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SERIE NOUĂ

I. Sensul termenuluiÎn sine, „euharistie” înseamnă: recunoştinţăsau gratitudine şi, prin extensie, aducere de mul-

ţumire. Acest ultim sens, cel mai obişnuit în grea-ca profană, se întâlneşte şi în Biblia grecească, înspecial în legătură cu relaţiile umane (II Mac 2,27;12,31; Fapte 24,3; Rom 16,4). Faţă de Dumnezeu,aducerea de mulţumire (II Mac 1,11; I Tes 3,9; ICor l, 14; Col 1,12) ia în mod obişnuit forma uneirugăciuni (I Tes 5,17s; II Cor 1,11; Col 3,17 etc),fapt ilustrat foarte clar de începutul epistolelorSfântului Apostol Pavel (de ex. I Tes 1, 2). Ea seuneşte atunci firesc cu binecuvântarea care cele-brează „faptele minunate” ale lui Dumne zeu,căci aceste fapte minunate se exprimă pentru omîn binefaceri ce îmbogăţesc lauda cu recunoştin-ţă. În aceste condiţii, aducerea de mulţumire esteînsoţită de o „anamneză” care evocă trecutul (Idt8, 25s; Apoc 11, 17 şi urm.), iar mulţumirea(eucharistia) se contopeşte cu binecuvântarea(eulogia) (1 Cor 14, 16 şi urm.). „Eulogia-euha-ristie” se întâlneşte în mod deosebit la ospeţeleiudeilor, unde binecuvântările aduc laudă şi mul-ţumire lui Dumnezeu pentru hrana pe care o dăoamenilor.Această utilizare interschimbabilă a celordouă cuvinte, mulţumire şi binecuvântare, se regă-seşte în relatările evanghelice care anticipează sau

se referă direct la Sfânta Împărtăşanie (cf. Mt 4, 19par. In 6, 11.23 15, 36;  Mt 15, 36 par. Mc 8, 6 şiMt 26, 26-27 par. I Cor 10, 16; 11, 24). Până la

urmă, cuvântul „euharistie” este cel care a preva-lat în desemnarea de către Biserică a sfintei taineinstituite de Mântuitorul Iisus Hristos în ajunulmorţii Sale. Dar să reţinem că acest termen expri-mă în primul rând o laudă a faptelor minunate alelui Dumnezeu, iar apoi o mulţumire pentru bine-le dobândit de oameni. Prin acest act decisiv princare a hotărât ca roadele  morţii sale răscumpără-toare să fie împărtăşite prin mijlocirea hranei,Mântuitorul săvârşeşte şi  fixează pentru veacuriaceastă oferire a Sa şi a tuturor lucrurilor adusă caofrandă lui Dumne zeu, care constituie esenţalucrării sale de mântuire: în persoana Sa jertfită pecruce şi în Euharistie, întreaga omenire şi creaţia,în întregul ei, se întorc la Tatăl.II. Sfânta Euharistie, taină a hrăniriiInstituită în cadrul unui ospăţ, Euharistia esteun rit de hrănire. În toată antichitatea, în special înlumea semitică, omul a recunoscut hranei o valoa-re sacră, ea fiind socotită un dar de viaţă datoratmărinimiei divine. Pâinea, apa, vinul, fructele,etc. sunt bunuri pentru care este binecuvântatDumnezeu. Pr. Adrian MURGContinuare în pagina 2

Sfânta Euharistie.Valenţe biblice 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-ne a proclamat anul 2014 Anul omagial euha-ristic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  Împăr-tăşanii) şi Anul comemorativ al SfinţilorMartiri Brâncoveni în Patriarhia Română.La 15 august 2014, se împlinesc 300de ani de la moartea mucenicească, la Con-stantinopol1, a Voievodului Ţării Româneşti,Constantin Brâncoveanu, împreună cu fiii săi,Constantin, Ştefan, Radu şi Mateiși cu ginerele său, sfetnicul Iana-che Văcărescu, una dintre cele maicumplite tragedii pe care le-acunoscut istoria poporului român,însă o tragedie frumoasă pentrumărturisirea dreptei credințe înBiserica neamului românesc.Este un fapt cunoscut și recu-noscut astăzi unanim, că artabizantină și cultura Bizanțului, îngeneral, reprezintă o punte de legă-tură între Orient și Occident, dar șiîntre spiritualitatea antică, orien-tală, ebraică, elină, romană și ceamodernă. Tot mai mulți istorici,teologi, literați și specialiști ai mul-tor domenii culturale aduc în dis-cuție faptul că Bizanțul a repre-zentat după vechea Eladă, unul dinleagănele de seamă ale civilizațieiuniversale și că Roma romană afost urmată de Roma bizantină2,aria culturală bizantină extinzân-du-se pe un mare spațiu geograficși de timp.Constantin Brâncoveanu a fostun neîntrecut sprijinitor şi ocrotitor al oameni-lor de cultură. În perioada sa au trăit la Bucureştinumeroşi învăţaţi străini, greci şi de alteneamuri, fie reprezentanţi ai culturii italiene,fie ai celei greceşti, toţi sprijiniţi material dedomnul român. Dar, pe lângă învăţaţii străini, întimpul domniei lui şi-au desfăşurat activitateanumeroşi oameni de carte români, între ei senumără unchiul său, stolnicul Constantin Can-tacuzino, renumit istoric, cu studii la Padova,

care a început o Istorie a Ţării Româneşti, darn-a ajuns să scrie decât o parte din ea; fraţiiRadu şi Şerban Greceanu, primul din ei fiind,,cronicarul oficial” al domniei lui Brâncovea-nu, cu o în semnată lucrare istorică; Radu Popes-cu, cu o cronică privind întreaga istorie a ŢăriiRomâneşti; fraţii David şi Teodor Corbea, fiiiunui preot din Braşov; renumitul psalt ,,Filotheisin Agăi Jipăi”, de la care a rămas prima Psal-

tichie românească cunoscută; episcopii Mitro-fan şi Damaschin de la Buzău; mitropoliţii Teo-dosie şi urmaşul său, marele cărturar Antim,originar din Iviria, românizat şi identificat întrutotul cu năzuinţele credincioşilor pe care-i păs-torea, la care se adaugă mai mulţi copişti de ma -nuscrise româneşti, clerici sau mireni.Arhid. prof. drd. Tiberiu ArdeleanSeminarul Teologic Ortodox AradContinuare în pagina 2
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Botezul, Mirungerea și Euhari-stia sunt cele trei Taine prin care celce crede în Hristos este unit deplincu El sau introdus deplin în Biserică.Ele mai sunt numite și cele trei Taineale inițierii. Dacă Mirungereaurmează Tainei Botezului și oferăputerea dezvoltării vieții celei înHristos primită prin Botez, prinEuharistie se desăvârșește aceastăviață ca unire deplină cu Hristos saucu Biserica. „În Botez cel ce crede înHristos moare păcatului, dar prinEuharistie, omul renăscut în Hristosși întărit prin Duhul Sfânt nu se maiunește cu Hristos care Se naște șimoare pentru păcatele noastre, ci cuHristos care moare la sfârșitul acti-

vității Sale, pentru a învia la viațaeternă”1. Euharistia nu este atât pen-tru viața reînnoită de pe pământ, câtpentru viața de veci, pentru ridicareadeasupra vieții pământești. Euhari-stia ne face părtași Învierii lui Hris-tos ca s-o purtăm ca pe o putere cene conduce la Dumnezeu. Uniți cuHristos în Euharistie vom primimoartea ca pe un dar al Tatălui carenu ne mai înspăimântă fiindcă sun-tem purtătorii trupului lui Hristos celînviat: „Cel ce Mă mănâncă peMine, viu va fi prin Mine”(Ioan 6,5). Taina Euharistiei ocupă un loccentral în viața Bisericii și se deose-bește de celelalte Taine prin aceea căaici nu este vorba de împărtășirea

tainică a harului, ci de cuminecareacu Trupul și Sângele lui Hristos,„cărbunele aprins” care arde păcate-le, „pânea cerească” ce se dă spreiertarea păcatelor, spre comuniuneacu Duhul Sfânt, spre viața de veci:„Mâncare și băutură ai dat oameni-lor spre desfătare, iar nouă ne-aidăruit, prin Fiul Tău, mâncare șibăutură duhovnicească și viațăveșnică” (Didahia, X, 2). N i c o -lae Cabasila descrie caracterul unical Împărtășaniei astfel: „Când ducepe credincios la Sfânta Masă și-I dăsă mănânce din însuși Trupul Lui,Mântuitorul schimbă întru totullăuntrul primitorului, împrumutân-du-i însăși personalitatea Sa, iar

noroiul care primește vrednicie deîmpărat nu mai este noroi, ci se pre-face în însuși Trupul Împăratului;ceva mai fericit decât această nicinu s-ar putea închipui. De aceea,Sfânta Împărtășănie este taina ceamai mare, pentru că mai încolo de eanu se poate merge, nici nu se maipoate adăuga ceva. De aceea trebu-ie să te opreșți aici și să te gândeșticum să faci, ca să poți păstra până lasfârșit comoara pe care ai dobândit-o.”2
Sfânta Euharistie sau Împărtășă-nia este o Taină pe care a instituit-oMântuitorul la Cina cea de Taină,când a mulțumit Părintelui cerescînainte de a frânge pâinea și a o da

sfinților Apostoli, zicându-le: „Luațimâncați, acesta este Trupul Meu. Șiluând paharul și mulțumind, le-a dat,zicând: Beți dintru acesta toți, căacesta este Sângele Meu, al Legiicelei Noi, care pentru mulți se varsăspre iertarea păcatelor” (Matei 26,26-28).„Sfânta Împărtășanie este ceamai mare Taină, fiindcă prin ea noinu primim numai harul dumneze-iesc, ci pe Însuși Izvorul harului, peIisus Hristos, împărtășindu-ne cuTrupul și Sângele Său”3.Moarte lui Hristos tainică de laCina cea de Taină prefigureazămoartea Sa reală și tot așa Euharistiaprin moartea ce o gustăm prin ea, nepregăteșțe pentru moartea reală.elev Alin Ciotea Seminarul Teologic Ortodox AradContinuare în pagina 3
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Urmare din pagina 1Domnia lui Constantin Brânco-veanu a constituit o perioadă deînflorire a culturii în sensul cel maideplin al cuvântului. Secolul alXVIII-lea, se impune şi în spaţiultransilvănean, atât prin editarea şi tra-ducerea de cărţi folositoare, cât şi cao rază de lumină îndreptată în direc-ţia conştiinţei de neam, de credinţă şide limbă.Între autori şi cărturari se remar-că în mod deosebit Ioan Radu DumaBraşoveanu, aparţinând familieiDumeştilor. Fiind ucenic al protop-saltului Şărban Peveţul, cântăreţ laBiserica Domnească din Bucureşti şidascăl de muzică psaltică în vremeamitropolitului Neofit Cretanul (1738-1754), acesta a întocmit una dintrecele mai importante lucrări de tradi-ţie bizantină, intitulată „Psaltichiarumănească“, datată la 1 august 1751.Manuscrisul se păstrează la Bibliote-ca Academiei Române sub cota nr.4305.Cu sprijinul voievodului Con-stantin Brâncoveanu, acest transilvă-nean va merge în Ţara Româneascăpentru a studia muzica de tradiţiebizantină.Mărturiile importante şi însem-nările documentare ale unor distinşimuzicologi ca Sebastian Barbu-Bucur, Vasile Vasile, ConstantinCatrina ş.a. atestă faptul că Ioan Radu Duma a posedat o cultură teolo-gică muzicală temeinică, fapt care apus în lumină acest monument decultură muzicală.Psaltichia lui Ioan Radu Dumaeste o lucrare amplă, ce însumează

678 de pagini, foarte frumos caligra-fiată. Numele autorilor, mărturiile,ftoralele şi semnele hironomice suntscrise, în mare parte, cu cernealăroşie.Manuscrisul are ca model pe celal predecesorului său, pe Filothei sinAgăi Jipei. Acest Filothei se va facecunoscut în epoca lui ConstantinBrâncoveanul ca protopsalt, tradu-cător, compozitor, teolog, filolog,caligraf și autorul primei antologii decântări bisericești în limba română,scrisă în cel de-al 25 – lea an de dom-nie al luminatului Domn al ȚăriiRomânești – Domnul Constantin, 24decembrie 1713, intitulată simpluPsaltichie rumânescă3.A învățat psaltichia cu dascălulTheodosie, apoi pe la sfârșitul seco-lului al XVII-lea a viețuit în Munte-

le Athos, unde s-a instruit în musi-chie și teologie4. La anul 1700 tradu-ce și tipărește, la Snagov, Floareadarurilor și Învățături creștinești5, iarîn 1714 tipărește, la  Târgoviște, pri-mul Catavasier în limba română. Dar principala sa lucrare rămânePsaltichia rumânească, prima cole-cție de cântări bisericești aproapecompletă, tradusă în românește, lucra-re ce deschide epoca de românizare amuzicii bisericești. Cuprinde în cele259 de file, peste 1200 de cântări dintoate slujbele: Catavasiile, propedia(sau teoria) muzicii psaltice, Anasta-simatarul, Antologhionul, Penticos-tarul, Stihirarul, Anixandarele luiIosif Protopsaltul de la Neamț, odoxologie a preotului protopsalt Balșși o rugăciune a lui Filothei pentrudomnitorul Constantin Brâncoveanu.

