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Din prima zi a Postului Paştilor,
cântarea Canonului celui Mare îi
oferă credinciosului „cheia“ înţe -
legerii asprei călătorii pe care o are
de parcurs până la Învierea Domnu-
lui: pocăinţa, înnoirea vieţii, în-
toarcerea la Dumnezeu. Creaţie a
Sfântului Andrei - Arhiepiscopul
Cretei, Canonul depăşeşte prin
mărime orice alt canon imnografic.
În acelaşi timp, prin adâncimea
ideilor pe care le cuprinde, îl
cheamă pe credincios să-şi al-
toiască viaţa spirituală pe drumul lui
Iisus Hristos, spre Golgota şi spre În-
viere, drum pe care se sintetizează
destinul umanităţii.

Postul cel Mare este o călătorie
duhovnicească spre Înviere. Prin
toate slujbele pe care Părinţii Bi -
sericii le-au presărat de-a lungul celor
48 de zile de postire, credinciosul
este ajutat să crească spiritual şi să
se apropie mai mult de Dumnezeu.
Între aceste slujbe, un loc aparte îl
ocupă Canonul cel Mare, alcătuit de
Sfântul Andrei, arhiepiscopul Cretei.

Canonul Sfântului Andrei
Criteanul se săvârşeşte în prima şi
în a cincea săptămână din Postul
Mare; în prima săptămână, în seara
zilelor de luni, marţi, miercuri şi joi,
în cadrul slujbei numite Pavecerniţa
Mare (slujba de după Vecernie),
când strofele Canonului sunt îm-
părţite în patru părţi, corespunză-
toare celor patru zile; miercuri în
săptămâna a cincea din Post, în
cadrul slujbei numite „Denia
Canonului celui Mare“, când se
cântă integral.
Despre omul - actor pe
scena istoriei mânturii

Canonul este alcătuit din nouă
secţiuni numite „cântări“, compuse,
la rândul lor, din strofe (tropare),
între care se intercalează rugăci-
unea „Miluieşte-mă, Dumnezeule,
miluieşte-mă!“.

Troparul care deschide fiecare
din cele nouă cântări, numit „irmos“,
adică „legătură“, se cântă o dată la
început şi se repetă după parcurgerea
troparelor cântării respective. De
fiecare dată când se rosteşte rugă-
ciunea „Miluieşte-mă...“, se face şi o
metanie - o plecăciune până la
pământ - , rostul metaniilor fiind
acela de a angaja în rugăciune per-
soana umană, în integralitatea sa:
trup şi suflet. (În mănăstiri se fac trei
metanii pentru fiecare din cele
aproape 300 de tropare).

Canonul este numit „cel Mare“,
atât pentru lungimea lui, cât şi pen-
tru înălţimea şi fineţea ideilor pe
care le cuprinde. Dacă un canon
liturgic obişnuit cuprinde până la 30
de strofe, canonul Sfântului Andrei
are peste 250. În privinţa conţinutu-
lui, Canonul cel Mare împleteşte
marile teme bibilice şi scripturistice

(Adam şi Eva, raiul şi căderea în
păcat, Noe şi potopul, David,
pământul făgăduinţei, Iisus Hristos
şi Biserica) cu mărturisirea păcatului
şi pocăinţa.

Mai mult, aşa după cum spune
Părintele Alexander Schmemann, în
lucrarea sa, „Postul cel Mare“,
„evenimentele istoriei sfinte sunt
dezvăluite ca evenimente ale vieţii
mele, faptele lui Dumnezeu din tre-
cut, ca fapte îndreptate spre mine şi
mântuirea mea, tragedia păcatului
şi a trădării, ca drama mea perso -
nală“.Credinciosul care participă laslujba Canonului este luat parcă demână şi purtat într-o lungă călătorie,care începe cu facerea lumii şi con-tinuă până dincolo de pragul acesteivieţi, în veşnicie; pe parcursul întregiicălătorii este invitat să privească şisă cugete la diferitele momente aleistoriei mântuirii. În cadrul acestuiproces, descoperă că nu este unsimplu spectator, ci se vede pe sineparticipând direct la fapte şi întâm-plări pe care mai înainte le-ar fi con-siderat exterioare, străine lui.
Despre dialogul pocăinŃei

Rugăciunea credincioşiloradunaţi în biserică nu este unmonolog, ci o voce a unui dialogcare are loc în adâncurile tainice aleexistenţelor umane. Credincioşiivorbesc cu persoanele prezente înmod nevăzut alături de ei: Dum-nezeu Cel în Treime, Maica Domnu-lui, Cuvioasa Maria Egipteanca şiSfântul Andrei Criteanul însuşi. Iatăun exemplu de dialog cu SfântaMaria Egipteanca:
„Cel pe care L-ai iubit şi L-ai dorit,

Maică, pe ale Cărui urme ai mers,
Acesta te-a aflat şi ţi-a dat pocăinţă,
ca unul singur Dumnezeu milostiv,

pe Care roagă-L neîncetat, să ne
izbăvească de patimi şi de primejdii
şi pe noi“.

Despre rostul Canonului Sfântu-
lui Andrei Criteanul, Părintele
Alexander Schmemann spune că
este „să ne descopere păcatul şi,
astfel, să ne conducă spre pocăinţă;
să descopere păcatul, nu prin
definiţii şi înşiruiri, ci printr-o adâncă
meditaţie asupra măreţei istorii bi -
blice, care este, cu adevărat, o istorie
a păcatului, a pocăinţei şi a iertării“.
Ce este un canon?

Cuvântul „canon“ este foarte
des întrebuinţat în limbajul bise -
ricesc, cu diferite sensuri. În imno-
grafie, el este o înlănţuire de cântări,
compuse după anumite reguli, în
ceea ce priveşte numărul şi măsura
lor, alcătuind un întreg de sine stătă-
tor, folosit ca atare în cult. Forma
desăvârşită a acestui gen de creaţie
imnografică este alcătuită din nouă
grupuri de cântări. Numărul a fost in-
spirat de cele nouă cântări pe care
le întâlnim în Sfânta Scriptură (cum
ar fi cântarea lui Moise, a lui Isaia
sau cântarea Sfintei Fecioare Maria,
din cap. I al Evangheliei după Luca),
care erau folosite în cultul Bisericii
primelor veacuri. Totodată, amin -
teşte şi de cele nouă cete îngereşti.
În majoritatea canoanelor, cea de a
doua lipseşte, fiind chip al cetei în-
gerilor căzuţi.
Se deosebeşte Canonul 
cel Mare, al Sfântului 
Andrei Criteanul, de 
celelalte creaŃii liturgice de
acelaşi gen?

Canonul Sfântului Andrei Cri -
teanul reprezintă forma desăvârşită
a acestui gen de creaţie imno-

grafică. El se impune nu numai
prin mărimea sa (peste 250 de
tropare), ci mai ales prin
adâncimea şi frumuseţea modului
de a exprima pocăinţa. Sfântul An-
drei Criteanul a reuşit să adune la
un loc nenumărate imagini ale
pocăinţei din Sfânta Scriptură, de
la căderea lui Adam din rai şi până
la Învierea Mântuitorului, identi-
ficându-se cu ele şi îndemnându-
ne şi pe noi să facem acelaşi
lucru. Fiecare eveniment evocat
este prezentat şi ca realitate a
vieţii mele, oferindu-mi ocazia să
conştientizez păcatul, să mă
pocăiesc şi să nădăjduiesc în mila
lui Dumnezeu.
Despre acomodarea 
noastră cu împărăŃia cea
cerească şi veşnică

Pentru unii, slujba Canonului
celui Mare este lungă şi, poate, plic-
tisitoare. De ce se întâmplă acest
lucru?

Dacă simţim acest lucru, este o
dovadă evidentă a faptului că nu ne
mai hrănim credinţa din Sfânta
Scriptură. Ne plictisim dacă as-
cultăm cântându-se sau citindu-se
despre persoane sau evenimente
despre care nu ştim aproape nimic.
Slujba Canonului este o provocare
pentru fiecare dintre noi de a re-
descoperi Sfânta Scriptură şi, mai
ales, de a încerca să trăim aşa cum
ne îndeamnă ea.

Ar trebui să ne dăm seama că
acum, în prima săptămână a Postu-
lui, Biserica ne oferă o atmosferă
diferită de ceea ce trăim de obicei.
Venind din agitaţia vieţii noastre de
zi cu zi şi intrând la o slujbă a Pave-
cerniţei mari, unită cu Canonul
Sfântului Andrei Criteanul, de-

scoperim o atmosferă liniştită, o
cântare domoală, cu lumină
puţină, cu „Doamne miluieşte“,
repetat parcă la nesfârşit, cu rugă-
ciuni, cum este cea a Sfântului
Efrem Sirul, pe care nu le poţi as-
culta indiferent. Este, dintr-o dată,
altceva. De fapt, acesta este ros-
tul postului şi al slujbelor sale: să
ne ajute să devenim altceva, să
devenim fiinţe pascale, adică să
„trecem“ de la „omul cel vechi“ la
„omul cel nou“. Şi dacă această
atmosferă ne plictiseşte, nu este
vina Bisericii. Ea este, de fapt,
chip al împărăţiei lui Dumnezeu,
în care lauda Lui este veşnică. Iar
slujbele nu fac altceva decât să ne
facă să pregustăm din fru-
museţea Împărăţiei şi să ne
obişnuim cu ea.
Câteva indicii şi referinŃe 
biografice despre autorul
Canonului - Sfântul Andrei
Criteanul

Sfântul Andrei Criteanul s-a
născut în Damascul Siriei în jurul
anului 660 dHr. Adolescent fiind
încă, şi-a început viaţa monahală
la Mănăstirea Sfântului Sava din
Pustiul Iudeii, din Ierusalim. Mai
târziu a mers în Constantinopol
ca reprezentant al Patriarhiei
Ierusalimului. În Constantinopol
s-a îngrijit de tineri până la data
când a fost ales Mitropolit al
Gortinei, localitate din insula
Creta - Grecia. În anul 712 la pre-
siunea împăratului bizantin şi îm-
potriva voinţei sale a fost în
partida monotelistă, dar a retrac-
tat mai apoi. Moare în anul 740
în localitatea Eresso, din insula
Lesbos - Grecia. Amintirea lui se
face în fiecare an la data de 4
iulie.Cu alte cuvinte, autorulCanonului celui Mare este Sfân-tul Andrei Criteanul sau Cretanul.El s-a născut într-o familie creşt-ină care i-a oferit o educaţiealeasă. Tradiţia spune că a fostmut până la vârsta de şapte ani,când, adus de părinţi într-o biser-ică din Ierusalim şi primind Sfin-tele Taine, a început să vor -bească. După moartea pă -rinţilor, s-a călugărit la Mănă-stirea „Sf. Sava“ din Ierusalim. Aajuns secretar al PatriahuluiIerusalimului. A fost trimis, în anul 685, laConstantinopol, pentru a semnaactele Sinodului al VI -lea Ecu-menic, care condamnase, în anul681, erezia monotelită (mono -teliţii învăţau că în persoanaMântuitorului Iisus Hristos existănumai voinţa dumnezeiască, nuşi cea omenească).

Dr. Stelian Gomboş
Continuare în pagina 4

Câteva referinŃe despre Canonul 
cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul 
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Misiunea creştină a parohieieste o chemare mântuitoareadresată celor din afara şi dinlăun-trul Bisericii şi vizează liturghizareaşi filocalizarea existenţei umane înBiserică; transpunerea ei într-un ritmliturgic-sacramental, baptismal-eu-haristic şi pascal, schimbarea şi în-noirea omului şi a lumii înaşteptarea activă a înnoirii ultime înÎmpărăţia lui Dumnezeu, a cărei pre-gustare o avem în Biserică. Re-alizarea misiunii are o triplăactualizare: liturgic-sacramentală,mistic-ascetică şi social-comunitară.Ea se identifică cu comunicareareală a vieţii, sfinţeniei, iubirii şiunităţii existente în mod suprem înSfânta Treime, temeiul ultim al exis-tenţei şi modelul prin excelenţă alvieţii Bisericii.Coordonatele esenţiale ale mis-iunii creştine a parohiei, conformmarii porunci misionare de la sfârşi-tul Evangheliei de la Matei (28, 19-20) sunt: evanghelizarea: „mergeţişi învăţaţi toate neamurile ”, încor-porarea sacramentală în trupul ecle-sial al lui Hristos, în care participămla viaţa de comuniune a SfinteiTreimi: „botezându-le în numeleTatălui şi al Fiului şi al SfântuluiDuh” şi îndemnul de a stărui îndreapta credinţă (1 Tim. 1,10) însfinţenie, mărturie şi slujire: „în-văţându-le să păzească toate câtev-am poruncit Eu vouă”.În misiunea Bisericii apostolicese permanentizează trimiterea saumisiunea lui Hristos. De aceea „El i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţiiprofeţi, pe alţii binevestitori, pe alţiipăstori şi învăţători, ca să-ipregătească pe sfinţi pentru lu-crarea slujirii, pentru zidirea trupuluilui Hristos, până ce toţi vom ajungela unitatea credinţei şi a cunoaşteriiFiului lui Dumnezeu, la starea debărbat desăvârşit, la măsura vârsteiplinităţii lui Hristos”(Ef. 4, 11-13).Misiunea este inseparabilă depastoraţie, adică de „zidirea Bis-ericii” (Ef. 4, 11-15). Pastoraţia (de

