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Anul XCIV (94)
SERIE NOUĂ

Puterea harică a apei sfinţite
În Biserica lui Hristos omul se pre-găteşte pentru viaţa de apoi prin Sfinte-le Taine, cu ajutorul cărora dobândeştede sus dar şi har. Afară de Sfintele Taine,tot ca un mijloc de câştigare a haruluidivin, mai sunt diferite forme de cult,care deasemenea tind la întărirea şi înăl-ţarea spirituală a omului spre cele înal-te, ca sfinţirea apei, sfinţirea bisericii şi

sfinţirea altor lucruri necesare cultuluidivin. Sfințirea apei s-a practicat de la înce-put, din prima zi a existenței Bisericii,curățindu-i de toate păcatele, atunci cânds-au botezat, pe un mare număr de creștini(Fapte, 2, 41 ; 4, 4). În textul de faţă voi face câteva referiri laslujba numită ,,Sfinţirea cea mare a apei”

care se săvârşeşte de două ori pe an, iar nu osingură dată, după cum se ştie în popor: maiîntâi, ea este săvârşită în ajunul Bobotezei, cuaceastă aghiasmă mare stropindu-se caselecredincioşilor, iar mai apoi, în ziua de Bobo-tează, aceasta din urmă fiind luată de cre-dincioşi acasă, pentru nevoile de peste an.Protos. Dr. Iustin PopoviciContinuare în pagina 3

La iniţiativa Preafericitului PărintePatriarh Daniel, în şedinţa de lucru din 29octombrie 2012, Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe Române a aprobat ca anul 2014 să

fie declarat Anul omagial euharistic (al Sfin-tei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şiAnul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brân-coveni în Patriarhia Română. În acest sens,Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un pro-gram-cadru naţional bisericesc care se vadesfăşura sub următoarele coordonate:În primul semestru al anului 2014, temava fi tratată sub genericul „Sfânta Spoveda-nie şi Sfânta Împărtăşanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic şi pasto-ral”. În al doilea semestru al anului 2014,tema va fi tratată complementar sub generi-cul Anul comemorativ al Sfinţilor MartiriBrâncoveni, la împlinirea a 300 de ani de lamartiriul lor. La Conferinţa pastoral-misionară semes-trială din primăvara anului 2014 se va tratatema „Anul omagial euharistic (al SfinteiSpovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii), iarconferinţa pastoral-misionară semestrială dintoamna anului 2014 va avea tema „Anulcomemorativ al Sfinţilor Martiri Brânco-veni”.În anul 2014, Patriarhia Română va orga-niza un congres euharistic internaţional, unsimpozion naţional şi o expoziţie naţionalădedicate „Anului comemorativ al SfinţilorMartiri Brâncoveni”, cu scopul valorificării

moştenirii istorice, spirituale şi culturale aepocii brâncoveneşti.Eparhiile şi instituţiile de învăţământ teo-logic ale Bisericii Ortodoxe Române vor

organiza în anul 2014 dezbateri, colocvii,seminarii şi expoziţii de icoane, fresce,mozaicuri cu tema „Anul omagial euharistic(al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtă-şanii)” şi „Anul comemorativ al SfinţilorMartiri Brâncoveni” în Patriarhia Română.Agenţiile de pelerinaj ale PatriarhieiRomâne vor organiza pelerinaje în ţară şistrăinătate la locurile unde au trăit mariduhovnici ai Ortodoxiei, precum şi la locu-rile legate de viaţa, martiriul şi moştenireaculturală a Sfinţilor Brâncoveni. În luna octombrie 2014, la PalatulPatriarhiei va avea loc şedinţa solemnă aSfântului Sinod în timpul căreia se va pre-zenta o sinteză a evenimentelor din eparhiiprivind Anul omagial euharistic (al SfinteiSpovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anulcomemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveniîn Patriarhia Română. Manifestările organizate în 2014 – Anulomagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi alSfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ alSfinţilor Martiri Brâncoveni în PatriarhiaRomână vor fi mediatizate de către Centrulde Presă BASILICA al Patriarhiei Române,mass-media bisericească eparhială şi presalaică.
BIROUL DE PRESĂ AL

PATRIARHIEI ROMÂNE

Rugăciunea Domnească pe care Însuşi Mântui-torul nostru Iisus Hristos a rostit-o oferă o dulce şisăţioasă hrană celui ce caută să-i pătrundă înţelesul.Pe cât este de strânsă în cuvinte, pe atât de cuprinză-toare este în semnificaţii, putând spune că este unrezumat al întregii Evanghelii. Aceasta cuprinde şaptecereri şi anume: teologia, înfierea, egalitatea cu înge-rii, desfătarea de viaţa veşnică, restaurarea firii ome-neşti, desfiinţarea legii păcatului şi suprimarea tira-niei diavolului.Teologia şi înfierea o cuprinde începutul rugă-ciunii: Tatăl nostru deoarece învăţăm în acelaşi timpcă Dumnezeu este după fire Tată al Fiului şi Purce-zător al Duhului Sfânt, iar după creaţie şi har e Tatălnostru şi noi suntem fiii Lui.Egalitatea cu îngerii este exprimată în cuvintele:Facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ, princare cerem să fim uniţi cu îngerii şi, aşa cum e făcu-tă voia lui Dumnezeu în cer de către îngeri, aşa se cadesă fie făcută şi de noi cei de pe pământ.Desfătarea de viaţa veşnică o cuprinde cuvântul:Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi.Restaurarea şi unirea firii noastre o arată cuvân-tul: Şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noiiertăm greşiţilor noştri, fiindcă atunci când iertăm pecei care ne-au greşit, suntem uniţi şi nu mai suntemseparaţi printr-o deosebire de voinţă individuală şi ale-gere liberă.Desfiinţarea şi îndepărtarea păcatului de la noi ocuprinde cuvântul: Şi nu ne duce pe noi în ispită,adică să nu îngădui să cădem în patimile cele cu voieşi arătăm că nu intrăm în ispita care vine de la legeapăcatului.Suprimarea şi desfiinţarea tiraniei diavolului oarată cuvântul: Ci ne izbăveşte de cel rău.În cererea a patra noi rostim acestea: Pâineanoastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi trebuieînţeleasă mai mult în sens spiritual, fiindcă Hristos estepâinea noastră, aşa cum El Însuşi o spune: Eu suntpâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană înpustie şi au murit. Pâinea care se coboară din cereste aceea din care, dacă mănâncă cineva, numoare. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât dincer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi înveci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţalumii este trupul Meu. (Ioan 6,48-51). Aşadar, înpâine este Trupul Său. Ne rugăm ca pâinea aceasta săfie dată zilnic celor ce vin la biserică şi care primescSfânta Euharistie, merinde pentru mântuire, în sen-sul de a nu ni se întâmpla o atât de mare cădere înpăcat, încât să nu ni se îngăduie împărtăşirea cu aceas-tă Pâine cerească: Că nu vin la Tine ca un nepăsă-tor, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă înbunătatea Ta cea nespusă, ca nu cumva, prea multăvreme rămânând departe de împărtăşirea Ta, săfiu prins de lupul cel nevăzut. (fragment din Rugă-ciunea a doua înainte de Dumnezeiasca Împărtăşirea Sfântului Ioan Gură de Aur).Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne previne,zicând: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţimânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sânge-le Lui, nu veţi avea viaţă în voi. (Ioan 6,53). De

aceea ne rugăm să ni se dea pâinea aceasta, adică peHristos, în fiecare zi, pentru ca fiind şi trăind în Hris-tos, să nu ne lipsim niciodată de sfinţirea cu TrupulSău.În dumnezeiasca Euharistie întreg Dumnezeu-omul intră, se amestecă şi se frământă cu omul întreg,luminează, străluceşte şi sfinţeşte ca un Soare toateputerile şi simţirile sufleteşti şi trupeşti ale omului şile preschimbă din stricăciune în nestricăciune. Deaceea, în sens principal şi prin excelenţă se numeştePâine spre fiinţăcuminecarea dumnezeiască cu prea-curatul Trup şi Sânge al Domnului nostru Iisus Hris-tos, fiindcă ea păstrează şi menţine fiinţa sufletului şi-i dă putere să facă poruncile Stăpânului şi orice altăvirtute. Aceasta este adevărata hrană a sufletului şi atrupului, precum spune Mântuitorul: Trupul Meu

este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevăratăbăutură. (Ioan 6,55). Se cade de aceea să alergăm frecvent la dumne-zeieştile Taine să ne împărtăşim din această Pâinespre fiinţă pe care o cerem de la Dumnezeu şi Tatălnostru cu frică şi cu dragoste până când Aceasta ecerută astăzi. Iar astăzi înseamnă: fiecare zi; întreagaviaţă a fiecărui om; întreg acest veac de acum carac-terizat de numărul şapte. În veacul viitor nu mai e azişi mâine, ci întreg veacul acela va fi o singură zi veş-nică aşa cum spunem când sunt puse în Sfântul Potirmiridele pentru cele nouă cete:....Dă-ne nouă să neîmpărtăşim cu Tine, mai adevărat, în ziua cea neîn-serată a împărăţiei Tale.Note bibliografice:Sfântul Teofan Zăvorâtul, Rugăciunea Dom-nească, trad.de Boris Buzilă, Ed. Anastasia, Oradea,1997.Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine- dosarulunei controverse, trad. de diac. Ioan I. Ică Jr,  Ed.Deisis, Sibiu, 2006. Diac. Dan-Marius Braiţ
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Prima lună a anului civil înscrie în răstim-pul ei figuri emblematice din istoria şi viaţaBisericii care au marcat existenţa ei până înzilele noastre. Este vorba de marii Părinţi aipustiei numiţi şi „dascăli ai pustiei”, care înmod paradoxal, au transformat acest spaţiunelocuit într-un „nou rai pământesc” dupăexpresia Sf. Ioan Hrisostom, într-o cetate a luiDumnezeu, într-o veritabilă academie duhov-nicească menită să împărtăşească Theologiaexperienţei. Ei descoperă omenirii un mod detrăire unic şi original, de cele mai multe ori deneimaginat pentru o minte obişnuită, fie ea şicreştină. Cu ce-i puteau atrage aceste întinderidezolante, lipsite de apă, fără urmă de iarbă,pârjolite de soarele arzător? Străbaterea lor nuputea însemna decât primejdii şi întâlnirea cufiinţe necunoscute şi duşmănoase. Dragosteapentru Mântuitorul Hristos, fără îndoială că-ifăcea pe sihaştrii să se ridice deasupra unor ast-fel de spaime; dragostea aceasta îi mâna să seafunde fără frică în aceste locuri. Plecarea lor îndeşert era definitivă, fără întoarcere, pentru atrăi şi a muri acolo, spre a vieţui numai pentruDumnezeu, ca nişte morţi pentru ei înşişi şipentru lume, pentru oameni şi pentru lucrurilelor. Acesta este evenimentul major ce se pro-duce la începutul secolului IV şi care va avearepercusiuni considerabile în istoria Bisericii şia spiritualităţii creştine.Pionierul acestui mod devieţuire este cuviosul Pavel Tebeul (prăznuit pe15 ianuarie) care s-a retras în deşert încă detânăr şi pe care îl întâlneşte avva Antonie, înain-te de anul 341, când acesta fusese călăuzit deDumnezeu mai adânc în deşert. Dacă luăm înconsiderare că în 341 Antonie avea 90 de ani,înseamnă că cuviosul Pavel s-a retras în pustieîn jurul anului 250.Primul monah în adevăratulsens al cuvântului este cuviosul Antonie celMare (prăznuit pe 17 ianuarie). Viaţa şi petre-cerea sa constituie punct de referinţă pentrumonahismul egiptean în special, dar şi pentrumonahismul creştin în general. Îşi datoreazărenumele biografiei pe care i-o consacră Ata-nasie cel Mare, episcopul Alexandriei, la câţi-va ani după moarte. Marele Antonie a trăit peste100 de ani (250-365). S-a născut într-o familiede creştini copţi, destul de înstărită. Rămâneorfan la optsprezece ani, împreună cu o sorămai mică; lucru care-l face şi mai sensibil lamesajul Evangheliei. Viaţa sa ascetică înregis-trează trei mari etape care-l pun în faţa noastrăca pe un theodidact prin excelenţă. Scrisorile şiapoftegmele sale, cu care de altfel se deschideşi seria Patericului, revelează o teologie cen-trată pe comuniunea sufletului cu SfântulDuh.Macarie Egipteanul, supranumit „celMare” (prăznuit pe 19 ianuarie), completeazăseria celor mai importante figuri ale monahis-mului egiptean. S-a născut în jurul anului 300,într-o familie modestă. Lui i se datorează înte-meierea comunităţii monahale din Sketis, locunde se retrage în jurul vârstei de 30 de ani. Tra-diţia creştină consemnează acest loc ca fiindunul din locurile pe unde a trecut Mântuitorulîmpreună cu Iosif şi mama Sa, în peregrinărilelor egiptene. Maica Domnului binecuvinteazăpustia arătând că aici va înflori o nouă viaţă.Celebritatea sa o putem deduce din cele scriseîn Pateric şi în Istoria lausiacă a lui Paladie,unde este numit „dumnezeu pe pământ” şi„copil bătrân”. Amintim şi pleiada de uceniciformaţi în jurul lui, nu mai puţini celebri: Sisoecel Mare, Moise Arapul, Pafnutie, EvagriePonticul, Ioan Casian, Paladie. Moare la 90 deani, în 390, după ce a suferit un scurt exil, în375, datorat persecuţiei ariene.O personalitatede prim rang în cadrul vieţii monastice pales-tiniene este cuviosul Eftimie cel Mare (prăznuitpe 20 ianuarie). Viaţa, petrecerea şi nevoinţelesale sunt descrise în cel mai mic detaliu, decătre Chiril de Scytopolis în scrierea sa Viaţacelui între sfinţi Părintelui nostru Eftimie, uce-nic şi următor al Sf. Sava cel Sfinţit. Originardin Armenia de Jos, Eftimie s-a născut ca rodal rugăciunilor părinţilor săi. De tânăr este rân-duit în slujba Bisericii, primind o educaţie alea-să. Ajunge la Ierusalim spre sfârşitul anului405, pe când avea vârsta de 29 de ani, fiind deja

