
Fondat 1877
Nr. 12

Decembrie 2017
Anul XCVIII 

(98)
SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Iubitului cler, cinului monahal şidreptcredincioşilor creştini, binecu-vântare, bucurie şi pace de la Dum-nezeu Tatăl şi de la Domnul nostruIisus HristosCinstiţi credincioşi şi credincioase,Sărbătoarea Crăciunului sepregăteşte din vreme de către întrea-ga creştinătate, cu bucuria pe care oanticipă încă praznicul Buneivestiri,Întruparea Domnului adică spre ridi-carea omului căzut prin neascultareade Dumnezeu a protopărinţilor nea-mului omenesc, Adam şi Eva. Colin-datul, ca cel mai obişnuit şi lesniciosmijloc de comunicare în aceastăatmosferă adaugă, întocmai ca şiimnografia Bisericii la cântul înv-iorător şi viziunea peste veacurile tre-cute şi pentru cele viitoare, a ceea ceaşteaptă lumea mereu, realizarea pepământ a Împărăţiei cerurilor, aşa cumîngerii intonau în armonia celestă cucuvintele promiţătoare pentru toţi:„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeuşi pe pământ pace, între oameni bun-ăvoire!”1 În noaptea sfântă icoana Naş-terii Domnului răspândeşte razele lumi-noase din lumina zilei celei neînserate.Colinda purtătoare şi a stelei colindăto-rilor cu icoana praznicului la caselecreştinilor se arată ca şi o chemare spreînchinare, cu evlavia ce vrea să răs-cumpere nepăsarea unora din cei aflaţila vremea aceea sau următoarea, aşacum cântă şi versul “Viflaime, Viflaime,cum de n-ai primit în tine / pe Fecioa-ra Maria, să nască pe Mesia?”2 Astfel,„ochi şi urechi”, cum e zicala, creştinulascultă glasul călăuzei spre NoulNăscut al cerului şi al pământului, carela această sărbătoare revarsă din plin-ătatea harului dumnezeiesc peste întrea-ga făptură; El venind în întâmpinarecătre cei ce vor să-L primească spredobândirea darurilor spirituale dorite. 
Iubiţi fraţi şi surori 
în Hristos Domnul,

Atât privitorilor icoanei, cât şiascultătorilor colindei într-o împletirearmonioasă a culorilor şi sunetelor se

înfăţişează Familia sfântă, FecioaraPreacurată, străjuind Pruncul Sfânt,cadrul întregit cu prezenţa ocrotito-rului Iosif, a păstorilor Betleemului,aducând pârga turmelor, mielul sim-bolic pentru jertfirea spre viaţa lumii,nelipsind şi necuvântătoarele folosi-toare oamenilor, mai departe magiiînţelepţi ai popoarelor, căutători aiadevăratului Dumnezeu, moaşeleconsemnate de tradiţia bisericească,ilustrând deplina realitate a naturiiomeneşti a Pruncului şi anunţând eve-nimentele viitoare ca botezul în Iordanşi cel al pătimirilor, totul într-o peşterăluminată de îngeri şi steaua minunată.În biserici, urmând erminia picturii,icoanele legate de momentele princi-pale ale istoriei sfinte îmbogăţesccunoştinţele şi simţămintele credin-cioşilor spre a înţelege marea taină acreştinătăţii, aşa cum o înfăţişează şiapostolul neamurilor, Sfântul Pavel,prin cuvintele: „Şi cu adevărat, mareeste taina dreptei credinţe: Dumne-zeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat înDuhul, a fost văzut de îngeri, S-a pro-povăduit între neamuri, a fost crezut în

lume, S-a înălţat întru slavă.”3 Întreicoane de amintit: ÎntâlnireaNăscătoarei de Dumnezeu cu Elisa-beta, după bunavestirea de cătrearhanghelul Gavriil, Întrebarea magi-lor sosiţi în Ierusalim în căutarea luiMesia şi Închinarea lor la Pruncul dinBetleem, Tăierea Împrejur a Mântui-torului, Întâmpinarea Lui la Templu,apoi Fuga în Egipt  şi repatrierea înNazaret, Uciderea pruncilor din ţin-utul în care S-a născut Hristos, fiind lavedere şi altele, ca acelea din viaţaMaicii Domnului: Naşterea ei, Intra-rea în templu, precum şi cele ale pro-feţilor Vechiului Testament, ale înţe-lepţilor lumii vechi şi sibilelor, toţi şitoate cu înscrisurile despre Iisus, adău-gându-se şi cea a arborelui lui Iesei,privind adică genealogia Domnuluinostru Iisus Hristos4. O mai bună înţe-legere o dă şi imnografia sărbătorii, cade pildă cântarea principală, troparul:„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeulnostru, răsărit-a lumii Lumina cuno-ştinţei; că întru dânsa cei ce slujeaustelelor, de la stea s-au învăţat să seînchine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te

cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus.Doamne, slavă Ţie!“ sau condacul,cea mai poetică dintre creaţiile imno-logiei zilei: „Fecioara astăzi pre Celmai presus de fiinţă naşte, iar pămân-tul peştera Celui neapropiat aduce.Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iarmagii cu steaua călătoresc. Că pentrunoi s-a născut Prunc tânăr, Dumnezeumai înainte de veci.” La toate aces-tea, desigur se adaugă şi tâlcuirea Sfi-nţilor Părinţi ai Bisericii de care auţinut seama atât iconarii şi zugravii,cât şi alcătuitorii de cântări ale sfinte-lor slujbe. Pătrunzând în cadrul eve-nimentului de referinţă cu toţi ceicuprinşi în istoria şi tradiţia sfântă,privitorul este angajat însuşi într-oatmosferă înălţătoare, găsindu-şi apar-tenenţa sau apropierea de o ceată saualta a celor reprezentaţi, adică oamenialeşi de Dumnezeu, din popor saudintre cei puşi spre învăţătură sau înţe-lepţire, fiecare înţelegându-şi rostulîn marea lucrare a mântuirii. Încer-când a urma firul lămuririlor îndrep-tăţite pe marginea icoanelor celor maireprezentative ale Naşterii Domnuluidin bisericile noastre, se poate spunecă, aşa ca şi alte icoane prăznicare,cea de referinţă înglobează toate praz-nicile împărăteşti şi face prezentetoate marile evenimente din viaţaMântuitorului5. Icoana Naşterii apareastfel în întreaga sa semnificaţiemesianică şi eshatologică în caremisiunea Fiului lui Dumnezeu pepământ este deja împlinită, iar mareataină a lui Dumnezeu care devine Omeste prezentă cu toate consecinţele ei.Evenimentul măreţ este reprezentatca având loc în faţa peşterii din Bet-leem, nu în interiorul ei, pentru că îniconografia ortodoxă evenimentelecare se petrec în interiorul unui edifi-ciu nu sunt închise în încăperi, ciînchipuite prin construcţii cadru, rân-duiala aplicându-se şi interioarelornearhitecturale, naturale cum este şipeştera Naşterii Domnului; tehnicaaceasta subliniind cât de mult eveni-mentul reprezentat depăşeşte loculistoric unde s-a petrecut şi faptul că el

merge dincolo de momentul în care aavut loc. Cele mai vechi documentevăd în peşteră simbolul faptului că,Dumnezeu, prin harul venirii Sale aeliberat pământul de închiderea în elînsuşi. Mai întâi ea este o reminis-cenţă a topografiei Betleemului cupeşterile de la marginea cetăţii pe carepăstorii le foloseau ca adăpost pentruturme. Ea se concretizează şi încuvântul psalmistului că „adevărul arăsărit din pământ.”6 Este pictată înculori închise însemnând umbra păca-tului şi a morţii care stăpâneau ome-nirea înainte de venirea Mântuitoruluica Lumină a lumii. Întunericul groteimai reprezintă şi iadul, aşa că Întru-parea Fiului lui Dumnezeu este pusăde către iconari în paralel cu Pogorâ-rea Sa la iad, iar peştera Naşterii pri-vită şi ca prefigurare a mormântuluiDomnului. Naşterea adică apleacăcerurile până la iad, Domnul elibe-rând din robia diavolului pe Adam şiîmpreună pe toţi care aşteptau venireaLui, precum zice proorocul „celor ceşedeau în latura şi în umbra morţiilumină le-a răsărit.”7 Maica Domnu-lui se găseşte în centrul icoanei, lângăpeşteră, îmbrăcată într-un veşmântpurpuriu, culoare rezervată numaiîmpăraţilor, subliniind demnitateaîmpărătească de Maică a lui Dumne-zeu, Împăratul cerului şi al pământului.Privirea ei contemplativă este îndrep-tată spre evenimentul mai presus deînţelegere, oglindindu-l, dar totodatăanunţă şi pătimirile de mai târziu alePruncului; iar cele trei stele de pe capulşi umerii Maicii Preacurate sunt sem-nele fecioriei  dinainte, din timpul şidupă Naşterea lui Hristos Domnul,arătând taina cea mai presus de fire. Înpartea stângă a icoanei, jos, dreptulIosif este înfăţişat deosebi de Prunc şide Maica Acestuia pentru că el estenumai purtătorul lor de grijă. Al vostru, către Domnul rugător șide tot binele doritor, † TIMOTEIA R H I E P I S C O P  al ARADULUIContinuare în pagina 2

Pastorală la Naşterea Domnului – 2017,,Icoana Naşterii Domnului”

Regele Mihai I al României – o făcliede înviere în vremuri de răscruce*
Omagiem astăzi personalita-tea luminoasă a Majestății SaleRegele Mihai I al României, pen-tru marile virtuţi care l-au călău-zit de-a lungul întregii sale vieți:credința în Dumnezeu, iubireafaţă de poporul român, răbdareaîn suferinţă, demnitatea în com-portament şi puterea de-a ierta pecei ostili.Mare personalitate istorică aveacului său, monarh, mareșal alRomâniei, veteran al celui de-Al

II-lea Război Mondial, eroic înactul de la 23 august 1944,Regele Mihai I al României afost, în același timp, un credin-cios statornic al Bisericii Orto-doxe Române, un om cu o cred-ință puternică pe care nu s-a sfiitniciodată să o mărturisească înpublic, trăind potrivit principiuluicălăuzitor al Monarhiei Române„Nihil sine Deo” („Nimic fărăDumnezeu”).Născut la 25 octombrie 1921,

în ajunul sărbătorii SfântuluiMare Mucenic Dimitrie, izvorâ-torul de mir (la orele 19.40),tânărul prinț a fost botezat decătre Mitropolitul Primat alRomâniei, viitorul Patriarh MironCristea, duminică, 22 ianuarie1922.
† DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1În prima parte a copilăriei, defin-itorie pentru formarea personalitățiiunui om, tânărul principe Mihai s-abucurat de educația duhovnicească amamei sale, Regina Elena, o femeiedeosebit de credincioasă șievlavioasă. Mai târziu, Regele aveasă mărturisească, adesea, faptul că dela mama sa Elena a deprins obiceiulde a se ruga des, de a citi Scriptura, dea frecventa Biserica, de a se spovediși împărtăşi.În perioada primei domnii, 20iulie 1927 – 8 iunie 1930, Regeleminor Mihai I s-a bucurat de pro-tecția și grija părintească a Patriarhu-lui Miron Cristea, membru alRegenței Regale, din care mai făceauparte principele Nicolae, unchiultânărului Rege, și Gheorghe Buz-dugan, președintele Înaltei Curți deCasație. Mărturiile vremii șifotografiile care se păstrează aratăaceastă relație apropiată dintre Regeși Patriarh ca una dintre nepot șibunic.Între anii 1932-1940, la clasapalatină organizată special de tatălsău, Regele Carol al II-lea, pentrueducația tânărului prinț, devenit MareVoievod de Alba Iulia, acesta a avutca profesor de religie pe preotul aca-demician Nicolae M. Popescu, omare personalitate a epocii, care,împreună cu savanții Nicolae Iorga șiSimion Mehedinți, a contribuit multla formarea intelectuală și spirituală aviitorului Rege.În toată această perioadă a for-mării sale, Principele Mihai venea înmod frecvent la Catedrala Patriarhalăsau la diferite biserici din Bucureștiparticipând la Sfintele Liturghii dePaști, de Anul Nou, de Bobotează, laslujbele de Te-Deum din zilele ofi-ciale, dar și în duminicile obișnuite,însoțit de membri ai Familiei Regalesau de oficialități.După abdicarea Regelui Carol alII-lea, în ziua de 6 septembrie 1940,Marele Voievod de Alba Iulia, Mihai,a depus jurământul de credință în fațaPatriarhului Nicodim Munteanu, laPalatul Regal, după care, în CatedralaPatriarhală din Bucureşti, a primit dinmâinile aceluiași Patriarh ungerea cuSfântul și Marele Mir, devenind Regeal României.

Relațiile Regelui Mihai I cu Bise -rica se vor intensifica acum și dinperspectivă instituțională.Noul Rege va participa la marilesărbători religioase şi chiar la sfințiride biserici, ca de pildă în ziua de 6octombrie 1946, când a avut loctârnosirea Catedralei Mitropolitanedin Timișoara, de către PatriarhulNicodim, Regele Mihai numărându-se între ctitorii acestei noi şi impună-toare catedrale.În baza prevederilor consti-tuționale, Regele Mihai I va învesti, laPalatul Regal, pe noii ierarhi aleși aiBisericii Ortodoxe Române: Mitro-politul Tit Simedrea al Bucovinei(1941), Episcopul Veniamin Nistoral Caransebeșului (1941), și alții.Actul de abdicare forţată, de la30 decembrie 1947, şi plecareaRegelui Mihai I din România într-unîndelungat și nedrept exil a fost o grealovitură pentru România, dar şi pen-tru Biserică, deoarece în anii următoriregimul comunist va începe o cruntăperioadă de persecuții împotriva Bis-ericii şi împotriva celor care mani-festau fidelitate sau admiraţie faţă deMonarhie.

În pofida politicii de ștergere atuturor urmelor care aminteau de con-tribuția Monarhiei la progresulRomâniei, Biserica a găsit soluțiiinteligente de salvare a inscripțiilorsau pisaniilor în care apărea numeleRegelui sau a tablourilor votive aleacestuia, ca de pildă tabloul votiv dinCatedrala din Timișoara, din Mănă-stirea Sâmbăta de Sus, din biserica deparohie de la Dragoslavele – Argeș,din biserica de la parohia Salcia, jud.Dolj, şi altele.În exilul îndelungat al RegeluiMihai, credința sa puternică l-a ajutatsă treacă răbdător, biruitor și demnpeste toate necazurile și nedreptățileîndurate, potrivit propriilor sale măr-turisiri. Deşi geografic departe deRomânia, Regele Mihai a continuatsă frecventeze Biserica Ortodoxă alcărui fiu spiritual era prin Botez şicare, la Atena, în ziua de 10 iunie1948, va oficia Cununia sa cuprincipesa Ana de Bourbon, ca apoi,tot în Biserica Ortodoxă, ei să-şiboteze şi cele cinci fiice.La doi ani după prăbuşirearegimului comunist, vizita MajestățiiSale Regele Mihai, în România, din

zilele de 25-27 aprilie 1992, a avut osemnificație profundă. Alungat dinRomânia, în anul 1947, de regimulcomunist instalat la putere, RegeleMihai revine, după 45 de ani, în anul1992, în ţară, la Mănăstirea Putna,ctitorie a Sfântului Domnitor Ştefancel Mare, pentru a participa la Sărbă-toarea Paștelui sau a Învierii Dom-nului, confirmând astfel că, dupăcrucea suferinţei, a sosit învierea saueliberarea poporului român de substăpânirea comunistă ateistă.De atunci, în ultimele douădecenii, prezența Regelui Mihai înRomânia, la marile sărbători creștinesau la diverse evenimente importantedin viața Bisericii a devenit unafamiliară şi mult apreciată de cler şipopor.A fost la Catedrala Patriarhală şila Reşedinţa Patriarhală dinBucurești, în anii 1997, 2000, 2001 şi2006. A fost la Catedrala Mitropoli-tană şi la Reşedinţa Mitropolitană dinIaşi, în anii 1997 şi 1999, a fost laCatedrala Mitropolitană şi ReşedinţaMitropolitană din Timişoara, în anii1997, 2002 şi 2008, a fost la Cate-drala Mitropolitană şi Reşedinţa Mit-ropolitană din Craiova, în anii 2005 şi2007, precum şi la alte Catedraleeparhiale, în care a fost primit cuonoruri bisericești deosebite.A vizitat multe biserici şi mănă-stiri din România, fiind primit curespect şi mare bucurie. La Mănă-stirea Sihăstria de Neamţ a dorit săaibă o întrevedere cu mareleduhovnic Cleopa Ilie, care l-a preţuitşi l-a admirat foarte mult pe Rege.La 15 martie 1998, Regele Mihaia participat, în Paris, la hirotonia Mit-ropolitului Iosif Pop al MitropolieiOrtodoxe Române a Europei Occi-dentale și Meridionale, arătând astfelromânilor din Occident legătura sacu Biserica poporului român.Apoi, Înaltpreasfinţitul PărinteMitropolit Iosif i-a devenit duhovnicși confident. La 30 septembrie 2007,Regele Mihai a participat personal laevenimentul întronizării noastre caPatriarh al Bisericii OrtodoxeRomâne, adresând un mesaj celorprezenţi în Palatul Patriarhiei de azi,adică în fostul Palat al ParlamentuluiRomâniei în care Majestatea Sa a fostprezent, în anul 1946, pe când era

