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Pentru a arăta contribuţia Bisericiiromâneşti la Unirea cea Mare din 1918trebuie să privim în istorie pentru adesluşi mai bine ataşamentul Bisericiifaţă de poporul care era de fapt păstoritde aceasta. S-a format în jurul Bisericiio solidaritate naţională, fiindcă Bisericaera şi ea naţională. Biserica era apoporului şi stătea în slujba poporului.Biserica a avut un rol istoric înpregătirea biruinţei româneşti. Preoţiipropovăduiau Evanghelia libertăţii şiunirii[1].Vorbind despre o perioadă apropiatăactului de la 1 decembrie 1918 şi nu decontribuţia Bisericii de la începuturile eiîn aceste ţinuturi la susţinerea năzu -inţelor locuitorilor şi totodată păstoriţilorei. La precedentele lupte pentru eman -cipare naţională Biserica a avut con -tribuţia sa esenţială. Astfel la 1786 larăscoala condusă de Horea, Cloşca şiCrişan au participat clerici, o altăparticipare a reprezentat-o contribuţiapetiţionară în elaborarea celebru -luiSuplex Libellux Valachorum(1791).De la aceste momente se simte legăturastrânsă între ierarhii ortodocşi şi cei uniţicare împreună trimit în anii 1834 şi 1842memorii curţii vieneze. La revoluţia din1848 alături de Simion Bărnuţiu şiAvram Iancu participă şi Andrei Şagunacare a fost şi diplomatul revoluţiei.Proclamaţia elaborată la 24 martie 1848a fost difuzată cu ajutorul preoţilor şiînvăţătorilor români, prin seminarişti şielevii poporali. Consfături revoluţioareau avut loc în casele slujitorilor altarului:a canonicului Timotei Cipariu, preotulunit din Mănăştiur şi în casa preotuluiSimon Balint din Câmpeni, rezultatulacestor două consfătuiri a fostconvocarea în Duminca Tomii din18/30 aprilie 1848 a unei mari AdunăriNaţionale. Invitaţia a fost adresatătuturor protopopilor şi a câte doi preoţidin fiecare protopopiat. În aceste timpurise săvârşea împreună Sfânta Liturghie,laicii, conducătorii mişcării participaula Sfânta Liturghie, cum se întâmpla învechime în Imperiul Bizantin. Adunareadin 3/15 mai 1948 a fost prezitată deAndrei Şaguna şi Ioan Lemeni.În Proclamaţie printre altele se cerealibertate şi autodeterminare pentruBiserica Ortodoxă, egalitatea ei îndrepturi cu celelalte confesiunireligioase. La Sibiu a luat naştere unComitet permanent al românilor condusde mitropolitul Andrei Şaguna, care aavut în componenţă: protopopi: MoiseFulea, Ioan Moga, preoţii: SavaPopovici şi profesori: Nicolae Bălăşescu(arhiereul Nifon). S-au ales douădelegaţii, prima compusă din AndreiŞaguna, Al. Sterca-Suluţiu, TimoteiCipariu, Moise Fulea, Sava Popovici-Barcianu şi Ioan Popasu şi cea de-adoua din: Ioan Lemeni, ŞtefanMoldovan ş.a. care să prezinte dieteirevendicările românilor. Ierarhii şipreoţii au făcut demersuri la Insbruck şiPesta. Şaguna a declanşat o altă mişcarela Sibiu pe 16/28 decembrie 1848 încare se cerea aceleaşi lururi care saucerut şi la Blaj. Această acţine a duratpână în august 1849. În oastea lui AvramIancu au paricipat şi clerici: Simion

Balint şi Ioachim Băcilă precum şiteologul unit V. Moldovan şi alţii[2].Alţi clerici şi teologi şi-au jertfit viaţapentru îndeplinirea deziteratuluinaţional: V. Moraru, V. Turcu, JivoinPetrovici, V. Popa[3]. Peste 40 debiserici au fost arse iar alte 300 au fostjefuite.În Banat la 15/17 iunie 1848Eftimie Murgu cerea înfiinţarea uneiMitropolii Ortodoxe cu sediul laTimişoara. Au fost aleşi Ignatie Vuiavicar al Caransebeşului şi DimitrieStoichescu-Petrovici vicar la Timişoara.Mulţi slujitori ai Bisericii Ortodoxe dinBanat au fost –ca represalii – omorâţi,alţii exilaţi (I. Vuia), iar alţii întemniţaţi(D. Stoichescu-Petrovici).O altă participare a BisericiiOrtodoxe la lupta naţională pentruindependenţă a fost participareasjulitorilor altarului la Războiul pentruIndependenţă din 1877-1878. Mulţitransilvăneni printre care şi teologulVicenţiu Grama au trecut munţii şi auluptat în România, iar în comisiile deajutorare au fost consemnaţi 350 depreoţi şi 50 de preotese. În Transilvaniaclericii au alcătuit unMemorandumpe20/31 ianuarie 1892 prin care se refuzaunirea Transilvaniei cu Ungaria.Documentul a fost tipărit în 1892 laSibiu. În dieta maghiară au luptat pentrudrepturile românilor şi clericii VasileLucaciu, Dimitrie Comşa, DaniilPopovici-Barcianu şi GheorghePopovici. Pentru acţiunile lor unionistemulţi clerici au fost închişi, între aceştias-a numărat şi profesorul de teologie şiistoricul Ioan Lupaş.Unirea tuturor românilor într-unsingur stat s-a putut realiza doar dupăîncheierea Primului Război Mondial, înurma căruia monarhia dualistă austro-ungară s-a dezintegrat, cele treiprovincii istorice Transilvania, Banatulşi Bucovina s-au putut uni cu România.În răsărit în urma revoluţiei bolşevicedin octombrie 1917 care a datpopoarelor stăpânite de ruşi dreptul laautodeterminare s-a unit cu România,Basarabia. În timpul războiului,preoţimea din Regat a înaintat alături dearmata română în Transilvania pecâmpurile de luptă, suferind bătăi şischingiuiri, deportări în Germania şiBulgaria şi chiar moartea. Călugării şicălugăriţele s-au angajat voluntari înserviciul sanitar al armatei[4].Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a numit ca protopop militar pepreotul profesor Constantin Nazarie de

la Facultatea de Teologie din Bucureşti,iar ca ajutor pe Vasile Pocitan (arhiereulVeniamin). În armata română au fostpeste 250 de preoţi militari. Peste 200de preoţi ardeleni şi 15 preotese au fostdeportaţi în judeţul Şopron (Ungaria),câţiva au murit în exil: prot. dr.Gheorghe Dragomir de la BisericaAlbă, alţi o sută de preoţi ardeleni auplecat în Regat de teama represalilor,între aceştia amintim pe teologulNicolae Colan. Alţi clerici au activat înstrăinătate pentru unirea românilor:protopopul Gheorghe Opreanu laViena, Vasile Lucaciu şi Vasile Stoica înStatele Unite ale Americii. Despreactivitatea clericilor români din armataromână, conducătorii lor consemnauîn jurnalele de război: ,,...se ducea ladatorie sub ploaia de gloanţe. În luptelede la Cleşte, Clăbucet, Dihamul şi Perişa fost un adevărat apostol” (preotul IoanGheorghiu-Sulina) sau ,,...a luat parte latoate luptele, fiind întotdeauna în primalinie, îngrijind răniţii şi prin exemplul luiîmbărbătând oamenii” (CiceroneIordăchescu)[5].Biruinţa războiului s-a datoratlegăturii între acest preot şi soldaţi: ,,S-a stabilit aşa legătură sufletească întreacest preot şi soldaţi, încât ei îl numeautătucul nostru pentru că este în totmomentul între ei, în infirmerie, îiîngrijeşte, îi împărtăşeşte, îi încu -rajează...”[6]. Între aceşti preoţi amintimşi pe preotul Ion Agârbiceanu, preotulTudor Simedrea (arhiereul Tit), preotulprofesor Gheorghe Leu (arhiereulGrigorie) şi preotul Vasile Vasilescu dinPloieşti, despre care s-a scris: ,,...a fostînvăţat să panseze răniţii, era cel maibun om de meserie... vagoane întregi derăniţi au fost pansaţi de el...”[7]. Un roldeosebit în angajarea în război acălugărilor şi călugăriţelor l-a avutmitropolitul Pimen Georgescu alMoldovei care a pregătit peste 200 decălugări şi călugăriţe pentru serviciulsanitar, punând la dispoziţia răniţilor şicâteva mănăstiri. Conducătorulmonahilor şi monahiilor a fost arhim.Teoctist Stupcaru. Aproximativ 200de preoţi au fost împuşcaţi, alţii au muritdin cauza chinurilor în Moldova. Asuferit surghiun şi Sofronie Vulpescu alRâmnicului. În timpul războiului peste350 de preoţi au fost aruncaţi în temniţe,alţii nemaivăzând niciodată pământulţării: prot. dr. Gheorghe Dragomir(Biserica-Albă), alţii au murit din cauzadetenţiei: protopopul Ioan Bercan,preotul Teofil Păcurariu ş.a., alţii au fost

împuşcaţi odată cu retragerea maghiară:preotul Atanasie Conceatu din Deta (j.Timiş). Prin temniţa Şopronului autrecut protopopii Sergiu Medean şi IoanLupaş, iar la Zambor (Serbia) au fostdeportaţi alţi clerici între care şiTrandafir Scorobeţ, iar alţii laBecicherecul Mare.Pe fondul dezintegrării regimuluidualist după înfrângerea PuterilorCentrale au fost destule voci care audorit fie păstrarea Transilvaniei laUngaria, fie federalizarea defunctuluiImperiu. Pentru a contraataca acestevoci la 30 octombrie 1918 ia fiinţă laArad Consiliul Naţional RomânCentral care l-a avut în componenţă şipe Vasile Goldiş pe atunci secretareparhial la Arad, iar la 31 oct. 1918 iafiinţă la Timişoara un Consiliu NaţionalRomân condus de dr. Aurel Cosma.Peste tot s-au ţinut ,,adunări populare”în Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş.La 1 nov. 1918 la Caransebeş, epis -copul dr. Miron Cristea a iniţiat oadunare naţională, instituindu-se ogardă naţională compusă din studenţiide la Institutul teologic din localitate. Înmişcarea prounionistă au fost angrenaţişi protopopul Andrei Ghidiu şi pro -fesorul de teologie Petru Barbu.Secretarul eparhial, dr. Cornel Cor -neanu îi sfătuieşte pe românii caran -sebeşeni: ,,...vă sfătuiesc «ca tot natul»cu mic cu mare de la vlădică până laopincă să fie supus neclintit MareluiSfat Naţional Român”[8]. Actul de laAlba-Iulia a fost pregătit şi de alţi clericişi profesori de teologie din Transilvaniaşi Banat: Silviu Dragomir şi NicolaeBălan de la Sibiu, Roman Ciorogariu(vicar la Oradea), Aurelian Magieru(Arad), Gheorghe Popovici (Lugoj),Vasile Suciu (vicar la Blaj), Al. Ciura(Blaj), cât şi de presa bisericească:,,Telegraful român”, ,,Biserica şiŞcoala”, ,,Foaia Diecezană”, ,,Unirea”,,,Gazeta Poporului”.La 15 noiembrie 1918 s-a hotărâtca la Adunarea de la Alba-Iulia săparticipe delegaţi din toate părţile ce sevor uni: Transilvania şi Banatul.Alegerea de deputaţi s-a săvârşit în 17noiembrie 1918 după Sfânta Liturghiefie în clădirile bisericilor, fie în sălileşcolilor confesionale fiind aleşi cincidelegaţi din fiecare circumscripţieelectorală.În ajunul zilei de 1 decembrie 1918un sas sighişorean, H. Fabriţius scria:,,Mâine se vor aduna în ValeaMureşului, la Alba-Iulia, sute de mii de

români, reprezentanţi ai tuturorţinuturilor locuite de români. Reşedinţaprincipelui Transilvaniei, vechiulBălgrad, va fi martorul unei deşteptăriemoţionante a unui popor viguros, trezitde ideea libertăţii... Pe pământul istoricde la Apullum, oraşul lui Traian, undeLegiunea a XIII –a îşi aducea ofrandeleşi pe locul unde şi-au vărsat sângeleeroii libertăţii Horea, Cloşca şi Crişan,naţiunea română îşi va proclamasuveranitatea ei. [...] Visul unui viitorluminos, al unei afirmări naţionale, alunei uniri a tuturor românilor depretutindeni într-o singură patrie seîmplineşte mâine”[9].La acest înălţător moment al unităţiiromâneşti de la Alba-Iulia a participat şiBiserica românească prin cei cinciepiscopi, patru vicari, 10 delegaţi aiAdunărilor eparhiale, câte un repre -zenztant al şcolilor teologice, doireprezentanţi ai studenţilor şi elevilor, aumai fost preoţi şi învăţători confesionalialeşi ai poporului românesc. Duminicalui 1 decembrie dimineaţă s-a săvârşitSfânta Liturghie şi Te Deum în celedouă biserici româneşti, servicii oficiatede Ioan Ignatie Papp al Aradului asăvâşit în biserica ortodoxă. Răspun -surile au fost date de Corul studenţilorteologi sibieni dirijaţi de TimoteiPopovici. La ora 1000 s-a deschisMarea Adunare Naţională prezidată deGeorge Pop de Băseşti, episcopii IoanIgnatie Papp al Aradului şi DimitrieRadu al Oradiei. Ca for legislativ a fostales Marele Sfat Naţional. Adunarea s-a încheiat la orel 1400 cu alocuţiuni peCâmpul lui Horea ţinute de episcopiiMiron Cristea al Caransebeşului şi IuliuHossu al Gherlei.În cele ce urmează vom încercă săsintetizăm aportul românilor transil -văneni şi bănăţeni la înfăptuirea Unirii.Sălajul a dat marii oameni ai timpului:Alexandru Papiu-Ilarian, Iuliu Maniu şiGeorge Pop de Băseşti. La 10noiembrie 1918 a luat fiinţă o filială aSfatului Naţional şi o gardă naţionalăcondusă de dr. Alexandru Gheţie, vicarulŞimleului. La Bălan preotul Ioan Popconduce Sfatul Naţional din localitate.Din Sălaj spre Alba-Iulia au plecat preoţiiVasile Copoş şi Ioan Iancău. De subMureş au participat la Marea AdunareNaţională de la Alba-Iulia, în afară însuşide protopopul (Vasile Pop) şi ţăranii IliePuie (cantor), Vasile Negrean, N. Puie,preotul Cornel Oţiel din Bucium. DinBogdana au participat doi feciori[10].Din deputaţii Adunării de la Alba-Iulia46 au fost sălăjeni.În Sătmar organizarea consililorlocale s-a făcut prin Adunarea poporalăromână din 13 noiembrie 1918. Aici avorbit şi protopopul Romul Buzilă.Ţăranii cer ruperea oricăror legăturicanonice cu Episcopia de Hajdugorog.Această adunare cerea participarea laAlba-Iulia şi unirea cu ţara, parohiilerăpite de Episcopia de Hajdugorog să fierealipite episcopiei Oradiei şi diecezeiGherlei, preoţii care nu erau români sănu mai slujească, iar învăţământul săfie liber în limba română[11].Preot dr. Valentin BugariuContinuare în pagina 3
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Personalitatea distinsului cărtu-rar şi om politic, Vasile Goldiş,patronul spiritual al Universităţiinoastre, este preţuită pentru aportulsău deosebit la realizarea statuluinaţional unitar.Vasile Goldiş a fost omul provi-denţial care a redactat „Declaraţia”de la Oradea a Consiliului NaţionalRomân, precum şi cunoscutele man-ifeste: „Către naţiunea română” şi„Către popoarele lumii”, cel care aştiut să organizeze Adunarea Naţion-ală de la Alba Iulia din 1 Decembrie1918 şi să mobilizeze participareacelor o sută de mii de români care„au votat” prin însăşi prezenţa lor„Actul Unirii”.Vasile Goldiş a rostit Cuvântareasolemnă, încheiată cu proiectul deRezoluţie prin care se decreta Unireatuturor teritoriilor intracarpaticelocuite de români, şi a făcut parte dindelegaţia care a prezentat Actul Uniriila Bucureşti, la 14 decembrie 1918,alături de episcopii Miron Cristea,

