programulsocial ,,Masa Bucuriei”. Mai multefamilii de credincioşi nevoiaşi dincele trei sate au fost vizitate de cătrepărintele paroh Radu Sas, care le-aîmpărţit produse alimentare şi neal-imentare. Activitatea se încadreazăîn programul Patriarhiei Române,,Masa Bucuriei” realizat în partene-riat cu S.C. Selgros Cash & CarrySRL Arad.Proiectul „Masa Bucuriei” im -plementat de Arhiepiscopia Araduluicu binecuvântarea Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Timotei, constă înoferirea de produse alimentare şinealimentare, spre a fi folosite înscop social. Proiectul „MasaBucuriei“ a fost iniţiat de către Patri-arhia Română şi se derulează lanivelul întregii ţări, în reţeaua lanţu-lui de magazine Selgros. La nivelulCentrului eparhial Arad, proiectuleste coordonat de către Sectorulsocial-filantropic ,,Filantropia” careasigură preluarea produselor, trans-portul şi distribuirea la beneficiari.De asemenea, printre beneficiariiacestui proiect se numără şi famili-ile care se confruntă cu probleme derisc social, familiile cu mulţi copiifără posibilităţi materiale, persoanelefără adăpost, precum şi unele familiicu grave probleme sociale din paro-hii defavorizate. Proiectul „MasaBucuriei” este o iniţiativă foartebună, având un impact deosebit înrândul beneficiarilor, dar şi al soci-etăţii în general, care este îndemnată

în felul acesta să arate că îi pasă desuferinţa şi de nevoia semenului,mai ales în acest an dedicat misiuniiparohiei. Prin acest intermediu,familiile din Parohia Agrisu Mic ,care au beneficiat de acest program,transmit mulţumiri tuturor celor caresunt implicaţi în desfăşurarea aces-tui proiect social.
Pelerinajul vederii duhovniceşti 

Asociația Nevăzătorilor Arad, lainițiativa d-lui Florin Atimuț președ-intele asociației, a desfășurat cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei ArhiepiscopulAradului, un pelerinaj la MănăstireaPrislop, Episcopia Devei.Perioada aleasă pentru pelerinaja avut în vedere Postul AdormiriiMaicii Domnului dar și EvangheliaDuminicii trecute, a vindecării celordoi orbi din Capernaum. „Dupăcredința voastră, fie vouă!” (Mt.9,29) au fost cuvintele Mântuitoru-lui care au îndemnat pelerinii cătreapropierea de Dumnezeu. La peleri-naj au participat și însoțitori ainevăzătorilor dar și corul de copii„Sfințișorii” al Parohiei OrtodoxeAradul Nou, condus de părinteleGabriel Cosmin Mariș – consiliersocial al Arhiepiscopiei Aradului.Părintele a fost și ghidul pelerinilor,îndemnându-i tot timpul la rugăci-une și cântări duhovnicești închinateMaicii Domnului. Pelerinajul a avutși un puternic caracter filantropicprin comuniunea dintre copii șinevăzători.Cei 110 pelerini s-au închinat înbiserica Mănăstirii Prislop cedatează din secolul al XVI-lea, auînălțat rugăciuni către Dumnezeu lamormântul părintelui Arsenie Boca,un loc de pelerinaj pentru mii decredincioși iar cei care au avut posi-bilitatea au vizitat și peștera Sfântu-lui Ioan de la Prislop. Cuviosul IoanSihastrul, bineplăcând lui Dum-nezeu și umplându-se de darulDuhului Sfânt, s-a săvârșit în aceapeșteră în ultimele decenii ale sec-olului XVII, proslăvindu-se dupămoarte ca făcător de minuni. El însă,a murit foarte devreme din cauzaunui vânător care, văzându-l în gurapeșterii și confundându-l cu un ani-mal sălbatic, l-a împușcat.La întoarcere, pelerinii au viz-itat Castelul Hunedoarei, numitși Castelul Corvinilor sau al Huni-azilor. Castelul a fost restaurat șitransformat în muzeu.Toți pelerinii au adus slavă luiDumnezeu pentru că i-a învrednicitde bucuriile duhovnicești și au trans-mis ierarhului, prin părintele con-silier social, mulțumiri pentruarhiereasca binecuvântare și purtarede grijă față de membrii asociației.
Sfinţire de proschinitarela Catedrala Veche din Arad

