
În teologia ortodoxă contempo-rană, problema postului se aflăprin tre preocupările principale.Având în vedere stadiul actual aldiscuţiilor privitoare la aceastatemă, în cele ce urmează vomprezenta câteva aspecte ale aces-tei pro bleme, insistând mai alesasupra fundamentelor scripturisticeşi asupra unor tratări ale SfinţilorPărinţi din Biserica primară. Dease menea, postul este si un mijlocde desăvârşire morală, dar şi ocale de ajutorare a aproapelui dinprisosul adunat prin renunţareabenevolă la consumarea îndrep-tăţită a bunurilor[1].Fiindcă despre felurile postu-lui sau despre posturile de o zi oride durată s-a scris detaliat şilimpede în multe rânduri şi inmulte locuri, iar părerile teologilorromâni cu privire la readaptareadispoziţiilor care reglementeazăpostul au fost pre zentate pe larg,vom înfăţişa postul din punctul devedere al Sfântului Casian Ro-manul şi al Sfântului Vasile celMare, primul înfăţişând postulîntr-o viziune cu totul nouă şi cutotul străină multor creştini înzilele noastre, iar cel de-al doilea

fiind unul din cei mai mari SfinţiPărinţi care a putut să-i deaRăsăritul.Majoritatea creştinilor în zilelenoastre ştiu tradiţionala definiţie apostului, înţelegând prin post osimplă abţinere de la anumitemâncăruri şi băuturi, neştiind con-troversele acestei teme ce s-aupurtat între Răsărit şi Apus mai alesîn epoca creştinismului primar,neştiind că Sfinţii Părinţi au dez-voltat pe această temă care laprima vedere pare simplă o ade-vărată Învăţătura de Credinţă pecare Biserica Ortodoxă a păstrat-oneschimbată până în zilele noas-tre[2].Postul în viziunea ortodoxăeste un mijloc de elevaţie su-fletească, de dominare a sufletu luiasupra patimilor trupeşti. Postul îldebarasează şi-l uşurează pe creş -tin de toate ispitele, de balastul şipovara uneltirilor celui viclean careaduc “întunecare gândurilor şi tul-burare cugetelor”. El este o jertfăbineplăcută lui Dumnezeu sau, cualte cuvinte, un act de cult, este unact de pocăinţă pentru păcatelesăvârşite şi un exerciţiu care puneînceput virtuţilor de tot felul. Pentru

creştinul ortodox, postul este con -diţie pentru dobândirea sfinţeniei. Înconcepţia ortodoxă între post şisfinţenie există o corelaţie strânsă.Ea este exprimată şi în felul în carere prezentăm pe sfinţi în iconografieunde ei apar totdeauna cu chipurileslabe, subţiate şi transfigurate, da-torită postului. Postul este ocaracte ristică prin excelenţă a Orto-doxiei şi o amprentă a creştinismu-lui orto dox, în mentalitatea ortodoxăpopulară cel care nu posteşte esteconsi derat spurcat şi păgân.După perioada apostolică, lite -ratura teologică a părinţilor şi scriito -rilor bisericeşti înfăţişează menţiuninumeroase cu privire la practicareapostului. Astfel, Didahia celor 12Apostoli arată că creştinii trebuiesă postească miercurea şi vine -rea, în amintirea evenimentelortriste din viaţa Mântuitorului nostruIisus Hristos: prinderea şi răstig-nirea Sa pe cruce. Sfântul Cle -ment Romanul, în a doua Epistolacătre Corinteni, vorbind de legă-tura dintre rugăciune şi post, aratăcă “mai bun este postul decâtrugăciu nea”[3]. Începând din epo -ca apostolică şi post apostolică,postul de miercuri şi de vineri, ca

si cel al Paştelui, (Postul Mare) audevenit pen tru creştini o instituţiesfânta şi venerabilă. Astfel,canonul 69 apostolic accentueazăporunca postului pentru membriiBisericii: “Dacă vreun episcop saupresbiter, sau diacon, sau ipodia-con, sau citeţ, sau cântăreţ, nuposteşte sfântul şi marele post alPaştilor sau Miercurea sauVinerea, să se caterisească… iardaca va fi laic sa se afurisească”.

Postul în viziunea 
Sfântului Ioan Casian
Romanul

Sfântul Casian Romanul în lu-crarea sa „Despre cele opt gânduriale răutăţii”[4] tratează postul dintr-oviziune cu totul diferită faţă de alţiSfinţi Părinţi, fără să pună accent perânduiala Bisericii sau pe învăţă-turile dezvoltate în epoca primară,tratează postul din perspectivăscripturistică şi o viziune mai multpersonală.Primul din cele opt gânduri alerăutăţii este numit „Despre în-frânarea pântecului”[5], astfel estenumit postul la Sfântul Casian. Unpost mult mai folositor atât pentrutrup cât şi pentru suflet nu este pos-tul pe o anumită perioadă, ci postulţinut în fiecare zi. Sfântul Casian nupune accentul pe zilele în care tre-buie creştinul să postească saumodul cum să postească, el spunedespre putinţele fiecărui creştin înparte pentru că nu toţi au aceeaşiputere de postire şi nu tot omul derând poate să postească precummonahii, ci fiecare trebuie săpostească după putinţa sa. Dr. Stelian GomboşContinuare în pagina 2
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Deşertarea slavei lui Dumnezeupentru mântuirea oamenilor este oidee destul de des întâlnită la Sfân-tul Ioan. „Dumnezeu se preocupămai puţin de slava sa decât demântuirea noastră”1. Există aici unsingur mod de a prezenta lucrurile.În realitate, Dumnezeu nu poate sămai renunţe nici la Slava Sa, aşacum nu poate renunţa nici la esenţaSa şi cum aceasta este principiulexistent în toate, slava este sfârşitulcel din urmă al tuturor lucrurilor. Dariată exact cum Sfântul Ioan descrieacest fapt: „Oare mântuirea noastrănu este legată foarte îndeaproapede slava Sa pentru că mântuireanoastră Îl slăveşte2? Iar mântuireanoastră Îl slăveşte pentru că mân-tuirea noastră este cel mai maredar al său, darul lui Dumnezeu În-suşi. Acest dar al lui Dumnezeupentru oameni, în toate momen-tele vieţii lor, duce la slava luiDumnezeu, căci „a face în continuubine înseamnă a-i aduce slavă luiDumnezeu”3. Această slavă vaizbucni mai ales în ziua judecăţi uni-versale: „în care cei aleşi, intrând înposesia bunurilor lui Dumnezeu,vor constitui slava Sa. Slava bineluidesăvârşit constă în a se putea îm-părtăşi şi a se comunica”4.  Astfel, Ioan denunţă în slavadeşartă sursa conflictelor în relaţiiledintre oameni şi cauza profundă aîmpietririi inimii vizavi de Evanghe-lie. Textele prezentate până aici arlăsa cu uşurinţă impresia că SfântulIoan Gură de Aur „face morală”,dar o morală a vieţii în Hristos. De

aceea ar fi o greşeală gravă săizolăm această morală de spiritulcare o animă. Pentru a nu efectuaaceastă sciziune străină operei şigândirii hrisostomice, să ne amin -tim că „este o obişnuinţă a lui IoanHrisostom să nu trateze un subiectîn ansamblul lui”5. Remarca estebine gândită şi ne invită să nelărgim analiza consultând şi altetexte care nu dezbat numai slavadeşartă, ci şi subliniază tensiuneacare există între această patimă şislava autentică. Am vorbit mai susdespre aceste pasaje numeroase;iată traducerea unuia dintre acestetexte: „Ce rău mai mare decâtdragostea pentru locurile de cinste!A dat naştere unor erezii, a conso -lidat sacrilegiul necredincioşilor.Dumnezeu a dorit ca perfecţiunilesale care sunt invizibile să fie con-tinuate prin crearea acestei lumi.Dar aceşti oameni nu ţin cont deaceasta şi, dispreţuind urmareaacestei învăţături, îşi croiesc un altdrum: iată de ce ei se depărteazăde calea cea dreaptă. De aceeaevreii nu au crezut. Răpindu-şislava unii altora, ei nu căutau slavacare vine de la Dumnezeu. Cât de-spre noi, dragii mei, să fugim deaceastă boală cu cât mai maregrabă! Dacă am înfăptuit nenu -mărate fapte bune, toate acele actede valoare ar putea să fie distrusede murdăria slavei deşarte. Să nedorim astfel de laude? Să căutămatunci laudele pe lângă Dumnezeu.Lauda care vine de la oameni, ori-care ar fi ea, dispare încă de la

apariţia ei. Să presupunem că nu,că nu aduce niciun folos şi căprovine dintr-o judecată coruptă.Ce este deci remarcabil, de fapt, înaceastă slavă este faptul că vinede la oameni şi că de ea se bucurădeopotrivă tineri dansatori, femeicorupte, avari şi înrăiţi de câştiguri.Dar cel care face obiectul admi-raţiei dumnezeieşti nu o împarte cuaceşti oameni, ci cu acei sfinţislăviţi, vreau să spun cu Profeţii,Apostolii, cei care fac dovada uneivieţi îngereşti. Dacă vrem săatragem mulţimea şi admiraţia lor,să examinăm mai de aproapeaceastă dorinţă şi vom constata cănu reprezintă nicio valoare. Pescurt, dacă ţie îţi place mulţimea,atrage populaţia îngerilor, fă-te detemut pentru demoni, nu face preamare caz de lucrurile omeneşti.Dimpotrivă, calcă în picioare toatefrivolităţile la fel cum ai face şi cunoroiul şi nămolul. Vei vedeaatunci clar că nu există nimic caresă plaseze mai multă ruşine în su-flet decât iubirea de slavă. Nueste cu putinţă, absolut deloc cuputinţă, ca cel căruia îi place slavasă ducă o viaţă de răstignire, la felcum nu există persoană care săaibă mulţimea la picioare şi săcalce în picioare majoritatea aces-tor patimi. Cel care s-a ridicat dea-supra acestei slave va scăpa şi deinvidie, de dragostea de bogăţii şide toate aceste boli vătămătoare.Dar tu mă întrebi cum să scapi?Arhim. dr. Teofan MadaContinuare  în pagina 4