Iuliu Hossu şi Alexandru VaidaVoievod, ca apoi să facă parte dinConsiliul Dirigent de la Sibiu, ca tit-ular al sectorului Cultelor şi Instrucţi-unii. Aceste documente îl situează pemilitantul, Vasile Goldiş, între lideriieuropeni din epocă ce au luptat pen-tru libertatea popoarelor, lansând onouă concepţie prin care considerăcă rezolvarea tuturor problemelor tre-

buie făcută pe calea tratativelor, a tol-eranţei şi bunăvoinţei internaţionale.Un rol însemnat în afirmarea luiVasile Goldiş ca personalitate de talieeuropeană l-a avut ziarul „Românul”,la a cărui conducere se afla. Aici s-atipărit în limba română şi franceză,manifestul Către popoarele lumii,primul document european, bazat peprincipii democratice, receptat cudeosebit interes de către opinia pub-lică din alte părţi ale Europei. Direc-torul publicaţiei a ştiut să întreţinălegături cu străinătatea prin inter-mediul unor corespondenţi şi princolaborarea unor scriitori şi oamenipolitici englezi, norvegieni, francezi,sârbi, slovaci etc.Vasile Goldiş a fost un adevărat„ctitor” al unităţii noastre de stat, real-izată în urmă cu 93 de ani. El a con-tinuat să-şi slujească ţara şi în aniicare au urmat, ca deputat în „Parla-mentul României Mari”, în mai multelegislaturi şi ca ministru al Cultelor şiArtelor (1926 – 1927).

În perioada studenţiei sale, VasileGoldiş ajunge la înţelegerea aspiraţi-ilor şi justificatelor doleanţe aleromânimii ardelene, a problematiciice se ridica în faţa Transilvanieiacelor vremi.La terminarea studiilor univer-sitare Vasile Goldiş era conştient demenirea sa, crezul său politic era încăde pe acum foarte limpede. Cu atâtmai mult cu cât citise, în afară de obogată literatură istorică, o sumedeniede tratate politice pe care le adnotasecu grijă şi la obiect. În mod treptat,reputaţia lui Vasile Goldiş creştea nunumai în popor, ci şi în cercurilepolitice străine.Pe temeiul unei avansate cunoaş-teri a filosofiei europene şi univer-sale, valorificând idealul etic şi crezulcreştin, Vasile Goldiş a demonstrat oextrem de profundă cunoaştere şi val-orizare a evenimentelor politice şieconomice contemporane lui, o put-ere de previziune, de conturare con-ceptuală a principalelor tendinţe ale

evoluţiei naţionale şi europene înansamblu. Alături de Nicolae Tit-ulescu, de o serie de sociologi, istori-ci şi filosofi (din Germania, Austria,Franţa, Anglia, Italia etc.), VasileGoldiş a fost un promotor al ideiieuropene, prefigurând Statele Uniteale Europei.Ca precursor al ideii europeneşi al unei societăţi a naţiunilorlibere, egale şi solidare, VasileGoldiş împreună cu discipolii săişi-ar putea evalua ca împlinite pre-ocupările privind destineleRomâniei şi ale naţiunilor lumii,globalizarea societăţii în general.Aceste elemente vin să subliniezeactualitatea idealurilor şi atitu-dinilor politico – sociale promo-vate de Vasile Goldiş, a moduluide lider politic de orientare prom-eteică – repere atât de utile formăriişi afirmării în acţiunea practică anoii elite politice atât din Româ-nia, cât şi din Uniunea Europeană.Prof. univ. dr. Aurel Ardelean

Vasile Goldiş, strateg al Marii Uniri din 1918

1. Postul este o poruncă dum-nezeiască (Facerea 2, 16-17). ConformSfântului Vasile cel Mare, postul are„aceeaşi vârstă ca şi omenirea, fiindcăel a fost instituit în paradis” (Desprepost. Cuvântul 1, 3. PG 31, 168 A). Eleste o mare nevoință duhovnicească şicea mai bună expresie a idealului asce-tic al Ortodoxiei. Biserica Ortodoxă,urmând neclintit hotărârile apostolice,canoanele sinodale şi întreaga tradiţiepatristică, a afirmat întotdeauna val-oarea deosebit de înaltă a postului pen-tru viaţa duhovnicească a omului şipentru mântuirea lui. Pe parcursulîntregului an liturgic, Biserica pro-movează tradiţia şi învăţătura patristicădespre post, pentru trezvia continuă şineîncetată a omului şi dedicarea lui pen-tru nevoința duhovnicească. Postul esteprezentat în imnurile Triodului ca harprealuminat, armă nebiruită, temelie aluptelor duhovniceşti, cărarea cea bunăa virtuților, hrană a sufletului, izvor atoată înțelepciunea, viețuire nestrică-cioasă şi imitarea vieții îngerești,„mamă” a tuturor bunătăţilor şi vir-tuţilor.2. Ca instituţie foarte veche, postulse află deja în Vechiul Testament(Deuteronom 9, 18; Isaia 58, 4-10; Ioil2, 15; Iona 3, 5-7) şi este afirmat înNoul Testament. Însuşi Domnul a pos-tit timp de patruzeci de zile, înainte deînceperea lucrării Sale publice (Luca4, 1-2) şi a dat povățuiri cu privire lapracticarea postului (Matei 6, 16-18). ÎnNoul Testament, în general, postul estearătat ca un mijloc de cumpătare, depocăinţă şi de înălţare duhovnicească(Marcu 1, 6; Faptele Apostolilor 13, 2;14, 23; Romani 14, 21). Încă din perioa-daapostolică, Biserica a susţinut impor-tanţa postului şi a fixat miercurea şivinerea ca zile de post (Didahia 8, 1), şi,de asemenea, postul înainte de Paşti(Sf. Irineu de Lyon, în Eusebiu, IstoriaBisericească 5, 24, PG 20, 497 B-508AB). Desigur, în practica bisericeascăevidențiată de-a lungul secolelor a exi-stat o mare diversitate nu numai în legă-tură cu durata postului pascal (Dionisieal Alexandriei, Epistola către Episcop-ul Vasilide, PG 10, 1277), ci şi în legă-tură cu numărul şi conţinutul altorperioade de post, adoptate sub influ-enţa unor factori diferiţi, mai ales deordin liturgic şi monastic, cu scopulunei pregătiri adecvate înainte de mar-ile sărbători. Astfel, legătura indisolubilădintre post şi cult exprimă măsura şiscopul postului şi pune în valoare car-

acterul său spiritual, motiv pentru caretoţi credincioşii sunt chemaţi să se con-formeze, fiecare după puterea și posi-bilităţile proprii, fără a permite, totuşi,libertatea de a neglija această instituţiesfântă: „Vezi să nu te abată cineva dela această cale a învăţăturii […]. Fiind-că dacă poţi să porţi jugul Domnului,vei fi desăvârşit; dar dacă nu poţi, făceea ce poţi. Cu privire la mâncăruri,ține ce poți” (Didahia 6, 1-3).3. Postul adevărat, ca nevoințăduhovnicească, este legat de rugăci-unea neîntreruptă şi de pocăinţa sin-ceră. „Pocăinţa fără post este nelucră-toare” (Sf. Vasile cel Mare, Despre post1, 3, PG 31, 168 A), de asemenea, pos-tul fără fapte de binefacere este mort;mai ales în vremea de astăzi, când dis-tribuirea inegală şi nedreaptă abunurilor lipseşte popoare întregi deînsăşi pâinea zilnică. „Postind, fraților,trupește să postim și duhovnicește. Sădezlegăm toată legătura nedreptății. Sărupem încărcăturile tocmelilor celorsilnice. Tot înscrisul nedrept să-l des-facem. Să dăm flămânzilor pâine și pesăracii cei fără case să-i ducem în case-le noastre” (Stihira idiomelă din ziua demiercuri, în prima săptămână a Postu-lui Mare – cf. Isaia 58, 6-7). Postul nuse referă la o simplă abţinere formalănumai de la anumite mâncăruri. „Căcinu este de ajuns abţinerea de la anumitemâncăruri pentru un post vrednic delaudă, ci să postim un post primit şibineplăcut lui Dumnezeu. Un post ade-vărat înseamnă îndepărtarea de rău,înfrânarea limbii, abţinerea de lamânie, îndepărtarea de pofte, de cleve-tire, de minciună, de jurământ strâmb.Lipsa acestora înseamnă un post bun.În toate acestea, postul este un lucrubun” (Sf. Vasile cel Mare, Despre post,2, 7, PG 31, 196 D).Abţinerea în timpul postului de laanumite mâncăruri, precum şicumpătarea – nu numai cu privire lafelul, dar şi la cantitatea alimentelor –constituie elementele vizibile ale lupteiduhovniceşti, care este postul. „Postuleste abţinere de la mâncare, după cumarată termenul; mâncarea însă nu neface nicidecum mai mult sau mai puțindrepţi. Postul are un sens profund:arată că după cum hrana este simbolulvieţii, iar lipsa de hrană este simbolulmorţii, tot aşa şi noi oamenii trebuie săpostim de cele lumești ca să murim fațăde lume şi, după aceasta, împărtășindu-ne de hrană dumnezeiască, vom trăipentru Dumnezeu” (Clement Alexan-

drinul, Ecloge profetice, PG 9, 704D-705A). Astfel, postul adevărat se referăla ansamblul vieţii credincioşilor înHristos şi se încununează prin partici-parea lor la viaţa liturgică şi, mai ales, laTaina Sfintei Euharistii.4.Postul de patruzeci de zile alDomnului a devenit un model depostire pentru credincioşi. Acestaactivează participarea lor la ascultareade Domnul, ca prin post „să primimprin respectare, ceea ce am pierdut prinnerespectare” (Sf. Grigorie Teologul,Cuvântarea 45, La Sfintele Paşti, 28,PG 36, 661 A). Înțelegerea hristocen-trică a caracterului spiritual al postului,

în special al Postului Mare, este o reg-ulă generală în întreaga tradiție patris-tică și este rezumată caracteristic deSfântul Grigorie Palama: „Astfel, dacăposteşti, nu numai că vei pătimi şi veimuri împreună cu Hristos, dar vei şiînvia şi vei împărăţi cu El în veşnicie;fiindcă devenit una cu El, prin partici-parea în asemănarea morţii Lui, vei fipărtaş învierii şi vei fi şi moştenitor alvieţii întru El” (Omilia 13, în Dumini-ca a cincea a Postului, PG 151, 161).5. Potrivit tradiţiei ortodoxe, măsuradesăvârşirii spirituale este „măsuravârstei deplinătăţii lui Hristos” (Efe-seni4, 13) şi oricine doreşte să o atingătrebuie să se ridice în mod corespunză-tor. Tocmai de aceea, asceza şi nevoințaduhovnicească nu se sfârșesc în viaţaspirituală, la fel cum nici desăvârşireacelor desăvârşiţi. Toţi sunt chemaţi sărăspundă, după puterile lor, acestui înaltideal ortodox, pentru a se îndumnezeidupă har. Şi chiar şi aceştia, deşiîmplinesc toate cele rânduite, niciodatănu se mândresc, ci mărturisesc că „sun-tem slujitori nevrednici şi am făcut ceeace trebuie să facem” (Luca 17, 10).Conform învăţăturii ortodoxe despreviaţa duhovnicească, nimeni nu trebuiesă părăsească luptacea bună a postului,ci să se încredinţeze milostivirii luiDumnezeu pentru slăbiciunile sale, înduhul smeririi de sine și pe deplin conş-

tient de nevrednicia stării sale. Fiindcăeste imposibil să se ajungă la viaţaduhovnicească ortodoxă fără luptaduhovnicească a postului.6. Biserica Ortodoxă, ca o mamăiubitoare, a rânduit cele ce sunt de folospentru mântuire şi a pus mai întâiperioadele sfinte ale postului, ca „păz-itoare” de la Dumnezeu ale vieţii noi acredincioşilor în Hristos, împotrivauneltirilor vrăjmaşului. UrmândSfinţilor Părinţi, Biserica păzeşte, ca şimai înainte, hotărârile apostolice,canoanele sinodale şi sfintele tradiţii;ea arată totdeauna sfintele posturi cacea mai bună cale în efortul credin-

cioşilor pentru desăvârşirea lorsufletească şi pentru mântuirea lor; easusține necesitatea respectării de cătrecredincioşi a tuturor posturilor stabiliteîn cursul anului Domnului, adică: Pos-tul Paştilor, cel de miercurea şi vinerea,atestate de către sfintele canoane, pre-cum şi posturile Crăciunului, al SfinţilorApostoli, al Adormirii Maicii Domnu-lui, postul de o singură zi al ÎnălţăriiSfintei Cruci, al Ajunului BotezuluiDomnului şi al Tăierii Cinstitului Capal Sfântului Ioan Înaintemergătorul,precum şi toate posturile rânduite dingrijă pastorală sau ţinute în mod liber decătre credincioşi.7. Totuşi, cu discernământ pastoral,Biserica a pus regimului de postire șilimitele iconomiei iubitoare de oameni.Drept urmare, ea a prevăzut aplicareaprincipiului bisericesc al iconomiei încaz de boală trupească, de extremănecesitate sau în cazul vitregiei vre-murilor, după judecata responsabilă şigrija pastorală a episcopilor Bisericilorlocale.8. Este o realitate faptul că astăzi, fiedin nepăsare, fie din cauza condiţiilor deviaţă, oricare ar fi acestea, mulţi cred-incioşi nu respectă toate hotărârile cuprivire la post. Toate aceste cazuri denerespectare a sfintelor rânduieliprivind postul, fie generale, fie individ-uale, trebuie însă abordate de Biserică