 Cu deosebită solemnitate, înseara zilei de miercuri, 10 august2016, după slujba Vecerniei și a Par-aclisului Maicii Domnului, Înalt-preasfințitul Arhiepiscop TIMOTEI,împreună cu părinții slujitori ai Cat-edralei Vechi din Arad, a sfințit douăproschinitare (tetrapoade) care vor fiașezate în pronaosul bisericii, spreînchinare. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Un proschinitar este închinatMaicii Domnului având icoanaNăscătoarei de Dumnezeu numită „aprofeților”, iar celălalt este închinatSfântului Ioan Botezătorul, ocroti-torul bisericii catedrale, având o copiea icoanei făcătoare de minuni a Înain-temergătorului, aflată în bisericaMănăstirii Dionisiu din SfântulMunte Athos. Tetrapoadele au fostconfecționate în atelierul sculptoruluiDoru Fofiu, după modelul tronuluiMaicii Domnului de pe solee astfelîncât, să fie în armonie cu întregulansamblu arhitectural din interiorulbisericii.În cuvântul rostit cu acest prilej,Înaltpreasfințitul Arhiepiscop TIM-OTEI s-a referit la cinstirea MaiciiDomnului și a Sfântului Ioan Boteză-torul, cu atât mai mult cu cât, lunaaugust cuprinde sărbători deosebiteîn cinstea Maicii Domnului și a Sfân-tului Ioan Botezătorul, dar și a Mân-tuitorului, alcătuind astfel icoanaJudecății de Apoi, icoana veșniciei.În continuarea cuvântului său, Înalt-preasfinția Sa, a subliniat și faptul căne aflăm într-un răstimp binecuvân-tat al postului și că icoana nu estealtceva decât o pregustare aÎmpărăției veșnice, o împărtășire deslava cea veșnică, arătată pe Tabor.La rândul său, PreacucerniculPărinte Traian-Ioan Micoroi, Paro-hul Catedralei Vechi, a mulțumitÎnaltpreasfinției Sale pentrubunăvoința de a fi în mijlocul cred-incioșilor Parohiei Arad-Centru, laun astfel de moment, luând în con-siderare și faptul că cele douătetrapoade au fost făcute din donați-ile credincioșilor.
Zi de bucurie în ParohiaCăprioara

Potrivit sintagmei “fiecare ancladeste” (un motto care se per-petueaza an de an ), la Caprioara acestfapt este o realitate. Nu a trecut nici-un an din ultimii unsprezece, de candprin bunavointa Tatalui Ceresc ampoposit pe aceste meleaguri de la“buza Banatului”, ca sa nu ne ingrijimdupa putinta si posibilitati de Casa luiDumnezeu si de cei care ”cu frica deDumnezeu,cu credinta si cu dragoste”ii trec pragul. Asa s-a intamplat si anulacesta, cand din darnicia unor oamenide bine si cu sprijinul credinciosilordin Caprioara, am reusit sa inaltam incurtea bisericii un foisor de vara, caresa serveasca drept loc pentru paras-tasele eroilor si nu numai.Pentru ca lucrarea sa fie desavar-sita, in ziua de praznicul AdormiriiMaicii Domnului, imediat dupa Sfan-ta Liturghie, preotul paroh, inconjuratde multimea credinciosilor, a savarsitin foisor slujba sfestaniei si o rugaci-une de multumire catre Maica Dom-nului pentru tot ajutorul dat larealizarea acestei lucrari .De aseme-nea cu acest prilej, din partea bis-ericii,s-au facut pachete constand incozonac si dulciuri ce au fost dis-tribuite batranilor de la azilul debatrani recent deschis la Caprioara.Ziua de rugaciune s-a incheiat cu omica agapa, impreuna cu toti credin-cioşii prezenţi, în curtea bisericii.
Maica Domnuluisărbătorită la CatedralaVeche din Arad