Slava adevărată la Sf. Ioan Gură de Aur

ÎnvăŃătura Bisericii noastre despre Postul Ortodox –
cu foloasele şi cu binecuvântările lui



Urmare din pagina 1Un exemplu foarte frumos îl îm-prumută de la Sfinţii Părinţi zicând:„Şi au zis Părinţii că unul mâncânddouă litre de pâine este încăflămând, iar altul mâncând o litrăsau şase uncii[6], se satură”[7].Postul în viziunea SfântuluiPărinte este acela ca întotdeaunacel ce este la masă să se fereascăde săturarea pântecului, căci odatăcu aceasta vin alte patimi precumgândul curviei. Sfântul Casian îi în-deamnă pe creştini să nu seamăgească că postesc, dar eimănâncă până la îmbuibarea pân-tecului, pentru că nu contează cuce se satură pântecul, fie ea şinumai apă, duhul curviei apare şiodată ce apare este aproape im-posibil de alungat. Căci până şiSodoma nu s-a îmbuibat cu vin şialte bunătăţi, ci îmbuibarea cupâine după cum zice Proorocul[8].Inima devine puternică nu cândtrupul îi dă ceea ce doreşteplăcerea, ci ceea ce cere slăbici-unea pentru că plăcerile vin de lacel necurat şi întinând trupul în-tinează şi inima astfel creştinul de-părtându-se de Dumnezeu şiuitându-L pe Acesta. Primireahranei cu socoteală dă trupuluisănătate şi nu îi ia sfinţenia, dupăcum spune şi Sfântul ApostolPavel: „Grija trupului să nu o faceţispre pofte”[9]Sfântul Casian ne aminteştetotuşi că deşi nepunând accentpe celelalte părţi ale postului elenu trebuie să lipsească pentru căsufletul nu se poate curăţi fărăcelelalte virtuţi, pentru că îm-buibându-se cu mâncare creştinulnu mai are forţă să se lupte cudracu şi cu ispitele pe care acestale aduce spre cel ce mai înainte amâncat cu nesaţ. Creştinul numaiprin post, priveghere, citirea Sfin-telor Scripturi şi încercarea de a-şiînsuşi cât mai multe virtuţi poatesă-şi mântuiască sufletul şi săajungă la scopul pentru care a fostcreat acela de a se asemăna cuDumnezeu.Cu toate că şi alţi Sfinţi Părinţiau vorbit şi au scris despre post,Sfântul Casian Romanul este unuldin puţinii care pune accent peaceastă latură a postului, majori-tatea dintre aceştia încercând săexpună fundamentele scripturisticeale postului sau o rânduială exactăa postului, rânduială după carecreştinul să se ghideze şi să înain-teze în virtute şi în credinţă, alţii auscris despre diferenţele interconfe-sionale cu privire la post, dar Sfân-tul Casian a fost printre puţinii cares-a legat de acest aspect al putinţeişi al înfrânării.

Fundamente 
scripturistice cu
privire la post

Postul, ca abţinere totală sauparţială de la anumite feluri demâncare, pe o perioadă mai micăsau mai mare este o practică foarteveche. El este o poruncă divină pecare o găsim formulată chiar de laînceputul creaţiei când Dumnezeuse adresează primului om zicându-i:“Din toţi pomii din răi să mănânci,iar din pomul cunoştinţei binelui şirăului să nu mănânci, căci în ziuaîn care vei mânca din el vei murinegreşit”[10]. Aceasta îl îndrep-tăţeşte pe Sfântul Vasile cel Maresă afirme că “postul este deaceeaşi vârstă cu omenirea, pentruca el a fost legalizat în Paradis”[11].Legea lui Moise, pe care acesta aprimit-o în urma unui post de 40 dezile, reglementează în amănuntdispoziţiile privitoare la post înVechiul Testament, precizând maiales timpul postirii. Astfel, estecunoscut postul din ziua curăţiriisau ispăşirii din ziua a zecea a lu niia şaptea, când sufletele trebuiesmerite prin post[12]. La acestea s-au adăugat alte posturi generaleîn diverse luni (a patra, a cincea, aşasea şi a zecea). Toate acesteposturi erau de cate o singură zi.Cu vremea, evreii au ajuns săpostească în fiecare lună câte o zi,iar cei mai zeloşi (fariseii) cate douăzile pe săptămână, luni şi joi:„postesc de două ori pe săp-tămână, dau zeciuiala din tot cecâştig”[13]. Vechiul Testament maiaminteşte şi de posturi generalespeciale, practicate şi în diverseîmprejurări triste din viaţa poporuluievreu ori pentru înlăturarea unorpedepse divine[14]. De asemenea,în Vechiul Testa ment se practică şipostul particular sau individual cumeste cel al lui Moise de 40 dezile[15], al lui Daniil în Babilon, detrei săptă mâni[16], al regeluiDavid[17], al pro orocului Ilie[18] şial prorociţei Ana[19]. Atât posturilegenerale cât şi cele particulareerau însoţite de acte de pocă inţă,postul urmărind smerenia în faţa luiDumnezeu şi diminuarea pof telortrupeşti.Mântuitorul nostru Iisus Hristosa postit şi El înainte de începutulactivităţii Sale publice. După postulSău de 40 de zile, în pustiu, El a în-ceput propovăduirea, arătândstrânsa corelaţie în procesul dedesăvârşire morală[20]. El a învăţatşi pe ucenicii Săi cum să pos -tească, accentuând starea su-fletească corespunzătoare acestuiact care nu trebuie făcut deformă[21]. De asemenea, El a ară-tat că postul trebuie în soţit de rugă-

ciune, fiind un mijloc de luptă îm-potriva ispitelor diavolului[22]. Dealtfel, în multe locuri din Noul Testa -ment, postul este recomandat camijloc de îndreptare, de elevaţiespiri tuală şi de pocăinţă[23].După exemplul MântuitoruluiIisus Hristos, postul a fost practicatşi de Sfinţii Apostoli mai ales înaintede a începe lucrarea lor depropovăduire a Evangheliei. Aupostit şi au învăţat şi pe ucenicii şiurmaşii lor să practice postul unit curugăciunea[24]. Etimologic, postuleste definit ca o perioadă de timpcare precede o sărbătoare. Deasemenea acest termen se referăla înfrânarea sau abţinerea totalăde la mâncare şi băutură pentru operioadă de timp mai scurtă saumai lungă, practică întâlnită înmulte religii ale lumii[25]. „Chiar dela început, făcând Dumnezeu peom l-a dat şi 1-a predat în mâinilepostului şi ca unei mame iubitoareşi ca unui dascăl iscusit i-a încre -dinţat mântuirea lui “(Sfântul Vasilecel Mare). Postul este înfrânareade la toate mâncărurile sau la cazde boală numai de unele, deasemenea şi de băuturi şi de toatecele lumeşti şi de toate poftele rele.încă şi pentru a ucide poftele trupu-lui şi a primi harul lui Dumnezeu.În Vechiul Testament întâlnimharul postirilor prin proorocul Isaia,care lepădând postul iudaic nearată adevăratul post. De multe orinoi ne gândim cu tristeţe la pe-rioadele de post care se apropie„cel trist nu primeşte cunună, iar celcare suspină nu biruie”[26]. Postuleste metoda cea mai eficientă de aomorî păcatul ascuns în adânculnostru. Sfântul Vasile cel Mare neîndeamnă să alergăm cu bucurie ladarul postului, unul nou şi mereu înfloare[27]. Ştim că Moise prin posts-a urcat pe munte, chiar dacă josla poalele muntelui lăcomia la mân-care i-a înnebunit pe oameni să seînchine idolilor: „poporul, spuneScriptura, s-a aşezat să mănânce şisă bea şi s-a sculat să joace”. DacăMoise n-ar fi fost înarmat cu postul,n-ar fi îndrăznit să se apropie, nici n-ar fi cutezat să intre în nor.Prin post am primit poruncilescrise, iar ,,postul naşte pe profeţi,întăreşte pe cei puternici; postulînţelepţeşte pe legiuitori; postuleste bun talisman al sufletului, to-varăş credincios al trupului, armăpentru luptători, loc de exerciţiupentru atleţii credinţei. Mai mult,chipul în care au trăit oamenii înrai este o imagine a postului, nunumai pentru că, ducând o viaţăîngerească, ajunseseră princum pătare la asemănarea cu în-gerii, ci şi pentru că nu eraucunoscute locuitorilor paradisului