cu grijă pastorală, întrucât Dumnezeu„nu voieşte moartea păcătosului, ci săse întoarcă şi să fie viu” (Iezechiel 33,11), fără a diminua valoarea postului.De aceea, este lăsată libertatea fiecăreiBiserici Ortodoxe locale de a definiextinderea iconomiei sale iubitoare şiînţelegerea faţă de cei care întâmpinăgreutăţi în păstrarea rânduielilor învigoare cu privire la post, fie din motivepersonale (boală, serviciu militar,condiţii de muncă etc.), fie din motivegenerale (condiţii climatice speciale,condiţii socio-economice specifice unorţări, precum și dificultăţi în procurareaunor alimente de post etc.) pentru aușura, în aceste condiții speciale,„asprimea” sfintelor posturi. Toate aces-tea, însă, trebuie să aibă loc în condiţi-ile menţionate mai sus şi fără a dimin-ua importanţa postului. Pogorământulacesta milostiv trebuie să fie exercitat deBiserică cu multă atenţie şi, în oricecaz, cu mai multă îngăduinţă în cazulacelor posturi pentru care tradiţia şipractica Bisericii nu au fost întotdeau-na uniforme. „(…)Este bine să posteştiîn fiecare zi, dar cel ce nu mănâncă sănu judece pe cel ce mănâncă. În aces-te situaţii să nu se dea legi, să nu se con-strângă; nu se cuvine să conduci cuforţa turma încredinţată de Dumnezeu;mai degrabă să fie folosite îndemnul,blândeţea şi cuvântul dres cu sare” (Sf.Ioan Damaschin, Despre sfintele pos-turi, 3, PG 95, 68 B).9.Postirea pentru trei sau mai multezile înainte de Sfânta Împărtăşanie estelăsată la evlavia credincioşilor, conformcuvintelor Sfântului Nicodim Aghior-itul: „Deşi nu se rânduieşte postulînaintea Împărtăşirii de dumnezeieştilecanoane; cei ce pot posti mai înainte deaceasta şi o săptămână întreagă binefac” (Comentariu la canonul 13 al Sin-odului VI Ecumenic, Pidalion, 191).Însă, mulţimea credincioşilor Bisericiitrebuie să respecte sfintele posturi şiabţinerea de la mâncare începând cumiezul nopţii pentru a se apropia deSfânta Împărtăşanie, care este expresiaprin excelenţă a fiinţei Bisericii. Cred-incioşii trebuie să se obişnuiască săpostească în semn de pocăinţă, caîmplinire a unei făgăduinţeduhovniceşti, pentru atingerea unuiscop sfânt, în vremuri de ispită, pentrua însoţi cererile către Dumnezeu, înaintede botez (pentru adulţi), înainte de hiro-tonie, în cazuri de penitenţă, în timpulpelerinajelor şi în alte împrejurăriasemănătoare. 

Sfântul şi Marele Sinod: Importanţa postului şi respectarea lui astăzi (Document oficial)
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Când Iisus a descoperit ucenicilorSăi soarta Ierusalimului şi scenele celeide a doua veniri, El a prezis şi expe-rienţa poporului Său de la data cândurma să fie luat de la ei, până la reve-nirea Sa cu putere şi slavă pentru eli-berarea lor. De pe Muntele Măslinilor,Mântuitorul privea furtunile care eraugata să cadă peste biserica apostolică;şi, pătrunzând adânc în viitor, ochii Săivedeau aceste grozăvii ca fiind crude şidistrugătoare pentru urmaşii Săi dinveacurile viitoare de întuneric şi pri-goană. În câteva cuvinte de o însem-nătate înspăimântătoare, El a prezis ati-tudinea ostilă pe care conducătoriilumii urmau să o aibă faţă de bisericalui Dumnezeu (Matei 24,9.21.22).Urmaşii lui Hristos aveau să calce peacelaşi drum al umilinţei, al suferinţeişi al apăsării pe care a mers Domnullor. Vrăjmăşia care a izbucnit împotri-va Mântuitorului lumii se va da pe faţăîmpotriva tuturor acelora care urmau săcreadă în numele Său.Istoria Bisericii primare a fost mar-toră a împlinirii cuvintelor Mântuito-rului. Puterile pământului şi ale iaduluis-au aliniat împotriva lui Hristos în per-soana urmaşilor Săi. Păgânismul a pre-văzut că, dacă Evanghelia va birui,templele şi altarele lui vor fi îndepăr-tate; de aceea şi-a concentrat forţelepentru a distruge creştinismul. Au fostaprinse focurile prigoanei. Creştinii aufost deposedaţi de averi şi alungaţi dincase, “au dus o mare luptă de suferin-ţe” (Evrei 10,32). “Au suferit batjo-curi, bătăi, lanţuri şi închisoare” (Evrei11,36). Un mare număr dintre ei şi-aupecetluit mărturia cu sângele lor. Nobilşi rob, bogat şi sărac, învăţat şi ignorantau fost ucişi fără milă.Aceste persecuţii, începând cuNero cam prin vremea martiriului luiPavel, au continuat secole de-a rândul cuo furie mai mare sau mai mică. Creştiniierau acuzaţi pe nedrept de crimele celemai odioase şi declaraţi a fi cauza unormari nenorociri - foamete, molimă şicutremure. Deoarece deveniseră obiectulurii şi bănuielilor generale, informatorii austat gata, pentru câştig, să trădeze pe ceinevinovaţi. Au fost condamnaţi ca răs-culaţi împotriva imperiului, ca duşmaniai religiei şi primejdioşi pentru societate.Un mare număr dintre ei au fost aruncaţifiarelor sau arşi de vii în amfiteatre. Uniiau fost răstigniţi, alţii au fost îmbrăcaţi înpiei de animale sălbatice şi aruncaţi înarene pentru a fi sfâşiaţi de câini. Chinullor era adesea distracţia de căpetenie laserbările publice. Mulţimi impresionan-te se adunau pentru a se veseli cu râseteşi aplauze de priveliştea agoniei şi mor-ţii lor.

Oriunde căutau adăpost, urmaşiilui Hristos erau vânaţi ca fiarele câm-pului. Erau constrânşi să caute scăpa-re în locuri singuratice şi pustii. “Lip-siţi de toate, prigoniţi, munciţi, ei, decare lumea nu era vrednică, au rătăcitprin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şiprin crăpăturile pământului” (vers. 37.38). Catacombele ofereau adăpost pen-tru mii dintre ei. Printre dealurile dinafara cetăţii Romei, fuseseră săpategalerii lungi prin pământ şi stâncă;reţeaua întunecoasă şi complicată detunele se întindea pe kilometri întregidincolo de zidurile cetăţii. În acesteadăposturi subterane, urmaşii lui Hris-tos îşi înmormântau morţii; şi tot acolo,atunci când erau bănuiţi şi alungaţi, îşigăseau locuinţa. Când Dătătorul vieţiiva trezi pe aceia care au luptat lupta ceabună, mulţi martiri pentru cauza luiHristos vor ieşi din aceste catacombeîntunecoaseÎn cea mai sălbatică prigoană,aceşti martori pentru Iisus şi-au păstratcredinţa nealterată. Deşi au fost lipsiţide orice confort, ascunşi de luminasoarelui, făcându-şi căminul în sânulîntunecos dar prietenos al pământului,ei n-au scos nici un cuvânt de nemul-ţumire. Cu cuvinte de credinţă, de răb-dare şi nădejde, ei se încurajau unul pealtul pentru a rezista lipsei şi necazului.Pierderea tuturor binecuvântărilorpământeşti nu i-a putut sili să renunţela credinţa lor în Hristos. Încercările şiprigoana erau doar paşi care-i aduceaumai aproape de odihna şi răsplata lor.Ca şi slujitorii lui Dumnezeu dinvechime, mulţi, “ca să dobândească oînviere mai bună, n-au vrut să pri-mească izbăvirea care li se dădea, şi aufost chinuiţi” (vers. 35). Aceştia îşi rea-minteau cuvintele Domnului lor, caatunci când urmau să fie prigoniţi pen-tru numele lui Hristos, să se bucure şisă se veselească pentru că răsplata lorva fi mare în ceruri; căci tot aşa au fostprigoniţi şi proorocii care au fost înain-te de ei. Se bucurau că sunt socotiţivrednici să sufere pentru adevăr şi dinmijlocul flăcărilor înălţau cântări debiruinţă. Privind prin credinţă în sus, ei

vedeau pe Hristos şi pe îngeri aple-cându-se peste zidurile cerului, urmă-rindu-i cu cel mai adânc interes şi pri-vind cu aprobare statornicia lor. Unglas de la tronul lui Dumnezeu se făceaauzit: “Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii” (Apoc. 2,10).Zadarnice au fost străduinţele Sataneisă distrugă biserica lui Hristos prin vio-lenţă. Lupta cea mare în care ucenicii luiIisus şi-au dat viaţa n-a încetat nici atuncicând aceşti credincioşi purtători de steagau căzut la posturile lor. Ei au biruitchiar doborâţi. Lucrătorii lui Dumnezeuerau ucişi, dar lucrarea Sa a mers în modneabătut înainte. Evanghelia a continuatsă se răspândească, iar numărul adepţi-lor ei nu a încetat să crească. Ea apătruns în regiuni care erau inaccesibi-le chiar şi vulturilor Romei. Un scriitorcreştin, mustrând pe conducătorii păgânicare susţineau persecuţia, spunea: “Neputeţi ucide, ne puteţi tortura, ne puteţicondamna” nedreptatea voastră estedovada că suntem nevinovaţi” Nici cru-zimea nu vă foloseşte”. Aceasta nu eradecât o invitaţie puternică de a aduce şipe alţii la convingerea lor. “Cu cât sun-tem seceraţi mai des de voi, cu atât creş-tem la număr; sângele martirilor creşti-nilor este sămânţa creștinilor“ “(Tertulian, Apologia 50).Mii au fost închişi şi omorâţi, darrăsăreau alţii pentru a le lua locul. Iaraceia care au fost martirizaţi pentru cre-dinţa lor erau asiguraţi în Hristos şisocotiţi de El biruitori. Ei luptaseră luptacea bună şi urmau să primească cunu-na slavei la venirea lui Hristos. Sufe-rinţele pe care le-au suportat i-au aduspe creştini mai aproape unul de altul şide Răscumpărătorul lor. Exemplul vie-ţii şi al morţii lor era o mărturie perma-nentă în favoarea adevărului; şi acolounde se aştepta mai puţin, supuşii luiSatana părăseau slujirea lui pentru a seînrola sub steagul lui Hristos.În zilele noastre, tot mai des auzimdespre persecuţia creştinilor în diferiteregiuni ale lumii, aceste persecuţii fieavând raţiuni religioase sau politice (înOrient), fie sunt efectul secularizăriisocietăţii contemporane (în Occident).

Creştinii sunt chemaţi să mărturiseas-că pe Hristos în orice context politic,social sau profesional în care îşi ducviaţa, iar martirajul este o constantă înviaţa noastră, chiar dacă formele demărturisire sunt diferite. Astfel, marti-riul devine un mod de viaţă şi o formăde mărturisire continuă a lui Hristospentru creştinul care ştie că este înlume, dar nu din lumea aceasta, căci elnu are cetate stătătoare pe pământ.Etimologic, martir vine din gre-cescul martyr sau martys, care se refe-ră, în sens strict, la o persoană caredepune mărturie prin moartea sa pen-tru credinţa ortodoxă, iar în sens mailarg se referă la cei care îşi dau viaţapentru o altă cauză, considerată nobi-lă, precum cei care mor pentru ţara lorîn timp de război etc.Pornind de la această realitate, fie-care creştin trebuie să conştientizezecă mărturisirea credinţei este o datoriece implică nu doar mărturisirea for-mală a credinţei, ce se rezumă la ges-turi şi atitudini în spaţiul privat, ci eatrebuie să devină un mod de viaţă bazatpe cunoaşterea adevărurilor de credin-ţă şi prin manifestarea acesteia în fie-care moment al vieţii, aşa cum ne înva-ţă psalmistul David: În tot locul,binecuvântează, suflete al meu, peDomnul!, precum întreaga creaţie măr-turiseşte permanent măreţia şi atotpu-ternicia lui Dumnezeu.În contextul vieţii secularizate,creştinul este provocat să-L mărturi-sească pe Hristos în diferite ipostaze alevieţii lui. Astfel, mărturisirea credinţeitrebuie să caracterizeze soţul credinciosşi soţia evlavioasă, iar aceştia să devi-nă modele de statornicie pentru cei dinfamilie şi societate. Din păcate, înmulte familii s-a instaurat o răceală acredinţei care a dus la potrivirea vieţiicu modele propuse de societatea secu-larizată, care trăieşte după principii-le carpe diem sau hic et hunc, străineprincipiilor de viaţă creştină. De ase-menea, mărturisirea credinţei ortodoxeprin gesturi şi atitudini în spaţiul publicpoate încuraja şi pe cei slabi în credin-ţă să-şi însuşească şi să trăiască potri-vit principiilor evanghelice, mărturisi-te de Biserică chiar şi în cele maipotrivnice contexte politice sau socia-le. În acest sens, mărturisitorii dinînchisorile comuniste sunt demni detot respectul pentru curajul şi mărturi-sirea lui Hristos până la moarte. Dealtfel, în istoria neamului nostru, careare vocaţie martirică, s-au scris paginicu litere de sânge de către vredniciiierarhi, domnitori, preoţi, monahi şicredincioşi. Aceştia sunt adevăraţii eroiai neamului şi modele atât pentru gene-

raţiile contemporane cu ei, cât şi pen-tru cele care au urmat şi vor urma, fiecă e vorba de oamenii de rând sau dereprezentanţii lor din lumea politică.Sub presiunea societăţii contem-porane, mulţi dintre noi sunt tentaţi săspună că au credinţa lor în inimă, fără ao manifesta printr-o viaţă liturgică, ecle-sială, sau alţii se manifestă ca şi creştinidoar în spaţiul bisericii, iar în afara aces-tuia faptele lor sunt identice cu ale unoroameni lipsiţi de credinţă, uitând decuvintele Mântuitorului:Cine se va ruşi-na de Mine în faţa oamenilor, mă voiruşina şi Eu de ei înaintea Tatălui Meu.De asemenea, monahii aleg săducă o viaţă în smerenie, făcând o măr-turisire continuă a vieţii în Hristos, printrăirea credinţei şi respectarea voturilorpe care le depun la intrarea în mona-hism. Acest mod de viaţă este, pe de oparte, o mărturisire de credinţă a celorcare vor să ducă un mod de viaţă des-ăvârşită în Hristos, iar pe de altă parte,asumarea unui martiriu permanent prinlupta faţă de ispitele care vinde la lume,de la trup şi de la diavol. Pentru viaţasfântă şi experienţa duhovnicească acu-mulată, monahii sunt modele de vie-ţuire creştină pentru cei din societate, demulte ori devenind îndrumători spiri-tuali ai celor care îl caută pe Dumnezeu.Unul dintre modelele de asumareşi mărturisire a lui Hristos îl vedem înviaţa celui mai mare bărbat născut dinfemeie, Sfântul Ioan Botezătorul, carechema la pocăinţă, mărturisind mereuAdevărul, nepregetând să-şi dea viaţapentru El. De aceea, Înaintemergătorulşi Botezătorul Domnului este un modelde mărturisire a credinţei pentru toategeneraţiile, până la sfârşitul veacurilor,dar şi un rugător înaintea tronului Preas-fintei Treimi pentru cei care îşi asumăun mod de vieţuire autentic creştină.Conştienţi de faptul că întreagaviaţă este o trăire cu încredinţarea că înfiecare clipă Dumnezeu este prezent şiîmpreună-lucrător cu noi, indiferent destatutul social, profesional sau familial încare ne aflăm, înţelegem că împlinireacelei mai mari porunci din Lege repre-zintă o mărturisire permanentă a cre-dinţei în relaţia cu semenii şi cu Mân-tuitorul Hristos, unind imanentul cutranscendentul şi pe oameni întreolaltă.În concluzie, noi, creştinii, sun-tem chemaţi la o trăire permanentă acredinţei în lumea în care trăim, făcân-du-ne tuturor toate pentru ca pe toţi să-i dobândim, mărturisind Adevărul şiavând nădejdea că nu vom fi dezamă-giţi în credinţa noastră, ci vom fi încu-nunaţi de Dumnezeu, aşa cum au fosttoţi martirii şi eroii neamului.Pr. Prof. Dacian-Emilian Nan