Marele praznic al AdormiriiMaicii Domnului a fost sărbătorit și

în sânul comunității noastre, cu osolemnitatea deosebită și cu emoțiesfântă așa cum se cuvine a cinsti peNăscătoarea de Dumnezeu, nădejdeanoastră a tuturor.În seara zile de 14 august, în bis-erica catedrală a avut loc slujbaprivegherii de praznic. La ora 18 s-aoficiat Slujba Vecerniei cu Litie, iar încontinuare Taina Sfântului Maslu. Aurmat un cuvânt de învățătură rostitde Preacucernicul Părinte FlaviusPetcuț, Protopop al Aradului. Dupăaceste două slujbe s-a săvârșit primaparte a Utreniei, iar în continuare s-acântat Prohodul Maicii Domnului.Slujba privegherii s-a încheiat prinînconjurarea bisericii, cu icoanaAdormirii și cu moaștele SfântuluiIoan Botezătorul, aflate în vistieriaCatedralei Vechi.În dimineața zilei de praznic, laora 9, s-a oficiat a doua parte a Utre-niei, iar în continuare, DumnezeiascaLiturghie, urmând ca seara să fiesăvârșit Acatistul Adormirii MaiciiDomnului.Luminata sărbătoare a AdormiriiMaicii Domnului a adunat mulțimede credincioși, dornici să fie maiaproape de Dumnezeu și să simtăocrotirea Maicii Sfinte.
Îmbrăcăminte pentru be-neficiarii de la Adăpostulde noapte din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei Arhiepis-copul Aradului, beneficiarii Adăpos-tului de noapte din cadrul PrimărieiArad au primit 100 de cutii cuîmbrăcăminte. Acțiunea s-a desfășu-rat vineri 19 august 2016 prin Sec-torul Social Filantropic și Misionar aleparhiei. „Dorim să fim alături de ceiaflați în dificultate, fără casă și masă,să le oferim dragostea noastră și pelângă cele duhovnicești să le asig-urăm și cele necesare traiului zilnic.Unora dintre beneficiarii de aici leoferim și hrană prin Cantina SocialăSf. Ier. Nicolae a Arhiepiscopiei.Acum le-am adus și îmbrăcăminteprimită de la mai mulți credincioșiinimoși la Centrul de Incluziune” – adeclarat părintele Gabriel Mariș –consilier social.Adăpostul de noapte se află îngrija Direcției de Dezvoltare și Asis-tență Comunitară din CadrulPrimăriei Arad și are o capacitate de50 locuri. Este destinat persoanelorfără adăpost aflate în stare de riscsocial.Acțiunea se va desfășura la maimulte centre sociale din Arad înperioada următoare.
Festivalul Românilor depretutindeni la Covăsânţ

În organizarea Parohiei OrtodoxeRomâne din Covăsânț, din cadrulProtopopiatului Lipova, Arhiepis-copia Aradului, duminică 21 august2016, a avut loc cea de-a VII-a edițiea Festivalului Românilor de Pre-tutindeni, care se desfășoară anual înaceastă localitate, într-un loc foartefrumos amenajat al Parohiei și care senumește „Tabăra Ortodoxă de Păs-trare și Conservare a TradițiilorRomânești”.Ediția din acest an a fost binecu-vântată prin prezența și cuvântulÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului și Chiriarhullocului, a Înaltpreasfințitului PărinteIoan, Mitropolitul Banatului și a

Preasfințitului Părinte Siluan, Epis-copul Eparhiei Ortodoxe Române dinUngaria, care au participat la aceastămanifestare împreună cu numeroșiclerici din cele trei eparhii, între care