la pasco, - ere = a hrăni) înseamnăacţiunea de a întreţine prin mân-care, de a oferi hranăduhovnicească. Iisus Hristos ÎnsuşiSe numeşte pe Sine „Păstorul celBun”, întrucât Îşi pune sufletul pen-tru oile Sale (In 10, 11) în dublusens: de devotament faţă de oi cucare El este unit în mod intim (14-15) şi de jertfire a vieţii Sale pentruele. Prin Jertfa şi Învierea Sa, IisusHristos ca Păstor dăruieşte viaţă, co-muniune şi iubire. Tot aşa preotuleste „păstor” în calitatea sa desăvârşitor al Sfintelor Taine şi în spe-cial al Sfintei Euharistii, restituindactul în care Hristos Însuşi S’a datpe Sine pentru viaţa lumii. Preotulface pastoraţie în lucrarea sa desăvârşire a Sfintelor Taine care con-stituie „hrana” Bisericii şi prin în-treaga sa activitate de îndrumarespirituală, izvorâtă din devotamentuljertfelnic faţă Hristos.Biserica Ortodoxă Română estecunoscută ca având unul din celemai organizate sisteme parohiale şieparhiale din lumea ortodoxă. Încadrul acestui sistem, parohia nueste o simplă unitate administrativăbisericească autonomă, ci ea repro-duce în acel loc şi context imagineaa ceea ce este Biserica în totalitateaei. Parohia este o parte organic din-

tr’un corp unitar bisericesc. Deaceea experienţa ei influenţeazăviaţa întregului ansamblu eclezial şiinvers. Unitatea Bisericii la nivelnaţional are la bază coerenţa celeimai mici comunităţi ortodoxe, cea aparohiei.Vorbind despre actualitatea şiactualizarea misiunii creştine aparohiei în ziua de azi pr. prof. dr. IonBria spunea: „Aşadar, în contextulactual, cea mai urgentă obligaţie mi-sionară este restabilirea integrităţiiparohiei, dispersată geografic şicomplexă din punct de vedere de-mografic şi cultural şi întărireaconştiinţei de apartenenţă la un trupcomun. Consolidarea unităţii şi avieţii parohiei, care nu se mai pre -zintă ca o comunitate sociologicăcompactă, presupune înnoirea mij -loacelor şi posibilităţilor misionare şipastorale existente, dar şi creareaunor forme noi de pastoraţie”.Datoria principală a preoţilor, caşi coordonatori ai misiunii creştine lanivel parohial, este aceea de a re-constitui, menţine şi întări continuuintegritatea spirituală a parohiei. Eitrebuie să facă totul pentru a evitaapariţia, în spaţiul parohial a unuicerc periferic de credincioşi, care seidentifică numai parţial cu comuni-tatea lor. Deşi Biserica posedă totul,

unii credincioşi caută în afară acelesenţial pe care nu-l găsesc în activ-itatea parohiei, nu numai în termenide atmosferă umană, ci şi în termenide angajament spiritual expres şimai ales de exerciţiu concret al haris-melor particulare. De aceea stilul deviaţă parohială, disciplina pastoralăşi îndeosebi coordonarea de cătrepreot a unei diversităţi de „daruri şislujiri” joacă aici un rol decisiv.Preotul trebuie să constate curealism starea parohiei sale, cutoate posibilităţile, crizele şi defi-cienţele acesteia şi să reconstituieparohia, ţinând seama de diviziunileacesteia. Este important ca credin-cioşii să aibă un sens al existenţeiîntr-o comunitate unită, coerentă cuintegritatea ei. Ruptura dintre preotşi laici, sau dintre preot şi o anumităparte a parohiei, dacă există, trebuiesă fie vindecată imediat. Preotul tre-buie să fie părintele spiritual al tu-turor membrilor parohiei în modegal. Mirenii, tinerii, femeile, copiii,bătrânii, toate aceste cercuri paro-hiale trebuie să fie nu numai re-cunoscute, ci şi articulate în jurulunor proiecte generale. Trebuiegăsite mijloace pentru antrenareatuturor acestor cercuri în viaţa spiri-tuală a parohiei. Alte diviziuni şiscindări ale parohiei, de exemplu ig-norarea săracilor şi a bolnavilor, acelor care se află în momente difi-cile şi au nevoie de ajutor, respin-gerea delicvenţilor, trebuie să fiesubiecte importante pe agendaparohiei. Copiii, elevii şi tinerii tre-buie iniţiaţi în credinţa şi moralacreştină ortodoxă şi antrenaţi înviaţa parohială prin intermediulLiturghiei şi a altor programe reli-gioase pentru tineret şi în partici-parea la societatea civilă pentru ada mărturie creştină ortodoxă. Scoşidin anonimat şi monotonie, tineriitrebuie să stăpânească idealulcreştin ortodox, adică modul de atrăi creştineşte, prin rugăciune, as-ceză, ascultare de Dumnezeu şi iu-bire totală.

Nu trebuie uitat că problemeleparohiei sunt ale tuturor credin-cioşilor din parohie, aşa cum aratăApostolul Pavel când spune: „ca sănu fie dezbinare în trup ci mădu-larele să se îngrijească deopotrivăunele de altele. Şi dacă un mădularsuferă toate mădularele suferă cu elşi dacă un mădular este slăvit toatemădularele se bucură cu el” (1 Cor.12, 25-26).Parohia, sub conducerea şi în-drumarea preotului, trebuie să dev-ină o comunitate mărturisitoaredisciplinată care se angajează într-opastoraţie imediată, ordonată, efi-cace, cu ochii aţintiţi spre viitorul pecare Dumnezeu îl pregăteşte pentrufiecare şi pentru toţi. Fiecare creştinintră într-o tradiţie explicită a Bisericiicare-l precede, nu numai ca primitorci şi ca transmiţător. TransmitereaTradiţiei este un act esenţial pentruBiserică şi pentru misiunea ei înlume. Căci mântuirea universală şicea personală sunt inseparabile.Biserica face vie iconomia mân-tuirii, de la creaţie până la înviereaîn lumea care va să vină, în şi prinTradiţia sa sfântă, prin trans-miterea misionară a Tradiţiei.Memoria istoriei mântuirii nu tre-buie pierdută, ci trebuie să fiepăstrată, trăită şi transmisă cu fi-delitate: „Cuvintele acestea pecare ţi le spun eu astăzi, să le aiîn inima ta şi în sufletul tău; să lesădeşti în fiii tăi şi să le vorbeştide ele când şezi în casa ta, cândmergi pe cale, când te culci şicând te scoli ”(Dt. 6, 67). Daraceastă transmitere se faceprintr-un act de auto-identificare şiauto-mărturisire. Fiecare gene -raţie este chemată să-şi în-suşească şi să se recunoască înmod autentic în practica apos-tolică de totdeauna a Bisericii şisă dea răspunsul ei la chemarealui Dumnezeu în duhul Apostolilorşi al Părinţilor şi astfel să transmităTradiţia creştină.
Pr. Moţ Raul Adrian

Misiunea creştină a parohiei în actualitate

Alături de avocaţi, oameniiclerului românesc au fost ele-mentele cele mai dinamice alemişcării naţionale1. Clericii au con-stituit, în general, segmentul celmai numeros al intelectualităţii, cuexcepţia funcţionarilor. Era ilustra-tivă, în acest sens, situaţia din cer-cul administrativ al Oradiei-Mari,unul din cel cinci cercuri adminis-trative ale Guvernământului Gen-eral al Ungariei (între anii1849-1860). Comitatul Arad seafla în extremitatea sud-estică aacestui cerc administrativ2. Person-alul clerical al bisericii greco-orto-doxe (româneşti şi sârbeşti)constituia, în octombrie 1857, afir-mativ, un procent de 85%3 din to-talul celor 333 de feţe bisericeşticreştine de pe teritoriul comitatensincriminat4. De aici rezulta cănumărul lor s-ar ridica la cifra de283 de persoane. Ceea ce s-ardovedi uşor exagerat dacăadăugăm în calculul comparativ“Şematismul diecezei arădene” dindata de 30 septembrie 1858.Acesta din urmă cumula, pe terito-riul comitatului Arad, doar unnumăr de 263 de clerici (parohi,capelani, diaconi şi preoţi emeriţi)români şi sârbi de rit greco-orto-dox5. Deci cu 20 de persoane mai

puţin faţă de cifra anterioară. Arînsemna, conform calculului nos-tru, deci, să avem, în procente, doar79% preoţime de rit greco-ortodox,ţinând seama de “Şematismuldiecezei arădene” din 1858pomenit mai sus. Restul de 21% îlconstituia clerul de alte confesiuni(70 de persoane). Între aceşti 70de clerici, numărul preoţilor greco-catolici se situa la o cifră de 13 per-soane.În anul 1870, statistica oficialăindica o uşoară creştere numericăa clerului de pe teritoriul studiat decătre noi (de la 333 la 338 preoţi)6.Dacă o judecăm în raport cu mareacreştere a numărului avocaţilor, încursul celui de-al şaptelea deceniu,atunci trebuie să admitem cănumărul clericilor a înregistrat ocreştere extrem de mică.În interiorul acestei păturisocio-profesionale româneşti ară-dene începuseră să aibă loc oserie de mutaţii de ordin social-economic. Nu dorim, deocamdată,să ne oprim decît asupra originiilor mic-nobiliare, făcând o scurtăconstatare. Spre deosebire de sec-olul al XVIII-lea, în prima jumătatea secolului al XIX-lea, avea loc,odată cu accesul nenobililor înfuncţiile publice – implicit în sfera

bisericii greco-ortodoxe dinmonarhia habsburgică – oscădere relativă, în mod treptat, anumărului preoţilor de origine mic-nobiliară de pe cuprinsul teritorialal comitatului Arad. Acest proces acontinuat în cea de-a doua jumă-tate a secolului amintit. În anul18587, de pildă, procentajul pre-oţilor greco-orto docşi români, deorigine mic-nobiliară scăzuse con-form calculelor noastre la 12,16%din totalul celor 263 de clerici depe teritoriul comitatului Arad8.Ceilalţi 87,84% nu aveau originenobiliară, beneficiind de accesul laînvăţătură la nivelul preparandial,

apoi la cel teologic iar unii chiar lanivelul gimnazial, în marea lor ma-joritate în oraşul Arad. Ceea ce nespune mult despre cadrul din ce înce mai larg al emancipării naţion-alităţilor din această parte a Eu-ropei.
Dan DemşeaArad, 1 martie 2015.

1 Comunicarea noastră faceparte dintr-un studiu asupra im-plicării clerului arădean în mişcareanaţională românească dintre anii1848-1871, elaborat în manuscrisîntre anii 1996-1997 şi valorificatparţial; vezi Participarea preoţimii

române arădene la viaţa politică lo-cală – cazul Miron Romanul (1860-1869), în “Analele Universităţii
Aurel Vlaicu din Arad, seria Teolo-gie, fascicola Teologie şi ştiinţeumaniste”, 2000, p. 87-92.

2 Statistische Uebersichten,1859, p.2-3 şi 296-297 (situaţiadin 31 octombrie 1857).
3 Andrei Caciora, Eugen Glück,Atestări demografice arădene,1982, p. 175 (text dactilografiat).
4 Statistische Uebersichten, p.296-297. Lucrarea celor doi autoride mai sus, citată ca atare, a folositaceeaşi bază de calcul, precum amfolosit-o şi noi, deoarece pleca dela cele 333 de feţe bisericeşti con-semnate de către oficialităţi.
5 V.Popeangă, Mărturii privindlupta românilor din părţile Araduluipentru păstrarea fiinţei naţionaleprin educaţie şi cultură, Arad,1986, p. 136.
6 A Magyar KoronaOrszágában az 1870 év, partea aII-a, p. 260.
7 V.Popeangă, op.cit., loc.cit.
8 Vezi Tabelul-anexă nr.1 dincare am extras 32 de persoanede rang preoţesc, ele reprezen-tând cele 12,16% din totalul celor263 de clerici recenzaţi în anul1858. 