Biserica și atitudinea Ei față de persecuții
Martirajul ca mod de păstrare și mărturisire a dreptei credințe

Urmare din pagina 1Biserica Bănăţeană a fostprezentată la Alba-Iulia prin cei doiepiscopi: Ioan Ignatie Papp al Araduluişi dr. Miron Cristea al Caransebeşului,protopopii în funcţiune şi preoţii: IoanOprea din Timişoara, Ioan Pepa dinBuziaş, Fabriţiu Mănuilă din Lipova,Mihail Jivanga din Ciacova, GeorgeMunteanu din Lugoj, Sebastian Olarudin Făget, dr. Andrei Ghidiu dinCaransebeş, dr. Lazăr Iacob din Oraviţa,Mihail Gaşpar din Bocşa Montană, dr.Laurean Luca din Arad şi dr. Ioan Sârbudin Oraviţa.Consistoriile eparhiale au avut careprezentanţi: Valeriu Giurgiu (Lugoj),dr. Gheorghe Ciuhandu (Arad), dr.Dimitrie Sârbu (Chişineu-Criş), dr.Cornel Corneanu (Caransebeş). Din

partea Insitutelor teologice: prof. dr.Teodor Botiş (Arad) şi prof. SabinEvoluţian (Caransebeş).Alături de protopopi, reprezentaţi aiConsistoriilor şi ai Institutelor teologiceau fost şi preoţi şi profesorireprezentanţi ai comunelor bisericeşti:diac. dr. Lazăr Iacob din Arad, dr. VasileGoldiş, dr. Gheorghe Lungu, dr.Nicolae Popovici, Traian Golumba, dr.Ioan Roşiu, alţii au trimis telegrame deadeziune: arhiereul Filaret Musta,protosinghel dr. Traian Bădescu şi dr.Iosif Olariu, dr. Dimitrie Cioloca, dr.Constantin Popasu. Din Marele SfatNaţional au făcut parte şi bănăţenii:Ioan Ignatie Papp, Miron Cristea,Traian Frenţiu (Lugoj), dr. AndreiGhidiu, dr. Petru Barbu, dr. AvramImbroane.

La 1 decembrie 1918 a fostprezentă şi preoţimea hunedoreană,protopopii dr. Cornel Popescuîmpreună cu ceilalţi protopopi, aiDobrei, Geoagiului, Orăştiei şiBradului, apoi cei uniţi din Hunedoara,Bobâlna, Orăştie, Baia de Criş, Lupenişi Sarmisegetuza.La 14 decembrie 1919 o delegaţiea Marelui Sfatului Naţional a plecat laBucureşti unde a prezentat regeluiFerdinand actul unirii. Din parteaBanatului încă ocupat de maghiari auparticipat dr. Ioan Sârbu şi dr. AvramImbroane care era preşedintele ,,Ligiibănăţene” pentru eliberare şi unire.Despre rolul preoţimii putemconcluziona faptul că preoţimearomânească a fost întotdeauna alături depoporul aflat nu de puţine ori în

momente de răscruce sprijinindu-iaspiraţiile.[1] Aurel Cosma, ,,Bisericaromânească din Banat şi Unirea de laAlba-Iulia”, în rev. ,,MitropoliaBanatului”, 1968, nr. 10-12, p. 597. (Seva prescurta în continuare Bisericaromânească din Banat...)[2] Mircea Păcurariu, IstoriaBisericii Ortodoxe Române, vol. III,Editura Institutului Biblic şi de Misiuneal Bisericii Ortodoxe Române,Bucureşti, 1994, p. 372.[3] Mircea Păcurariu, op. cit., p.372.[4]Mircea Păcurariu, ,,ContribuţiaBisericii la realizarea Actului Unirii dela 1 decembrie 1918”, în rev. ,,BisericaOrtodoxă Română”, 1978, nr. 10-12, p.1251. (Se va prescurta în

continuare Contribuţia Bisericii larealizarea Actului Unirii...).[5] Mircea Păcurariu, ,,ContribuţiaBisericii la realizarea Actului Unirii...”, p. 1252.[6]Mircea Păcurariu,op.cit.,p. 1252.[7] Ibidem.[8] Aurel Cosma, ,,Bisericaromânească din Banat...,”, p. 601.[9] †Nicolae Mladin, ,,1918. Şasedecenii de la unirea Transilvaniei cuRomânia”, în rev. ,,MitropoliaArdealului”, 1978, nr. 10-12, p. 705.[10] Graţian C. Mărcuş, V.Veţişanu, ,,Sălăjenii în lupta pentrudezrobire şi unire” în rev. ,,MitropoliaArdealului”, 1978, nr. 10-12, p. 768.[11]Titus L. Roşu,Sătmarul în luptapentru libertate şi unitate naţională, înrev. ,,Mitropolia Ardealului”, 1978, nr.10-12, p. 774. 
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Prestigioasa editură ieșeană Doxo-logia, în a doua partea a anului 2017, ascos de sub tipar o valoroasă carte,care deși aflată la a doua ediție, repre-zintă un eveniment editorial în spațiulteologic românesc. Apărută în colecția„Epistime”, cu nr. 27, volumul însu-mează 670 de pagini, în condiții gra-fice deosebite, forma exterioară dez-văluind conținutul, iar ambele oferindvolumului statutul de veritabil tratatteologic. Autorul acestui tratat, Pr.Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, este titu-larul catedrei de Teologie Dogmaticăşi Apologetică ortodoxă din cadrulFacultății de Teologie „Ilarion V.Felea” din Arad, nume de altfel bine-cunoscut și consacrat în teologiaromânească dar și în latura dogmati-că a teologiei ortodoxe din afara ţării.Importanța și noutatea acestui tratatrezidă din tematica abordată, inedităîn teologia românească și în ceapanortodoxă, dar mai ales din anver-gura și profunzimea tematicii, pre-cum și din organizarea și sistematiza-rea întregului conținut.Metoda de lucru oferă originalita-te prezentei lucrări, putând fi privită atâtistoric cât și teologic. Acesta, deoarece,autorul tratează gândirea dogmatică ateologilor români din perspectivă feno-menologică interpretând în contextulteologic și social al epocii, operele șigândirea dogmatico-teologică ale aces-tora. Perioada de timp nu este una foar-te extinsă –a doua jumătatea a sec. XXși începutul sec. XXI – însă extrem decondensată, cu mari realizări și afirmăriîn domeniul Teologiei Dogmaticeromânești. O simplă parcurgere acuprinsului cărții oferă o imagineexhaustivă a gândirii și evoluției Teo-logiei Dogmatice românești, o atentă șiminuțioasă radiografiere a acesteia, darși o pertinentă și academică analiză ateologilor dogmatiști români, a opereilor și a viziunii teologice a acestora.

Impresionanta bibliografiefolosită de autor certifică valoarea teo-logică și istorică a tratatului, faptul căprezentul volum este rodul unei labo-rioase, extinse și îndelungate cercetări.De fapt, autorul parcurge tot materia-lul tipărit referitor la tema abordată,operele teologilor dogmatiști, studii,articole, recenzii, comentarii, tot ce s-a scris și publicat din anii ‘50 încoa-ce referitor la teologia dogmatică. Oastfel de anvergură impune tratatuluide față o necesitate a prezenței lui înstudiului teologiei românești, precumși în afara granițelor teologiei româ-nești, în ortodoxia ecumenică, dar și înmediile apusene, catolice și protes-tante.Cum era și firesc, tratatul sedeschide printr-un capitol consacratmișcării neopatristice din a doua jumă-tate a sec. XX, în special a receptăriiacestei mișcări în Teologia Dogmaticăortodoxă greacă, rusă, sârbă și bulgară.Fiecărei națiuni ortodoxe i se prezintăcadrul general, istoric și teologic, pre-cum și reprezentanții de seamă. Acestcapitol oferă o viziune de ansamblu

pentru a putea fi integrată și TeologiaDogmatică Ortodoxă română.Capitolul II prezintă cadrul generalal Teologiei Dogmatice românești, maiconcret, obiectivele teologice-misio-nare, provocările oferite de noul con-text istoric și social, proiectele, per-spectivele și direcțiile acesteia,ajungând la zi prin prezentarea primu-lui Colocviu de Teologie Dogmaticăortodoxă din România, precum și dis-puta în jurul Manualului de Dogmati-că. Același capitol prezintă marea rea-lizare a Teologiei Dogmatice româneștiși anume primul Simpozion Interna-țional de Teologie Dogmatică cu par-ticipare panortodoxă, precum și înfii-nțarea Asociației Internaționale aDogmatiștilor Ortodocși.Capitolul III, cel mai extins ca șiconținut și care de fapt reprezintă ese-nța tratatului, supune analizei istorice șiteologice, în ordine cronologică, dog-matiștii ortodocși români din a douajumătate a sec. XX și începutul sec.XXI, tratând nu mai puțin de 28 deteologi români cu contribuții din celemai variate în domeniul TeologieiDogmatice. Primul care deschide lisateste părintele Dumitru Stăniloae, înnoi-torul Teologiei românești. Alte numede rezonanță urmează în abordareadinamicului și ingeniosului autor, pre-cum: Nicolae Chițescu, Isidor Todoran,Petru Rezuș, Ioan Bria, DumitruPopescu, Dumitru Radu, marii profe-sori de Teologie Dogmatică din a douajumătate a sec XX, binecunoscuți șiconsacrați în spațiul teologiei româ-nești și panortodoxe, ba chiar și înmediile ecumenice apusene. Urmeazăpleiada profesorilor și teologilor dinultimele decade ale sec. XX și primadecadă a sec. XXI, precum: Ioan Icăsen., Ilie Moldovan, Ștefan Sandu,George Remete, Valer Bel, ȘtefanBuchiu, Ioan Tulcan, Sterea Tache,Vasile Citirigă, Dumitru Megheșan.

Nu lipsește nici eruditul teolog și pro-fesor Ioan I. Ică jr., dar nici figuri deierarhi teologi precum IPS Irineu Popa,Mitropolitul Olteniei. O deosebită ate-nție este acordată de către autor PFPărinte DanielCiobotea, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române, teolog demare anvergură, cu o considerabilăoperă teologică, misionară, ecumenicăși apologetică. Șirul noilor profesoride teologie și dogmatiști vine să înche-ie tratatul de față, cum ar fi: Ioan Stoi-ca, Vasile Cristescu, Nicolae Moșoiu,Adrian Lemeni, Doru Costache, Cor-nel Toma.De remarcat că fiecare teolog șidogmatist abordat urmează un cadrustandard, în care se prezintă cadrulgeneral al abordărilor teologice, pre-cum și coordonatele fundamentale aleoperei teologice. Dar cadrul acestastandard, formal oarecum, este depășitprin prezentarea particularităților ope-rei teologice a fiecărui dogmatist înparte. Se evidențiază clar liniile direc-toare ale gândirii teologice a fiecăruidogmatist și totodată aspectele ese-nțiale și novatoare ale teologiei lor.Această abordare descoperă remarca-bila forță sintetizatoare a părintelui pro-fesor, ceea ce și oferă acestui tratat sta-tutul de sinteză dogmatică a teologieiromânești. Fiecare prezentarea a teo-logilor dogmatiști se încheie cu o adu-cere în actualitate a operei și gândirii lorteologice, printr-un subcapitol care tra-tează receptarea operei teologice. Dinnou, element de unicitate și noutate aacestui tratat, ceea ce-i oferă un plus devaloare.Prezentarea și desfășurarea între-gului conținut este redactată în duhulînnoitor și duhovnicesc al teologiei, înunitatea eclezial-sacramentală dintredogmă-cult-spiritualitate, un ampluproces de redescoperire și valorificarea izvoarelor biblice și patristice și aliteraturii de specialitate. Cartea sur-

prinde frământările și devenirile teolo-giei românești din a doua jumătatea aveacului trecut și primele decade alemileniului al treilea, văzute prin prismamarilor frământări ale istoriei, culturiiși societății umane moderne și pos-tmoderne, în întreaga lor dinamică,fiind și un răspuns indirect la provocă-rile și situația lumii de azi.Modul abordării unei astfel detematici, deschide noi perspective înteologia românească și panortodoxă,demne de urmat la toate disciplineleTeologiei, o astfel de sinteză și viziu-ne fiind mai mult decât salutară și nece-sară în recuperarea și redescoperireaTeologiei în general și a celei româ-nești, în special. Mai mult, cartea des-chide Teologia românească spre Teo-logia panortodoxă și spre mediileapusene catolice și protestante, carecunosc atât de puțin specificul Teolo-giei românești. Modul sintetic și siste-matic asumat de autor oferă tratatuluide față acest caracter de „carte de vizi-tă” a Teologie românești, cu precăde-re a celei dogmatice, care în fond, con-stituie esența mărturisirii de credință.Cu nimic mai prejos decât cele-brele tratate de istorie a dogmelor dinspațiul apusean, dar și din spațiul orto-dox, cu precădere cel grecesc, tratatulprezentat poate fi caracterizat astfel:original, inedit, riguros, științific și aca-demic, toate aceste caracteristici fiindasumate de către autor în mod eclezialintegrator. Protos. lect. dr.Nicolae M. Tang*Pr. Prof. Univ. Dr. CristinelIoja, DOGMATICĂ ȘI DOGMA-TIȘTI. Prolegomena privind aprofun-darea Teologiei Dogmatice Ortodoxeîn România în a doua jumătate a seco-lului al XX-lea și începutul secolului alXXI-lea, Ediția a II-a revizuită și adău-gită, Editura Doxologia, Iași, 2017,ISBN: 978-606-666-654-1, 670 p.