toate cele născocite mai târziu deom”[28].
Concluzie

După ce toate acestea suntspuse, trebuie totuşi să amintim căoricât de limitată ar fi postirea noas-tră, dacă este o postire adevărată,va conduce către ispită, slăbiciune,îndoială şi tulburare. Altfel spus, vafi o adevărată luptă, şi probabil căvom cădea de multe ori. Dar ade-vărata descoperire a vieţii creştineca luptă şi nevoinţă reprezintătrăsătura esenţială a postiri. Ocredinţă care nu a biruit îndoielile şiispita este rar o credinţă adevărată.Din păcate, în viaţa creştină nueste posibil niciun progres fărăamara experienţă a căderilor. Preamulţi încep postirea cu entuziasmşi renunţă după prima cădere.Dacă după ce am căzut şi ne-amsupus poftelor şi patimilor noastrereluăm totul de la capăt şi nu re-nunţăm indiferent de câte oricădem mai devreme sau maitârziu, postirea noastră va purtaroadele sale duhovniceşti. Întresfinţenie şi cinismul care netrezeşte din orice iluzie se aflămarea şi dumnezeiasca virtute arăbdării – răbdarea, mai întâi detoate, cu noi înşine. Nu există undrum mai scurt către sfinţenie; pen-tru fiecare pas trebuie să facem unsacrificiu total. Aşadar, este maibine şi mai sigur să începem de laun minimum – doar cu puţin pesteposibilităţile noastre fireşti – şi săcreştem efortul nostru puţin câtepuţin, decât să încercăm să sărimfoarte sus la început şi să ne rupemcâteva oase când revenim pepământ. Pe scurt: de la un postsimbolic şi nominal – postul caobligaţie şi obicei – trebuie să nereîntoarcem la adevăratul post. Săfii limitat şi smerit, dar consecventşi serios. Să cântărim onest capac-itatea noastră duhovnicească şi fizică şi să acţionăm ca atare – amintindu-ne, totuşi, că nu existăpost, fără stârnirea acestei capa -cităţi, fără a introduce în viaţa noas-tră o dovadă dumnezeiască, cumcă cele ce sunt cu neputinţă la oa-meni sunt cu putinţă la Dumnezeu.Bibliografie:IzvoareBiblia sau Sfânta Scriptură,Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod,versiunea diortosită şi adnotată deBartolomeu Valeriu Anania, Arhiep.Clujului, ed. IBMBOR, Bucureşti2001.Scrieri patristiceCasian Romanul, Sfântul, De-spre cele opt gânduri ale răutăţii înFilocalia, vol. I, trad. Pr. Prof. Du-mitru Stăniloae, ed. Institutul deArte Grafice ,,Dacia Traiana” S.A.,Bucureşti 1947.
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Buna Vestire - SărbătoareaBunei Vestiri, denumită în poporBlagoveştenie (după termenulslavon), este rânduită pentru am-intirea zilei în care Sfântul ArhanghelGavriil a vestit Sfintei Fecioare că vanaşte pe Fiul lui Dumnezeu. Bise -rica a rânduit cinstirea ei în ziua de25 martie, cu nouă luni înainte deNaşterea Domnului, pentru căacum are loc întruparea Fiului LuiDumnezeu (Lc. 1, 35-38). Temeiulscripturistic al sărbătorii îl găsim înprimul capitol al Sfintei Evangheliidupă Luca, versetele de la 26 la 38.Cultul Fecioarei Maria s-a dez-voltat în special după acordarea libertăţii pentru creştini de către îm-

păratul Constantin cel Mare. Sin-odul al III-lea Ecumenic (Efes, 431)a condamnat erezia nestoriană,care diminua rolul Maicii Domnului,şi a recunoscut cele două atributeale Sfintei Maria: meritul de a-L finăscut pe Fiul lui Dumnezeu şi fap-tul de a fi pururea fecioară. Ca o ur-mare firească, Biserica a rânduitsărbători în cinstea Maicii Domnu-lui. Buna Vestire este cea dintâisărbătoare închinată Maicii Domnu-lui, confirmată în documente, iarprima mărturie o reprezintă bisericazidită în Nazaret (în secolele IV sauV), pe locul unde avusese loc în-tâmplarea menţionată în Sfânta

Scriptură. Data acestei sărbători avariat la început, astfel, în anumitelocuri, era sărbătorită în ajunulBobotezei (pe 5 ianuarie), iar în altelocuri pe 18 decembrie. În Răsărit,data de 25 martie a fost acceptată,cel mai probabil, după stabilireadatei de 25 decembrie ca serbare aNaşterii Domnului (aproximativseco lul al V-lea). La Roma, sărbă-toarea a fost introdusă de papaLeon al II-lea, iar în secolul al IX-lea,data de 25 martie s-a generalizat întoată lumea catolică. Numai la ar-meni Buna Vestire se prăznuieştepe 7 aprilie, în raport cu Crăciunulpe care ei îl celebrează la 6 ianuarie.Sursa: basilica.ro

Buna Vestire – 25 martie (Dezlegare la peşte)

ÎnvăŃătura Bisericii noastre despre Postul Ortodox – cu foloasele şi cu binecuvântările lui
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Răstimpul pe care îl parcurgem,perioada Triodului şi îndeosebi aPostului Mare, ne oferă nenu -mărate teme de reflecţie şi intro-specţie menite, să ne apropie maimult de misterul pascal pe care îlvom celebra în binecuvântata zi a Învierii. Cu siguranţă că această pe-rioadă este cea mai bogată şi com-plexă din întreaga tradiţie liturgicăRăsăriteană.Perioada Triodului se deschideprin idiomela „Uşile pocăinţei…”,idiomelă care va însoţi întregulrăstimp al Triodului, devenind astfelca un laitmotiv, ca o permanenţă aPostului Mare. Aşadar, încă de laînceput, perioada Triodului ni se în-făţişează ca o uşă ce conduce spreÎnviere în care pocăinţa personalăjoacă un rol covârşitor. De fapt, Tri-odul este plin de chipuri alepocăinţei tocmai pentru a face dinpocăinţă o stare permanentă acreştinului, mai ales în această pe-rioadă. Pentru avva Isaac Sirulpocăinţa este „uşa milostivirii”; Pos-tul Mare este înainte de toate „vre-mea pocăinţei”. Pocăinţa esteinima spiritualităţii Triodului. Intrareaîn perioada Postului mare core-spunde aşadar, deschiderii „uşilorpocăinţei”.

Uşa are o simbolistică profundăşi în cultura laică cu atât mai mult înspiritualitatea Răsăriteană unde, Îlgăsim pe Hristos Însuşi identificat cuacest simbol: „Eu sunt uşa” (In 10,9). În spaţiul culturii şi civilizaţiei pro-fane, uşa simbolizează locul de tre-cere dintre două stări, dintre douălumi, dintre cunoscut şi necunoscut,dintre lumină şi întuneric. Uşa se de-schide spre un mister. Dar ea are şivaloare dinamică, psihologică,deoarece îl invită pe om la acţiune:ea nu marchează doar un prag ci şiinvitaţia de a trece acest prag. Înteologia bizantină găsim acelaşi sim-bol al uşii atribuit Fiului. SfântulSimeon Noul Teolog numeşte peIisus Hristos „uşa care duce la Tatăl”.Postul Mare se deschide în Du-minica Lăsatului de brânză cu ima -ginea lui Adam şezând şi plângândîn faţa uşilor raiului. Imitându-şi pro-topărintele, credinciosul trebuie sărecunoască că, amăgit de propriulsuflet, şi-a închis el însuşi uşile raiu-lui. Rupându-şi haina frumuseţii ori -ginare, aşa cum regăsim în Canonulcel Mare, el zace acum la porţilepostului, îmbrăcat în hainele depiele: „Veşmântul cel dintâi pe caredintru început mi l-ai ţesut, Ziditorule,mi l-am rupt; din care pricină iată-mă

acum că zac gol”; sau: „Haine depiele mi-a cusut păcatul, dez -brăcându-mă de veşmântul cel din-tâi, ţesut de Dumnezeu” (vezi, Fc 3,21). Scopul Postului Mare nu estealtul decât întoarcerea în raiul alecărui porţi au fost închise de neas-cultarea lui Adam şi totodatăînchiderea intrării patimilor în suflet.Aceste porţi închise de neînfrânareau fost redeschise de Cruce şi În-viere.Străbătând prin pocăinţă şi as-ceză etapele purificării propuse deTriod, credinciosul este chemat sărestaureze integritatea chipului pen-tru a se împărtăşi de al Doilea Adamşi a realiza astfel în el însuşi îndum-nezeirea firii omeneşti, vocaţie lacare a fost chemat Adam cel dintâi.Intrat pe uşa pocăinţei şi pe calea în-toarcerii în rai, credinciosul are per-spectiva uşilor raiului deschise; deaceea duminicile Triodului repetă:„Uşile pocăinţei deschide-mi mie,Dătătorule de viaţă, că mânecăduhul meu la biserica Ta cea sfântă,purtând locaş al trupului cu totul înti-nat, ci ca un Îndurat curăţeşte-l cumila milostivirii Tale”!Această perspectivă a uşilorraiului deschise, se revelează deplinîn noaptea Paştilor. Înainte de în-

ceperea Utreniei, preotul şi poporulpărăsesc biserica. Procesiunea seopreşte în exterior, înaintea uşii din-spre Apus. Biserica rămâne goală şicu luminile stinse. Pentru un scurtmoment, ea simbolizează raiul în-chis, mormântul Domnului. Dupăvestirea Învierii Domnului uşile sedeschid iar poporul intră în biserică,de această dată, inundată de lu-mină. Uşile pocăinţei din perioadaTriodului au deschis uşile raiului, aşadupă cum se cântă în LaudelePaştilor: „Paştile care au deschis

nouă uşile raiului”. Mai mult, uşile îm-părăteşti, care simbolizează uşileÎmpărăţiei Cerurilor, rămân deschisetoată Săptămâna Luminată. Învierealui Hristos îl readuce pe credincios înrai, în Împărăţia Cerurilor şi omeniriiîntregi îi este oferită această posibi -litate. Hristos coboară la iad pentrua sfărâma toate uşile şi a nu lăsa dinele decât una singură: uşa careduce la Tatăl, adică pe El Însuşi. Prof. Dr. Marcel TangColegiul naţional ,,Preparandia Dimitrie Ţichindeal”- Arad 

