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EDITORIAL

CALEA MÂNTUIRII

 Din sumar

Timpul se scurge repede în viaţa fie -
cărui om, de aceea, el trebuie va-
lorificat la maximum, pentru a-l face 
cât mai roditor în viaţa personală, nu 
numai pentru lumea aceasta, ci şi 
pentru veşnicie. Dacă cel care se află 
lucrător în timp este o personalitate 
de excepţie, care este aleasă de 
Dumnezeu şi pusă în fruntea Bisericii 
Sale, atunci valoarea timpului primeş-
te şi o altă semnificaţie. În acest con-
text trebuie privită lucrarea arhipăs-
torească pe care a desfăşurat-o timp 
de nouă ani de zile, Întâi stă tătorul 
Bisericii Ortodoxe Române, Preafe-
ricitul Părinte Daniel (2007-2016).

Această perioadă de timp nu a 
fost foarte îndelungată, dacă o pri-
vim după numărul anilor, dar, ea a 
fost o perioadă plină de prefaceri, 
de reflectare asupra unei noi viziuni 
şi conturarea unei noi perspective 
pentru lucrarea şi misiunea Bisericii 
Ortodoxe Române, în mijlocul socie-
tăţii româneşti. De aceea, această pe-
rioadă de timp a fost nu doar una a 
reflecţiei şi a cugetătii, deşi a fost şi 
aceasta, ci, în egală măsură, una a unor 
bogate împliniri. Sunt personalităţi 
care într-un număr redus de ani au 
avut atâtea împliniri, câte nu au 
reuşit să realizeze alţii, într-un secol. 
Cred că acest lucru îl putem spune 
despre activitatea dinamică, plenară, 
de larg orizont, pe care a desfăşurat-
o în ultimii ani, în fruntea Ortodoxiei 
româneşti, Părintele Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa s-a străduit să a -
ducă o nouă viziune în ansamblul vieţii 
noastre bisericeşti. Nu s-a mulţumit 
doar cu aspectul administrativ, căruia 
i-a adus importante corecturi, deşi şi 
acesta este foarte important pentru 
viaţa noastră bisericească, imprimând 
un suflu nou, responsabil şi dinamic 
acestuia. Părintele Patriarh Daniel a 
îmbrăţişat cu mintea şi cu braţele sale 
întreaga viaţă a Bisericii noastre. 

1. Aceşti nouă ani, îi putem inter-
preta, ca un întreit trei, trei ori trei, 
care reprezintă accentuarea specială 
a cifrei trei, după modul de existenţă 
trinitar al Dumnezeului Celui viu, 

Dumnezeul iubirii, existent din veci în 
trei ipostaze sau persoane, care expri-
mă prin existenţa Lor, comuniunea 
desăvârşită de iubire a Dumnezeirii: 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Preafericirea 
sa fiind un teolog profund şi nuanţat a 
înţeles că lucrarea Preasfintei Treimi 
se află la temelia creaţiei însăşi, pre-
cum şi la temelia vieţii bisericeşti. 
Căci, aşa cum spunea Origen: „Bi-
serica este plină de Treime” şi totul în 
credinţa mărturisitoare a Bisericii, în 
viaţa şi în lucrarea ei în lume poartă 
pecetea Sfintei Treimi. 

Întreaga cre dinţă a Bisericii, sluj-
bele ei, având în centru Sfânta Li-
turghie, viaţa admi nistrativă însăşi, 
nu pot fi înţelese până la capăt, fără a 
recurge la sem nificaţiile teologice şi 
duhovniceşti ale Preasfintei Treimi. 
Acesta cred că este punctul de plecare 
şi de sosire în gân direa şi lucrarea 
Preafericirii Sale – Sfânta Treime - 
chintesenţă de gân dire, lucrare şi 
mărturisire a Bisericii. 

2. Efortul de a face Biserica cât 
mai prezentă în societate l-a deter-
minat pe Preafericirea Sa să înfiinţeze 
şi să sprijine cu mari eforturi acti-
vitatea mediatică, înţeleasă ca un au-
xiliar in dispensabil pentru misiunea 
Bisericii Ortodoxe în lumea de astăzi. 
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Prin evanghelia duminicii trecute 
Mântuitorul Hristos ne-a chemat să-i 
urmăm Lui, pentru a dobândi Împărăţia 
cerurilor. Învăţătura pericopei evan-
ghe lice din această duminică, ne arată 
cum să împlinim hotărârea noastră de 
a urma lui Hristos, pilduitoare fiind as-
cultarea Sfântului Apostol Petru. Mân-
tuitorul Hristos, prin harul, învăţătura 
şi minunile Sale, aduna în jurul Său tot 
mai mulţi oameni care-L urmau peste 
tot. Venind pe malul lacului Gheniza-
ret, mulţimile l-au urmat. Pentru a se 
face auzit de mulţime, s-a folosit de 
corabia lui Simon Petru, care acum era 
pescar. A făcut din corabie, amvon din 
care a împărtăşit mulţimilor învăţătura 
Sa. Apoi le-a arătat şi chipul practic al 
învăţării dar mai ales a trăirii Evanghe-
liei Sale. Se spune că pentru a înţelege 
cuvintele cele folositoare trebuie mai 
întâi să le împlinim altfel nu putem în-
ţelege puterea lor. Mântuitorul Hristos 
i-a zis lui Simon Petru să îndepărteze 
corabia în larg şi să arunce mrejele. 
Chiar dacă nu era timpul potrivit pen-
tru pescuit, Petru se face pildă de as-
cultare pentru cei de faţă şi pentru noi 
toţi cei ce ascultăm aceasta acum. 
Numele ,,Simon”, înseamnă ,,Asculta-
re”. Pescar cu experienţă, Petru ştia că 