Recenzie: DOGMATICĂ ȘI DOGMATIȘTI. Prolegomena privindaprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a douajumătate a secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea,Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Doxologia, Iași, 2017, ISBN: 978-606-666-654-1, 670 p.

În ziua de 15 februarie 2018, înSala Sinodală din Reședința Patri-arhală, sub președinția Preafericit-ului Părinte Patriarh Daniel, a avutloc ședința de lucru a SfântuluiSinod al Bisericii OrtodoxeRomâne.În cadrul acestei ședințe a avutloc alegerea Arhiereului-vicar alEpiscopiei Ortodoxe Române a Ital-iei și a Arhiereului-vicar al EpiscopieiOrtodoxe Române a Spaniei și Por-tugaliei.Sfântul Sinod l-a ales prin votsecret pe Preacuviosul Părinte Arhi-mandrit Atanasie (Tudor) Rusnac caArhiereu-vicar al Episcopiei Orto-doxe Române a Italiei. NoulArhiereu-vicar va purta titulaturaPreasfințitul Părinte Atanasie de Bog-dania.De asemenea, Sfântul Sinod l-aales prin vot secret pe PreacuviosulPărinte Arhimandrit Teofil (Petru)Roman ca Arhiereu-vicar al Epis-copiei Ortodoxe Române a Spaniei șiPortugaliei. Noul Arhiereu-vicar vapurta titulatura Preasfințitul PărinteTeofil de Iberia.

În cadrul aceleiași ședințe au fostluate și alte hotărâri, dintre careamintim:• A fost completată tematica oma-gială și comemorativă a anului 2018„Anul omagial al unității de credințăși de neam și Anul comemorativ alfăuritorilor Marii Uniri din 1918” cuun nou capitol: Consecințele MariiUniri. Lumini de Centenar: moșten-itori și fructificatori ai Marii Uniritimp de 100 de ani.Vor fi evidențiate astfel personal-itățile care prin realizările lor au fruc-tificat acest mare moment al istorieinoastre naționale, ctitori de lăcașuride cult, promotori și apărători ai cul-turii, spiritualității și educației creștineromânești.• În contextul Anului Cente-narului 2018, Sfântul Sinod încura-jează intensificarea programelor pas-torale, culturale și spirituale depromovare a unității de credință și deneam în comunitățile ortodoxeromânești din afara României, înspecial folosirea limbii române încultul divin, în activitățile cu tinere-tul și în familie.

• Având în vedere contribuția Bis-ericii la promovarea unei educațiipentru unitate și demnitate naționalăs-a luat hotărârea ca Centreleeparhiale să continue oferirea spri-jinului financiar și material unitățilorșcolare care au nevoie de reparație,renovare și dotare.• Întrucât activitățile culturale șiartistice desfășurate în lăcașurile decult, pot provoca tendințe de auto-secularizare a spațiului sacru din Bis-erica Ortodoxă Română, Sfântul

Sinod stabilește ca aceste activitățiculturale să fie organizate în alte spațiiale parohiilor, sau în spații publiceînchiriate pentru acest scop.• Filmările în lăcașurile de cultvor fi realizate doar cu acordul Cen-trelor eparhiale și numai în cazurile încare se dorește evidențierea patrimo-niului liturgic și arhitectural-istoric alrespectivelor Biserici. La fel, trans-miterea în direct pe internet a slujbe-lor din biserici va fi realizată doar cuacordul Centrelor eparhiale, cu oblig-

ația respectării normelor liturgice șitipiconale.• A fost aprobată înscrierea în cal-endarul Bisericii Ortodoxe Române,începând cu anul 2019, a pomeniriiSfintei Matrona de la Moscova, cuzi de prăznuire în data de 2 mai;• De asemenea, a fost aprobatăînscrierea în calendarul Bisericii Orto-doxe Române, începând cu anul 2019,a cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Dom-nului – Siriaca de la MănăstireaGhighiu din Arhiepiscopia Bucu -reștilor în ziua praznicului IzvoruluiTămăduirii. Au fost aprobate și tex-tele Acatistului și Slujbei SfinteiIcoane a Maicii Domnului – Siriaca.• A fost aprobat textul Acatistuluiși al Slujbei Sfinților Mc. Claudiu,Castor, Sempronian și Nicostrat (9noiembrie) și cele ale Sfinților 26 deMucenici din Goția (26 martie). Deasemenea, au fost aprobate și textelea două Acatiste, anume Acatistul Sf.Apostol și Evanghelist Luca (18octombrie) și cel al Acatistului Sf.Mc. Hristofor (9 mai).Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Duminica Întoarcerii fiu-lui risipitor în ParohiaArad-Micalaca Veche I

În cea de-a doua duminică dinTriod, a Întoarcerii Fiului risipitor,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, însoțit depărintele Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial bisericesc, a fostprezent în mijlocul credincioşilorParohiei Arad-Micalaca Veche I,Protopopiatul Arad. Cu acest prilej,Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit SfântaLiturghie arhierească în biserica cuhramul ,,Sfântul Mare Mc. Gheo-rghe”, înconjurat fiind de un sobor deslujitori, la slujbă participând unnumăr mare de credincioşi.Chiriarhul a împărtăşit credin-cioşilor prezenţi un părintesc cuvântde învăţătură despre ,,Păcat șipocăință” (cf.citirilor scripturisticeale duminicii: I Cor. 6; Lc. 15), anal-izând legătura dintre libertate, voință,conștiință și har, cu îndemnul Bis-ericii pentru perioada Triodului,privind întoarcerea de pe căi greșitespre îndreptarea vieții.În final, părintele paroh PavelGoldiș a mulţumit Ierarhului pentrubucuria prilejuită prin acest popas desuflet în mijloc parohienilor, iarChiriarhul a binecuvântat şi felicitatcredincioşii prezenţi la slujbă.
Slujire arhierească și sfințire de capelă mortuară în ParohiaGhioroc
În Duminica ÎnfricoșătoareiJudecăți, 11 februarie 2018, credin-cioșii Parohiei Ghioroc, Pro-topopiatul Lipova, au avut bucuriade-al avea în mijlocul lor pe Înalt-preasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului. Chiriarhularădean a fost așteptat în fața bis-ericii de Părintele Mircea Șirian, sec-retar al Protopopiatului Lipova, carea adresat și un cuvânt de bun venit,de Părintele Paroh Mircea Cioroga-riu, de oficialitățile locale și de tineriîmbrăcați în costume popularelocale. După aceasta, ÎnaltpreasfințiaSa a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească în biserica parohială cuhramul ,,Sf.M. Mc. Dimitrie”, încon-jurat de un sobor de preoți și diaconi.Din sobor au făcut parte PărinteleMircea Șirian, Părintele Protos.Emanuel Cucu de la MănăstireaFeredeu, Părintele paroh MirceaCiorogariu, Părintele Bogdan Onețde la Parohia Mândruloc și Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.În cuvântul de învățătură, Chiri-arhul a vorbit despre ,,Milostivirea șidreptatea dumnezeiască” (pe bazacitirilor scripturistice ale duminicii: ICor. 8-9; Matei 25) ca însușiri dom-inante în judecarea faptelor săvârșiteîn viața omenescă, cu osebire la jude-cata înfricoșată sau din urmă.Cunoscând atributele divine seînțelege că Dumnezeu judecă înbunătatea Sa părintească dar și cudreptatea Sa, dând răsplătire veșnicăspre fericire sau osândă. Credinciosultrebuie să fie cu luare aminte laîndemnul propriei conștiințe privindpurtarea sa; citirile zilei reco-mandând omenia, dragostea față desemeni, pentru a-i fi mai aproape în

nevoile vieții spre adevărata comu-niune în care Hristos Domnul estemereu prezent, toți luând, evitândsminteala sau nepotrivirea, întrucâtDumnezeu vrea mântuirea tuturor.Sfânta Cruce, potrivit și iconografieiși imnografiei, devine cumpăna drep-tății prin jertfa mântuitoare. Așezareape biserică, cum este momentul defață în această parohie, arată Casalui Dumnezeu, a Împăratului lumii,în care stăpânește tot binele și drep-tatea pentru veșnicie, a subliniatÎnaltpreasfinția Sa.La finalul sfintei slujbe, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei asăvârșit rânduiala sfințirii crucilorcare vor fi așezate pe biserică.După aceasta, Chiriarhul a ofici-at slujba de sfințire a Capelei mortu-are ridicată în cimitir prin grijaautorităților locale.La final Pr. Paroh MirceaCiorogariu a mulțumit Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, pentruacest popas de suflet în mijloculcredincioșilor din Ghioroc și pentrubinecuvântările oferite, precum șituturor oficialităților, domnului IustinCionca, președintele ConsiliuluiJudețean Arad, domnului CorneliuPopi-Morodan, primarul ComuneiGhioroc și credincioșilor prezenți.
Slujire arhierească șibinecuvântare de lucrăriîn Parohia Odvoș
În Duminica Izgonirii lui Adamdin Rai, 18 februarie 2018, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a efectuat ovizită chiriarhală pe Valea Mureșului,în Parohia Odvoș, ProtopopiatulLipova. Cu acest prilej, Chiriarhularădean a săvârșit Sfânta Liturghiearhierească în biserica parohială cuhramul ,,Buna Vestire”, înconjuratde un sobor de slujitori, în prezențaoficialităților județene și locale și anumeroși credincioși. Din sobor aufăcut parte Pr. Mircea Șirian, secre-tar al Protopopiatului Lipova, Pr.Gheorghe Cora, din Parohia Milo-va, Pr. paroh Cosmin Corâci și Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.La momentul rânduit, Înalt-preasfinția Sa a a adresat credin-cioșilor prezenți un cuvânt de învăță-tură despre ,,Vremea postului spreziua Învierii”, în care a făcut referirela citirile scripturistice ale duminicii(Rom. 13-14; Matei 6), cu îndem-nurile la stăruința în săvârșireabinelui în curgerea Postului SfintelorPaști, prin trezirea conștiinței șicugetarea la mijloacele de înălțaresufletească.În cadrul acestei slujiri, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei asăvârșit slujba de sfințire a lucrărilorinterioare efectuate la lăcașul de cultși de renovare la casa parohială.La finalul Sfintei Liturghii, Preo-tul Cosmin Corâci, pentru frumoasalucrare administrativ pastorală des-fășurată în parohie și în semn deapreciere din partea Chiriarhului, afost hirotesit întru iconom.Părintele paroh a mulțumit Înalt-preasfințitului Părinte Timotei pentruslujire și pentru distincția oferită, și înmod special pentru binecuvântareapărintească oferită parohienilor laînceputul Postului cel Mare, precumși tuturor oficialităților și credin-cioșilor prezenți la această sărbătoarea parohiei.

Slujba Canonului cel Mare săvârșită deIPS Timotei
În primele patru zile din săp-tămâna întâi a Postului Mare, cred-incioşii arădeni au participat cu multăevlavie, la Slujba Pavecerniţei Mari,în cadrul căreia s-a citit unul din celemai pătrunzătoare poeme religioase,scrise pentru uzul cultului Ortodox,Canonul cel Mare al SfântuluiAndrei Criteanul.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, a fostprezent în aceste zile la bisericilecentrale din municipiu, rugându-sealături de credincioşii arădeni la acestînceput de drum duhovnicesc.Astfel în prima zi a Canonuluicel Mare, Înaltpreasfinţia Sa a slujitla Catedrala Veche din Arad. În zilelede marți și miercuri, Înaltpreasfinţi-tul Timotei, Arhiepiscopul Araduluia luat parte la slujba Canonului celMare sau a Sfântului Andrei Critean-ul, la Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad.În cea de-a patra seară aCanonului, Chiriarhul arădean a fostprezent în mijlocul teologilor şi sem-inariştilor arădeni, la Paraclisul Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” din Arad, urmând tradiţiaformată deja de mai mult timp, princare, prima săptămână din Postul celMare este săptămâna duhovniceascăa studenţilor teologi şi a dascăliloracestei instituţii de învăţământ teo-logic.La aceste slujbe, ÎnaltpreasfințiaSa a vorbit credincioșilor prezențidespre Canonul cel Mare al Sf.Andrei Criteanul, care se citeşte înperioada Postului Mare, care reprez-intă una dintre treptele pocăinţei ceconduc spre Ziua Învierii Mântu-itorului Hristos.Slujba Canonului cel Mare s-asăvârşit de către slujitorii sfinteloraltare în aproape toate mănăstirile şiparohiile din cuprinsul eparhiei, iarcredincioşii au luat parte în numărfoarte mare la această slujbă carereprezintă una dintre treptelepocăinţei ce conduc spre SfintelePaști.
Canonul cel Maresăvârșit de Chiriarhul arădean în Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad

Urmând tradiţia consacrată dejala Facultatea de Teologie „Ilarion V.Felea”, prima săptămână din Postulcel Mare este săptămâna duhov -

nicească a studenţilor teologi şi adascălilor acestei instituţii teologice.În acest sens, în Paraclisul studenţilordin curtea Facultăţii, în fiecare dintreserile acestei săptămâni a fostsăvârşită rânduiala Pavecerniţei celeiMari împreunată cu cât o parte aCanonului celui Mare de pocăinţă alSfântului Andrei Criteanul, aşa cumprevede rânduiala liturgică a Triodu-lui. Joi seara, ultima parte a Canonu-lui celui Mare al Sfântului Andrei