s-a numărat și Părintele BoianAlexandrovici, Preot Paroh laMalainița și Protopop de DaciaRipensis. Gazda și organizatorulîntregii manifestări a fost PărinteleMihai Blaj, Paroh la Covăsânț șiConsilier Economic al EpiscopieiAradului, care s-a preocupat foartemult, de-a lungul timpului, atât depastorația credincioșilor și tinerilordin parohia sa, cât și de formarea șidezvoltarea unor legături de sufletfoarte frumoase și deosebit de impor-tante cu tineri și credincioși români înspecial din jurul granițelor, din comu-nități istorice (Basarabia, Bucovina,Serbia, Ungaria și Bulgaria), dar șidin alte părți (ca de pildă cei dinCehia și Slovacia).Festivalul a fost organizat deParohia Covăsânț împreună cu Aso-ciația „Păstrătorii Tradițiilor Cov-ăsânț”, având și sprijinul Departa-mentului Politici pentru Relația cuRomânii de Pretutindeni (DPRRP),din cadrul Ministerului Afacerilor deExterne Român, al ConsiliuluiJudețean Arad, al Centrului CulturalJudețean Arad și al ArhiepiscopieiAradului. Între oficialitățile care aumai luat parte la acest eveniment s-aunumărat Domnul Adrian Lemeni,Profesor de Teologie la Facultatea deTeologie „Justinian Patriarhul” dinBucurești și fost Secretar de Stat pen-tru Culte, Domnul Deputat de AradDorel Căprar, Doamna Ramona Lile,Rectorul Universității „Aurel Vlaicu”din Arad, reprezentanți ai Univer-sității „Vasile Goldiș” din Arad,Domnul Bîlcea Ovidiu-Sergiu șiDoamna Boghicevici Claudia,Vicepreședinți ai Consiliului JudețeanArad, Doamna Eva Iova-Șimon,Directorul Săptămânalului „FoaiaRomânească” din Giula (Ungaria),ș.a. Programul festivalului a cuprinsdansuri și cântece populare, oferitede formații artistice din Basarabia(Ansamblul de tineret „Hora Horița”din Chișinău), din Serbia (din Timo-cul de Răsărit de la Lubnița, dar și dinBanatul Istoric, de la Voivodina), dinBulgaria (Ansamblul „Veselie” dinVidin), cele trei formații de dansatoridin Covăsânț (copii, tineri și profe-sioniști), Fanfara „Sunetul Aradului”,Orchestra „Rapsozii Zarandului” șirenumitul taragotist Petrică Pașca, dinArad, având ca invitați de onoare șipe soliștii Tudor Furdui Iancu șiOvidiu Homorodean.În total, la Covăsânț s-au adunatîn jur de 100 de artiști, dansatori șicântăreți, de diferite vârste, care au

reprezentat pe românii din jurulgranițelor și pe cei din localitate șidin județul Arad și care au făcut oadevărată sărbătoare a sufletuluiromânesc în această frumoasă

comună arădeană, pentru cei în jurde 1.500 de spectatori.Ca de fiecare dată, artiștii românidin jurul granițelor au venit la Cov-ăsânț de vineri seara, au fost găzduițila familii din localitate, au participatla slujba duminicală în biserica satu-lui, au urcat în procesiune, îmbrăcațiîn costume populare și având înfrunte icoana și tricolorul românesc,de la biserică și până la scena festivădin cadrul Taberei Ortodoxe de Păs-trare și Conservare a TradițiilorRomânești, unde au și prezentat pro-gramele pregătite, care au adus multăbucurie în sufletele tuturor partici-panților. Între noutățile inedite și cumare valoare emoțională a Festivalu-lui s-a numărat și reînvierea obiceiu-lui Călușarului, care a fost însușit decopii și tineri din Covăsânț de la ceidoi cantori de 84 de ani, ai bisericii.Din nou, Covăsânțul s-a trans-format pentru câteva zile într-o ade-vărată capitală spirituală, artistică șiculturală a Neamului Românesc,arătând încă o dată legăturile strânsecare îi leagă pe români, dincolo dehotarele Țării și câteva dintre valorilelor de seamă, care trebuie conservateși transmise mai departe cu multă sâr-guință și prețuire. Biroul de Presă alEpiscopiei Ortodoxe Române dinUngaria
Slujbă de pomenire aeroilor
La Crucea Martirilor Unirii dinParcul Mihai Eminescu, municipiulArad, s-a oficiat, vineri, o slujbă reli-gioasă de pomenire a celor 330.000 deeroi din Primul Război Mondial. Laceremonia religioasă a participat șiÎnalt preasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului. După slujbă aavut loc un moment de reculegere pen-tru toți cei care și-au dat viața pe câm-purile de luptă. În continuare, s-a datcitire listei cu ostașii căzuți în timpulrăzboiului. Personalităţi militare, alevieţii culturale, politice şi sociale, mil-itari răniţi în teatrele de operaţii, copiiai eroilor căzuţi în teatrele de operaţii,urmaşi ai eroilor căzuţi în PrimulRăzboi Mondial au citit, succesiv, listece cuprind nume de eroi. După citireanumelor s-au depus coroane de flori șis-au aprins candele la monumentulridicat în amintirea celor căzuți pe câm-pul de luptă. Ceremonii religios-mil-itare dedicate memoriei eroilor românidin Primul Război Mondial au avutloc și în locali tățile Lipova și Păulișdin județul Arad.Ziua de 26 august a fost aleasă deautoritățile Statului Român pentru a