ziua nu se prinde peşte şi deşi era oste-
nit după o noapte de trudă zadarnică, a 
zis: ,,Învăţătorule, toată noaptea ne-am 
trudit şi nimic n-am prins, dar, după cu-
vântul Tău, voi arunca mrejele” (Luca 
5,5). Aici vedem adevăratul înţeles al 
lepădării de sine. Petru, lepădându-se de 
sine, de ştiinţa şi experienţa sa, urmează 
cuvântul Mântuitorului şi aruncând 
mre  jele a prins mulţime mare de peşti. 
Ascultarea omului aduce binecuvân-
tarea Domnului şi prin aceasta omul 
dobândeşte spor în tot ceea ce face. Ceea 
ce s-a petrecut atunci acolo se poate 
petrece acum în viaţa tuturor celor ce 
ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl îm-
plinesc. Domnul a zis: „De Mă veţi as-
culta, bunătăţile pământului veţi mânca. 
Iar de nu Mă veţi asculta, atunci sabia 
vă va mânca” (Isaia 1,19-20). Nevoinţa 
fără ascultare mai degrabă sau mai 
târziu va duce la cădere. Astfel în Pa-
teric găsim un astfel de exemplu în care 
aspra nevoinţă a dus la îngâmfare, neas-
cultare şi cădere. Astfel era un oarecare 
Heron din Alexandria, om chipeş, tânăr, 
ager la minte, cu viaţă curată, nespus de 
slab din pricina nevoinţelor sale încât 
mulţi dintre cunoscuţii lui spuneau că 

Continuare în pagina 2
Pr. Ioan TULCAN

Continuare în pagina 2
Pr. Ioan LAZĂR

PREDICA

Lăsând totul, I-au urmat lui Iisus
Duminica a 18-a după Rusalii

Nouă ani de slujire jertfelnică şi binecuvântată: 
Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL

„În vremea aceea, Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret, şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar 
pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon, 
l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat. Şi şezând în corabie, învăţa, din ea, mulţimile. Iar când a 
încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi. 
Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după 
cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se 
rupeau mrejele. Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi 
au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde, iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut 
la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese 
pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră. Tot aşa şi pe Iacov şi 
pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de 
acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El”. 
(Luca 5,1-11)
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mânca odată la trei luni, mulţumindu-se 
între timp numai cu Sfânta Împărtăşanie 
şi cu ierburi sălbatice, dacă îi ieşeau pe 
undeva în cale. Ştia pe de rost psalmi 
(pe cel mare[118] şi alţi cincisprezece), 
Epistola către Evrei, Cartea lui Isaia, o 
parte din Cartea proorocului Ieremia, 
Evanghelia după Luca şi Pildele lui 
Solomon. Acesta după mari osteneli 
şi nevoinţe, s-a ridicat pe sine la mare 
înălţime cu mândria proprie nebuniei şi 
de acolo prăbuşindu-se, s-a făcut tuturor 
pildă de cădere; căci semeţindu-se pe 
sine în faţa părinţilor sfinţi din pricina 
deşartei păreri de sine, îi ocăra pe toţi 
şi zicea: ,,Cei ce se lasă înduplecaţi de 
învăţătura voastră rătăcesc. Nu trebuie 
să avem alţi învăţători, decât numai pe 
Hristos; fiindcă Mântuitorul Însuşi a 
spus: să nu numiţi pe nimeni învăţător 
pe pământ” (Mt. 23,10). Acestuia, atât 
de mult i s-a întunecat mintea din pricina 
mândriei, încât nu mai vroia nici măcar 
să se apropie de dumnezeieştile Taine. 
În cele din urmă, a fost dus de diavol la 
Alexandria, acolo a căzut în nepăsare, 
cuprins de pofta de femei, petrecând pe 
la teatre, hipodromuri şi cârciumi. Fiind 
el în această stare, din purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu, a fost cuprins de o boală 
gravă şi venindu-şi în fire s-a întors în 
pustie, amintindu-şi de vieţuirea cea de 
mai înainte, mărturisind părinţilor toate 
câte i s-au întâmplat. Dar nu a mai apucat 
a mai lucra iarăşi petrecerea cea mai-di-
nainte căci după câteva zile a adormit. 

Psalmistul David spune că doar cel 
care n-a umblat în sfatul necredincioşilor 

şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe 
scaunul hulitorilor n-a şezut ci în le-
gea Domnului e voia lui şi la legea Lui 
va cugeta ziua şi noaptea, acela „toate 
câte va face vor spori” (Ps.1, 1-3). 
Văzând minunea, acei pescari, cuprinşi 
de uimire şi de teamă cunoscându-şi 
neputinţa şi starea lor de păcătoşenie, 
au căzut la picioarele Mântuitorului iar 
Petru a zis: ,,Ieşi de la mine, Doamne, 
că sunt om păcătos! Şi a zis Iisus către 
Simon: Nu te teme; de acum înainte 
vei fi pescar de oameni”(Luca 5, 8-10). 
Această minune a constituit un început 
al propovăduirii Evangheliei de către 
acei ucenici ai Mântuitorului. Minunea 
le-a sporit credinţa şi le-a dat puterea 
de a răspunde chemării la apostolat şi 
„lăsând totul au mers după El”. Nu şi-au 
legat inima de mulţimea mare de peşti 
pe care o prinseseră, ci urmând îndem-
nul psalmistului „bogăţia de ar curge să 
nu vă lipiţi inima de ea” (Ps. 61,10), „au 
lăsat totul şi au mers după El”. Detaşarea 
de cele materiale aduce cu sine detaşarea 
de grijile şi temerile legate de această 
lume. Urmarea lui Hristos presupune 
o adâncă pace sufletească. Marii sfinţi 
înainte de a porni pe calea sfinţeniei s-au 
eliberat grija averilor. Sfântul Antonie 
cel Mare, a renunţat mai întâi la întreaga 
avere pentru a-şi câştiga mântuirea. Cel 
ce vrea să fie desăvârşit, trebuie să-şi 
găsească mai întâi liniştea sufletească 
iar pentru aceasta trebuie să se desprindă 
de avere, de succes, de faimă. Nu este de 
ajuns ca omul să se desprindă de aces-
tea, pentru a dobândi mântuirea este 
nevoie de „lacrimile pocăinţei pentru 