Criteanul, urmată în mod obişnuit derânduiala Pavecerniţei Mari a fostsăvârşită de către ÎntâistătătorulEparhiei noastre, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Dr. Timotei Seviciu, încon-jurat de soborul părinţilor profesori aiFacultăţii, în frunte cu părinteleDecan, Prof. univ. Dr. Cristinel Ioja.La sfârşitul slujbei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei a rostitşi un bogat cuvânt de învăţătură,referindu-se la semnificaţia teologicăşi duhovnicească a rânduielilor litur-gice ale primei săptămâni, dar şi dinîntreaga perioadă a Postului celuiMare, care au rolul de sfinţi viaţanoastră, susţinându-ne în întregulparcurs al nevoinţelor duhovniceştipe drumul Postului celui Mare,arătând că în această perioadă sluj-bele obişnuite ale fiecărei Bisericiurmează îndeaproape tipicul mona-hal, pentru că şi ostenelileduhovniceşti la care îi provoacă pecreştini Postul cel Mare sunt comunecu idealurile vieţii monahului, şianume sfinţirea vieţii şi mântuireasufletului. Înaltpreasfinția Sa s-areferit mai apoi la Canonul cel Mareca normă, ca măsură pentru viețuireaduhovnicească a creștinului în vre-mea Postului celui Mare, dezvoltândconținuturile sale teologic-pedagog-ice, dar și istoria formării sale șiimpunerii în rânduiala liturgică a Bis-ericii. La finalul slujbei, PărinteleDecan al Facultăţii a mulţumit înmod deosebit ÎnaltpreafinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei pentrucă a poposit în mijlocul profesorilorşi studenţilor Facultăţii de Teologiearădene, încununând săptămânaduhovnicească de la începutul Pos-tului celui Mare, prin rugăciunea şicuvântul profund duhovnicesc alÎnaltpreasfiunţiei Sale. Episcopul, aarătat Părintele Decan, reprezintăpentru teologie şi pentru teologi, darși pentru toți credincioșii Bisericiimăsura unității lor cu Hristos, înascultare și smerenie, pentruîmplinirea trebuințelor lorduhovnicești. Nădăjduim într-oîntărire duhovnicească pe caleapostirii care va rodi în bucuria Sfin-

tei Învieri a Mântuitorului, atât a pro-fesorilor, cât şi a studenţilor Facultăţiinoastre de Teologie, prinîmpărtăşirea de harul slujbelorsăvârşite acum la început de Post,dar şi din bogăţia cuvintelorduhovniceşti adresate celor din bis-erică în aceste seri binecuvântate.
Duminica Ortodoxieisărbătorită la CatedralaArhiepiscopală din Arad
În Duminica Ortodoxiei, primadin Postul Mare, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit SfântaLiturghie a Sfântului Vasile celMare în Catedrala Arhiepiscopalădin Arad, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi şi în prezenţa anumeroşi credincioşi. Din sobor aufăcut parte Pr. Gheorghe Gogan, Pr.Mircea Cricovean, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial, Arhid.Florin Sirca, inspector de religie încadrul IȘJ Arad, Arhid. ClaudiuCondurache și Arhid. AlexandruTiulea.În cuvântul de învăţătură, Înalt-preasfinţia Sa a vorbit despre ,,Cin-stirea sfintelor icoane”, arătând fru-musețea picturii noii catedrale, cuexemplificare directă a iconografieicare este în stadiu de finalizare, dar șia celorlalte biserici din municipiucare se află în stadiu de pictare saurestaurare, unele chiar finalizate. Prinaceasta credinciosul simte mereuprezența lui Dumnezeu și a sfinților,tinzând să devină și el icoană șimodel de credință și faptăcreștinească. Totodată, Chiriarhul afăcut o introducere la citirea Pas-toralei Sfântului Sinod al BOR laDuminica Ortodoxiei.În cadrul Sfintei Liturghii, părin-tele Gheorghe Gogan a dat citire Pas-toralei Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române la DuminicaOrtodoxiei.La Sfânta Liturghie au participatnumeroşi credincioşi, foarte mulţidintre aceştia împărtăşindu-se cuSfintele Taine.La terminarea slujbei, sutele decredincioşi prezenţi s-au bucurat deprimirea binecuvântării arhiereşti laînceputul Postului Mare.

AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL
Praznicul ÎntâmpinăriiDomnului, la MănăstireaHodoș-Bodrog

În ziua Sărbătorii ÎntâmpinăriiDomnului, obştea sfintei mănăstiriHodoş-Bodrog a avut deosebitabucurie de a-l avea în mijlocul lorpe Preasfinţitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului. La orele dimineţii,Preasfinţia Sa a fost întâmpinat deobştea sfintei mănăstiri în frunte cuPreacuviosul Părinte stareţ protos.Grigorie Timiş, precum şi denumeroşi credincioşi care frecven-tează mănăstirea.Cu acest prilej, Preasfinţia Sa asăvârşit în biserica nouă cu hramul,,Pogorârea Sfântului Duh” SfântaLiturghie arhierească înconjurat deun numeros sobor de preoţi şi dia-coni. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Din sobor au făcut parte: Arhim.Teofan Mada, vicar administrativ șiexarh, Protos. Grigorie Timiș,starețul mănăstirii, Arhim. NestorIovan, Protos. Iustin Popovici, con-silier cultural la Centrul Eparhial,Protos. Clement Iordache, Protos.Chiril Mihalyi, Ierom. VeniaminStan, Preot pensionar Ioan Gaga,Arhid. Mircea Proteasa, Arhid. Ghe-orghe Lehaci și Ierod. Varlaam Frîn-cu. În cuvântul de învăţătură, cureferire la citirile scripturistice alesărbătorii: Evrei 2, Luca 2, Preas-fințitul Emilian a vorbit celorprezenți despre faptul că laîmplinirea celor patruzeci de ziledupă Naștere, Pruncul Hristos a fostluat de Fecioara Maria și DreptulIosif și a fost dus la templul dinIerusalim, aducând odată cu el șidarurile cele după obicei. Aici, Prun-cul a fost întâmpinat de DreptulSimeon, care, după ce L-a luat înbrațe a rostit acea prorocie rostităpână astăzi în slujbele Bisericii noas-tre: ,,Acum slobozește pe robul Tău,Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace;că au văzut ochii mei mântuirea Ta,pe care ai gătit-o înaintea feței tutur-or popoarelor…” (Lc. 2, 29-31), șicele pe care Evanghelia le măr-turisește în continuare. De aseme-nea, Ierarhul a explicat că aceastăÎntâmpinare nu se reduce doar la per-soana Dreptului Simeon ci prin el L-a întâmpinat lumea întreagă, șifiecare dintre noi. Dacă Hristos caPrunc a fost adus la Templu spre a fiîntâmpinat, acum ca Mântuitor,prezent în Sfintele Biserici, necheamă să venim și noi în întâmp-inarea Sa, așa cum am făcut și noiastăzi și o facem de fiecare dată cândparticipăm la Sfintele Slujbe ale Bis-ericii, a subliniat Preasfinția Sa.Răspunsurile la strană au fostdate de un grup de studenți de la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilari-on V. Felea” din Arad, condus deProtos. dr. Nicolae Tang, lector uni-versitar la această școala amintită șiviețuitor la Mănăstirea Hodoș-Bodrog.La finalul slujbei, părinteleArhim. Teofan Mada, a mulţumit Ier-arhului pentru prezenţa în mijloculobştii, dar şi pentru bucuria oferitănumeroşilor pelerini prezenţi prinslujirea Sfintei Liturghii, adresândPreasfinţiei Sale urări de viaţăîndelungată, sănătate şi realizăribogate în slujirea arhierească pe toateplanurile de activitate.La agapa oferită în trapeza mănă-stirii au luat parte și copii de laDGASPC Arad, însoțiți de domnulSorin Roșca.
Slujire arhierească în Parohia Sânnicolau Mic
În Duminica a 34-a după Rusalii(a Fiului risipitor), credincioşii paro-hiei arădene Sânnicolau Mic, Pro-topopiatul Arad, au trăit clipe dealeasă sărbătoare. La orele dimineţii,credincioşii parohiei, în frunte cupreotul paroh Gheorghe Gligor, s-auadunat în faţa bisericii pentru a-lîntâmpina pe Preasfinţitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului. Cu acestprilej, ierarhul a oficiat SfântaLiturghie arhierească în bisericaparohială cu hramul ,,Sfântul MareMc. Gheorghe”, înconjurat desoborul de preoți și diaconi şi în

prezenţa oficialităţilor locale şi amulţimii de credincioşi. Din soborau făcut parte: Părintele FlaviusPetcuț, protopopul Aradului, PreotulParoh Gheorghe Gligor, PreotulCălin Dragoș de la Parohia Olari,Arhid. Mircea Proteasa și Arhid.Gheorghe Lehaci.La momentul rânduit, PreasfințiaSa a adresat credincioșilor prezențiun bogat cuvânt de învățătură, pebaza citirilor scripturistice aleduminicii: I Cor. 6 și Luca 15 și a tex-telor imnografice alcătuite pentru ceade-a doua duminică din Triod, carene arată modelul de pocăință a Fiu-lui risipitor. De altfel, în întreagaperioadă a Triodului, prin efortulascetic al Postului Mare, putemvedea drumul de întoarcere a celuipăcătos, după ani de rătăcire, la Tatălcel ceresc. Părintele ceresc ne cere săne pregătim trupește și sufleteștepentru a lua parte la cina euharistică.În acest fel, ne predăm brațeloriubitoare ale Tatălui ceresc, Carealeargă să ne primească pe toți, după,,venirea în sine” și întoarcerea dinpăcat, a subliniat Preasfinția Sa.La sfânta slujbă a participat șidomnul Sergiu Bîlcea, vicepreșed-intele Consiliului Județean Arad.După săvârşirea Sfintei Liturghii,Preasfinția Sa, însoțit de PărinteleProtopop, de Preotul Paroh și de alțicredincioși a vizitat noua Capelămortuară din cimitirul parohiei.Părintele paroh a mulțumit Preas-fințitului Emilian pentru acest popasduhovnicesc în Parohia SânnicolauMic și tuturor credincioșilor care auparticipat la Sfânta Liturghie.
Slujire arhierească în Parohia Șagu

În Duminica ÎnfricoșătoareiJudecăți, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului a poposit înParohia Șagu, Protopopiatul Arad.Cu acest prilej, Preasfinția Sa asăvârșit Sfânta Liturghie în bisericaparohială cu hramurile ,,IntrareaMântuitorului în Ierusalim” și ,,Sfân-ta Cuv. Parascheva”, înconjurat deun sobor de preoți și diaconi și înprezența a numeroși credincioși. Dinsobor au făcut parte: Părintele Conf.Univ. Dr. Lucian Farcașiu, de la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilari-on V. Felea” din Arad, PărinteleParoh Marius Ardelean, Arhid.Mircea Proteasa și Arhid. GheorgheLehaci.În cuvântul de învățătură, Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul avobit celor prezenți despre pregătireapentru Înfricoșata Judecată: ,,Peri-copele evanghelice din acesteduminici ne pregătesc pentru perioa-da Postului Mare, însă și pentruîntâmpinarea Praznicului Învierii. ÎnParabola Vameșului și a Fariseului,am văzut omul înaintea lui Dum-nezeu. În Pilda Fiului risipitor, amvăzut omul față în față cu sine însuși.În Evanghelia Duminicii Înfricoșă-toarei Judecăți, noi suntem față înfață cu cel de lângă noi, cu aproapelenostru, punând în evidență mila,compasiunea și dragostea pe care ledatorăm celorlalți oameni. Cu altecuvinte, cele două duminici evi-dențiază credința în Dumnezeu șinădejdea, iar astăzi se distingedragostea, despre care Sfântul Apos-tol Pavel a spus că ,,nu piere nicio-dată” (I Cor. 13, 8), Mântuitorul Iisus

Hristos, Judecătorul lumii, ,,FiulOmului”, știe ce înseamnă să fiiflămând, însetat, în suferință, în tem-niță, străin, bolnav sau fără haine. ElÎnsuși a trecut ca Om și Dumnezeuprin aceste stări, mai mult, chiar afost omorât. De aceea, fapteledragostei și milostivirii îndreptatecătre aproapele sunt criteriilejudecății noastre. Hristos Domnul nua vorbit de credință, rugăciune, post,metanii, deoarece acestea fără rodi-rea dragostei nu au valoare. Toatetrebuiesc convertite în dragoste, așadupă cum ne arată Sf. Ap. Pavel:,,acum rămân acestea trei: credința,nădejdea, dragostea. Iar mai maredintre acestea este dragostea” (I. Cor.13, 13), a subliniat Preasfințitul Emil-ian.La sfârșitul Sfintei Liturghii,Preasfinția Sa a apreciat și evidenți-at slujirea pastoral-misionară a părin-telui paroh Marius Ardelean și activ-itatea bisericească a Consiliului șiComitetului parohial.
Duminica Izgonirii luiAdam din Rai, în Parohia Sânleani
În Duminica Izgonirii lui Adamdin Rai, preotul și credincioșii dinParohia Sânleani, Com. Livada, Pro-topopiatul Arad, au trăit clipe dealeasă bucurie duhovnicească. Înmijlocul acestora s-a aflat Preasfinți-tul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui. Ierarhul a săvârșit Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie în bisericaparohială cu hramul ,,PogorâreaSfâântului Duh”, înconjurat de unsobor de preoți și diaconi, în prezențaoficialităților locale în frunte cu dom-nul Iosif Bimbo, primarul localitățiiLivada și a numeroșilor credincioși.Din sobor au făcut parte: Pr. TeodorPavel de la Catedrala Veche dinArad, Pr. Teodor Faur de la ParohiaAradul Nou, Pr. paroh Florea Gom-boș, Arhid. Mircea Proteasa și Arhid.Gheorghe Lehaci.În omilia sa, Preasfințitul PărinteEmilian a spus că ,,împăcarea cuoamenii și Dumnezeu, postul trupescși sufletesc și bunătatea inimii să nefie lucrări puse în practică pentruîntâmpinarea Învierii Domnului”.La momentul rânduit, PreasfințiaSa a împărtășit cu Sfintele Tainecredincioșii, tineri și vârstnici, care s-au pregătit pentru aceasta.Părintele paroh Florea Gomboș amulțumit Preasfințitului PărinteEmilian pentru slujire și alesulcuvânt de zidire sufletească, precumși pentru binecuvântarea oferităcredincioșilor parohiei la începutulPostului cel Mare.
Slujba Canonului cel
Mare, săvârșită de PS