hirotonit în treapta preoţiei. Eftimie aduce cusine o practică care avea să influenţeze consi-derabil monahismul din Iudeea: în cea de-aopta zi de la sărbătoarea Botezului Domnului,Eftimie se ducea, urmând pilda Domnului, înpustia cea mare, rămânând acolo până la Dumi-nica Floriilor, când cobora la Ierusalim. Estecunoscut ca un mare iubitor de linişte, dar şi caun mare făcător de minuni şi vindecător. Deşiucenicii lui întemeiază diverse chinovii şi chiarlavre, el preferă pustnicia. Împreună nevoitor îlare pe cuviosul Teoctist iar cel mai de seamăucenic la său este Sf. Sava cel Sfinţit. Trece lacele veşnice, la vârsta de 97 de ani.În şirul asceţilor din luna Ianuarie se adau-gă şi cuviosul Macarie Alexandrinul (prăznuitpe 19 ianuarie) care s-a nevoit în comunitateamonastică din muntele Nitriei, întemeiată deavva Ammon. Rămâne celebru prin replica pecare o primeşte de la demoni: „Macarie, ne-aibiruit!”, replică care arată înălţimea vieţuiriisale duhovniceşti. Cei doi asceţi sirieni, Efremşi Isaac, (prăznuiţi pe 28 ianuarie) îmbogăţescistoria monahismului, oferind fiecare o pildă cutotul deosebită: cel dintâi prin darul lacrimilor iarcel de-al doilea prin smerenia sa paradoxală,părăsirea episcopatului de dragul pustiei.Secolul XIV consemnează una din cele maifascinante figuri duhovniceşti ale sinaxaruluiortodox, marele ascet, nebun pentru Hristos,isihast şi văzător cu Duhul, cuviosul MaximCavsocalivitul sau „Arzătorul de colibe” (prăz-nuit pe 13 ianuarie), care s-a nevoit în SfântulMunte Athos. La fel de fascinantă este şi figu-ra marelui nevoitor rus, cuviosul Serafim deSarov (prăznuit pe 2 ianuarie) care a trăit cucâteva secole mai târziu, mai precis, sfârşitulveacului al XVIII-lea – începutul veacului alXIX-lea. Dacă Maxim Cavsocalivitul umbladin loc în loc arzând coliba în care a stat pen-tru scurta vreme, Serafim de Sarov stă nemiş-cat pe o piatră, în pădurile de pe malul râuluiSarovka, o mie de zile.Nu putem încheia această înşiruire de slă-viţi asceţi fără a aminti de cuvioasa Sinclitichia(prăznuită pe 5 ianuarie). A trăit în secolul al IV-lea, în preajma Alexandriei, unde s-a şi născut,într-o familie senatorială. La moartea părinţilorsăi se retrage într-un loc pustiu împreună cusora ei, care era oarbă. Este demnă de remarcatbărbăţia cu care a luptat împotriva ispitelor prinposturi lungi şi rugăciune. Patericul consem-nează o serie de apoftegme aparţinătoare ei,apoftegme caracterizate prin sobrietate, discer-nământ, rafinament şi gust special pentru com-paraţia edificatoare. Drd. Marcel Tang

Înainte de a intra în reflecţiile asupra Sfin-tei Liturghii, în a înţelege ce este ea, rolul eiîn viaţa creştină este nevoie a pune începutprin a arăta temeiul ei şi a celorlalte SfinteTaine în Iisus Hristos, Dumnezeu-om. Acesttemei stă în temeiul de neclintit al expresieică Adevărul este Persoana lui Iisus Hristos şică viaţa noastră înseamnă participare, expe-rienţă, comuniune cu Iisus Hristos ca per-soană şi viaţă.„Cuvântul s-a făcut trup şi s-a sălăşluitîntre noi”(Ioan 1,14) constituie baza şi nouabucurie a Bisericii El a lăsat Trupul Lui (Bise-rica) şi a trimis pe Duhul Său şi nu un sistemfilozofic şi nici n-a întemeiat o nouă religie.De la începuturi până astăzi o găsim strânsăîn jurului Mesei Domnului: „Şi stăruiau înînvăţătura Apostolilor şi în comuniune, înfrângerea pâinii şi în rugăciuni” ne spunefaptele apostolilor în capitolul 2,42. De atunciîn stare permanentă de ascultare ea, Biserica,ca trup a lui Iisus Hristos şi comuniune aDuhului Sfânt, e fidelă îndemnului Mântui-torului; de la Cina de Taină: „Aceasta săfaceţi întru pomenirea Mea”(Matei XXVI,26-28 şi cel...) Aici, în adunarea (sinaxa) ciliturgică, se găseşte izvorul vieţii, centrul ei,de aici decurge învăţătura nouă, harul ei sfin-ţilor şi modul în care ea se conduce. Adevă-rul ei este viaţă; împărtăşirea de viaţă:„Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţimânca trupul Fiului Omului şi nu veţi beasângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi.”(In. 6,53)Deci, Adevărul este viaţă, fiinţă şi dupăaceea expunere teoretică, epistemologie. Pen-tru Sf. Apostol Ioan Adevărul este identic cuviaţa cu fiinţa, el depăşeşte neajunsul cugetă-rii filozofice a lui Aristotel care vedea viaţa cao calitate adăugată fiinţei, nu fiinţa însăşi.Creştinul trebuie să le rostească dintr-o răsu-flare pe amândouă.Toată Evanghelia a 4-a, a Sfântului Apos-tol Ioan autentifică că cunoaşterea este „viaţăveşnică” sau „adevărata viaţă” însăşi IisusHristos s-a numit Calea, Adevărul şi Viaţa”(In. 14. 6)Dacă Sfântul Apostol Ioan vede Adevărulca praxis, trăire, ucenicul său Sfântul IgnatieTeoforul (sec. I bărbat catolic) îmbină cunoaş-terea şi viaţa într-o abordare antologică a Ade-vărului, viaţa înseamnă fiinţă veşnică, adicăfiinţa care nu moare. Iisus Hristos este Ade-vărul nu pentru că este un principiu epistemo-logic care explică universul, ci pentru că eleste viaţa  şi mulţimea fiinţelor îşi găseştesemnificaţia nestricăcioasă întru Iisus Hristos,care recapitulează (anakefaleosis) în întregimecreaţia şi istoria. Viaţa Sfintei Euharistii esteviaţa lui Dumnezeu Însuşi, ca viaţă de comu-niune divină.Sfântul Ignatie numea Euharistia „leac denemurire, doctorie pentru a nu muri”. SfântulIrineu de Lion (sec. II) a folosit teologia Euha-ristiei în luptă cu dochetismul şi gnosticismulcare arată că Hristos a avut trup aparent, ară-tând că Euharistia este cu adevărat Hristos, căEl este viaţă şi fiinţă în acelaşi timp, că El sedă ca viaţă, ca comuniune în Sfânta Euharistie.De aceea, când vorbim de hristologie,învăţătura despre persoana şi opera mântui-toare a lui Iisus Hristos nu înţelegem în primulrând a învăţăturii despre acestea în sens teore-tic, faptul că numai cuvintele scripturii ar fivehicule de comunicare a Adevărului până lanoi cum fac toate ereziile istoriei. Când  afirmăm că el este Adevărul, măr-turisim şi trăim învăţătura despre Iisus Hristosşi opera Sa ca existenţă personală, ce ni secomunică în relaţia Sa cu Trupul Său, Bise-rica. Dacă nu eşti în Biserică nu poţi vorbi deo realitate a experienţei personale a lui IisusHristos, ce se dă în Sfintele Taine, iar în modculminant în Sfânta Euharistie. Împărtăşindu-te de Iisus Hristos ca viaţă şi comuniune poţivorbi după aceea de o comunicare a Lui până