Clerul greco-ortodox român de pe teritoriul comitatului Arad
între anii 1849-1870. EvoluŃii statistice şi socio-umane
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Anul acesta fiind an comemo-rativ pentru marii duhovnici dineparhii, în luna februarie îm-plinindu-se 24 de ani de la tre-cerea la cele veşnice a PărinteluiTimotei Iftimie, stareţ al Mănă-stirii Hodoş-Bodrog, ne-am gânditsă-l pomenim în câteva cuvintealături de marii duhovnici ai ţăriinoastre din acea vreme.Mănăstirea Hodoş-Bodrogdăinuieşte de aproximativ 900 deani, fiind un bastion de cultură,credinţă şi totodată un străjer alfrontaliilor ţării noastre. Aceastămănăstire în decursul veacurilora ridicat oameni vrednici, care învremuri rânduite de Dumnezeu şi-au adus contribuţia lor la păs-trarea, conservarea şi dăinuireaacestui străvechi locaş. După cum datele istorice şitradiţia locală confirmă, MaicaDomnului, ocrotitoarea acestuiaşezământ monahal, prin oameniprovidenţiali a făcut-o să treacăpeste unele etape cu încercări maideosebite în decursul istoriei,printre care amintim pe stareţiiDionisie şi Teodosie Ioanovici, în adoua jumătate a sec. XVIII (cândtunurile lui Bukov distrugeaumănăstirile din Transilvania), Au-gustin Hamsea, cel care la în-ceputul sec. XX s-a zbătut camănăstirea să rămână româ -nească şi sub jurisdicţia Episcopieide la Arad, iar din 1965 stareţulTimotei Iftimie a fost omul potrivit,adus de episcopul Teoctist Ară-paşu, pentru a redeştepta aici oviaţă monahală, după rânduielilecele mai autentice ortodoxe.Stareţul Timotei s-a născut înanul 1917, la data de 7 oc-tombrie, în satul Cucuieţi, jud.Bacău. Încă din fragedă tinereţea ales drumul mănăstirii. A intratca frate la Mănăstirea Secu, undea deprins rânduiala monahală de

la călugării îmbunătăţiţi ai mănă-stirii. A absolvit Seminarul mona-hal de la Cernica, Facultatea deTeologie la Suceava, iar licenţa asusţinut-o la Institutul Teologic degrad universitar din Sibiu. Camonah şi ierodiacon a fost înrolatşi dus pe câmpul de luptă, deunde s-a întors rănit. După războişi-a desfăşurat activitatea înBanat, la Mănăstirea Săraca şi laMănăstirea Sf. Ilie din loc.Româneşti, apoi ca profesor-spir-itual la Seminarul Teologic dinCaransebeş, iar încununareavieţii sale a fost la MănăstireaHodoş-Bodrog din jud. Ara, unde

încă ne aflam sub efectele deza-struoase ale Decretului 410, princare viaţa monahală din ţaranoastră a fost perturbată.În Mănăstirea Hodoş-Bodrogrămăseseră doar 3 vieţuitori şiaceia din punct de vedere alsănătăţii trupeşti erau cu handicap,anexele mănăstireşti erau folositede către C.A.P. –ul din localitate. Înlocul credincioşilor şi a pelerinilor,curţile mănăstirii erau folosite casaivane pentru oile C.A.P.-ului.Ierarhul locului de atunci,Teoctist Arăpaşu, adusese aici şi4 maici bătrâne şi un ieromonah(care sub incidenţele decretului

410 funcţiona doar ca paznic),părintele Timotei folosindu-se deaceştia, în primul rând a pus lapunct viaţa liturgică, cu pravilamănăstirească, Sfânta Liturghieşi cele Şapte Laude, iar obşteamănăstirii menţinându-se la unnumăr restrâns de aproximativ12 vieţuitori, fiind controlată în-deaproape de către Departamen-tul Cultelor. Pentru nevoile credincioşilor s-a introdus Taina Sf. Maslu înfiecare vineri. Părintele Timotei afost la dispoziţia credincioşilor cutimp şi fără timp, neţinând contnici de oboseală nici de sănătateapersonală. A făcut spovedanii, aîmpărtăşit cu Sfintele Taine pe toţicredincioşii care se pregăteaupentru aceasta, iar cu aprobareapreoţilor din parohiile învecinate asăvârşit în mănăstire nenumăratebotezuri şi cununii.A repus pe aleea cimitiruluicele 14 Cruci şi s-a reintrodus înpractica mănăstirii Pelerinajul,,Drumul Crucii” în Vinere Mare şiîn ajunul Praznicului AdormiriiMaicii Domnului. Din programulliturgic nu lipseau predicile, cate-hezele şi alte cuvinte de învăţă-tură. A arătat o grijă deosebităfaţă de bunurile de patrimoniu  pecare le-a păstrat cu multă jertfel-nicie, creându-le şi un spaţiuadecvat (muzeu) pentru a putea fipăstrate, conservate şi totodatăexpuse pentru vizitatori.De asemenea, s-a luptat pen-tru scoaterea C.A.P.-ului din inc-inta mănăstirii, a făcut reparaţii labiserică, la clădirile pentru mon-ahi, precum şi la celelalte anexegospodăreşti. După 1970 a reuşitsă reîntregească zona de pro-tecţie a mănăstirii de la 5 la 10ha. teren, care a fost folosit cateren arabil, pe care l-a împrej-muit cu gard de sârmă ghimpată.

Printr-o înţelegere tacită cuautorităţile judeţene a început înanul 1989 o reparaţie capitală laParaclisul de iarnă, care în final adus la construirea unei noi bise -rici pentru mănăstire, lucrare pecare a avut mulţumirea să o vadăridicată până la acoperiş. Părintele Timotei a fost înzes-trat de Dumnezeu cu virtuţilenecesare unui adevărat călugăr,era un om al rugăciunii, postitor,smerit, râvnitor, înţelept, om lu-minat de harul Sfântului Duh,avea o credinţă de neclintit, bunsfătuitor, muncitor, mai cu seamăera foarte iertător şi nu ţineaminte răul. De multe ori, în cea-suri de taină, se referea la plagacare ne apăsa pe toţi – comunis-mul - , căruia îi vedea sfârşitulaproape, deoarece ,,l-au scos peDumnezeu din istorie”.În anul 1991, tocmai de ziualui onomastică, când se facepomenirea Sf.Cuv. Timotei, 21februarie, după o grea încer-care a răbdării în suferinţă, lavârsta de 74 de ani, Dumnezeul-a chemat la locaşurile cereşti,zicându-i: ,,Bine slugă bună şicredincioasă, peste puţine aifost credincioasă, peste multete voi pune; intră în bucuriaDomnului tău”(cf. Matei 25, 21)şi este înmormântat în Du-minica Ortodoxiei din acel an.Anii au trecut ca un vis însăchipul vieţii părintelui stareţ Tim-otei Iftimie nu s-a şters din am-intire, şi aceste puţine cuvinte,nădăjduiesc să fie celor care levor citi, acum, şi mai târziu, o rea-ducere aminte de cel ce le-a fostmultora duhovnic şi povăţuitorneobosit, spre îndreptarea vieţii şimântuirea sufletelor.
Arhim. Nestor Iovan
Stareţul Mănăstirii 

Hodoş-Bodrog

Mănăstirea Hodoş-Bodrog în vremea stareţului şi marelui duhovnic Timotei Iftimie (1965-1991)

Ferice şi iar ferice,De acel ce poate ziceAm fost, Doamne să mă rogLa mănăstirea Bodrog.

În acel colţ sfânt, de RaiPeste flori frumoase dai,Totul este o splendoareCum nu mai găseşti sub soare.
Păsările împreună,Ziua şi noaptea pe lună,În graiul lor păsărescPe Cel Sfânt îl preamăresc.

Monahii, la rândul lor,Zi şi noapte cântă-n cor,Laudă Domnului SfântRugăciuni de slavă-I cânt.

Ziua poţi să o petreciPe frumoasele poteci,Dis-de dimineaţă-n zori,Printre pomi, livezi şi flori.
Până seara, în amurg,Nu simţi clipele cum curg.

Părintele Manase Groza
Mănăstirea Hodoş-Bodrog  

Ferice şi iar ferice
Erminia Liturghiei celei

mai înainte sfinŃite
J.P. Migne, P.G. vol. 99,

col. 1687-1690Fiule, bine este şi de tre-buinţă a săvârşi slujba celor maiînainte sfinţite, după cum estecunoscut. Căci între celelalte slu-jbe, neîndoielnic şi vădit sesăvârşeşte această slujbă, iaraceasta într-o atmosferă de delirşi sobrietate, pentru aceasta slu-jba întru toate este mai mistică.Preotul îmbrăcat în veşmintelepreoţeşti, terminându-se imnulTrisaghion, cântă şi troparul zileidimpreună cu “Miluieşte-măDumnezeule pe mine păcătosul”,rostite de trei ori. Stând în faţaSfintei Mese, rosteşte rugăci-unea tămâiei şi cădind în crucerosteşte nu “Binecuvântată esteîmpărăţia…”, ca un trofeu al biru-inţei şi autoritate imperială, ci“Binecuvântat este Dumnezeulnostru…”, ca un simbol al smere-niei şi al rugăciunii neîntinate.Fraţii citesc paremiile iar preotulrosteşte rugăciunea luminii [cusfeşnicul]. Împlinindu-se şi una şialta, preotul rosteşte ecteniamică după care citeţul cântăcanonul. Taina aceasta dum-nezeiască se săvârşeştepregătind Agneţul la Proscomi-

die. De îndată, după fiecarecatismă se rosteşte ecteniamică, cântându-se psalmii uniidupă alţii. Preoţii fac Vohodul Micfără Evanghelie, cu cădelniţa, întimp ce se cântă stihirile cu“Slavă…” “Şi acum…”. Fraţii îm-plinesc citirea paremiilor. Dupăacestea, preotul cântă “Să se în-drepteze…”, dimpreună cu sti-hurile, timp în care se împlinescrugăciunile, fraţii îngenunchiază.După aducerea darurilor dum-nezeieşti, uşile împărăteştirămân închise, acoperind dum-nezeieştile Daruri cu Aerul ros-tind rugăciunile, iar în vremeaînălţării Sfântului Agneţ, nu ridicăAerul ci pe dedesubtul acestuiaînalţă Agneţul zicând: “Cele maiînainte Sfinţite, Sfintele Sfinţilor”,după aceasta ridicându-se Aerul.Prin toate aceste gesturi liturgice,de curând săvârşite, Jertfa se în-făţişează mistic, asemenea şislujba celor mai înainte sfinţite,unite prin închinare, Cruce şiSfântul Sânge.După aceea sunt chemaţiifraţii să se împărtăşească zi -când: “Cu frică de Dumnezeu, cucredinţă şi cu dragoste, apropiaţi-vă”, cuvântul arătând tipul dum-nezeiesc în aceasta, al dum  -nezeieştii şi de viaţă făcătoareiTreimi:

- “frica”, zicând, te gândeşti ladumnezeiasca slavă a Tatălui, În-cepătorul de lumină;    - “credinţa”, ne duce la Cu-vântul Cel împreună fără de în-ceput şi Unul Născut;   - “dragostea” către Bunul şiPreasfinţitul Duh.    După împărtăşirea fraţilor sezice: “Mântuieşte Dumnezeulepoporul Tău…” şi pecetluieşte cudumnezeiescul semn al CinstiteiCruci, dumnezeieştile Daruri, deloc pe Sfânta Masă socotite, cigata de a fi trecute la prosco-midiar, căci rugăciunea sublini-ată după însăşi împărtăşireaaceasta, o săvârşeşte cel ce faceslujba. Aceasta ţie, fiule, îţi punînainte, cu băgare de seamă,după cum mai înainte acestea le-am văzut. La urmă se face ecfon-isul după împărtăşire şi seaşează Darurile la proscomidiarşi se închid uşile împărăteşti.Afară însă de faptul că se înalţăAgneţul (acesta fiind înălţat cuacoperământul pe sfântul disc) şiproscomidia desăvârşită dintruînceput (mai înainte) se face şise proclamă: “Binecuvântatăeste Împărăţia Căruia fie-I slavaîn veci. Amin”.
(traducere din greaca veche

Protos.dr. Iustin Popovici)

Sfântul Teodor Studitul
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,,Nu te teme, Iosife!” (Matei1,20), îi spunea îngerul lui Iosif,liniştindu-l de gânduri necurate.,, Nu vă temeţi de cei ce ucid
trupul, dar nu pot ucide sufletul, ci
temeţi-vă mai degrab de cel ce
poate să piardă şi sufletul şi
trupul în gheenă!” (Matei 10, 17-28) - Mântuitorul le spune uceni-cilor să se teamă de păcat, căcipăcatul poate omorî şi trupul şi su-fletul.

Până şi perii capului vostru
sunt număraţi, deci să nu
vă temeţi! (Matei 10,31)- îi lin-iştea Iisus pe Apostoli, spunându-le că sunt în grija Tatălui ceresc şică întotdeauna va avea grijă de ei.„Pentru ce sunteţi aşa de
fricoşi? Tot n-aveţi încă credinţă?
(Marcu 4, 40) -erau mustraţi Apos-tolii, pe mare, pentru frica lorcauzată de furtună.Lui Iair, Domnul îi spune: „Nu
te teme, crede numai!“ (Marcu 5,36), adică frica ce s-aşezase îndrumul credinţei trebuia alungată.„În lume necazuri veţi avea ,
dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea“(Ioan 16, 33)

„Să nu se tulbure inima voas-
tră, aveţi încredere în Mine!“ (Ioan16, 1-27).„Nu te teme, turmă mică!“(Luca 12, 32)