Rege al României.Ultimii ani ai vieții Regelui Mihais-au identificat într-un fel cu viața derugăciune a călugărului, deoarecefiind înconjurat și îngrijit de maicicălugărițe, le cerea acestora să facăpravila lor zilnică de rugăciune cuvoce tare, în prezența sa. A fost viz-itat adeseori de Mitropolitul Iosif dela Paris şi de preotul ortodox românAdrian Diaconu de la Geneva și Lau-sanne, cărora le solicita diferite slujbeşi rugăciuni.Regele Mihai a trăit cu discreție,dar cu intensitate, credința sa în carea fost botezat și pe care a păstrat-o cumultă grijă în toată viața sa ca fiindcea mai prețioasă comoară primităde la mama sa, Regina Elena, şi de lapoporul român evlavios. Aceastăcredinţă l-a ajutat să fie statornic îniubirea sa faţă de poporul român, deBiserică şi de familie. Totuşi, trebuiesă menţionăm că, deşi era un creştinortodox în cuvânt şi faptă, RegeleMihai era, în acelaşi timp, respectu-os faţă de alte culte religioase, fiindun om al păcii interetnice şi interreli-gioase.Regele Mihai I al României amilitat şi a contribuit intens pentruintegrarea României în NATO şi înUniunea Europeană, pentru căpreţuia mult libertatea şidemocraţia, dar, după realizareaacestor deziderate, a adresat Parla-mentului României, în 25 octombrie2011, îndemnul de a cultiva, deasemenea, identitatea şi demnitateanaţională, valori pe care RegeleMihai le-a apărat prin exemplul per-sonal în tot timpul vieţii sale.Prin personalitatea, viaţa şilucrarea sa, Regele Mihai I alRomâniei va rămâne în memoriapoporului român o făclie de Înviere învremuri de răscruce.* Cuvântul Preafericitului Părin-
te Daniel, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, adresat cu prilejul
şedinţei solemne comune a Senatului
şi Camerei Deputaţilor ale Parla-
mentului României, dedicată oma-
gierii Majestăţii Sale Regele Mihai I
al României, luni, 11 decembrie
2017.Sursa:http://basilica.ro/regele-mihai-i-al-romaniei-o-faclie-de-inviere-in-vremuri-de-rascruce/

Regele Mihai I al României – o făcliede înviere în vremuri de răscruce*

Urmare din pagina 1 Văzând ansamblul se degajă urmă-toarea consideraţie, pe care o face unmare teolog român: „Şi nu ştim cumne-ar arăta Fiul iubirea lui de oameni,dacă n-ar arăta-o mai întâi şi într-ungrad deosebit de afectuos faţă de MaicaLui, care şi ea Îl iubeşte mai mult catoţi. Dacă Iisus Hristos nu s-ar fi năs-cut din Fecioara, n-ar fi şi Dumnezeu,ci simplu om. Dar în acest caz n-ar fiînvins moartea şi n-am fi mântuiţi. Ceice neagă Naşterea lui Hristos Domnuldin Fecioară, neagă mântuirea.”8

Dreptmăritori creștini 
și creștine,Acum, la sfârşitul Anului omagialal sfintelor icoane, al iconarilor şi pic-torilor bisericeşti şi comemorativ Jus-

tinian Patriarhul şi al apărătorilor Orto-doxiei în timpul comunismului, avândîn vedere şi deceniul arhipăstoririiPreafericitului Părinte Daniel, Patri-arhul Bisericii Ortodoxe Române,gândim la toţi cei care s-au străduit săfie înşişi icoane vii pentru semenii lorprin pilda vieţii şi cuvântul îndemnătorspre desăvârşire şi care au făcut dinevenimentele istoriei sfinte temeiuriconcrete ale lucrării mântuirii. Grijaarătată patrimoniului naţional culturalşi spiritual este vădită în mod ales priniconografia bisericească pe care săr-bătoarea de acum a Naşterii Domnuluia căutat să o exemplifice. S-au înscrisîn rândurile iconarilor şi pictorilor bis-ericeşti ostenitori înzestraţi răspunzândcu râvnă chemării spre bine şi frumos.Dintre aceştia unii au fost înălţaţi la

cinstirea altarelor, ca de exempluCuviosul Pafnutie-Pârvu Zugravul,canonizat de Sfântul Sinod în anul cese încheie. Local, în cadrul eparhiei,am beneficiat de pictori merituoşi pen-tru împodobirea sfintelor locaşuri, iarprin icoane sfinte şi a caselor ce vor săaibă ferestrele deschise spre cer. Demenţionat aici perspectiva apropiateiîncheieri a lucrărilor de pictură la Cat-edrala arădeană. De asemenea nutrimbucuria şi totodată speranţa de a vedeaîntr-un viitor apropiat finalizată atâtconstrucţia, cât şi podoaba picturală aCatedralei Mântuirii Neamului, lucrarefaţă de care fiecăruia din fiii credin-cioși Bisericii noastre îi revine o înda-torire de suflet. Vrednicul de pomenireJustinian Patriarhul, cu întreaga gener-aţie pe care a arhipăstorit-o au dorit

desigur să vadă făptuirile din zilelenoastre, azi toţi având conştiinţa de aîmplini întocmai idealurile înaintaşilor.Anul viitor, omagial al unităţii de cred-inţă şi de neam şi comemorativ al fău-ritorilor Marii Uniri din 1918, prile-juieşte stimularea forţelor menite săaducă spor de strădanii pe aceastălatură cinstită de Sfântul Sinod. De alt-fel vremea noastră este prielnică pen-tru o astfel de lucrare pusă în slujbaBisericii şi Țării, a întregului poporbinecredincios. Însufleţiţi de aceastădorinţă de împlinit o împărtăşim tutur-or, după cum şi fiecare o transmitecelor apropiaţi cu toate urările de binede sfintele sărbători spre mulţumirea deobşte şi slava lui Dumnezeu, Tatăl şiFiul şi Sfântul Duh, Amin.
1 Luca 2, 14;

2 Prof. Ioan Brie, „73 Colinde”,Cluj Napoca, 1980, p. 25; 
3 I Timotei, 3, 16;
4A se vedea C. Săndulescu-Verna,„Erminia picturii bizantine, după ver-siunea lui Dionisie din Furna”, Timi-şoara, 1979, pp. 122 –  137 şi 183 –184;
5 În prezentarea Icoanei NaşteriiDomnului s-a întrebuinţat cartea PSPetroniu Florea, Episcopul Sălajului,„Icoana Ortodoxă”, Oradea, 2002,pp. 185 – 194; şi a pr. Wilhelm Nys-sen, „Pământ cântând în imagini”,Bucureşti, 1978, pp. 115 – 116;
6 Psalm 84, 12;
7 Cf. Matei 4, 16; Isaia 9, 1; 
8 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, „Chi-pul nemuritor al lui Dumnezeu”, Cra-iova, 1987, p. 300;
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Ca şi în Primul Război Mon-
dial şi în cel de-al Doilea Război,
Arhiepiscopia Iaşilor s-a aflat în
zona frontului, unde a avut de
suferit grele încercări, astfel că
problemele de asistenţă socială s-
au desfăşurat cu mare greutate. 

Încă din timpul când era Epis-
cop-vicar la Iaşi, apoi Mitropolitul
Moldovei şi Sucevei şi după aceea,
Patriarhul României, vrednicul de
pomenire Mitropolitul Justinian
Marina (1947-1948), a pus accent
în activităţile sale pe opera socia-
lă-filantropică a Bisericii, intitu-
lându-şi lucrarea: „Apostolat
social”. Contemporanii săi l-au
numit pe mitropolitul Justinian
„creatorul asistenţei sociale orga-
nizate în Moldova”, fiindu-i atri-
buit numele de „Părintele orfani-
lor”.1

Ajuns Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Iaşilor, la solicitarea
mitropolitului Irineu Mihălcescu,
Justinian Vasluianu, sprijinit de
celălalt Episcop-vicar al Mitropo-
liei Moldovei, Valerie Botoşănea-
nu, a fixat un plan de asistenţă cu
dispoziţii clare pentru protopopii şi
preoţii din eparhie: „În cadrul
Asistenţei sociale, preoţimea, este
chemată să dea concurs nemărginit
pentru lecuirea rănilor lăsate de
război. Nu e nevoie să insistăm
asupra îndatoririi preoţilor de a ini-
ţia şi sprijini opera de asistenţă,
deoarece este ştiut că doctrina
Bisericii se reflectă, pe tărâmul
practic, în opera de caritate şi aju-
torare. Temeiul fundamental al
asistenţei sociale este însăşi Sfân-
ta Evanghelie.

În Moldova se găsesc 45.000
copii orfani ce trebuiesc asistaţi,
din care cei mai mulţi se află în
parohiile pendinte de Arhiepisco-
pia Iaşilor. Aceşti copii au nevoie
de asistenţă imediată şi permanen-
tă, ca viaţa lor să fie asigurată în
interesul viitorului neamului. Nu
se poate admite ca foametea, frigul
şi molimele să facă ravagii în mul-
ţimea copiilor orfani, iar slujitorii
altarelor să nu se intereseze de sal-
varea unor nenorociţi cari au ajuns
de izbelişte, nu din pricina lor. De
aceea veţi pune în vederea preoţi-
lor din enorii, titulari, încadraţi sau
utilizaţi, să dea o atenţie deosebi-
tă asistenţii sociale şi în special
problemei orfanajului”.2

În vremea păstoririi mitropoli-
tului Irineu Mihălcescu, când asis-
tenţa socială a fost reorganizată de
episcopul vicar Justinian Marina,
pe lângă Societatea „Ocrotirea”,
de care am amintit, se găsesc în
inactivitate şi „Asociaţia Clerului
Ortodox”, căreia guvernele de dic-
tatură îi suspendase orice activita-
te.  Asociaţia este readusă la viaţă
de Justinian, prin alegerea de noi
comitete de conducere cu ajutor
din partea Mitropoliei şi Guvernul
ţării.

În vederea eficientizării asis-
tenţei sociale au fost folosite două
metode: 1. asistenţa închisă şi 2.asistenţa deschisă, care vizau
următoarele categorii sociale: a). –
copii orfani; b). – clase primare;
c). – săteni săraci; d). – studenţi.

e). – spitale din Iaşi; f). – clerul din
parohii şi monahii.1.Asistenţa închisă însemna
îngrijirea, educaţia şi instrucţia
orfanilor în orfelinate, unde urmau
un program organizat în funcţie de
vârsta şi aptitudinile fiecăruia.2.Asistenţa deschisă repre-
zenta plasarea orfanilor la domici-
liu rudelor, vecinilor şi cunoscuţi-
lor care se ocupau de creşterea lor.

Prima metodă era cea mai
bună, însă şi cea mai greu de rea-
lizat din cauza lipsei de spaţiu,
bani şi personal adecvat, ajungân-
du-se la asistarea abia a 3.500 de
orfani, Statul şi alte instituţii nepu-
tând face faţă numărului mare de
orfani.

A doua metodă rămânea să
fie mai practică şi realizabilă,
preoţii fiind mobilizaţi în plasa-
rea orfanilor la diverse familii,
iar epitropiile şi consiliile paro-
hiale se îngrijeau de susţinerea
materială şi tradiţională a fami-
liilor.3

Mai mult, preoţii aveau datoria
de a ţine o evidenţă a copiilor pla-
saţi, a familiilor care au primit în
îngrijire copii şi condiţiile oferite
acestora, iar protopopii controlau
asistenţa orfanilor şi împreună
raportau situaţia, tabelele la Mitro-
polie. Pentru mai buna îndeplinire
a misiunii, preoţii şi protopopii tre-
buiau să colaboreze cu celelalte
instituţii de asistenţă particulare
sau de stat: „Crucea Roşie”,
„Societatea pentru protecţia copii-
lor”, „Apărarea Patriotică” ş.a.
Abaterile de la împlinirea datoriei
erau sancţionate.4

Pentru asistenţa închisă au
fost înfiinţate orfelinate la mănăs-
tirile Văratec şi Agafton pentru
fetiţe, iar la Botoşani şi Târgu
Neamţ pentru băieţi, fiind întreţi-
nute prin darurile oferite de cre-
dincioşii din parohii5

. În Protopopiatul I Botoşani s-
au organizat 88 de comitete de
asistenţă care au asistat 1097 de
orfani din cuprinsul parohiilor res-
pective. De asemenea, în orfelina-
te au fost internaţi 36 copii, orfani
de război, unul în spital, unul la
Institutul de surdo-muţi, unul copil
de trupă, 11 la orfelinatul de la
Agafton, 22 sub conducerea Apă-
rării patriotice, un copil dat la
Şcoala de cântăreţi şi 417 copii tri-
mişi prin „C.A.R.S.” şi „Crucea
Roşie” în alte regiuni ale ţării care
aveau posibilităţi pentru întreţine-
rea lor6

Asistenţa deschisă a înlăturat
teama unora că, odată cu plasarea
copiilor, aceştia vor fi înstrăinaţi
de locul naşterii, rude şi tradiţii,
văzându-se astfel solidaritatea
creştină, spiritul jertfelnic al seme-
nilor şi salvarea vieţilor umane
împlinite în duhul evangheliei
Mântuitorului Iisus Hristos.7O altă
categorie socială ce avea nevoie
de ajutor, mai ales că asupra Mol-
dovei se abătuse o mare foamete în
anii 1946-1947, erau elevii de la
şcolile primare. Pentru aceştia
preoţii au fost îndrumaţi de mitro-
politul Justinian, să întreţină câte o
cantină şcolară unde să servească
masa de dimineaţă toţi elevi care
nu aveau posibilitatea acasă. De
asemenea la îndemnul arhipăsto-

rului, slujitorii trebuiau să sfătu-
iască pe enoriaşi ca să organizeze
pomenirile ce se făceau după tra-
diţie sâmbăta şi alte zile rânduite
(„Moşii de vară” şi „Moşii de
iarnă”), ca acum să săvârşească
praznicele pe rând, în cursul anu-
lui şcolar şi exclusiv pentru şco-
lari. Enoriaşii aduceau mâncarea
gătită la şcoală, preotul săvârşea
slujba pomenirii morţilor, după
care mâncarea era împărţită şco-
larilor.8

Deoarece Mitropolia Moldovei
şi Sucevei fusese cea mai afectată
de secetă, foamete, boli şi război,
cu multe case şi sate distruse, iar
Statul român nu făcea faţă situaţiei
create, mitropolitul Justinian a
cerut ajutorul celorlalte eparhii din
ţară ca să doneze alimente, grâne,
îmbrăcăminte etc.. După aducerea
şi depozitarea lor la Mitropolie,
aceste daruri au fost împărţite de
delegaţii mitropoliei în satele afec-
tate de foamete după referinţele
preotului asupra enoriaşilor.9

Ajutoare în alimente au primit
satele: Sculeni, Popricani, Zahor-
na, Podul Iloaei, Tg. Frumos,
Ruginoasa ş. a10

. Cele mai afectate sate au fost
cele de pe linia frontului, fiind
locuinţele distruse, iar oamenii
locuiau în bordeie sau în fostele
adăposturi din tranşee. La măsuri-
le statului de reconstrucţie a sate-
lor s-a alăturat şi Mitropolia Mol-
dovei şi celelalte eparhii din ţară.

Au mai primit ajutoare urmă-
toarele spitale din Iaşi: „Profilaxia
Tuberculozei”, spitalul „Dr. Ghe-
lerter”, spitalul „Israelit şi Mater-
nitatea israelită”, care au fost aju-
tate de Mitropolie prin grija
episcopului Justinian cu lemne
pentru încălzire; colecte de ali-
mente şi bani făcute de preoţii de
la parohii prin coordonarea proto-
popiatelor11. 