O slujbă a acestor pătimitori pen-tru Hristos a fost alcătuită şi în mănăs-tirile muntene, circulând în manus-cris. Redăm din ea un tropar şi unicos de la slujba Vecerniei:Troparul, glasul al 5-lea: ,,Peflorile României cele de taină, pe ceiîntocmai cu mucenicii cei vechi, peSfânt domnitorul Constantin Brân-coveanul, împreună cu fiii săi, Con-stantin cel viteaz, Ştefan cel minunat,Radu cel vrednic de laudă, Matei celmic, dar cu mintea ca un bărbat des-ăvârşit, pre Ianache Văcărescu, celcu suflet râvnitor... noi toţi trebuie să-i lăudăm şi cu cântări nevinovăţialor să o fericim, că se roagă Domnu-lui să se mântuiască sufletele noas-tre”6.Icosul: ,,Ca nişte slugi binecre-dincioase ale Iubito rului de oameni,Dumnezeu, apucaţi înainte degrabă,izbâvindu-ne pe noi de tot răul, daţi-ne şi cuvânt de în ţelepciune, ca săputem lăuda pătimirile voastre:Bucură-te, domnitorule şimucenice al lui Hristos, cel ce aidomnit preste patimi, ConstantineBrâncovene.Bucură-te, viteazule între muceni-ci, Ianache, vrednicule de laudă.Bucură-te, cel ce cu inimă băr-bătească ai ruşinat pe muftiul celurât, Constantine Brâncovene,fericite.Bucură-te cel ce ai îndrăznit aocărî cu cuvinte măreţe pe sultanulcel păgân, Ştefane, alesule întremucenici.Bucură-te, râvnitorule cel ade-vărat al lui Hristos, Radule, preaînţelepte.

Bucură-te, mai micule între fraţi,dar mai mare între mucenici, Mateicel minunat....Bucuraţi-vă toţi împreună şi pen-tru noi faceţi ru găciuni, ca să ne iertepăcatele noastre, să ne sfârşim înpocăinţă, ca mântuindu-ne să putemcânta şi noi împreună cu voi lui Dum-nezeu: Aliluia!”Epoca brâncovenilor rămâne unade referință în ceea ce privește dez-voltarea artei și culturii bizantine,epocă pe care însuși Constantin aîncheiat-o prin martiriul său și deopo-trivă al celor patru fii ai săi.
Bibliografie:1. www.basilica.ro2. Moldoveanu, Nicu, Pr. Prof.Dr., Istoria muzicii bisericești laromâni, Ed. Basilica a PatriarhieiRomâne, București 2010.3. Stanciu, Vasile, Pr. Prof. Dr.,Revista Studia Theologia Ortodoxă,XL 1-2, Cluj-Napoca, 1995.4. Vasile Vasile, Prolegomena I.
1 Constantinopolul, a cărui piatrafundamentală s-a pus la 8 noiembrie324 d. Hr. și a cărui inauguraresolemnă a avut loc la 11 mai 330,din Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu,Revista Studia Theologia Ortodoxă,XL 1-2, Cluj-Napoca, 1995, p. 171
2 Vasile Vasile, Prolegomena I, p.1
3 Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu,Istoria muzicii bisericești la români,Ed. Basilica a Patriarhiei Române,București 2010, p. 54
4 Ibidem, p. 54
5 Ibidem, p. 54
6 www.basilica.ro
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Urmare din pagina 1Masa însăşi are valoare religioasă, căcimâncatul în comun stabileşte legături sacre întrecomeseni şi între aceştia şi Dumnezeu.În revelaţia biblică, hrana şi masa folosescaşadar la ilustrarea împărtăşirii de viaţă de laDumnezeu către poporul său. Mana şi prepeli-ţele din pustie, ca şi apa izvorâtă din stâncaHorebului, sunt tot atâtea realităţi simbolice (ICor 10,3 şi urm.) ce închipuie Cuvântul carehrăneşte şi dă viaţă (Deut 8,3; Mt 4,4), adevă-rată pâine care se coboară din cer (Ieş 16,4).Aceste prefigurări se împlinesc în Mântui-torul Hristos. El este „Pâinea vieţii”, mai întâiprin cuvântul său care deschide viaţa veşnicăcelor care cred (In 6, 26-51a), apoi prin trupulşi sângele său date ca mâncare şi băutură (In 6,51b-58). Aceste cuvinte care prevestesc Euha-ristia, sunt rostite de Iisus după minunea înmul-ţirii pâinilor şi a hrănirii mulţimilor (In 6, 1-15).Darul pe care-1 făgăduieşte, şi care depăşeşteradical mana din pustie (In 6, 31şi urm.), sesituează în orizontul ospăţului mesianic, imagi-ne a fericirii cereşti familiară iudaismului şiNoului Testament deopotrivă (Mt 8,11; 22,2-14;Lc 14,15; Apoc 3,20; 19,9).III. Aspectul de jertfă al Sfintei Euhari-stii „De câte ori veţi mânca această pâine şiveţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi,până când va veni”, arată Sfântul Apostol Pavel(I Cor 11, 26). Moartea lui Hristos este un eve-niment răscumpărător, căci La cina cea de TainăEl arată că Trupul se dă „pentru voi”, iar Sân-gele se varsă  „pentru voi” sau „pentru mulţi”.Însuşi separarea pâinii şi a vinului la aceastăultimă cină evocă separarea violentă dintre trupşi sânge: Iisus îşi vesteşte clar moartea apropiatăşi o prezintă ca pe o jertfă asemena celor ce aupecetluit cu sânge, pe Sinai, primul legământ(Ex 24,5-8), şi celei a mielului pascal (cf. 1 Cor5,7).

Dar, vorbind de sângele vărsat „pentrumulţi” în vederea unui „nou legământ”, Iisus seregăseşte şi în persoana Robului lui Iahve, acărui viaţă a fost „vărsată”, care a purtat păca-tele celor „mulţi” (Is 53,12) şi pe care Dumne-zeu L-a rânduit ca „legământ al poporului şilumină neamurilor” (Is 42,6; cf 49,8). Încă demai înainte, El îşi atribuise misiunea Robuluipătimitor (Lc 4, 17-21), afirmând că viaţa Sa seva da „ca preţ de răscumpărare pentru mulţi”(Mc 10,45; cf. Is 53). Acum, la Cină, El lasă săse înţeleagă că moartea Sa iminentă va înlocuijertfele vechiului legământ şi-i va elibera peoameni, nu dintr-o robie temporală, ci din ceaa păcatului, aşa cum Dumnezeu îi ceruse Robu-lui. El va instaura „noul legământ” pe care-lvestise proorocul Ieremia (Ier 31,31-34).Noutatea este că Iisus aşează bogăţia aces-tei jertfe în nişte alimente. Era obiceiul înIsrael, ca şi la toate popoarele vechi, de adobândi roadele unei jertfe consumând victi-ma; acest lucru însemna unirea cu ofranda şicu Dumnezeu care o primea (I Cor 10,18-21). Mâncând trupul jertfit al lui Iisus şibându-I sângele, credincioşii se vor împăr-tăşi din jertfa Sa, asumându-şi ofranda Sa deiubire şi primind revărsarea de har pe care oînfăptuieşte. Ca acest lucru să se poată faceoriunde şi oricând, Iisus alege alimente foar-te obişnuite ca să facă din ele trupul şi sânge-le jertfei Sale şi porunceşte ucenicilor să repe-te de-a lungul vremii gesturile şi cuvinteleSale pentru ca, prin venirea Sfântului Duh, săaibă loc această prefacere. Astfel, prezentulnostru este absorbit în „ceasul” lui Iisus,împlinindu-se ceea ce El Însuşi a prevestit înIoan 12,32: că după ce se va înălţa de pepământ El îi va atrage pe toţi la Sine, întruSine. La Cina cea de Taină se dă prin urmareelementul esenţial al noului cult creştinîmpreună cu porunca dată apostolilor de aparticipa la preoţia lui Hristos.

Biserica săvârşeşte Euharistia „întru pome-nirea” lui Hristos (I Cor 11,25; Lc 22,19), adicăîşi aminteşte prin credinţă de lucrarea Sa răs-cumpărătoare, o evocă înaintea lui Dumnezeu(cf Lev 24,7; Num 10,9s; Sir 50,16; Fapte10,4.31) ca o ofrandă reînnoită neîncetat carecheamă harul lui. Este o „anamneză” ce com-portă amintirea plină de admiraţie şi recunoş-tinţă a minunilor lui Dumnezeu, dintre care ceamai mare este jertfa Fiului său pentru mântui-rea lumii. Împărtăşindu-se cu Trupul şi Sânge-le Domnului, credincioşii intră în această tainăa iubirii, a unirii şi a regăsirii tuturor în jertfa şiînvierea lui Hristos.IV. Dimensiunea eshatologică a SfinteiEuharistiiCeea ce dă gesturilor euharistice întregullor realism este realitatea lumii celei noi în careacestea îl introduc pe om. Moartea lui Hristosse deschide spre viaţa cea adevărată, care nu aresfârşit (Rm 6,9 şi urm.); este veacul eshatological „bunurilor viitoare” faţă de care cel de acumnu este decât o „umbră” (Evr 10,1; cf 8,5; Col2,17). Jertfa Sa a avut loc „o dată pentru tot-deauna” (Evr 7,27; 9,12.26 şi urm.; 10,10; I Pt3,18); sângele Său a înlocuit definitiv sângeleineficace al jertfelor vechiului legământ (Evr9,12ss. 18-26; 10,1-10); legământul cel nou alcărui mijlocitor este Hristos (Evr 12,24; cf13,20) l-a suprimat pe cel vechi (Evr 8,13) şidăruieşte moştenirea veşnică (Evr 9,15); deacum înainte Arhiereul nostru şade de-a dreap-ta lui Dumnezeu (Evr 8,1; 10,12), „dobândin-du-ne o veşnică răscumpărare” (Evr 9,12; cf5,9), pururi viu ca să mijlocească pentru noi(Evr 7,25; cf 9,24), prin preoţia sa netrecătoare(Evr 7,24). Deşi consumată, în ceea ce priveş-te realizarea ei contingentă, în timpul lumiinoastre învechite, jertfa Sa este mereu prezen-tă în lumea nouă în care a intrat, prin oferirea desine pe care nu încetează să o aducă Tatălui.Or, Euharistia îl pune în contact pe credin-

cios cu acest Arhiereu pururi viu în starea lui dejertfă. Trecerea care se înfăptuieşte de la pâinela Trup şi de la vin la Sânge reproduce în modsacramental trecerea de la lumea veche la lumeanouă, pe care a străbătut-o Hristos mergândprin moarte spre viaţă. Ritul pascal, ca şi Exo-dul pe care-1 comemora, era el însuşi un rit detrecere: de la robia Egiptului la libertateaPământului făgăduinţei şi, apoi, din ce în cemai mult, de la robia suferinţei, a păcatului, amorţii, la libertatea fericirii, a dreptăţii, a vieţii.Dar bunurile mesianice rămâneau doar unobiect al speranţei, iar alimentele pascale carese binecuvântau nu puteau oferi decât o gusta-re simbolică a acestora. În Paştile lui Hristosacest lucru se schimbă, căci epoca mesianică avenit efectiv prin Învierea lui, şi în El bunurilefăgăduite sunt acum prezente. Ceea ce odi-nioară nu putea fi decât obiect al aşteptării, esteadus acum în prezent prin ritualul euharistic.Trupul şi sângele euharistice nu sunt decinumai memorialul simbolic al unui evenimenttrecut; ele constituie întreaga realitate a lumiieshatologice în care trăieşte Hristos. Ca întrea-ga ordine sacramentală al cărei centru este,Euharistia oferă credinciosului încă afundat înlumea veche contactul fizic cu Hristos în întrea-ga realitate a omenităţii Sale înviate şi spiritua-lizate. Pâinea şi vinul se prefac în „Pâinea ceavie care s-a pogorât din cer” (Ioan 6, 51), înhrana veacului celui nou. Prin prezenţa lor pesfânta masă, Hristos mort şi înviat este real-mente prezent în starea sa veşnică de jertfă. Deaceea, Liturghia este o jertfă identică cu jertfaistorică a Crucii şi diferită numai prin împreju-rările accidentale ale timpului şi locului în careea se reactualizează. Prin ea, Biserica uneşte întot locul şi până la sfârşitul lumii lauda şi ofran-da oamenilor cu jertfa desăvârşită a DomnuluiHristos, cu eucharistia Sa, singura care preţu-ieşte în faţa lui Dumnezeu şi singura care le dăvaloare (cf Evr 13,10.15).

Sfânta Euharistie. Valenţe biblice 



Urmare din pagina 1În Euharistie Se unește cu noi Hristos prin însuși Trupulși Sângele Său, în Euharistie noi mâncăm Trupul Lui și bemSângele Lui, iar cel ce gustă din Sfântul Potir, îșî schimbăcondiția de noroi și devine împărat. Părintele Dumitru Stă-niloae discută de o Teologie a Euharistiei, referindu-se la:„prezența sacramentală a Domnului, la caracterul de jertfă,de taină a comunității Bisericii, dar și la unitatea de credință.În Euharistie e concentrată toată mântuirea noastră pentru ane-o însuși personal.”4 Euharistia ne unește cu Hristos și neface asemenea Lui, imprimând și în noi starea capabilă dejertfă, puterea învierii și a slavei veșnice. „Așadar aspectulde Jertfă și cel de Taină al Euharistiei sunt nedespărțite.Chiar ca Jertfă ea este o Taină, căci dăruindu-ne lui Dum-nezeu ne înălțăm și ne împărtășim de sfințirea și de binecu-vântarea Lui. Și chiar Taina este o Jertfă, căci Trupul Dom-

nului care ni se dă este în stare de trup jertfit și înviat și neimprimă starea de jertfă, prin care ne înălțăm și înaintăm spreînviere.”5
Astfel în Euharistie Hristos nu ne dă numai o iradiere a stă-rii Sale de jerfă și de înviere, ci însuși Trupul Său în această stare.De aceea Euharistia este culminarea tuturor celorlalte Taine,prin ea credincioșii se pregătesc pentru primirea deplină a luiHristos, care ne deschide prin aceasta calea spre Tatăl, ca odatăcu Sine să ne ofere și pe noi Tatălui, întrucât la Dumnezeu nuputem intra decât în starea de jertfă curată, iar starea aceasta dejertfă n-o putem dobândi decât prin Hristos. Pâinea adusă ca pres-cură lui Dumnezeu e ceea ce întreține viața oamenilor, decicomunitatea anunță prin gestul acesta că închină viața ei luiDumnezeu. În pâinea pe care o aduc lui Dumnezeu întorc acestdar și implicit viața lor în devenire lui Dumnezeu. Dar princoborârea Duhului Sfânt pâinea oferită sau viața oferită ca dar

e prefăcută în Trupul lui Hristos, care dându-se credincioșilorînalță toată viața lor la o stare îndumnezeită.
1 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodo-xă, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodo-xe Române, Bucureșți, 1997, p. 57
2 Nicolae Cabasila, Despre viața în Hristos, , Editura Insti-tutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,Bucureșți, 1997, p. 106-107 
3 Carte de învățătură creștină ortodoxă, , Editura Institutu-lui Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureșți,1978, p. 51 
4 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Taina Euharistiei, izvor deviață spirituală, în „Ortodoxia”, XXXI, nr. 31, 1979 
5Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura InstitutuluiBiblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureșți,1997, p. 71-72