celebra 100 de ani de la intrarea țăriinoastre, ca țară beligerantă de parteaAntantei, în Primul Război Mondial.Prin Hotărârea de Guvern nr.821/2015 a fost aprobat ProgramulNațio nal al manifestărilor prilejuitede aniversarea Centenarului PrimuluiRăzboi Mondial.
Campania Antidrog Provita la Şimand
Din seria campaniei de informareAntidrog Provita desfaşurata cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei Seviciu Arhiepiscopal Aradului, în Eparhia noastră, lainvitaţia preotului Mircea Hurdea slu-jitor la Parohia Ortodoxa Simand si amembrilor Gupului Anastasis a paro-hiei, am avut şi noi bucuria ca joi, 25august orele 18, a.c., de a o avea înmijlocul nostru pe Anamaria Jitea dela Asociaţia Ikon, pentru a imple-menta tema Pro Vita prin Proiectuleducaţional Dragoste si Cuvânt. Aufost prezenţi un număr de 30 de tineri,unii chiar însoţiţi de părinţi, care s-audeclarat încântaţi de dialogul cu invi-tata noastră. ,,Problematica dezbătutăa fost cea legată în general de moralavieţii de tânar într-o societate în carevalorile tradiţionale sunt neglijate sauchiar duşmănite. Iniţiativa acestui gende activităţi a venit chiar din parteatinerilor care au ajuns să simtă chiarei nevoia unei abordări directe a aces-tor probleme”, a declarat părinteleMircea Hurdea coodonator al Grupu-lui Anastasis din parohie. GrupulAnastasis este format în majoritatedin tineri ai parohiei Şimand, consti-tuit la iniţiativa părintelui Hurdea înanul 2014, colaborând la nivelulparohiei în activităţi cu caractersocial, cultural şi gestionandu-şiîmpreună timpul liber, fiind prezenţila sfânta biserica şi activând chiarîntr-un grup coral cu acelaşi nume.Temele care se vor dezbate în concretla aceste întâlniri, mai sus amintite,vor fi: sexualitatea prematură si pre-maritală, avortul, homosexualitatea,iubirea de ţară, dragostea faţă depărinţi, respectul şi onoarea etc. Deun real sprijin a fost acordul domnu-lui primar Dema Florin care alături deConsiliul Local a aprobat ca acesteîntâlniri să se desfăşoare la sala micăa Căminului Cultural din comună.Domnul primar ca de fiecare datăsusţine iniţiativa tinerilor. De aseme-nea ne-a sprijinit si doamna NagyFlorica, bibliotecara comunei noastre.Ne bucurăm deci de inţierea acestuiproiect şi în parohia Şimand, undeeste binevenit şi ne punem nădejdeaîn Bunul Dumnezeu pentru succesulsău.