Nici studenţii din Iaşi nu au
fost uitaţi de mitropolitul Justi-
nian, o parte din ei găsind cazare la
mansarda Cancelariei mitropolita-
ne şi la biserica Sf. Ioan Botezăto-
rul. Au fost aleşi studenţii orfani şi
săraci, dar buni la învăţătură, de
la universităţile din Iaşi şi Bucu-
reşti şi i-a repartizat să-şi petreacă
vacanţele şi să desfăşoare activităţi
culturale, la diferite mănăstiri: la
Văratec (10), Agapia (10) şi Agaf-
ton – studentele, la Durău, Bistri-
ţa (5), Horaiţa, Slatina (5), Râşca
(cei de la ştiinţe) şi Vorona - stu-
denţii, iar la Seminarul monahal
de la Mănăstirea Neamţ s-au înfi-
inţat tabere studenţeşti cu 150 de
locuri. Mănăstirile găzduiau pe
studenţi folosind 10 procente din
fondurile ce trebuiau să le dea
Centrului eparhial. La intervenţia
mitropolitului, alţi studenţi au fost
plasaţi la diferite unităţi industria-
le spre a fi utili şi a-şi câştiga exis-
tenţa, iar profesorii universitari,
artiştii, tehnicienii şi muncitorii
din ateliere au fost ajutaţi cu petre-
cerea concediilor la mănăstiri, în
schimbul organizării „Universită-
ţilor Populare”, a ţinerii de confe-
rinţe şi piese de teatru adecvate
poporului şi mediului monahal.12

În oraşul Iaşi, după război
situaţia era dramatică: clinici şi
case distruse de bombardament,
mizerie, boli şi condiţii improprii
în spitalele existente. Alimentaţia
bolnavilor din spitale era asigura-
tă de preoţii din apropierea Iaşului,
iar lemnele au fost date de Mitro-
polie. Tot ei se îngrijeau de trans-
portul bolnavilor la spitale, de
instruirea enoriaşilor prin predici,
pentru prevenirea şi tratarea boli-
lor (tifos exantematic), unii dintre
preoţi plătind chiar cu viaţa.

În condiţiile de război, foame-
te, lipsuri, şi preoţii erau afectaţi
de această situaţie la fel ca şi eno-
riaşii lor, însă au dat prioritate cre-
dincioşilor, aşa cum ceruse vlădi-
ca Justinian.

Pentru ajutorarea clericilor,
căci mulţi erau lipsiţi de hrană,
îmbrăcăminte, mitropolitul Justi-
nian a apelat la Crucea Roşie, care
a adus îmbrăcăminte din alte ţării,
fiind împărţită preoţilor şi mona-
hilor din mănăstirile sărace.13

Fiecare familie de preot sau
mănăstire a primit alimente şi
îmbrăcăminte, în funcţie de greu-
tăţi şi lipsuri.

Activităţile social-filantropice
ale Mitropoliei au fost sprijinite
de cele mai multe ori de oamenii
cu posibilităţi medii şi mai puţin
de cei care administrau bogăţia
ţării.

În toate protopopiatele şi
mănăstirile Arhiepiscopiei Iaşilor
programul de asistenţă socială
organizat de episcopul-vicar Justi-
nian Marina a adus o contribuţie
importantă la alinarea suferinţei
oamenilor într-o perioadă de mari
încercări. †Emilian CrișanulEpiscop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului

1 Pr. Constantin Nonea şi Pr.
Ștefan Gheorghiu: Omagiu P.S.
Arhiereu Justinian Vasluianu, cu
prilejul împlinirii a doi ani de
activitate chriarhală la Mitropolia
Moldovei, Iaşi, 1947, p. 37.

2 Pr. Const. Nonea, Asistenþa
socială prin Biserică, în revista
„Biserica Ortodoxã Românã”, nr.
3-6, 1951, p. 130, vezi şi Dr. Geor-
ge Stan, Părintele Patriarh Justi-
nian Marina, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 2005, pp. 149-162; 

†Justinian şi P.C. Nonea,
Organizarea Asistenţei sociale în
parohii, în revista „Mitropolia
Moldovei”, Anul XXI, nr. 7-8,
noiembrie-decembrie, Iaşi, 1945.

3 Pr. Constantin Nonea şi Pr.
Ştefan Gheorghiu, op. cit., p. 39.

4 Ibidem, p. 40.
5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 82.
7 Ibidem, p. 132.
8 Ibidem, p. 133.
9 Ibidem, p 133-134.
10 Ibidem, p. 134.
11 Ibidem, p. 136.
12 Preot Const. Nonea, La un

an de vicariat al P.S. Sale Justi-
nian Vasluianu, (extras din revis-
ta „Mitropolia Moldovei”), Iaşi,
1946, pp. 9-10.

13 Pr. Const. Nonea, Asistenţa
socială prin Biserică…, p. 137. 

Patriarhul Justinian Marina -ostenitor în filantropia Bisericii
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Poate prea puţin cunoscut în
istoriografia bisericească, în spe-
cial în cea postdecembristă, Epis-
copul Andrei Magieru al Aradu-
lui a fost unul dintre ierarhii
ortodocşi români care s-au opus
comunismului atât înainte, cât şi
după instalarea sa la conducerea
României.

Majoritatea celor care vizea-
ză relaţiile stat-Biserică în timpul
comunismului eludează perioada
anterioară momentului politic de
la 23 august 1944. Trebuie să se
ştie că atât mai-marii Bisericii
noastre, cât şi numeroşi teologi şi
slujitori ai altarului s-au opus
efectelor distructive ale ideolo-
giei comuniste care făceau rava-
gii în Rusia de după 1917. Au
fost preoţi şi teologi care au scris
şi au ţinut conferinţe despre lupta
ateistă de dincolo de frontiera de
răsărit a României şi care au ini-
ţiat un adevărat curent misionar
de reevanghelizare a Rusiei după
eliberarea de sub comunism.
Acestui misionarism evangheli-
zator s-au raliat inclusiv vlădicii
din provinciile româneşti istorice
care se confruntau cu sectaris-
mul, precum episcopul Grigorie
Comşa al Aradului. Misiunea
acestuia a fost continuată de
către Episcopul Andrei Magieru
al Aradului, convind fiind că,
alături de sectarism, o altă plagă

care atentează la temelia Biseri-
cii Lui Hristos este comunismul.
Din acest motiv, Episcopul
Andrei Magieru s-a numărat
printre ierarhii ardeleni, care în
frunte cu Mitropolitul Nicolae
Bălan, în septembrie 1941, a
mers în Basarabia pentru a sfinţi,
liturghisi şi a ridica moralul
românilor urgisiţi de bolşevismul
ateist din timpul ocupaţiei sovie-
tice de un an.

După 23 august 1944, mai-
marii Bisericii aveau să se con-
frunte cu presiunile autorităţilor
pro-sovietice abia instalate pen-
tru a colabora, astfel încât aliaţi-

lor din Occident să se arate că
libertatea religioasă este garan-
tată în România. Iar presiunile
au început încă din martie 1945,
în cadrul epurărilor ordonate de
guvernul Petru Groza. Primii
vizaţi au fost Cornel Magieru,
vicarul eparhial şi fratele episco-
pului, şi profesorul Ilarion V.
Felea, prin trimiterea lor în lagă-
rul de la Caracal. Cu toate aces-
tea, Episcopul Andrei a refuzat
să se înconjoare de preoţi „demo-
craţi” agreaţi de către guvern.
După eliberare, eparhiotul ară-
dean i-a reîncadrat imediat pe
preoţii deja consideraţi ostili
guvernului pro-comunist în pos-
turile deţinute anterior şi chiar i-
a promovat. Ba mai mult, a cău-
tat să aducă în bisericile din
Arad, preoţi care nu acceptau să
coleboreze cu autorităţile statului
şi nu se înregimentaseră în lupta
politică „democratică”. Pentru
opţiunile sale, Episcopul a fost
chiar avertizat de către însuşi
Petru Groza. Episodul s-a repetat
în 1948, când regimul comunist
punea în discuţie păstrarea vechi-
lor instituţii bisericeşti, chiar
înainte de adoptarea unui alt eşa-
fodaj legislativ. Au fost presiuni
enorme pentru desfiinţarea orga-
nelor de presă bisericeşti, a Aca-
demiei Teologice, a celorlalte
şcoli înfiinţate şi girate de către

Biserică în Arad, a tipografiei şi
editurii diecezane şi altele. La
refuzul Episcopului Andrei, auto-
rităţile comuniste au trecut la
compromiterea şcolii teologice,
prin arestarea în noaptea de 31
mai 1948 a tuturor studenţilor.
Ce a urmat? O înscenare judicia-
ră, prin care o serie de studenţi şi
elevi arădeni erau acuzaţi de aşa-
zisă activitate legionară într-o
organizaţie condusă de studentul
Viorel Gheorghiţă. În acest val
au fost vizaţi inclusiv preoţii pro-
fesori, care prin trecutul lor poli-
tic din evidenţele fostei Siguran-
ţe, deveneau potenţiali inamici la

adresa regimului „democrat-
popular”. Preoţii arestaţi în
această campanie de represiune
practic au fost lipiţi aşa-zisei
organizaţii anticomuniste condu-
se de Gligor Cantemir. După cri-
teriul trecutului politic „prins” în
evidenţele fostei Siguranţe s-au

desfăşurat şi arestările din vara
anului 1952. Alături de aceste
motivaţii ideologice, au figurat
şi cele de ordin economic, în
fond o altă formă de represiune
dictată de către regimul politic
pentru anihilarea unor preoţi,
care pentru anumite comunităţi
rurale reprezentau repere inte-
lectuale şi morale. 

După eliberarea preoţilor,
fără recunoaşterea Ministerului
Cultelor, Episcopul Andrei i-a
recuperat prin numirea în postu-
rile deţinute anterior. Mai ales pe
cei din mediul urban i-a cooptat
în diverse acţiuni pastoral-misio-

nare, precum cursurile de îndru-
mări misionare, consiliile spiri-
tuale de la mănăstirile Hodoş-
Bodrog şi Gai, şcolile monahale
din aceste aşezăminte monasti-
ce, catehizări etc. Păstrarea şi
chiar promovarea vechilor
„rămăşiţe burgheze” în activită-
ţile bisericeşti iniţiate prin Cen-
trul Eparhial din Arad nu erau
bine văzute de către Securitate şi
Departamentul cultelor, care
depuneau eforturi pentru alimen-
tarea unei stări de tensiune per-
manentă între preoţi şi în relaţia
lor cu Chiriarhul, anihilarea ori-
cărei forme de solidarităţi de
breaslă şi cu credincioşii, dimi-
nuarea pastoraţiei în afara spa-
ţiului sacru şi interzicerea edu-
cării tineretului. Însă, astfel de
acţiuni continuau să se deruleze
în Eparhia Aradului, deoarece
clericii dedicaţi altarului înţele-
geau să-şi îndeplinească rolul
primit la hirotonie. Această ati-
tudine practic a declanşat repre-
siunea Securităţii în al doilea val
de arestări din perioada 1958-
1960. Prin acest episod represiv
trebuia să se anihileze orice
formă de rezistenţă din partea
Episcopului Andrei şi a clericilor
săi. De aceea, Securitatea şi
Departamentul Cultelor au urmă-
rit îndeplinirea punct cu punct a
unui plan bine construit, astfel
încât să dispară orice opoziţie la
adresa regimului politic. S-a
început în februarie 1958 cu
arestarea preotului Cornel Caceu,
în speranţa că se va găsi veriga
slabă în solidaritatea preoţească
girată de către Episcopul Andrei
la Arad. Însă, preotul Caceu nu a
cedat. În mod inevitabil au urmat
arestarea celorlalţi preoţi, în sep-
tembrie 1958, a celor mai res-
pectaţi clerici arădeni în frunte

cu Ilarion V. Felea. Paralel,
Departamentul Cultelor a declan-
şat o amplă anchetă financiară la
Centrul Eparhial, în care vizat
era mai ales preotul Gheorghe
Liţiu, vicarul eparhial. Suspiciu-
nea era de tipărire peste tirajele
aprobate de către Departamentul
Cultelor a calendarelor şi a cate-
hismului. Sub spectrul condam-
nării la ani grei de puşcărie,
Liţiu a fost nevoit să compară la
înscenarea judiciară orchestrată
împotriva preoţilor arestaţi în
1958 în calitate de martor al acu-
zării.  

La nici o lună după condam-
narea celor mai respectaţi preoţi
arădeni, regimul a trecut la înde-
plinirea unui al doilea punct, cel
al anihilării oricărei forme de
vieţuire monahicească în Epar-
hia Aradului. În aprilie-mai 1959
au fost arestaţi principalii vieţui-
tori ai mănăstirilor Hodoş-
Bodrog şi Gai, Iov Volănescu şi
Patricia Codău, iar de la mănăs-
tirea Prislop părintele Arsenie
Boca şi Zamfira Constantinescu
s-au văzut obligaţi să plece în
lume. Toate acestea s-a întâmplat
într-o perioadă în care Episcopul
Andrei se confrunta cu o sănăta-
te precară. Chiar şi aşa, el a
încercat să salveze ce se mai
putea din „avariile” produse de
către autorităţile statului. De
pildă, în toamna anului 1959
dorea să-şi petreacă un concediu
de odihnă în mănăstirea Prislop,
atât pentru a evita desfiinţarea
aşezământului, dar mai ales pen-
tru a-l readuce pe părintele Arse-
nie Boca în mijlocul obştii. Însă,
reprezentanţii Departamentului
Cultelor au împiedicat intenţia
Episcopului Andrei, încât un an
mai târziu inevitabilul s-a pro-
dus, adică închiderea mănăstirii. 

În toate aceste scenarii con-
struite cu multă abilitate de Secu-
ritate la cererea partidului unic,
componenta ideologică a luat
locul celei religioase. Pentru a
nu se lăsa impresia că libertatea
religioasă nu ar fi garantată, con-
form Constituţiei, acuzaţiile la
adresa celor arestaţi, apoi con-
damnările au fost de natură strict
ideologică, legionară. În aceeaşi
logică politică, o altă formă de
represiune la adresa clericilor
consideraţi indezirabili a fost
cea prin trimiterea în justiţie şi
condamnarea la ani grei de puş-
cărie pe motive de „nereguli
financiare”. După anihilarea
formelor de opoziţie din Epar-
hia Aradului, autorităţile comu-
niste a trecut inclusiv la elimi-
narea fostului vicar eparhial,
preotul Gheorghe Liţiu şi a
colaboratorilor săi direcţi. În
acest context tumultuos pentru
Eparhia Aradului, la 13 mai
1960 Episcopul Andrei Magieru
trecea la cele veşnice.

Adrian Nicolae Petcu

Episcopul Andrei Magierual Aradului şi comunismul



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Slujire arhierească în Parohia Sântana IIÎn Duminica a 31-a după Rusalii, cred-incioșii Parohiei Sântana II, ProtopopiatulArad, au avut bucuria de a-l avea în mijlocullor pe Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului. În prezențareprezentanţilor autorităților locale șijudețene, și a unui număr impresionant decredincioși, Înaltpreasfințitul Părinte Timoteia slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înBiserica „Sfânta Treime”. Din soborul sluji-torilor au făcut parte părintele protopop alAradului Flavius Petcuț, părintele arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, părinteleparoh Ioan Crainic, părintele diacon AdrianCrainic și părintele Ioan Vand de la parohiaComlăuș.Cuvântul de învățătură al Chiri-arhului a fost pe tema: ,,Lumina icoanei”(cf.citirilor scripturistice: I Tim. 1; Luca 18),în care a vorbit despre lumina spirituală prim-ită de la Mântuitorul, ,,Lumina lumii”, creș-tinii trebuind să umble pe căile vieții ca fii ailuminii. Icoana Bisericii, considerată ca și ofereastră spre cer, ca una ce împărtășește cin-stitorului din lumina ei spirituală, inundăochii sufletelor celor credincioși. Rugăci-unea, mai ales înaintea icoanelor nefăcutede mână sau a celor făcătoare de minuni,umple de lumină sfântă pe cei ce-și înalță ast-fel mintea spre Dumnezeu. Asemenea sunt șicele lucrate cu multă evlavie dar și cu dar desus, în așa fel că fericim pe cei care și-auînchinat viața îndeletnicirii cu arta frumosu-lui la diferite trepte. Anul ce se apropie desfârșit, este pentru Biserica noastră omagialdedicat icoanelor, iconarilor și pictorilor bis-ericești, astăzi și aici, pe cei ce au împodobitsfântul lăcaș cu icoane și un frumos iconos-tas, precum și o icoană mozaic la intrare, îisocotim împărtășiți din această lumină. Hra-mul însuși, ,,Sfânta Treime”, în aceste zile desărbătoare națională și bisericească,patronează prin icoana sa, cinstită în întrea-ga Ortodoxie, după modelul Sfântului AndreiIconograful (Rubliov), îndeamnă la unitateape care trebuie să o dovedească mereu ceicredincioși. Aceștia sunt îndemnați a realizași pe mai departe cele trebuitoare sfântuluilăcaș și mai ales împodobirea cu pictură aîntregului spațiu bisericesc, a subliniat Înalt-preasfinția sa.La finalul Sfintei Liturghii, bucuria afost sporită prin venirea în parohie și a Preas-fințitului Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, care slujiseSfânta Liturghie în parohia Sântana I. Cuacest prilej, cei doi ierarhi au sfințit icoanamozaic „Sfânta Treime”, hramul Bisericii,din parohia Sântana II, noul lumânărar șitemelia viitorului Centru Misionar-Cultural„Sfântul Nicolae”. Pe lângă preoții care auslujit în sobor la Sfânta Liturghie, la eveni-ment au participat pr. Eftimie Dobrean, pr.Nicolae Porcolean, pr. Nicolae Rădulescu, prLucian Ștefănuț și pr. Liviu Pamfiloiu. Înîncheiere, părintele paroh Ioan Crainic aprezentat realizările în plan administrativ,misionar și duhovnicesc împlinite în anii depăstorire a parohiei și a mulțumit Ierarhilorpentru vizită.Slujire arhierească la Penitenciarul din AradMarti, 05 decembrie, ziua în care creș-tinii ortodocşi sărbătoresc pe Sfântul Sava celSfințit dar și ajunul sărbătorii Sfântului IerarhNicolae, episcopul Mirelor Lichiei, la invi-tația domnului subcomisar Dan Halchin,directorul Penitenciarului din Arad și a preo-tului capelan Vlad Oneţ, de la Penitenciaru-lui Arad, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat denumeroși preoți și diaconi a săvârșit SfântaLiturghie la biserica cu hramul „SfințilorApostoli Petru și Pavel” din cadrul Peniten-ciarului Arad, împlinind ca de fiecare datăcuvântul Mântuitorului în care spune „întemniță am fost și ați venit la Mine” (Matei25, 36). Din sobor au făcut parte: pr. GabrielMariș, consilier social, pr. Bogdan Oneț,Parohia Mândruloc, pr. Leonardo Doca,Parohia Pâncota, pr. Sergiu-Vlad Sandu,Parohia Firiteaz, pr. Silviu-Raul Pele, Paro-hia Cruceni, pr.capelan Vlad Oneț și arhid.Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc.Slujirea Înaltpreasfinției Sale a fost legată dedata sărbătoririi Sfântului Ierarh Nicolae,deoarece în urmă cu 15 ani, ziua de 6 decem-brie a fost o zi cu totul deosebită pentru Pen-itenciarul Arad, la această dată având loc slu-jba de sfințire a acestei frumoase bisericidestinată persoanelor private de libertate cus-