Pagina 3
Constantin Brâncoveanu – voievod,martir şi om de cultură- Mărturii 

Pentru a fi mai bine înţeleasă şi mai just apre-ciată, jertfa familiei brâncovene trebuie analiza-tă în lumina martiriului creştin sub stăpânirea tur-cească. Constantin Brâncoveanu nu este singurul,ci cel mai însemnat dintre neomartirii creştiniortodocşi de după 1453.  Mucenicia lui Constan-tin Brâncoveanu a fost un adevăr de o marebiruinţă a ortodoxiei asupra sultanului musul-man. Dacă domnitorul apostazia, Ahmed III obţi-nea o mare victorie asupra lui, şi implicit Impe-riul Otoman asupra Ţării Româneşti. Lupta acâştigat-o domnul Ţării Româneşti, şi împreunăcu el, a câştigat ţara şi poporul lui. Domnind cuînţelepciune şi cu dreptate, sfârşind ca un martir,Constantin Brâncoveanu s-a cinstit pe el însuşi şineamul căruia îi aparţine.Distinsul domn al Valahiei s-a bucurat încădin timpul vieţii de aprecieri şi elogii. SevastosKiminitis îl socoteşte „cu totul asemenea lui Con-stantin celui vechi” şi îl numeşte „culmea dom-nilor celor prea credincioşi, vrednic de cununilecereşti”, „mândria cea mare a ortodocşilor, dom-nitor neîntrecut de evlavios, de sfânt, de senin şide blând, de vrednic ca Domn şi urmaş al pildeilui Hristos”.Un document turcesc al vremii, consemnea-ză următoarele cuvinte despre domnitorul Con-stantin Brâncoveanu: „Alesule din neamul luiMesia şi mai mare în neamul lui Isus, Domn alŢării Româneşti, Constantin Voievod, fie-ţi sfâr-şitul bun”.Ajuns pe tron fără voia lui, în toamna anului1688, Constantin Brâncoveanu cel „cu darurivrednice împodobit” a condus Ţara Romînească„cu adâncă pricepere şi înaltă priveghere, cublîndeţe şi răbdare” dovedindu-se un adevărat„al ei părinte”. Blând din fire, plin de „vredni-cie şi înţelepciune”, pururea aplecat spre „faceride bine”, el n-a „insuflat spaimă supuşilor”, ciprin dragoste i-a făcut să-i fie apropiaţi, înduple-cându-i „să se domolească şi să-i dea ascultare”;în timpul domniei sale el a făcut ţării sale „minu-nate şi mari chivernisiri”.După aprecierea cercetătorilor, domnia Brân-coveanului reprezintă „culmea cea mai înaltă aculturii vechi  româneşti în Muntenia”. Domnulînsuşi era „împodobit cu învăţătură” şi „om decarte” şi cu gust pentru tot ceea ce înseamnă fru-mos. De aceea, încă de la urcarea sa pe tron, VodăBrâncoveanu a sprijinit şi preţuit cultura româ-nească din acea vreme ca nici un alt voievod alŢării Româneşti. El a sprijinit pătrunderea şi dez-voltarea în cultura românească a două curentediferite: cel italian şi cel grcesc, reprezentate prinoameni de cultură de peste hotare ce au fostincluşi „în serviciul personal” al domnitorului(medicul Iacob Pylarino, grecul George Mayota,preotul veneţian Ioan Avramie, florentinul AntonMaria del Chiaro, ecumenicul Dionisie IV Sero-glanul, Hrisant Notara, alexandrinul GherasimPalada, mitropolitul Atanasie al Dristriei, Mitro-fan de Nissa, monahul Mitrofan Gregoras, iero-monahul Galaction Vidalis etc), care toţi „încun-jurau şi împodobiau tronul lui Brâncoveanu”.Acestora li se adaugă oameni carte „pământeni”.:stolnicul Constantin Cantacuzino, mitropolitul

Antim Ivireanul, episcopii Mitroofan şi Damas-chin de la Buzău, fraţii Radu şi Şerban Greceanu.Iubitor de cultură şi dornic să vină în ajutorulcelor ce voiau să studieze, domnitorul s-a ocupatîn mod deosebit şi de şcoli (Academia greceascăde la Sfântul Sava – 1694, „menită pe de o partesă introducă clasicismul elin la noi, iar pe dealta, să întărească Ortodoxia”, şcoala domneas-că de „slovenie” de la biserica Sfântul Gheorghe-Vechi, şcoala de la Colţea şi o serie de alte şcolimici, pe lângă biserici şi mănăstiri). De asemenea,dintre şcolarii merituoşi, unii (Răducanu Canta-cuzino, nepotul său, grecul Gheorghe Ipomeneudin Trapezunt, cel care după uciderea lui Con-stantin a rămas credincios „cu primejdia vieţii, pelângă nenorocita doamnă...”, plecând apoi înApus pentru „a salva ceea ce mai putea din ave-rea moldovenească, din băncile din Viena şi Vene-ţia”) au beneficiat de statutul de bursieri, în Ita-lia, pe cheltuiala domnitorului.Constantin Vodă Brâncoveanu „n-a fostnumai un dibaciu socotitor al vremilor, un marectitor de mînăstiri şi biserici, ci şi un mare ocro-titor al culturii româneşti prin scris şi tipar”,poate cel mai mare din câţi „au fost vreodatăneamul nostru”.Titlurile, predosloviile şi însem-nările explicative a unora din ele afirmă clar rolulvoievodului în această operă cărturărească, pre-cizând că multe din ele s-au tipărit „cu hotărîrea”,„cu voia”, ori „din porunca şi cu toată cheltuia-la”, ori „ cu cheltuiala şi privegherea”, sau „dinîndemnul şi toată cheltuiala prea luminatului şiblagocestivului domn şi oblăduitoriu a toată ŢaraRomânească Ioan ConstantinB. Basarab Voe-vod”.Fraţii Şerban şi Radu Greceanu, într-una dinprefeţele cărţii Mărgăritare a Sfântului Ioan Gurăde Aur, apărută la Bucureşti, în 1691, mărturisescurmătoarele: „Către aceia dară şi Măria Ta, caun adevărat şi pre legi domn, mult silindu-te şinevoind cu orice mijloc de a aduce învăţătură şiştiinţă în sufletele omeneşti, lucru iubit de Dum-nezeu şi folos de opşte.... Pentru aceia dară, ca săpoată avia fieşte carele cunoştinţa celora ce ar fişi ar citi..., Măria Ta noao micilor şi plecatelorslugilor ai poruncit ca aceste alese cazanii şisfinte învăţături, dupre limba grecească într-anoastră rumînească să le întoarcem...”. Un anmai târziu (1692), în prefaţa la Slujbele SfinteiParascheva celei nouă şi a Sfântului GrigorieDecapolitul, Şerban Greceanu îi adresa acestecuvinte: „Te-ai silit şi te sileşti cu râvnă şi cu stă-ruinţă să vădeşti într-adevăr la toată Bisericasobornicească virtutea şi evlavia ascunsă în tine;şi de aceea, pe lângă celelalte bunătăţi pe care lefăptuieşti zilnic spre folosul multora, ai mai tipă-reşti şi tipăreşti...ca să se arate tuturor adevărulştiinţei adevărate”. Impresionantul şir de cărţi tipărite în timpul luiConstantin Brâncoveanu s-a făcut de către price-puţi meşteri tipografi, în cele cinci tipografii înfi-inţate ori întreţinute de către domnitor (Bucu-reşti, mănăstirea Snagov, episcopiile Buzău,Râmnic şi Târgovişte). În prefeţele unor cărţitipărite aici se vorbeşte despre purtarea de grijă adomnitorului pentru aceste edificii: Antologio-

nul – 1697 – „în tipografia ce aţi fundat cu pro-pria voastră cheltuială şi îngrijire în aceastăţară”, Chiriacodromionul -1699 – „ ajutoriulnelipsind şi de la prea luminatul şi înălţatul birui-tor al toatei Ungrovlahii, Io Constantin Brânco-veanul Basarab Voevod...”. În aceste tipografii,Brâncoveanu a adus oameni de cultură şi meşteritipografi iscusiţi, diortisitori, ca să-l ajute la împli-nirea planului său cultural: stolnicul ConstantinCantacuzino, fraţii Şerban şi Radu Greceanu,episcopul Mitrofan de Huşi, Antim Ivireanul,episcopul Damaschin de Buzău şi Râmnic, tipo-graful Mihai Iştvanovici, Gheorghe Radovici,etc. Unora dintre aceţtia le-a oferit „cu dărnicie,cu o împărătească dărnicie, pensii şi ajutoare”,dându-le chiar găzduire la curtea sa.Sub aspect cultural, epoca brâncoveneascădebutează, de fapt,  cu imprimarea pentru primadată în limba română a Bibliei cea „bine tâlcui-tă şi frumos lucrată”; despre implicarea domni-torului în acestă acţiune vorbesc fraţii Şerban şiRadu Greceanu în prefaţa Mărgăritarelor: „Şi preaceaia (Biblia) nu numai cu osârdie ai nevoit a săisprăvi, ce întru fericitele zilele domniei Mărieitale a o săvîrşi de tot ai făcut”.Toate tipăriturile brâncovene erau „spre folo-sul de obşte al neamului rumănesc”, contribuindla desăvârşirea introducerii limbii române în ser-viciul divin şi la fixarea limbii literare române.Văzând toate acestea Nicolae Iorga afirma căVodă Brâncoveanu, fiind „osândit să nu facăpolitica armelor”, a făcut în scimb „marea poli-tică a culturii”, căci în timp ce „cu sabia ar fiajuns la nimicirea sa şi a ţării, cu cartea s-a ridi-cat la înălţimea de ocrotitor al Ortodoxiei, depatron al tuturor Bisericilor creştine din Răsărit,de urmaş al autorităţii împăraţilor bizantini”.Brâncoveanu face din domnia sa o epocă deglorie pentru poporul român, pentru Biserica sa şipentru întrega Ortodoxie. Personalitate cu undeosebit simţ artistic, lasă moştenire aleasă pos-teorităţii. Susţinut în planurile sale de soţia sa,doamna Maria, şi de o întregă pleiadă de boieri,sfetnici, oameni ai bisericii şi de cultură, opera luimarchează o adevărată epocă, în care se îmbină

ceea ce Orientul şi Occidentul aveau mai de preţ,dar peste care se impune însă, amprenta perso-nalităţii şi originalitatea poporului român, celpuţin în ceea ce priveşte arta, dând naştere stilu-lui brâncovenesc. Isoricul de artă Charles Diehl,referindu-se la frescele de la Hurezi spune că„ele sunt printre cele mai remarcabile ce le-aprodus arta românească; ele mărturisesc desprecontinuitatea artei bizantine şi strălucirea pe careo dădu artelor Constantin Brâncoveanu”. Istori-cul de artă francez, Henry Focillon afirmă : „Maiales sub Constantin Brâncoveanu, la sfârşitulsecolului XVII şi începutul secolului XVIII, artaîmbogăţită din abundenţă, cu contribuţii din stră-inătate, reflectă un fast imperial. Aceasta o vedemîndeose la Hurezi, unde pavilionul lui Brânco-veanu evocă amintirea acestui Solomon dună-rean”.Pe lângă acestea, el şi-a arătat credinţa şi evla-via sa faţă de Biserică, ca ctitor şi împodobitor debiserici, mănăstiri şi schituri. Atât de mult era preţuită opera lui ca sprijini-tor al Bisericii Ortodoxe şi atât de mult a impre-sionat întreaga lume creştină sfârşitul lui de mar-tir, încât mitropolitul Calinic al Haricleei a alcătuitîn greceşte, spre lauda şi cinstirea binecredincio-sului voievod al Ţării Româneşti un canon depomenire cu titlul „Canonul voievodului ŢăriiRomâneşti Constantin Brâncoveanu. Compune-rea celui cu fericit sfârşit Calinic al Heracleei,Glasul I, ca Imn de biruinţă”. Faptul că un mitro-polit, viitor patriarh ecumenic compune un canonde cinstire este un semn al cununii ce i se cuvinelui Constantin Brâncoveanu pentru râvna sa însprijinirea Ortodoxie şi a culturii româneşti.diac. prof. SIRCA FLORINinspector şcolar, ISJ AradBibliografie:Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Istoria BisericiiOrtodoxe Române, vol. II, Bucureşti, 1991;Ştefan Ionescu, Epoca brâncovenească.Dimensiuni politice. Finalitate culturală, Cluj-Napoca, 1981;Nicolae Iorga, Viaţa şi domnia lui Constan-tin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1914