CERCURI MISIONARE
În luna August au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în urmă-toarele parohii arădene: Parohia Sân-leani, Protopopiatul Arad; ParohiaŢela, Protopopiatul Lipova, ParohiaVidra, Protopopiatul Sebiş, ParohiaCăpruţa, Protopopiatul Lipova,Parohia Comlăuş, ProtopopiatulArad, Parohia Rădeşti, Protopopiat-ul Sebiş, Parohia Vărşand, Pro-topopiatul Arad, Parohia Agrişu MicFiliaBotfei, Protopopiatul Ineu,Parohia Dud, Protopopiatul Ineu,Parohia Tisa Nouă, ProtopopiatulArad.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).
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Luni, 1 august - Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.Slujeşte şi predică la ceas de seară, înCatedrala arhiepiscopală împreună cupreoţii catedrali şi în prezenţa anumeroşi credincioşi, a săvârşit o slujbăde pomenire în cinstea Majestăţii SaleRegina Ana a României. La finalul slu-jbei, Chiriarhul a evocat prin cuvintealese viaţa şi personalitatea RegineiAna a României, amintind că de multeori a vizitat aceste părţi ale Aradului,mai ales în preajma sărbătorilor creştineşi nu numai, având reşedinţa laSăvârşin.Sâmbătă, 6 august – Slujeşte înziua praznicului Schimbării la Faţă aDomnului, alături de ÎnaltpreasfinţitulPărinte Ioan, Mitropolitul Banatului lahramul Paraclisului de iarnă al SfinteiMănăstiri Hodoş-Bodrog. Cu acestprilej, înconjuraţi de soborul slujitor, ausăvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie în altarul de vară al mănă-stirii. În cadrul slujbei, ierodiaconulAntonie Oanea a fost hirotonitieromonah pe seama sfintei mănăstiri,iar la finalul slujbei acesta împreună cuieromonahul Veniamin Stan au fosthirotesiţi duhovnici. Chiriarhul a adresatun cuvânt de  mulţumire Întâistătătoru-lui Mitropoliei Banatului pentru vizitaefectuată în Eparhia Aradului şi pentruîmpreuna slujire la străvechea mănă-stire din părţile Banatului.Duminică, 7 august – Chiriarhul,înconjurat de soborul de preoţi şi dia-coni, a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească în biserica parohială cu hra-mul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavri-il”,  în prezenţa Altețelor Lor Regale-Principesa moștenitoare Margareta şiPrincipele Radu al României şi anumeroşi credincioşi. Cuvântul deînvățătură al Chiriarhului a fost pus subtitlul ,,Îndatoriri creştineşti”. La finalulsfintei slujbe, înconjurat de soborul slu-

jitor şi în prezenţa Alteţelor Lor Regaleşi a numeroşi credincioşi din parohie,din localităţile învecinate precum şi dinalte judeţe ale ţării, a săvârşit o slujbă depomenire a Majestăţii Sale Regina Anaa României, la împlinirea a şapte zile dela trecerea sa la cele veşnice. Cu acestprilej Chiriarhul rostind un cuvânt deomagiere.Miercuri, 10august – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.Slujeşte şi predică la slujbaVecerniei și a Paraclisului Maicii Dom-nului, împreună cu soborul preoțilorslujitori ai Catedralei Vechi din Arad, asăvârțit slujba de sfințire a două pros-chinitare (tetrapoade) care au fostașezate în pronaosul bisericii spreînchinare.Duminică, 14 august – Slujeşte şipredică la Sfânta și dumnezeiascaLiturghie în biserica parohială din stradaMihai Eminescu,  împreună cu părințiislujitori ai acestei parohii, asistați de unnumăr mare de credincioși. Cuvântulrostit de către Chiriarh a avut ca titlu,,Hrana spirituală” conform citirilorscripturistice ale duminicii. La ceas deseară, a săvârșit slujba Privegherii laMănăstirea Hodoş-Bodrog, la paraclisulde vară, înconjurat de soborul de slujitoriai sfintei Mănăstiri, rostește cuvântul deînvăţătură cu titlul ,,Nume universal”.Luni, 15 august – Slujeşte şi ros-tește cuvânt de învăţătură sub titlul,,Masa Pâinii vieţii” la MănăstireaHodoş-Bodrog, înconjurat de un alessobor de ieromonahi şi preoţi de laparohiile învecinate, cu prilejul hramu-lui, la finalul sfintei slujbe, părinteleieromonah Macarie Deleu, vieţuitor înaceastă Sfântă Mănăstire, a fost hirote-sit de către Chiriarh, întru protosinghel.În după amiaza aceleași zile, Chiriarhula efectuat o vizită pastorală în ParohiaFiriteaz, Protopopiatul Arad, contin-uând o tradiţie de ani de zile. Cu acest