todiate în Penitenciarul Arad. Această biser-ică a fost zidită prin truda fostului preotcapelan, Mircea Nicolau și a tuturor anga-jaților Penitenciarului Arad, de la acea vreme,intr-o perioadă foarte scurtă, de doar 2 ani.Ziua de astăzi a fost una binecuvântată pen-tru toți angajații Penitenciarului și pentru per-soanele private de libertate deoarece s-aubucurat de prezența Înaltpreasfinției Sale,care la momentul cuvenit a adresat celorprezenţi un cuvânt de învăţătură.La finalul sfintei Liturhii s-a oficiat sluj-ba Parastasului pentru odihna sufletelorrobilor lui Dumnezeu, directori, ofițeri și sub-ofițeri care au lucrat în cadrul Penitenciaruluidin Arad și care s-au mutat din această viațăîn veșnicia lui Dumnezeu, colegii pomenin-du-i și amintindu-și mereu de ei la vremecuvenită. Preotul capelan a mulţumit tuturorcelor prezenți pentru participarea la acesteveniment deosebit din toată activitatea Pen-itenciarului din Arad. La momentul împărțiriianafurei cei prezenți au primit din parteaArhiepiscopiei Aradului câte un pachet cadar, în amintirea darurilor pe care le-a dăruitși Sfântul Ierarh Nicolae celor aflați în nevoie.Sfântul Ierarh Nicolaesărbătorit de arădeniMiercuri, 6 decembrie 2017, arădenii l-au sărbătorit pe Sfântul Ierarh Nicolae,arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul deminuni. La această sărbătoare, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească înParaclisul Catedralei arhiepiscopale din Arad,înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi:Părintele Simion Mladin, eclesiarhul cate-dralei, Părintele Gheorghe Gogan, PărinteleMircea Cricovean, Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector bisericesc, Arhid. Claudiu Con-durache. Sute de credincioşi au participat laSfânta slujbă oficiată cu prilejul hramuluiparaclisului de la demisolul lăcaşului de cult,destinat în mod special activităţilor liturgiceşi pastoral-misionare cu tinerii şi copiii.În cuvântul de învățătură, Înaltpreas-finţia Sa a vorbit despre ,,Sfântul Nicolae întradiția bisericească”(cf. citirilor scripturis-tice: Evr. 13; Luca 6), aceasta reflectându-se din cinstirea deosebită pe care o are înpopor, fapt dovedit și din numele luat denumeroși creștini și de sfinte locașuri, biseri-ci și mănăstiri, ca și de instituții laice, întreacestea menționându-se și paraclisul noiiCatedrale eparhiale. Copilaşii prezenţi, s-auîmpărtăşit cu Trupul şi Sângele lui Hristos şiau primit cadouri de la Moş Nicolae.
Pomenirea Regelui Mihai I al RomânieiLa finalul sfintei slujbe, Chiriarhularădean, înconjurat de soborul slujitor și înprezența membrilor Asociației AmiciiRegelui Mihai, Filiala Arad, a săvârșit o sluj-bă de pomenire pentru odihna sufletuluiRegelui Mihai I al României. Cu acest prilej,Înaltpreasfinția Sa a evocat personalitateafostului suveran al României, care s-a impusconstant în istoria țării, evidențindu-se șinumeroase evenimente bisericești. Înalt-preasfințitul Timotei a subliniat legătura culocul, prin castelul de la Săvârșin, care aînscris deseori prezența sa, mai ales la mar-ile sărbători creștine. Odată mai mult, s-adovedit aceasta prin aceea că firul vieții l-asfârșit îndată după Ziua Națională și în prag-ul Centenarului Marii Uniri. În pregătireafuneraliilor, Biserica stăruie în sfinte rugăci-uni pentru așezarea sufletului său ales înlumina milostivirii dumnezeiești, a subliniatÎnaltpreasfinția Sa.

Slujba Acatistului Sfântului NicolaeLa ceasul Vecerniei, în biserica ocrotităde Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei,Chiriarhul a săvârşit slujba Acatistului Sfân-tului Nicolae, încheindu-se astfel ziua deprăznuire. La finalul acesteia, ÎnaltpreasfințiaSa a vorbit despre viața sfinților zilei de 7decembrie, adică a Sfântului Ier. Ambrozie deMediolan și a Sfintei Mc. Filofteia de laCurtea de Argeș și importanța cetăților decare se leagă pomenirea lor în istoria bis-ericească ca și cea a Bisericii OrtodoxeRomâne. În legătură cu cea din urmă, adicăa Cetății Curtea de Argeș, a amintit și de bis-ericile în care își au necropolele domnitorii șivoievozii români din cursul vremurilor, ală-turi de aceștia numărându-se și membrii fam-iliei regale.Slujire arhierească și concertde colinde în Parohia ApateuÎn Duminica a 27-a după Rusalii, Chiri-arhul Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, a poposit în Parohia Apateu, dinProtopopiatul Ineu. Cu acest prilej, Înalt-

preasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească în biserica cu hramul ,,PogorâreaSfântului Duh” , înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi, în prezenţa oficialităţilorlocale şi a numeroşi credincioşi. Din sobor aufăcut parte: Pr. Ciprian Sălăvăstru, ParohiaMoţiori, Pr. Adrian Hanţiu, Parohia Vânători,Pr. Andrei Slăv, Parohia Berechiu şi Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc.În cuvântul de învăţătură rostit în cadrulSfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a vorbitdespre ,,Desăvârşirea creştină” (cf.citirilorscripturistice: Efes. 6; Lc. 13), care se câştigăprin biruinţa binelui asupra răului într-o luptăîn care omul are nevoie de harul lui Dum-nezeu, îmbrăcând armura divină a unor val-ori nepieritoare, ca adevărul şi dreptatea. Ast-fel, desăvârşirea înseamnă îndreptare şimântuire, Evanghelia zilei, mai ales, ilus-trând modul realizării adevăratului caracterreligios-moral ce înalţă, pe drept, întreagafiinţă a credinciosului.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleparoh Constantin Ilica a adus mulţumiri Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pentru grijapărintească pe care o poartă faţă de credin-cioşii din Parohia Apateu, mai de cu seamăîn vremea pregătitoare pentru marilepraznice, precum şi preoţilor slujitori, ofi-cialităţilor prezente şi tuturor credincioşilorcare au luat parte la Sfânta Liturghie.Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fostdate de corul mixt al parohiei, unul dintrecoruri de renume din Arhiepiscopia Aradu-lui. La sfârşit, corul dirijat de părintele paroh,a oferit Înaltpreasfinţiei Sale şi credincioşilorprezenţi un buchet de colinde cu ocaziaapropierii Praznicului Nașterii MântuitoruluiHristos.Vizită chiriarhală și parastasîn Parohia ȘepreușÎn după-amiaza zilei de duminică, 10decembrie 2017, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei, însoțit de părinteleArhid. Tiberiu Ardelen, inspector eparhial, apoposit în parohia Șepreuș. După săvârșireaVecerniei, Chiriarhul, împreună cu preoțiiprezenți: PC pr. Florin Borca preotul paroh,PC pr. Dumitru Daniel – Chișineu Criș, PCpr. Pavel Ioan – Sintea Mare, PC pr. CravețCătălin – Roșia Nouă și PC pr Florea Florin– Groșii Noi, a săvârșit Slujba Parastasuluipentru vrednicul de pomenire Părinte Călin-Dumitru Craveţ, la împlinirea a șapte ani dela trecerea sa la cele veșnice.În cuvântul de învățătură pus sub titlul,,Strădanii răsplătite”, în contextul citirilorduminicii a 27-a după Rusalii, ÎnaltpreasfinţiaSa a făcut referire la desfăşurarea locală aAnului omagial şi în special a celui comem-orativ, dedicat apărătorilor Ortodoxiei în tim-pul comunismului, cu angajarea lucrărilor deînoire şi împodobire a bisericii, care a dispusde preoţi devotaţi, între care cel pentru care s-a făcut pomenirea. De asemenea, Ierarhul aamintit că părintele Călin Craveț a fost și for-mator pentru cei tineri, ca profesor la Semi-narul Teologic din Arad, dar și slujitor al Paro-hiei Șepreuș timp de două decenii. Seara s-aîncheiat cu un concert de colinde interpretatde Corala ,,Bunavestire” a Parohiei Șepreuș.Duminica dinainte de Crăciunla Catedrala Arhiepiscopală În Duminica dinaintea Naşterii Dom-nului, a Sfinţilor Părinţi după Trup ai Dom-nului, Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei a săvârşit Sfânta Liturghie în Cate-drala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni ţi în prezenţa numeroşilor credincioşi.Din sobor au făcut parte Părintele SimionMladin, eclesiarhul catedralei, Părintele Ghe-orghe Gogan, Părintele Mircea Cricovean,Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc,Arhid. Florin Sirca, inspector de Religie încadrul ISJ Arad, Arhid. Claudiu Conduracheşi Arhid. Alexandru Tiulea.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului,rostit cu acest prilej, a fost pus sub titlul,,Înlesniri calendaristice”, între acestea şiajunul Crăciunului în chiar Duminica dinain-tea Naşterii Domnului, un îndoit momentcare îndatorează la o grijă sporită faţă de celesufleteşti, nu numai faţă de cele trupeşti. Rân-duielile bisericeşti, însele, se îmbogăţesc pemăsura ritmului vieţii obişnuite, citirile sfinteale zilei redând o întreagă istorie biblică cunume legate de evenimente grăitoare privindlucrarea mântuirii, îndemnând la întâmp-inarea praznicului cu fapte bune, pe măsuracuvenită. Vremea colindului întăreşte cu obi-ceiuri străvechi practica creştinească, a maiamintit Înaltpreasfinţia Sa.Totodată, la sfârşi-

tul Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţia Sa a evo-cat memoria celor care, în urmă cu 28 de ani,s-au jertfit pentru libertatea şi demnitateapoporului român. În seara zilei, Înaltpreas-finţia Sa a primit colindătorii la reşedinţaarhiepiscopalăPraznicul Nașterii Domnuluisărbătorit de arădeniPraznicul Naşterii Domnului a fost săr-bătorit la Catedrala Arhiepiscopală din Aradprin Sfânta Liturghie arhierească oficiată înmod solemn de Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor aufăcut parte Părintele Simion Mladin, ecle-siarhul catedralei, Părintele Gheorghe Gogan,Părintele Mircea Cricovean, Arhid. TiberiuArdelean, inspector bisericesc, Arhid. FlorinSirca, inspector de Religie în cadrul ISJ Arad,Arhid. Claudiu Condurache şi Arhid.Alexandru Tiulea. Sute de credincioşi auvenit din tot oraşul pentru a se ruga în primazi de Crăciun şi pentru a primi binecuvântareşi ajutor de la Dumnezeu.La momentul cuvenit Chiriarhul a ros-tit cuvântul de învăţătură pus sub titlul,,Înfiere” (cf. Matei 2; Gal. 4), adică împle-tire între citirile zilei, cum ar fi istorisireacăutării Pruncului dumnezeiesc de către magişi dobândirea înfierii de către creştini, prinIisus Hristos Domnul, Care S-a întrupat pen-tru mântuirea lumii. Omul credincios cautămereu calea asemănării cu Dumnezeu, dupăchipul Căruia a fost creat, icoanele şi imnelepraznicului ajutându-l să o găsească, a spusÎnaltpreasfinţia Sa.Zeci de credincioşi, tineri şi vârstnici, s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnu-lui. Răspunsurile liturgice au fost date deCorul Catedralei, dirijat de diac. LaviniuMorariu.Slujire arhierească și Concertde colinde în Parohia Arad-Micălaca Veche IISeara Praznicului Nașterii Domnului aadus bucurie sporită credincioșilor ParohieiArad Micalaca Veche II cu hramul bisericii,,Nașterea Domnului” prin slujirea Vecernieide către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, alături preotul parohMircea Bupte, preotul Aurelian Popa, preo-tul Bogdan Oneţ de la Parohia Mândruloc,preotul Vlad Oneţ, capelan la Penitenciarulde Maximă Siguranţă din Arad, preotul IacobBupte și preotul Emil Roman.A urmat tradiționalul concert de colindeprezentat de părintele Aurelian Popa, princare grupul bărbătesc și corul mixt ,,NaștereaDomnului” au lăudat și au preamărit Naș-terea Pruncului Iisus în ieslea Betleemului.Chiriarhul a rostit un cuvânt în legăturaanului omagial de cinstire a sfintelor icoaneşi picturii bisericeşti, în care a exemplificat şipe aceea dintre icoane, imnele bisericeşti şicolindele poporului, toate arătând şi prin ceice le-au lucrat, înzestrarea oamenilor sprecâştigarea celor de folos pe toate planurilevieţii.Întrucât biserica parohială se pictează,Înaltpreasfințitul Timotei a îndemnat credin-cioșii să urmărească așezarea icoanelor șiscenelor biblice pentru o mai bună înțelegerea rânduielii bisericești după care se pictează înBiserica Ortodoxă. Un prilej fericit a fost căîn această zi a fost prezentată în biserică oexpoziție de icoane conținând întreg sinaxarul,copiii de la Școala Gimnazială Caius Iacob,sub îndumarea doamnei Beatrice Mandă,profesor de religie alegând icoanele, parohiaîngijindu-se de tipărirea lor, aceasta pentru caatât copiii, cât și credincioșii să aibă o legăturăși mai apropiată cu sfântul zilei în care s-aunăscut, ori au fost botezați, cununați sau audiferite evenimente în familiile lor.În numele preoților și credincioșilorparohiei părintele paroh Mircea Bupte a adusmulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Timo-tei pentru prezență, pentru împreuna rugarela slujba de seară, pentru cuvântul de învăță-tură și a oferit, în numele tuturor, un buchetde flori.Slujire arhierească în prezența Familiei Regale aRomâniei în biserica dinSăvârșinA devenit deja tradiție ca în a doua zi deCrăciun, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului să fie prezent înmijlocul credincioșilor din Parohia Săvârșin,Protopopiatul Lipova. La ceasurile diminețiiÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei a fostîntâmpinat de preotul paroh Călin Mădăluță,