Triodul – uşa pocăinŃei

Primăvara acestui an -2015 pri-lejuieşte comemorarea a două per-sonalităţi remarcabile care au trăitla Arad timp de peste trei decenii,între anii 1946-1980: la 13/26 mar-tie s-au împlinit 125 de ani de lanaşterea- în 1890- a coloneluluiConstantin Năsturaş, ofiţer de ca-rieră dar si poet de vocaţie care asemnat cu pseudonimul de Vol-bură Poiană Năsturaş; iar la 6 mai1980, în urmă cu 35 de ani, a trecutla cele veşnice eminentul medicmicrobiolog, Dr. Vasile Luştrea.Aceşti doi oameni cu suflet mare,aceşti doi bărbaţi adevăraţi, deşipurtau numa diferite făceau partedin aceeaşi familie, fiind socru şi gi-nere; primul a fost bunicul meu dinpartea mamei, iar cel de-al doilea-iubitul meu tată. Au trăit sub acelaşiacoperiş în a doua jumătate a vieţiilor şi îşi dorm somnul de veci înmorminte alăturate, în cimitirul „Po-menirea” din Arad.Fiecare în domeniul său de ac-tivitate s-a remarcat prin calităţiumane şi profesionale deosebite,fiecare a lăsat posterităţii o valo-roasă moştenire. Colonelul Constantin Năsturaş,născut pe meleaguri moldave - însatul Galbeni, lângă Roman, jud.Neamţ, al unsprezecelea copil dincei 14 ai preotului ortodox Ion Năs-turaş, la îndemnul părinţilor săi aurmat şi absolvit Seminarul Teolo-gic „Veniamin” din Iaşi dar, în celedin urmă, şi-a urmat îndemnul ini-mii şi s-a dedicat carierei militare.Patriot înflăcărat, plin de curaj şi despirit de sacrificiu a luptat vitejeşteîncă de tânăr pentru apărarea pa-triei şi demnitatea neamului: a par-ticipat la războaiele balcanice din1913, la războiul de reîntregire între1916-1919, la luptele de la Mărăşti,Mărăşeşti şi Cireşoaia în vara lui1917, la campania de pe Tisa din1919. Ca un erou adevărat a fostrănit, a fost luat prizonier în Germa-nia dar a şi fost distins cu nume-roase ordine şi medalii din careamintim ordinul „Coroana Româ-niei” şi ordinul „Virtutea militară” îngrad de cavaler. Între cele douărăzboaie mondiale şia făcut servi-ciul în mai multe garnizoane din

ţară (Sibiu, Deva, Arad, Sf. Gheor-ghe, Oradea, Timişoara, Chisinău-Basarbia unde a fost şi director destudii la Liceul Militar de elită „Re-gele Ferdinand” din Chişinău şi laLugoj) având funcţii de comandă şiremarcându-se peste tot ca un ele-ment valoros, iar după ieşirea lapensie în 1941 la Timişoara a fost

concentrat în Transnistria între1942-1944, ca prefect al judeţelorMoghilev şi Tulcin. În aceată cali-tate, dând dovadă de o profundăomenie, riscându-şi propria situaţiea contribuit la salvarea vieţilor apeste 60.000 de evrei deportaţipeste Nistru în condiţii de mare su-ferinţă. Oştean „viteaz la moarte” pen-tru patrie şi pentru neam, cum în-suşi se definea în poezia „Dă-miDoamne” din volumul „Hotarele”(Timişoara, 1941), colonelul Con-stantin Năsturaş a fost şi un sufletde poet, cu o prezenţă literară deosebit de activă-a publicat 14 vo-lume de versuri de o nobilă inspira-ţie, 3 volume de proză şi articole înpeste 20 de publicaţii din toată ţara.A mai avut şi darul de a iniţia re-marcabile activităţi culturale: confe-rinţe, şezători, expoziţii de carte şide a înfiinţa şi conduce asociaţii şiorganizaţii de scriitori, precum la Ti-mişoara prima Societate a Scriito-rilor Români din Banat „AltarulCărţii” iar spre sfârşitul vieţii a fost

preşedintele de onoare al cenaclu-lui literar „Lucian Blaga” al filialeiUniunii Scriitorilor din Arad unde   s-a stins din viaţă la 23 septembrie1972. Tatăl meu, medicul de laboratorVasile Luştrea, născut la 23 iunie1909 într-o familie de ţărani de pevalea Crişului Alb, în comuna Bu-

teni, judeţul Arad, a luptat şi el pe unfront, dar de cu totul de altă natură:contra unor microbi şi viruşi pericu-loşi, contra epidemiilor ce amenin-ţau mari comunităţi umane, pentruapărarea sănătăţii şi păstrarea igie-nei publice. Era un război greu, pri-mejdios care cerea o înaltă ştiinţă şipregătire profesională de care me-dicul Vasile Luştrea a dat dovadă cuprisosinţă. A funcţionat câţiva ani caasistent universitar la Facultatea deMedicină din Cluj iar în timpul răz-boiului, în anul 1944 a fost decoratcu ordinul „Crucea Regina Mariaclasa a II-a” pentru „devotamentulşi priceperea arătată pe câmpul deluptă”. (citat din Brevetul decoraţiei).După căsătoria cu mama meaOltea, fiica ofiţerului C. Năsturaş,întreaga familie s-a stabilit în 1946la Arad unde tatăl meu a înfiinţat şia condus Laboratorul de igienă depe str. Emanoil Gojdu nr. 11 careastăzi îi poartă numele, a desfăşu-rat o vastă activitate de cercetareştiinţifică, cu rezultate valoroase,valabile şi în ziua de azi, a fost pro-

fesor la Şcoala Tehnică Sanitară,pe vremea aceea neexistând o fa-cultate de medicină la Arad, a fostcunoscut şi apreciat în centrele uni-versitare Cluj şi Timişoara, a cola-borat permanent cu renumitulInstitut „Cantacuzino” din Bucureştipentru prepararea de seruri şi vac-cinuri. Adresa unde familia a locuit înArad, încă de la început, în modsigur nu a fost întâmplătoare:strada Ştefan Cicio Pop (fosta 6Martie), numărul 18, în imediataapropiere a reşedinţei episcopaleşi a Catedralei episcopale deatunci, biserica din Piaţa Catedraleicu hramul Naşterea Sf. Ioan Bote-zătorul. Acest fapt cu adevărat pro-niator, pe lângă altele, a făcut calegăturile familiei cu Episcopia Ara-dului să fie statornice şi stranse,deşi erau vremuri tulburi, potrivnicepentru trăirea credinţei creştine.Respectând cronologia, primuldintre cei doi care a intrat pe poartareşedinţei episcopale a fost tatălmeu Dr. Vasile Luştrea. La mijloculanilor 1950, cunoscându-i-se va-loare profesională, precum şi cali-tăţile umane, a fost solicitat să-iacorde, timp de mai mulţi ani, asis-tenţă medicale Preasfinţitului Epis-cop Andrei Mageru, o personalitatede marcă a epocii. Cu înaltă con-ştiinţă profesională şi cu deplin de-votament, tatăl meu a fost mediccurant al Preasfinţitului, care, într-ovară, l-a recompensat, oferindu-iposibilitatea de a petrece o vacanţăde două săptămâni, la MănăstireaPrislop, pentru a se odihni şi a sereface în condiţii cu totul deosebite,de unde s-a întors plin de daruri du-hovniceşti, care l-au întărit pentrumultele încercări cu care urma săse confrunte până la sfârşitul vieţii.Cât despre colonelul Constan-tin Năsturaş, acesta a fost, la rân-dul lui, o prezenţă frecventă şiapreciată la Episcopia Aradului,între anii 1962-1973, pe când epis-cop al locului era Preasfinţitul Pă-rinte Teoctist Arăpaşu, viitorulPatriarh al României. Fiu de preot,crescut în duhul ortodoxiei, creştinrugător şi trăitor autentic al credinţeistrămoşeşti, bunicul meu era pre-