Euharistia ca Jertfă și ca Taină



La propunerea Prea Fericitului PărintePatriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a hotărât ca anul 2014 să fie închi-nat omagieri a două Taine de importanţă capita-lă pentru viaţa duhovnicească a creştinului, SfântaTaină a Spovedaniei şi Sfânta Taină a Euharistieisau a Împărtăşaniei, fapt care ne oferă prilejul săaprofundăm aspecte dogmatice, misionare, litur-gice şi canonice referitoare la aceste două Taineale Bisericii, adevărate daruri de la Dumnezeupentru noi, după cum se exprimă Sfântul Varsa-nufie cel Mare, atunci când zice: „Pocăinţa şiÎmpărtăşania sunt cele mai mari dintre toate daru-rile lui Dumnezeu”.În cele ce urmează ne vom referi cu precăderela Taina Sfintei Împărtăşanii, mai precis la lucra-rea, efectele sau roadele acestei Sfinte Taine înviaţa celor ce se împărtăşesc de ea.Prin Taina Sfintei Împărtăşanii, sub chipulpâinii şi al vinului, creştinul primeşte Trupul şiSângele Mântuitorului Iisus Hristos, spre iertareapăcatelor şi spre viaţa de veci. Sfânta Împărtăşa-nie este cea mai mare Taină, fiindcă prin ea nu pri-mim numai harul dumnezeiesc, ci pe Însuşi Izvo-rul harului, pe Iisus Hristos.Încă din timpul vieţii Sale pământeşti, înain-te de Patimi, Mântuitorul Se înfăţişează oameni-lor ca „Pâinea vieţii” şi ca adevărata mâncare şibăutură: „Eu sunt pâinea vieţii... Eu sunt pâineacea vie, care s-a pogorât din cer. De va mâncacineva din pâinea aceasta, viu va fi în veci; iar pâi-nea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este tru-pul Meu... . Trupul Meu este adevărata mâncareşi Sângele Meu este adevărata băutură. Cel cemănânca trupul Meu şi bea sângele Meu întrumine rămâne şi Eu întru el” (Ioan 6, 48, 51, 55,56).Este necesar să ne împărtăşim deci cu Trupulşi Săngele lui Hristos pentru că Împărtăşania esteizvor de viaţă veşnică, după cum spune HristosDomnul: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi beasângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi înviaîn ziua cea de apoi” (Ioan 6, 54). Prin împărtăşa-nie dobândim iertarea păcatelor, creştem duhov-niceşte şi gustăm anticipat din ospăţul veşnic alÎmpărtăşaniei lui Dumnezeu.Împărtăşania ne face veşnici, curăţindu-nede păcate ca să putem fi pregătiţi pentru veşnicie,după spusele Sfântului Irineu de Lyon: „Trupu-rile noastre nu mai sunt supuse pieirii dacă seîmpărtăşesc cu Sfânta Euharistie, căci au nădej-dea Învierii”.Pe lângă arvuna vieţii veşnice, Sfânta Euha-ristie are ca efect vindecarea trupului şi al sufle-

tului, înlăturarea gândurilor şi obiceiurilor urâte,a nălucirilor de noapte şi a duhurilor rele şi întu-necoase, după spusele Sfântului Ioan Gură deAur. Aşadar prin Sfânta Împărtăşanie ne întărimnu doar spiritual, ci şi fizic.Urâţenia desfigurează chipul lui Dumnezeudin om, pe când „doctoria” Euharistiei redă pro-gresiv omului frumuseţea şi strălucirea de odi-nioară, vrednicia şi puterea de la început.Euharistia curăţă de păcate, întăreşte în vir-tute, pregătindu-ne pentru viaţa de veci. Sfân-tul Ioan Gură de Aur spune în acest sens:„Hristos a dat trupul Său tuturor spre mânca-re, ca, hrănindu-ne cu el, să lepădăm trupul celdintâi, mort, şi să ne facem vrednici de viaţaveşnică”, iar Sfântul Ambrozie adaugă: „Pri-mim Trupul lui Hristos ca să ne facem părtaşivieţii de veci”.Taina Euharistiei ne încredinţează că vomînvia cu trupul la judecata viitoare, trăind în veci:„Pâinea care se coboară din cer este aceea dincare, dacă mănâncă cineva, nu mai moare” (Ioan6, 50-51).Referindu-se la acest fapt, Sfântul Ignatiespune: „Euharistia este leacul nemuririi şi docto-rie ca să nu murim, ci să trăim neîncetat în Hris-tos”. Deasemenea, Sfântul Chiril al Alexandrieisubliniază următoarele: „Precum apa, dacă sepune la foc, începe să se încălzească şi să cloco-tească, împărtăşindu-se de puterea focului, totastfel şi trupurile noastre, care din fire sunt trân-dave, dacă primesc Sfânta Euharistie cu vredni-cie, se împărtaşesc din firea trupului viu al Mân-tuitorului şi nu vor rămâne în stricăciune, ci vorînvia, precum a zis Domnul Hristos: „Cel cemănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, areviaţa de veci şi Eu îl voi învia în ziua cea deapoi”.

O altă lucrare a Împărtăşaniei în viaţa creşti-nilor este aceea că ne întăreşte sufletul de ispiteşi fereşte de păcate. „Vrăjmaşul sufletelor nuîndrăzneşte să facă vreun rău aceluia în care vedecă petrece Hristos”, spune Mărturisirea Ortodo-xă. Un alt rod al lucrării Împărtăşaniei în viaţacreştină, este sfinţenia, după cum rezultă dinurmătorul text liturgic: „Se frânge şi Se împarteMielul lui Dumnezeu, Cel ce Se sfărâmă şi nu sedesparte, Cel ce Se mănâncă pururea şi nicioda-tă nu se sfârşeşte, ci pe cei ce se împărtăşesc îisfinţeşte”.Datorită prezenţei lui Hristos în Euharistie,acesta uneşte pe credincios în chip mistic cuîntreaga Sfântă Treime, îl hrăneşte, îl întăreşteşi-i desăvârşeşte viaţa spirituală, dar îi uneşte şi pecredincioşii care se împărtăşesc unii cu alţii, dupăcum citim într-o rugăciune din Liturghia Sfântu-lui Vasile cel Mare: „Iar pe noi pe toţi care neîmpărtăşim dintr-o pâine şi dintr-un Potir, să neuneşti unul cu altul prin împărtăşirea aceluiaşiDuh Sfânt...”. Sfânta Euharistie este, deci şiimaginea şi simbolul unităţii Bisericii, respectiva mădularelor sale, care sunt creştinii.În încheiere, evocăm sublinierea importantăa cunoscutului teolog contemporan Jeana-Clau-de Larchet: „Efectele acestei Sfinte Taine nu sevor impune asupra noastră, ci vor fi proporţiona-le cu receptivitatea noastră, adică cu credinţanoastră, cu dispoziţia noastră duhovnicească şi cugradul nostru  de curăţire şi de virtute pe care le-am atins prin împlinirea poruncilor Domnului, pescurt cu deschiderea noastră faţă de harul pe careDumnezeu ni-l oferă din partea Lui, în moddeplin”. Pr. Daniel-Mirel DumitruParohia Chişineu-Criş
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Roadele Sfintei Împărtăşanii în viaţa creştinului În taină ierţi

Adam Lenuţa Florinaelevă cls. a XII-aColegiul Economic AradO taină Sfântă, dumnezeiască,Semn al iubirii împărăteştiSpre mântuire ai fost lăsatăŞi spre a putea iubi pe veci.Un gol în suflet ce îl lasă, păcatul nostru denicăieriNe dă curajul spre îndreptare, pentru a obţinelocul din cer.Tu, chip de ceară, lăsat în lume cu scopul să temântuieştiAlergi la El cu rugăciune, din suflet să te spo-vedeştiŞi-o alinare-ţi stinge focul, păcatului ce mocneastinsŞi sângele-ţi atinge buza, păcatul să nu îl resimţi.Din negura uitării creşte, un fir de iarbă neatins,Un om ce mort a fost şi este, acum lumină-i deneînvins,Lăstar din pomul ce nu rodeşte decât prinlumină cereascăS-a transformat omul, din bivol în putere dum-nezeiască.Căci osândit pentru păcate, tu nu vei fi de Dum-nezeu,Dacă întoarcerea din moarte va fi cu părere derău.O, suflete-adormit, pe Domnul, să-L cauţi tu,neîncetat!Şi cât trăieşti, târăşte-ţi trupul, pentru a-l scoatedin păcat.Căci numai El printr-o minune, te poate salvadin infern,Iar mila Lui în ceasul morţii, există şi fără s-oceri.Doar o minune înfăptuită de pe pământ, te vasalvaCe o obţii doar prin dorinţă, încredere şi viaţa ta.Luând darul minunat al vieţii, în slujba Lui să-l pui, oftândDe bucurie, nu tristeţe, că te va-mpărtăşi ori-când,Iar viaţa ta dintr-o povară, va deveni un cersenin,Un cer pe-a cărui limpezime, va străluci haruldivin.Şi printr-o tainică sclipire, minunea iarăşi vaveni,Înfăptuind dreptatea noastră, prin suferinţă şiprin chin. 

La Editura Cuvântul Vieţii aMitropoliei Munteniei şi Dobrogeia apărut recent lucrarea SfântulVoievod Martir Constantin Brân-coveanu. Mărturisitor jertfelnic şictitor darnic, vol. 1.“În Patriarhia Română, anul2014 a fost proclamat de SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Româ-ne An omagial euharistie şi Ancomemorativ al Sfinţilor MartiriBrâncoveni, la împlinirea a 300 deani de la moartea martirică a Sfân-tului Voievod Constantin Brânco-veanu alături de cei patru fii ai săi,Sfinţii Constantin, Ştefan, Radu,Matei, şi de sfetnicul său, SfântulIanache.În cei 25 de ani ai domnieiSfântului Constantin Brâncoveanu(29 octombrie 1688 - aprilie 1714),Ţara Românească a cunoscut operioadă de prosperitate pe toateplanurile: social, cultural şi biseri-cesc. Bun chivernisitor al celormateriale, domnitorul martir s-aremarcat prin hărnicie şi dărnicie,fiind în istoria poporului românunul dintre cei mai mari ctitori debiserici, artă şi cultură - atât în teri-

toriile locuite de române, cât şi încele aflate sub stăpânire otomană.Moştenirea pe care marele voie-vod a lăsat-o întregului neam româ-nesc a dobândit valoare simbolicăduhovnicească şi mai mare odatăcu jertfa sa martirică, alături de ceipatru fii ai săi şi de sfetnicul său deîncredere, Ianache Văcărescu.Sfântul Sinod a decis ca oma-gierea Sfinţilor Martiri Brâncovenisă se facă şi prin publicarea de stu-dii, articole, volume etc.. în acestcontext, am considerat oportunăreeditarea celor mai valoroase stu-dii care au apărut în secolul trecut înrevistele bisericeşti (Biserica Orto-doxă Română, Studii Teologice,Ortodoxia şi Glasul Bisericii) cuprivire la viaţa, activitatea şi întrea-ga moştenire brâncovenească.Dată fiind bogăţia materialelorpublicate, s-a impus realizarea uneiselecţii. Studiile alese au fost împăr-ţite în două volume: primul dintreele cuprinde elemente despre viaţaşi activitatea domnitorului martir,iar cel de-al doilea conţine mate-riale ce abordează aspecte speciali-zate, precum stilul brâncovenesc,

izvoare, documente dedanie şi prefeţe ale fiilorlui Constantin Brânco-veanu la diferite tipări-turi.Prezentul volum, pri-mul dintre cele două, reu-neşte şase studii alcătuitede cinci profesori de laFacultăţile de Teologiedin România şi publicateîn secolul trecut în revis-tele bisericeşti. O expu-nere amănunţită a vieţiimarelui domnitor, alăturide activitatea sa politică,bisericească, culturală şisocială, împreună cu por-trete elocvente ale perso-nalităţilor care au marcatepoca brâncovenească(ierarhi, boieri, oameni decultură etc.), a realizatPreotul Profesor Dr.Niculae Şerbănescu, înstudiile intitulate Con-stantin Brâncoveanu, domnul ŢăriiRomâneşti (1688-1714) - 275 deani de la moartea sa martirică -1714 - 15 august - şi Constantin

Brâncoveanu - ctitor de culturăromânească. Preotul Profesor Dr.Mircea Păcurariu a scris în detaliudespre Cultura din timpul lui Con-stantin Brâncoveanu, iar Diaconul

Profesor Dr. Ion Barnea despre Cti-toriile bisericeşti ale lui ConstantinBrâncoveanu. Preotul Profesor Dr.Ioan Rămureanu l-a prezentat peConstantin Brâncoveanu - sprijini-tor al Ortodoxiei, iar Domnul Pro-fesor Dr. Toma G. Bulat a arătatcare au fost Daniile lui ConstantinVodă Brâncoveanu către OrientulOrtodox.Deşi redactate şi publicate în adoua jumătate a secolului trecut,cele şase studii îşi păstrează valoa-rea şi actualitatea pentru cititor, maiales în acest an comemorativ dedi-cat Sfinţilor Martiri Brâncoveni.La finalul lecturii studiilor rea-duse acum în atenţie, înţelegem căexemplul Sfinţilor Martiri Brânco-veni ne cheamă pe toţi să fim ctitoride locaşuri sfinte şi de cultură creş-tină, să cultivăm întrajutorarea fră-ţească faţă de creştinii ortodocşi şisă fim milostivi, să apărăm credin-ţa creştină, având în suflet pildaiubirii jertfelnice până la moarte amarelui Domnitor creştin Constan-tin Brâncoveanu” (Cuvântul înainteal Preafericitului Părinte PatriarhDaniel)

Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Mărturisitor jertfelnic şi ctitor darnic
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Duminica Mironosițelorîn Parohia Zădăreni

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a efectuat, înDuminica Mironosiţelor, o vizită pas-torală în Parohia Zădăreni, Pro-topopiatul Arad.