de domnul Ioan Vodicean, primarul localitățiiși de credincioșii parohiei, tineri și vârstnici.Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească în biserica cu hramul ,,SfințiiArhangheli Mihail și Gavriil” alături de Părin-tele paroh, preot iconom stavrofor CălinMădăluță și Arhid. Tiberiu Ardelean, inspec-tor eparhial. Răspunsurile liturgice au fostdate de corala parohiei ,,Anghelos” condusăde tânărul student teolog Flavius Mihoață.Cuvântul de învățătură rostit de cătreÎnaltpreasfinția Sa a fost pus sub titlul ,,Ecoulpraznicului” (cf. Evr. 2; Matei 2), în care aprezentat istorisirea celor ce au urmat NaşteriiDomnului, adică uciderea pruncilor dinBetleem pentru bănuiala uzurpării unui trontributar la rându-i împărăţiei romane; apoifuga în Egipt a Familiei Sfinte de teama celorspuse mai înainte şi repatrierea în linişteaNazaretului. De asemenea, evidenţiereacomuniunii celor sfinţi şi credincioşi Mân-tuitorului, de unde potrivit tradiţiei bisericeştipomenirea în cea de-a doua zi a prazniculuia tuturor celor prin care s-a înfăptuit eveni-mentul de referinţă. Astfel, despre MaicaDomnului din neamul lui David, pomenit şiel împreună cu Dreptul Iosif, ocrotitorulPruncului dumnezeiesc şi a Sfintei Fecioareşi Iacov, ruda Domnului, pentru fidelitateafaţă de El; iar pentru Biserica noastră, în modaparte, Sfântul Nicodim cel Sfinţit de laTismana, ctitor de mănăstiri şi de spirituali-tate spre propăşirea poporului dreptcredinciospe calea binelui, a subliniat ÎnaltpreasfinţiaSa. Urmând şi respectarea obiceiurilor locu-lui, nu a fost uitată legătura Regelui Mihai Icu Săvârşinul, Chiriarhul pomenindu-l înperioada de doliu dar şi de reculegeresufletească.La Sfânta Liturghie a participat unnumăr impresionant de credincioși care auavut bucuria și onoarea de a fi alături demembrii Familiei Regale a României:Majestatea Sa Margareta, CustodeleCoroanei, Alteța Sa Regală Principele Radual României, Alteța Sa Regală Elena, AltețaSa Regală Irina, Alteța Sa Regală Maria.La momentul cuvenit Dubașii dinSăvârșin au colindat una dintre colindelepreferate de către Majestatea Sa RegeleMihai I al României, trecut la Domnul îndata de 5 Decembrie a.c.. La finalul SfinteiLiturghii Chiriarhul arădean a oficiat o pani-hidă pentru Majestățile Lor Regale: RegeleMihai I al României și Regina Ana.Înaltpreasfinția Sa și membrii FamilieiRegale prezenți la Liturghie au fost colindațide un grup de colindători din parohie: Mar-ius Pei, Flavius Mihoață, parohul loculuiCălin Mădăluță și tânărul instrumentist Adri-an Toma, elev al Liceului de Muzică și ArtePlastice din Arad, care au interpretat colin-dele: ,,Bună sara, bună sara, gazdă aleasă!” și,,Nicio sărbătoare nu-i!”.A treia zi de Crăciun în AradÎn cea de-a treia zi a praznicului NaşteriiDomnului şi totodată a pomenirii SfântuluiAp. Întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a participat la Sfânta Liturghiesăvârşită în Catedrala Arhiepiscopală dinArad. Sfânta slujbă a fost oficiată de un soborde preoţi şi diaconi. La momentul rânduit,Părintele Gheorghe Gogan a dat citire Pas-toralei la Naşterea Domnului, a Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei, intitulată ,,IcoanaNaşterii Domnului”. Răspunsurile liturgiceau fost date de cântăreţii catedralei.Duminica după NaștereaDomnului la Catedrala Vechedin AradÎn ultima duminică din anul calendaris-tic 2017, Duminica după Naşterea Domnu-lui, preoţii şi credincioşii de la Parohia Arad-Centru, au avut bucuria duhovnicească de-alavea în mijlocul lor pe Întâistătătorul Eparhieiarădene, pe Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului afost pus sub titlul ,,Odovania Crăciunului”(Gal. 1; Mt. 2) făcând legătura între marilepraznice, acestea oglindind evenimenteleînsemnate din istoria sfântă, consemnate sauprofeţite, prefigurate şi împlinite, unele din-tre ele, din această perioadă, fiind cântate nudoar de imnografia bisericească, ci şi de col-indele ce angajează pe credincioşi, îndeose-bi familiile creştine, la o cât mai aleasăpurtare; duminica dintre sărbători încheind şianul calendaristic şi atrăgând luare aminte lafaptele bune ce se cer săvârşite pe maideparte, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.Continuare în pagina 6
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AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Vizită arhierească în ParohiaSântana IÎn Duminica a 31-a după Rusalii, Paro-hia Sântana I a avut cinstea de a primi vizitaPreasfințitului Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Cred-incioșii, în număr mare, în frunte cu preotulparoh Nicolae Rădulescu, l-au primit pePreasfinția sa cu toată dragostea și căldura. Înprezența reprezentanţilor autorităților localeși județene, și a credincioșilor, PreasfințitulPărinte Emilian a săvârșit Sfânta și Dum-nezeiasca Liturghie înconjurat de preotulparoh și de preoții pensionari Eftimie Dobre-an, fost preot paroh, pr. Nicolae Porcolean sidiac. Mircea Proteasa.În bogatul cuvânt de învățătură, ziditorde suflete, Preasfințitul Părinte Emilian avorbit, pe marginea uneia din marile minunipe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos asăvârșit-o, vindecarea orbului din Ierihon.Vorbind despre cetatea Ierihonului, desprehandicapul multora de a nu avea parte devederea fizică, dar cu simțurile duhovniceștidezvoltate, cât și despre recunoștința pe carese cuvine să o aibă omul față de Dumnezeu,Preasfinția sa a evidențiat și faptul că IisusHristos, ca ,,Lumină a lumii”, ,,Răsăritul celde sus” oferă darul luminii fizice, al vederii,celui care n-a cerșit, ci a cerut ,,Lumină”,(Ce voiești? Să văd). Mântuitorul Hristos nunumai că i-a redat vederea celui orb, ci i-a datși privilegiul de a vedea măreția Ierihonuluiși de a arăta prin prezența sa în cetate putereadumnezeiască a lui Iisus, Fiul lui David.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleparoh Nicolae Rădulescu a mulțumit Preas-finției sale pentru vizită, prezentându-i, pescurt, un istoric al parohiei în care a poposit,le-a mulțumit autorităților prezente, credin-cioșilor, care împodobesc cu prezența lor,biserica, adresând invitația, Preasfinției sale,de a mai poposi în parohie ori de câte ori areprilejul.Slujire arhierească și Slujbăde pomenire a Pr. protopopIoan Jidoi, în Parohia Radna În Duminica a 27-a după Rusalii, cea de-a 4-a din Postul Crăciunului, PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, Episcop Vicar alArhiepiscopiei Aradului, a fost prezent înmijlocul credincioşilor din Parohia Radna,Protopopiatul Lipova.La primele ore ale dimineții Preasfinți-tul Părinte Emilian Crișanul a fost întâmpinatde un sobor de preoţi şi de mulţimea de cred-incioşi în faţa bisericii din Radna. PrezenţaPreasfinţiei Sale în Parohia Radna a fostprilejuită de împlinirea a 40 de la trecerea lacele veşnice a vrednicului Părinte Ioan-Ter-entie Jidoi, fost protopop al Lipovei şi parohla biserica din Radna.Cu acest prilej, Preasfinţitul PărinteEmilian Crișanul, a săvârşit Sfânta LiturghieArhierească în Biserica „Intrarea în Bisericăa Maicii Domnului”, înconjurat de un alessobor de preoţi. Din sobor au făcut parte:P.O. Pr. Adrian Zaha- Protopopul Ineului,P.C. Pr. Mircea Șirian-secretar Protopopiat-ul Lipova, P.C. Pr. Gheorghe Dehelean- preotpensionar, P. Cuv. Pr. Teoctist- MănăstireaFeredeu, P.C. Pr. Aurel Jigovan-Căminul debătrâni Arad, P.C. Pr. Florin Ardeuan- Paro-hia Chesinț şi Diac. Mircea Proteasa.În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul sta-bilit Preasfinția Sa a rostit un frumos cuvântde învățătură pe baza textelor scripturisticedin Duminica a 27-a după Rusalii (Tămă-duirea femeii gârbove, Ap. Efeseni VI, 10-17;Ev. Luca XIII, 10-17), scoţând în evidențăfaptul că, după momentul în care Mântu-itorul nostru Iisus Hristos a săvârșit aceastăminune, deși era o zi de sărbătoare în acelevremuri (ziua Sabatului), tot așa și noi înzilele noastre nu trebuie să ne oprim dacă ezi de sărbătoare să facem fapte bune, fapte demilostenie, mai ales în această perioadă încare ne aflăm, perioadă a Postului NașteriiDomnului, perioadă în care suntem așteptațisă ajutăm pe cei aflați în nevoie, pe cei săraci,pe cei care sunt în suferință, pe cei orfani, cualte cuvinte pe toți cei care au nevoie de aju-tor. La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfințit-ul Părinte Emilian Crișanul a săvârșit slujbade pomenire a Pr. Ioan Jidoi, fost Protopop al

Lipovei, la 40 de zile de la trecerea la celeveșnice înconjurat de P.Cuv. Arhim. Ilarion-starețul Sfintei Mănăstiri Feredeu, P.C. Pr.Mihai Octavian Blaj- Consilier Economical Arhiepiscopiei Aradului, P.O. Pr. FlaviusPetcuț- Protopopul Aradului, P.O. Pr. AdrianZaha- Protopopul Ineului și preoții din Pro-topopiatul Lipova. La sfârșitul Slujbei Paras-tasului, Preasfințitul Părinte Emilian Crișan-ul a rostit un bogat și înălțător cuvânt deînvățătură, evocând în frumoase și alesecuvinte viața și personalitatea vrednicului depomenire Pr. Ioan Jidoi, Protopop al Lipoveiși Preot paroh al Parohiei Ortodoxe Românedin Radna în cei aproape 40 de ani de slujire,transmițând totodată arhiereștile binecuvân-tări și cuvânt de mângâiere ale Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, tuturor credincioșilor prezenți câtși familiei părintelui Ioan Jidoi.PC Pr. Mircea Șirian a mulțumit pentru ale-sele momente de bucurie duhovnicească careau fost trăite prin prezența în mijlocul cred-incioșilor a Preasfințitului Părinte Emilian,asigurând, în primul rând pe Înaltpreasfinți-tul Părinte Timotei și totodată și pe Preas-fințitul Părinte Emilian de fiasca supunere apreoților și deopotrivă a credincioșilor dinParohia Radna și Protopopiatul Lipova.Slujire arhierească în Parohia Arad-Grădiște IIÎn Duminica dinaintea Nașterii Dom-nului, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, asăvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hra-mul ,,Intrarea Domnului în Ierusalim” a paro-hiei Arad-Grădiște II, înconjurat de un soborde preoți și diaconi. Din sobor au făcut partePărintele Paroh Viorel Roja, Preotul FlorinBorca de la Parohia Șepreuș, Arhid. Gheo-rghe Lehaci și Diac. Mircea Proteasa. Lasfânta slujbă au participat oficialități locale, înfrunte cu Domnul Gheorghe Falcă, PrimarulMunicipiului Arad și Domnul Sergiu Bîl-cea, Vicepreședintele Consiliului JudețeanArad și credincioșii parohiei în număr foartemare.La momentul rânduit, Ierarhul a adresatun cuvânt de învățătură cu privire laEvanghelia Duminicii referitoare la Genealo-gia Mântuitorului. După aceasta a transmiscele de cuviință în prag de sărbătoare, atât dinpartea Preasfinției Sale cât și a Chiriarhuluilocului, a Inaltpreasfințitului Părinte Arhiepis-cop Timotei.Răspunsurile liturgice au fost date deCorala ,,Bunavestire” a Parohiei Șepreuș.La final, părintele paroh Viorel Roja a mulţu-mit Ierarhului, preoţilor şi diaconilor, ofi-cialităţilor prezente precum şi tuturor cred-incioşilor prezenți la Sfânta Liturghie.Prima zi de Crăciun la Catedrala Veche din AradÎn prima zi de praznic a Naşterii Dom-nului, luni, 25 decembrie 2017, PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a săvârşit SfântaLiturghie arhierească în biserica cu hramul,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, a Paro-hiei Arad-Centru, Catedrala Veche, înconju-rat de un sobor de preoţi şi diaconi şi înprezenţa a sute de credincioşi. Din sobor aufăcut parte: Părintele Flavius Petcuţ, pro-topopul Aradului, Părintele paroh TraianMicoroi, Părintele Cristinel Ioja, decanul Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, Părin-tele Ioan Tulcan, Părintele Ioan Lazăr, Părin-tele Eugen Crişan, Arhid. Gheorghe Lehaci,Arhid. Iov Orădan, Diac. Mircea Proteasa,Diac. Paul Orădan şi Diac. Viorel Herlo.Preasfinţia Sa, a ţinut un cuvânt deînvăţătură în care a vorbit despre semnificaţiaacestui mare praznic. Preasfinţitul Emilian aspus celor prezenţi că prin cinstirea pe care oaducem Noului Născut şi Sfintei Familii,Preacuratei Sale Maici şi bătrânului Iosif, neexprimăm îndatorirea de a merge pe urmalor. Astfel, şi noi asemenea lor va trebui săpreţuim familia şi să apărăm viaţa pruncilor.Fără aceasta nu e cu putinţă să ne numimcreştini adevăraţi, a mai spus Preasfinţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii, PărinteleDiac. Mircea Proteasa, cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei, a fosthirotesit de către Preasfinţitul Părinte EmilianCrişanul, în treapta de arhidiacon. Dupăaceasta, Preasfinţia Sa a transmis urărilecuvenite pentru acest praznic din partea Chiri-arhului locului şi a Preasfinţiei Sale tuturorcelor prezenţi, precum şi celor dragi ai lor.Răspunsurile liturgice au fost date decorul Armonia, dirijat de maestrul OvidiuBoar.

A doua zi de Crăciun la Catedrala ArhiepiscopalăCea de-a doua zi a Praznicului NaşteriiDomnului, când se prăznuiește SoborulMaicii Domnului, a fost sărbătorită la Cate-drala Arhiepiscopală din Arad prin SfântaLiturghie arhierească săvârșită de către Preas-finţitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor aufăcut parte Părintele Simion Mladin, ecle-siarhul catedralei, Părintele Gheorghe Gogan,Părintele Mircea Cricovean, Arhid. FlorinSirca, inspector de Religie în cadrul ISJ Arad,Arhid. Claudiu Condurache, Arhid. Gheo-rghe Lehaci și Arhid. Alexandru Tiulea. Sutede credincioşi au participat la sfânta slujbă.În cuvântul de învățătură, Ierarhul a făcuto analogie între pelerinajul făcut de MaicaDomnului și Dreptul Iosif cu Pruncul Iisusspre Egipt și pelerinajul făcut de credincioșila sfintele moaște. După aceea, Preasfinția Saa prezentat celor de față viața și învățăturileSfântului Nicodim cel Sfințit de la Tismana.La final, Preasfințitul Părinte Emilian a trans-mis urările cuvenite tuturor credincioșilorprezenți și familiilor lor.Zeci de copilași s-auîmpărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului.Răspunsurile liturgice au fost date de cân-tăreții catedralei.A treia zi de Crăciun laMănăstirea Arad-GaiPreasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, asăvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea ,,Sf.Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai, împreună cuduhovnicul mănăstirii, Părintele Protos.Macarie Deleu şi Arhid. Gheorghe Lehaci.La sfânta slujbă au participat obştea mănă-stirii, în frunte cu maica stareţă monahia Eca-terina Joldeş, şi mulţime de credincioşi.În cuvântul de învăţătură, pe baza citir-ilor scripturistice ale sărbătorii (Matei. 21;Fp. Ap. 7) şi ale mărturiilor istorice, Ierarhulle-a vorbit pelerinilor despre viaţa şi martir-iul Arhidiaconului Ştefan, întâiul mucenic. Lafinalul slujbei, Preasfinţia Sa i-a binecuvân-tat pe cei prezenţi, urându-le cele de cuviinţăpentru anul nou ce vine.Slujire arhierească la final dean în Parohia Arad-GaiDuminica după Praznicului NaşteriiDomnului, ulltima din cursului anului 2017,a fost una cu totul deosebită pentru comuni-tatea credincioşilor din Parohia Arad-Gai.La orele dimineţii, a poposit în mijlocul cred-incioşilor Preasfinţitul Părinte EmilianCrişanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului.Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească în biserica parohială cu hramul,,Naşterea Maicii Domnului”, înconjurat desoborul slujitor şi în prezenţa numărului marede credincioşi veniţi pentru a primi arhiereas-ca binecuvântare înainte de începerea NouluiAn. Din sobor au făcut parte Părintele Parohdr. Caius Cuţaru, Preotul pensionar NicandruCuţaru, fost preot paroh şi Arhid. GheorgheLehaci.Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a rostit uncuvânt de învăţătură în care a prezentat sufer-inţele prin care a trecut Mântuitorul Hristosla venirea Sa în lume: naşterea în iesle, fugaîn Egipt, martiriul pruncilor ucişi de Irod pre-cum şi toate încercările de înlăturare a Per-soanei Mântuitorului şi a lui Dumnezeu de laIrod şi până în zilele noastre, prin înlăturareasimbolurilor religioase din şcoli şi instituţii,prin interzicerea slujbelor religioase la începutde an şcolar, lupta dusă prin mijloacele massmedia contra Bisericii. Să nu-l alungăm peHristos din viaţa noastră, ci să-l păstrăm înBiserică, familie şi-n societatea noastră, pen-tru că El ne dăruieşte ceea ce nu pot să nedăruiască oamenii, după cum am văzut îndecursul istoriei. De asemenea, Preasfinţia Saa îndemnat la păstrarea tradiţiilor noastrestrăbune şi româneşti, mai ales cu prilejulsărbătorilor mari din timpul anului, pentru anu împrumuta tradiţii şi obiceiuri venite dinalte ţări. Tot în cadrul acestui cuvânt, Preas-finţitul Părinte Emilian i-a mulţumit Părin-telui Nicandru Cuţaru pentru activitatea şimisiunea desfăşurată în această parohiivreme de zeci de ani, activitate preluată defiul său, Părintele Caius Cuţaru, care des-făşoară, la rându-I, o bogată activitate mision-ară, culturală şi pastorală, atât în parohie câtşi ca dascăl la Facultatea de Teologie Orto-doxă din Arad.Răspunsurile liturgice au fost date decătre Corul parohiei.