la noi şi prin cuvintele sale încorporate înScriptură sau în Tradiţie, de nu totul e verba-lism sectar, fraze învăţate mecanic din texteleScripturii, răstălmăcite după bunul plac.O, frate creştine nu tu defineşti modul şiparticiparea la viaţa lui Iisus Hristos. E dată înBiserică din ziua cincizecimii. Duhul Sfânt,este Persoana care umple distanţa dintre noi şiHristos, el realizează actul unirii şi participă-rii omului la Iisus Hristos în istorie. El aduceîn Biserică, ca realitate, ca viaţă, evenimentulIisus Hristos şi realizează în acelaşi timp exis-tenţa Sa personală ca trup sau ca comunitate.Iisus Hristos nu există mai întâi ca Adevăr şiapoi ca comuniune, El este simultan şi una şialta. Nu există distanţe între Hristos, Bisericăşi Sfântul Duh, cu atât mai mult între IisusHristos şi Sfântul Duh. De la întrupare şi pânăla cincizecime se poate urmări biblic aceastărelaţie existenţială, personală între Hristos şiSfântul Duh. Baza relaţiei de trimitere în lume,în Biserică e fundamentală pe relaţia lor însânul Sfintei Treimi.Atât de mare este taina lui Hristos încât elnu redefineşte separat prin el însuşi ci estepartea integrantă a iconomiei Sfintei Treimi. Avorbi despre Iisus Hristos înseamnă în acelaşitimp a vorbi despre Tatăl şi Duhul.Adevărul lui Iisus Hristos şi a SfântuluiDuh sunt identice şi de aceea Duhul Sfânt estenumit „Duhul Adevărului”(In.14.17...). Eidiferă numai după modul în care lucrează.Evenimentul cincizecimii la Faptele Aposto-lilor 2, arată acel lucru la modul cel mai con-cret. Existenţa lui Hristos vine în planulexistenţei noastre istorice nu abstract cumcred sectarii vorbind teoretic cuvintelescripturii într-o manieră individualistă, ci şiprin comunitate. Duhul Sfânt este ca dătător de putere, deviaţă ne face fiinţa să devină relaţională, pen-tru că El este în acelaşi timp ”comuniu-ne”(Kinonia: 2 Corinteni 13,13). Prin El nenaştem în Iisus Hristos în taina Sfântului Botezşi ne încorporăm în trupul lui istoric al lui IisusHristos care este Biserica aşa cum însăşi naş-terea lui Hristos a fost „din Duh”, pentru ca fie-care botezat să poată deveni el însuşi „Hris-tos”, adică fiinţă de comuniune şi prin urmare,de adevărată viaţă. De două mii de ani fiecareLiturghie, fiecare taină este un eveniment deCincizecime. Sfânta Liturghie îl revelează peHristos. Adevărul ca vizită, ca prezenţă şi rea-lism dar nu din afară ci ca „trup” adică interiorpropriei noastre experienţe, dar ca o comuniu-ne în interiorul Bisericii, a comunităţii ei şi nuîntr-o cunoaştere raţională sau într-o experien-ţă mistică interioară individuală ruptă de bise-rică ca comuniune cu Iisus Hristos în DuhSfânt. O asemenea formă de religie este natu-rism religios.Acest adevăr ajunge la noi ca rezultat alunei transmiteri istorice, dar istoria în înţelesulvieţii euharistice condiţionată de caracterul deanamnează (amintire) şi epicleză (invocare) alEuharistiei. În cadrul ei istoria încetează de amai fi o succesiune de evenimente care vin dintrecut în prezent în direcţie liniară. Adevărul nuvine la noi numai pe calea delegării: Hristos-Apostoli-Episcopi în desfăşurare liniară, elvine ca eveniment al Cincizecimii, adică ca ocoborâre a Duhului Sfânt, ce asumă istorialiniară într-un prezent hrismatic. Toate Sfin-tele Taine sunt evenimente harismatice, realităţiale Cincizecimii.De aici exigenţa şi responsabilitatea Bise-ricii în istorie faţă de ereziile care s-au rupt demisterul divin al Bisericii. Dogmele sale suntîn primul rând afirmaţii ce priveşte mântuireaomului, obiceiul lor este să elibereze chipuloriginal al lui Hristos, adevărul, de distorsiu-niile unor erezii, pentru a ajuta comunitateaBisericii să păstreze învăţătura corectă despreHristos şi prin urmare viaţa ca prezenţă a luiIisus Hristos în Biserică.Dr. Stelian Gomboş

Ianuarie, luna marilor asceţi Despre Sfânta şi 
Dumnezeiasca Euharistie
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Urmare din pagina 1Sfinţirea cea mare a apei, săvârşită depreoţi în ziua în care Mântuitorul Iisus Hris-tos a sfinţit firea apelor, botezându-Se înrâul Iordan, este oficiată numai în bisericăsau lângă o apă curgătoare curată. În cadrulacestei slujbe, spre deosebire de cea în carese sfinţeşte aghiasma mică, apa este sfinţităprintr-o dublă invocare a Duhului Sfânt. Ast-fel, aghiasma mare are o putere sfinţitoaredeosebit de mare, ea purtând în sine daruri-le minunate ale Duhului Sfânt cu mult maimult decât aghiasma cea mică.Apa este socotită un simbol al cultuluicreştin, folosindu-se şi întrebuinţându-se lacele mai multe acte liturgice. Temeiurile pentru întrebuinţarea apei încult sunt de natură biblică, patristică, istori-că şi simbolică. La început Duhul lui Dum-nezeu se purta deasupra apei, care era plinăde sfinţenie şi curăţenie; iar din rădăcinapomului vieţii din mijlocul raiului curgeaizvorul ce se ramifica în patru râuri ce adă-pau pământul şi-l făceau să rodească. După căderea în păcat a celei dintâiperechi de oameni, apa îşi păstrează carac-terul sfinţeniei şi curăţeniei de la început, însensul larg al cuvântului – deoarece atuncicând urmaşii lui Cain şi Set deveniseră atâtade răi, încât în cugetele lor concepeau numairău şi răutate, prin apa potopului s-a spălattot păcatul şi necurăţia.În Vechiul Testament apa era socotită camijloc de curăţire şi de împăcare. A fostîntrebuinţată la săvârşirea cultului divin, laaducerea jertfelor, la sfinţirea preoţilor şi lacurăţirea leprei. De aceea Psalmistul Davidscrie: ,,mai vârtos mă spală de fărădelegeamea şi de păcatul meu mă curăţeşte...”,,,Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi,spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada măvoi albi...”(Ps. 50, 3 şi 8). De asemenea,Domnul zice prin gura profetului Isaia: ,,Ceice sunteţi însetaţi, mergeţi la apă, şi cei carenu aveţi argint, mergeţi de cumpăraţi şi mân-caţi, mergeţi şi cumpăraţi fără de argint şifără preţ vin şi grăsime” ( Isaia 55,1).Dumnezeu a făcut nenumărate minunicu apă şi prin Moise, sluga Sa: a trecutMarea Roşie, a izvorât apă din stâncă, aîndulcit apa cea amară, a izbăvit pe Israil dela idolatrie cu apă şi foc. În Noul Testament, la malurile Iordanu-lui apare tânărul prooroc şi ascet Ioan Bote-zătorul, care spunea: ,, Eu vă botez cu apă,dar vine Cel ce este mai tare decât mine,Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureauaîncălţămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfântşi cu foc” (Lc. 3, 16).

Sfântul Evanghelist Matei ne relateazăcă Iisus a venit din Galileea la Iordan undeera Ioan botezând, cerând să fie botezat (cf.Matei 3, 13). ,,Iar botezându-Se Iisus, când ieşea dinapă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul luiDumnezeu s-a văzut pogorându-Se ca unporumbel şi venind peste El” (Matei 3, 16),iar glasul Tatălui din ceruri s-a auzit zicând:,,Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Caream binevoit” (Mt. 3, 17). Astfel, firea apelors-a sfinţit iar prin pogorârea Duhului Sfânt labotezul Domnului apa sfinţită a primit pute-re harică.De asemenea, pe vremea Mântuitorului,la marginea oraşului Ierusalim, lângă Poar-ta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieştese numeşte Vitezda, numită şi scăldătoareaoilor. În această scăldătoare la anumite inter-vale ,,se cobora îngerul Domnului şi tulbu-ra apa şi cine intra întâi, după tulburareaapei, se făcea sănătos, de orice boală eraţinut” (Ioan 5, 4). Adică, după sfinţire prinvenirea îngerului apa dobândea puterea devindecare şi iertare de păcate. Prin conlucrarea Fiului lui Dumnezeu,orbul din naştere primeşte vederea numaidupă spălarea în Lacul Siloamului. Fiul luiDumnezeu avea puterea de a-l vindeca şifără să-l fi trimis pe orb la lacul Siloam, însăa vrut să arate puterea harică a apei, unde secere şi conlucrează ajutorul Său, chiar nefi-ind de faţă, adică numai prin prezenţa Sanevăzută. Hristos trimite pe Duhul Său celSfânt să reverse izvoarele darului divin asu-pra celor ce îi imploră ajutor. Tot astfel, prinrugăciunile de invocare a slujitorilor Sfinte-lor Altare, apa primeşte dar de sfinţenie,sănătate, curăţire şi binecuvântare. Sfinţirea apei îşi are originea din cele maiîndepărtate timpuri ale creştinismului. ÎnConstituţiile Apostolice, printre altele se regă-seşte şi o rugăciune care poartă numele de,,Rânduială despre apă şi untdelemn a Apos-tolului Matei”. Putem fi ferm convinşi cărugăciunea nu îi aparţine Apostolului Matei,dar ea cuprinde o serie de elemente asemă-nătoare cu rugăciuni similare din perioadarespectivă, cum ar fi cele din ,,Evhologhio-nul” (,,Molitfelnicul”) Sfântului Serapion deThmuis sau cea cuprinsă în manuscrisulrămas anonim al operei ,,TestamentumDomini”. Aşadar, Sfinţirea apei sau Aghias-ma este atribuită Sfântului Apostol Matei:„Despre apă şi untdelemn hotărăsc eu, Mate-iu, ca să binecuvânteze, adică să sfinţeascăapa şi untul de lemn episcopul, iară dacălipseşte episcopul, atunci să o binecuvintezepreotul împreună cu diaconul”.

În Constituţiile Apostolice se află şi orânduială deosebită pentru sfinţirea apei.Efectele ce le produce apa sfinţită, deasemenea, sunt cuprinse în ConstituţiileApostolice: ,,Prin stropirea apei sfinţite secâştigă întărirea sănătăţii, vindecarea boa-lelor, depărtarea spiritelor şi a atacurilorrele” (Cartea VII, 29).,,Pravila bisericească” ne învaţă urmă-toarele: ,,Aghiasma, apa sfinţită prin slujbabisericească, se face când preotul cheamăasupra ei puterea Duhului Sfânt, pentru caea să aibă puterea de a sfinţi viaţa oameni-lor şi a naturii înconjurătoare, pentru ca elesă capete binecuvântarea Domnului”. Apaeste simbolul curăţirii sufleteşti, a promo-vării şi a sfinţirii vieţii.De o mare frumuseţe şi sub inspiraţiedivină sunt minunatele tropare de la sfinţireaapei celei mari: ,,Glasul Domnului peste apestrigă grăind...”, ,,Astăzi firea apelor se sfin-ţeşte şi se desparte Iordanul şi-şi opreştecurgerea apelor sale văzând pe Stăpânulbotezându-se...”, ,,Văzutu-te-au apele şi s-autemut...”, ,,Sfinţeşte-mă pe mine şi apeleMântuitorule”.Punctul culminant din actul sfinţirii apeişi cel mai important îl formează invocareasolemnă a Duhului Sfânt, prin cuvintele: ,,TuÎnsuţi, dar, Iubitorule de oameni Împărate,vino şi acum, prin pogorârea Sfântului TăuDuh, Care sfinţeşte toate, şi sfinţeşte apaaceasta”.Şi-i dă ei harul izbăvirii şi binecuvânta-rea Iordanului. Fă-o pe dânsa izvor de nes-

tricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare depăcate, vindecare de boli, diavolilor pieire,îndepărtare puterilor celor potrivnice, plinăde putere îngerească. Ca toţi cei ce se vorstropi şi vor gusta dintr-însa să o aibă sprecurăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vin-decarea patimilor, spre sfinţirea caselor şispre tot folosul de trebuinţă... Dă tuturorcelor ce se vor atinge de dânsa şi se vorstropi şi o vor gusta: sfinţire, sănătate, cură-ţire şi binecuvântare” (Rugăciunea dinMolitfelnic).Din cele expuse s-a putut constata în modtemeinic importanţa şi necesitatea apei sfin-ţite ca mijloc de curăţire trupească şi sufle-tească a creştinului. ,,Pentru că orice făptu-ră a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu estede lepădat, dacă se ia cu mulţumire; Căci sesfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prinrugăciune” (I Tim. 4, 4-5).Prin rugăciunile de binecuvântare, apasfinţită îşi păstrează frumuseţea, curăţeniaşi limpezeala vreme îndelungată, iar gustul eiare ceva specific ortodox şi divin.Aşadar, ,,să scoatem apă cu veseliedin izvoarele mântuirii” – apă sfinţită –după cum a zis Isaia prorocul, căci apaaceasta, având într-însa darul şi putereadumnezeiască a Sfântului Duh, a făcutadesea multe minuni, însănătoşind bol-navi, tămăduind răni, apărând de rele, denecazuri şi de primejdii şi să dobândimsfinţenie, sănătate, curăţenie şi binecu-vântare. Protos. Dr. Iustin Popovici