În cadrul Sfintei Liturghiisăvârşită în biserica parohială cu hra-mul „Sfinții Împărați Constantin șiElena”, Chiriarhul a împărtăşit cred-incioşilor prezenţi un părintesccuvânt de învăţătură cu titlul ,,Mireas-ma vieții duhovnicești’’ și în contex-tul pericopelor biblice (Faptele Apos-tolilor 6 şi Marcu 15), arătândatașamentul ucenicilor Mântuitoru-lui față de persoana Sa, ilustrat devirtuțile purtătoarelor de mir, mai aleso dată cu realitatea Învierii. Însușirilemirului, ca fiind de mare preț cumzice Evanghelia, sunt și icoana înal-tei valori spirituale a acestuia. Biser-ica evidențiază mireasma spiritualăîn toată slujirea ei, în mod deosebit înlegătură cu Sfânta Euharistie, prinrugăciunea ce urmează Epiclezei sauprecede Sfintei Împărtășanii. Ea estedovada totodată a prezenței reale aMântuitorului în Sfintele Taine aleBisericii ca și în viața credincioșilor.La momentul rânduit, Înaltpreas-finția Sa a hirotonit întru preot pe dia-conul Gheorghe-Cristian Pop, peseama bisericii cu hramul,,Adormirea Maicii Domnului”,Parohia Revetiș, Protopopiatul Sebiș.La finalul Liturghiei a fost hirotesitîntru duhovnic.
Bucurie duhovniceascăpentru credincioșii dinParohia Fiscut

În Duminica a patra după Paști,Înaltpreasfințitul Timotei, Arhiepis-copul Aradului a poposit în mijloculcredincioșilor din Parohia Fiscut, Pro-topopiatul Arad. Cu acest prilej, chiri-arhul, înconjurat de un sobor de pre-oți și diaconi, a săvârșit SfântaLiturghie în biserica parohială cu hra-mul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheo-rghe”. Aici, ierarhul a fost întâmp-inat de soborul de preoți și diaconi, înfrunte cu părintele Protopop al Aradu-lui, Flavius Petcuț, de numeroși cred-incioși, de autoritățile locale, iar copi-ii și tinerii din sat i-au oferit flori.În cuvântul de învățătură cu titlul,,Vitezda și Biserica” ÎnaltpreasfințiaSa a arătat că simbolul celei dintâi sereferă la cea de-a doua, adică Biseri-ca, adunarea tuturor celor ce cautământuirea, instituția întemeiată deMântuitorul prin jertfa Sa. E întărităaceastă tălmăcire prin faptul că Vitez-

da se găsea la Poarta Oilor ca loc alspălării blândelor necuvântătoarepentru aducerea ca jertfă la templuldin Ierusalim. Credincioșii ce intrăpe poarta bisericii alcătuiesc în lim-bajul propriu acesteia turma oilorcuvântătoare sub călăuzirea Păstoru-lui celui Bun. Acesta S-a adus ca jert-fă pentru oile Sale cărora le-a făcutpărtășie de viața Sa cea dum-nezeiască, nu în mod simbolic, ci real.Sfânta Evanghelie de la Ioan cap. 5,

prin cuvintele: ,,Iată că te-ai făcutsănătos, de acum să nu mai păcătu-iești, ca să nu-ți fie ceva mai rău”atrag luarea aminte asupra SfintelorTaine a Spovedaniei și aÎmpărtășaniei omagiate anul acestaîn cadrul Patriarhiei Române. Apos-tolul duminicii, din Faptele Aposto-lilor cap. 9, prin vindecarea tot a unuislăbănog și învierea unei ucenițe creș-tine de către Sfântul Apostol Petru înnumele Mântuitorului este o mărturieîn plus în acest context. Cele spuse s-au referit și la evenimentul hirotonieiși instalării noului preot paroh Dan –Marius Braiț, mai ales în cadrulînsușirilor bisericii pe care le mărtur-isim în Simbolul Credinței sprepropășirea duhovnicească a tuturor.În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfințitul Timotei a hirotonit întreapta preoției pe diaconul Dan-Mar-ius Braiț, numit pe seama parohieiFiscut, iar la momentul rânduit, aces-ta a fost hirotesit întru duhovnic.După săvârșirea Sfintei Liturghiia avut loc instalarea noului preotparoh Dan-Marius Braiț de cătrePărintele Protopop al Aradului, Flav-ius Petcuț, în prezența Înaltpreas-fințitului Părinte Arhiepiscop Timo-tei, fiindu-i înmânate SfântaEvanghelie, Sfânta Cruce și cheilebisericii.În încheiere, noul preot paroh amulțumit Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop Timotei pentru încred-erea și dragostea părintească arătateîn cei peste cinci ani de slujire întrudiacon. De asemenea, părintele paroha adus mulțumiri părintelui protopopși tuturor clericilor prezenți, oficial-ităților locale, și nu în ultimul rândnumeroșilor credincioși prezenți atâtdin Parohia Fiscut, cât și din ParohiaMocrea, satul natal al părintelui, careau dorit a împărtăși cu noul preotbucuria unui nou început în slujireaBisericii lui Hristos.
Duminica Samarinenciiîn Parohia Arad-Bujac

Duminică, 18 mai 2014,începând cu orele 10:00, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a săvârşit SfântaLiturghie în biserica cu hramul„Nașterea Sfântului Ioan Boteză-torul” din parohia Arad-Bujac, Pro-topopiatul Arad.

La sosirea în parohie Înaltpreas-finţia Sa a fost întâmpinat în faţa bis-ericii de către Preacucernicul PărinteVasile Pop, parohul bisericii, dar şi decredincioşii parohiei, prezenţi înnumăr mare la slujbă.La momentul cuvenit, Înalt-preasfinţia Sa a adresat cuvântul deînvăţătură cu titlul ,,Izvorul vieții”,plecând de la tâlcuirea pericopelorscripturistice (Ioan 4 și Faptele Ap.11), şi tratează despre convorbireaMântuitorului cu femeiasamarineancă, drept sinteză pe înțe-lesul tuturor, a învățăturii creștinedespre Dumnezeu în Biserică, mân-tuire și Sf. Taine, cu precădere aSpovedaniei și Împărtășaniei.Urmând firul Sfintei Evanghelii dupăIoan, înțelegem cum în SfântaLiturghie darul pâinii și al vinului sepreface în Trupul și Sângele Dom-nului, adevărata mâncare și băutură acelui credincios (cf. Ioan 6, 55). Princunoașterea celor dumnezeiești seajunge la comuniunea cu oamenii șicu Dumnezeu în vederea unității șipăcii lumii. Apostolul însuși, dă măr-turie despre viața primilor creștini înraport cu diferite credințe și cu lumea,amintind în chip aparte însemnătateanumelui de creștin, încă de laînceputul istoriei Bisericii”, a arătatChiriarhul.În numele celor prezenţi, preotulparoh a adus mulţumiri Chiriarhuluipentru vizita în parohie şi totodatăpentru părinteasca purtare de grijă pecare o are faţă de această comunitatearădeană.După Sfânta Liturghie IPSArhiepiscop Timotei a asistat la slujbade parastas a unei bunei credincioasedin familia cântăreţului bisericii, dupăcare, în prezenţa mai multor personal-ităţi din lumea culturală arădeană, aoficiat slujba Botezului fiicei dom-nului Daniel Albu, apropiat colabora-tor al Centrului Eparhial.
Liturghie arhierească laMănăstirea Arad-Gai

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului s-a aflatduminică, 25 mai 2014, în mijloculobştii monahale de la Mănăstireaarădeană Gai. La sosire Înaltpreas-finţia Sa a fost întâmpinat de obşteamaicilor în frunte cu maica stareţăstavrofora Magdalena Borteş. În nouabiserică, purtând hramurile ,,Acop-erământul, Veşmântul şi Brâul MaiciiDomnului”, construită între anii2002- 2009 şi târnosită în anul 2011de către Preafericitul Părinte PatriarhDaniel, Chiriarhul a slujit SfântaLiturghie arhierească împreună cuduhovnicul Sfintei Mănăstiri, înprezenţa soborului maicilor şi amulţimii credincioşilor din municip-iul Arad şi împrejurimi, care vin înmod frecvent să se închine în acestloc de trăire duhovnicească deosebită.La momentul rânduit, Chiriarhul,în cuvântul de învăţătură intitulat,,Lumina cea adevărată”, a arătat cumîn ultima duminică dintre cele cepreced praznicul Înălţării Domnuluişi consacrată vindecării orbului dinnaştere, prin pericopele zilei Fp. Ap.16 şi Ioan 9, se lămuresc cuvinteleMântuitorului ,,Eu sunt Luminalumii”, adică, aceea care ,,lumineazătuturor”, ajungând la aflarea credinţeiadevărate, potrivit imnului liturgic.În aceasta se vădeşte şi lucrarea Bis-ericii prin Sfintele Taine ce lumineazăviaţa creştinului spre plinitate şiînveşnicire, a amintit Chiriarhul.

Sărbătoarea ÎnălțăriiDomnului în mijlocul arădenilor
La Praznicul Înălțării Domnuluifoarte mulți credincioși au avut bucu-ria să participe la Sfânta LiturghieArhierească oficiată la Catedralaarhiepiscopală arădeană de către Înalt-preasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului.În cuvântul de învățătură cu titlul,,Înălţarea Domnului şi cea a omu-lui”, Chiriarhul Eparhiei, în contex-tual citirilor praznicului (Fp.Ap. 1 şiLuca 24), a arătat că întruparea Fiu-lui lui Dumnezeu înseamnă şi unireadeplină a firii dumnezeieşti cu ceaomenească, iar aceasta aduce, prinînălţarea la cer a celei dintâi şi pe aceleilalte. Astfel, omul e cinstit cuşederea de-a dreapta Tatălui, loculgătit fiecărui credincios care tindespre înălţarea continuă prin împre-ună-lucrarea cu harul dumnezeiesc şifapte bune. BOR a consacrat aceastăzi şi celor ce dând dovada jertfeisupreme pentru credinţă, neam şi ţară,s-au ridicat pe piedestalul recunoşt-inţei unanime, totodată a nemuririi, carăsplată cerească, a subliniat Chiri-arhul.

După oficierea Sfintei LiturghiiÎnaltpreasfințitul Timotei, împreunăcu un ales sobor de preoţi şi diaconi,a oficiat slujba de pomenire a eroilorcăzuţi la datorie pentru apărarea ţării,la mai multe monumente şi troiţe dinmunicipiu.La festivitate au participatreprezentanţi ai Unităţii Militare dinmunicipiul Arad, din parteaprimăriei locale şi a diferitelor insti-tuţii administrative şi culturale dinoraş.Cu această ocazie, la locurile decinstire a eroilor, ÎnaltpreasfințitulTimotei a subliniat exemplul dat deaceştia pentru devotamentul faţă deneam şi pământul strămoşesc; întreei, sfinţii români din familia voievo-dului Constantin Brâncoveanu,omagiată în anul acesta, la treiveacuri de la martirizare. Spredeosebire de manifestările de lamonumentul din faţa PalatuluiAdministrativ şi cele de la cimitir, lamonumentul Ostaşului Român dinPiaţa Avram Iancu arădenii care auparticipat au avut ocazia săurmărească şi un scurt programartistic al trupei de elevi de la ŞcoalaGenerală Nr. 5.Astfel de evenimente şi slujbede pomenire s-au desfăşurat înmajoritatea parohiilor din cuprinsuleparhiei, mai de cu seamă în celecare au monumente şi troiţe înălţateîn semn de recunoştinţă pentru eroiilocali, care s-au jertfit pentru neam,credinţă şi ţară.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALEŞI SOCIALE
Parohia Ortodoxă Şepreuş, dinProtopopiatul Arad, câştigătoare aConcursului național „SfântaEuharistie – lumina vieţii creştine”La finalul Sfintei Liturghii ofici-ată în 21 mai 2014, Preafericitul PărinteDaniel, Patriarhul României a premiatpe cei 29 de copii câștigători ai Con-cursului Național „Sfânta Euharistie –lumina vieţii creştine” și însoţitorii lor,preoţi sau profesori de religie.Competiția a avut ca scop sărăspândească și să întărească credința,a spus Preafericirea Sa: ,,Acest con-curs naţional are scopul de a stimularăspândirea credinţei, dar şi de a întăriviaţa duhovnicească a tuturor creş-tinilor şi în special a copiilor şi a tiner-ilor. Are şi o dimensiune misionară, deangajare a copiilor şi tinerilor într-opregătire de exprimare a modului încare ei simt bucuria Sfintei Euharistiiîn viaţa Bisericii. Concursul nu s-aţinut la Patriarhie, ci s-a ţinut înEparhii, dar eparhiile au trimis pecâştigători ca noi să îi confirmăm, săîi binecuvântăm şi să le oferim câte un

mic dar ca semn de mare preţuire. Îifelicităm pe toţi cei care au dragostefaţă de Biserică şi faţă de şcoală, pen-tru că aici este o cooperare strânsăîntre Biserică şi Şcoală”.Din cadrul Arhiepiscopiei Aradu-lui, a fost premiată de către PatriarhulRomâniei, Parohia Ortodoxă RomânăŞepreuş, din Protopopiatul Arad, prinProiectul ,,Masa bucuriei” din miloste-nia credincioşilor de la Şepreuş”,reprezentată de către preotul parohFlorin-Horaţiu Borca, însoţit de fiica sa,Emilia-Irina. Concursul s-a desfășurat lanivelul protopopiatelor în perioada 26martie - 15 aprilie; şi la nivelul eparhi-ilor, în perioada 18 aprilie - 5 mai.
Festivitatea de absolvirea celei de-a 20-a promoțiila Facultatea de Teologiedin Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, în ziua de22 mai, a avut loc festivitatea deabsolvire a promoției 2014.În dimineața zilei a fost oficiatăSfânta Liturghie în sobor, avându-l caproestos pe PC Pr. Prof. dr. Ioan Tul-can, Decanul acestei Facultăți, răspun-surile fiind date de către corul băr-bătesc, condus de Conf. dr. MirceaButa. În cuvântul său, Părintele decana arătat că „omul, ca ființă recunoscă-toare și mulțumitoare, își găseșteexpresia cea mai înaltă a acestui gestîn rugăciunea liturgică. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5În plus față de această bucurie,astăzi se adaugă, pentru Chiriarhulnostru, ÎPS Arhiepiscop Timotei, cât șipentru întreg corpul profesoral, prile-jul de mulțumire al absolvirii cicluluide licență a unei noi promoții, cea cunumărul 20..”. După încheierea slu-jbei a urmat manifestarea academică,în Aula Facultății, la care au luat parteconducerea Universității „AurelVlaicu” din Arad prin: Dna. Prof.univ. dr. Lizica Mihuț (PreședinteleConsiliului Academic), Dna. Prof.univ. dr. Ramona Lile (Rector) și Pr.Prof. univ. dr. Cristinel Ioja (Președ-intele Senatului), reprezentanțiiArhiepiscopiei Aradului: PCuv. dr.Arhim. Teofan Mada (Vicar eparhial)și PCuv. dr. Iustin Popovici (Consili-er cultural), părinții profesori, PC. Pr.Gavra Pompiliu, directorul Semi-narului Teologic din Arad, precum șirudele și prietenii absolvenților.Cursul festiv a fost susținut dePC Diac. Lect. Univ. dr. Caius Cuțaru,care a prezentat o radiografie a lumiireligioase de astăzi, care să le fie defolos absolvenților atunci când vorajunge în pastorație. Acesta a fost pussub genericul: Secularizare, indifer-entism și sincretism religios”. A urmat apoi citirea cataloguluisi decernarea diplomelor onorifice deabsolvire.În continuare a urmat festivitateade predare a cheii. Din partea absol-venților a vorbit dl. Marius Lăscoiu,care i-a invitat pe cei prezenți „săîntrupeze în viața lor virtutea iubirii caforță mobilizatoare pentru ceea cevom face de acum încolo. Aceastăiubire ne îndeamnă să ne întoarcem curecunoștință către dascăli, pentru că eine-au împărtășit din dragostea lor pen-tru Teologie, dar și către părinții,bunicii, prietenii și toți cei careîmpărtăşiţi cu noi acest momentemoționant, pentru că ne dați și ne-ațidat curaj”.Din partea anului III, a răspunsstud. Lazăr Flavius, adresând uncuvânt de felicitare pentru cei careastăzi încheie o etapă importantă dinviața lor și încep o alta, îndemnându-i să nu-și uite dascălii care i-au îndru-mat și împlinească cât mai multe dinpovețele ce le-au primit aici.
Vecernia festivă a celeide-a douăzecea promoţiia Facultăţii de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad

În seara zilei de 25 mai 2014 aavut loc ultimul eveniment din seriacelor prilejuite de absolvirea stu-denților care fac parte din a douăzeceapromoție a Facultății de Teologie„Ilarion V. Felea” din Arad. Tradițion-ala „Vecernie festivă” a avut loc înCatedrala Veche din Arad și a fostsăvârșită de către ÎPS. Părinte Dr.Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, cu participarea preoțilorprofesori din cadrul facultății, în fruntecu Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan,decanul Facultății de Teologie.În cuvântul său de învățătură, ÎPS.Părinte Dr. Timotei Seviciu a transmisabsolvenților să fie „lumini ale lumii”,făcând o frumoasă legătură întremesajul Mântuitorului Iisus Hristosși pericopa evanghelică a DuminiciiOrbului din naștere. Totodată, Înal-preasfințitul Părinte a îndemnat absol-venții să fie mândri că au fost studențiîn cadrul Facultății de Teologie din

Arad, sfătuindu-i să fie trăitori și măr-turisitori ai credinței ortodoxe pentrutot restul vieții lor.A urmat cuvântul reprezentantuluiabsolvenților, care a mulțumit ÎPS.Părinte Timotei și întregului corp pro-fesoral pentru sprijinul și călăuzireaacordată în acești patru ani. Mulțu-mirile s-au îndreptat și către familiileabsolvenților, care au fost alături de eila acest moment special.Nu în ultimul rând, Pr. Prof. Univ.Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății deTeologie din Arad a încheiat aceastăfestivitate printr-un cuvânt de mulțu-mire adresat tuturor celor prezenți și

mai ales ÎPS. Părinte Dr. TimoteiSeviciu, felicitând în același timp toțiabsolvenții celei de-a douăzecea pro-moții, dar și făcându-i să conștien-tizeze chemarea pe care o au, așa încât„lumina” vieții lor să se răsfrângăasupra lumii.
Simpozion și concurs internațional SfințiiBrâncoveni, apărători aicredinței și ai neamuluiromânesc
Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Timotei, ArhiepiscopulAradului, vineri, 23 mai a.c., la Sem-inarul Teologic Ortodox din Arad, s-a desfășurat a VI-a ediție a Sim-pozionului și concursului internaționalde creație literară, creație plastică șiartă fotografică Sfinții Brâncoveni,apărători ai credinței și ai neamuluiromânesc, întrucât Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române a procla-mat anul 2014 Anul omagial euharis-tic (al Sfintei Spovedanii şi al SfinteiÎmpărtăşanii) şi Anul comemorativ alSfinţilor Martiri Brâncoveni în Patri-arhia Română.Evenimentul a reunit 80 de cadredidactice și 130 de elevi din 6 țări(Republica Moldova, Belgia, Ger-mania, Italia, Ungaria și România),care și-au manifestat interesul pentrucele 6 secțiuni propuse de organiza-tori: Rolul şi importanţa SfintelorTaine, Spovedania şi Împărtăşania, înviaţa creştinului; Martirii români –stâlpi ai Ortodoxiei româneşti; Con-stantin Brâncoveanu – Bazileu susţin-ut de românii epocii; Constantin Brân-coveanu – protector al culturiiromâneşti şi europene; Stilul brân-covenesc în palatele şi mănăstirile dinŢara Românească; Biserica şi şcoala:proiecte, parteneriate, jurnale de călă-torie, excursii. După slujba de Te-Deum oficiatăde Înaltpreacuviosul Părinte dr. IustinPopovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, pr. prof.Pompiliu Gavra, directorul Semi-narului, pr. prof. Codin Șimonca-Oprița, pr. Emil Roman şi arhidi-ac.prof. Tiberiu Ardelean, în prezenţainvitaţilor: pr. inspector Florin Sircade la ISJ Arad, pr.lect.univ.dr.LucianFarcașiu de la Facultatea de TeologieOrtodoxă din cadrul Universităţii

Aurel Vlaicu din Arad, conf.univ.dr.Sorin Bașchiru, președintele sen-atului UVVG Arad, lect.univ.dr. Flor-ica Faur de la Facultatea de Ştiinţeale Educaţiei din cadrul UniversitățiiVasile Goldiş din Arad, d-na prof.Mihaela Voștinar, director al Șc.Gim-naziale Caius Iacob Arad, pr. MirceaBupte și pr. Emil Roman de la paro-hia Micălaca Veche, elevii participanţişi-au prezentat lucrările şi au fost pre-miaţi. Premiile au fost oferite de Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei și dePreaonoratul Părinte Protopop FlaviusPetcuț de la Protopopiatul OrtodoxRomân Arad.

Toate lucrările participanților(eseuri, articole, referate și creații lit-erare) au fost cuprinse în două volumedistincte, intitulate sugestiv SfințiiBrâncoveni, apărători ai credinței și aineamului românesc. Lucrările de artăplastică şi artă fotografică au putut fivăzute în expoziţia al cărui vernisaj aavut loc după prezentarea şi lansareavolumelor. Organizatorii acestei activități aufost: pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof.Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof.Dacian Emilian Nan, arhid. prof.Tiberiu Ardelean, lect. univ. dr. Flor-ica Faur, prof. Mihaela Voştinar, prof.Beatrice Mandă, prof. Mihaela Nea-goe, prof. Georgiana Petic-Bătrîn,prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, prof.Camelia Nan.Dintre parteneri amintim:Arhiepiscopia Aradului; Parohiileortodoxe din Chitighaz - Ungaria;Dortmund - Germania; Praga - Cehia;Rocca di Papa - Italia; Liege - Belgia;Micălaca Veche - Arad, InspectoratulŞcolar Judeţean Arad; Casa CorpuluiDidactic Alexandru Gavra Arad; Uni-versitatea Aurel Vlaicu Arad; Univer-sitatea de Vest Vasile Goldiş Arad;Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad;Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta,Arad; Colegiul Naţional MoiseNicoară Arad; Liceul TehnologicFrancisc Neuman Arad.

Mulțumirile noastre se îndreaptăcătre sponsorii principali ai eveni-mentului: ÎPS Părinte Arhiepiscop dr.Timotei Seviciu de la ArhiepiscopiaAradului, pr. Mircea Bupte, fam.

Cosma Teodor, d-l Epure Octavian, șid-na Tamaș Elisabeta de la parohiaMicălaca Veche, d-na avocat OanaTutunaru, d-na director Elena Kovacsde la Auto Schunn Arad și d-lprof.univ.dr. Teodor Pătrăuță de laUVVG Arad.
Elevii Seminarului Teologic Ortodox dinArad la ceas de rugăciune la finalul cursurilor seminariale

În seara zilei de 25 mai ac. eleviiseminariști ai celei de a XVI – a pro-moții, au participat la slujba de Te-Deum, oficiată de soborul profeso-rilor de teologie de la SeminarulTeologic Ortodox din Arad, în fruntecu Părintele director Pompiliu Gavra,la biserica ,,Adormirea Maicii Dom-nului” de pe strada M. Eminescu, înprezența Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop dr. Timotei Seviciu.Părintele director a subliniat rolulelevului seminarist atât în Biserică câtși în lume, arătând că tinerele vlăstarevor trebui să răspundă de acum înaintecerințelor și nevoilor societății deastăzi. Totodată a mulțumit absol-venților și părinților acestora pentruperioada celor 4 ani de seminar,perioadă în care aceștia s-au remarcatprin ținuta morală arătată; mulțumireadresată și Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop, pentru purtatea de grijăși dragostea arătată față de elevii sem-inariști și dascălii lor.Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepis-cop dr. Timotei Seviciu, în cuvântul deînvățătură, le-a vorbit absolvențilordespre vremea secerișului, care esteaproape și de faptul că la începutulcursurilor seminariale, elevilor li s-aupus la suflet, pericopa evanghelicăcare cuprinde Pilda Semănătorului,sămânța fiind semănată pe parcursulacestor ani. În același timp, Înalt-preasfințitul Părinte a îndemnat absol-venții să fie mândri că au fost elevi aiseminarului arădean, sfătuindu-i săfie trăitori și mărturisitori ai credințeiortodoxe pentru tot restul vieții lor.
Festivitate de absolvire laSeminarul Teologic Ortodox din Arad –,,Ultimul clopoţel”

Marți, 27 mai 2014, cu binecu-vântarea Înaltpreasfinției Sale Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, la Seminarul Teologic Orto-

dox din Arad s-au desfășurat festiv-itățile de absolvire pentru a șaispreze-cea generație de elevi seminariști.După ce toți cei prezenți au into-nat Troparul Învierii și Rugăciunea

Domnească, în deschidere PărinteleDirector al Seminarului arădean, pr.prof. Pompiliu Gavra a transmismesajul de salut întregii asistențe șiimplicit cel de felicitare către absol-venții promoției 2014, după care înauzul ultimului clinchet de clopoțel,absolvenților clasei a XII-a le-aufost înmânate diplomele deabsolvire.În acordurile imnului academ-ic Gaudeamus igitur s-a înfăptuitemoționantul moment de predare acheii către elevii clasei a XII-a însoțide alocuțiunile șefului de promoțieAlin Ciotea (media 9,85) și areprezentantului clasei a XI-a, ȘtefanMuț, ca cel care a preluat cheiaresponsabilităților elevilor generați-ilor următoare.S-au adresat, mai apoi, gândurilede felicitare și totodată de respons-abilizare, absolvenților de către ÎPS dr.Timotei Seviciu, arhiepiscop alAradului, de către dl. Glad Varga, con-silier local, reprezentantul primaruluiAradului; lect. univ. pr. Lucian Far-cașiu, din partea Facultății de Teolo-gie „Ilarion V. Felea” din carul Uni-versității „Aurel Vlaicu” Arad; lect.univ. dr. Martin Neagu, din parteaUniversității de Vest „Vasile Goldiș”din Arad.Festivitatea s-a încheiat cu un micconcert susținut de corul Seminaruluiarădean, dirijat de arhid. prof. TiberiuArdelean.
CONFERINŢEPREOŢEŞTI

Conferință preoțească laProtopopiatul Arad
Urmare Hotărârii Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române, care adedicat anul curent Tainei Euharistieisi Spovedaniei, asociind acesteiaomagierea Sfinților Brâncoveni, pre-oții Protopopiatului Arad au participatîn ziua de 26 mai 2014 la sesiuneaconferinței preoțesti de primăvară.După săvârșirea slujbei de TeDeum, oficiată în catedrala veche cuhramul Nașterea Sfântului IoanBotezătorul, P.On. Părinte FlaviusPetcuț, Protopopul Aradului, a deschislucrările desfășurate în Aula Facultățiide Teologie Ortodoxă ‚Ilarion V.Felea’ din Arad. Preacucernicia sa asalutat prezența ÎnaltpreasfințituluiPărinte Arhiepiscop dr. Timotei Sevi-ciu, Chiriarhul locului, la această man-ifestare importantă pentru activitateaprezentă și viitoare a preoților dinacest areal. Chiriarhul a fost însoţit dePreacuviosul Părinte dr. IustinPopovici, consilier cultural, Pr. TeodorFaur, consilier economic şi Pr. GabrielMariş, consilier pentru problemesociale.Disertația intitulată ,,TainaSpovedaniei și a Euharistiei. Aspectebiblice, patristice, dogmatice, morale,liturgice și pastorale” a fost prezentatăde către PC Pr. Prof. Dr. Cristinel Iojade la parohia Arad-Centru. Între coref-erenți s-au numărat preoții: GheorgheOprea, Nicolae Porcolean, LiviuPamfiloiu, Teodor Baba și NicolaeMarcu. Aceștia au evidențiat câtevaaspecte practice referitoare la actuldezlegării precum și pregătirea cred-incioșilor și a clerului pentru SfântaÎmpărtășanie.A urmat cuvântul ÎPS Timoteicare a felicitat pe referenți pentruaspectele subliniate. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6În alocuțiunea ÎPS Sale au fostoferite câteva răspunsuri la prob-lemele ridicate, amintind de rolulimportant „al mărturisirii de credințăîn orice act sacramental, pornind toc-mai de la nivelul Tainei Spovedaniei,la care se adaugă apoi valențelemorale. Să ținem seama de acestaspect mai ales în contextul actual,modelul comemorativ al Brâncove-nilor fiindu-ne îmbiat spre luareaminte”.În continuare au fost dezbătutecâteva probleme administrative, dinpartea PC Pr. Teodor Faur, consiliereparhial la sectorul economic, fiindcomunicate ultimele îndrumări Sin-odale. Alte considerente de ordinintern au fost făcute de PC Pr. Gheo-rghe Gogan, numit recent contabil alOficiului Protopopesc Arad.
Conferinţă Preoţească laProtopopiatul Ineu