Mântuitorul vroia mereu săscoată frica din Apostoli şi să-iumple de curaj şi încredere. Şi areuşit: I-a făcut luptători şibiruitori...peste toţi şi toate. Doi -sprezece oameni simpli aveau o

misiune: să întoarcă la Dumnezeuo lume întreagă. Intrau într-unrăzboi cu o lume întreagă. Şi nu setemeau.Nici noi nu ne-am temut: deexa menele de admitere, de li-cenţe, de faptul că nu aveammanuale, că nu ştiam cum săfacem o planificare sau un proiectde lecţie (acum 23 de ani eram

primii dascăli de Religie); nu ne-am temut nici de verile călduroaseîn care învăţam pentru titularizaresau grade didactice, nu ne-amtemut că nu vom putea trăi sau cănu ne vom putea creşte copiii pro-prii din banii pe care-i vomcâştiga, pentru că aveam o misi-une: să-L facem cunoscut celor

mici pe Cel iubitor, bun, milostiv,iertător, răbdător...pe Dumnezeu.
,,Toţi ucenicii L-au părăsit şi au

fugit!” (Matei 26, 56) de frică,atunci când soldaţii L-au prins peDomnul în grădina Ghetsimani;noi nu ne-am temut şi n-am fugitde fiecare dată, când icoanele sedoreau a fi date jos de pe pereţiisălilor de clase, când se spunea

că manualele de Religie sunt peri -culoase pentru copii pentrumesajele lor, când eram acuzaţide îndoctrinare, superficialitatesau de fanatism. Nu am statcu ,,uşile încuiate” de teamanimănui şi nu vom sta nici acum,pentru că ştim că Dumnezeu estecu noi. Părinţii copiilor sunt alăturide noi.Chiar în prima Duminică a luiMărţişor, în Duminica Ortodoxiei,în Duminica biruinţei dreptei cred-inţe asupra tuturor învăţăturilorgreşite ( pură întâmplare?) , la felca şi în alte judeţe din ţară şi înArad s-a înfiinţat Asociaţia
Părinţilor pentru Ora de Religie –
APOR.După Sfânta Liturghie ne-amadunat, cu uşile deschise, în salafestivă a Facultăţii de Teologie,împreună cu d-l Romeo Moşoiu,consilier MECS, vicepreşedinteAPOR, pr.diac. Florin Sirca, in-spector şcolar de specialitate laISJ Arad, Înalt PreacuviosulPărinte dr. Iustin Popovici, con-silier cultural al ArhiepiscopieiAradului, Preaonoratul PărinteProtopop Flavius Petcuţ de la Pro-topopiatul Ortodox Român Arad,profesorii de Religie din judeţulArad şi peste 200 de părinţi aicopiilor care doresc ora de Re-ligie.S-a hotărât comitetul de con-ducere al APOR –filiala Arad (toţi

membrii sunt în calitate depărinţi):Preşedinte: d-na avocat Oana
Tutunaru;Vicepreşedinţi: d-na prof.
Diana Şimonca-Opriţa, prof. deLimba şi Literatura Română;

d-na prof. Cosmina Sirban,prof. de Istorie;
d-nul Sorin Ilca, reprezentantal cultelor, manager - studii ju-ridice, teologice şi transport;
d-l Doru Conopan, prof. dematematică;Secretar: d-na prof. Maria

Sinaci, prof. de Religie-Istorie;Cenzor: d-l Daniel Spiridon,preşedinte al Asociaţiei AvramIancu, Arad.Am plecat de acolo cu o con-cluzie: educaţia religioasă în şco -lile din România este un dreptfundamental ca orice altfel deedu caţie. Este însă de datorianoastră ca educaţia religioasă dinşcoli, oricare ar fi cadrul legal încare se va desfăşura aceasta, săfie făcută la standardele cele maibune, cu manualele şi cu auxi -liarele cele mai bune, de profe-sorii cei mai buni, conştienţi dedatoria şi misiunea lor…şi maiştim un lucru: nu trebuie să ne fiefrică, căci Dumnezeu este cu noi.
„Nu vă temeţi… căci, iată, Eu

cu voi sunt până la sfârşitul vea -
cului!“ (Matei 28, 10; 20).

Prof. Mandă Beatrice

,,Nu vă temeŃi”

...Urmare din pagina 1Nu s-a mai întors la Ierusalim.Rămas în capitala imperiului, a fosthirotonit diacon, primind în-sărcinarea de a conduce un orfeli-nat şi o casă pentru bătrâni. S-aremarcat, aşa după cum spun bi-ografii săi, prin „predica faptei şicateheza înţelepciunii“În preajma anului 712, a fostales Arhiepiscop al Gortynei, în in-sula Creta. De aici, numele sub careeste cunoscut şi acum: Cretanul sauCriteanul. Deşi semnase actele Sin-odului al VI-lea Ecumenic, cedândpresiunilor împăratului Filip Bar-danes (711-713), a primit învăţăturamonotelită. În scurt timp însă, s-adezis de aceasta şi a revenit la în-văţătura Bisericii. Cunoscând dinpropria trăire căderea, îndepărtareade Dumnezeu, a cunoscut apoi şiadâncul pocăinţei, pentru caremotiv a şi fost numit „mistagog altainei pocăinţei“.A trecut la veşnicele şi cereştilelăcaşuri în anul 740, în oraşul Ierisodin insula Mitilina (Lesbos), pe cândse întorcea dintr-o călătorie făcută laConstantinopol. Este înmormântatîn cea mai veche biserică din oraş.În afara operei sale clasice -Canonul - Sfântul Andrei a mai scrispredici despre Maica Domnului,canoane la Buna Vestire, la învierealui Lazăr, la Duminica mironosiţelor,la zămislirea Sfintei Ana, precum şiun mic poem în care îşi exprimăadeziunea faţă de hotărârile Sinodu-lui al VI-lea Ecumenic.
Despre mesajul spiritual –
duhovnicesc al acestui
Canon

În altă ordine de idei, după cumam (mai) spus (şi) în rândurile ante-rioare, în prima săptămână a Postu-lui Mare şi la Denia din Joiasăptămânii a cincea, Biserica noas-tră dreptslăvitoare ne adună pe toţiîn jurul analogului pentru a cânta îm-

preună Canonul cel Mare. Scopulacestui canon, scris de Sfântul An-drei Criteanul († cca. 740 dHr.) estesă ne readucă aminte de stareanoastră de păcătoşenie, de necesi-tatea chemării numelui lui Iisus Hris-tos în inima noastră şi deimportanţa pe care o are pocăinţaîn viaţa noastră… 
Câteva indicii şi referinŃe 
despre opera Sfântului 
Andrei Criteanul

Sfântul Andrei Criteanul a fostun bun orator şi poet. Ca orator ascris Omilii la diferite sărbători,prezentând pentru prima dată sis-temul sărbătorilor. Însă cea mai im-portantă specie de poezie creştinăpe care a redactat-o a fost canonul,o nouă speţă a poeziei bisericeştimult mai lungă în comparaţie cucele ale Sfântului Ioan Damaschin(8 sau 9 bucăţi poetice cu structurăşi melodie proprie). A scris idiomele,canoane la Învierea Dreptului Lazăr,la duminica Mironosiţelor, lanaşterea Maicii Domnului, la zămis-lirea Sfintei Ana, etc., creaţii din carese inspiră masiv Sfântul Teodor Stu-ditul. A scris şi un mic poem de 128trimetri iambici în care-şi exprimăadeziunea la hotărârile Sinodului VIEcumenic, din anul 651.
Canonul cel Mare -
monument al imnografiei
creştine răsăritene

Opera clasică a Sfântului AndreiCriteanul este Canonul cel Mare, unvast poem, remarcabil prin profunz-imea evlaviei şi a pocăinţei.Canoanele liturgice au apărut lasfârşitul secolului al VII-lea şi în-ceputul secolului al VIII-lea, în-locuind în mare măsură imnurileliturgice numite condac. Sfântul An-drei Criteanul a fost considerat drept„părintele canoanelor”, fiind deciprimul alcătuitor de canoane şi iniţi-atorul acestei specii imnografice în

Biserica grecească. Însăşi titulaturade „cel mare” subliniază întindereaacestuia, repet, un poem vast depeste 250 de strofe, cel mai marecanon din toate canoanele câte suntîn rânduiala Bisericii.Citit în primele patru zile din în-tâia săptămână a Postului Mare şiintegral în joia din săptămâna acincea, Canonul cel Mare, datorităgândurilor înălţătoare pe care letransmite, temelor necesare în viaţafiecăruia (smerenia, pocăinţa,străpungerea inimii), precum şi aprofunzimii sale devine un îndreptarşi un îndrumar pentru viaţa noastră.Conţinutul Canonului Mare esteunul duhovnicesc, un profund dialogal omului păcătos cu propria conşti-inţă, care-i atrage atenţia asupracelor săvârşite. Se poate observa al-ternanţa a două planuri: sufletulpăcătos care-şi plânge păcatelepentru că nu a urmat calea drepţilor,ci a urmat largul drum al rătăcirii şicare din străfundurile inimii strigă:„Iartă-mă! Păcătuit-am la cer şiînaintea Ta!” şi cel al fiinţelor umaneajunse la starea de îndumnezeire,prin pocăinţă.
Canonul cel Mare - unirea
Testamentelor 

În Canonul cel Mare se poateobserva direct îmbinarea dintreVechiul şi Noul Testament, o urcareşi o revenire permanentă la început.Prin unirea în Canonul cel Mare aletroparelor vetero şi neo-testa-mentare, Andrei Criteanul arată căVechiul Testament nu se împlineştedecât în Noul Testament şi prin ur-mare omul se întregeşte în Adam celnou, Mântuitorul Iisus Hristos. Pun-tea de legătură reprezintă profeţii,prezentaţi adesea ca cei care autrezit din nou conştiinţa venirii unuiRăscumpărător şi au încercat ade-sea întoarcerea poporului ales. Dinsimpla observare a izvoarelorfolosite la elaborarea Canonului

vom observa cu cât rafinament aunit Sfântul Andrei Criteanul teologiavetero-testamentară de cea neo-tes-tamentară. În Canonul cel Mare al SfântuluiAndrei Criteanul nu avem de-a facecu două testamente separate, ci cuunul singur care leagă ambele părţi,pentru că unitatea estenedespărţită. Deşi foloseşte unnumăr extrem de mare de citate dinPentateuh şi în special din carteaFacere, Andrei Criteanul acoperă în-treaga perioadă vetero-testamen-tară. Ceea ce este mai interesanteste faptul că în citatele neo-testa-mentare Sfântul Andrei Criteanulfoloseşte cu predilecţie textele celorpatru Evanghelii – şi în special tex-tele Evangheliei lui Luca, apostolulumanităţii – şi mai puţin celelaltescrieri. De la cântarea a 8-a citatelevetero-testamentare dispar cu totulabundând acum citatele neo-testa-mentare, precum şi câteva aluzii lakerigma apostolică. Prin raportareacontinuă de la Vechiul Testament laNoul Testament omul este chematsă treacă puntea de la cel vechi lacel nou, de la omul cel păcătos şi în-străinat de Dumnezeu la făpturacea nouă în Iisus Hristos.
Despre frumuseŃea, 
sensibilitatea şi eleganŃa
Canonului 

Referindu-se la frumuseţea şiimportanţa sa, teologul grec IoannisFountoulis a scris următoarele:„(Canonul cel Mare) nu este nimicmai mult decât un cântec delebădă, un plânset înainte demoarte, un monolog de jale. Poetulse găseşte la sfârşitul vieţii sale.Simte că zilele lui sunt puţine, viaţalui a trecut. Meditează la moarte şila judecata dreptului Judecător,care-l aşteaptă. Vine să facă o retro-specţie, o trecere în revistă a duhu-lui lumii. Se aşează ca să discute cusufletul său. Însă darea de seamă

nu este încurajatoare. Lanţul celgreu al păcatului îl strânge. Conşti-inţa îl verifică. Şi poetul plângemereu pentru prăpastia faptelorsale rele. În plânsul acesta se ia laceartă cu retrospecţia din SfântaScriptură. Însă legătura plânsetuluicu Scriptura este foarte naturală. Caom al lui Dumnezeu, poetul de-schide cartea lui Dumnezeu ca să îşievalueze destinul său. Cercetează unul câte unul mod-elele sfintei cărţi. Rezultatul com-paraţiei este de fiecare datăgroaznic şi cauză a noilor bocete. Aimitat toate faptele rele ale tuturorpersonajelor istoriei sfinte, însă nuşi faptele cele bune ale sfinţilor. Nuîi rămâne decât pocăinţa, zdrobireaşi refugiul în mila lui Dumnezeu. Şiaici deschide perspectiva optimistăa poetului. A găsit pocăinţa la uşaParadisului. Nu are să prezintefructele pocăinţei; oferă însă luiDumnezeu inima sa zdrobită şi sără-cia duhului său. Modelele biblice: alui David, a vameşului, a desfrânateişi al tâlharului îl încurajează. Judecă-torul se va milostivi şi de acesta,care a păcătuit mai mult decât toţioamenii”...
Surse bibliografice de referinţă:- Dimitrios Tsamis, Ekklisiastikigrammatologia, Editura „Pournara”,Thessalonic, 2001, pp. 204-5; Ioan-nis Fountoulis, Megas Kanon, în:„Logiki Latreia”, Patriarhon IdrimaPaterikon Meleton, Thessalonic,1971, pp. 55-62; Pr. Ioan G. Coman,Patrologia, Sfânta Mănăstire Der-vent, 1999, p. 194- Pr. Bogdan Dedu - http://ziarul-lumina.ro/documentar/canonul-sfantului-andrei-criteanul-pocainta-si-acomodare-cu-imparatia-lui-dumnezeu - 10.03.2008- Alexandru Prelipcean -http://ziarullumina.ro/documen-tar/canonul-cel-mare-poarta-spre-regasirea-adevaratului-sine -02.03.2009. 
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SLUJIRI CHIRIARHALE

Slujire arhierească în 
Parohia Vladimirescu II

În Duminica de început a pe-rioadei Triodului - a Vameşului şia Fariseului - şi la Înainte-Prăznuirea Întâmpinării Domnului,în ziua de 1 Februarie 2015, Înalt-preasfinţitul Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscop al Aradului, apoposit într-o vizită pastorală înParohia Ortodoxă Vladimirescu II,Protopopiatul Arad.Preotul prof. Nan Dacian-Emil-ian, parohul locului, împreună cuoficialităţile locale şi cu un marenumăr de credincioşi, mulţi dintreei îmbrăcaţi în straie populare l-auîntâmpinat pe Înaltpreasfinţia Sala ceas de utrenie.În cuvântul de învăţătură subtitlul ,,Măsuri şi măsurători”,bazat pe citirile scripturistice aleduminicii ( 2 Tim. 3; Lc. 18), Înalt-preasfinţia Sa a evidenţiat dis-tanţa dintre păcat şi virtute,mândrie şi smerenie, cădere şiridicare, coborâre şi înălţare, cultşi delăsare în viaţa oamenilor, în-demnând la alegerea dreaptă acăii de urmare a Mântuitorului,înaintea prăznuirii ÎntâmpinăriiDomnului, prilejuind această lu-crare, frecventarea bisericii,ajutându-o mai ales în anul în cursdedicat omagierii misiunii parohi-ilor şi mănăstirilor.La finalul slujbei, Înaltpreas-finţia Sa a hirotesit întru iconomstavrofor pe preotul paroh Dacian-