Puterea harică a apei sfinţite

Despre problemele sociale și morale ale tinerilor în secolul al XXI-lea
Fără îndoială că în spațiul creștin se discută maimulte aspecte ale crizei sociale și morale în rândul tine-rilor, așa că eu mă voi limita la unul singur dintre ele.Este greu de spus care fenomen a exercitat un impactnegativ mai puternic asupra idealismului natural al tine-retului: comunismul sau consumerismul. În orice caz,consumerismul este sistemul cu cel mai mare impact lanivel mondial și efectul său asupra tinerilor trebuie să fieanalizat. În general, tinerii sunt înzestrați cu o tendințănaturală spre idealism. Dar, în același timp, ei sunt des-tul de vulnerabili la influențele contrare. O parte a aces-tei vulnerabilități se datorează nivelului ridicat de acti-vitate hormonală din sistemele lor somatice aflate încreștere, dar și faptului că mielinizarea lobului pre-fron-tal și a celui frontal din creier nu se finalizează decâtdupă împlinirea vârstei de douăzeci de ani. Aceste ele-mente, însă, creează numai posibilitatea dezorientăriisociale și morale. Etosul creat de consumerism (capita-lismul societății de consum) profită de toate susceptibi-litățile și vulnerabilitățile omenești și le alimentează.Acest aspect al problemelor sociale și morale ale tine-retului modern va fi examinat pe scurt în cele ce urmea-ză. Când este pusă în discuție condiția umană, istorisi-rea biblică a Grădinii Edenului este întotdeauna un bunpunct de plecare. Fie că dorim să luăm povestea ad lit-

teram sau să o înțelegem ca pe o metaforă, ea este pur-tătoarea unor semnificații profunde referitoare la con-diția umană și, în special, la strădaniile tinerilor. Nuvom discuta aici istoria Edenului în detaliu; să analizămnumai ce ne transmite ea despre condiția noastră. Învreme ce ni se spune că Dumnezeu i-a creat pe Adam șipe Eva după chipul și asemănarea Sa, Biserica Ortodo-xă ne învață că ei erau asemeni tinerilor, imaturi, aflațiîn creștere și dezvoltare. Apoi apare imaginea unuicopac, desemnat drept „cunoașterea binelui și a răului”.Ni se mai spune că Adam și Eva urmau să primească dela Dumnezeu această cunoaștere când ar fi devenit sufi-cient de maturi pentru a-i face față și a o trata în modadecvat. Dar Satana, strămoșul industriei publicității, i-a ispitit pe primii oameni. „Nu vă încredeți în tatăl vos-tru. Nu e nimic rău în această cunoaștere, însă el nuvrea ca voi să o posedați.” El ar fi putut spune: „Nu văîncredeți în sistemul social și moral în care au trăit buni-cii voștri. Ei nu vor ca voi să vă distrați și să vă bucu-rați de viață.” Atunci, Adam și Eva au fost ispitiți cu ocontrafacere a ceva ce deja aveau. „Nu vă încredeți înDumnezeu, nu vă supuneți lui și veți fi precum Dumne-zeu”. Dar ei deja erau după asemănarea lui Dumnezeu.Cumva, însă, ei au uitat aceasta și au acceptat contrafa-cerea în locul darului adevărat. Ni se spune că Adam și

Eva au căzut, dar din ce au căzut? Și în ce au căzut? Eiau căzut dintr-un etos al iubirii altruiste într-o nouă con-diție a egoismului, egocentrismului și iubirii de sine. Șice moștenim noi mai presus de toate din această căderea umanității? Obișnuita folosire greșită a energiilor noas-tre. Aceasta este natura efectivă a ceea ce numim„păcat”: obișnuita folosire greșită a energiilor noastre.Pe scurt, ei au căzut într-o lipsă de autenticitate a vieții.Orice ar crede cineva că ne transmite istorisirea Grădi-nii Edenului, este clar că ea vorbește despre lupta socia-lă și morală a tineretului, despre egoismul și dragosteade sine care au intrat în natura umană într-un mod pro-fund. Condiția normală a omenirii, ne spune istorisirea,ar fi un etos al iubirii altruiste, care l-ar conduce peindivid la cel mai înalt nivel al vieții sociale și morale:iubirea aproapelui, iubirea aproapelui ca pe sine însuși.Când Hristos a spus că Legea constă în aceasta: a-L iubipe Domnul Dumnezeu cu toată ființa noastră, să neiubim (să prețuim și să hrănim) aproapele ca pe noi înși-ne și apoi, când a spus „Precum voiţi să vă facă vouăoamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Luca 6:31), și „săvă iubiți unii pe alții”, El de fapt ne chema să ne întoar-cem la etosul Paradisului. Arhim. Dr. Teofan MadaContinuare în pagina 4
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Urmare din pagina 3Dar ce altceva ne mai spune istorisirea Edenului desprenatura noastră? Satana a așezat în sufletele noastre dorințe careau făcut ca emoțiile noastre naturale să devină patimi. Cuvân-tul „patimă” înseamnă „suferință”. Satana ne-a indus dorințecare provoacă suferință umană interioară, dorințe care nu pot fide fapt îndeplinite, oricât de des le-am ceda. Această suferințăumană interioară, patimile, pot determina o persoană să se scu-funde într-o amărăciune profundă. O astfel de amărăciune nepoate împinge să căutăm să ne îndeplinim dorințele și să ate-nuăm suferința patimilor încercând să le satisfacem. Cum con-tribuie consumerismul la toate acestea și cum cauzează el dezo-rientarea socială și morală? Parțial îmbolnăvindu-ne de maladiagoanei după fericire a umanității. Desigur că nu e nimic rău îna cunoaște fericirea. Totuși, pentru a ajunge la adevărata ferici-re, omul trebuie mai întâi să fie mulțumit. Mulțumirea este o pre-misă obligatorie pentru adevărata fericire. Maladia goanei dupăfericire survine atunci când omul crede că îndeplinirea dorințelorsale îl va face fericit. Ca sistem economic și social, consume-rismul cere ca oamenii să consume. Ei trebuie să consume maimult decât au nevoie și chiar mai mult decât își doresc în rea-litate, fără a lua în considerare distrugerea mediului înconjură-tor sau suferința pe care le-ar putea-o provoca generațiilor vii-toare. Trebuie să fim conștienți că industria publicității, care esteasemeni șarpelui din Eden, angajează atât psihologi, cât și psi-hiatri pentru a studia cum se pot spori dorințele și patimileomului. Marketingul nu poate stimula mulțumirea, ci numaidorințele și patimile. Dar pentru ca sistemul să prospere, el tre-buie să intensifice patimile și dorințele oamenilor și, în acelașitimp, să se asigure că ele nu vor putea fi îndeplinite niciodată.De fericire trebuie să ne despartă mereu numai încă o achiziție.Prin urmare, industria trebuie să învețe cum să exploatezeegoismul și egocentrismul naturii umane căzute.Cine este cel mai vulnerabil la o astfel de publicitate? Tine-rii. Eu nu au încă suficientă experiență și maturitate pentru a facefață cu ușurință unui program de propagandă și îndoctrinare carealimentează dorințele și patimile lor deja puternice și irezistibile.

Și cum ar putea să îi facă față, de vreme ce, pe parcursul ulti-mului secol și la începutul secolului al XXI-lea, lumea adultăși-a abandonat responsabilitățile și a căzut în amăgirea de a pre-tinde că încă este tânără, urmând excesele dorinței necontrola-te și ale patimilor nedisciplinate? Acesta este motivul pentrucare, cel puțin în Europa sau America, vedem reclame careîncep astfel: „dacă îl dorești, înseamnă că ai nevoie de el”. Dece mulți tineri, în ciuda tuturor acestor presiuni și ispite, își păs-trează totuși înaltul idealism al tinereții și găsesc un etos socialmai moral? Pentru că nu suntem în totalitate robii naturii căzu-te. Dumnezeu ne-a înzestrat și cu o altă parte a naturii noastre,pe care Biserica Ortodoxă o numește „ipostas”. Ipostas-ul, pecare îndrăznim să îl definim drept un dar al harului, reprezintăcalitatea noastră de ființă individuală. El este cel care ne permitesă avem un grad de libertate din constrângerile și forțele natu-rii umane căzute. Având grijă să nu uităm cât de puternică a fostlupta noastră personală în tinerețe, putem oferi îndrumare fărăa deveni fanfaroni, moraliști sau ipocriți. Nu-i putem conside-ra pe toți tinerii la fel, nici măcar pe cei care au probleme și para duce o viață dominată de egoism și iubire de sine. Fiecare esteo individualitate cu propriul său „ipostazis”. Nu ar trebui să nepermitem să cădem în păcatul „moralismului” (care nu este ace-lași lucru cu moralitatea). Mai degrabă, acei adulți care sunt încădornici și apți de a-și asuma responsabilitățile vârstei adulte șiale maturității, trebuie să redescopere rolul de conducere pro-priu adulților, atât de adesea abandonat în zilele noastre. Dacălumea adultă nu poate da dovadă de un anume grad de discre-ție, control și disciplină a sinelui, atunci cum putem aștepta catânăra generație să posede aceste calități? De la cine să leînvețe? Și totuși, mulți dintre tinerii noștri le stăpânesc, făcân-du-i de rușine pe mulți adulți. Care sunt armele noului „șarpedin Eden”? Televiziunea, fără îndoială, folosirea greșită a com-puterului și orice mijloc de publicitate care caută să sporeascădorința și patimile. Amintiți-vă ce am spus mai devreme: că ceeace moștenim mai presus de toate din căderea umanității estefolosirea greșită curentă a energiilor noastre. Astfel, în realita-te lupta se dă pentru folosirea corectă a acestor energii. Nu este