La final, Preasfinţia Sa a transmisarhiereştile binecuvântări ale Chiriarhuluilocului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei. În numele întregii comunități,preotul paroh dr. Caius Cuţaru, a adus mulțu-miri Ierarhului pentru binecuvântareaarhierească oferită credincioşilor comunităţiiparohiale din cartierul arădean Gai şi tuturorcelor prezenţi la sfânta slujbă.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Ziua Națională a Românieisărbătorită de arădeni La 1 Decembrie, când este sărbătorităZiua Națională a României, Ierarhii arădeni,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, împreună cu PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, au participat înorașul de reședință la festivitățile omagialeorganizate de către instituțiile oficiale, cuacest prilej. Cei doi Ierarhi, înconjurați de unsobor de preoți și diaconi, au oficiat în fiecarelocație câte o slujbă religioasă. Chiriarhularădean a rostit în Piața Avram Iancu ocuvântare legată de acest eveniment, dupăcare au avut loc alocuțiuni din parteareprezentanților instituțiilor locale.Oficialitățile locale și centrale prezentela acest eveniment au depus coroane lamormintele din cimitirul Eternitatea alecorifeilor Marii Uniri: Vasile Goldiș, ȘtefanCicio Pop și Ioan Suciu.În Piața Avram Iancu a avut loc și unmoment artistic susținut de cântărețul demuzică populară Radu Ciordaș, care secon-dat de ansamblul de dansatori de la ȘcoalaGimnazială ,,Avram Iancu”, respectiv ȘcoalaGenerală din Felnac, a cântat cântece patri-otice și folclorice.Sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae –hramul Cantinei Sociale a Arhiepiscopiei AraduluiCu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Arhiepiscop al Aradului, cti-torul acestui așezământ social, a fost săvârșităo slujbă de mulțumire și de sfințire aașezămintelor sociale, de către PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar aleparhiei, înconjurat de un sobor de preoți, dincare au făcut parte: P.C. Părinte GabrielMariș, consilier social, P.C. Părinte MirceaHurdea, Parohia Șimand, alături de aceștialuând parte și P.C. Părinte Mircea Bupte, celprin care a luat ființă acest așezământ.„Mulțumim lui Dumnezeu pentrubinecuvântarea pe care o revarsă asupra noas-tră, asupra acestui așezământ de binefacere,asupra dumneavoastră că iată aveți posibili-tatea să beneficiați de un ajutor material, dehrană în fiecare zi. Mulțumim și Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei ArhiepiscopulAradului care binecuvântează lucrarea socialăde aici, mulțumim și ostenitoarelor și tuturorbinefăcătorilor. Dumnezeu să vă dăruiascătuturor sănătate pentru a avea ajutor în con-tinuare și oameni care să ajute la lucrareaaceasta, pentru că prin oameni lucrează Dum-nezeu ca să ajute pe alți oameni. Și SfântulNicolae ne inspiră să facem fapte bune încontinuare. Dumnezeu ne iubește și ne ajută.”a spus celor de față Preasfinția Sa.La slujbă au participat beneficiarii can-tinei, la sfârșit bucurându-se, pe lângă hranazilnică și de mai multe daruri primite.Vizita PS Părinte EmilianCrișanul la Școala Ortodoxă,,Sfântul Nicolae”În ziua de 5 decembrie, în ajunul sărbă-torii Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorulȘcolii Ortodoxe din Arad, cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, PreasfințitulPărinte Episcop Dr. Emilian Crișanul, Epis-copul-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului,însoțit de Părintele Lucian Farcașiu, confer-ențiar universitar la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad, a făcut o vizită pastoralăîn această tânără instituție de învățământ, lainvitația conducerii școlii, a doamnei direc-tor prof. Teodora Guran și a doamnei învăță-toare Elena Puterity, care lucrează aici. Preas-finția Sa a rostit mai multe rugăciuni pentruluminarea minților copiilor, după care aascultat miniconcertul de colinzi al copiilorșcolii și poeziile recitate de aceștia, în cinsteaSfântului Ierarh Nicolae.A urmat mai apoi vizitarea clădirii șco -lii și un scurt dialog cu conducerea și cadrele

didactice care predau aici. La sfârșit, Preas-fințitul Părinte Emilian a oferit copiilor șicadrelor didactice daruri și iconițe, exprimân-du-și bucuria de a vizita această școală orto-doxă și punând la inima copiilor gândul căsufletele lor curate sunt în mâna lui Dum-nezeu, a Maicii Domului și a Sfântului Ier-arh Nicolae.Sfântul Nicolae le-a adus copiilor din Arad un spital renovatÎn după amiaza zilei de pomenire a Sfân-tului Ierarh Nicolae – 6 decembrie, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, înconjurat de un sobor de clerici șiîn prezența colectivului medical, a săvârşitslujba de sfinţire a Compartimentului Clinicde Boli Infecțioase Copii din cadrul Spitalu-lui Clinic de Urgență Județean Arad, secţie cea beneficiat de o renovare totală. Din soborau făcut parte: Părintele Gabriel Mariș, con-silier social, Părintele Vasile Cucu, secretareparhial și preot în cadrul Spitalului JudețeanArad, Părintele arhid. Tiberiu Ardelean,inspector bisericesc.ÎPS Părinte ArhiepiscopTimotei, a vorbit celor de față despre SfântulNicolae ca făcător de minuni, între care vin-decările unor boli și mai ales de copii. Toto-dată, în legătură cu inaugurarea și sfințireasecției amintite, Chiriarhul a arătat și con-tribuția Arhiepiscopiei, motivată cu strădaniade a sprijini eforturile medicale depuse pen-tru sănătatea și viața celor mici, după care amulţumit tuturor ostenitorilor, binefăcăto-rilor, conducerii spitalului şi cadrelor med-icale pentru buna colaborare şi pentru faptulcă au oferit ocazia ca în această perioadă aPostului Nașterii Domnului să se împleteascăosteneala postului cu săvârşirea de fapteaducătoare de mângâiere şi de sănătate pen-tru copiii care vin în acest spital de pediatriepentru a redobândi sănătatea.Arhiepiscopia Aradului a fost princi-palul sponsor al acestui compartiment spi-talicesc, donând pentru lucrările de renovareaproape 100 000 lei, sumă colectată din paro-hiile arădene urmare inițierii campanieiumanitare de către Sectorul Social Filantrop-ic și Misionar al eparhiei. Cu prilejul sfințirii,au fost oferite icoane pentru fiecare pătuț decopil din acest compartiment.Atât președintele asociației cât și colec-tivul medical au mulţumit Înaltpreasfințitu-lui Părinte Arhiepiscop pentru slujba debinecuvântare a lucrărilor de renovare real-izate în compartimentul de pediatrie şi pen-tru buna colaborare şi susţinere de-a lungultimpului.Patriarhul Justinian Marinași mărturisitorii din EparhiaAradului comemorați la Facultatea de Teologie din AradÎn ziua de luni, 11 decembrie 2017, laFacultatea de Teologie „Ilarion V Felea” dinArad, a avut loc un simpozion naţional subgenericul „Credinţă şi mărturisire. Modele deteologi în Ortodoxia românească din a douajumătate a secolului XX”, dedicat Patriarhu-lui Justinian Marina şi apărătorilor Ortodox-iei din timpul comunismului, cu precădere ceidin Eparhia Aradului. Manifestarea a fost orga-nizată în colaborare cu Arhiepiscopia Aradu-lui şi cu Universitatea „Aurel Vlaicu” dinArad, înscriindu-se în tematica anului comem-orativ din Patriarhia Română. Deschidereafestivă a avut loc în Aula Magna a Facultăţiide Teologie. Au ţinut alocuţiuni IPS Dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, PS Dr.Emilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, Prof. Dr. Ramona Lile, Rec-torul Universităţii Aurel Vlaicu, Arad şi Pr.Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii deTeologie Ortodoxă din Arad.În continuare a avut loc lansareacărţiiClerici şi teologi din Eparhia Aradului
în închisorile comuniste (1945-1964), scoasăîn Editura Arhiepiscopiei Aradului şi avându-l ca autor pe binecunoscutul istoric și cercetă-tor ştiinţific Adrian Nicolae Petcu.Prezentarea cărţii a fost făcută de Pr. Prof. Dr.Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii de Teologiedin Arad. Cartea apare în Editura ArhiepiscopieiAradului, cu binecuvântarea IPS Timotei,Arhiepiscopul Aradului, care a și prefațat-o, în contextul Anului comemorativ Justin-ian Patriarhul şi al Apărătorilor Ortodoxiei întimpul comunismului în Patriarhia Română,bucurându-se de concursul și ajutorul PCProtos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultur-al al Arhiepiscopiei Aradului.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6După lansare cărţii a avut loc comuni-carea în plen a IPS Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, cu temaPatriarhul
Justinian Marina – amintiri şi evocări, apoicomunicarea PS Dr. Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, care aabordat problema monahismului românescîn timpul regimului comunist, mai pre-cis Monahismul românesc și Decretul 410
din 1959. A urmat îndată alocuțiunea autoru-lui cărții mai sus amintite, Adrian NicolaePetcu, o alocuțiune amplă și inedită cuprivirea la Eparhia Aradului în perioada1948-1958, cu prezentarea punctuală a eveni-mentelor instalării regimului comunist și acelor care au luptat pentru credința ortodoxăși mărturisirea lui Hristos.În după-masa aceleiași zile au avut locdouă sesiuni de comunicări legate de temagenerală a simpozionului.Seară duhovnicească la Centrulcultural-pastoral ,,Sf. Nicolae” al Parohiei Arad-BujacCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiDr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradu-lui, la Centrul Cultural-Pastoral „Sf. IerarhNicolae”, care funcţionează în cadrul Paro-hiei Arad-Bujac, Protopopiatul Arad, s-adesfăşurat în seara zilei de luni, 11 decembrie2017, conferinţa duhovnicească cu tema:,,Milostivirea între cer și pământ-NaștereaDomnului” susţinută de către Preasfin țitulPărinte Emilian Cri șanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului.La acest eveniment cu caracter pastoral-misionar au participat credincioşii parohiei,în special tinerii care activează în cadrul Cen-trului parohial Arad-Bujac, elevi şi studenţiteologi, preoţi de la parohiile din municipi-ulArad.În debutul conferinței părintele parohdr. Vasile Pop a adresat un frumos cuvânt debun venit Preasfinției Sale, în mijlocul cred-incioșilor parohiei pe care o păstorește.În cadrul conferinței Prea sfin țitul PărinteEmilian Cri șanul, a evidențiat faptul căNașterea Domnului Iisus Hristos reprezintămilostivirea si dragostea Lui Dumnezeu fațăde om, iar atunci când omul face milosteniese aseamănă cu Dumnezeu. Perioada Postu-lui Nașterii Domnului este o perioadă în caresuntem chemați să ne arătăm dragostea fațăde semenii noștri prin milostenie, a mai pre-cizat Preasfinția Sa. În finalul conferinţeiPreasfințitul Părinte Emilian a răspuns între-bărilor auditoriului, legate de tema conferinţeişi de alte preocupări spirituale ale celorprezenţi.PS Părinte Emilian Crișanul aconferențiat la ASCOR AradCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului şi lainvitaţia adresată de domnul Cătălin-IulianDrăgan, Preşedintele filialei ASCOR dinArad, Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, asusţinut marţi, 12 decembrie 2017, în sala fes-tivă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilar-ion V. Felea” din Arad, conferinţa cu tema„Prietenia cu Dumnezeu şi oamenii – înlumina Praznicului Naşterii Domnului”.După acest moment, PreasfinţitulPărinte Emilian a prezentat celor prezenţicâteva aspecte din Vechiul şi Noul Testa-ment, din vieţile sfinţilor şi din viaţa de zi cuzi cu referire la prietenie. La final, Preşedin-tele ASCOR Arad a mulţumit Ierarhului pen-tru participare la această seară duhovniceascăorganizată de ASCOR şi tuturor partici-panţilor.Tradiționalul Concert de colinde al Corurilor Facultățiide Teologie din AradMiercuri, 13 decembrie 2017, în sala despectacole a Teatrului de Stat din Arad, aavut loc tradiţionalul concert de colindesusţinut de cele două coruri ale Facultăţii deTeologie „Ilarion V. Felea” din Arad: Corulbărbătesc „Atanasie Lipovan” instruit și con-dus de Arhid. asist. univ. drd. Tiberiu Arde-lean şi Corul mixt, instruit şi dirijat de dom-nul Conf. univ. dr. Mircea Remus Buta.Ediţia din anul acesta, cu numărul XXVII, s-a desfăşurat sub genericul „Iisus Hristos,Lumina cea veșnică”, fiind prezentată de Pr.drd. Vlad-Sergiu Sandu, profesor la Semi-narul Teologic Ortodox din Arad și paroh alParohiei Firiteaz, Protopopiatul Arad.La manifestare au participat Înaltpreas-finţia Sa Dr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, Preasfinția Sa Dr. Emilian Crișan-ul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,ostenitorii Centrului Eparhial, conducerea

Universităţii „Aurel Vlaicu”, în frunte cudoamna Rector prof. univ. dr. Ramona Lile,reprezentanți ai Universității „Vasile Goldiș”,reprezentanți ai autorităților locale, conduc-erea Facultăţii de Teologie, cadre univer-sitare, studenţi şi un numeros public.Reper-toriul concertului a cuprins: melodiibisericeşti, colinde tradiţionale, colinde defactură folclorică și colinde prelucrate deconf. dr. Mircea-Remus Buta. Adaugă șinumele câtorva compozitori consacraţi:Filaret Barbu, Gheorghe Danga, GheorgheCucu, Vasile Ștefu, Ciprian Cucu, Ioan Popa-Orăștie, dar şi compozitori locali, cum ar fiEmil Monția. În cadrul prezentării concertu-lui, părintele prezentator a adus în memoriapublicului imaginea și personalitateaMajestății Sale Regele Mihai I al Românei,având în vederea omagierea acestuia înplenul Parlamentului României și prin cuvân-tul PF Părinte Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, dar și în contextul legă-turilor pe care Înaltpreasfințitul ArhiepiscopTimotei le are cu Casa Regală a României. Înîncheierea concertului cele două corurireunite sub bagheta dirijorului conf. dr.Mircea Buta au interpretat melodia patrioticătradițională „Frați români” armonizată și pre-lucrată de conf. dr. Mircea Buta, ca un pre-ambul la Centenarul Marii Uniri.La finalul prestației celor două coruri,IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului a rostitun cuvânt de binecuvântare felicitând dirijoriiși membrii corurilor, precum și conducereafacultății și urând cele cuvenite publiculuiprezent.Ierarhii Aradului au scris mesaje în Cartea de condoleanțe deschisă înmemoria Regelui MihaiÎncă din ziua trecerii la cele veşnice aRegelui Mihai I al României, Ierarhii, preoţiişi credincioşii din cuprinsul Eparhiei Aradu-lui s-au rugat pentru odihna sufletuluiMajestăţii Sale.În acest sens, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, în ziua de6 Decembrie 2017, înconjurat de soborulslujitor și în prezența membrilor AsociațieiAmicii Regelui Mihai, Filiala Arad, a săvârșito slujbă de pomenire pentru odihna sufletu-lui Regelui Mihai I al României. Cu acestprilej, Înaltpreasfinția Sa a evocat personal-itatea fostului suveran al României, care s-aimpus constant în istoria țării, evidențindu-se și numeroase evenimente bisericești. Înalt-preasfințitul Timotei a subliniat legătura culocul, prin castelul de la Săvârșin, care aînscris deseori prezența sa, mai ales la mar-ile sărbători creștine. Odată mai mult, s-adovedit aceasta prin aceea că firul vieții l-asfârșit îndată după Ziua Națională și în prag-ul Centenarului Marii Uniri. În pregătireafuneraliilor, Biserica stăruie în sfinte rugăci-uni pentru așezarea sufletului său ales înlumina milostivirii dumnezeiești, a subliniatÎnaltpreasfinția Sa.
IPS Timotei a scris un mesaj în Cartea

de condoleanțeÎn aceiaşi zi, după slujba de pomenire dela Catedrala Arhiepiscopală, Înaltpreasfinți-tul Părinte Timotei s-a deplasat la sediul Aso-ciației ,,Amicii Regelui Mihai” din Arad,unde a deschis șirul mesajelor de con-doleanțe, scriind în Cartea de condoleanțeaflată la sediul Asociației din Arad. Și aici s-a păstrat un moment de reculegere și s-au ros-tit rugăciuni. Co-președintele Asociaței, dl.Tiberiu Dekany, i-a mulțumit Chiriarhului,Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, pentru slujba de pomenire șifrumoasa evocare a personalității RegeluiMihai al României și și-a exprimat recunoșt-ința față de toți participanții la slujba depomenire.
PS Părinte Emilian Crişanul, semnează