Emilian Nan. Acesta a mulţumitIPS Sale pentru această binecu-vântare şi pentru bucuria de-osebită pe care Înaltpreasfinţia Saa făcut-o credincioşilor acesteiparohii, asigurând, pe mai de-parte ascultarea şi dragostea cese cuvin ierarhului.În acelaşi cadru, Înaltpreas-finţia Sa a mulţumit şi preotuluiViorel Nan, fost paroh al ParohieiHălmagiu şi tatăl preotului parohde la Vladimirescu II, pentru în-treaga activitate depusă în slujbaBisericii, în cei 42 de ani de păs-torire.
Scurt istoric al parohieiParohia Ortodoxă VladimirescuII a fost înfiinţată prin hotărâreaConsiliului Eparhial din data de 20ianuarie 2012. În urma concursu-lui desfăşurat, preotul profesorDacian Emilian Nan a fost numitîn funcţia de paroh al acestei nouînfiinţate parohii. La data de 17iunie 2012, în prezenţa unui marenumăr de oficialităţi judeţene şilocale a fost instalat primul preotal parohiei. De atunci şi până înprezent serviciile religioase sedesfăşoară într-un spaţiu ceaparţine Şcolii Generale dinVladimirescu, pus cu generozitatela dispoziţia credincioşilor de

către Primăria Vladimirescu. Însă,scopul principal al înfiinţării aces-tei parohii este ridicarea unuilocaş de cult propriu, lucru ce seîntrevede a se realiza în anii urmă-tori, cu sprijinul credincioşilor şi aoficialităţilor locale.
Praznicul Întâmpinării
Domnului la Mănăstirea
arădeană Hodoş-Bodrog

Ca-n fiecare an, continuând otradiţie mai veche, la praznicul În-tâmpinării Domnului, obştea sfin-tei mănăstiri Hodoş-Bodrog aredeosebita bucurie de a-l avea înmijlocul lor pe ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului. La orele dimineţii, Ier-arhul arădean a fost întâmpinatde obştea sfintei mănăstiri înfrunte cu Preacuviosul Părintestareţ arhim. Nestor Iovan, pre-cum şi de numeroşi credincioşicare frecventează mănăstirea.Aici, Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit Sfânta Liturghie înconju-rat fiind de un sobor de preoţi şidiaconi.În cuvântul de învăţătură, subtitlul ,,Însemnătatea Bisericii înviaţa copiilor şi tinerilor”, luândtemei pericopele zilei (Evrei 7,Luca 2), Înaltpreasfinţitul Timotei,a insistat asupra tâlcuirii, mai alesîn lumina anului omagial privindcinstirea slujitorilor şi închinăto-rilor altarelor, rostul lor şi al rân-duielilor bisericeşti ca şi a tra -di ţiilor poporului dreptcredincios,iar în mod deosebit îndatoririle

familiei, dascălilor sau îndrumăto-rilor conduitei generaţiei viitoarece se încredinţează lui Dumnezeuspre împlinirea a tot binele, amenţionat Înaltpreasfinţia Sa.La finalul slujbei, părintelearhim. Nestor Iovan, stareţulmănăstirii, a mulţumit Ierarhuluipentru prezenţa în mijlocul obştii,dar şi pentru bucuria oferită nu-meroşilor pelerini prezenţi prinslujirea Sfintei Liturghii, adresândÎnaltpreasfinţiei Sale urări de viaţăîndelungată, sănătate şi realizăribogate în slujirea eparhiei.
Duminica ,,Fiului risipitor’’
în Parohia Zădăreni

Duminică, 8 februarie 2015,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fostprezent în mijlocul credincioşilorParohiei Zădăreni, ProtopopiatulArad. Ierarhul a fost întâmpinat înfaţa locaşului de cult de preotulparoh Sorin Higioşan, împreunăcu tatăl său preotul Viorel Hi-gioşan de la Parohia Frumuşeni.În continuare, Înaltpreasfinţia Saa săvârşit Sfânta Liturghie, la slu-jbă participând un număr mare decredincioşi.În cadrul Sfintei Liturghiisăvârşită în biserica parohială cu

hramul „Sfinţii Împăraţi Constan-tin şi Elena”, Chiriarhul a îm-părtăşit credincioşilor prezenţi unpărintesc cuvânt de învăţătură cutitlul ,,Îngăduinţă şi folos” şi încontextul pericopelor biblice (1Cor. 6, 12-20; Lc. 15, 11-32), încadrul Anului omagial al misiuniiparohiei şi mănăstirii astăzi, şi învremea Triodului, subliniind rapor-tul între cele două lucrări aletemei, datoria creştinului de a sestrădui potrivit libertăţii voinţei îna săvârşi binele potrivit voii divinedupă cum rezumă şi ectenia ,,Celebune şi de folos sufletelor noas-tre…”, orice nedorită rătăcire de lacalea adevărului trebuind îndrep-tată neîntârziat pentru a dovedilibertatea în duh ca strălucire achipului lui Dumnezeu în om (cf.Ioan 8, 32). Parohia în care neaflăm fiind şi în vecinătatea uneistrăvechi mănăstiri, oglindeşte şio păstorire comună edificatoarepentru modul conlucrării cleruluide mir cu cel monahal în folosulcredincioşilor care cerceteazăcele două altare într-un mod pil-duitor, a mai adăugat Înaltpreas-finţia Sa.În final, părintele paroh SorinHigioşan a mulţumit Ierarhuluipentru bucuria prilejuită prinacest popas de suflet în mijlocparohienilor, iar chiriarhul abinecuvântat şi felicitat credin-cioşii prezenţi la slujbă.
Itinerar chiriarhal 
în parohiile PleşcuŃa şi
Ineu-Traian

În Duminica ÎnfricoşătoareiJudecăţi, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, asăvârşit Sfânta Liturghiearhierească în biserica cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil“ din Parohia Pleşcuţa, Pro-topopiatul Sebiş. Aici, chiriarhullocului a fost întâmpinat de părin-tele Alexandru Botea, protopopulSebişului, şi de părintele parohSimion Păiuşan. La momentulrânduit, Înaltpreasfinţia Sa a rostitun părintesc cuvânt de învăţătură,sub titlul „Trâmbiţa cerească“, petemeiul pericopelor duminicii (1Cor. 8, 9; Matei 25) şi al cuvântu-lui de învăţătură al Bisericii pentruaceastă duminică şi cu referire laslujbele de înmormântare, prezen-tând modul desfăşurării celei de-a doua veniri a Mântuitorului ca ocercetare dreaptă a conştiinţeifiecăruia de către Domnul Însuşi,adică a faptelor bune sau rele,faţă de care nepăsarea unoraduce la o misiune a celor dintâi,tocmai atunci când sunt necesarepentru salvarea vieţii trupeşti şisufleteşti a aproapelui. De aseme-nea, ierarhul a stăruit îndeosebiasupra milei şi a milosteniei dupăexemplul milostivirii dumnezeieşti,fiind şi la îndemâna creştinului şi

înlesnind dobândirea stării de-adreapta tronului măririi lui Dum-nezeu prin tot binele împlinit.Faptele îndurării trupeşti şi su-fleteşti într-o coordonare fireascăsunt astăzi valorificate prin însăşigrija generală pentru asistenţa so-cială şi medicală, în vederea maibinelui lumii; amintind aici şi decampania donării de sânge înplină desfăşurare în cuprinsul Pa-triarhiei Române şi care a avut locrecent şi în eparhia arădeană.După Sfânta Liturghie, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a săvârşitslujba de sfinţire a unui clopot,donat bisericii parohiale prinevlavia unor credincioşi localnici.În după-amiaza zilei de du-minică, la ceas de Vecernie, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a fostîntâmpinat în Parohia Ineu-Traiande către părintele Adrian Zaha,protopopul Ineului, de către preo-tul paroh Sever Mocanu şi unsobor de preoţi pentru a săvârşislujba Vecerniei şi slujba deSfinţire a crucilor (în număr deopt) ce urmează a fi aşezate peturlele noii biserici. Slujba Ve-cerniei a fost săvârşită în bisericaveche cu hramul „Sfinţii ApostoliPetru şi Pavel“, după care s-a con-tinuat cu sfinţirea crucilor, înprezenţa a numeroşi credincioşi.Cu acest prilej, chiriarhul a vorbitdespre semnificaţia sfintei cruciridicată pe acoperişul bisericilorca urmare a Mântuitorului decătre credincioşi, care sunt eiînşişi zidiţi drept pietre vii în casalui Dumnezeu şi totodată mădu-lare ale Trupului tainic al lui Hris-tos Domnul, Capul Bisericii şi CareS-a jertfit pentru ea, a spus Înalt-preasfinţia Sa.
Vizită arhierească 
în Parohia Şiria

Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, a fostprezent în această duminică în mi-jlocul credincioşilor din ParohiaŞiria, Protopopiatul Lipova. Cuacest prilej, Înaltpreasfinţia Sa aparticipat la Sfânta Liturghiesăvârşită în biserica cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil“. În cadrul cuvântului de în-văţătură adresat celor prezenţi, cutitlul „Rânduiala Sfântului şiMarelui Post”, şi pe baza citirilorscripturistice (Rom. 13-14; Matei6), chiriarhul Aradului a subliniatmodul în care s-a ţinut postul decătre creştini de la început şi cumtrebuie respectat până astăziîntru smerenie, fără mândria de afi împlinit ceea ce fiecare e înda-torat a face, stăruind în faptelebune şi de folos semenilor. Înaceastă legătură s-a făcut, potrivitrecomandărilor Sfântului Sinod,apelul de a se participa la campa-nia „Donează sânge, salvează oviaţă!“, ca a contribuţiei la

parteneriatul bisericesc cu Sec-torul de asistenţă socială, aşacum ne aminteşte anul curentdedicat misiunii parohiei şi mănă-stirii astăzi, bineştiind că perioadaTriodului este şi una de intensăactivitate misionară la nivel paro-hial şi mănăstiresc, în localitate în-registrându-se o conlucrarerodnică între enorie şi aşezămân-tul monahal învecinat de la Fere-deu, a adăugat chiriarhul. Lafinalul Sfintei Liturghii, în prezenţaautorităţilor locale şi a preoţilordin vecinătate, a fost săvârşităslujba Parastasului la împlinirea a50 de ani de la trecerea la celeveşnice a celui care a fost com-pozitorul, culegătorul de folclor şiavocatul român dr. Emil Monţia(1882-1965). Cu privire la person-alitatea marelui compozitor, Înalt-preasfinţia Sa, în cuvântul rostit, afăcut referire la momentulcomemorativ iniţiat şi organizatpe plan local de primărie, sublini-ind meritul acestuia pentru biser-ică, atât pe planul gospodăresc,datorită ocupaţiei juridice, avândo corespondenţă bogată cu Cen-trul eparhial, în special cu regre-tatul Episcop Andrei Magieru, câtşi prin lucrările muzicale lăsate,cea mai mare parte dintre elefiind executate şi astăzi decorurile bisericeşti, colindele cuprecădere. Totodată, legând decuvântul de învăţătură, chiriarhula insistat asupra pildei pe care celcomemorat o dă tuturor prin felulîn care a arătat, potrivit cuvântuluiEvangheliei, că unde este co-moara duhovnicească, acolo esteşi inima credinciosului.
Canonul cel Mare în
Arhiepiscopia Aradului

Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, a făcutun adevărat pelerinaj pe la biseri-cile arădene din municipiu, pentrua fi prezent în mijlocul credin-cioşilor şi a le transmite binecu-vântarea arhierească la începutde post. În prima zi a postului,Înaltpreasfinţia Sa a slujit la Cate-drala Arhiepiscopală „SfântaTreime“ din Arad, rostind la sfârşitun cuvânt de învăţătură. În ceade-a doua zi, chiriarhul a luatparte la slujba Canonului cel Marede la Mănăstirea „Sfântul SimeonStâlpnicul“ din cartierul Arad-Gai.Slujba a fost săvârşită în bisericacea mare a mănăstirii, în prezenţamonahiilor din obştea mănăstirii şia multor credincioşi, în special dincartierele apropiate, dar şi din altelocuri, care frecventează cu regular-itate această oază de spiritualitateşi linişte sufletească. Miercuri, Înalt-preasfinţia Sa a fost prezent în mi-jlocul credincioşilor de la Catedralaveche, iar în ultima seară a canonu-lui, chiriarhul a fost prezent în mi-jlocul teologilor şi seminariştilorarădeni. Urmând tradiţia formatădeja de mai mult timp la Facultateade Teologie „Ilarion V. Felea“ şi laSeminarul Teologic din Arad, primasăptămână din Postul cel Mareeste săptămâna duhovnicească astudenţilor, elevilor şi dascălilor deaici. În acest sens, în paraclisul stu-denţilor din curtea facultăţii, pelângă programul liturgic obişnuit, înfiecare seară a fost săvârşită rân-duiala Pavecerniţei celei Mari îm-preunată cu slujba Canonului celMare al Sfântului Andrei Criteanul,aşa cum prevede rânduiala dinTriod.
Continuare în pagina 6...
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...Umare din pagina 5Pavecerniţa Mare şi slujbaCanonului au fost oficiate depărinţii profesori slujitori la Para-clisul „Sfântul Maxim Mărturisi-torul şi Sfântul Mare MucenicMina“ din curtea Facultăţii deTeologie. În fiecare seară, lasfârşitul slujbei, câte un părinteprofesor a adresat studenţilor şicredincioşilor din biserică un cu-vânt duhovnicesc, povăţuindu-i pecalea Postului Mare. Astfel, luni,părintele Lucian Farcaşiu a vorbitstudenţilor şi credincioşilor de-spre semnificaţia duhovniceascăa postirii, ca măsură a pocăinţei.Marţi-seară, părintele Ştefan Ne-greanu s-a referit la post ca vremea pocăinţei, accentuând pildeledin Vechiul şi Noul Testament evi-denţiate şi în slujba Canonului celMare al Sfântului Andrei Criteanul.Miercuri, cuvântul de învăţătură afost rostit de către părintele IoanLazăr, duhovnicul Facultăţii deTeologie, care a făcut o tâlcuireduhovnicească la viaţa Patriarhu-lui Iacob, potrivit învăţăturiiSfinţilor Părinţi ai Everghetinosu-lui, iar joi, ultima parte a Canonu-lui cel Mare şi a rânduieliiPavecerniţei a fost săvârşită decătre părinţii profesori şi studenţiiFacultăţii de Teologie dimpreunăcu părinţii profesori, profesorii şielevii Seminarului Teologic din

Arad. Răspunsurile la slujbă aufost date alternativ din cele douăstrăni ale bisericii de către stu-denţii teologi şi elevii seminarişti.Slujba a fost încununată deprezenţa în mijlocul profesorilor,studenţilor şi elevilor facultăţii şiai Seminarului Teologic din Arad aÎntâistătătorului eparhiei, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului. La sfârşi-tul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa arostit un bogat cuvânt de învăţă-tură, referindu-se la semnificaţiaduhovnicească a acestei primesăptătămâni a Postului Mare.Meditaţia Înaltpreasfinţiei Sale aavut în vedere în mod specialstructura profund duhovniceascăa slujbei Canonului Mare, carereprezintă un adevărat îndrumarde trăire în această perioadă denevoinţă şi postire. De altfel, în cu-vântul rostit, IPS Timotei a oferit oadevărată însoţire liturgică şiduhovnicească la conţinutul bogatal acestei slujbe a Canonului şi îngeneral asupra perioadei de în-ceput a Postului Mare, insistândasupra conţinutului acestui Canonca dezvoltare a învăţăturii de cred-inţă a Bisericii. La sfârşitul medi-taţiei duhovniceşti, chiriarhul atransmis credincioşilor din biser-ică mesajul Întâistătătorului Bis-ericii noastre, Preafericitul Părinte

Patriarh Daniel, şi al întreguluiSfânt Sinod privitor la opţiunea pecare părinţii trebuie să o facă pen-tru copiii lor în ceea ce priveştenecesitatea orei de religie înşcoală, pentru a asigura un viitorsănătos societăţii în care trăim.„Nădăjduim într-o întărireduhovnicească pe calea postiriicare va rodi în bucuria Sfintei În-vieri a Mântuitorului, atât a profe-sorilor, cât şi a studenţilor şi aelevilor seminarişti, prin îm-părtăşirea de harul slujbelorsăvârşite acum la început de post,dar şi de cuvintele duhovniceştiadresate celor din biserică înaceste seri binecuvântate“, a sub-liniat Înaltpreasfinţia Sa. În searazilei de vineri a fost săvârşită slu-jba Pavecerniţei Mari cu primaparte a Acatistului Bunei Vestiri,fiind împărtăşit studenţilor şi cred-incioşilor şi un cuvântduhovnicesc.
ACTIVITĂłI 

EDUCAłIONALE 
ŞI SOCIALE

Campania de donare de
sânge „Donează sânge,
salvează o viaŃă!”
în Arhiepiscopia Aradului

Campania de donare de sânge„Donează sânge, salvează oviaţă!” iniţiată de Patriarhia

Română s-a desfăşurat cu binecu-vântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei înArhiepiscopia Aradului, joi 12 feb-ruarie 2015. Acţiunea a avut locla Facultatea de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din Aradîntre orele 9-13, fiind posibilă da-torită efortului echipei mobile aCentrului de Transfuzie Sanguinădin Arad, cu sprijinul ConsiliuluiJudeţean Arad şi al Universităţii„Aurel Vlaicu” Arad. În cele 4 orede recoltare, s-au prezentataproape 80 de voluntari, 58 din-tre aceştia putând dona sânge.Donatorii au venit din rândul pre-oţilor, profesorilor, studenţilor,masteranzilor, elevilor seminar-işti majori şi alţi credincioşi cares-au alăturat campaniei, încă dinprima zi.În perioada următoare, preoţiidin Arhiepiscopia Aradului vorpromova campania de donare desânge în parohiile unde slujesc,vor întocmi liste cu donatori vol-untari şi în colaborare cu Centrulde Transfuzii Sanguine Arad vorconveni la o dată la care se vaefectua recoltarea, în cadrulparohiei, cu ajutorul echipei mo-bile. Campania de donare desânge este o activitate socio-medicală care se înscrie în con-textul declarării anului 2015 de

către Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe Române - Anul omagialal misiunii parohiei şi mănăstiriiazi şi Anul comemorativ al Sfân-tului Ioan Gură de Aur şi al mar-ilor păstori de suflete din eparhii.Campania va fi susţinută înaceastă perioadă şi de alte insti-tuţii locale arădene, şcoli şi ONG-uri care vor promova şi desfăşuracampania Patriarhiei Române.Donarea de sânge trebuie re-alizată în scop terapeutic, în folo-sul aproapelui şi să aibă latemelie iubirea creştină şi jertfafaţă de aproapele nostru.„Fiecare creştin poartă de grijă şisufletului şi trupului însă atenţiamai mare o acordă sufletului în-trucât: „Carnea şi sângele nu potsă moştenească Împărăţia luiDumnezeu, nici stricăciunea numoşteneşte stricăciunea” (I Cor.15,50) - a declarat pr. GabrielMariş consilier social al Arhiepis-copiei Aradului, unul dintre dona-torii înscrişi în campanie pentruprima dată. - Mântuitorul ne în-deamnă să ne dăm viaţa pentruaproapele, ca şi un sens ade-vărat al dragostei. Orice credin-cios care doreşte să facă o faptăbună pentru aproapele său,poate face acest gest care nunecesită efort material, daraduce un mare folos spiritual do-natorului. Este un gest eroic sim-plu şi uşor un semn al dragostei,o dovadă a iubirii aproapelui, unmic ajutor pe care îl putem dacelor care au nevoie de sânge,aşteptând, în durerea şi necazullor din spital, pentru a trăi, pentrua se întoarce la familiile lor, pen-tru a lucra mai departe la mân-tuirea lor şi a se apropia mai multde Dumnezeu.”Pentru a ţine treaz sentimen-tul solidarităţii dintre oameni, sedoreşte promovarea continuă aacestui program şi implicarea înmod continuu a cât mai multordonatori. Donarea de sânge tre-buie realizată în scop terapeutic,în folosul aproapelui şi să aibe latemelie iubirea creştină şi jertfafaţă de aproapele nostru.Campania „Donează sânge,salvează o viaţă!“ iniţiată de Patri-arhia Română a continuat,cubinecuvântarea Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Arhiepiscop Timotei înArhiepiscopia Aradului, la doar osăptămână de la prima zi de cam-panie la Arad. „Oastea cea deHristos iubitoare“ se alătură Bis-ericii noastre dreptmăritoare, însemn de solidaritate faţă de ceiaflaţi în suferinţă. Astfel, joi, 19februarie 2015, 40 de militari dela Unitatea Militară 01249 Arad,îndemnaţi şi coordonaţi de preotulmilitar Adrian David, s-au prezen-tat la Centrul de Transfuzie San-

guină din Arad pentru a donasânge. În perioada următoare,preoţii din Arhiepiscopia Araduluivor promova campania de donarede sânge în parohiile unde slu-jesc, aceasta fiind o activitate so-ciomedicală care se înscrie încontextul declarării anului 2015de către Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe Române drept Anulomagial al misiunii parohiei şimănăstirii azi şi Anul comemoratival Sfântului Ioan Gură de Aur şi almarilor păstori de suflete dineparhii. Pentru a ţine treaz senti-mentul solidarităţii dintre oameni,se doreşte promovarea continuă aacestui program cu implicarea înmod continuu a cât mai multor do-natori.
CERCURI 

PASTORAL-MISIONARE

Cerc misionar în Parohia
Macea

Preoţii Cercului misionar-pas-toral IV Pecica, a ProtopopiatuluiArad s-au întrunit marţi 10 febru-arie 2015, în parohia Macea, adoua întrunire din acest an oma-gial dedicat misiunii parohiei şimănăstirilor astăzi. Lucrările aufost prezidate de părintele IlieNădăban, coordonatorul cercu-lui.Cu această ocazie părinteleparoh Tudor Budeanu, de la Paro-hia gazdă, a prezentat un scurtreferat ,,Preotul şi importanţa mi-siunii în lumea de azi” accentuândimportanţa rolului pe care îl arepreotul în societate, ,,e importantsă scrii şi să faci şi alte lucruri, darcel mai important este ca tot ceeace faci să aibă un impact imediatşi real cu viaţa. Esta important săfolosim toate mijloacele pe care nile oferă lumea modernă de astăzi,pentru a face misiune, pentru a-lface pe Hristos cunoscut oame-nilor”. S-a pus apoi în discuţieproblema cardului de sănătate –obligatoriu sau nu – precum şirăspunsurile preoţilor la întrebărilecredincioşilor vizavi de aceastăproblemă deosebit de stringentă.Tot acum s-au făcut programărilepentru viitoarele întâlniri.
Cerc misionar în Parohia
Dezna

Joi, 12 februarie, preoţii dinCercul misionar-pastoral Sebiş I,Protopopiatul Sebiş, conduşi,  dinîncredinţarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, de pr. Valentin Herbei s-au întrunit la Parohia Dezna. Întâl-nirea a avut loc în străvecheabiserică cu hramul „PogorâreaSfântului Duh“ din localitate şi afost precedată de săvârşireaTainei Sfântului Maslu pentru în-tărirea în credinţă a bolnavilor

aflaţi la tratament la Spitalul deRecuperare Neuromotorie „Dr.Corneliu Bârsan“ de către unsobor de preoţi. Respectând tem-atica Anului omagial 2015, închi-nat misiunii parohiei şi mănăstiriiazi, pr. Flavius Suciu de la ParohiaRănuşa a susţinut referatul cu ti-tlul: „Rolul şi misiunea parohiei -coordonate biblice, patristice şieclesiologice“. În cadrul referatu-lui, a fost definit şi prezentat roluleclesiologic al parohiei (comu-nităţii) ortodoxe în păstrarea şitransmiterea învăţăturii de cred-inţă, aducând mărturii biblice şipatristice despre primele formede organizare a comunităţilor şiparohiilor creştine. S-a accentuat,de asemenea, importanţa pe careparohia o are în viaţa Bisericii în-tregi, întrucât de vitalitatea paro-hiei depind bunul mers şi soartaBisericii întregi, căci nivelul deviaţă religioasă a enoriaşilorfiecărei parohii întreţine viaţa spir-ituală a unei eparhii şi, prinaceasta, a întregului corp tainic allui Hristos. Totodată, a fost sub-liniat faptul că orice iniţiativă deregenerare şi întărire a Bisericii vatrebui să înceapă de la parohie. Încele ce au urmat, au avut loc dis-cuţii legate de misiunea şi respon-sabilitatea preotului în parohie,despre diferite practici neortodoxeşi inovaţii legate de Taina Sfântu-lui Maslu. În încheiere, pr. RaduBătrân, gazda întâlnirii, a mulţu-mit preoţilor prezenţi, arătândfaptul că au fost oaspeţi ai unei lo-calităţi cu o însemnată zestre cul-turală şi istorică, dintre careamintim: cetatea din Dezna,cetate cu origini dacice, atestatădocumentar în 1318; bisericamonument istoric cu hramul„Pogorârea Sfântului Duh“ datată,conform cercetărilor arheologice,la sfârşitul secolului al XIV-lea; Spi-talul de Recuperare Neuromotorie„Dr. Corneliu Bârsan“, unde din1981 nenumăraţi bolnavi cu defi-cienţe neuromotorii şi de loco-moţie din întreaga ţară şi dinîmprejurimi beneficiază de proce-duri de recuperare. Seara s-aîncheiat prin anunţarea întruniriidin luna martie, la ParohiaBuhani, iar după rugăciunea deîncheiere cei prezenţi au fost invi-taţi la o mică agapă frăţeascăoferită de parohia-gazdă.
Cercuri pastorale 
în parohiile Secusigiu, 
Aluniş şi Pâncota