vorba doar de un aspect moral aici. Este o chestiune foartepractică și pragmatică. Discreția, controlul și disciplina de sinesunt cu toate necesare nu numai pentru ca orice societate să con-tinue să existe, ci și pentru individ, dacă el sau ea nutrește o câtde mică speranță de a duce o viață autentică, o viață înzestratăcu înțeles și cu adevărata fericire. În acest sens, voi afirma că ane întemeia educația numai prin prisma moralității, nu esteîntotdeauna un demers util. Și ea trebuie inclusă în educație, dartrebuie să predăm moralitatea nu numai ca definiție a ceea ceeste „bun/rău”, ci și dintr-un punct de vedere personal-prag-matic, ca un concept ce face referire la însăși calitatea vieții. Într-un fel sau altul, dascălii, părinții și preoții trebuie să învețe săcontracareze amăgirile oferite într-un mod atât de convingătorde către industria publicității și de către promisiunile contrafă-cute ale consumerismului. Trebuie să recunoaștem idealismulînnăscut și natural al tinerilor și să căutăm să îl hrănim cu dra-goste, încredere și entuziasm. În fine, noi toți, și în special pări-nții și preoții noștri trebuie să învețe acel mare dar vindecătoral iubirii compasionale. O asemenea iubire are puterea de apătrunde în sufletul altei persoane și de a sădi acolo sămânțarenașterii morale.Dacă este să mai adaug ceva acestor idei, aș oferi următoa-rele cugetări:Tineretul este înzestrat cu o înclinație naturală spre idealism,care trebuie alimentată, niciodată descurajată, fiind considera-tă „naivă”. Adulții trebuie să accepte în totalitate responsabilitățile vâr-stei adulte, cu discreția, disciplina și controlul de sine propriimaturității. Industria publicității este noul „șarpe al Edenului”. Capitalismul consumerist, cu toate beneficiile sale materiale,creează și un etos al egoismului, egocentrismului și iubirii desine. El alimentează dorințe necontrolate și patimi neînfrânate. Nu posedăm nicio altă forță sau putere pentru a ajuta la vin-decarea spirituală și la renașterea morală a unei alte ființe decâtdarul iubirii compasionale. Arhim. Dr. Teofan Mada

Despre problemele sociale și morale ale tinerilor în secolul al XXI-lea

Parohia Dezna este situată în par-tea de sud-est a judeţului Arad, la poa-lele dealului Ozoi, pe care se înalţăruinele cetăţii de odinioară. Localita-tea este menţionată pentru prima datăîn 1261 (villa Desna), iar cetatea în1318. Dezna a fost rezidenţă dome-nială catolică, cu o cetate regală maiîntâi, apoi nobiliară (sec. XV-XVI),cu o comunitate catolică aparţinătoa-re de Episcopia de Agria, care era plă-titoare de dijme aceleaşi biserici, şicu locaşul de cult al catolicilor, care nuputea fi decât actuala biserică paro-hială, preluată mai târziu de cătreromânii ortodocşi din sat. Aceasta aputut avea loc, cel mai târziu, în primajumătate a secolului al XVIII-lea,când i-a fost schimbat şi hramul, din„Sfânta Treime” în „Pogorârea Sf.Duh”. În conscripţia din 1755, epis-copul Sinesie Jivanovici o menţio-nează că „judecând după altar”, înce-puturile ei ar fi fost catolice, avândrezerve faţă de apartenenţa locaşuluila cultul ortodox la începuturile sale.Până la realizarea transferului, comu-nitatea ortodoxă frecventa o bisericăde lemn situată în Coul Deznei, locaşintrat definitiv în memoria colectivă.Referitor la vechimea bisericii, for-mele arhitecturale şi cercetările arheo-logice o plasează în secolului al XIV-lea. Cercetările demonstrează că înfaza iniţială, biserica a funcţionat cu unplan alcătuit dintr-o navă dreptun-ghiulară cu contraforturi la colţurilede vest şi un altar prevăzut de aseme-nea cu contraforturi de colţ, prezentândpe latura de nord şi un contrafort asi-metric cu rol de întărire a zidului res-pectiv. Momentul înălţării bisericii estedatat şi de descoperirea unei necropo-le mai vechi, având ca inventar fune-rar o monedă emisă de Carol Robertde Anjou, datată 1332, dată care devi-ne terminus post quem pentru ridica-rea bisericii în a doua jumătate a seco-

lului al XIV-lea. Săpăturile arheologice evidenţiazămai multe faze de construcţie şi însecolele XV-XVIII. La sfârşitul seco-lului al XV-lea au fost dărâmate înîntregime zidurile în elevaţie şi biseri-ca a fost reconstruită pe fundaţiile celeivechi din secolul al XIV-lea, renun-ţându-se numai la contrafortul asime-tric de pe latura de nord. Din aceastăetapă se păstrează numai laturile desud şi est, precum şi câteva asize dinlatura de nord a navei, împreună culatura de nord a altarului. În etapa atreia, în interiorul bisericii s-a construitun amvon legat cu un zid aşezat înfaţa altarului, ce a constituit probabil,o catapeteasmă de zidărie aşezată înfaţa arcului triumfal. În secolul alXVIII-lea, în urma demolării laturiide vest şi a dublării faţadei cu un nouzid decalat către vest cu circa unmetru, s-au dărâmat şi cele patru con-traforturi de colţ de la navă şi de laaltar. Data acestor transformări esteindicată de anul 1769 săpat cu literechirilice într-un fragment de crucerefolosit ca material de construcţie înconstrucţia noului zid de sud al navei.Tot atunci s-a deschis şi uşa de pe latu-

ra de nord. În 1850, an inscripţionat înexterior pe turnul-clopotniţă, nava afost prelungită spre vest cu o nouăîncăpere cuprinzând deasupra şi tru-nul-clopotniţă înglobat în interior iarcomunicarea cu vechea navă a fostrealizată prin desfacerea pe toată lăţi-mea zidului de vest refăcut în 1769. În interiorul bisericii, încă mai potfi văzute vestigiile unui ansamblu pic-tural dar, desele intervenţii ale credin-cioşilor, l-au acoperit aproape în între-gime cu var. Bolta altarului arereprezentată scena Încoronării Fecioa-rei Maria de către Sfânta Treimeînscrisă în medalion şi încadrată decei patru Evanghelişti, care la rândullor, sunt încadraţi în chenare dreptun-ghiulare. Atât medalioanele cât şiEvangheliştii sunt încadraţi de undecor de vrejuri vegetale. Pe pereţii naosului, la baza bolteisemicilindrice, sunt reprezentate 12scene din viaţa Mântuitorului dar dincauza stării avansate de degradare nuse poate distinge decât scena Răstig-nirii Domnului între doi tâlhari (pere-tele de nord, în dreptul uşii). Deasupracorului, în formă semicirculară, estereprezentată Maica Domnului împreu-

nă cu Sf. Apostoli. Mai întâlnim moti-ve decorative vegetale redate într-ostilizare pur populară, simbolizând înaceste interioare pictate prezenţa natu-rii. Pictura este executată direct pe ten-cuiala atât a bolţii cât şi a naosului.Iconostasului, din lemn, are o pic-tuiră ce se desfăşoară în trei registresuprapuse. În primul registru situat înpartea superioară, este reprezentatăSfânta Treime încadrată de doi pro-roci, iar în partea secundară alţi patruproroci, doi de o parte, doi de cealal-tă. În mijlocul celui de-al doilea regis-tru este reprezentată Răstignirea Dom-nului Iisus Hristos încadrat de MaicaDomnului (dreapta) şi Sf. Ioan Bote-zătorul (stânga). Deasupra braţului ori-zontal al crucii este reprezentareaantropomorfă a soarelui (dreapta) şiluna (stânga). De o parte şi de alta aRăstignirii se află reprezentaţi câte trei

proroci. În fundal se vede cetatea Ieru-salimului. În al treilea registru suntreprezentaţi cei 12 Apostoli aşezaţi subarcade şi încadrând un Iisus Învăţătorîn odăjdii arhiereşti. Pe uşile împără-teşti sunt reprezentaţi Sf. Evanghelişti,iar pe cele diaconeşti Sf. ArhanghelGavriil (stânga) şi Sf. Arhaghel Mihail(dreapta). Iconostasul este pictat înîntregime pe pânză de cânepă şi lipităpe scânduri. Pictura bolţii semicilindrice a nao-sului este executată pe scândură şi pe

pânză de cânepă folosită la acoperireagolurilor ce despart scândurile. Pe axulcentral al registrului, est-vest, într-unmedalion circular, apare Maica Dom-nului având de-o parte şi de alta pe Sf.Ev. Luca (dreapta) şi Sf. Ev. Marcu(stânga), urmând, tot în medalion cir-cular, Sf. Arhanghel Mihail încadratde Sf. Ev. Ioan (dreapta) şi Sf. Ev.Matei (stânga) tot în medalioane cir-culare. În mijlocul bisericii, înspre ico-nostas, într-un medalion dreptunghiu-lar, este reprezentat Iisus Hristosarhiereu, încadrat de doi îngeri suflândîn trâmbiţe şi aşezaţi în medalioanecirculare. Urmează reprezentareaantropomorfă a Soarelui, întâlnit des înxilogravurile populare din secolele alXVIII-lea şi al XIX-lea. Ne aflăm în faţa a trei faze de exe-cuţie a picturii bisericii. Cea maiveche este cea de pe pereţii naosuluişi bolta altarului ce poatedata din secolul al XVII-leasau poate mai veche. Pictu-ra iconostasului şi cea de pefundalul corului pot fi dinperioada renovării din 1769şi se aseamănă mult în con-cepţie şi stil cu pictura ico-nostasului de la biserica delemn din Groşeni datoratăzugravului David de la Cur-tea de Argeş care a activat şiîn părţile de sud ale Bihoru-lui. Bolta semicilindrică a naosuluipoate fi din prima jumătate a secolu-lui al XIX-lea, executată eventualodată cu reparaţiile şi modificările rea-lizate în în acea perioadă.Credem că biserica, în interior,pictura, mai ales cea de pe pereţii nao-sului şi bolta altarului, necesită urgentecercetări şi realizarea unui proiect derestaurare, în caz contrar, aceastaurmând a fi compromisă, dispărând dincauza neglijenţei.
Preot dr. Pavel Vesa

Monumente bisericeşti - Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” de la Dezna
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Anul Nou 2014
În noaptea dintre ani, Înalt-

preasfinţitul Părinte dr. Timotei

Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,
s-a aflat în mijlocul clerului şi
credincioşilor prezenţi în număr
mare la Catedrala arhiepiscopală
„Sfânta Treime” din Arad.
Respectând hotărârea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, a oficiat Slujba la tre-
cerea dintre ani, înconjurat de un
sobor de preoţi şi diaconi. Inalt-
preasfinţia Sa a rostit un cuvânt
despre ,,Anul împăcării şi al
comuniunii”, prezentând iniţia-
tiva conducerii bisericeşti
privind Anul  2014 - ca An oma-
gial euharistic (al Sfintei
Spovedanii şi al Sfintei
Împărtăşanii) şi Anul comemo-
rativ al Sfinţilor Martiri Brân-
coveni în Patriarhia Română”,
făcând totodată urările cuvenite
şi dând îndrumările legate de
viaţa creştină în cursul anului
care a început. 