Părinte Emilian Crișanul
Potrivit tradiției, în primele patruzile din prima săptămână a PostuluiMare, în bisericile ortodoxe sesăvârșește Slujba Pavecerniței Mariși Canonul Sfântului Andrei Critean-ul. În Eparhia Aradului, în aceastăsăptămână, în toate bisericile paro-hiale și mănăstirești, s-a săvârșitaceastă slujbă, la care, credincioșiiparticipă cu multă evlavie.Preas-fințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, din încredințarea Înalt-preasfințitului Părinte Timotei,

arhiepiscopul Aradului, a săvârșitaceastă rânduială astfel: în prima zi,în Catedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, în cea de-a douazi, în Catedrala Veche din Arad, atreia zi a fost prezent la MănăstireaArad-Gai iar în ultima seară, laMănăstirea Hodoș-Bodrog, rostindde fiecare dată cuvânt de învățăturăîn care a evidențiat importanța aces-tei perioade a Postului cel Mare pre-cum și frumusețea și bogăția imnelorliturgice în special a CanonuluiSfântului Andrei Criteanul și folosulduhovnicesc al acestora pentru cred-incioși.La aceste popasuri duhovniceștidin prima săptămână a Postului auparticipat numeroși credincioșiîmpreună cu tineri și copii.Canonul cel Mare al SfântuluiAndrei Criteanul este împărţit înprima săptămână a Postului Mare înpatru părţi, pentru fiecare din serilede luni până joi inclusiv, urmând caîn miercurea săptămânii a cincea dinPost să fie oficiat în întregime.
Slujire arhierească în Parohia Sintea Mare
În prima duminică a PostuluiMare, a Ortodoxiei, PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, s-aaflat în mijlocul credincioșilor dinParohia Sintea Mare, ProtopopiatulArad. Cu acest prilej, Preasfinția Saa săvârșit Dumnezeiasca Liturghie aSfântului Vasile cel Mare în bisericaparohială cu hramul ,,Nașterea Sfân-tului Ioan Botezătorul”, înconjuratde un sobor de preoți și diaconi, înprezența oficialităților locale și aunui însemnat număr de credincioși.Din sobor au făcut parte Pr. parohIoan Pavel, Pr. Daniel Dumitru de laParohia Chișineu Criș I, Pr. FlorinPuf, fiu al satului, Arhid. MirceaProteasa și Arhid. Gheorghe Lehaci.În cadrul sfintei slujbe s-a datcitire Pastoralei Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române pentruDuminica Ortodoxiei din anul 2018.Preasfințitul Părinte Emilian, încuvântul rostit, a spus: ,,Vă doresc oDuminică a bucuriei biruinței ade-vărului asupra minciunii, a credințeiasupra necredinței, a demnității orto-doxe asupra altor forme de mani-festare religioasă, a revelației unuiDumnezeu Milostiv, devenit Om diniubire față de noi, oamenii. Mântu-itorul Iisus Hristos, ,,Calea, Adevărulși Viața” să vă însoțească cudragoste toată viața spre o mărtur-isire jertfelnică și roditoare”.Ierarhul a oferit o icoană cuMaica Domnului unei fetițe din bis-erică și tuturor celor prezenți, iconițecu Sfântul Ioan Botezătorul, ocroti-torul bisericii parohiale.La final preotul paroh Ioan Pavela mulțumit Preasfințitului PărinteEmilian Crișanul pentru acest popasde suflet săvârșit în mijlocul credin-cioșilor în această duminică atât deînsemnată pentru Ortodoxie, precumși tuturor celor care au participat laSfânta Liturghie.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
In Memoriam – Vasile Goldiș(25.11.1862-10.02.1934)Universitatea de Vest „VasileGoldiş” din Arad a comemoratduminică, 11 februarie 2018, 84 de

ani de la trecerea la cele veșnice aCorifeului Marii Uniri, VasileGoldiș, care împreună cu ȘtefanCicio-Pop și Ioan Suciu au avut unrol decisiv în elaborarea docu-mentelor ideologice și realizareaactului Marii Uniri, cel mai impor-tant act din istoria post modernă aRomâniei.Astfel, în Catedrala Veche dinArad un sobor de preoți, în prezențaconducerii Universității VasileGoldiș din Arad, a cadrelor didacticeși a altor oficialități, a oficiat o slu-jbă religioasă în memoria lui VasileGoldiş, secretar consistorial al Epis-copiei Aradului timp de mai bine de30 de ani, care a răspuns de prob-lemele învățământului în aceavreme. Personalitatea sa exemplarăa marcat o epocă, impunându-l caunul din Corifeii Marii Uniri. Stu-dent eminent, apoi profesor, VasileGoldiş s-a consacrat cu tenacitatepregătirii conştiinţelor celor dinArdeal şi Banat pentru realizareaidealului sacru al tuturor românilor –Marea Unire. Vasile Goldiş s-aremarcat şi printr-o activitate pub-licistică de excepţie, susţinând ple-nar interesele naţiunii române,dovedindu-se un spirit european, oparadigmă pentru contemporani şipentru posteritate. Prezent la toateacţiunile care au pregătit MareaUnire, a elaborat şi a susţinut cusolemnitate Rezoluţia Marii AdunăriNaţionale de la Alba Iulia din 1Decembrie 1918, la baza căreia austat ideile democratice care vormarca viaţa politică românească deatunci şi de mai târziu, ideile salefiind atât de actuale şi astăzi, înEuropa Unită. Aflat, din 1911, înfruntea ziarului „Românul” şi alInstitutului tipografic „Concordia”,Vasile Goldiş a militat pentru uni-tatea naţională a tuturor românilor.Sub conducerea sa, ziarul Românuldevine un „monitor general” alluptelor politice româneşti, care vaduce la realizarea celui mai impor-tant act istoric contemporan:Desăvârşirea Unităţii Naţionale.Impulsul cel mai important a venitdin contactul nemijlocit cu mişcareanaţională din părţile Aradului, careîncepând cu epoca memorandistăstăruie pe linia activismului, jucândun rol de antemergător în toată Tran-silvania. Larga şi realista viziunepolitică, susţinută şi de o bogatăinformaţie sociologică, îl situeazăpe Vasile Goldiş în rândul gândito-rilor de marcă din vremea sa,punând în lumină o solidă platfor-mă teoretică şi o fină intuiţie a„spiritului timpului”, militând pen-tru o profundă democratizare asocietăţii. Vasile Goldiş a fost duş-manul declarat al pasivităţii deorice natură şi rămâne, în condiţiileepocii sale, unul dintre luptătoriicei mai activi pentru drepturilenaţionale ale românilor dinmonarhia austro-ungară. Prin viaţa,opera şi activitatea sa politică şi cul-turală, desfăşurată de-a lungulvieţii, Vasile Goldiş şi-a înscris pen-tru totdeauna numele cu litere deaur în Cartea de istorie a neamului,constituind pentru contemporani şiposteritate un reper moral funda-mental, iar pentru Europa Unită unmodel de gândire politică ce punemai presus valorile universale aledemocraţiei. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Ziua înmormântării lui VasileGoldiș, 12 februarie 1934, a fost zi dedoliu național pe întreg teritoriulRomâniei întregite pe care a iubit-oatât de mult! Universitatea de Vest„Vasile Goldiș” va continua seriamanifestărilor dedicate CENTE-NARULUI MARII UNIRI, princercetări ştiinţifice, conferinţenaţionale şi internaţionale, precumşi de vizitare a Muzeului MemorialUniversitar „VASILE GOLDIŞ” dinArad.
Olimpiada de Religie –etapa locală

Sâmbătă, 17 februarie 2018, înEparhia Aradului, cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţiei Sale Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscop al Aradului, aavut loc etapa locală a Olimpiadeide Religie ortodoxă pentru elevii dincl. VII – XII. Pe raza judeţului Aradau fost organizate 14 centre de exam-inare, în cadrul cărora au fost evalu-ate cunoştinţele participanţilor îndomeniul religios de către comisiilocale alcătuite din profesori dereligie din zonele respective.La Seminarul Teologic OrtodoxArad au susţinut proba un număr de45 elevi din clasele VII – XII. Tot înaceeaşi zi s-a desfăşurat şi concursul„Lăsaţi copiii să vină la Mine” des-tinat elevilor din cl. V – VI, la care auparticipat 25 concurenţi.Conform regulamentului de con-curs, primii opt candidaţi din fiecarean de studiu, care au obţinut minimnota 8,00 s-au calificat la etapajudeţeană, care va avea loc în data de3 martie 2018, la Seminarul Teolog-ic Ortodox Arad.
Săptămână duhovnicească la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad

Urmând tradiţia consacrată dejala Facultatea de Teologie „Ilarion V.Felea”, prima săptămână din Postulcel Mare este săptămânaduhovnicească a studenţilor teologişi a dascălilor acestei instituţii teo-logice. În acest sens, în Paraclisulstudenţilor din curtea Facultăţii, pelângă programul liturgic obişnuit aldimineţilor din Postul Mare, carecuprinde săvârşirea miercurea şivinerea a Liturghiei Darurilor Înain-tesfinţite, în fiecare dintre serile aces-tei săptămâni a fost săvârşită rân-duiala Pavecerniţei celei Mariîmpreunată cu cât o parte a Canonu-lui celui Mare de pocăinţă al Sfântu-lui Andrei Criteanul, aşa cumprevede rânduiala liturgică a Triodu-lui. Pavecerniţa cu Canonul cel Marea fost slujită de părinţii profesori slu-jitori la Paraclisul „Sfântul MaximMărturisitorul şi Sfântul MareMucenic Mina” din curtea Facultăţiide Teologie, urmând mai apoi înfiecare seară, la sfârşitul slujbei,cuvântul de zidire duhovnicească şide călăuzire pe calea Postului Marerostit de către unul dintre părinţii pro-fesori ai Facultăţii, adresat studenţilorşi credincioşilor care au participat laaceastă slujbă specială, specifică Pos-tului celui Mare.Astfel, luni seara, părinteleArhim. Conf. Univ. Dr. TeofanMada, Vicarul Arhiepiscopiei Aradu-lui, a rostit un frumos cuvântduhovnicesc sub genericul: File de

înnoire spirituală: cartea profetuluiIoil şi Epistola a II-a către Corintenia Sfântului Apostol Pavel.Marţi seara, după slujba Pave-cerniţei cu cea de-a doua parte a douaa Canonului celui Mare, părinteleAsist. Univ. Dr. Ioan Lazăr,duhovnicul studenţilor Facultăţii deTeologie a vorbit despre pildele depocăinţă vechi şi nou testamentaredin cuprinsul Canonului celui Mare.Pocăinţă şi roadele acesteia înviaţa duhovnicească a creştinului,potrivit textelor liturigce ale Canonu-lui celui Mare şi a învăţăturii SfinţilorPărinţi ai Bisericii.Miercuri seara, după săvârşireacelei de-a treia părţi a Canonuluicelui Mare şi a slujbei PavecerniţeiMari, părintele Conf. Univ. Dr.Lucian Farcaşiu a vorbit studenţilorşi credincioşilor despre Darul lacrim-ilor ca rod al pocăinţei adevărate,potrivit literaturii duhovniceşti şiimnografiei Triodului.Joi seara, ultima parte a Canonu-lui celui Mare al Sfântului AndreiCriteanul, urmată în mod obişnuit derânduiala Pavecerniţei Mari a fostsăvârşită de către ÎntâistătătorulEparhiei noastre, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Dr. Timotei Seviciu, încon-jurat de soborul părinţilor profesori aiFacultăţii, în frunte cu părinteleDecan, Prof. univ. Dr. Cristinel Ioja.La sfârşitul slujbei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei a rostitşi un bogat cuvânt de învăţătură,referindu-se la semnificaţia teologicăşi duhovnicească a rânduielilor litur-gice ale primei săptămâni, dar şi dinîntreaga perioadă a Postului celuiMare, care au rolul de sfinţi viaţanoastră, susţinându-ne în întregulparcurs al nevoinţelor duhovniceştipe drumul Postului celui Mare,arătând că în această perioadă sluj-bele obişnuite ale fiecărei Bisericiurmează îndeaproape tipicul mona-hal, pentru că şi ostenelileduhovniceşti la care îi provoacă pecreştini Postul cel Mare sunt comunecu idealurile vieţii monahului, şianume sfinţirea vieţii şi mântuireasufletului. Înaltpreasfinția Sa s-areferit mai apoi la Canonul cel Mareca normă, ca măsură pentru viețuireaduhovnicească a creștinului în vre-mea Postului celui Mare, dezvoltândconținuturile sale teologic-pedagog-ice, dar și istoria formării sale șiimpunerii în rânduiala liturgică a Bis-ericii.La finalul slujbei, PărinteleDecan al Facultăţii a mulţumit înmod deosebit ÎnaltpreafinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei pentru căa poposit în mijlocul profesorilor şistudenţilor Facultăţii de Teologie ară-dene, încununând săptămâna duhov -nicească de la începutul Postului celuiMare, prin rugăciunea şi cuvântul pro-fund duhovnicesc al ÎnaltpreasfiunţieiSale. Episcopul, a arătat PărinteleDecan, reprezintă pentru teologie şipentru teologi, dar și pentru toți cred-incioșii Bisericii măsura unității lor cuHristos, în ascultare și smerenie, pen-tru împlinirea trebuințelor lorduhovnicești.La toate slujbele amintite,răspunsurile alternative din cele douăstrăni ale Bisericii au fost date decătre studenţii teologi sub directacălăuzire a profesorului de muzicăal Facultăţii, conf. dr. Mircea Buta.În seara zilei de vineri a fostsăvârşită slujba Pavecerniţei Mari cu

prima parte a Acatistului Buneive-stiri, fiind împărtăşit studenţilor şicredincioşilor prezenţi în biserică şiun cuvânt duhovnicesc, rostit decătre părintele Lect. Univ. Dr. ŞtefanNegreanu. Nădăjduim într-o întărireduhovnicească pe calea postirii careva rodi în bucuria Sfintei Învieri aMântuitorului, atât a profesorilor, câtşi a studenţilor Facultăţii noastre deTeologie, prin împărtăşirea de harulslujbelor săvârşite acum la începutde Post, dar şi din bogăţia cuvintelorduhovniceşti adresate celor din bis-erică în aceste seri binecuvântate.
Concurs interdisciplinar,,Cultură și SpiritualitateRomânească”

Sâmbătă, 24 februarie 2018, laColegiul Tehnologic de Industrie Ali-mentară Arad a avut loc concursulinterdisciplinar de limba română şireligie –Cultură şi spiritualitateromânească, pentru elevii din clase-le V–VIII. Cei 30 elevi participanţiau avut posibilitatea să probeze abil-ităţile de susţinere a unei argumentăripersonale, bazate pe studiu compar-ativ şi pe intuiţie culturală, sub gener-icul Frumuseţea sacră a lumii, com-petiţia desfăşurându-se pe douăniveluri, după cum urmează: claseleV-VI- Natura între cer şi pământ şiclasele VII-VIII- Omul între sacru şiprofan.Pentru etapa naţională, care sedesfăşoară la Putna – Suceava, în 10-13 mai 2018, s-au calificat următoriielevi: Bîrla Teodora, cl. VII –Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” (profesori coor-donatori: Lazăr Flavius – religie şiMihai Daniela – lb. şi literaturaromână) şi Debreni Mara, cl. V –Liceul Naţional de Informatică (pro-fesori coordonatori: pr. prof. NanDacian – religie, prof. Cazacu-GoleaLiliana – lb. şi literatura română).
Săptămână duhovni-cească în Parohia Petriș
Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu al Aradului, în Parohia Petriș,Protopopiatul Lipova, în prima săp-tămână a Postului Mare, s-a des-fășurat cea de-a patra ediție a Săp-tămânii duhovnicești, organizată depărintele paroh Ștefan Dimitriu. Invi-tați pentru fiecare seară au fost:Părintele Protos. Dimitrie Ivașco,starețul Schitului Straja, Jud. Hune-doara; Protos. Chiril Mihalyi, de laMănăstirea Hodoș-Bodrog; Pr.Alexandru Neicu, Parohia Lupești;Pr. Florin Ardeuan, Parohia Chesinț;Pr. Casian Blaga, Parohia Julița șiPr. Gabriel Streulea, Parohia Șilindia.Prin cuvântările lor, părinții invi-tați, au pus la sufletul credincioșilorcuvinte alese, de folos duhovnicescpentru perioada Postului cel Mare pecare l-am început.
Duminica Ortodoxieisărbătorită în ParohiaȘilindia
În prima duminică a Postuluicelui Mare, credincioşii parohieiŞilindia au prăznuit Duminica Orto-doxiei cu multă bucurie. Aceştia auvenit la biserică cu o icoană de acasă,pe care au ţinut-o la piept în tot tim-pul săvârşirii Sfintei Liturghii. Imag-inea creată de credincioşii care ţineau

icoanele la piept, în timp ce preotulsăvârşea jertfa liturgică, a fost unaextrem de îmbucurătoare şi cu multăîncărcătură duhovnicească.La sfârşit, după împărţireaanaforei, toată suflarea ortodoxă aplecat, în glasul clopotelor, în proce-siune cu sfintele icoane prin locali-tate, dând astfel un bun exemplu demărturisire a dreptei credinţe. Înfruntea icoanelor s-a aflat icoanaMaicii Domnului Paramythia(Mângâietoarea), care a fost purtată,pe rând, de mai mulţi credincioşi.Procesiunea s-a încheiat în faţaprimăriei, unde domnul primar aaşteptat cu bucurie mulţimea de cred-incioşi. Atât pe drum, cât şi în faţaprimăriei, corul de copii al parohiei acântat Troparul Ortodoxiei şi altecântări bisericeşti.La final, preotul paroh StreuleaGabriel a mulţumit credincioşilorpentru participare şi pentru împre-una-mărturisire, exprimându-şibucuria pentru acest eveniment real-izat împreună, pentru al doilea anconsecutiv. Apoi cu toţii au cântat, înfaţa Maicii Domnului, condaculApărătoare Doamnă. Ziua s-aîncheiat cu o mică agapă din parteadomnului primar.
Instalarea noului preot înParohia Prunișor