Duminică, 15 februarie, înArhiepiscopia Aradului au fostorganizate întâlniri ale preoţilordin cercurile pastoral-misionare.Aceştia s-au întrunit cu bine -cuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în parohiile Secusigiu,Aluniş şi Pâncota. Întâlnirea dinParohia Secusigiu, ProtopopiatulArad, a debutat cu oficierea slu-jbei Vecerniei, la care au partici-pat, pe lângă preoţii din Cerculpastoral-misionar Vinga, pr. dr.Iustin Popovici, consilier culturalal Arhiepiscopiei Aradului, şi pr.prof. dr. Ioan Tulcan, decanulFacultăţii de Teologie Ortodoxădin Arad. După slujba Vecerniei,corul bisericii din Secusigiu, con-dus de prof. Mircea Buta, de laFacultatea de Teologie din Aradşi fiu al satului, a prezentat unconcert de câteva cântări bis-ericesti. 
Continuare în pagina 7...
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...Umare din pagina 6În continuare a avut loc o con-ferinţă susţinută de părintele IoanTulcan, intitulată „Tinerii în biser-ică“, arătându-se importanţa par-ticipării tinerilor la sfintele slujbeşi implicarea lor în viaţa bisericii.Următoarea temă a fost abordatăde medicul endocrinolog OvidiuGârbaci, fiu al satului, intitulată„Legătura dintre ştiinţă şi religie“.Şi în Parohia Aluniş, ProtopopiatulArad, a avut loc duminica aceasta,sub coordonarea pr. Petru Bercean,de la Parohia Vladimirescu I, întâl-nirea preoţilor din Cercul pastoralnr. 6 Vladimirescu. După slujba Ve-cerniei, pr. Dan Mân-dra, de laParohia Fântânele, a prezentat unreferat intitulat „Parohia şi Bisericaparohială, centrul vieţii spirituale acomunităţii creştine ortodoxe“. Înfinal, a fost subliniată importanţacolaborării dintre preot şi credin-cioşi, împreună cu toţi factorii derăspundere locali (primar, medic,şcoală etc.), în vederea creăriiunei comuniuni spirituale mai in-tense, spre a aduce un spor decalitate vieţii în comunitate, atâtpe plan spiritual, cât şi social. Deasemenea, şi în Parohia Pâncota,Protopopiatul Lipova, a avut loc, înaceastă duminică, întrunirea pre-oţilor din cadrul cercului pastoral-misionar nr. 3 Şiria, coordonaţi depărintele Iulian Botezatu. În cadrulîntâlnirii, a fost săvârşită TainaSfântului Maslu, de preoţii dincadrul Cercului pastoral-misionar,împre-ună cu pr. Octavian Blaj,

consilier economic al Arhiepis-copiei Aradului, şi pr. Ioan Jidoi,protopop al Lipovei. În continuarea avut loc conferinţa „Importanţalocaşului de cult ca factor de co-agulare a comunităţilor creştine şide dezvoltare a parohiei orto-doxe“, susţinută de pr. Aurel-Leonardo Doca, subliniindimportanţa Bisericii în misiunea eiînvăţătorească, sfinţitoare şi so-cială, precum şi rolul pe care Bis-erica îl are în zilele noastre.
Cerc pastoral la Arad

Preoţii din Cercul pastoral nr. 1din Arad, coordonat de pr. IoanTulcan, s-au întrunit marţi, 17 feb-ruarie, în şedinţă de lucru la biser-ica din incinta Spitalului ClinicJudeţean de Urgenţă din Arad.Referatul întâlnirii, dedicat Anuluiomagial al misiunii parohieiastăzi, a fost susţinut de părintelecapelan Vasile Cucu. La întrunirea participat şi părintele GabrielMariş, consilierul social alArhiepiscopiei Aradului, care a în-demnat preoţii din cadrul cerculuimisionar la susţinerea campaniei„Donează sânge, salvează oviaţă!“, iniţiată de PatriarhiaRomână şi în plină desfăşurare şiîn cadrul Eparhiei Aradului, cu

binecuvântarea Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Arhiepiscop Timotei. Deasemenea, au avut loc discuţii petema orei de religie, precum şi acolaborării dintre preoţii de paro-hie şi preoţii de caritate din spi-tale, în vederea oferirii sprijinuluinecesar.
Cercuri misionare 
în Parohiile Cladova,
Hălmăgel şi BonŃeşti

În Duminica Izgonirii lui Adamdin Rai, în mai multe parohii dinArhiepiscopia Aradului au avut locîntâlniri ale preoţilor din cercurilepastoral-misionare ale eparhiei.Preoţii din Cercul misionar nr. 2Radna, sub coordonarea preotuluiVasile Jivănescu, s-au întrunit du-minică, 22 februarie, în ParohiaCladova, Protopopiatul Lipova. Cuacest prilej, a fost oficiată TainaSfântului Maslu de obşte în biser-ica parohială cu hramul „Buna ve-stire“. După slujbă, pr. DanielUngur, de la Parohia Păuliş, asusţinut referatul cu tema „Coor-donatele biblice, patristice, bis-ericeşti şi civile ale misiuniiparohiei. Aspectul filantropic deîntrajutorare a bătrânilor fără niciun ajutor la nivelul fiecărei paro-hii“. În aceeaşi zi, preoţii Cerculuipastoral misionar Hălmagiu, coor-donat de către preotul Ioan Vand,s-au întrunit la Biserica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil“ dinParohia Hălmăgel, ProtopopiatulSebiş. După săvârşirea TaineiSfântului Maslu, au avut loc dez-

bateri pe tema Anului omagial almisiunii parohiei şi mănăstirii azi,iar pr. Adrian Ionuţ Şerban asusţinut un referat dedicat roluluişi slujirii preotului în parohie. Deasemenea, la Biserica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil“, dinParohia Bonţeşti, ProtopopiatulSebiş, a avut loc duminică întâl-nirea preoţilor din Cercul pastoral-misionar nr. 3 Gurahonţ, coor -donat de către preotul Crăciun-Dorel Moţ. Referatul întrunirii afost susţinut de preotul AlexaBirău de la Parohia Joia Mare. Însusţinerea temei, pornind de la ci-tatul din Sfântul Ioan Gură de Aur„Biserica constă nu în ziduri, ci încomunitatea credincioşilor“,părintele a arătat că prima paro-hie a fost înfiinţată de MântuitorulIisus Hristos la Cina cea de Taină,astfel parohia este Hristos Însuşi -cap şi trup -, iar credincioşii careparticipă la Trupul lui Hristos - clerşi popor - sunt în interiorul Trupu-lui, nu în afara lui. Centrul parohieieste Sfânta Biserică, iar viaţa ei oconstituie lucrările săvârşite înBiserică şi în spaţiul parohiei,parohia fiind astfel locul undecreştinii trăiesc taina lui Hristospregătindu-şi cu grijă mântuirea.

Aici, ei învaţă iubirea faţă de Dum-nezeu şi faţă de aproapele, aju-torarea celor lipsiţi, iar rugăciuneaBisericii este cea care îi apropiepe toţi de Bunul Dumnezeu. Dupăsusţinerea lucrării, au urmat dis-cuţii referitoare la importanţa re-laţiei dintre Biserică şi Şcoală,impunându-se o bună colaborarea preoţilor cu profesorii de religieşi instituţiile la care aceştia ac-tivează, avându-se mai ales învedere marea importanţă a oreide religie în şcoală.
Întâlnire cu profesorii de
religie din Arhiepiscopia
Aradului

Aula Facultăţii de TeologieOrtodoxă a Universităţii „AurelVlaicu“ din Arad a găzduit sâm-bătă, 21 februarie, o sesiune spe-cială de consfătuire a profesorilorde religie în care s-au dezbătut re-centele hotărâri ale forurilor supe-rioare cu privire la predareaacestei discipline în şcolile de statdin România. La eveniment auluat parte şi ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, împreună cu arhim. Teo-fan Mada, vicar-administrativ, pro-tos. Iustin Popovici, consiliercultural şi diac. Florin Sirca, in-spector de specialitate în cadrulInspecto-ratului Şcolar JudeţeanArad. În cadrul întâlnirii au avutloc discuţii privitoare la înfiinţareaAsociaţiei Părinţilor pentru Ora deReligie (APOR). S-a făcut recoman-darea ca profesorii să fie pregătiţi,împreună cu părinţii care dorescsă se alăture acestui demers,pentru viitoarele cereri de adezi-une ce vor fi transmise de la mem-brii fondatori din Bucureşti. Deasemenea, s-a discutat desprenecesitatea încheierii de partene-riate între parohii şi şcolile aron-date acestora, preoţii parohiurmând a fi informaţi de Centruleparhial cu documentele legalenecesare ce trebuie avute învedere. Un alt subiect al întâlniriis-a referit la noua apariţie editori-ală, suplimentul lunar Lumina Educaţiei, care apare împreună cuZiarul Lumina, aceasta fiind oplatformă de informare şi deprezentare a diferitelor acţiuni cese desfăşoară în şcoli prin ora dereligie. Ultimul punct pe ordineade zi a făcut trimitere la deciziaCurţii Constituţionale a Românieicu privire la ora de religie. În lu-mina ultimei adrese a MinisteruluiEducaţiei, profesorii sunt îndem-naţi să colaboreze cu preoţii dinparohii pentru ca acţiunea de mo-bilizare a părinţilor, pentru com-pletarea formularului pregătit dePatriarhia Română, să se des-făşoare cât mai eficient. La final,IPS Arhiepiscop Timotei a remem-

orat câteva aspecte interesante,din trecut, în legătură cu relaţiadintre Biserică şi Şcoalaromânească, îndemnând la obună colaborare între parohii, pro-fesorii de religie şi instituţiile undeaceştia activează, tocmai pentruresponsabilitatea majoră pe careo avem faţă de acest neam.
Săptămâna
duhovnicească în Parohia
Petriş de Mureş

În primele zile ale PostuluiMare, parohia arădeană Petriş deMureş a organizat săptămânaduhovnicească. Cu acest prilej,slujbele religioase specifice aces-tor zile de nevoinţă şi de înălţaresufletească au fost încununate decuvinte de învăţătură adresatecredincioşilor de către preoţi dinalte parohii ale eparhiei, invitaţi depr. paroh Ştefan Dimitriu. Astfel,au ţinut cuvântări cu privire laînsemnătatea şi rolul postului şi alpocăinţei în viaţa creştinului pr.Ioan Jidoi, protopopul Lipovei, pr.Cosmin Balint de la ParohiaBatuţa, pr. Romulus Francescu dela Parohia Toc, pr. Călin Craveţ dela Parohia Roşia Nouă, pr. FabianIosif Trif de la parohia vecină Cor-beşti, pr. Casian Blaga de la Paro-hia Juliţa. „Cu mare bucurie însuflet în prima seară ne-am strânsla biserica din sat în număr foartemare la slujbă, având în mijlocul

nostru pe pr. protopop Ioan Jidoişi pe secretarul protopopiatuluiLipova, pr. Cosmin Balint, de laParohia Batuţa, iar la sfârşitul slu-jbei părintele protopop ne-a vorbitdespre importanţa postului şi de-spre folosul acestor slujbe cetrezesc în noi conştiinţa sufletuluişi ne duc gândul la adevăratapocăinţă, cu cele patru etape alesale, şi anume recunoaşterea pă-catului, mărturisirea lui cătrepreotul duhovnic, făgăduinţa cănu se va mai repeta păcatul înviaţa noastră şi împlinireacanonului dat de preotulduhovnic, iar aceste etape împlin-

ite ne fac să trăim pocăinţa. Înzilele următoare am avut bucuriasă avem în mijlocul nostru alţi slu-jitori de la parohiile învecinatecare, de asemenea, ne-au pus înatenţie gânduri folositoare şi cu-vinte duhovniceşti ale SfinţilorPărinţi referitoare la această pe-rioadă frumoasă pregătitoare pen-tru marea sărbătoare a ÎnvieriiDomnului“, a precizat pr. parohŞtefan Dimitriu.
,,MASA BUCURIEI” ÎN
PAROHIILE ARĂDENE

Proiectul social 
,,Masa bucuriei” 
în Parohia Dorgoş, 
protopopiatul Lipova

La începutul perioadei Triodu-lui s-a desfăşurat în localităţileDorgoş şi Pătârş (filia) programulsocial ,,Masa Bucuriei”. Mai multefamilii de credincioşi nevoiaşi dincele două sate au fost vizitate decătre părintele paroh ValentinSăvuşcă, care le-a împărţit pro-duse alimentare şi nealimentare.Activitatea se încadrează în pro-gramul Patriarhiei Române ,,MasaBucuriei” realizat în parteneriat cuS.C. Selgros Cash & Carry SRLArad.Proiectul „Masa Bucuriei” im-plementat Arhiepiscopia Araduluicu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei, constă înoferirea de produse alimentare şinealimentare, spre a fi folosite înscop social. Proiectul „Masa Bu-curiei“ a fost iniţiat de către Patri-arhia Română şi se derulează lanivelul întregii ţări, în reţeaualanţului de magazine Selgros. Lanivelul Centrului eparhial Arad,proiectul este coordonat de cătreSectorul social-filantropic ,,Fi-lantropia” care asigură preluareaproduselor, transportul şi dis-tribuirea la beneficiari. De aseme-nea, printre beneficiarii acestuiproiect se numără şi familiile carese confruntă cu probleme de riscsocial, familiile cu mulţi copii fărăposibilităţi materiale, persoanelefără adăpost, precum şi unelefamilii cu grave probleme sociale

din parohii defavorizate. Proiectul„Masa Bucuriei” este o iniţiativăfoarte bună, având un impact de-osebit în rândul beneficiarilor, darşi al societăţii în general, care esteîndemnată în felul acesta să aratecă îi pasă de suferinţa şi de nevoiasemenului, mai ales în acest andedicat misiunii parohiei. Prinacest intermediu, familiile dinParohia Dorgoş, care au benefi-ciat de acest program, transmitmulţumiri tuturor celor care suntimplicaţi în desfăşurarea acestuiproiect social.
Protos. dr. Iustin Popovici