zent la Sfânta Liturghie, în fiecareduminică şi sărbătoare, în stranadin stânga a Catedralei Episco-pale. De foarte multe ori, atuncicând Preasfinţitul Teoctist era dis-ponibil, în invita la masa de prânzla Episcopie, unde, împreună cucâţiva intelectuali arădeni de va-loare, aveau loc discuţii de înaltăspiritualitate. Acestă legătură du-hovnicoească între arhiereu şi bă-trânul oştean încărcat de ani şi defapte pe care numai bunul Dumne-zeu le ştie, şi-a găsit cea mai emo-ţionantă expresie în prezenţa lacatafalcul lui, în casa de pestrada Stefan Cicio Pop numărul18, a Presfinţitului Episcop Teoctistşi în cuvântul pe care acesta l-arostit, spre mângâierea familiei în-durerate şi în faţa unei numeroaseasistenţe: „Are să-mi lipsească ne-maivăzându-l la locul lui din strană.Mi-a fost foarte apropiat nu numaipentru valoarea lui ci şi pentru căera moldovean de-al meu, pe carel-am considerat ca făcând parte dinfamilie”, zicea PS Teoctist Arăpaşu.La începutul anilor 90, cândPreafericitul Părinte Teoctist, Pa-triarhul de vrednică pomenire al Bi-sericii Ortodoxe Române, a fostprezent la Teatrul din Arad, cu oca-zia unei festivităţi legate de reînfiin-ţarea societăţii culturale ASTRA,mi-am permis să mă adresezPreafericirii Sale şi să-i spun cinesunt. Şi-a amintit imediat de buniculmeu şi l-a evocat în cuvinte calde.I-am cerut atunci binecuvântare ar-hierească, gândindu-mă că, poatevor scrie cândva despre acei oa-meni şi acele timpuri. Şi iată că,după aproape un sfert de veac, amaşternut aceste rânduri, evocându-i pe cei doi înaintaşi ai mei, cu pro-fundă emoţie şi cu toată dragostea.Consider că merită din plin acestomagiu pentru devotamentul cucare şi-au slujit semenii şi ţara, fă-cându-şi cu prisosinţă datoria decreştini adevăraţi. Sunt lucruri pecare generaţia de astăzi e bine săle ştie, ca hrană pentru suflet. Slavă lui Dumnezeu pentrutoate! Lector univ. pensionar,Rucsanda LUŞTREA

Omagiu unor înaintaşi de merit

Preasfinţitul Episcop Teoctist la catafalcul bunicului
unde apar, îndureraţi, şi părinţii mei (precum şi un

părinte slujitor la Catedrală, Pr. Nădăban)
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Timpul este poate cea mai im-portantă resursă de care dis-punem cu toții. A fost, este și va fio preocupare constantă a omului,fie că vorbim de ”economisirea”timpului fie că vorbim despre ”in-vestirea” acestuia în activități utilepentru noi.Mircea Eliade accentueazăasupra dihotomiei dintre “timpulprofan” – văzut ca durată, ire-versibil, dinamic, care curge,devine şi se transformă  şi “timpulsacru” – reversibil, static, rotund,ciclic şi cosmic.Din punct de vedere  psiho-logic, vorbind despre timp, acestaparcă este perceput ca o entitatematerială. De fapt, marea majori-tate a persoanelor îl simte aşa,folosind expresiile: “economisimtimp”, “pierdem timp”, “timpulînseamnă bani”, etc. Pentru căsuntem obsedati să ne umplemviaţa cu diverse sortimente desenzaţii şi trăiri, nu ne dăm seamacât de repede trece vremea…Timpul nu pleacă niciodată cumâna goală. Îşi ia cu el bagaje marişi dus este. Duce cu el oamenii cunumele, faptele, miturile şi cre -dinţele lor şi ne lasă, pe noi, cei ră-maşi, mai trişti, mai însinguraţi.Contează mult percepţia per-sonală asupra timpului. Timpuleste aşa cum îl vedem fiecare, dareste si aşa cum nu-l vedem, dar îlvăd alţii. Graţie timpului, orice şitotul are o identitate, adicăprezent, trecut şitor. De fapt, timpuleste etern, noi doar trecem prin el.Fizica este cea care aver-tizează, unduindu-şi vectorii: tim-pul înseamnă mişcare! Poate cătimpul e un concept abstract, darmişcarea este concretă. Dacă nute mişti, pierzi timpul! Iar timpul,în zilele noastre, înseamnă bani.Zicala “time is money” e arhi-cunoscută. Dacă pe timpuri zi-cala la modă era „festina lente”(gră beşte-te încet!), acum celcare se grăbeşte încet rămânede tot în urmă. Prinde momentul,sau rămâne bosumflat pe mar-gine.

O nemulţumire majoră a epociinoastre este … lipsa timpului, preade multe ori invocată pentru a jus-tifica o lipsă de implicare într-unmod integral în diferite situaţii. Numai avem timp de nimic. Nici

măcar de iubire. Cea mai cumplitămaladie a acestor timpuri estelipsa iubirii. Dorim iubire, dar n-avem timp de ea. Nu mai avemtimp de visare… Altădată oameniiaveau dreptul să viseze. Acumvisătorul iese din ritmul trepidant alvieţii. Nu mai avem timp de spe -ranţă… Suntem o lume care auitat arta şi bucuria de a spera. Dinacest motiv, se-ntinde tristeţeapeste gândurile şi chipurile noas-tre. Nu mai avem timp dereculegere, trebuie să ne aruncamîn vârtejul, în vâltoarea vieţii.Nu mai avem timp pentru noiînşine…Blazaţi, apatici si reci,trăim toţi cu inchipuiri de tot felulprivind viaţa noastră, viaţa lumii.Nu mai avem timp pentru cred-inţă…Si câtă nevoie am avea deea! Teologia creştină poartă ideealui Eliade de «timp sacru» spre unnou înţeles. Timpul biblic al creş-tinilor, ca şi al evreilor, păstreazăcele două etape: promisiunea şiîmplinirea. Aceste două etape co-incid cu înainte şi după Hristos, cu

Vechiul şi Noul Testament. Dinaceastă cauză ritmul timpuluicreştin este dat de Domnul Hris-tos, faţă de care se raporteazătotul. Hierofania (noțiune definităde Mircea Eliade pentru a de-

semna, în orice religie, diverseleforme sub care se manifestăsacrul) se transformă în creştinismîn teofanie (arătarea lui Dum-nezeu). De aceea El este centrulnoii axe a timpului în care El iaformă şi chip. Când Hristos se în-trupează este inaugurat un timpnou, timpul Împărăţiei, iar timpulacesta înglobează prin dilataretrecutul, prezentul şi viitorul şi im-plicit, o viaţă nouă!«În vremea aceea», expresiacu care încep majoritatea frag-mentelor evanghelice, este şi tim-pul fără timp. Este moment dinviaţa Domnului Hristos, pe care îlevocă, este timpul nostru, căruiai se adresează cuvântul mântu-itor, dar şi timpul “zilei a opta”(ziua Învierii) la care suntemchemaţi să fim părtaş cu Hristoscel preamărit şi care, în tainicultrup al Bisericii, ne oferă oglindi-rea zilei veşniciei şi a Împărăţiei.Hristos este totul, El umple timpulşi spaţiul. Astfel trebuie trăit încreştinism timpul oricărei sărbă-tori, ca fiind timpul lui Hristos, tim-

pul bucuriei, timpul Împărăţiei şi alveşniciei.În creştinism, sărbătoarea(espresia timpului sacru) este ca -rac terizată drept semnul prezenţeilui Hristos în mijlocul poporuluiSău. Caracterul luminos al sărbă-torii în creştinism este amplificatprin atmosfera de bucurie care serevarsă chiar şi în timpul celor maitriste comemorări. Chiar şi drama-tismul unor evenimente dureroase,cum este Jertfa lui Hristos, estesărbătorit în perspectiva bucurieifinale, eshatologice, “căci pot fiiinunţii să fie  trişti câtă  vremeMirele este cu ei?” (Mat. 9,15).Acesta este motivul pentru care,chiar în perioada de post, sărbă-toarea rupe atmosfera tristeţii prindiverse relaxări alimentare (dez -legări), şi nu numai.Nici o sărbătoare nu se poatedesfăşura plenar în afara SfinteiLiturghii. Sinteză a întregii istoriitemporale a mântuirii, Liturghiaeste trecut, prezent şi eshaton (gr.eshaton = ultim, final). Liturghiaeste duhul şi esenţa sărbătorii,este adevăratul timp. Euharistia îiconferă caracterul sărbătoresc şicaracterul sacru. Ambele dimensi-uni n-au nici o valoare decât înlegătură cu jertfa lui Hristos.Numele timpului la Dumnezeueste “astăzi”: “vine ceasul şi acumeste” (Ioan 5, 25), “astăzi vei fi cumine în rai”(Luca 23, 43), “astăzis-a făcut mântuire casei acesteia”(Luca 19, 9), etc. pentru că dinpunct de vedere strict uman ziuade ieri este istorie, ziua de mâineeste un mister şi de aceea suntemchemaţi să trăim ziua de azi lamaximă intensitate spirituală. Creştinul nu fuge de timp ci îltrăieşte în şi cu Hristos. Spre deo -sebire de “creştinul obişnuit” mis -ticul şi înţeleptul sunt fericiţi sau celpuţin sunt plini de sens, pentru căei au găsit secretul să trăiască re-alitatea sub perspectiva unei per-manente sărbători. Ceilalţi nu potavea această viziune decât cu in-termitenţe, ori sărbătorile îi ajută înacest scop.Zilele de sărbătoare dau astfelun ritm şi un sens hristologic vieţiinoastre, pe lângă alte sensuri şi