Marţi, 27 mai 2014, a avut locConferinţa Preoţească a preoţilor depe raza Protopopiatului Ineu. Dupăce s-a oficiat slujba de Te-Deum laBiserica din Ineu la ora 9.00, preoţiiprezenţi s-au întâlnit în sala de şedinţea Oficiului Protopopesc Ineu la ora10. Părintele protopop Moise Nica,Protopopopul Ineului, a rostit cuvân-tul de deschidere subliniind actuali-tatea temei hotărâtă de Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române.De asemenea a salutat prezenţaPreacuviosului Părinte dr. IustinPopovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, care a trans-mis în cuvântul adresat preoţilorprezenţi salutările şi binecuvântărileÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului.Părintele Achim Giani de la Paro-hia Dud a susţinut referatul: ,,SfântaSpovedanie şi Sfânta Împărtăşaniesub aspect biblic, patristic, dogmatic-moral, liturgic şi pastoral”. Coreferenţiau fost: părintele Vladu Gabriel de laparohia Ciunteşti, părintele Pădure-anu Mihail de la Parohia Bocsig Garăşi părintele Sălăvăstru Ciprian de laParohia Moţiori.De bun augur şi de mare folosau fost discuţiile ulterioare pe carepreoţii prezenti le-au ridicat dinpunct de vedere practic, vis-a-visde tema sus menţionată. Preacu-viosul Părinte dr. Iustin Popovicii-a îndrumat pe preoţi cătreînvăţătura cea adevărată a Sfinteinoastre Biserici si totodată de a seferi de inovaţii care nu au nimic încomun cu practica şi învăţăturaBisericii şi care de multe ori îiîndepărtează pe credincioşi de Bis-erică. Spovedania preoţilor, deasasau rara împărtăşanie, spovedaniatinerilor, împărtăşirea copiilor,pregătirea pentru împărtăşanie,canoanele prea aspre laspovedanie etc. au fost câtevateme practice pe care preoţii le-auadus în discuţie, împreună anal-izând realitatea şi învăţătura ceaadevărată a Bisericii.În încheiere PreacuviosulPărinte dr. Iustin Popovici a felic-itat pe preoţii referenţi pentruaspectele subliniate şi a lăudatinteresul preoţilor din Pro-topopiatul Ineu de a dezbate şipune la suflet şi în practică învăţă-tura cea adevărată a Bisericiidespre Sfânta Spovedanie şi Sfân-ta Împărtăşanie.

CERCURI MISIONARE
Cerc pastoral-misionar înParohia Chier, Protopopiatul Ineu

Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Arhiepiscop Timotei, preoţiidin Cercul pastoral-misionar Târnova,coordonaţi de pr. Teodor Păiuşan, s-auîntâlnit duminică, 11 mai 2014, înParohia Chier din Protopopiatul Ineu.Începând cu ora 15.00, în biserica cuhramul „Adormirea Maicii Domnu-lui”, în prezenţa a numeroşi credin-

cioşi, soborul celor 12 preoţi slujitori,alături de părintele Iustin Popovici,consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, au săvârşit Taina SfântuluiMaslu. Cuvântul de învăţătură aaparţinut părintelui consilier cultural.În cadrul discuţiilor părinteleVoicu Ivănuţ a dezbătut următoareleteme: Inovaţii şi încălcări ale normelorliturgice şi canonice privind TainaSpovedaniei; Prezenţa lui Hristos înEuharistie; Educaţia cultural,inteligenţa şi formaţia politică a Sfân-tului Martir Constantin Brâncoveanuîn slujba unităţii poporului român.
Cerc pastoral-misionar înparohia Măderat, Protopopiatul Lipova

În Protopopiatul Lipova,duminică, 11 mai 2014, a avut loc laParohia Măderat, întrunirea preoțilordin Cercul Pastoral Şiria, coordonatde pr. Iulian Botezatu. La aceastăîntâlnire au luat parte preoţii parohi șipreoții slujitori din parohiile aparţină-toare cercului, protopopul locului pr.ic. stavr. Crinel Onea şi părinteleIustin Popovici, consilier cultural.Întrunirea s-a deschis cu oficiereaTainei Sfântului Maslu în bisericaparohiei cu hramul ,,AdormireaMaicii Domnului”, după care Pr. NeluMercea, parohul parohiei Măderat, asusținut referatul „Sfânta Taină aSpovedaniei la Sfinţii Părinţi”, temafiind legată de Anul omagial euharis-tic (al Sfintei Spovedanii şi al SfinteiÎmpărtăşanii).Prezent la acest cerc pastoralmisionar, Părintele Crinel Onea, Pro-topop de Lipova, a mulţumit părin-telui consilier Iustin Popovici pentruparticiparea la această întrunire, pre-cum şi tuturor preoţilor slujitori pen-tru organizarea cercului pastoral şicelorlalţi preoţi pentru participare,adresând celor prezenţi şi un bogatcuvânt de învăţătură legat de temadezbătută la această întrunire.
Cerc pastoral la LipovaBăi, Protopopiatul Lipova

Din încredinţarea ÎPS Timotei,Arhiepiscopul Aradului, miercuri, 21

mai 2014, Cercul misionar-pastoralRadna, coordonat de Pr. Ioan Jidoi,s-a întrunit în biserica cu hramul ,,Sf.Împăraţi Constantin şi Elena” dinLipova Băi. Soborul de preoţi ce alcă-tuieşte acest cerc misionar a săvârşitSfânta Liturghie, având bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preacuv. Pro-tos. Iustin Popovici, consilier culturalal Sf. Arhiepiscopii a Aradului.Înaltpreacuvioşia sa în cuvântulde învăţătură, după ce a transmiscuvântul de binecuvântare şi dragostepărintească din partea ÎPS Timotei, aarătat importanţa pe care Sf. ÎmpăraţiConstantin şi Elena au avut-o pentrucreştinătate, învăţând de la ei

dragostea şi ataşamentul deaşezământul mântuirii noastre, Sfân-ta Biserică strămoşească. Datori sun-tem să păstrăm comoara de credinţăce ne-au lăsat-o ca moştenire înaintaşiinoştri şi sfinţii prăznuiţi astăzi şi s-otransmitem curată, ca pe o comoarăscumpă generaţiilor care ne urmează,a arătat părintele.Pr. coord. Ioan Jidoi de la ParohiaRadna a susţinut tema întrunirii: ,,TainaSpovedaniei – aspecte dogmatice şicanonice” în care a scos în evidenţăimportanţa Tainei Spovedaniei, ca pre-ambul pentru apropierea noastră deHristos prin Sf. Împărtăşanie, adresândîndemnul ferm credincioşilor prezenţisă nu ezite în a se apropia de Hristos,Doctorul sufletelor noastre, oridecâteori simt nevoia. La final Părintele Paroh Gheo-rghe Dehelean a transmis, prin părin-tele consilier, mulţumiri în numelesău şi al credincioşilor săi, IPS Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, pentrupărinteasca purtare de grijă care oarată pururea faţă de credincioşii carefrecventează această Sfântă Bisericăînchinată Sfinţilor Împăraţi.TotodatăPărintele Paroh a mulţumit celor careau răspuns afirmativ invitaţiei sale laaceastă sărbătoare: preoţilor şi ofi-cialităţilor locale şi centrale. La finals-a înconjurat Sf. Biserică după caretoţi cei prezenţi au participat la oagapă frăţească.
Cerc misionar în ParohiaAndrei Șaguna

Miercuri, 21 mai, în ziua depomenire a Sfinților Împărați Con-stantin și Elena, a avut loc la ParohiaAndrei Șaguna, consfătuirea lunară apreoților din Cercul Pastoral-Mision-ar III – Sântana, din cuprinsulArhiepiscopiei Aradului.Conferința a început la bisericăprin citirea referatului „Spovedania,mijloc de îndreptare”, susținut de P.C.pr. Adrian Mariș, parohul Bisericii iardiscuțiile pe marginea referatului, auavut loc la casa parohială. Cei 11 pre-oții prezenți la consfătuire s-au impli-cat în discuții prin expunerea unorprobleme generale pe care le-au întâl-nit la Spovedanie, în acordareadezlegărilor anumitor credincioși și a

epitimiilor potrivite.Întâlnirea a avut un scop practic șia îmbogățit cunoștințele preoților pen-tru dobândirea mântuirii lor și a cred-incioșilor pe care îi păstoresc.
Cerc misionar la ParohiaOstrov

În după-amiaza zilei de 21 mai2014, preoții cercului misionarSăvârșin, s-au întâlnit la frumoasa bis-erică a parohiei din Ostrov.Aici, preotul paroh, Eugen Vol-ungan le-a vorbit colegilor din cerculmisionar despre ,,Anul comemoratival Sfinților Brâncoveni”. Părintele areliefat rolul brâncovenilor și a dom-niei lui Constantin Brâncoveanu înȚara Românească ca perioadă de pro-gres economic și cultural-artistic, deinițiative, de modernizare a aparatuluistatal, de reformare a sistemului fiscal.Referitor la implicarea cultural-religioasă, s-a arătat că domnul Con-stantin Brâncoveanu a influențat viațaspirituală a românilor.Împreună cu fiii săi a inițiat oamplă activitate de construcții reli-gioase și laice, îmbinând armonios înarhitectură, pictură murală și sculp-tură, tradiția autohtonă, stilul neo-bizantin și ideile novatoare alerenascentismului italian într-un stilnou, caracteristic, numit ,,stilul Brân-covenesc”. De asemenea, și-a asumatrolul de protector al tiparului și școl-ilor din Țara Românească dar și dinTransilvania. De amintit faptul că l-aadus de la Istambul pe Antim Ivire-anul, viitorul mitropolit, sub îndru-marea căruia s-au tipărit numeroasecărți românești, grecești, slave și chiararabe.Constantin Brâncoveanu a fostunul dintre cei mai mari ctitori de bis-erici și mănăstiri din țările române – înbiserica Sfântul Gheorghe Nou, exis-tentă și azi, fiindu-i depuse și osem-intele domnitorului în anul 1720.
Cerc misionar la Chişineu-Criş

Duminică, 25 mai, la Chişineu-Criş a avut loc întrunirea preoţilor dinCercul misionar Chişineu-Criş, coor-donaţi din încredinţare Înaltpreas-finţitului Părinte Arhiepiscop Timotei

al Aradului de către PreacucerniculPărinte Daniel-Mirel Dumitru, careeste şi noul preot-paroh al ParohieiChişineu-Criş I.Bucuria preotului paroh şi a cred-incioşilor, precum şi a celorlalţi preoţiprezenţi a fost sporită de prezenţa înmijlocul lor a Preacuviosului PărinteIustin Popovici, consilierul cultural alArhiepiscopiei Aradului, care a trans-mis tuturor celor prezenţi cuvânt desalut părintesc din partea Înaltpreas-finţitului Părinte Arhiepiscop Timotei.

Întrunirea a debutat la orele 18cuoficierea Tainei Sfântului Maslu înbiserica parohială cu hramul,,Înălţarea Domnului” în prezenţaunui număr mare de credincioşi, atâtdin parohie, cât şi din cele învecinate.La sfârşitul Tainei SfântuluiMaslu, Preacuviosul Părinte IustinPopovici a rostit cuvântul de învăţă-tură, temeluit pe citirile biblice alezilei şi în concordanţă cu tema gener-ală a anului omagial euharistic, legatăde Taina Spovedaniei şi aÎmpărtăşaniei, subliniind locul şi rolullor în viaţa liturgică a parohiei şi înviaţa spirituală a credincioşilor.După oficierea Tainei SfântuluiMaslu, preotul paroh Daniel Dumitrua susţinut referatul cu tema ,,RoadaSfintei Împărtăşanii în viaţa creştinu-lui”, pe marginea căruia au urmat dez-bateri şi luări de cuvânt şi din parteacelorlalţi preoţi participanţi. S-au sub-liniat şi evidenţiat principalele efecteale acestei Sfinte Taine, precum şinecesitatea conştientizării credin-cioşilor cu privire la pregătirea adec-vată pentru primirea cu vrednicie aacestei Sfinte Taine şi pentru ca road-ele ei să lucreze eficient în viaţa lorspirituală. Seara s-a încheiat cu oagapă frăţească.
Cerc misionar-pastoral înParohia Cuied, Prot.Sebiş

În dupa amiaza zilei de 25 mai2014, preoţii Cerului misionar Buteni,prot. Sebiş, coordonat de pr. MarianCiucur, s-au întrunit pentru a săvârşiTaina Sfântului Maslu la Biserica ,,Sf.Ierarh Vasile cel Mare” din Cuied.Cuvântul de învăţătură a aparţinutpărintelui iconom stavrofor Vasile Nis-tor, acesta vorbind despre rolul TaineiSpovedaniei şi a Împărtăşaniei în viaţacreştinului cât şi despre rolul domni-torului Constantin Brâncoveanu înviaţa cultural-religioasă a românilor.Întrunirea s-a încheiat cu o agapăfrăţescă oferită de părintele paroh şicredincioşii parohiei.
Cerc pastoral misionar laHălmagiu

Sub ocrotirea Sfinţilor Împăraţicei întocmai cu Apostolii, Constantin

şi mama sa Elena, în data de 21 mai2014, în Biserica nouă din Luncşoaras-a desfăşurat Cercul pastoral mision-ar-Hălmagiu, sub atenta îndrumare apreotului iconom stravofor ViorelNan. Tematica propusă a fost susţin-ută sub forma unui referat de către pr.paroh Vand Ioan. Cu acest prilej cred-incioşii parohiei, s-au împărtăşit debucuria participării la prima Vecerniesăvârşită în acest lăcaş de cult.Protos. Dr. Iustin PopoviciConsilier cultural
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Vineri, 2 mai – Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.Duminică, 4 mai - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la Bisericaparohială Zădăreni din ProtopopiatulArad. Hirotonește întru preot pe dia-conul Gheorghe-Cristian Pop, pe seamabisericii cu hramul ,,Adormirea MaiciiDomnului”, Parohia Revetiș, Pro-topopiatul Sebiș. La finalul Litur ghiei afost hirotesit întru duhovnic.Luni, 5 mai -  Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente.Miercuri, 7 mai - Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente. Săvârşirea Vecerniei la para-clisul reşedinţei EparhialeDuminică, 11 mai – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la Bisericaparohială Fiscut din Protopopiatul Arad. Hirotonește întru preot pe diaconulDan-Marius Braiț, numit pe seamaparohiei Fiscut, iar la momentul rânduit,acesta a fost hirotesit întru duhovnic.Săvârşirea Vecerniei la paraclisul reşed-inţei Eparhiale.Luni, 12 mai - Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente.Marți , 13 mai  - Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.Miercuri, 14 mai – PrezideazăComisia Examenului de Certificare acompetențelor profesionale înînvățământul liceal la Seminarul Teo-logic Ortodox Arad. 