Cartea de condoleanţe pentru Regele Mihai
I al României.Vineri, 15 decembrie 2017, Preasfinţit-ul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a adus un ultimomagiu Regelui Mihai I al României, fiindprezent în Sala Ferdinand din cadrul PalatuluiAdministrativ din Arad. Cu acest prilej, Preas-finţia Sa s-a rugat pentru odihna sufletuluiMajestăţii Sale şi a semnat Cartea de con-doleanţe deschisă în memoria Regelui Mihai.La eveniment au luat parte membriiAsociaţiei ,,Amicii Regelui Mihai”, în fruntecu domnul Tiberiu Dekanz, Co-preşedinteleAsociaţiei, Primăriei Municipiului Arad, înfrunte cu domnul primar ing. GheorgheFalcă, ai Ligii Scriitorilor din România, fi-liala Arad şi PRO URBE Arad.

Festivalul de colinde ,,Vin colindătorii!” în Parohia Arad-BujacCentrul Cultural – Pastoral ,,SfântulNicolae” al Parohiei Arad- Bujac, Pro-topopiatul Arad, în parteneriat cu Arhiepis-copia Aradului și Liceul cu Program SportivArad a organizat, în seara zilei de 19 decem-brie 2017, cea de a IV-a ediție a Festivaluluicoral ,, Vin colindătorii! ” inițiat în scopulpromovării colindului autentic, tradițional,și a cetelor de colindători .Programul cultural- spiritual s-a des-fășurat la biserica parohială cu hramul,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, cubinecuvântarea și în prezența Înaltpreasfinți-tului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopal Aradului, în prezența Preasfințitului PărinteDr. Emilian Crișanul, episcop-vicar, areprezentanților unor instituții arădene și aunui mare număr de credincioși.Prezentarea grupurilor de colindători șia repertoriului a fost făcută de către părinteleparoh, dr. Vasile Pop, care, la final, a mulțu-mit tuturor participanților pentru bucuria dea fi într-o deplină comuniune de suflet șisimțire ortodoxă și românească.Întâistătătorul eparhiei, împreună cuPreasfințitul episcop Emilian au răsplătit stră-dania depusă și exprimată atât de frumos îngraiul colindelor, cu diplome de onoare acor-date dirijorilor, iar organizatorii cu daruri,dăruite tuturor colindătorilor.Slujbă de pomenire a mărturisitorilor arădeni dintemnițele comunisteMiercuri, 20 decembrie 2017, cubinecuvântarea și în prezența Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, în Catedrala Veche din Arad s-a săvârșito slujbă de pomenire pentru toți mărturisitoriiarădeni: preoți, teologi și mireni, care aupătimit în închisorile comuniste. Slujba deparastas a fost săvârșită de PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, înconjurat de unsobor de preoți și diaconi: Arhim. TeofanMada, vicar administrativ, Protos. IustinPopovici, consilier cultural, Pr. FlaviusPetcuț, protopopul Aradului, Pr.Prof. CristinelIoja, decanul Facultății de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, Pr. Pom-piliu Gavra, directorul Seminarului Ortodoxdin Arad, Pr. Adrian David, preot militarGarnizoana Arad, Pr. Simion Mladin, ecle-siarhul Catedralei arhiepiscopale, Pr. VasilePop, Parohia Arad-Bujac, Pr. Traian Micoroi,parohul Catedralei Vechi, Pr. Ioan Tulcan,Pr. Teodor Pavel, slujitori la Catedrala Veche,Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial șiDiac. Mircea Proteasa.La eveniment au luat parte dl. VasilicăDamian, subprefectul Județului Arad, dl. IoanTamaș, inspector șef al IPJ Arad, dl. Claudiu-Daniel Burlan, inspector șef al Inspectoratu-lui de Jandarmi, Jud. Arad, dl. Prof.Univ.Dr.Aurel Ardelean, președintele UVVG Arad,doamna Prof.Univ.Dr. Ramona Lile, rectorulUAV Arad, doamna Prof.Univ.Dr. CoraliaCotoraci, rectorul UVVG Arad, Prof. Univ.Dr. Lizica Mihuț, alte oficialități centrale șilocale, preoți, profesori, studenți și elevi de lașcolile teologice arădene, credincioși și mem-bri ai familiilor celor ce au suferit în temnițelecomuniste.În cuvântul de învățătură, PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul a amintit că în anulacesta pe care-l parcurgem, în întreg cuprin-sul Patriarhiei Române, au fost organizatesimpozioane, conferințe, dezbateri, slujbe depomenire, pentru toți aceia care au suferit întemnițele comuniste. Preasfinția Sa a maiadăugat că ,,mărturisirea lor a fost ca o luminăîn întunericul comunismului iar jertfa lor astat la baza jertfei eroilor Revoluției din1989”. Totodată, Preasfinția Sa a amintit căîn omagierea mărturisitorilor arădeni a fostreliefată și zilele trecute printr-un simpozionorganizat de către Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad, în cadrul căruia a fostlansată și cartea ,,Clerici și teologi din EparhiaAradului în închisorile comuniste 1945-1964”, scrisă de reputatul istoric și cercetătorAdrian-Nicolae Petcu, apărută la EdituraArhiepiscopiei Aradului și prefațată de cătreÎnaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr.Timotei Seviciu.Daruri de Crăciun pentrunevăzătoriMiercuri, 20 decembrie 2017 la sediulAsociației Nevăzătorilor din Arad, s-a des-fășurat un program dedicat Sărbătorii NașteriiDomnului, în prezența Înaltpreasfințitului

Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului. Cuacest prilej, Corul Nevăzătorilor, a susținut unconcert de colinde. La finalul serbării, Înaltpreasfinția Sa aadresat un cuvânt de felicitare coriștilor șirecitatorilor, transmițându-le tuturor celorprezenți arhiereasca binecuvântare, doririlede sănătate, împliniri și bucurii duhovnicești,urându-le sărbători fericite şi binecuvântatede Dumnezeu!Toți membrii prezenți ai asociației, copiiși adulți, au primit daruri din partea Arhiepis-copiei Aradului ca și din partea altor unitățidin municipiu.Lansare de carte la BibliotecaJudețeană ,,A.D. Xenopol”din AradMiercuri, 20 decembrie 2017, în Sala,,Centenar” din cadrul Bibliotecii Județene,,Alexandru D. Xenopol” din Arad a avut loclansarea cărții ,,Activitatea muzical-religioasădin Parohia Șiria”, scrisă de Părintele PetreUrsulescu de la Parohia Arad-Micalaca Nouăpasaj. Lucrarea a apărut cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului în cadrul Editurii Arhiepis-copiei Aradului. Ea este o lucrare de cerc-etare, care cuprinde un interval de aproapetrei secole, evidențiind rolul pe care l-a avutBiserica din Șiria în acest răstimp.Deschiderea oficială a lansării a fostfăcută de gazda evenimentului, domnul DoruSinaci, Directorul Bibliotecii Județene Arad,după care Părintele Iustin Popovici, consili-er cultural al Arhiepiscopiei Aradului a trans-mis binecuvântarea Ierarhilor Eparhiei ară-dene, a Chiriarhului locului, ÎnaltpreasfințitulPărinte Arhiepiscop Timotei și a Preasfințit-ului Părinte Emilian Crișanul și l-a felicitatpe Părintele Petre Ursulescu pentru lucrareaelaborată, îndemnându-l să continue lucrareade cercetare, pentru a pune în lumină ade-văratele valori ale culturii și tradiției străbunelocale. În continuare, autorul a făcut o suc-cintă prezentare a cărții structurate în treicapitole. Manifestarea a continuat cuintonarea câtorva colinde ortodoxe româneștiîn interpretarea Grupului vocal ,,Trifon Lugo-jan”, condus de tânărul Marinel Roz.Concertul de colinde al Coralei preoților din Arhiepiscopia AraduluiMiercuri, 20 Decembrie 2017, în Cate-drala Veche din Arad, a avut loc tradiționalulconcert de colinde susținut de către CoralaPreoților din Arhiepiscopia Aradului, diri-jată și instruită de către părintele arhid. asist.drd. Tiberiu Ardelean. Prezentatorul ediției deanul acesta a fost părintele conf. dr. LucianFarcașiu, cadru didactic la Facultatea deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad.Anul acesta, la cel de-al șaptelea con-cert de colinde susținut de această corală, auparticipat Înaltpreasfinţia Sa Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, PreasfințiaSa Dr. Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, ostenitorii Centru-lui Eparhial, membrii conducerii celor douăuniversități arădene, în frunte cu cele douădoamne rector: prof. dr. Ramona Lile, rec-torul Universității „Aurel Vlaicu” și prof. dr.Coralia Cotoraci, rectorul Universității„Vasile Goldiș” din Arad, reprezentanți aiautorităților locale, conducerea Facultăţii deTeologie, cadre universitare, studenţi, elevi şiun numeros public.Repertoriul concertului acuprins mai multe colinde ale unor compoz-itori de mare prestigiu, cum ar fi: Dumitru G.Kiriac, George Dima, Gheorghe Cucu,Maxim Vasiliu.La finalul concertului, ÎPS Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a rostit un cuvânt debinecuvântare celor prezenți, mulțumind șifelicitând colindătorii pentru modul în careaceștia au vestit Nașterea Mântuitorului, princolindul „sfânt și bun”.Sărbătorirea Nașterii Domnului la Seminarul Teologic Ortodox din AradCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, s-a desfăşurat, joi, 21 decembrietradiţionalul concert de colinde al Seminaru-lui Teologic Ortodox Arad, director pr. prof.Pompiliu Gavra. Activitatea artistic-culturalăa Seminarului s-a desfăşurat în parteneriat cuŞcoala Populară de Arte. Grupurile de col-indători Sânzienele şi Feciorii Zărandului,coordonaţi de doamna profesor MărioaraMiclea şi domnul profesor Liviu Birta, auprezentat un tablou din obiceiul colindatuluiîn seara de Ajun, întâlnit în satele arădene dinValea Mureşului şi a Crişului Alb. La acest

eveniment au participat Preasfinţitul Părintedr. Emilian Crişanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului, Preacuviosul Părintedr. Iustin Popovici, Consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, PreacucerniculPărinte dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii deTeologie Ortodoxă din Arad, arhid. drd. Paul-Tiberiu Ardelean, Inspector eparhial, arhidi-ac. Florin-Adrian Sirca, inspector de Religiesi reprezentant al ISJ Arad, domnul prof. univ.dr. ing. Alexandru Popa, Prorector al Uni-versităţii Aurel Vlaicu, preoţi, cadre didactice,părinţi şi absolvenţi ai Seminarului. Prezen-tatorul concertului a fost domnul profesorMarius Lăscoiu-Martin. Luând cuvântul, Preasfinţitul Părinte dr.Emilian Crişanul a mulţumit atât profesorilorcoordonatori cât şi corurilor pentru darul pecare îl oferă în fiecare an cu ocazia sărbătoriiNaşterii Domnului. Eroii Revoluției din Decembrie 1989 au fost comemorați la AradPe parcursul a trei zile, 21-23 decembrie,arădenii şi-au comemorat eroii din decembrie1989. Chiriarhul arădean, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a luat parte la aceste eveni-mente, alături de oficialităţile centrale şi locale.Participanţii au purces la urmarea traseului pecare l-au parcurs revoluţionarii, începând cuOrologeria, continuând cu Strungul, făcându-se apoi popas la Paraclisul Martirilor de laUTA şi la Troiţa Eroilor din Cimitirul Eterni-tatea, la Crucea Eroilor Revoluţiei din faţaPalatului Administrativ, la Monumentul dinfaţa Inspectoratului Judeţean de Poliţie şiMonumentul Subcetate militarii Batalionului191 Infanterie Col. Radu Golescu, la Monu-mentul Eroilor din zona Făt Frumos precumşi comemorarea lui Şandor Toth la monu-mentul de la Podul Traian.În toate aceste locaţii, Chiriarhul locului,înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi arostit rugăciuni pentru cei care şi-au sacrifi-cat viaţa pentru libertatea poporului românşia rostit un cuvânt aferent momentului, încare a evocat zilele revoluţiei arădene şi pe ceicare şi-au dat viaţa pentru libertatea şi dem-nitatea poporului nostru. Cuvinte de evocareau avut şi domnul Valentin Voicilă, precumşi alte oficialităţi arădenesau revoluţionari. Laaceste manifestări, au mai participat: asoci-aţii de revoluţionari, reprezentanți aiautorităţilor și instituțiilor publice, reprezen-tanți ai bisericilor locale, universităților, par-tide politice, ONG-uri etcGrupuri de colindători lareședința arhiepiscopală dinAradÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a primit duminicăseara, 24 decembrie, la Reşedinţa Eparhială,grupuri de colindători, tineri şi bătrâni, veniţiîmpreună cu preoţii lor, pentru a vestiNaşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, i-a întâmpinat cu multăbucurie pe colindători, adresându-le fiecăruiacuvânt de bun venit şi mulţumire pentruvestea adusă şi în acest an, prin colind.Dintre grupurile care l-au colindat pechiriarh amintim: Corul Parohiei Şiria; CorulParohiei Galşa; Corul ,,Oastea Domnului”Arad; Corul ,,Unirea Grădişteană” şi detineret din Parohia Arad-Grădişte I; CorulParohiei ,,Naşterea Domnului” MicalacaVeche II – Arad; Corul ,,Sfântul IoanHrisosostom” al bisericii ,,Sf. Cuv. Paraschi-va” din incinta Spitalului Judeţean Arad;Corul de copii ,,Sfinţişorii” ai Parohiei AradulNou; Corul Parohiei Arad-Şega II; Corul decopii al Parohiei Cintei; Grupul de copii şitineri de la Şcoala Ortodoxă ,,Sfântul Nico-lae” din Arad; Tinerii din Trupa de Teatru,,Ardalion” al Asociaţiei Filologos din Arad;Corul mixt al Parohiei Micalaca Veche-Renaşterii; Corul mixt al Facultăţii de Teolo-gie Ortodoxă şi al Catedralei Vechi din Arad,dirijat de conf.univ.dr. Mircea Buta; Corulmaicilor de la Mănăstirea Arad-Gai.La final,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei i-a binecu-vântat pe colindători şi le-a oferit daruri.
CERCURI MISIONARE