a curăţi noroiul patimilor sale” spune 
Sf. Simeon Noul Teolog. Numai un 
suflet curat poate să înalţe spre cer o 
rugăciune cu rată, pe când iubitorul de 
agoniseli şi-o tulbură prin imaginile 
bunurilor lumeşti care îl preocupă”, 
spune Sf. Ioan Scărarul. În Pateric se 
spune că un frate, care s-a lepădat de 
lume şi a împărţit averile sale săracilor, 
păstrând puţine pentru sine, a mers la 
avva Antonie şi cercetându-l bătrânul 
cu de-amănuntul, i-a zis: „De voieşti 
să te faci monah, mergi în sat, cumpără 
carne, şi pune-o împrejurul trupului tău 
gol şi apoi vino aici“. Şi făcând fratele 
aşa, câinii şi păsările îi sfâşiau trupul. Şi, 
ajungând el la bătrânul, acesta îl întrebă 
de a făcut cum l-a sfătuit. Iar acela i-a 
arătat rănile de pe trupul său. Sfântul 
Antonie i-a zis: „Cei ce se leapădă de 
lume şi voiesc să aibă bani, astfel sunt 
sfâşiaţi de demonii care-i luptă”. În viaţa 
fiecărui om apar momente de răscruce, 
precum acest moment în viaţa acestor 
pescari şi atunci omul este pus în situaţia 
de a hotărî asupra căii pe care să meargă. 
Se află astfel în faţa unei lupte pe care 
sufletul o duce pentru a se dezbrăca de 
„omul cel vechi, dimpreună cu faptele 
lui, şi a se îmbrăca cu cel nou, care se 
înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după 
chipul Celui ce l-a zidit” (Col 3, 9-10). 
Fiindcă „trupul pofteşte împo triva duhu-
lui, iar duhul împotriva trupului; căci 
acestea se împotrivesc unul altuia, ca să 
nu faceţi ceea ce aţi voi” (Gal. 5, 17). 
Omul cel nou se naşte prin credinţă dar 
şi prin neîncetata nevoinţă pentru a birui 
în primul rând egoismul şi răutatea sa 

dar şi cultivând virtutea în sufletul său. 
Sfântul Ap. Pavel mai zice: „omorâţi 
mădularele voastre, cele pământeşti: 
des frânarea, necurăţia, patima, pofta 
rea şi lăcomia, care este închinare la 
idoli, pentru care vine mânia lui Dum-
nezeu peste fiii neascultării. Îmbrăcaţi-
vă, dar, cu milostivirile îndurării, cu 
bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu 
îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii 
pe alţii şi iertând unii altora. Învăţaţi-
vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată 
înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre 
lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psal-
mi, în laude şi în cântări duhovniceşti. 
Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, 
toate să le faceţi în numele Domnului 
Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dum-
nezeu-Tatăl” (Coloseni 3, 5-17) . Aceşti 
pescari făcându-se pildă de ascultare, 
au devenit apostoli ai Mântuitorului şi 
împlinind porunca: „Mergând învăţaţi 
toate nea murile botezându-le în numele 
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh” 
(Mt. 28,18), au răspândit cuvântul Evan-
gheliei până la „marginile pământului” 
chiar cu preţul vieţii, dobândind astfel 
cununi în cer, şezând de-a dreapta Mân-
tuitorului Hristos după cum El a spus: 
„Adevărat grăiesc vouă, că voi cei ce aţi 
urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul 
Omului va şedea pe scaunul slavei Sale, 
veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune, 
judecând cele douăsprezece seminţii al 
lui Israel (Matei 19, 28). Urmând pilda 
lor, să ascultăm şi să împlinim şi noi cu-
vântul lui Dumnezeu şi astfel, inimile 
noastre se vor umple de dragoste şi de 
bucurie. Amin.
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Lăsând totul, I-au urmat lui Iisus

Această lucrare mediatică aşează Ortodoxia 
românească în fruntea Bisericilor Or    todoxe 
locale, care se pot inspira din bogăţia mediatică 
şi din lucrarea misionară a Bisericii noas tre. 
Agenţia de presă „Bazilica”, cotidianul 
„Lumina”, radioul şi tele viziunea „Trinitas” 
sunt instrumentele Bisericii noastre astăzi, 
pentru a veni cât mai aproape de fiii ei duhov-
niceşti. 

3. Nevoia de a avea preoţi misionari, tot 
mai conştienţi de misiunea lor bisericească, 
l-a inspirat şi încurajat pe Părintele Patriarh 
Daniel, să spri jine învăţământul teologic de 
calitate, de toate gradele. 

De aceea, a întreprins importante eforturi 
de a se elabora manuale teologice la toate 
disciplinele, dicţionare de specialitate, enci-
clopedii, înţelese ca instru mente de lucru pen-
tru profesori, elevi şi stu denţi, dar, şi pentru 
intelectualii interesaţi mai îndeaproape 
de ştiinţa teologică şi de viaţa generală a 
Bisericii.