În ziua de Anul Nou Înalt-
preasfinţitul Părinte Arhiepiscop
Timotei a oficiat Liturghia Sfân-
tului Vasile cel Mare la Cate-
drala arhiepiscopală ,,Sfânta
Treime” din oraşul de reşedinţă.
În cuvântul adresat credin-
cioşilor, sub titlul ,,Întru numele
Domnului”, înţelegând ieşirea
din anul vechi şi intrarea în cel
nou pentru un creştin ce poartă
numele Mântuitorului, potrivin-
du-şi viaţa după chipul Acestuia.

În acest sens s-a tâlcuit şi
numele Domnului, ca Mântuitor
şi Uns al lui Dumnezeu, potrivit
şi înţelesului praznicului Tăierii

împrejur cea după Trup a Dom-
nului, şi a anului nou, întregind
cu icoana Sfântului Vasile cel
Mare, după cum a arătat chiri-
arhul. 

În seara zilei, la reşedinţa
chiriarhală a avut loc îndătinata
Recepţie de Anul Nou, oferită
de către Inaltpreasfinţitul Timo-
tei preoţilor şi credincioşilor. 

Praznicul Bobotezei la  Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime”
La sărbătoarea BotezuluiDomnului,  ÎnaltpreasfinţitulPărinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului a oficiatSfânta Liturghie şi slujba Aghi-asmei Mari la CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime”din Arad, în fruntea unui soborde preoţi şi diaconi, şi a sute decredincioşi.În cuvântul de învăţătură,Înaltpreasfinţia sa a vorbit despreAghiasma Mare şi trăirea sub-limităţii slujbei, ca şi a TaineiSfântului Botez pentru fiecarecreştin şi obştea întreagă avândvederea cerului deschis al Orto-doxiei, prin glasul Părinteluiceresc şi harul Duhului Sfânt,întărirea Cuvântului Întrupat.

Referindu- se la rânduiala sluj-belor din ziua de Bobotează, înmod special la slujba Sfinţiriicelei Mari a Apei, a arătat că

aceasta cuprinde citiri sfinte dinVechiul Testament, prefigurândapa sfinţită, citiri din Noul Tes-tament, prelucrate în rugăciuniînălţătoare dintre cele mai fru-moase ale Bisericii. În încheiere, ÎnaltpreasfinţitulTimotei a adresat credincioşilorprezenţi în număr impresionant,părinteşti binecuvântări şi doriride propăşire materială şi spiritu-ală.
Boboteaza la străvecheaMănăstire arădeanăHodoş-Bodrog

Sute de credincioşi din împre-
jurimi au participat, luni, 6 ianua-
rie 2014, la Sfânta Liturghie
săvârşită la străvechea Mănăstire
Hodoş-Bodrog. An de an vin tot
mai mulţi credincioşi la Sfânta
Mănăstire în ziua de Bobotează,
deoarece aici s-a îndătinat, cu

binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Arhiepiscop Timotei, şi la
iniţiativa părintelui stareţ arhim.
Nestor Iovan, o frumoasă tradiţie,
şi anume, ieşirea în procesiune la
Râul Mureş, unde se face Slujba
de sfinţire a Aghiasmei Mari. Şi în
acest an, după săvârşirea Sfintei
Liturghii, preoţii şi credincioşii,
avându-l în fruntea soborului pe
Preacuviosul părinte stareţ arhim.
Nestor Iovan, au ieşit în apropierea
Râului Mureş.După săvârşirea Slujbei desfinţire a Aghiasmei Mari, părin-tele stareţ a adresat credincioşilorun bogat cuvânt de învăţătură,amintind printre altele şi motivaţiapentru care se iese la Râul Mureş:,,la mănăstirea noastră, întrucât

suntem în apropierea unui râu, amîndătinat acest obicei de a ieşi înprocesiune în ziua de Bobotează,pentru a face  sfinţirea AghiasmeiMari”. Credincioşii prezenţi, într-obună rânduială şi cu multă răbda-re şi-au luat Aghiasmă Mare pecare o păstrează la loc de cinste încasele lor şi o folosesc la nevoie,după rânduiala Bisericii.
Lucrările Consiliului şiAdunării Eparhiale în Arhiepiscopia Aradului

În zilele de 17-18 ianuarie, subpreşedenţia ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, la reşedinţa arhiepisco-pală şi la Centrul Eparhial dinArad, s-au derulat lucrările Con-siliului şi ale Adunării Eparhialeale Arhiepiscopiei Aradului,moment de bilanţ anual desfăşu-rat potrivit rânduielilor bisericeştişi bun prilej de trecere în revistă aceea ce s-a realizat în domeniile:administrativ-bisericesc, cultural-pastoral, economic şi de asistenţăsocial-filantropică din Eparhie înanul 2013.
ŞEDINŢA CONSILIULUI EPARHIAL

Întruniţi în şedinţă ordinară,sub preşedenţia Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Arhiepiscop Timotei,

membrii aleşi ai ConsiliuluiEparhial, împreună cu membriiPermanenţei Consiliului Eparhialşi Părinţii Protopopi, au avut caprincipal punct pe Ordinea de ziaudierea, anali zarea şi definiti-varea Rapoartelor Generale aleSectoarelor administraţieieparhiale,  în vederea prezentăriiacestora spre ratificare AdunăriiEparhiale.  În deschiderea lucrărilor Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei asalutat pe cei prezenţi şi a sublini-at importanţa acestei şedinţe deanaliză şi bilanţ asupra unei activ-ităţi desfăşurate pe parcursul unuian, cu concluziile şi măsurile cese vor adopta pentru o activitatesusţinută în viitor. Continuare în pagina 6

Actualitatea eparhială
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Urmare din pagina 5Sub coordonarea Înaltpreas-finţiei Sale, lucrările s-au desfăşu-rat pe parcursul întregii zile.Părintele Protos. Teodor Vid,consilier administrativ-bisericesc, aprezentat Raportul General asupraactivităţii din Sectorul Administra-tiv-Bisericesc: situaţia statistică aunităţilor şi a locaşurilor de cult dincuprinsul eparhiei, a personaluluibisericesc deservent, după vechimeşi grade profesionale de încadrare,activitatea de pregătire şi per-fecţionare a clerului, activitatealiturgică, canonică, juridică şi disci-plinară în cuprinsul eparhiei, situaţianumirilor, încadrării, completăriiposturilor clericale şi neclericale,viaţa monahală, alte probleme careintră în competenţa administrativ-bisericească.Părintele Protos. Dr. IustinPopovici, consilier cultural, aprezentat Raportul anual al Sec-torului Cultural-Educaţional. În celeopt capitole ale Raportului a fostevidenţiată activitatea pastoral-misionară la nivelul CentruluiEparhial, la protopopiate şi parohii,desfăşurată sub auspiciile ,,AnuluiOmagial al Sfinţilor Împăraţi Con-stantin şi Elena” şi ale ,,Anuluicomemorativ Dumitru Stăniloae”,activitatea educaţională în şcolileteologice ale eparhiei şi cea depredare a Religiei în şcoli, relaţiileinterconfesionale, activitatea de per-fecţionare în latura cultural-teolog-ică prin editarea şi desfacerealucrărilor teologice şi a cărţii reli-gioase, activitatea mass-media, con-servarea patrimoniului bisericesccultural mobil şi imobil, activitateabibliotecii şi arhivei eparhiale. Părintele Teodor Faur, con-silier economic, în Raportul cuDarea de seamă pe anul 2013, asupus analizei situaţia economică aeparhiei, bugetul anual de veniturişi cheltuieli, administrarea imo-bilelor eparhiale, gestionareaîntregului patrimoniu bisericesc lanivelul parohiilor, la protopopiateşi la Centrul eparhial. De aseme-nea, o atenţie deosebită a fost acor-dată respectării disciplinei finan-ciare la oficiile protopopeşti, în

mod special achitării sarcinilorsociale asupra drepturilor salarialeale personalului bisericesc. Activitatea eparhială din anul2013 desfăşurată în Sectorul sociala fost cuprinsă în Raportul generalprezentat de către PărinteleGabriel Mariş, consilier social. Aufost prezentate principalele coor-donate ale unei preocupări susţin-ute în latura social-filantropică şide caritate creştină: coordonareaactivităţii de acordare a asistenţeireligioase în instituţii bugetare, laprotopopiate şi parohii, a acti-vităţilor şi proiectelor cu caractercaritabil, educaţional sau umanitariniţiate în cadrul Sectorului social.După prezentarea şi analizareaRapoartelor anuale ale SectoarelorConsiliului Eparhial, şedinţa a con-tinuat cu soluţionarea unor proble-me curente care intră în compe-tenţa acestui for deliberativeparhial: ratificarea înfiinţării unorparohii, rearondarea altora, numirişi transferări de personal bisericesc.
ŞEDINŢA ADUNĂRIIEPARHIALE

În ziua de sâmbătă, 18 ianuariea.c., în sala de lectură a biblioteciiCentrului Eparhial, s-au desfăşuratlucrările Adunării Eparhiale, orga-nul deliberativ pentru toate proble-mele administrative, culturale, eco-nomice, social-filantropice şipatrimoniale ale eparhiei.Lucrările au fost precedate,conform rânduielii statornicite, cuslujba de Te Deum, oficiată decătre un sobor de preoţi în paracli-sul ,,Sfânta Treime” al reşedinţeiarhiepiscopale, la care a participatÎnaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei, înconjurat de mem-brii Adunării Eparhiale şi de cei aiPermanenţei Consiliului Eparhial. În cuvântul rostit în deschiderealucrărilor, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Preşedintele AdunăriiEparhiale, după ce a salutat pe ceiprezenţi a făcut o retrospectivă sin-tetică, arătând cele mai importanterealizări administrative, cultural-pastorale, economice şi sociale aleeparhiei, care au marcat anul 2013.După aceea, în lumina programu-

lui-cadru elaborat de către SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Româ-ne, a prezentat obiectivele stabilitepentru anul 2014 declarat în Patriar-hia Română ca ,,Anul omagialeuharistic (al Sfintei Spovedanii şial Sfintei Împărtăşanii)” şi ,,Anuluicomemorativ al Sfinţilor MartiriBrâncoveni”.Din încredinţarea PreşedinteluiAdunării Eparhiale, PărinteleArhim. Dr. Teofan Mada, vicaradministrativ, a dat citire Raportu-lui de Sinteză al activităţii sectoa-relor administraţiei eparhiale peanul 2013.