direcţii mai sus amintite. Ne redaubucuria de a trăi şi ne smulg dincotidianul cenuşiu. Limitele per-sonale, conflictul cu societatea şilumea înconjurătoare pier în timpulsărbătorii care redau pentru o clipăstarea unui echilibru primordial.Trăind an de an, în cadrulfiecărei sărbători, momente din lu-crarea pământească a lui Hristos,noi ne împropriem timpul Său, de-venim contemporanii Săi în chiptainic şi suntem chemaţi să-I îm-plinim cuvintele şi lucrarea. Iardacă nu reuşim să progresămspiritual şi  Dumnezeu ne  face săaștepăm mai mult decât am vrea,împlinirea cererilor noastre şi arugăciunilor, ar trebui să ne de-prindem cu răbdarea (ca virtutecreştină): „Căci aveţi nevoie derăbdare, ca, făcând voia lui Dum-nezeu, să dobândiţi făgăduinţa.”(Evrei 10,36); „Prin răbdareavoastră, veţi dobândi suflele voas-tre”( Luca 21,19). Iosif a aşteptat13 ani pentru a se reîntâlni cu fraţiicare l-au vândut ca sclav. Patri-arhul Avraam a aşteptat 25 de anica să i se nască fiul promis deDumnezeu, care urma să fie stră-moşul poporului Israel. Moise aaşteptat 40 de ani pentru a ajungeîn ţara făgăduită. “Aţi auzit de răb-darea lui Iov şi aţi văzut sfârşitulhărăzit lui de Domnul” (Iacov 5,11). Femeia gârbovă a aşteptat 18ani ca să fie dezlegată de suferinţaei. Ca atare trebuie să privim reîn-noirea sărbătorilor an de an ca o adoua şansă pentru îndreptare,căinţă şi curăţire sufletească.De aceea salba sărbătorilorunui an liturgic trebuie privită ca oîmpreună lucrare cu Hristos.Atunci timpul nu ne mai apare cafiind ceva rece şi implacabil, doarun timp psihologic, un timp fizicsau oniric (timp al viselor), doar caun timp biblic (al istoriei biblice) cio sumă de momente în care trăimo viaţă în şi pentru Hristos şi im-plicit pentru mântuirea noastră,acesta fiind un timp  haric alprezenţei lui Hristos în mod real învieţile noastre.Preot Cristian PrunăParohia Ortodoxă  Sânmartin 

Timpul sărbătorilor

Urmare din pagina 1Ce-ar fi dacă ne-am îndreptaprivirea asupra altei slave, asupraaceleia care vine din cer, pe carecea omenească încearcă să ne-o smulgă cu forţa? Aceasta nepoate ajuta să devenim vestiţiîncă de aici de jos, ne însoţeşteîn viaţa viitoare, ne elibereazătotal de servitutea trupească aicărei sclavi suntem în prezent,fiind înrobiţi de pământ şi de lu-crurile pământeşti”6.E bine să subliniem, în primulrând, că dragostea pe care Dum-nezeu le-o poartă copiilor Lui estesursa slavei autentice: „Creştinuleste slăvit nu numai pentru că l-aiubit pe Dumnezeu cu adevărat,ci şi pentru că s-a bucurat demultă cinste şi dragoste dinpartea Lui. După cum l-a iubit şi anutrit gânduri nobile – ceea ceeste o dovadă a dragostei –, aşaşi Dumnezeu l-a iubit la rândul Luipe acest om care trebuia să deasocoteala numeroaselor sale pă-cate. L-a scăpat de pedeapsă,dar El l-a şi făcut drept. Astfel else poate slăvi pentru că a fostjudecat a fi demn de o astfel dedragoste imensă”7.  Creştinul se poate găsi slăvitîn propria lui fiinţă. Slava de care

se bucură este deci în mod radi-cal diferită de aceea pe care el ocaută printre semenii săi, aceastafiind fără de asemănare în com-paraţie cu cea de care se bucurăDrepţii din Vechiul Testament:„Slava şi cinstea sunt mai maridupă ceea ce s-a întâmplat înnoul Legământ: creştinul are ca şicap pe Hristos, se împlineşte prinTrupul lui Hristos, devine fratele şicomoştenitorul său, se con-formează trupului său, primeşte oslavă mai mare ca aceea a luiMoise, după cum a afirmat Pavel,arătând că, spre deosebire deMoise, care se acoperea de unvăl, noi îi contemplăm faţa de-scoperită a slavei lui Dum-nezeu”8. Alipit lui Hristos prin botez,creştinul este chemat să-şi în-suşească sentimentele Mântu-itorului vizavi de slavă. Hristos nucăuta slava care vine de la oa-meni9, ci şi-a găsit slăvirea înmoarte pe cruce, acceptată dindragoste10. El ne învaţă astfel sănu punem niciun preţ pe slavaomenească11. Luând exemplulStăpâ nului său, cel botezatstrăluceşte de slavă adevăratăatunci când cunoaşte încer-carea12, fie că este vorba de as-

ceza vieţii monastice13 sau, ca şiîn cazul lui Pavel, a întemniţăriiîndurate pentru Hristos14.  Aceste scurte consideraţiiasupra slavei autentice ne permitsă înţelegem mai bine punerile îngardă efectuate de Sf. Ioan îm-potriva slavei deşarte. A ceda înfaţa acestei patimi înseamnă defapt ca, închizându-te în tine în-suţi, să dovedeşti că Dumnezeucel „filantrop” nu a fost cu ade-vărat primit în viaţa ta şi să araţică, în ciuda botezului, nu a existato convertire reală15. Se observădeci că Ioan vizează mai multdecât un comportament moral şică, pentru el, este esenţială acti-varea credinţei care este adusăîn discuţie. Acelaşi lucru se întâmplă şi cunecreştinii. Ioan îi blamează încalitatea lui de creştin convins,pentru că el vede în slava deşartăcauza profundă a necredinţeilor16:„A te lăsa de credinţa dreaptăpentru slavă şi, cu scopul de a fimărit, a-L trata pe Dumnezeu cudispreţ, nu ar fi oare aceasta cul-mea laşităţii şi a nebuniei?”17. Arfi bine să amintim aici temasmereniei. Că este vorba debotezaţi sau de necreştini,

această virtute apare la Hrisos-tom ca fundament al întregii vieţiduhovniceşti. Astfel înţelegem căfără această „mamă a tuturorbinefacerilor”18 este imposibil săfim mântuiţi19.
1 La Efeseni, Omilia 1, 2,  PG62, 13.
2 La Evrei, Omilia 29, 2,  PG63, 205.
3 La  psalmul 113, 3, PG 55,309. Cf. La Ioan, Omilia 45, 3, PG59, 255. La Matei, Omilia 45, 2,PG 58, 473.
4 La II Corinteni, Omilia 3, 4,PG 61, 410 d. 
5 J.M. Leroux, „Monahismul şicomunitatea creştină după Sfan-tul Ioan Hrisostom”, în Teologiavieţii monastice, studii despre tra-diţia patristică, Paris, 1961, p.145.
6 La Ioan, Omilia 38, 5, PG 59,218 c.
7 La Romani, Omilia 8, 1, PG60, 455 d.
8 La Psalmul 8, 7, PG 55, 117a.
9 La Matei, Omilia 29, 1, PG57, 359 a; Omilia 29, 2, PG 57,360 c; Omilia 45, 2, PG 58, 473b.
10 La Efeseni, Omilia 8, 2, PG62, 57 b.

11 La Matei, Omilia 15, 1, PG57, 233 a; Omilia 25, 2, PG 57,329 d; La Evrei, Omilia 28, 2, PG63, 194 b.
12 Scrisoarea 65, PG 52, 644bc.
13 Împotriva celor…, 2, PG 47,332-348. Hrisostom descrie în-delung viaţa monastică şimenţionaeză în numeroase rân-duri slava care îl înconjoară pecel singuratic: Ibid., 3, 11, PG 47,366 a, b.
14 La Efeseni, Omilia 8, PG 62,55-70.
15 Sf. Ioan a subliniat ade-sea cu tărie transformarea op-erată de botez. Totuşi,Hrisostom ne face de aseme-nea cunocut faptul că schim-barea nu se poate realiza fărăcolaborarea intimă a per-soanei, fie că este catehu-menul sau iniţiatul de-a lungulvieţii creştine. 
16 La Ioan, Omilia 8, 1, PG 59,65 d; 66 b; Ibidem, Omilia 9, PG59, 70 - 74.
17 Ibidem, Omilia 3, 5, PG 59,44 b.
18 La Matei, Omilia 3, 6, PG47, 40 a.
19 La Ioan, Omilia 34, 3, PG59, 192 b.