Joi, 15 mai -  Participă  în calitatede membru fondator la lansarea  „Aso-ciaţiei Naţionale Arădeane pentru Cul-tura Poporului Român- ASTRAArădeană 1863” la Sala Senatului Uni-versităţii de Vest „Vasile Goldiş”, încadrul celei de-a V-a ediţii a eveni-mentului Zilele Administraţiei Arădene.În după amiaza zilei participă la unrecital de pian la Liceul de artă „SabinDrăgoi”.Vineri, 16 mai - Slujește la slujbade Te- Deum la Monumentul mareluicorifeu al Unirii Vasile Goldiș. Participăla manifestările organizate cu prilejulcelei de-a 24 –a ediții a „Zilelor Acad-emice Arădene”. Participă și i-a cuvân-tul la deschiderea Sesiunii Inter-naţionale de Comunicări Ştiinţifice „95

de ani de administraţie arădeană”, orga-nizată în cadrul Zilelor AdministraţieiArădene, în sala „Vasile Goldiş” a sedi-ului Consiliului JudeţeanDuminică, 18 mai – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie în biserica cuhramul „Nașterea Sfântului IoanBotezătorul” din parohia Arad-Bujac,Protopopiatul Arad.După Sfânta Litur-ghie, în prezenţa mai multor personal-ităţi din lumea culturală arădeană, a ofi-ciat slujba Botezului fiicei domnuluiDaniel Albu.Luni, 19 mai – Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezol vareaproblemelor curente.Miercuri, 21 mai – Slujeşte laSfânta Liturghie săvârşită de Preaferic-itul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii

Ortodoxe Române şi mai mulţi ierarhi,membri ai Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române, înconjuraţi de unsobor preoţi şi diaconi, pe un podiumspecial amenajat lângă Catedrala Patri-arhală cu prilejul sărbătorii hramuluiistoric al Catedralei Patriarhale.Joi, 22 mai - Asistă la oficiereaSfintei Liturghii înainte de deschi derealucrărilor ședinței Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române alături dealți Ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod.Participă la şedinţa de lucru a SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române laReşedinţa Patriarhală prezidată dePreafericitul Părinte Patriarh Daniel.Vineri, 23 mai – Participă la fes-tivitatea de final de studii la absolvențiiFacultății de Medicină, Farmacie șiMedicină dentară din cadrul Univer-sității de Vest ,,Vasile Goldiș” , organi-zată la Teatrul Ioan Slavici din Arad.Săvârşirea Vecerniei la CatedralaArhiepiscopală.Duminică, 25 mai – Slujeşte şipredică în în mijlocul obştii monahalede la Mănăstirea arădeană Gai în Bis-erica nouă cu hramurile ,,Acop-erământul, Veşmântul şi Brâul MaiciiDomnului”. Asistă la slujba de Te Deum cuprilejul absolvirii elevilor SeminaruluiTeologic Ortodox – promoția 2014, laBiserica „Adormirea Maicii Domnu-lui” din Arad. Săvârșește Vecernia fes-tivă la parohia Arad-Centru, cu uncuvânt de învățătură, prilejuită de

absolvirea celei de-a douăzecea pro-moții de studenţi ai Facultății de Teolo-gie „Ilarion V. Felea” din Arad.Luni, 26 mai – Participă la slujbade Te-Deum la Parohia Arad-Centru şila deschiderea sesiunii Conferinței pre-oțești de primăvară din ProtopopiatulArad. Marți, 27 mai– Participă la festiv-itatea de absolvire a promoției 2014 dincadrul Seminarului Teologic OrtodoxArad.Joi, 29  mai - Slujeşte şi predică laSfânta Liturghie laCatedrala Arhiepis-copală. După oficierea Sfintei Liturghiia oficiat, împreună cu un ales sobor,slujba de pomenire a eroilor căzuţi ladatorie pentru apărarea ţării, la maimulte monumente şi troiţe  dinmunicipiu. Participă la manifestărileorganizate cu prilejul „Zilei Rezervis-tului Militar” la cercul Militar din Arad.Vineri, 30 mai– Participă laşedinţade lucru şi informare, dar şi la unmoment festiv cu prilejul întâlniriicadrelor didactice care predau disciplinaReligie ortodoxă, în aula Facultăţii deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion Felea” Arad,întâlnirea a marcat finalul anului şcolar2013-2014. În cadrul momentului fes-tiv a înmânat profesorilor îndrumătoridiplome pentru elevii care au obţinutrezultate remarcabile la concursuljudeţean „Hristos în şcoală” şi Olimpia-da de Religie – etapa locală şi judeţeană.Diac. Silviu-Nicolae  FaurSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal – luna mai 2014 

Taina Spovedaniei, a Mărturisirii,a Pocăinţei sau al doilea botez, dupăcum se mai numeşte privită ca virtuteeste lepădarea de lumea păcatelor şiurmarea lui Hristos; este întoarcereade la viciu la virtute şi trăirea dupăEvanghelie.Ca taină sfântă pocăinţa este păre-rea de rău pentru păcatele făcute dupăbotez, mărturisirea lor înaintea preotu-lui duhovnic, cu căinţă şi cu hotărâreade a nu mai păcătui şi dobândirea ier-tării lui Dumnezeu prin dezlegareapreotului.Spovedania sau pocăinţa este insti-tuită de Mântuitorul Hristos ca taină,când a dat sfinţilor apostoli puterea dea ierta păcatele: ”Luaţi Duh Sfânt: căro-ra veţi ierta păcatele, se vor ierta, şicărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In.20,22-23).Mântuitorul are puterea să iertepăcatele poporului; iartă pe femeiapăcătoasă, pe slăbănogul din Caper-naum, pe Zaheu, pe tâlharul de pecruce, ş.a. Toată această putere dum-nezeiască o dă apostolilor şi preoţilor,urmaşii lor. Le-a dat lor „putere asupraduhurilor celor necurate, ca le scoată şisă tămăduiască orice boală şi neputin-ţă” (Mt. 10,1; Lc. 6,12-16; 9,1-2), săcunoască „tainele împărăţiei cerurilor”(Mt. 13,11), să lege, să dezlege şi săierte păcatele (Mt. 18,18: In. 20,22-23). Diaconii aveau misiunea de a vizi-ta şi a duce împărtăşirea bolnavilor.Taina spovedaniei ne aduce urmă-toarele foloase duhovniceşti: întâi dacăprin păcat pierdem nevinovăţia pe care

am primit-o prin Sfântul Botez, prinpocăinţă o redobândim; precum prinpăcat ne lipsim de harul dumnezeiesc,tot astfel prin pocăinţă îl primim dinnou; precum prin păcat cădem în robiadiavolului, prin pocăinţă ne izbăvimde ea şi precum prin păcat intră încugetul nostru ruşinea şi frica, tot ast-fel prin pocăinţă se întoarce în noipacea, deci dobândim raiul, iertareapăcatelor şi viaţa fericită.Cel mai mare doctor al omeniriieste Mântuitorul Iisus Hristos. El avenit în lume ca să vindece toată boalaşi toată neputinţa din popor (Mt. 4,23),să scape oamenii din pricina durerilor,care sunt păcatele (In. 5,14), să înte-meieze Biserica, văzută ca cel maisigur „spital” de mântuire şi să rându-iască cele mai bune „medicamente”tămăduitoare care sunt sfintele taine.Astfel Biserica a rânduit rugăciuni şislujbe deosebite: Sf. Spovedanie, Sfân-ta Împărtăşanie şi Sfântul Maslu; aîntemeiat cele dintâi bolniţe şi spitale,începând astfel asistenţa socială. Prin Taina Spovedaniei, se pri-meşte iertarea păcatelor, precum şi vin-decarea sufletească şi trupească ară-tând că „plata păcatului este moartea,iar harul lui Dumnezeu este viaţa veş-nică în Iisus Hristos, Domnul nostru”(Rom. 6,23). Păcatul e cauza majori-tatea bolilor, pricina tuturor relelor. Decâte ori ne îmbolnăvim, de cele maimulte ori e din cauza greșelilor, cu voiesau fără de voie, noi sau alţii: am mân-cat sau am băut prea mult sau ce nu tre-buia, am făcut o faptă rea, ne-am

îmbrăcat cum nu trebuia, ne-am lăsatrobit de patimi, ca mândria, desfrâul,lăcomia şi altele. Iată pe toate acesteale putem îndrepta în taina mărturisirii,arătând credincioşilor care sunt virtu-ţile potrivite împotriva acestor patimi.Dacă în predică sau în alte cuvân-tări ne adresăm tuturor celor prezenţi şiarătăm cuvântul lui Dumnezeu îngeneral, în taina Spovedaniei vorbimcredinciosului în particular, arătândmesajul scripturistic specific pentrumântuirea şi îndreptarea celui care esteînaintea noastră, putând astfel să adap-tăm cuvântul, sfaturile şi răspunsurilepotrivit nevoilor fiecărui credincios înparte, ştiut fiind că fiecare om este dife-rit, şi chiar pentru acelaşi păcat, sauaceeaşi greşeală să dăm medicamentulpotrivit nevoilor individuale. După vindecarea slăbănogului dela scăldătoarea Vitezda, care a plătit cu38 de ani de suferinţă păcatul săvârşit,care se poate să nu fi avut o durată mailungă de câteva clipe, Mântuitorul i-azis: „Iată, te-ai făcut sănătos de acum sănu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie cevamai rău” (In. 5,14).Trăim într-o lume unde întâlnimfoarte mulţi oameni bolnavi, dar dacăboala este urmare a păcatului, deci unaduhovnicească, pătrunzând în lumeodată cu căderea lui Adam, vindecareanu poate fi una psihologică sau medica-lă, cum ne oferă lumea de azi – căci,spun Sfinţii Părinţi că nu vom intra în Raipe altă „uşă”, decât pe cea pe care amieşit. Vindecarea noastră trebuie să fiemai întâi de toate una duhovnicească,

care nu se poate realiza decât în Biseri-că, cu Sfintele Taine, ca medicamenteduhovniceşti, urmând o terapie duhov-nicească – Rugăciunea minţii, ale căreiefecte tămăduitoare sunt recunoscute cli-nic la ora actuală în lumea întreagă.Este foarte important ca preotul săantreneze şi să angajeze credincioşii înactivitatea pastoral-misionară, social-filantropică şi cultural-educaţională aBisericii, prin faptul că şi la scaunulspovedaniei preotul ia contact cu preo-cupările, încercările, grijile şi activită-ţile păstoriţilor săi, fiind un mijloc deapropiere a acestora de Dumnezeu şide semenii noştri.Astfel, preotul ca păstor duhovni-cesc al turmei încredinţate poate insis-ta în implicarea acestora în unele acti-vităţi ale Bisericii, atât pentruapropierea lor de Dumnezeu, cât şi caurmare şi îndeplinire a unor canoanepentru îndreptarea lor duhovnicească.Ca exemplu, implicarea tinerilorîn diferite activităţi bisericeşti, precumslujbele religioase, repetiţii pentru cor,conferinţe, curăţenie în biserică, con-cursuri şi jocuri pe teme religioase, pre-cum şi altele pentru ai feri de păcate,pentru a le distrage atenţia de la utili-zarea excesivă a televizorului, a inter-netului, în detrimentul vieţii religioase,duhovniceşti, de a îndrepta păcate pre-cum lenea, neascultarea, de ai indem-na să facă roditoare darurile şi talanţiiprimiţi de la Dumnezeu.Dacă în ultimii ani potrivit evoluţieitehnicii şi dezvoltării tot mai accentua-te a mijloacelor de comunicare şi mesa-

jul de propovăduire Evangheliei s-aintensificat prin intermediul radioului, ateleviziunii, a telefoniei, a internetului,au loc convorbiri duhovniceşti, putemsă ascultăm diferite cuvântări, predici,slujbe, melodii religioase, să discutămcu numeroşi preoţi sau slujitori ai Bise-ricii, din diferite părți ale țării și de pestehotare,  precum şi alte diferite aplicaţiipentru viaţa duhovnicească, Vedem însă, că în unele cazuri izo-late au apărut chiar şi spovedania onli-ne, sau pe internet prin intermediulforumelor sau a vidio-chaturilor. Tre-buie să amintim că Patriarhia Românăatrage atenţia printr-un comunicat ofi-cial că serviciile religioase oferite peinternet sunt false. Sfintele Taine şiIerurgiile se oficiază numai în biserici şila casele credincioşilor de către preoţiicomunităţilor parohiale şi monahalerecunoscute oficial. Chiar dacă întâl-nim credincioși care ar vrea să se con-feseze on-line, trebuie să-i îndrumămspre locașul de cult, spre Biserică.Dincolo de toate acestea, se cuvi-ne să precizăm că în Biserică avemHarul îmbelşugat al lui Dumnezeu, înBiserică omul se uneşte cu Hristos, şiprin El cu Dumnezeul Treimic, pri-mind deplina tămăduire, adică indum-nezeirea, care nu poate fi înlocuită denici un alt sistem social, filosofic, moralsau tehnic. Nici un organism social sauştiinţific nu poate substitui Biserica şilucrarea ei faţă de omul vătămat alcăderii.Pr. Drd. Ciprian Petru SălăvăstruParohia Moţiori

Taina spovedaniei ca mijloc de vindecare spirituală şi apropiere de Dumnezeu într-o lume secularizată