4. Cunoscând importanţa sfintelor slujbe în 
viaţa Bisericii, şi îndeosebi a Sfintei Liturghii, 
Preafericirea Sa a pus într-o strânsă legătură 
Liturghia cu Filantropia, adică primirea de 
către credincioşi a iubirii lui Dumnezeu în 
Liturghie pentru mântuirea oamenilor, şi 
trans miterea acesteia mai departe, în ceea ce 
înseamnă „liturghia fratelui”, adică în iubirea 
de oameni şi solidaritatea cu aceştia, mai ales, 
cu cei aflaţi în suferinţă. De fapt, Liturghia 
îşi manifestă roadele ei şi în iubirea faţă de 

semeni a celor care se împărtăşesc din „Pâinea 
cea cerească” şi din „Paharul mântuirii”. De 
aici, accentul deosebit pus astăzi de Biserica 
noastră pe angajarea tot mai directă şi per-
manentă a slujitorilor Bisericii în lucrarea sa-
mariteană sau filantropică a acesteia. 

5. Un proiect major, necesar şi plin de 
dificultăţi este acela la ridicării cât mai repede 
a Catedralei noi a Bisericii Ortodoxe Române, 
vis neîmplinit al multor generaţii de credincioşi. 
Acest proiect este unul care angajează întreaga 
Biserică Ortodoxă Română, pentru că acest 
proiect bisericesc reprezintă un simbol al 
vechimii, dăinuirii, demnităţii şi vigorii uneia 
dintre cele mai bine structurate Biserici 
Ortodoxe din lume. Preafericirea Sa este 
strâns legat de acest proiect, având curajul 
să înfrunte toate obstacolele, neînţelegerile 
şi ostilităţile cu care acest proiect este privit 
în unele cercuri. Numai tăria credinţei în 
ajutorul lui Dumnezeu şi justeţea acestei 
cauze îi oferă Preafericirii Sale puterea şi 
perseverenţa pentru a le duce pe toate spre 
finalitatea lor, de care, fără îndoială, mulţi din 
cei care nu înţeleg această lucrare, în final, se 
vor bucura. 

La împlinirea celor nouă ani de slujire 
neobosită şi plină de împliniri a Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, îi dorim, în con-
tinuare, multă putere de muncă, sănătate, 
bucuria deplină a împlinirilor şi să trăiască 
mulţi, rodnici şi binecuvântaţi ani.

Întru mulţi şi plini de împliniri ani, Prea-
fericite Părinte Patriarh Daniel! 

Nouă ani de slujire jertfelnică şi binecuvântată: 
Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL Mii de credincioşi bănăţeni au 

venit la Catedrala Mitropolitană 
din Timişoara pentru a cinsti 
pe Sfântul Iosif cel Nou de la 
Partoş, ocrotitorul acestor lo-
curi. De şase decenii timişorenii 
prăznuiesc al doilea hram al 
catedralei mitropolitane, pe 
Sf. Iosif cel Nou, Mitropolitul 
Timişoarei, cinstit în Biserica 
Ortodoxă Română în fiecare an 
la 15 septembrie.

Sfânta Liturghie arhierească 
a fost oficiată de către Înalt-
preasfinţitul Părinte Ioan, Arhi-
episcopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, alături de Înalt-
preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul 
Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte 
Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria şi Preasfinţitul 
Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Timişoarei. De asemenea, din soborul slujitor au mai făcut parte 
clerici de la Centrul eparhial, protopopi, strareţi şi ieromonahi de 
la mănăstirile din Patriarhia Română.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Epifania” a Pro-
topopiatelor Timişoara I şi II, condusă de prof. Nicolae Şincari.

În cadrul evenimentului au fost prezente oficialităţi locale 
şi judeţene, reprezentanţi ai mediului academic şi universitar 
timişorean, invitaţi, precum şi numeroşi credincioşi din mitropolie. 
De asemenea, au mai fost prezenţi elevi ai Şcolii Ortodoxe Sfântul 
Antim Ivireanul din Timişoara care, la finalul slujbei, au interpre-
tat un buchet de pricesne, specifice acestui important moment.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către Preasfinţitul Părinte 
Lucian, Episcopul Caransebeşului, care a schiţat principalele re-
pere privitoare la viaţa Sfântului Iosif cel Nou, un model pentru 
toţi dreptmăritorii creştinii.

Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş, 

cinstit de bănăţeni
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Considerat cel mai de seamă 
mitropolit al Ţării Româneşti 
din toată istoria ei, Sfântul 
Antim Ivireanul rămâne în me-
moria Bisericii noastre ca o 
personalitate de o complexitate 
rar întâlnită. Tipograf, arhitect 
de biserici, caligraf, sculptor, 
pre dicator fără egal, cunoscător 
al multor limbi străine, mit-
ropolitul de origine georgiană 
s-a dovedit în acelaşi timp a fi 
un bun chivernisitor al Biseri-
cii, cu spirit filantropic şi aplec-
are spre nevoile credincioşilor 
pe care i-a păstorit. Ceea ce a 
lăsat posterităţii, opera sa o  mi-
letică, Didahiile, ne arată că 
avem în faţă un orator neîn-
trecut. Mănăstirea Antim din 
Bucureşti, ctitoria sa, este şi ea 
un semn al iubirii de Dumne-
zeu şi al priceperii mitropoli-
tului, iar testamentul scris de el 
mărturiseşte dragostea pe care 
o nutrea faţă de păstoriţii săi 
lipsiţi de cele materiale. Pentru 
toate aceste fapte, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române 
l-a trecut pe mitropolitul Antim 
Ivireanul în rândul sfinţilor la 
21 iunie 1992.