prilej, a săvârşit slujba de binecuvântarea lucrările de renovare care s-au făcut laexteriorul bisericii parohiale, după carea săvârşit slujba Vecerniei, în frunteaunui sobor de preoţi  de la parohiileînvecinate, arătând prin acest itinerar,legătura strânsă care există între mănă-stire şi parohie.Marţi, 16 august – În ziuapomenirii Sfinţilor Martiri Brâncoveni,Chiriarhul slujeşte Sfânta Liturghieînconjurat de un sobor de preoţi şi ros-tește cuvânt de învăţătură sub titlul ,,Marginalii la un Sinaxar” la parohiaArad-Subcetate aflată sub păstorireapreotului Radomir Stoica.Joi, 18 august – Chiriarhul a fostprezent, cu rostirea unei alocuțiuni lamanifestărilor ştiinţifice și culturale, înAula „Ştefan Cicio Pop” la sim-pozionul „ARADUL, IPOSTAZECULTURALE”, care a deschis mani-festările dedicate „ZILELOR ARADU-LUI”. Program de audienţe. Rezolvareaproblemelor curente.Vineri, 19 august – Chiriarhul afost prezent, cu rostirea unei alocuțiunila deschiderea manifestărilor ştiinţificeși culturale, organizate de Zilele Aradu-lui alături de preoţii din municipiu şi deceilalţi reprezentanţi ai cultelor locale, laConferinţa naţională de comunicări şti-inţifice „Arad – economie şi soci-etate”care a avut loc la PrimăriaMunicipiului Arad, în Sala „Ferdi-nand”. A participat la Vernisarea expoz-iţiei „Evoluţia istorică a Aradului înhărţi şi fotografii” – prezentată de prof.Horia Truţă (Sala „Ferdinand”).Sâmbătă, 20 august - Participă laședința festivă a Consiliului Local Aradîn cadrul căreia au  fost acordate ,,Titluride excelenţă” unor personalităţi care”s-au identificat cu idealurile oraşului îndecursul anilor”.Duminică, 21 august – Chiriarhulalături de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan,

Mitropolitul Banatului au oficiat slujbade târnosire a noii biserici cu hramul,,Sfânta Treime”, din Parohia Sebiş II,Protopopiatul Sebiş. Slujba a fosturmată de săvârşirea Sfintei Liturghii, însobor de preoţi şi diaconi, în prezența anumeroși credincioşi din Sebiş, cât şidin localităţile învecinate, dar şireprezentanţi ai autorităţilor centrale șilocale. În cadrul slujbei, P.C. Părintepensionar Mihail Popa, cel care a con-struit biserica, a fost distins cu rangul deiconom stavrofor. După amiază Chiri-arhul alături de Înaltpreasfințitul Mit-ropolit Ioan al Banatului și de Preas-fințitul Părinte Siluan, Episcopulromânilor ortodocşi din Ungaria auefectuat o vizită  în Parohia Covăsânţ,Protopopiatul Lipova, din Arhiepis-copia Aradului,  unde s-a desfăşurat ceade a VII-a ediţie a FestivaluluiRomânilor de Pretutindeni, manifestarecultural-spirituală ce se desfăşoară înaceastă comunitate la iniţiativa P.C. Pr.paroh Mihai-Octavian Blaj, consiliereconomic la Centrul eparhial. În searazilei Chiriarhul împreună cu Înalt-preasfințitul Mitropolit Ioan al Banatu-lui, au poposit la Catedrala Veche dinArad. Popasul înalților ierarhi a fostlegat de adunarea generală anuală aOastei Domnului care a avut loc în Cat-