În prima Duminică din PostulMare, numită Duminica Ortodoxiei,din mila lui Dumnezeu și cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului PărinteDr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, membrii comunității ecle-siale din Parohia Prunișor, Pro-topopiatul Sebiș, au primit pe noullor păstor sufletesc.Acest eveniment important aînceput cu săvârșirea slujbei Utre-niei, iar mai apoi continuându-se cuSfânta Liturghie. Aceasta a fostsăvârșită de către PreaonoratulPărinte Adrian Zaha, protopop alIneului, Pr. Mihail Popa (preot pen-sionar) și noul slujitor al parohieiPrunișor, Pr. Florin Ioan Avram. LaSfânta Liturghie au luat partenumeroși credincioși, care s-auîmpărtășit cu Trupul și Sângele luiHristos. În cadrul DumnezeieștiiLiturghii, la momentul cuvenit noulslujitor, a dat citire pastoralei Sfân-tului Sinod pentru această duminică.Răspunsurile liturgice au fost datede către un grup de studenți teologi.După săvârșirea DumnezeieștiiLiturghii, Preaonoratul PărinteAlexandru Botea, protopopulSebișului, l-a prezentat pe noul preot,credincioșilor, înmânându-i acestuiaSfânta Evanghelie, Sfânta Cruce șicheile locașului de cult. PărinteleProtopop a explicat simbolismulcelor înmânate, încurajându-l șioferindu-i câteva sfaturi părinteluiFlorin Ioan Avram în lucrarea pas-toral-misionară pe care a început-o,dând ca exemplu pe Arhiereul celVeșnic, Mântuitorul Iisus Hristoscare și-a asumat misiunea de MarePreot.Noul preot al parohiei Prunișor, aadus mulțumiri PreamilostivuluiDumnezeu, Logosului Întrupat șiÎnviat, pentru toate binefacerilerevărsate asupra sa și a familiei sale,mai apoi Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciupentru încrederea și susținerea acor-dată, Preaonoratului Părinte Pro-topop Alexandru Botea, Preaonorat-

ului Părinte Protopop Zaha Adrian,celorlalți preoți, familiei și tuturorcredincioșilor prezenți la acest eveni-ment unic din viața acestuia.
Activitate interdisciplinarăși transdisciplinară la Colegiul Național,,Moise Nicoară” din Arad

Marţi, 28 februarie 2018, părin-tele profesor Codin Şimonca-Opriţa,de la Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad, a susţinut o activitate inter-disciplinară şi transdisciplinară laColegiul Naţional „Moise Nicoară”din Arad, în cadrul orelor de Limbaşi literatura română, la două clase aX-a ale doamnei prof. dr. DianaŞimonca-Opriţa, profesor titular alColegiului arădean.Considerat de Alexandru Paleo-logu „cheia de boltă a creaţieisadoveniene”, romanul lui MihailSadoveanu Creanga de aur este ocreaţie complexă, fiind clasificat fieîn cadrul romanului istoric, fie alromanului filosofic, fie al romanuluide dragoste ori chiar în domeniulbasmului cult. Putând fi abordat încadrul programei de Limba şi liter-atura română în cadrul tipologieiromanului mitico-simbolic şi istoric,atât la clase de Uman–Filologie, câtşi la alte profiluri (de data aceasta, launa din clase, Ştiinţe ale naturii),romanul lui Sadoveanu atinge imag-inea vechii Dacii a primului mileniucreştin, cea a Egiptului, acţiunea des-făşurându-se mai cu seamă în lumeabizantină a secolului al VIII-lea, cu asa prigonire a celor care cinsteauSfintele Icoane, precum şi cu Sin-odul al VII-lea ecumenic de laNiceea, din 787, şi evenimenteleimediat ulterioare acestuia. Pentru căacţiunea romanului este aşezată pefundalul unei realităţi istorice realeconcrete, însă aproape deloc cunos-cută ori studiată la nivelulînvăţământului preuniversitar, pestecare se ţese intriga ficţională sadove-niană, efortul părintelui prof. CodinŞimonca-Opriţa a încercat să sur-prindă tocmai această realitate aImperiului bizantin, de la SfântulÎmpărat Constantin cel Mare şi pânăla căderea Constantinopolului de la1453, accentuându-se detaliile legatede perioada iconoclastă şi de domniaIrinei, „Împăratul Bizanţului”, pre-cum şi de arcul teologic peste timpdat de cele două erezii (arianismul şiiconoclasmul) condamnate la primul,respectiv la ultimul sinod ecumenic,ambele desfăşurate la Niceea.O abordare inedită pentru eleviiColegiului Naţional „Moise Nicoară”,care facilitează înţelegerea problem-aticii ridicată de romanul luiSadoveanu, prezenţa părintelui prof.Codin Şimonca-Opriţa a însemnat unmoment care, cu siguranţă, va rămâneîn memoria elevilor participanţi.
CERCURI MISIONARE

În luna Februarie au avut locCercuri pastoral-misionare în urmă-toarele parohii arădene:- Protopopiatul Arad: Munar;Nădab; Mândruloc- Protopopiatul Ineu: Nermiș;- Protopopiatul Sebiș: Dezna;Gura Văii; Vârfurile; (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro) 
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Vineri 2 februarie - în ziua praz-nicului Întâmpinării Domnului, Chi-riarhul a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească la Catedrala arhiepiscopa-lă. Predica a fost pusă sub titlul ,,Împli-nirea Legii” (cf. Luca 2; Evr. 2).Duminică 4 februarie - înDuminica Întoarcerii Fiului risipitor,Chiriarhul a săvârşit Sfânta Liturghiela Parohia Arad-Micălaca Veche I,în biserica cu hramul ,,Sfântul MareMc. Gheorghe”. Predica a avut catemă ,,Păcatul și pocăința” (cf.: I Cor.6; Lc. 15.Marți 6 februarie – Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepisco-pul Aradului, acordă un interviu laTrinitas TV pe tema Anului Centenaral Marii Uniri.Duminică 11 februarie - înDuminica Înfricoșătoarei Judecăți,Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghiearhierească în Biserica ,,Sf.M. Mc.Dimitrie” de la Parohia Ghioroc,Protopopiatul Lipova. La predicăChiriarhul a vorbit despre ,,Milosti-virea și dreptatea dumnezeiască” (ICor. 8-9; Matei 25). La finalul sfin-tei slujbe, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei a săvârșit rânduiala sfințiriicrucilor care vor fi așezate pe biseri-că. După aceasta, Chiriarhul a ofi-ciat slujba de sfințire a Capelei mor-tuare ridicată în cimitir prin grijaautorităților locale.

Miercuri 14 februarie – parti-cipă la Adunarea Națională Biseri-cească de la București. Joi 15 februarie – participă laȘedința Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române de la PalatulPatriarhal. Duminică 18 februarie - ÎnDuminica Izgonirii lui Adam dinRai, Chiriarhul a săvârșit SfântaLiturghie în Biserica ,,Buna Vesti-re”, de la Parohia Odvoș, Protopo-piatul Lipova. La predică a vorbitdespre ,,Vremea postului spre ziuaÎnvierii” (Rom. 13-14; Matei 6). Chi-riarhul a săvârșit slujba de sfințire alucrărilor interioare efectuate lalăcașul de cult și de renovare la casaparohială. La finalul Sfintei Litur-ghii, Preotul Cosmin Corâci, pentrufrumoasa lucrare administrativ pas-torală desfășurată în parohie și însemn de apreciere din partea Chi-riarhului, a fost hirotesit întru ico-nom.Luni 19 februarie – La ceas deseară în prima zi din săptămână aPostului Mare, Chiriarhul a participatla Canonul cel Mare al SfântuluiAndrei Criteanul, în biserica paro-hiei Arad-Centru.Marți 20 februarie – Chiriarhula  săvârșit slujba de prohodire pentrucel care a fost Constantin-Alexan-dru Mănuilă, tatăl Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul OrtodoxRomân al Ungariei, în biserica Paro- hiei Chelmac, Protopopiatul Lipova.Asemenea zilei precendete, Chiriar-

hul slujește la Canonul cel Mare, înCatedrala arhiepiscopală ,,SfântaTreime”.Miercuri 21 februarie – Chi-riarhul slujește la Canonul cel Mare,în Catedrala arhiepiscopală ,,SfântaTreime”.Joi 22 februarie – Chiriarhul slu-jește la Canonul cel Mare, în CapelaFacultății de Teologie Ortodoxă –Arad.  A rostit la fiecare participare dela slujba Canonului Mare cuvânt deînvățătură în care a evidențiatimportanța acestei perioade a Postuluicel Mare precum și frumusețea șibogăția imnelor liturgice în special aCanonului Sfântului Andrei Criteanulși folosul duhovnicesc al acestorapentru credincioși.Duminică 25 februarie - ÎnDuminica Ortodoxiei, prima din Pos-tul Mare, Chiriarhul a săvârşit Sfân-ta Liturghie a Sfântului Vasile celMare în Catedrala arhiepiscopală dinArad. La predică a vorbit despre,,Cinstirea sfintelor icoane”, arătândfrumusețea picturii noii catedrale, cuexemplificare directă a iconografieicare este în stadiu de finalizare, dar șia celorlalte biserici din municipiucare se află în stadiu de pictare saurestaurare, unele chiar finalizate. Luni 26 februarie – Prezideazăședința Permanenței ConsiliuluiEparhial.

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Februarie 2018

AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

ARAD - CENTRUL „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”:B-dul Revoluției, Nr. 30, Tel./Fax: +4 0257.466.784,Email: arad@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00
REȘIȚA - CENTRUL „SF. AP. PETRU ȘI PAVEL”: Str. Republicii, Nr. 1, Tel./Fax: +40255.255.135, Email: resita@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00

BUCUREȘTI - BASILICA TRAVEL: S . Doamnei, Nr. 20Tel./ Fax: +4021.316.35.03 Mobil: 0741 260 424, Email: office@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00www.pelerinaj.ro    www.basilicatravel.ro

Vă invităm să participați la un pelerinaj
promoțional în Țara Sfântă, în care sunt
cuprinse cele mai importante obiective:
Biserica Sfântului Mormânt și Calea Crucii,
Muntele Sion cu Foișorul Cina cea de Taină,
Nazaret și Cana Galileii, Muntele Tabor,
Biserica Nașterii Domnului din Betleem și
Așezământul Românesc de la Ierihon.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită să
participați la un pelerinaj în Țara Sfântă, în care aveți
prilejul să vă închinați în Mănăstirea ortodoxă de pe
Muntele Tabor, Nazareth, Ierusalim, Muntele Sion,
Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii, Golgota, Sfân-
tul Mormânt și Biserica Învierii, Mănăstirea Sfântul
Gheorghe, râul Iordan, Betleem și în Biserica Naș-
terii Sfântului Ioan Botezătorul din Ein Karem.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” organizeazăun pelerinaj, cu cazare la hoteluri, în care aveți prilejulsă participați la Marele Praznic al Învierii Domnuluinostru Iisus Hristos în Țara Sfântă. Printre obiective,menționăm: Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri,Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat SfântaCruce, Grădina Ghetsimani, Muntele Sion, Ierihon,Biserica Nașterii din Betleem, Muntele Tabor, CanaGalileii, râul Iordan, Muntele Fericirilor și Ein Karem.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă și Peninsula Sinai de 7 zile, cu trecere pela cele mai importante obiective: Lod, MunteleTabor, Mănăstirea Sfânta Ecaterina, Ierusalim,Drumul Crucii, Golgota, Sfântul Mormânt șiBiserica Învierii, Hozeva, râul Iordan, Bisericaortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem șiBiserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invităsă participați la un pelerinaj în Cipru, cu închinareîn Mănăstirea Irakleidios, Mănăstirea Machairas,Mănăstirea Sfântul Mina, Biserica Sfinții Ciprianși Iustina, Mănăstirea Kykkos, Mănăstirea Trooditissa, Biserica Sfântul Lazăr, MănăstireaSfânta Tecla, Catedrala Sfântul Ioan din Nicosia,Mănăstirea și peștera Sfântul Neofytos șiCatedrala Sfântul Nicolae din Larnaca.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” organizează unpelerinaj, cu plecare din Cluj-Napoca, în care avețiprilejul să participați la Marele Praznic al Învierii Dom-nului nostru Iisus Hristos în Țara Sfântă. Printre obiec-tive, menționăm: Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri,Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat SfântaCruce, Grădina Ghetsimani, Muntele Sion, Ierihon,Biserica Nașterii din Betleem, Muntele Tabor, CanaGalileii, râul Iordan, Muntele Fericirilor și Ein Karem.

Vă invităm să participați la un pelerinaj în Țara
Sfântă, cu trecere pe la cele mai importante obiective:
Lod, Muntele Tabor, Nazareth, Muntele Măslinilor,
Mormântul Maicii Domnului, Ierusalim, Muntele
Sion, Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii, Golgota,
Sfântul Mormânt și Biserica Învierii, Ierihon,
Hozeva, Mănăstirea Sfântul Gheorghe, râul Iordan,
Betleem și Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului.

Agenția de pelerinaje „Basilica Travel” orga-
nizează un pelerinaj de hramul Sfântului Nectarie,
cu următorul program: Tesalonic pe urmele Sfân-
tului Dimitrie, insula Eghina la moaștele Sfântului
Nectarie, insula Evia la moaștele Sfântului Ioan
Rusul, moaștele Sfântului Efrem cel Nou, 
Mănăstirea Sfânta Paraschevi din Valea Tembi,
precum și la Complexul Monastic Meteora.