Mitropolitul Antim Ivirea-
nul a fost unul dintre cei mai 
străluciţi ierarhi ai Bisericii 
Ortodoxe Române din Ţara Ro-
mânească. Meritele lui sunt cu 
atât mai mari, cu cât el n-a fost 
român. Începuturile vieţii lui 
ne sunt puţin cunoscute. Se ştie 
doar că era caucazian sau geor-
gian (ivirean). Născut în anul 
1650, tânărul Andrei (numele 
primit la botez), a căzut rob la 
turci. Eliberat din robie, a trăit 
în preajma Patriarhiei Ecumen-
ice din Constantinopol, unde a 
deprins de tânăr sculptura, pic-
tura, caligrafia şi limbile greacă, 
arabă şi turcă. În jurul anului 
1690, domnitorul Cons tantin 
Brâncoveanu l-a adus în Ţara 
Românească, aceasta devenind 
a doua sa patrie. Aici a găsit un 
spaţiu cultural propice, unde se 
întâlneau şi activau, sub patro-
najul domnitorului brâncovean, 
străluciţi oameni de cultură ital-
ieni şi greci, alături de renumiţi 
cărturari şi ierarhi români orto-
docşi. Brânco veanu s-a încon-
jurat de un grup de cărturari 
distinşi, reputaţi în tot sud-es-
tul continentului şi în Orientul 
apropiat. Între ei s-au numărat 
Sevastos Kiminites, fost profe-
sor şi rector la Marea Şcoală 
a Patriarhiei Ecumenice, Ioan 
Cariofil, şi el fost profesor şi 
rector la aceeaşi Mare şcoală a 
Patriarhiei, Ion Comnen, medic 
şi filosof, Iacob Pylarino, me-
dic, contele Bartolomeo Ferrati, 
un medic excelent practician, 
înveşmântat cu o eleganţă ui-
mitoare şi îmbucurătoare pen-
tru ochii bucureştenilor, Manu 
Apostol, om de afaceri preocu-
pat să investească în tipărirea 
cărţilor, Ion Românul, un pseu-

donim sub care se ascundea se-
cretarul italian Giovanni Can-
dido Romano, Antonio Maria 
del Chiaro, agerul secretar adus 
după 1709 tocmai din Florenţa, 
medicii Evanghelista Marigna-
zzi, un bun practician, devenit 
ulterior medic al ţarului, şi Mihail 
Schendos van der Beck, aromân 
în pofida numelui, preocupat de 
medicină şi bogăţiile Olteniei. 
În rândul acestora se număra şi 
cărturarul Antim Ivireanul.

În anul 1691, a ajuns con-
ducătorul tipografiei din Bu-
cureşti. În anul 1696, era egu-
men al Mănăstirii Snagov, unde 
a întemeiat o nouă tipografie şi 
a desfăşurat o bogată activitate 
tipografică timp de cinci ani. Şi-
a continuat lucrarea tipografică 
în Bucureşti, între anii 1701-
1705. În anul 1705 a fost ales 
episcop al Râmnicului. La în-
ceputul anului 1708, a fost ales 
mitropolit al Ţării Româneşti, 
păstorind pe credincioşii româ-
ni din acest principat românesc 
până în anul 1716.

Predici care au îmbogăţit 
limba română

Una dintre preocupările de 
seamă ale mitropolitului Antim 
Ivireanul a fost zidirea sufle-
tească a credincioşilor prin cu-
vânt. Vestitele lui Didahii (Învă-
ţături) sunt foarte valoroase 
prin conţinutul lor. E vorba de 
28 de predici rostite în cursul 
arhipăstoririi sale, la diferite 
sărbători bisericeşti, ale Maicii 
Domnului şi ale unor sfinţi, la 
care se adaugă şapte cuvântări 
ocazionale. Predicile sale au 
avut şi un vădit caracter social, 
condamnând prin intermediul 
lor moravurile societăţii con-
temporane lui, nedreptăţile la 
care boierii îi supuneau pe 
ţărani, de asemenea, păcate pe 
care le mustra categoric: necin-
stirea părinţilor de către copii, a 
feţelor bisericeşti de către păs-
toriţi, frecventarea cârciu milor, 
nerespectarea zilelor de dumi-
nici şi sărbători, înjurăturile.

Didahiile evidenţiază şi con-
tribuţia sa remarcabilă la limba 
română. Criticul literar George 
Călinescu, în a sa Istorie a li-
te raturii române (Bucureşti, 
1968, p. 19), notează că „Antim 
e un orator excelent şi un stilist 
desăvârşit, are darul de a izbi 
imaginaţia, are suavitate şi exal-
tare lirică”. În tratatul de Istoria 
literaturii române (Bucureşti, 
1962, p. 419), redactat de o 
Comisie a Academiei Române, 
se arată că „niciodată până 
atunci nu le-a fost dat celor de 
faţă, domn, boieri, episcopi şi 
preoţi, să asculte un cuvânt mai 
cald, mai înălţător, mai poetic, 
mai elocvent, ca cel pe care 
georgianul Antim l-a pronunţat 
în româneşte. Procedeele sale 
stilistice, comparaţiile şi meta-
forele, imaginile plastice şi 
epitetele îl aşază printre marii 

scriitori ai literaturii noastre 
medievale”. Mihail Sadoveanu 
consideră limba vorbită de An-
tim „poate cea mai frumoasă 
dintre a tuturor cărturarilor 
epocii”.