Consilier cultural
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Duminică, 1 februarie– Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie în Du-minica de început a perioadei Triodu-lui – a Vameşului şi a Fariseului- şi laÎnainte-Prăznuirea Întâmpinării Dom-nului, în ziua de 1 Februarie 2015, înParohia Ortodoxă Vladimirescu II,Protopopiatul Arad. La finalul slujbei,Chiriarhul a hirotesit întru iconomstavrofor pe preotul paroh Dacian-Emilian Nan.
Luni, 2 februarie – cu prilejulpraznicului Întâmpinării Domnului,Ierarhul slujeşte şi predică la Mănă-stirea Hodoş- Bodrog, fiind întâmp-inat de obştea sfintei mănăstiri înfrunte cu Preacuviosul Părinte stareţarhim. Nestor Iovan, precum şi de nu-meroşi credincioşi care frecventeazămănăstirea.
Marţi, 3 februarie – prezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente.
Miercuri, 4 februarie – Partici-parea la lucrările Adunării NaţionaleBisericeşti, în Palatul  Patriarhiei, laconvocarea Preafericitului Părinte Pa-triarh Daniel.
Joi, 5 februarie – Participarea lalucrările Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române, în sala sinodală aPatriarhiei Române, la convocareaPreafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Vineri, 6 februarie – Participareala şedinţa de lucru a Sfântului Sinod,al Bisericii Ortodoxe Române, în salasinodală a Patriarhiei Române, laconvocarea Preafericitului Părinte Pa-triarh Daniel.
Duminică, 8 februarie  – Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghieîn biserica parohială cu hramul„Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” din Parohia Zădăreni, Pro-topopiatul Arad.
Luni, 9 februarie  – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.

Miercuri, 11 februarie –  prezi-darea Permanenţei ConsiliuluiEparhial, rezolvarea  problemelorcurente.
Vineri, 13 februarie– Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.
Duminică, 16 februarie – Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghie înbiserica cu hramul ,,Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” din Parohia Pleşcuţa,Protopopiatul Sebiş, după SfântaLiturghie, Chiriarhul a săvârşit slujbade sfinţire a unui clopot, donat bis-ericii parohiale prin evlavia unor cred-incioşi localnici. În după masa zilei deDuminică, la ceas de Vecernie, Chiri-arhul a fost întâmpinat în ParohiaIneu-Traian de un sobor de preoţipentru a săvârşi Slujbe Vecernie şiSlujba de sfinţire a crucilor ceurmează a fi aşezate pe turlele noiibiserici.
Luni, 16  februarie  –Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.
Miercuri, 18 februarie –  prezi-darea Permanenţei ConsiliuluiEparhial, rezolvarea  problemelorcurente.
Vineri, 20 februarie– Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.

Sâmbătă,21 februarie –Chiri-arhul a participat în aula Facultăţii deTeologie Ortodoxă a Universităţii„Aurel Vlaicu” din Arad la o sesiunespecială de consfătuire a profesorilorde religie în care s-au dezbătut recen-tele hotărâri ale forurilor superioarecu privire la predarea acestei disci-pline în şcolile de stat din România. 
Duminică, 23 februarie – Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghiesăvârşită în biserica cu hramul,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”din Parohia Şiria, la finalul SfinteiLiturghii, în prezenţa autorităţilor lo-cale şi a preoţilor din vecinătate, s-asăvârşit slujba parastasului la îm-plinirea a 50 de ani de la trecerea lacele veşnice a celui care a fost com-pozitorul, culegătorul de folclor şi av-ocatul român dr. Emil Monţia, cuparticipare la programul mani-festărilor organizate de Consiliullocal Şiria pentru aceasta comemo-rare.
Luni, 23 februarie – prezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente. Înprima zi a Canonului cel Mare, Chiri-arhul a slujit la Catedrala Arhiepisco-pală ,,Sfânta Treime” din Arad,rostind la sfârşit un cuvânt de învăţă-tură.

Marţi, 24 februarie – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente. În după amiaza zilei, Chiri-arhul a luat parte la slujba Canonuluicel Mare sau a Sfântului AndreiCriteanul, la Mănăstirea SfântulSimeon Stâlpnicul din cartierul Arad-Gai.
Miercuri, 25 februarie– Programde audienţe. Rezolvarea problemelorcurente. În după amiaza zilei, Chiri-arhul slujeşte cea de-a treia parte aCanonului cel Mare, în mijlocul cre -dincioşilor de la Catedrala Veche.
Joi, 26 februarie – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente. În ultima seară a canonului,Chiriarhul participă în mijloculteologilor şi seminariştilor arădeni, laParaclisul Facultăţii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, ur-mând tradiţia formată deja de maimult timp, prin care, prima săp-tămână din Postul cel Mare este săp-tămâna duhovnicească a studenţilorteologi şi a dascălilor acestei instituţiide învăţământ teologic rostind cu-vânt de învăţătură.
Vineri, 27 februarie – Programde audienţe. Rezolvarea problemelorcurente.

Preot Silviu-Nicolae Faur
Secretar eparhial

Întrunit în şedinţă de lucrula Reşedinţa Patriarhală în ziua de28 februarie 2015 sub preşedinţiaÎnaltpreasfinţitului Părinte Ioan Robu,Arhiepiscop şi Mitropolit Romano-Catolic de Bucureşti (potrivit Statutu-lui care prevede preşedinţia prinrotaţie), Consiliul Consultativ al Cul-telor din România a luat act de moti-varea deciziei Curţii Constituţionale aRomâniei nr. 669 din 12 noiembrie2014 privitoare la statutul orei de Re-ligie publicată în Monitorul Oficial,partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2015şi a constatat următoarele:a. Curtea Constituţională amenţinut statutul orei de Religieca disciplină şcolară, parte a trunchi-ului comun, aflată în planul-cadru deînvăţământ şi în oferta educaţionalăa şcolii.b. Curtea Constituţională a mod-ificat un singur aspect referitor la pro-cedura de participare a elevului laora de Religie, şi anume pe bazaunei cereri de înscriere.Consiliul Consultativ al Cultelordin România a constatat că deciziaCurţii Constituţionale a valorificat ur-mătoarele principii:- statutul constituţional particularal învăţământului religios, organizatşi garantat în şcolile de stat, potrivitcerinţelor specifice fiecărui cult (art.32 alin. 7 din Constituţia României);- dreptul părinţilor şi tutorilor de aasigura, potrivit propriilor convingeri,educaţia copiilor minori a cărorrăspundere le revine (art. 29 alin. 6din Constituţia României),- importanţa libertăţii de religie şiconştiinţă, care implică în mod nece-sar iniţiativa proprie a persoanei întoate problemele care privesc religiaşi conştiinţa (pct. 19 al motivării de-

ciziei Curţii Constituţionale nr.669/2014, în interpretarea art. 29alin 1 din Constituţie).1. Pornind de la convingerea co-mună că ora de Religie promoveazăvalorile spirituale perene şi compor-tamentul uman paşnic şi responsabilîn familie şi societate, Consiliul Con-sultativ al Cultelor din România aadoptat apelul comun intitulat LU-MINĂ PENTRU VIAŢĂ. Importanţaorei de Religie pentru educaţia copi-ilor şi tinerilor (Anexă).2. Consiliul Consultativ al Cultelordin România solicită ParlamentuluiRomâniei ca, în adoptarea preveder-ilor legale care urmează să pună înaplicare Decizia Curţii Constituţionalenr. 669/2014 şi să completeze art.18 alin. 2 teza I din Legea nr. 1/2011a educaţiei naţionale, să aibă învedere şi următoarea propunere:Art. 18 alin. 2 teza I: Înscriereasau reînscrierea elevului pentru afrecventa ora de Religie se face princerere scrisă a elevului major, apărintelui sau a tutorelui legal instituitpentru elevul minor; schimbareaacestei opţiuni sau retragerea seface tot prin cerere scrisă a elevuluimajor, a părintelui sau a tutoreluilegal instituit pentru elevul minor.MotivarePrin această formulare, va fi re-spectată decizia Curţii Consti-tuţionale a României şi facilitatăînscrierea pentru participareaelevilor la ora de Religie, întrucât:- participarea elevului la ora deReligie se face în urma exprimăriidorinţei persoanei îndreptăţite legal,conform libertăţii de conştiinţă;- se ţine cont de caracterul de dis-ciplină aflată în trunchiul comun alorei de Religie;

- pentru părinţi, se evită obsta-colele birocratice şi umilitoare, pre-cum reînscrierea anuală sau pecicluri de învăţământ;- în plan administrativ, şcolile numai trebuie să gestioneze, anual saupe cicluri de învăţământ, aproapedouă milioane de cereri de înscriere.Consiliul Consultativ al Cultelor dinRomânia este o organizaţie de naturăetică, socială, autonomă, apolitică,non-guvernamentală, fără personali-tate juridică şi non-profit formată din:- Biserica Ortodoxă Română- Episcopia Ortodoxă Sârbă deTimişoara,- Biserica Romano-Catolică,- Biserica Română Unită cuRoma, Greco-Catolică,- Arhiepiscopia Bisericii Armene- Biserica Ortodoxă Rusă de RitVechi din România,-Biserica Reformată din România,- Biserica Evanghelică C.A. dinRomânia,- Biserica Evanghelică Lutheranădin România,- Biserica Unitariană din Transil-vania,- Biserica Creştină după Evanghe-lie din România – Uniunea BisericilorCreştine după Evanghelie din Româ-nia,- Federaţia Comunităţilor Evre -ieşti din România - Cultul mozaic,- Cultul Musulman din România.Potrivit prevederilor StatutuluiConsiliului Consultativ al Cultelor dinRomânia, începând cu 1 martie2015, preşedinţia Consiliului va fipreluată pentru o perioadă de un ande către Biserica Română Unită cuRoma (Greco-Catolică).Secretariatul Consiliului Consul-tativ al Cultelor din România

***ANEXĂ
LUMINĂ PENTRU VIAŢĂImportanţa orei de Religie pentrueducaţia copiilor şi tinerilor(ApelulConsiliului Consultativ al Cultelor dinRomânia – 28.02.2015)1. Religia constituie parte inte-grantă şi definitorie a culturii eu-ropene. Fără cunoştinţele referitoarela aceasta nu putem înţelege istoriaşi cultura acestui continent. Deaceea, în aproape toate ţările eu-ropene, Religia se predă în cadrul sis-temului de învăţământ public.2. Copiii şi tinerii au dreptul con-stituţional de a participa la orele deReligie, drept redobândit prin jertfatinerilor care au mărturisit în decem-brie 1989 că „existăDumnezeu”, prin aceasta revenindu-se la tradiţia sănătoasă a poporuluiromân, eminamente religios.3. Religia este lumină pentruînţelegerea universului şi a vieţii, cadar al lui Dumnezeu, pentru a pro-mova valorile familiei, ospitalităţii,dreptăţii, păcii, solidarităţii, înţelegeriişi comuniunii între oameni.4. Credinţa în Dumnezeu estecea mai mare zestre spirituală pecare Familia, Biserica, Şcoala şi Co-munitatea o pot transmite copiilor,pentru că ea îi ajută pe tineri să facădeosebire între valori eterne şi valoriefemere, şi le formează personali-tatea, învăţându-i să cultive bună-tatea şi omenia, iubirea deDumnezeu şi de semeni, recunoşt-inţa faţă de generaţiile trecute şi re-sponsabilitatea faţă de prezent şi deviitor.5. Valorile oferite de educaţia re-ligioasă sunt reper spiritual

esenţial şi liant existenţial între toatecunoştinţele dobândite prin studiulcelorlalte discipline şcolare.6. Predarea Religiei în Şcoalăare valenţe educaţionale profunde,prin rolul ei formativ în viaţa copiilor şia tinerilor, demonstrat şi de studiileeducaţionale şi sociologice în dome-niu. Ora de Religie contribuie la re-ducerea efectelor negative ale crizeicontemporane de identitate şi de ori-entare,întrucât propune modele via-bile de bunătate,sfinţenie şiconvieţuire umană.7. Educaţia religioasă contribuiela depăşirea ignoranţei religi -oase, care poate favoriza atitudiniideologice de intoleranţă.8. Ora de Religie contribuie la for-marea şi cultivarea unei conştiinţe viişi mărturisitoare a valorii eterne apersoanei umane şi la promovareademnităţii acesteia în familie şi în so-cietate.9. Întrucât libertatea reprezintăun mare Dar oferit de Dumnezeuomului, educaţia religioasă trebuieasumată în mod liber, conform dor-inţei părinţilor şi a copiilor. Libertateaînsă nu este indiferenţă spirituală, cicapacitatea omului de a alege valorispirituale, care îmbogăţesc viaţa per-soanei şi a comunităţii umane.10. Cultele doresc o cooperaremai strânsă cu Statul în promovareaunei educaţii integrale, care uneşteviaţa spirituală profundă cu infor-marea ştiinţifică bogată, deoarecedeficitul de spiritualitate sau desens existenţial al societăţii tehni-ciste de astăzi are consecinţe nega-tive pentru orientarea tinerilor însocietate.
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