Slava adevărată la Sf. Ioan Gură de Aur
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Duminica Ortodoxieila Arad

În prima duminică din Postulmare, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei a poposit în mijlocul credin-cioşilor de la Catedrala arhi -epis copală ,,Sfânta Treime” dinArad, unde a oficiat SfântaLiturghie înconjurat de soborulpreo ţilor şi diaconilor slujitori.La Sfânta Liturghie au partici-pat numeroşi credincioşi, foartemulţi dintre aceştia împărtăşindu-se cu Sfintele Taine. În cadrul Sfin-tei Liturghii, părintele SimionMladin a dat citire Pastoralei Sfân-tului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne la Duminica Ortodoxiei.În cadrul slujbei, în cuvântul deînvăţătură cu tema ,,Icoana vieţiicreştine”, în legătură cu textelescripturistice ale zilei şi cu Pas-torala Sfântului Sinod pentru Duminica Ortodoxiei, chiriarhularădean a arătat modul în carecredinciosul trebuie să facă dinpropria viaţă o adevărată icoanăpilduitoare pentru semeni. Dreaptaînvăţătură este călăuză pentruadevărata trăire religioasă spredesăvârşire. De asemenea, înlegătură cu Pastorala SfântuluiSinod, Înaltpreasfinţia sa a spus căşcoala se valorifică în viaţă şi pen-tru binele obştesc.Slujire arhierească înParohia Arad-Grădişte
În a doua duminică a PostuluiMare (a Sfântului Grigorie Palama)numeroși credincioși, au participatla Sfânta Liturghie în biserica dincartierul arădean Grădişte. SfântaLiturghie a fost oficiată de Înalt-preasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjuratde un sobor de slujitori din care au

făcut parte Pr. paroh Viorel Mer-luşcă, Pr. Viorel Roja, Pr. GoreaTeodor, Pr. Iosif Toma (SfatulFrăţesc al Oastei Domnului –Sibiu), Ierom. Pimen Lupu(Certege – Jud Alba) şi diaconCălin Teuca.În cuvântul de învăţătură sub ti-tlul ,,Lumina lui Hristos”, bazat pecitirile scripturistice ale duminicii(Evr. 1-2; Mc. 2) şi cu referire laCazania duminicii a doua din Postdespre ajutorul lui Dumnezeu înneputinţa omenească, chiriarhul asubliniat că harul lui Dumnezeu celnecreat, despre care învăţăturaBisericii noastre dovedeşte şi mailămurit dreapta ei credinţă, vine înîntâmpinarea strădaniilor creştine.Lumina acestuia călăuzeşte maiales în vremea Postului Mare spresărbătoarea Învierii, credinciosulînsuşi trebuind să devină învederatprin credinţă şi trăire. SfântulGrigo rie Palama, la a cărui viaţă şiînvăţătură priveşte duminica încare ne aflăm oferă icoana acesteistări, ca arhipăstor al Tesaloniculuiîmpărtăşind preoţilor şi credin-

cioşilor harul primit prin SfinţiiApostoli de la Arhiereul veacurilorIisus Hristos Mântuitorul, spre zidi-rea Bisericii. De altfel, instituţiileconsacrate răspândesc lumină, cade pildă şcoala, şi dovedesc sporspiritual prin primirea Luminii luiHristos, a amintit Ierarhul.După Sfânta Liturghie, Înalt-preasfinţia Sa, înconjurat desoborul slujitor, a săvârşit unparastas de pomenire pentru fostulpreşedinte al Oastei Domnului –fratele Moise Velescu – de la acărui trecere la cele veşnice s-auscurs 7 ani.În după amiaza zilei, în bisericaparohială din Grădişte, a avut locadunarea comemorativă a OasteiDomnului, întrunită cu prilejul îm-plinirii a 7 ani de la trecerea la celeveşnice a fratelui Moise Velescu,fost preşedinte al Oastei Domnu-lui, la care au participat preoţi şicredincioşi din tot judeţul Arad darşi din alte părţi ale ţării (Sibiu,Deva, Alba, Timişoara, Galaţi). Cuacest prilej, Chiriarhul arădean aarătat că numărul simbolic subcare are loc pomenirea celui carea fost preşedinte al Oastei Domnu-lui şi a fost iubit de toţi cei prezenţi,amintesc cele şapte daruri aleSfântului Duh şi care strălucesc înviaţa unor oameni aleşi spre bineleobştii întregi şi care în lucrareaOastei Domnului rămân pildă dejertfelnicie şi modele de urmare înslujirea Bisericii.Slujire arhierească înParohia Şeitin
În Duminica a treia din PostulMare (a Sfintei Cruci), Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului a efectuat o vizităarhierească în Parohia Şeitin, Pro-topopiatul Arad, dând răspuns in-vitaţiei părintelui paroh Radu-Marian Bocşa.

Cu acest prilej ÎnaltpreasfinţiaSa a săvârşit Sfânta Liturghie înbiserica parohială cu hramul,,Sfântul Grigorie Teologul”, în frun-tea unui sobor de preoţi şi diaconişi în prezenţa a numeroşi credin-cioşi, tineri şi bătrâni, veniţi să îşiîntâmpine Ierarhul şi săprimească binecuvântare la mi-jlocul postului.În cuvântul de învăţătură cu ti-tlul ,,Crucea vieţii”, pe baza citirilorscripturistice ale duminicii (Evr. 4-5; Mc. 8-9) şi în legătură cu Caza-nia duminicii, chiriarhul aratăvaloarea vieţii, a sufletului creştinprin urmarea lui Hristos pe drumulcrucii şi participarea la jertfa Gol-gotei în vederea mântuirii. CruceaDomnului primeşte un sens spiri-tual înalt, mai ales pentru vremeaPostului Mare când credinciosul sestrăduieşte prin virtute să împli -nească tot ceea ce se făptuieştespre desăvârşire, până la jertfa desine. La jumătatea unui drumanevoios ca cel al Postului Sfin-telor Paşti, crucea încurajează prinbiruinţă asupra răului şi garanţia

învierii şi vieţii veşnice, a subliniatÎnaltpreasfinţia Sa.În cadrul Sfintei Liturghii, tânărulteolog Costin Sandu-Dorin a fosthirotonit diacon pe seama parohieiSălăjeni, Protopopiatul Sebiş.Părintele paroh a mulţumitÎnaltpreasfinţitului Părinte Timoteişi a oferit tuturor oaspeţilor oagapă creştină.Slujire arhierească înParohia Cintei
În Duminica a patra din Postulcel Mare, numită şi a Sfântului IoanScărarul, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului aefectuat un popas duhovnicesc înmijlocul credincioşilor din ParohiaCintei, Protopopiatul Arad.Înaltpreasfinţia Sa a răspunsinvitaţiei părintelui paroh dr. NicuBreda, pentru a binecuvânta în-ceputul săptămânii duhovniceşti,care se va desfăşura pentru a XIV-aediţie în această parohie.În cuvântul de învăţătură cu ti-tlul ,,Întărirea credinţei” (cf. Evr. 6;Efes. 5 şi Mc. 9), Chiriarhul atrageluarea aminte asupra primejdieicăderii de la înălţimea spiritualădobândită în viaţa creştină,aceasta prin ispita celui rău, mi-jloacele necesare de a birui fiindrugăciunea şi postul, potrivit, maiales la vremea Păresimilor şi careaduc spor de credinţă şi faptăbună, la fel nădejde şi încredere înputerile sufleteşti proprii. CarteaSfântului Ioan Scărarul vine în aju-torul celor ce caută sporirea vir-tuţilor prin urcuşul spiritual oferit, aadăugat Înaltpreasfinţia Sa.La Sfânta Liturghie au fostprezenţi foarte mulţi credincioşi,mulţi dintre ei împărtăşindu-se cuTrupul şi Sângele lui Hristos.Săptămâna duhovnicească seva desfăşura în perioada 22-29martie şi vor fi invitaţi mai mulţiduhovnici şi clerici.Slujire arhierească laHramul Catedraleimitropolitane din Cluj-Napoca
De sărbătoarea Bunei Vestiri,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a slujitSfânta Liturghie în Catedralamitro politană din Cluj, într-unsobor de arhierei, preoţi şi diaconi,avându-l în fruntea soborului peÎnaltpreasfinţitul Părinte Andrei,Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului.După citirea pericopei evan -ghelice, cei prezenți la slujbă auputut asculta cuvântul de învăță-tură pus sub titlul ,,Plinătatea haru-lui şi mulţimea darurilor”rostit deÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, care a vor-bit despre Maica Domnului șiînsemnătatea sărbătorii Bunei Ve-stiri în calendarul ortodox: „MaicaDomnului este prima așa cum nelasă să înțelegem Sfinții Bisericii,cum rezultă din tâlcuirea ade-

vărată a Sfintei Scripturi care, iacunoștință iarăși, o veste bună,prima despre Învierea Mântuitoru-lui. Iată cele două sărbători caremarchează anumite limite în viațanoastră spirituală tocmai pentru ane face mai buni și a căuta înțele-sul praznicului, mai ales legăturadintre ciclul sărbătorilor cu dată fixăşi cele cu dată schimbătoare, cureferire la revărsarea acestorapeste Biserică şi deosebit peste cealocală a Clujului, cu hramul respec-tiv. Aşadar e atât o veste bună a În-trupării cât şi a împlinirii desăvârşitea unei misiuni divine prin Înviere”, aspus Înaltpreasfinţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii,potrivit Radio Renaşterea, Înalt-preasfințitul Părinte Andrei le-amulțumit ierarhilor veniți la hramulMitropoliei și a explicat importanțaacestei zile pentru eparhia clu-jeană. De Buna Vestire au fost întro -nizați cei doi mitropoliți ai Clujului,vrednicul de pomenire BartolomeuAnania și actualul întâistătător,Înaltpreasfințitul Părinte Andrei,Arhiepiscopul și Mitropolitul Cluju-lui. Tot la 25 martie, în anul 2006,Arhiepiscopia Clujului a fost ridi-cată la rangul de Mitropolie.ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului a oficiatDeniile Canonului celMare şi AcatistuluiBunei Vestiri 
Luni seara, în săptămâna a V-adin Postul cel Mare, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei a fost prezent înmijlocul credincioşilor de la Cate-drala Veche din Arad, pentru a ofi-cia Denia Canonului cel Mare, iarîn seara zilei de vineri, a oficiatDenia Acatistului Bunei Vestiri şi aţinut un cuvânt de învăţătură  laCatedrala arhiepiscopală din Arad,înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedrali.În timpul Postului SfintelorPaști, Biserica a rânduit două mo-mente importante închinate MaiciiDomnului: sărbătoarea Bunei Vestiri, la 25 martie, și Denia dinvinerea săptămânii a V-a. AcatistulBunei Vestiri, unul dintre cele maicunoscute imne de laudă închinateMaicii Domnului, este alcătuit din12 condace și 12 icoase. Aceastăcompoziție, atribuită patriarhuluiSerghie al Constantinopolului, dăexpresie, în formă poetică, învăță-turii Bisericii despre Maica Domnu-lui.Bucurieduhovnicească laparohia Arad-Șega II
În Duminica a V-a a PostuluiMare, la invitația părintelui parohIova Zaharia-Gheorghe, Înaltprea -sfințitul Părinte Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, a popositîn mijlocul credincioșilor parohieiArad-Șega II.