După citirea mesajelor îndăti-nate, de fiască ascultare şi conlu-crare la întărirea vieţii bisericeşti,transmise din plenul AdunăriiEparhiale, Întâistătătorului Biseri-cii Ortodoxe Române, Preaferici-tului Părinte Patriarh Daniel şiÎnaltpreasfinţitului Părinte Nico-lae, Mitropolitul Banatului şi a Pro-cesului-Verbal al ultimei şedinţe,lucrările au continuat pe comisii:Administrativ-Bisericească, Cultu-ral-Educaţională, Economică,Socială şi Comisia de Validare. Încadrul comisiilor, după analizareaRapoartelor Generale de activitate,au fost elaborate Proiecte de

Hotărâri, cărora li s-a dat citire înplenul Adunării Eparhiale. Dupăluările de cuvânt ale: Pr. Prof. Dr.Ioan Tulcan, decanul Facultăţii deTeologie Ortodoxă din Arad;prof.univ. dr. Aurel Ardelean,Preşedintele Universităţii VasileGoldiş; ec. Nicolae Ioţcu, preşedin-tele Consiliului Judeţean Arad; ec.Iosif Matula; I. Micurescu; TeodorPăiuşan ş.a., asupra unor aspectedin conţinutul acestora, Proiectelede Hotărâri au fost aprobate în una-nimitate, devenind astfel acte nor-mative cu aplicabilitate în întreagaEparhie. În încheiere, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei amulţumit tuturor membrilorAdunării Eparhiale pentru contri-buţia adusă bunei desfăşurări alucrărilor, cu îndemnul ca cele pro-puse să devină înfăptuire, sprefolosul întregii Eparhii. 
Cuviosul Maxim Mărturisitorul prăznuit la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea”

Ziua de 21 ianuarie aducecu sine pomenirea Cuv. MaximMărturisitorul. Acesta a fost ales,încă din 2004, ca prim hram alParaclisului Facultății de TeologieOrtodoxă Ilarion V. Felea dincadrul Universității Aurel Vlaicudin Arad. Pentru aceasta, școalateologică arădeană a îmbrăcat șianul acesta haine de sărbătoare. În

ajunul prăznuirii au fost săvârșiteslujbele Vecerniei cu Litie și Utre-nia cu priveghere. A urmat, dedimineață, slujba Sfintei Liturghii,oficiată de Înaltpreasfințitul Părin-te Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, înconjurat de unsobor de preoți și diaconi, profesoriși absolvenți ai facultății arădene. La momentul predicii, ÎPS Sa aadresat celor prezenți un bogatcuvânt de învățătură, în care aamintit câteva dintre aspecteleprincipale ale acestei sărbători:„Prăznuim astăzi pe unul dintremarii Părinții ai Bisericii, Cuv.Maxim Mărturisitorul, care este

legat mai ales de Teologie, și cinsteFacultății de Teologie din Arad căs-a oprit asupra lui pentru a-l aveaca ocrotitor duhovnicesc. Sf.Maxim, prin teologia lui, a reușit sărăspundă marilor întrebări nunumai ale timpului său ci și chiarcele care se pun astăzi...”.În finalul cuvântului, ÎPSTimotei a amintit că anul acestaeste închinat Tainelor Spovedanieiși Împărtășaniei, şi după pilda Cuv.Maxim suntem chemați să fim maiconștienți de ceea ce înseamnăadevărata pocăință ca mijloc pentruprimirea lui Hristos în noi”.
Sfântul Apostol Timotei - ocrotitorulspiritual al ÎnaltpreasfinţituluiPărinte ArhiepiscopTimotei 

Ziua de 22 ianuarie a fiecăruian este înscrisă în calendarul Bis-ericii noastre ca fiind ziua deprăznuire a Sfântului Apostol Tim-otei, ucenicul cel iubit al SfântuluiApostol Pavel.Ziua aceasta este o zi de marebucurie pentru preoţii şi credin-cioşii Arhiepiscopiei Aradului,întrucât Întâistătătorul Arhiepisco-piei Aradului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte  Timotei, încă din anul1969, de la slăvita zi de prăznuirea naşterii Sfântului Ioan Boteză-torul (24 iunie), are rânduit caocrotitor de suflet pe Sfântul Apos-tol Timotei. Şi în acest an, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, a fost

înconjurat cu multă dragoste deoficialităţile judeţene şi locale,reprezentanţii celorlalte culteistorice din municipiu, aflându-nela jumătatea Săptămânii de rugăci-une pentru unitatea creştină,reprezentanţi ai şcolilor dineparhie, ostenitorii CentruluiEparhial, preoţii, monahii şi mon-ahiile din Eparhia Aradului.Chiriarhul  a rostit un cuvânt demulţumire deosebit de bogat înconţinut, atât prin adâncimeacugetării teologice cât şi prin îndem-nurile părinteşti deosebit de sensi-bile ce au fost adresate celor prezenţi.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Din partea Permanenţei Cen-trului Eparhial a luat cuvântulpărintele Protos. Teodor Vid, con-silier administrativ-bisericesc alArhiepiscopiei Aradului.Mulţumind mai întâi BunuluiDumnezeu pentru toate binefac-erile revărsate asupra părinteluinostru sufletesc, Îl rugăm pe El,Dătătorul a tot binele, săîntărească prin Harul Său ceresc,pe ierarhul nostru, cu zileîndelungate şi cu sporite puterisufleteşti, spre slujirea cât mairodnică a Bisericii strămoşeşti şia semenilor noştri şi să ne trăi-ască Întru Mulţi şi BinecuvântaţiAni!
Întru Mulţi Ani, Stăpâne!

Unirea Principatelor Române, sărbătorită de arădeni
Cu acest prilej, în fiecare an,la 24 ianuarie,  arădenii îşiamintesc de cei care s-au străduitpentru realizarea Unirii Princi-patelor Române. Unirea ŢăriiRomâneşti cu Moldova, înfăptu-ită la 24 ianuarie 1859, repre zin-tă actul politic care stă la bazaRo mâ niei moderne. Împre-jurările istori ce nu au permisunirea simultană a ce lor trei ţăriromâne, astfel că statul na ţionalromân s-a format treptat, uni readin 1859 desăvârşindu-se în1918, când lupta pentru unitateapoporului român a fost încu-nunată de victorie. Aradul sealiniază oraşelor care marcheazăuni rea înfăptuită de AlexandruIoan Cu za printr-o serie deevenimente. Ast fel, mani-festările dedicate zilei de 24 ian-uarie au îneput la ora 10.30, peplatoul din faţa Palatului Ad min-is tra tiv, prin intonarea im nuluide stat, în prezenţa Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei,Arhiepiscop al Aradului, care arostit rugăciunea de binecu-vântare şi un cuvânt de învăţă-tură, înconjurat fiind de oficial-ităţile judeţene şi locale.  Încontinuare, muzeograful Bog danIvaşcu a susţinut o prezentareprivind însemnătatea zi lei de 24ianuarie.

Unirea Principatelor Românereprezintă unificarea vechilorPrincipate, Moldova și Ţara Ro -mânească, într-un PrincipatUnit. 
Săptămâna de rugăciune pentruunitatea creştinilor 

Având ca temă de reflecţieîntrebarea adresată de SfântulApostol Pavel corintenilor: „Oares-a împărţit Hristos?”(1 Corin-teni 1,13), în perioada 18-25ianuarie s-a desfăşurat şi în Arhie-piscopia Aradului Săptămâna derugăciune pentru unitatea creşti-nilor.În municipiul Arad, programulde rugăciune s-a desfăşurat în con-formitate cu calendarul aprobat dereprezentanţii cultelor istorice.Astfel, la Săptămâna derugăciune au participat reprezen-tanţii Bisericilor: OrtodoxăRomână, Ortodoxă Sârbă, Roma-no-Catolică, Greco-Catolică,Evanghelică-Luterană, Reformată,precum şi reprezentantul Comu-nităţii Evreilor din Arad.Subliniind tradiţia seculară debune relaţii între cultele şi etniilecare convieţuiesc în Arhiepisco-pia Aradului, Î.P.S. Timotei Sevi-ciu – Arhiepiscop al Aradului aparticipat la această octavă derugăciune comună, îndemnândcredincioşii spre bună şi dreaptăvieţuire, spre păstrarea valorilorevanghelice, povăţuindu-i, toto-dată, la mărturie comună, la paceşi bună înţelegere.

Sărbătorirea a trei 
evenimente 
deosebite la 

Seminarul Teologic
Ortodox 

Cu binecuvântarea şi înprezenţa Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei, SeminarulTeologic Ortodox Arad a organi-

zat în data de 24 Ianuarie 2014 ser-barea tradițională a lunii Ianuarie,în cadrul căreia s-au pomenit treievenimente deosebit de importante,care au marcat și marchează istoria,cultura și teologia Bisericii noastre

ortodoxe românești: ziua de 15 Ian-uarie 1850 – nașterea poetuluinațional Mihai Eminescu, 24 Ian-uarie 1859- ziua Unirii Princi-patelor Române și SărbătoareaSfinților Trei Ierarhi- 30 Ianuarie afiecărui an. Serbarea a fost  prezen-tată de PC. Pr. Prof. Dacian-Emil-ian Nan. La final PC. Pr. Prof.Pompiliu Gavra,directorul Semi-narului, a vorbit despre importanțacelor trei evenimente, după care le-a mulțumit tuturor pentru prezențăși l-a rugat pe ÎnaltpreasfințitulPărinte Arhiepiscop Timotei să ros-tească un cuvânt de binecuvântare.
Sfinţii Trei Ierarhisărbătoriţi la Facultatea de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea”  

Facultatea și Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad si-au ser-bat, alături de toate instituțiile deînvățământ teologic din țară șistrăinătate, hramul, de prazniculSfinților Trei Ierarhi, Vasile celMare, Grigorie Teologul și IoanGură de Aur. Aceștia au devenitdin anul 1936 ocrotitorii instituți-ilor de învățământ teologic orto-

dox din întreaga lume,  în semn derecunoaştere a importanţei opereilor pentru teologia ortodoxă.Serbarea hramului a debutat înajun, cu slujba Vecerniei cu Litie,săvârșită în Paraclisul Facultății.

De dimineață, în Catedrala Vechedin Arad, au fost oficiate slujbaUtreniei și Sfânta Liturghiesăvârșite de către ÎnaltpreasfințitulPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhie-piscop al Aradului, împreună cupărinții profesori ai celor douăinstituții teologice. La momentulcuvenit ÎPS Timotei a hirotonit întreapta diaconiei pe prof. univ. dr.Cristinel Ioja, de la Facultatea deTeologie din Arad. În cuvântul deînvățătură ÎPS Sa a arătat că „Bise-rica-i cinstește pe Sfinții Trei Ierarhica și mari părinți ai ei, ceea ce scoa-te în evidență o calitate aparte a lor,anume că prin toată viața, slujirea șiteologia lor au dat mărturie deînvățătura cea adevărată, de unita-tea ce trebuie să guverneze în Bise-rica lui Hristos și de o înaltă cuge-tare academică”.  Răspunsurileliturgice au fost date de corulbărbătesc al masteranzilor, condusde Conf. univ. dr. Mircea Buta.După oficiul liturgic, în AulaFacultății de Teologie a urmat con-ferința îndătinată. În prezidiul aces-tei manifestări academice s-au aflatArhiepiscopul Aradului, ÎPS Dr.Timotei Seviciu, DecanulFacultății, Pr. Prof. univ. dr. IoanTulcan, Directorul Seminarului, Pr.Prof. Gavra Pompiliu și Președin-tele Senatului Universității Aurel