Mişcarea intelectuală din 
jurul tipografiilor bisericeşti

În decursul unui sfert de 
veac (1691-1716) a tipărit sau 
a supravegheat tipărirea a 63 
de cărţi, dintre care 39 au fost 
lucrate de el însuşi. După lim-
ba în care au apărut, 30 erau 
în greceşte, 22 în româneşte, 
una în slavoneşte, 6 slavo-
ro  mâne, 2 greco-arabe, una 
greco-română şi una greco-
slavo-română. După locul de 
apariţie, aceste lucrări pot fi 
clasificate în felul următor: 21 
la Bucureşti, 15 la Snagov, 9 
la Râmnic şi 18 la Târgovişte. 
Tipăriturile prezintă o mare 
di  versitate: cărţi de slujbă, 
cărţi biblice, cărţi de doctrină 
teologică ortodoxă, cuvântări 
bisericeşti, cărţi de învăţătură 
pentru preoţi, lucrări de filoso-
fie etc. Dintre numeroasele lu-
crări tipărite putem menţiona: 
Mărturisirea ortodoxă a lui Pe-
tru Movilă (1699), Învăţături 
creştineşti (1700), Floarea daru-
rilor (1701), Noul Testament 
(1703), Tomul bucuriei (1705), 
Pilde filosofeşti (1713), Sfătuiri 
creştine-politice către domni-
torul Ştefan Cantacuzino (1714-
1716). Pentru credincioşii Pa-
triarhiei Antiohiei a tipărit un 
Liturghier greco-arab (1701) şi 
un Ceaslov greco-arab (1702). 
Prin activitatea sa tipografică, 
el a sprijinit şi pe credincioşii de 
limbă greacă şi georgiană, Orto-
doxia românească ridicându-se 
astfel la un prestigiu deosebit în 
rândul popoarelor ortodoxe (pr. 
prof. dr. Mircea Păcurariu, Isto-
ria Bisericii Ortodoxe Române, 
vol. II, Bucureşti, 1992, p. 149). 
Pe când coordona activitatea 
tipografică la Mănăstirea Sna-
gov, a deprins cu meşteşugul 
tiparului şi pe o seamă de u -
cenici, dintre care cel mai de 
seamă a fost Mihail Ştefan 
(Iştvanovici), care mai târziu a 
tipărit cărţi la Alba Iulia şi chiar 
în ţara natală a lui Antim, adică 
în Iviria. În jurul tipografiilor 
de la Bucureşti, Snagov, Râm-
nic şi Târgovişte s-au grupat 
şi număr de corectori, gravori 
şi traducători care au format 
o adevărată „lume a cărţii”, in-
teresată în munca filologică 
hrănită mai ales de confruntarea 
versiunilor în vederea realizării 

unei corecte versiuni româneşti 
şi deci în acurateţea termenilor, 
în viaţa conceptelor, formându-
se astfel o adevărată mişcare 
intelectuală.

A fost alături şi de cre din-
cioşii români din Transilvania, 
în contextul politicii de stat aus-
triece de atragere a românilor 
ortodocşi la catolicism. A tri-
mis la Alba Iulia pe ucenicul 
său Mihail Ştefan, care a tipărit 
acolo două cărţi. După anul 
1701, a sprijinit pe credincioşii 
ortodocşi din Şcheii Braşovului 
prin scrisori de îmbărbătare şi 
hirotonind pe unii preoţi pentru 
biserica lor.

Românizarea slujbelor bi-
se  riceşti

Cu referire la tipărituri poate 
fi evidenţiat un alt mare merit 
al său, acela al desăvârşirii pro-
cesului de românizare a sluj-
belor bisericeşti. La mijlo cul 
secolului anterior, erau tipărite 
în limba română rânduielile ti-
piconale, în ultimele două de-
cenii ale aceluiaşi secol erau 
introduse lecturile biblice în 
limba română, dar textul litur-
gic al cărţilor de cult a fost tra-
dus şi tipărit în limba română 
abia în timpul păstoririi lui 
Antim Ivireanul. În perioada 
episcopatului la Râmnic, a dat 
la lumină Liturghierul (prima 
ediţie în Ţara Românească) 
şi Evhologhionul (Molitvel-
nicul), în limba română, în 
1706. Ajungând mitropolit, a 
tradus în româneşte şi a tipărit, 
la Târgovişte, Psaltirea (1710) 
Octoihul (1712), Liturghierul 
(1713) şi Molitvelnicul (1713), 
în a doua ediţie, apoi Cat-
avasierul (1714) şi Ceaslovul 
(1715). Prin cărţile sale de 
slujbă în limba română, „da-
tina străină a primit o lovitură 
de moarte”, după cuvântul lui 
Nicolae Iorga (pr. prof. dr. Mir-
cea Păcurariu, op. cit., p. 149).

Ctitorul mănăstirii cu hra-
mul Toturor Sfinţilor şi testa-
mentul său

Învăţatul florentin del 
Chiaro, care a trăit la curtea 
domnitorilor Constantin Brân-
coveanu şi Ştefan Cantacuzino, 
ne spune că mitropolitul Antim 
Ivireanul a zidit în Bucureşti „o 
măreaţă mănăstire cu o prea 
frumoasă biserică cu hramul 
Tuturor Sfinţilor”. Este vorba 
de Biserica sau Mănăstirea An-
tim, aşa cum au numit-o cre-
dincioşii de-a lungul timpului. 
În testamentul prin care rânduia 
administrarea bunurilor mănăs-
tirii, mi  tropolitul înfăţişează cu 
sme  renia obişnuită munca şi 
năzuinţele vieţii sale: „N-am 
lipsit până acum, după putinţa 
noastră, a învăţa turma cea cu-
vântătoare cele de folos şi mân-
tuitoare. Aşijdereaşi spre ridi-
carea, adaosul şi podoaba sfin-
telor lăcaşuri, multă pohtă şi 
râvnă dumnezeiască am avut ca 

din ostenelile mele cele multe, 
din tipăritul cărţilor şi din milos-
teniile îndurătorilor creştini, 
ne-am învrednicit de am înălţat 
din temelie biserică frumoasă 
aici, în Bucureşti. Zidit-am îm-
prejurul ei chilii destule şi alte 
lăcaşuri pentru odihna egumen-
ului şi a acelora ce vor să aleagă 
viaţă sihăstrească în acest sfânt 
lăcaş” (Istoria Bisericii Române, 
vol. II, Bucureşti, 1958, p. 167). 
Prin testamentul său, mitropoli-
tul a rânduit şi o frumoasă operă 
de asistenţă socială din venitu-
rile mănăstirii.