În luna Decembrie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele parohiiarădene:- Protopopiatul Arad: - - Protopopiatul Ineu: Ineu; - Protopopiatul Lipova: Baia; Pâncota; - Protopopiatul Sebiş: Lazuri; Buhani;(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:

www.episcopiaaradului.ro).
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Vineri, 1 decembrie – Participă lafestivităţile organizate de PrefecturaJudețului Arad cu prilejul Zilei Naţionale,prin săvârşirea unei slujbe de pomenire îndimineaţa zilei, la mormintele CorifeilorMarii Uniri,Vasile Goldiş, Ştefan CicioPop, Ioan Suciu din cimitirul Eternitatea,depunerea coroanelor de flori, rostireaunei cuvântări de cinstire a înfăptuitorilorMarii Uniri. Depunere de coroană laMonumentul Eroilor din Piața AvramIancu, cu prilejul cinstirii Zilei Naţionalede 1 Decembrie. Oficierea serviciului reli-gios de către Înaltpreasfinția Sa Dr. Timo-tei Seviciu împreună cu un sobor de preoțidin Arhiepiscopia Ortodoxă Arad și preo-tul militar al garnizoanei. Rostește uncuvânt festiv închinat Zilei Naţionale.     Duminică, 3 Decembrie – a slujitSfânta Liturghie și predicat în Bisericaparohiei Sântana II, Protopopiatul Arad.Cuvântul de învățătură a fost pe tema:,,Lumina icoanei”. A sfințit icoana mozaic  „Sfânta Trei-me”, hramul Bisericii, din parohia Sânta-na II, noul lumânărar și temelia viitoruluiCentru Misionar-Cultural „Sfântul Nico-lae”.  Marţi, 5 Decembrie – a săvârșitSfânta Liturghie la biserica cu hramul„Sfinților Apostoli Petru și Pavel” dincadrul Penitenciarului Arad, împlinind cade fiecare dată cuvântul Mântuitorului încare spune „în temniță am fost și ați venitla Mine” (Matei 25, 36). Slujirea Înalt-preasfinției Sale a fost legată de data săr-bătoririi Sfântului Ierarh Nicolae, deoare-ce în urmă cu 15 ani, pe 6 decembrie a fostsfințită această biserică destinată persoa-nelor private de libertate custodiate înPenitenciarul Arad. Miercuri, 6 Decembrie – a slujitSfânta Liturghie și predicat în bisericaparohiei Iermata, din Protopopiatul Ineu.A săvârșit slujba de binecuvântare a lucră-

rilor exterioare a biserici. A rostit predica cutitlul ,,Urmarea dreptății”, iar la finalulSfintei Liturghii, hirotesește pe părinteleparoh iconom stavrofor. A oficiat slujbade înmormântare a Părintelui ProtopopIoan Jidoi, în Biserica parohială din Radna.La finalul slujbei, a rostit un cuvânt deînvățătură în care a arătat contribuția pecare a avut-o părintele protopop Ioan Jidoila bunul mers al vieții bisericești din cuprin-sul parohiilor în care a slujit, a protopopia-tului precum și la viața eparhiei.A săvârșit slujba de sfințire a Com-partimentului Clinic de Boli InfecțioaseCopii din cadrul SCJUA, secție ce a bene-ficiat de o renovare totală. A rostit uncuvânt de învățătură despre Sfântul Nico-lae ca făcător de minuni, între care vinde-cările unor boli și mai ales de copii. Toto-dată, în legătură cu inaugurarea și sfințireasecției amintite, Chiriarhul a arătat și con-tribuția Arhiepiscopiei, motivată cu stră-dania de a sprijini eforturile medicaledepuse pentru sănătatea și viața celor mici.Duminică, 10 Decembrie– a săvâr-şit Sfânta Liturghie și predicat în bisericaParohiei Apateu, Protopopiatul Ineu. Apredicat despre ,,Desăvârşirea creştină”(cf. Efes. 6; Lc. 13).A săvârșit slujba Vecerniei în bisericaparohiei Șepreuș. După, Chiriarhul,împreună cu preoții prezenți a săvârșitSlujba Parastasului pentru vrednicul depomenire Părinte Călin-Dumitru Craveţ,la împlinirea a șapte ani de la trecerea sala cele veșnice. A ținut un cuvânt de învăță-tură pus sub titlul ,,Strădanii răsplătite”. Afost prezent la concertul de colinde alCoralei ,,Bunavestire” a Parohiei Șepreuș.Luni, 11 Decembrie – a  ținut alocu-țiuni la Facultatea de Teologie, unde aavut loc un simpozion naţional sub gene-ricul „Credinţă şi mărturisire. Modele deteologi în Ortodoxia românească din a douajumătate a secolului XX”, dedicat Patriar-

hului Justinian Marina şi apărătorilor Orto-doxiei din timpul comunismului, cu pre-cădere cei din Eparhia Aradului. A susținut o comunicare cu tema„Patriarhul Justinian Marina – amintiri şievocări”. Miercuri, 13 Decembrie – prezi-dează ședința Permanenței CentruluiEparhial. A participat în sala de spectaco-le a Teatrului de Stat din Arad, la tradițio-nalul concert de colinde susținut de celedouă coruri ale Facultăţii de Teologie:Corul bărbătesc „Atanasie Lipovan” şiCorul mixt. Ediţia din anul acesta, cunumărul XXVII, s-a desfăşurat sub gene-ricul „Iisus Hristos, Lumina cea veșnică”.Sâmbătă, 16 Decembrie– a partici-pat la Slujba înmormântării Regelui MihaiI al României, oficiată în Catedrala Patriar-hală din Bucureşti.Duminică, 17 Decembrie – a slujitela Catedrala Patriarhală din Bucureşti cuocazia sărbătoririi ocrotitorului spiritualal Preafericitului Patriarh Daniel.Luni, 18 Decembrie– a participat  laședința de lucru a Sfântului Sinod al Bise-ricii Ortodoxe Române, sub președințiaPreafericitului Părinte Patriarh Daniel.Miercuri, 20 Decembrie– a fost pre-zent  la sediul Asociației Nevăzătorilordin Arad, unde s-a desfășurat un programdedicat Sărbătorii Nașterii Domnului. Lafinalul serbării, Înaltpreasfinția Sa a adre-sat un cuvânt de felicitare coriștilor și reci-tatorilor. A fost prezent la tradiționalul con-cert de colinde susținut de către CoralaPreoților din Arhiepiscopia Aradului, înCatedrala Veche din Arad. La finalul con-certului, a rostit un cuvânt de binecuvân-tare celor prezenți, mulțumind și felici-tând colindătorii pentru modul în careaceștia au vestit Nașterea Mântuitorului,prin colindul „sfânt și bun”. A participat lacea de a IV-a ediție a Festivalului coral,,Vin colindătorii!” de la Centrul Cultural

– Pastoral ,,Sfântul Nicolae” al ParohieiArad-Bujac. În încheierea concertului, asubliniat importanța și realizările Centru-lui Cultural Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nico-lae” al Parohiei Arad- Bujac, în activitateapastoral- misionară, culturală și socială încadrul Arhiepiscopiei Aradului. Joi, 21 Decembrie, Vineri, 22Decembrie, Sâmbătă, 23 Decembrie –Pe parcursul a trei zile, 21-23 decembrie,arădenii şi-au comemorat eroii din decem-brie 1989. Chiriarhul, a luat parte la aces-te evenimente, alături de oficialităţile cen-trale şi locale. A rostit rugăciuni pentru ceicare şi-au sacrificat viaţa pentru libertateapoporului român şi a rostit un cuvânt afe-rent momentului, în care a evocat zilelerevoluţiei arădene şi pe cei care şi-au datviaţa pentru libertatea şi demnitatea popo-rului nostru. Duminică, 24 Decembrie–  a săvâr-şit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhie-piscopală. A predicat despre ,,Înlesniricalendaristice. La sfârşitul Sfintei Litur-ghii, a evocat memoria celor care, în urmăcu 28 de ani, s-au jertfit pentru libertatea

şi demnitatea poporului român. A primitcolindătorii la Reședința arhiepiscopală. Luni, 25 Decembrie – a slujit Sfân-ta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopalădin Arad. Predică despre  ,,Înfiere” (cf.Matei 2; Gal. 4.). A participat la SlujbaVecerniei în biserica din cartierul Micala-ca Veche II. După terminarea slujbei, corulacestei parohii a susţinut un concert decolinde. Chiriarhul a rostit un cuvânt înlegătura anului omagial de cinstire a sfin-telor icoane şi picturii bisericeşti.Marți, 26 Decembrie – a săvârșitSfânta Liturghie în biserica Parohiei dinSăvârșin, Protopopiatul Lipova. Predicădespre ,,Ecoul praznicului” (cf. Evr. 2;Matei 2). Urmând şi respectarea obiceiu-rilor locului, nu a fost uitată legătura Rege-lui Mihai I cu Săvârşinul, Chiriarhul pome-nindu-l în perioada de doliu dar şi dereculegere sufletească. La finalul SfinteiLiturghii, Chiriarhul a oficiat o panihidăpentru Majestățile Lor Regale: RegeleMihai I al României și Regina Ana.Miercuri, 27 Decembrie – a partici-pat la Sfânta Liturghie săvârşită în CatedralaArhiepiscopală din Arad. La momentulrânduit, Părintele Gheorghe Gogan a datcitire Pastoralei la Naşterea Domnului, aÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei, intitulată,,Icoana Naşterii Domnului”. Vineri, 29 Decembrie– a oficiat sluj-ba de sfințire a Spitalului nou TBC. La sfâ-rșitul slujbei a ținut un cuvânt de învățătură,după care a mulțumit tuturor ostenitorilor,binefăcătorilor, conducerii spitalului şi cadre-lor medicale pentru buna colaborare. Duminică, 31 Decembrie– a săvâr-şit Sfânta Liturghie, la Catedrala Veche, înprezenţa oficialităţilor locale şi a unui marenumăr de credincioşi, care ca de fiecaredată au umplut locaşul de cult. A predicatdespre ,,Odovania Crăciunului”.Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Decembrie 2017

Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2017, ISBN:978-606-94110-6-3, 209 p.
În luna decembrie a anului 2017, laEditura Arhiepiscopiei Aradului a apărutcartea Clerici și teologi din Eparhia Ara-

dului, în închisorile comuniste (1945-
1964) având ca autor pe binecunoscutulistoric și cercetător științific Adrian Nico-lae Petcu. Prezenta carte a fost elaborată încontextul Anului comemorativ JustinianPatriarhul şi al Apărătorilor Ortodoxiei întimpul comunismului în PatriarhiaRomână, bucurându-se de concursul Înalt-preasfinției Sale Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, precum și a cola-boratorilor Centrului Eparhial care au înadministrare sectorul cultural și arhivaeparhială. Conținutul volumului, redactataproape exclusiv pe baza documentelorde arhivă, face din acesta o carte evenimentpentru Eparhia Aradului şi o carte docu-ment pentru Ortodoxia românească. Meta-foric vorbind, carte este o lumină scoasă desub obrocul istoriei.Întregul conținut al cărții, însumând209 pagini, este structurat astfel: prefață,introducere, abrevieri, după care urmeazăbiografiile a 66 de preoți, studenți teologiși monahi/monahii din eparhia arădeanăarestați și întemnițați de regimul comunistîntre anii 1945-1964, cartea încheindu-secu aproape 30 de pagini de anexe. Prefațacărții este semnată de către Înaltpreasfi-nția Sa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul

Aradului, care în cuvinte de mare rafina-ment teologic și intelectual, elogiază pecei înscriși în această carte, totodată și peautorul ei. Strădania Bisericii de a restabiliadevărul, care nu poate fi altul decât IisusHristos, nu face altceva decât să descope-re pe fiii ei destoinici, păstrați, de altfel, înmemoria poporului dreptcredincios, subli-niază Înaltpreasfinția Sa în continuareaprefeței.Introducerea, semnată de însușiautorul cărții, se constituie într-un temei-nic studiu, care prezintă etapele instaur-ării administrației comuniste în țară, darmai ales în viața religioasă și socială aEparhiei Aradului, o scurtă prezentare asurselor informative și bibliografia folo-site în redactarea volumului, precum șicriteriile care au stat la baza selecțieipreoților, teologilor și monahilor/mona-hiilor prezentați în această carte. Tot înintroducere autorul enumeră cazuri depreoți, teologi sau monahi/monahii,cărora nu le-a redactat biografia dinlipsa informațiilor. Simpla lor enume-rare deschide noi piste de cercetare pen-tru specialiști.Biografiile prezentate le putem struc-tura pe două paliere: o partea din ele suntprezentate pe parcursul a mai multe pagini,iar cealaltă parte mai restrâns, unele din elerezumându-se la câteva rânduri. Informa-ția găsită și prelucrată de autor a dus laaceastă situație. Cu toate acestea, fiecarebiografie este originală, cu informații ine-

dite și date relevante. Biografiile extinseconțin date despre respectivul cleric sauteolog, începând cu data nașterii, studiile,activitatea clericală și intelectuală și bineî-nțeles datele referitoare la arestări, întem-nițări, urmăriri și anchete. Acolo unde seștie este prezentată data morții, precum șicircumstanțele care au dus la sfârșitul vie-ții pământești a acestor binecuvântațimărturisitori ai ortodoxiei românești de lamijlocul sec. XX. Fiecare biografie seîncheie cu o bibliografie, majoritatea sur-selor bibliografie fiind de primă mână,adică din arhive.Un lucru inedit și care dă o încărcăturăduhovnicească acestei cărți este prezenta-rea unei fotografii din timpul detenției,acolo unde s-a putut recupera, cu cel căru-ia i se redactează biografia. Vizualizareafigurilor acestor mărturisitori trezește unsentiment de profundă pioșenie și admira-ție față de viața, dăruirea și jertfa lor. Efor-tul autorului de a recupera și memoriavizuală a celor condamnați dă prezentuluivolum originalitate, consistență și o indis-cutabilă valoare documentară și morală.Se pun astfel în valoare și în circulație dateși imagini inedite despre slujitori saumonahi sau tineri studenți teologi desprecare nu se cunoștea nimic. Este și cazulieromonahului Iov Volănescu, exemplarîn trăire și mărturisire, dar și ai multor preoțiși teologi, curajoși și gata de jertfă pentrumărturisirea lui Hristos și slujirea aproa-pelui.

Sursele bibliografice folosite de autorse pot împărți în două categorii: arhive șicărți publicate cu referire la această pro-blematică dar și la istoria Eparhiei Aradu-lui și a Academiei Teologie arădene, amin-tite de altfel, de către autor, în introducere.Trei arhive importante au fost consultatede către autor și anume: Arhiva Consiliu-lui Național pentru Studierea ArhivelorSecurității, Arhiva Arhiepiscopiei Aradu-lui și Arhiva Mănăstirii Hodoș-Bodrog,județul Arad, la acestea adăugându-se șiArhiva Ministerului Justiției, respectivDirecția Instanțelor Militare și ArhivaMitropoliei Clujului. Simpla înșiruire aarhivelor cercetate de autor relevă deplinatemeinicie a cărții prezentate.Deloc neglijabile sunt anexele cărțiicare se constituie în documente autenticemenite să certifice informația prezentată.Găsim adrese și tabele cu preoții și stude-nții arestați, însemnări privind tunderea înmonahism, adrese ale protopopiatelor princare anunță arestarea unor preoți sau aleepiscopului Andrei Magieru către diverseorgane și instituții ale Statului, fișe matri-cole penale întocmite de Securitate, sen-tințe ale Consistoriului Eparhial din Aradprivind reabilitarea canonică a unor preoți,fișe individuale ale preoților întocmite deprotopopiate. Toate acestea conferă cărțiivaloare de document.Deși la prima vedere cartea este oînșiruire de date și de biografii persona-le, cu valoare istorică, la o lecturare atentă

și contextualizată descoperă realitățipetrecute cu un jumătate de secol în urmăși modele deme de urmat. Pe lângă pre-zentarea unor biografii de slujitori, teo-logi, monahi sau monahii inedite, cartearestituie memoria și imaginea unor per-sonaje prezentate până acum, în modnegativ. Astfel, carte devine un act tera-peutic la adresa conștiinței istorice ecle-ziale locale și naționale. Fenomenologicvorbind, cartea ne prezintă figura vred-nicului de pomenire Episcop Dr. AndreiMagieru (1935-1960), păstor și slujitorcu vădită vocație de mărturisitor, care aadunat în jurul său elita teologică șimonahală arădeană creând un zid spiri-tual împotriva tăvălugului roșu. Reziste-nța acesta spirituală, construită de epis-copul arădean prin studenții teologi,profesorii Academiei teologice, slujitorii,în special, din bisericile orașului, mona-hii de la  Mănăstirea Hodoș-Bodrog șimonahiile de la Mănăstire Arad-Gai, nedezvăluie curajul episcopului AndreiMagieru, dar și disponibilitatea spre jertfăa monahilor, preoţilor și studenților teo-logi din Eparhia Aradului pentru mărtu-risirea lui Hristos.Veritabil martirologiu arădean, carteadăruitului cercetător Adrian Nicolae Petcu,se constituie într-o fascinantă istorieecle-ziastică locală și națională cu modele via-bile pentru noi cei de azi, provocați la o alt-fel de mărturisire a lui Iisus Hristos, „ieriși azi și în veci, ACELAȘI” (Evrei 13, 8).Ierom. dr. Nicolae M. Tang

RECEZIE - Adrian Nicolae Petcu, Clerici și teologi din Eparhia Aradului, în închisorile comuniste (1945-1964)