Vlaicu din Arad, Diac. Prof. univ.dr. Cristinel Ioja.Referatul susținut de PC Pr.Ion Lazăr, duhovnicul studenților afost pus sub titlul „Sfinții TreiIerarhi - Modele de viețuire duhov-nicească și slujire preoțească”. 
După această prezentare a

urmat un scurt concert al corului
masteranzilor, presărat cu trei lec-
turi din operele teologice ale celor
Trei Ierarhi pomeniți. La finalul
programului, părintele decan a
mulțumit Înaltpreasfințitului Părin-
te Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu
pentru binecuvântarea oferită, pre-
cum și participanților: dascăli, stu-
denți, elevi și credincioși pentru
prezență, evocând bucuria duhov-
nicească adusă de un astfel de
moment, invocând mijlocirea aces-
tor sfinți protectori ai teologiei
întru dăinuirea și prestigiul școlii
teologice arădene ce continuă să
slujească misiunii prezente și vii-
toare a Bisericii. Protos. Dr. Iustin Popovici
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Preafericitul Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Româ-ne, i-a acordat, recent, într-un cadrusolemn, la reşedinţa Patriarhală dinBucureşti, d-lui Prof. univ. dr. AurelArdelean, Rector fondator - Preşe-dintele Universităţii de Vest „VasileGoldiş” din Arad, Medalia şi DiplomaOmagială „Sfinţii Împăraţi Constan-tin şi Elena”, cu ocazia anului omagial„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”,la împlinirea a 1700 de ani de la Edic-tul de la Mediolanum.   Medalia şi Diploma omagială„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”au fost acordate în semn de respectpentru activitatea d-lui Prof. univ. dr.Aurel Ardelean, Rector Fondator –Preşedintele UVVG, desfăşurată încadrul Universităţii de Vest „VasileGoldiş” din Arad şi a Bisericii Orto-doxe Române. Ca expresie a ataşamentului şi acontribuţiei aduse în cadrul Bisericii

Ortodoxe, respectiv a Eparhiei Ara-dului, dl. prof. univ. dr. Aurel Ardeleana fost ales membru în Adunarea Epar-hială a Episcopiei, respectiv a Arhie-piscopiei Aradului, în mai multe legi-slaturi. A făcut parte, de asemenea, şidin Consiliul Eparhial fiind raportorulComisiei culturale a Adunării Epar-hiale, calitate pe care a deţinut-o înpermanenţă cât a avut mandat în Adu-narea Eparhială.Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,Rector fondator – Preşedintele Uni-versităţii de Vest „Vasile Goldiş”, încalitatea de membru al Adunării Epar-hiale a fost ales şi membru în Consi-liul Eparhial din cadrul Arhiepisco-piei Aradului. Din această poziţie, înmai multe legislaturi, dl. profesorAurel Ardelean a fost ales membrual Adunării Naţionale Bisericeşti careprezentant al Arhiepiscopiei Aradu-lui. Activitatea d-lui profesor Aurel

Ardelean, în cadrul structurilor ierar-hice ale Arhiepiscopiei Aradului şi alePatriarhiei Române, s-a concretizat înînfiinţarea centrului „Vasile Goldiş”,în cadrul Centrului Eparhial cu sediulla Arhiepiscopia Aradului, pentru stu-diul documentelor arhivei Arhiepis-copiei. Intervenţiile domniei sale saufost salutare şi decisive în ridicareaEpiscopiei Aradului la rangul deArhiepiscopie, precum şi datorită par-teneriatului de excepţie pe care l-aridicat între Universitatea de Vest„Vasile Goldiş” şi Arhiepiscopia Ara-dului, parteneriat rezultat şi din cali-tatea pe care o deţine ArhiepiscopulTimotei Seviciu, de membru fondatoral Universităţii. La festivitatea omagială dedicatăîmplinirii a 95 de ani de la MareaUnire, Înalt Preasfinţitul Timotei Sevi-

ciu, în răspunsul adresat, în urma con-feririi Medaliei şi Diplomei „95 deani de la Marea Unire”, a specificatimportanţa legăturii dintre Universi-tatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Cen-trul Eparhial al Arhiepiscopiei Ara-dului ca o împlinire a dezideratuluilui Vasile Goldiş de a pune bazeleunui învăţământ universitar la Aradaxat pe principiile şi valorile moraleicreştine. Înalt Preasfinţitul TimoteiSeviciu a subliniat faptul că prof. univ.dr. Aurel Ardelean, Rectorul fondator– Preşedintele Universităţii, continuăaceste legături pe care Vasile Goldiş,în calitate de secretar consistorial le-aavut cu Episcopia şi cu episcopii de laArad, exprimându-şi întreaga gratitu-

dine faţă de faptul că Universitateade Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prinrectorul fondator, cooptează în acţiu-nile de largă deschidere ale Universi-tăţii şi Episcopia, Eparhia Ortodoxă. La festivitatea de oferire a pre-

miilor academice din cadrul „GaleiPremiilor Academice 2013”, organi-zată în Aula „Ştefan Cicio Pop”, dincadrul UVVG, când Înalt Preasfinţi-tului Timotei Seviciu i s-a acordat odiplomă pentru activitatea depusă lapromovarea imaginii Universităţii deVest „Vasile Goldiş”, ArhiepiscopulAradului a scos în evidenţă legăturape care Universitatea o are cu CentrulEparhial, exprimată între altele şi prinfaptul că Patriarhul României esteDoctor Honoris Causa al Universită-ţii de Vest „Vasile Goldiş” iar profe-sorul Aurel Ardelean a fost răsplătit, înanul 2013, pentru activitatea depusă înarealul Bisericii Ortodoxe Românecu cea mai înaltă distincţie a Patriar-

hiei Române pentru laici, DiplomaOmagială „Sfinţii împăraţi Constantinşi Elena”, conferită într-un cadru fes-tiv la reşedinţa Patriarhală din Bucu-reşti. Daniel Albu

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a acordat d-lui Prof. univ.dr. Aurel Ardelean, Rector fondator - Preşedintele UVVG, Medalia şi Diploma Omagială „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” - cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române pentru laici  

Miercuri, 1 ianuarie – Înaltprea-sfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei aslujit şi predicat la Slujba de Te-Deumla cumpăna dintre ani la CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime”. Înziua de Anul Nou slujeşte şi predicăîn Catedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime”. Asistă la Slujba Vecernieila Catedrala Veche Arad-Centru.Seara are loc tradiţionala recepţie cuprilejul Anului Nou, la reşedinţaarhiepiscopală, oferită ostenitorilorCentrului eparhial, preoţilor, re -prezentanţilor autorităţilor locale şicredincioşilor.

Duminică, 5 ianuarie – a slujit şipredicat la Sfânta Liturghie la Mănă-stirea Arad-Gai. Slujeşte la sfinţireaAghiasmei celei Mari, pentru  nevoilecredincioşilor. Luni, 6 ianuarie – La sărbătoareaBotezului Domnului,  Înaltpreasfinţit-ul Părinte dr. Timotei Seviciu, a ofici-at Sfânta Liturghie şi slujba Aghias-mei Mari la Catedrala Arhiepiscopală„Sfânta Treime” din Arad, în frunteaunui sobor de preoţi şi diaconi, şi amulţimii de credincioşi.Marţi, 7 ianuarie - Asistă la sluj-ba Utreniei şi a Sfintei Liturghii, la Cate -drala Veche Arad-Centru. Participă laun mic program de colinde la bisericasârbească din Arad şi transmite urărilecuvenite credincioşilor ortodocşi sârbi,cu prilejul prăznuirii Naşterii Domnu-lui, după calendarul vechi. Joi, 9 ianuarie – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.Sâmbătă, 11 ianuarie – săvârşeşteslujba Vecerniei la Catedrala Arhiepis-copală.Duminică, 12 ianuarie - Înalt-preasfinţia Sa dr. Timotei Seviciu, aslujit şi predicat la paraclisul spitaluluiMunicipal din Arad. Slujba Vecernieila catedrala Arhiepiscopală.

Luni, 13 ianuarie – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.Joi, 16 ianuarie - Prezidează Per-manenţa Consiliului eparhial, în vede-rea pregătirii şedinţei Consiliului şiAdunării eparhiale.Vineri, 17 ianuarie - Prezideazăşedinţa anuală de lucru a ConsiliuluiEparhial.Sâmbătă, 18 ianuarie - Asistă laslujba de Te-Deum în Paraclisul Reşe -dinţei Eparhiale, cu prilejul deschideriilucrărilor Adunării Eparhiale. Prezideazălucrările anuale ale Adunării Eparhiale.Oferirea recepţiei tradiţionale, la reşe-dinţa eparhială, membrilor Consiliului şiAdunării Eparhiale.Duminică, 19 ianuarie – Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie în Paro-hia Horia, prot. Arad. La final, are locsfinţirea noului aşezământ ridicat încurtea bisericii şi destinat programelorparohiale şi activităţilor de protocol.Marţi, 21 ianuarie – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la Paracli-sul Facultăţii de Teologie cu prilejulpomenirii Sf. Cuv. Maxim Mărturisi-torul, ocrotitorul acestui sfânt locaş. Miercuri, 22 ianuarie– participă laSfânta Liturghie şi Te-Deum la Cate-drala Veche Arad-Centru. Oferirea

recepţiei la reşedinţa arhiepiscopală şirostirea cuvântului cuvenit de mulţumi-re pentru felicitări cu prilejul zilei ono-mastice, tuturor ostenitorilor CentruluiEparhial, reprezentanţilor autorităţilorlocale, reprezentanţilorcultelor istoricedin municipiu (aflându-ne în Săptămâ-na de rugăciune pentru unitateacreştină),  reprezentanţiilor ai instituţii-lor de învăţământ, preoţilor, monahilorşi monahiilor din Eparhia Aradului.Joi, 23 ianuarie - Participă la şe-din ţa de lucru a Sinodului Mitropolitan.După aceasta ÎPS Timotei, asistăîmpreună cu ceilalţi ierarhi al Mitro-poliei Banatului la binecuvântareacapelei de rugăciune amenajată încadrul sediului Asociaţiei ,,MemorialulRevoluţiei 16-22 Decembrie 1989”,din Timişoara, în amintirea eroilorRevoluţiei din decembrie ‘89.Vineri, 24 ianuarie -  Participă lafestivităţile organizate de prefecturaJudeţului Arad, pe platoul din faţa Pala-tului administrativ, cu prilejul zilei UniriiPrincipatelor Române, unde oficiazăslujba de Te-Deum şi rosteşte un cuvântfestiv. În seara zilei, asistă la un pro-gram festiv susţinut de către elevii Semi -narului Teologic Liceal Arad, în salafestivă a şcolii, cu prilejul zilei UniriiPrincipatelor Române. La final, chiri-

arhul adresează dascălilor şi elevilorun cuvânt de felicitare şi binecuvântare.Sâmbătă, 25 ianuarie – participăla Slujba Vecerniei la CatedralaArhiepiscopală.Duminică, 26 ianuarie – Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie în Paro-hia Arad-Şega II. Hirotoneşte în treap-ta diaconiei pe tânărul teolog Silviu-Raul Pele.Luni,  27 ianuarie – Slujeşte laSfânta Liturghie împreună cu Prea -sfinţitul Părinte Episcop Lukian Pan-telici, în Biserica Sârbească din Arad,cu prilejul pomenirii ctitorilor şi Sfân-tului Sava. La momentul cuvenit ros-teşte un cuvântul  potrivit praznicului.Miercuri, 29 ianuarie – participăla Slujba Vecerniei la Catedrala VecheArad-Centru.Joi, 30 ianuarie– cu prilejul hramu-lui şcolilor teologice ,,Sfinţii Trei Ierarhi”,ÎPS Timotei slujeşte şi predică la CatedralaVeche din Arad, în fruntea soborului depreoţi şi diaconi, dascăli ai Facultăţii şiSeminarului arădean. La momentulcuvenit ÎPS Timotei a hirotonit în treaptadiaconiei pe prof. univ. dr. Cristinel Ioja,de la Facultatea de Teologie din Arad.Vineri, 31 ianuarie – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.
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