Ultimii ani de viaţă. Mar-
tiriul

Mitropolitul Antim şi-a sfâr-
şit viaţa în împrejurări tragice, 
în toamna anului 1716, după 
ce a ajuns în scaunul domnesc 
primul domn fanariot, Nicolae 
Mavrocordat. Acuzat că ar fi 
intrat în legătură cu austriecii şi 
că ar fi uneltit împotriva turcilor 
şi a domnului fanariot, a fost 
ares tat şi închis în temniţa pala-
tului. La cererea domnului, pa-
triarhul ecumenic şi sinodul său 
l-au caterisit sub acuzaţia că s-a 
făcut vinovat faţă de Imperiul 
Otoman şi faţă de domn. A fost 
condamnat la exil în Muntele 
Sinai. Spre a preîntâmpina vreo 
răzvrătire a credincioşilor, An-
tim a fost ridicat şi pornit în 
miez de noapte „cu carul” sub 
paza unor turci. N-a ajuns să-şi 
ispăşească pedeapsa, pentru 
că ostaşii turci care-l duceau 
spre locul exilului l-au ucis, 
aruncându-i trupul într-un râu 
în apropierea Adrianopolului. 
În felul acesta şi-a sfârşit viaţa, 
muceniceşte. Sentinţa de cater-
isire a fost ridicată de Sinodul 
patriarhal condus de patriarhul 
ecumenic Athenagoras, abia la 
8 martie 1966 (pr. prof. dr. 
Mircea Păcurariu, op.cit. p. 158).

Canonizarea mitropolitu-
lui Antim Ivireanul

La 21 iunie 1992, Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române l-a trecut pe mitropoli-
tul Antim în rândul sfinţilor, 
fiind prăznuit în fiecare an în 
ziua de 27 septembrie. Este con-
siderat cel mai de seamă mit-
ropolit al Ţării Româneşti din 
toată istoria ei. Prin întreaga sa 
activitate pastorală, tipografică 
şi predicatorială, ca episcop şi 
mitropolit, Sfântul Antim a în-
truchipat pe adevăratul păstor 
care-şi pune sufletul pentru cre-
dincioşii săi. Viaţa lui a fost o 
întreagă jertfă de muncă şi de 
râvnă pentru ridicarea Biseri-
cii şi luminarea credincioşilor. 
Deşi străin de neam, el a în-
văţat limba românească în 
chip desăvârşit, lăsându-ne în 
tălmăcirile şi prefeţele sale, 
în didahiile şi în sfaturile sale 
duhovniceşti cel mai frumos 
grai românesc.

Pr. Mihai SĂSĂUJAN
(sursa: ziarulumina.ro)

Sfântul Ierarh Antim, ivireanul cu sufl et de român (27 septembrie)
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ŞTIRI

Slujire arhierească la biserica ,,Adormirea 

Maicii Domnului” din Lipova

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, Înaltprea-
sfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului 
a poposit în mijlocul credincioşilor din parohia cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Lipova. Cu 
acest prilej, Ierarhul arădean a săvârşit Sfânta şi Dum-
nezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi 
şi diaconi. Din sobor a făcut parte şi protos. Teodor 
Vid, consilier administrativ-bisericesc în cadrul Arhi-
episcopiei Aradului.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus sub 
titlul „Calea crucii” (cf. citirilor scripturistice ale dumi-
nicii: Gal. 2; Marcu 8 şi 9), prin drumul crucii însem-
nând îndepărtarea ispitelor lumii şi urmarea virtuţilor 
din dragoste de Dumnezeu şi de aproapele, ţinând 
măsura dreaptă în raport cu iubirea de sine. Îndem-
nul de a urma mai mult decât faptele legii pe cele ale 
credinţei, singurele care îndreptăţesc prin mărturisirea 
pildei pe care Mântuitorul însuşi o dă credincioşilor.

La momentul potrivit din Sfânta Liturghie mulţi 
credincioşi şi copii s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

În după-amiaza zilei, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei a participat la întrunirea Cercului pastoral-
misionar, coordonat de părintele Ilie Nădăban, în Paro-
hia Sederhat. Aici Chiriarhul a vorbit celor prezenţi de-
spre importanţa istorică şi simbolică a Tainei Sfântului 
Maslu. 

Istoricul bisericii ortodoxe din oraşul Lipova
Biserica Ortodoxă Română cu Hramul „Adormirea 

Maicii Domnului” din Parohia Lipova  a fost zidită în 
sec. XIV. Unii susţin că a fost zidită între anii 1330 
– 1352. S-au mai adus modificări în sec. XVI – XVII şi 
1930 prin Arhitectul Ioan Anton Popescu din Cluj, iar 
lucrarea a fost executată de antreprenorul Fillinger 
din Lipova.

Biserica este zidită din piatră în stil Barok-
Wienez, iar turnul în stil Barok-Rococo sub formă de 
cădelniţă.

Pictura din sec. XIV – autor necunoscut.
Pictura din sec. XVII – pictorul Nedelcu (1732) în 

frescă-pur-bizantină.
Iconostasul – opera pictorului Ştefan Teneţchi.
Sculptura Iconostasului şi a mobilierului de sculp-

torul bănăţean N. Bosioc (1930). Matricele botezaţilor, 
cununaţilor şi decedaţilor se păstrează din anul 1800.

Comemorarea eroilor căzuţi în luptele din 

1944 de la Păuliş

Sâmbătă, 17 septembrie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la cer-
emoniile tradiţionale dedicate comemorării eroilor 
martiri ce şi-au pierdut viaţa în bătălia purtată în zona 
comunei Păuliş, în septembrie 1944, adică acum 72 

de ani. Primul eveniment a avut loc în curtea Unităţii 
Militare Radna, unde un sobor de preoţi, avându-l în 
frunte pe părintele Ioan Jidoi, protopopul Lipovei, a 
oficiat o slujbă de pomenire a eroilor din Detaşamentul 
Păuliş şi a evocat martiriul elevilor Şcolii de Subofiţeri 
Radna. Aceştia au fost pomeniţi ulterior în cadrul unei 
slujbe desfăşurată la mormintele lor din Cimitirul 
Erolilor Lipova. S-au depus apoi coroane de flori din 
partea reprezentanţilor instituţiilor de stat centrale şi 
locale. Următoarea oprire , în acest periplu comemo-
rativ, a fost în cimitirul eroilor de la Radna, unde după 
slujba de parastas s-au depus jerbe de flori.