edrala Veche din Arad. Chiriarhul încuvântul său a mulțumit Părintelui Mit-ropolit pentru dragostea și purtarea degrijă arătate eparhiei arădene și pentrupopasurile duhovnicești săvârșite.Vineri, 26 august – Participă laManifestările organizate de autoritățilelocale, alături de un sobor de preoți,dedicate memoriei eroilor români dinPrimul Război Mondial dar și deaniversarea Centenarului PrimuluiRăzboi Mondial, care au debutat cuoficierea unei slujbe religioase și ros-tirea unui cuvânt solemn.Duminică, 28 august – Chiriarhula oficiat slujba de târnosire  a bisericiicu hramul ,,Sf. Mare Mucenic Gheo-rghe” din parohia Pârnești, Pro-topopiatul Lipova, a săvârşit o slujbă debinecuvântare a lucrărilor efectuate înultimii ani la sfântul locaș de cult,urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii, însobor de preoţi şi diaconi, în prezența anumeroși credincioşi, cât şi din local-ităţile învecinate, dar şi reprezentanţi aiautorităţilor centrale și locale. Cuvântulde învăţătură rostit de Chiriarh a fostpus sub titlul ,,Bobul de credinţă şimuntele de lucrare”. Chiriarhul a ofer-it preotului paroh Alexandru Neicu dis-tincţia de iconom, ca semn al aprecieriipentru munca depusă. În după-masazilei, Chiriarhul a efectuat o vizită pas-torală în Parohia Vărădia de Mureş,pentru a da îndemnurile necesare preo-tului paroh Gheorghe Ile, pentru restau-rarea lăcaşului de cult.Luni, 29 august – La praznicul,,Tăierii capului Sfântului Proroc IoanBotezătorul”, Chiriarhul slujește și ros-tește cuvânt de învățătură sub titlul,,Cale tainică” la Sfânta Liturghiearhierească la Catedrala Veche dinArad, în fruntea soborului de preoţi şidiaconi ai parohiei. Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial 

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, august 2016

AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

ARAD - CENTRUL „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”:B-dul Revoluției, Nr. 30, Tel./Fax: +4 0257.466.784,Email: arad@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00
REȘIȚA - CENTRUL „SF. AP. PETRU ȘI PAVEL”: Str. Republicii, Nr. 1, Tel./Fax: +40255.255.135, Email: resita@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00

BUCUREȘTI - BASILICA TRAVEL: S . Doamnei, Nr. 20Tel./ Fax: +4021.316.35.03 Mobil: 0741 260 424, Email: office@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00www.pelerinaj.ro                          www.basilicatravel.ro

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” 
a Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou în Episcopia 
Caransebeșului, cu plecare din Arad, în care
aveți prilejul să vă închinați în Catedrala
Mitropolitană din Timișoara, Catedrala
”Schimbarea la Față” din Reșița și 
Catedrala episcopală din Caransebeș.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj nou la
Mănăstirea Lainici cu plecare din Arad.
Mănăstirea Lainici este sihastria unde a viețuit
Sfântul Cuvios Irodion, duhovnicul Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica, închinare la
moaștele Sfântului Irodion și la icoana Maicii
Domnului Grabnic Ascultătoare.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, participare la SfântaLiturghie la Biserica românească de laIerusalim, Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la Marele Praznic al NașteriiDomnului nostru Iisus Hristos în Biserica Nașterii din Betleem. Printre celelate obiective,menționăm: Câmpul Păstorilor, Grota Laptelui,Muntele Tabor, râul Iordan, Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri, Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta Cruce,Grădina Ghetsimani și Muntele Sion.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu închinare în Ierusalim - SfântulMormânt, Calea Crucii, Golgota, GrădinaGhetsimani; Nazareth - biserica unde SfântaFecioară Maria a primit Buna Vestire;Hozeva - moaștele Sfântului Ioan IacobRomânul; Betleem - Biserica Nașterii Domnului, precum și în alte minunate locuri.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă și Peninsula Sinai de 7 zile, cu trecere pela cele mai importante obiective: Lod, MunteleTabor, Mănăstirea Sfânta Ecaterina, Ierusalim,Drumul Crucii, Golgota, Sfântul Mormânt șiBiserica Învierii, Hozeva, râul Iordan, Bisericaortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem șiBiserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj la Mănăstirea Izbuc, cea
mai veche mănăstire din Ardeal, cu plecare
din Arad. În acest pelerinaj aveți prilejul să
participați la Sfânta Liturghie și să vă 
închinați la icoana făcătoare de minuni a
Maicii Domnului de la Mănăstirea Izbuc.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou la mormântul părintelui
Arsenie Boca, cu plecare din Arad. 
Mormântul părintelui Arsenie Boca se află la
Mănăstirea Prislop, ce a fost ctitorită de
Sfântul Nicodim de la Tismana în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea.