Apoi următoarea oprire a fost în Biserica de la 
Păuliş, unde un sobor de preoţi, avându-l în mijlocul 
lor pe Inaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, au oficiat Sfânta Liturghie. În cuvântul de 
învăţătură Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre cultul 
eroilor, punând în lumină jertfa acestora pentru tot ceea 
ce este spre bine şi desăvârşire. După Sfânta Liturghie, 
s-a oficiat slujba de parastas pentru eroii căzuţi la da-
torie în 1944.

A urmat ceremonialul de la monumentul aflat pe 
DN 7, desfăşurat în prezenţa unei asistenţe numero-
ase, formată din oficialităţi, veterani, rezervişti, mili-
tari, elevi, alte persoane interesate. Dintre oficialităţi, 
au vorbit despre semnificaţia istorică a luptei de la 
Păuliş din septembrie 1944, prefectul Cosmin Prib-
ac, preşedintele CJ Arad, Iustin Cionca, generalul de 
brigadă în retragere, Constantin Mărăcine, preşedintele 
Asociaţiei Veteranilor de Război Timiş, în numele 
generalului în retragere Marin Dragnea, preşedintele 
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, coman-
dantul Diviziei 4 de Infanterie Cluj, general maior dr. 
Ioan Manci şi primarul comunei Păuliş, Ioan Turcin.

Cetăţeni de onoare
Conform unor Hotărâri ale Consiliului Local din co-

muna Păuliş, a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare 
al comunei Păuliş pentru şase veterani supravieţuitori 
ai bătăliei din septembrie 1944: mr.(rtr.) Mihai Popes-
cu, plt.(rtr.) Victor Oltei, lt.(rtr.) Bebe Osman, lt.(rtr.) 
Cicerone Trîncu, cpt.(rtr.) Dumitru Farcaş, cpt.(rtr.) 
Ioan Tobescu. Primarul comunei Păuliş a înmânat ti-
tlurile veteranilor prezenţi la eveniment. La finalul 
ceremoniei, mr.(rtr.) Mihai Popescu a rostit un mesaj 
adresat audienţei despre semnificaţia comemorării ca-
marazilor săi alături de care a luptat pentru apărarea 
Defileului Mureşului, în septembrie 1944.

Cea de-a 72-a comemorare a Detaşamentului Păuliş 
s-a încheiat cu depunerea coroanelor de flori la Monu-
mentul Eroilor şi defilarea detaşamentului de onoare 
compus din militarii Batalionului 191 Infanterie „Col-
onel Radu Golescu” din Arad.

Cerc misionar-pastoral în Parohia Bârzava

Din încredinţarea IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradu-
lui, Cercul Misionar Nr. 2 Radna, sub coordonarea Pr. 
Murgu Marius s-a întrunit, duminică , 18.09.2016, în 
Parohia Bârzava. Cu acest prilej, în biserica cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului” preoţii prezenţi au ofi-
ciat Sfânta Taină a Maslului.

După oficierea Sfântului Maslu, fiind 2016 an oma-
gial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox 
şi anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim 
Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti, părintele Ilica 
Cornel de la parohia Belotinţ a susţinut tema: „Sfântul 
Antim Ivireanu – mare tipăritor de cărţi de învăţătură 
adresate poporului dreptcredincios” şi „Episcopul 
Grigorie Comşa al Aradului”.

După terminare slujbei a avut loc o agapă frăţească 
cu preoţi şi credincioşi la Căminul Cultural din locali-
tate.

Sfânta Scriptură pe înţelesul copiilor în 

parohia Aradul Nou

În contextul Anului omagial al educaţiei religioase a 
tineretului creştin ortodox şi al Anului comemorativ 
al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipo-
grafilor bisericeşti în Patriarhia Română, cu binecu-
vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei Arhi-
episcopul Aradului, în Parohia Ortodoxă Aradul Nou 
s-a desfăşurat concursul biblic „Sfânta Scriptură pe 
înţelesul copiilor”.

La acesta au participat copii care frecventează orele 
de cateheză duminicală desfăşurate în biserică. „Ca să 
ajutăm sufletele copiilor să crească frumos şi în cele 
din urmă să îşi găsească mântuirea, trebuie să avem 
grijă de ele încă din copilărie. Mântuitorul spunea 
«Lăsaţi copii să vină la mine şi nu-i opriţi, că a unora 
ca aceştia este împărăţia cerurilor». Îmi doresc pentru 
aceasta să îi pot apropia pe copii de Sfânta Scriptură. 
Copiii trebuie să ştie ce este Sfânta Scriptură, de ce se 
numeşte Biblie, care este diferenţa între cea ortodoxă 
şi celălalte şi care sunt cărţile din care se compun 
Vechiul Testament şi Noul Testament, pentru a se putea 
orienta mai uşor în căutarea versetelor.” – a menţionat 
părintele Gabriel Mariş, consilier social al Arhiepis-
copiei Aradului şi coordonatorul grupului de cateheză.

În Duminica de după Înălţarea Sfintei Cruci, la 
terminarea Sfintei Liturghii, cei 15 copii care au fost 
desemnaţi câştigători la finalul concursului, au primit 
în dar câte o Biblie, cu sprijinul unor bune enoriaşe a 
parohiei.

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