Evenimentul a fost prilejuit desfințirea celor șase cruci rămasede finalizat după sfințirea șimontarea crucii celei mari de pecupola centrală în anul ce a trecut,construcția fiind împodobită cupatru turle mici, o turlă centrală șidouă turle-clopotniță.Astfel, de dimineață a fost ofi-ciată slujba Sfintei Liturghii încadrul căreia ÎPS Sa a adăugat unalt moment de bucurie, odată cuhirotonia a doi absolvenți ai Facul -tății de Teologie din Arad: pe dia-conul Drăgan Marcel întru preot peseama Parohiei Budeşti, Pro-topopiatul Sebiş și pe tânărul Lu-cian-Victor Baba, profesor laSe minarul Teologic din Arad,acesta fiind chiar fiul unuia din pre-oții slujitori ai parohiei, pr. TeodorBaba.În cuvântul de învăţătură cu ti-tlul ,,Postul Mare în cadrul anuluiomagial al misiunii parohiei şimănăstirii azi”, pe temeiul citirilorscripturistice (Evr. 9; Gal. 3; Marcu10; Luca 7) şi cu referire la mo-mentele liturgice deosebite alesăptămânii a V-a din Păresimi,adică sărbătoarea Bunei Vestiri şicele două Denii de luni şi vineriseara, a arătat însemnătatea rân-duielilor din această perioadă pen-tru ilustrarea întreitei misiuni aBisericii, profetică, sacerdotală şiînvăţătorească, după chipul Mân-tuitorului. Între altele, s-a insistatasupra familiarizării credincioşilordin parohii, cu rânduielile mănă-stireşti, evidenţiindu-se mijloaceleprin care împreună parohiile şimănăstirile lucrează spre mân-tuire. Aceasta întrucât, pentru mo-mentele amintite credincioşiiîmpart frecvenţa între bisericileparohiale şi cele monahale, cin-stindu-le într-o unitate în careduhovnicii preoţi sau călugări, cuconştiinciozitate, îşi îndrumă pe fiiiduhovniceşti spre slujirea creştinădupă modelul dat de sfinţi ca şi ceicărora li s-au consacrat cele douăduminici înaintea Floriilor, adică aSfinţilor Ioan Scărarul şi MariaEgipteanca, a amintit Înaltpreas-finţia Sa.La finalul slujbei părintele paroha mulțumit ierarhului pentru fru-moasele cuvinte de apreciere și în-curajare, evocând apoi câtevadintre reperele mai importante dinistoria ridicării acestui lăcaș de cult,între care o contribuție importantăau avut-o mai mulți credincioși, înfrunte cu primarul Aradului, Dl. Ing.Gheorghe Falcă, prezent la mani-festare. Fiind invitat la cuvânt,edilul Aradului a precizat cadrulacestei susțineri, pornită dintr-uncrez interior care îmbină realizăride ordin material-edilitar pentruurbe cu cele de natură spirituală.După acest moment, soborulde preoți slujitori, în frunte cu ier-arhul Aradului și cu mulțimea decredincioși prezenți au purces încurtea bisericii pentru evenimentulsfințirii crucilor. După încheiereaslujbei, ÎPS Timotei a mulțumit, fe-licitându-l pe domnul GheorgheLazăr, cel care a confecționat toatecele șapte cruci foarte frumoase,toate fiind aurite.În final, ierarhul a spus că„acest moment este unul caredă speranțe frumoase pentruîmplinirile viitoare, care sperămsă fie terminate cât mai curândposibil, tocmai pentru a oferiAradului un edificiu pe măsurăcelor care s-au jertfit pentrucredință și neam, această bise -rică monumentală fiind închi-nată lor”.Continuare în pagina 6
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ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
8 ani de misiune și filantropie pentru ceinevoiași

Au trecut 8 ani de activitateneîntreruptă de la înființarea Can-tinei Sociale „Sfântul Ierarh Nico-lae” din Arhiepiscopia Aradului. Cuacest prilej, cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,în ziua de luni, 2 martie, s-asăvârșit o slujbă Te Deum demulțumire adusă lui Dumnezeupentru toate binefacerile primitepână acum.Acest aşezământ social a luatfiinţă în urma unei trebuinţe mani-festate în rândul persoanelor fărănici un venit sau cu venituri reduse,a vârstnicilor singuri sau a familiilorcu mulţi copii şi fără posibilitate deîntreţinere şi care zi de zi solicitausprijin pentru o pâine şi alimente.La îndemnul ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, prin bunăvoinţacredincioşilor arădeni, a societăţilorspecializate în produse sanitare şicu implicarea celor instruiţi, la 27februarie 2007 se săvârşeau slu-jba sfinţirii şi darea în folosinţă sprefolos obştesc a obiectivului socialaşezat sub purtarea de grijă aSfântului Ierarh Nicolae.

Etapa judeţeană aolimpiadei de Religieortodoxă în EparhiaAradului
Etapa judeţeană  a Olimpiadeide Religie ortodoxă pentru claseleVII – XII, desfăşurată  la  Semi-narul Teologic Ortodox Arad, adebutat cu deschiderea festivă, încadrul căreia concurenţii s-au bu-curat de întâlnirea cu ÎnaltpresfinţiaSa, dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului. În cuvântul adresatcelor prezenţi, Înaltpreasfinţia Sa afelicitat pe cei 151 concurenţi cali-ficaţi la această etapă şi pe profe-sorii coordonatori.În aceiaşi zi a avut loc şi con -cursul judeţean  pentru elevii carestudiază Religia în clasele V – VI –sub genericul  „Lăsaţi copiii să vină laMine”, la care au participat 35 elevi.La etapa judeţeană a Olimpiadeide Religie pentru Seminariile Telo-logice au participat 34 elevi semi-narişti cărora le-au fost evaluatecunoştinţele în domeiul disciplinelorteologice de specialitate.Elevii care au obţinut locul I lafiecare clasă s-au calificat la etapanaţională a acestui concurs; eleviiclaselor VII-XII urmează să par-ticipe la etapa naţională, la Piteşti,în perioada „Săptămâna Altfel”, iarelevii seminarişti, la Piteşti, în Săp-tămâna Luminată.

Campania de donarede sânge în Arhiepiscopia Arad –ziua a III-a
De ziua Sfinților 40 de Mucenicidin Sevastia – 9 Martie, la Centrulde Transfuzie Sanguină din Arads-a desfășurat o amplă acțiune dedonare de sânge. Cei care negarantează cu profesionalismsigu ranța civică – Poliția LocalăArad – s-au adus de această datăpe sine înşişi în slujba cetățenilor,alăturându-se campaniei „Doneazăsânge, salvează o viață!” inițiată dePatriarhia Română și desfășuratăla Arad cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei. Polițiștii arădeni nu se aflăla prima acțiune de acest gen,reprezentanții instituției răspunzândînsă cu bucurie apelului făcut deArhiepiscopia Aradului. În cadrulcampaniei, un număr de aproxima-tiv 40 de poliţişti arădeni s-auprezentat pentru recoltare desânge.În perioada următoare, preoțiidin Arhiepiscopia Aradului vor pro-mova campania de donare desânge în parohiile unde slujesc,aceasta fiind o activitate socio-medicală care se înscrie în contex-tul declarării anului 2015 de cătreSfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne – Anul omagial al misiuniiparohiei şi mănăstirii azi şi Anul

comemorativ al Sfântului IoanGură de Aur şi al marilor păstori desuflete din eparhii.Lansare de carte despre Muntele Athos
Joi, 12 martie 2015, în Aula,,Ştefan Cicio Pop”a UniversităţiiVasile Goldiş din Arad, a avut loclansarea de carte a profesoruluiPavel Sîrbu. „Athos – MunteleSfânt al rugăciunii, smereniei şiînţelepciunii” ultima sa creaţie lite -rară. Lansarea, moderată de jur-nalistul Doru Sinaci, a avut ca şicentru al discuţiei pelerinajul dom-nului Pavel Sîrbu pe MunteleAthos, pelerinaj care a servit dreptdocumentare pentru această atreia carte religioasă. Fostul in-spector şcolar general a mai scrisşi „Pelerin la locurile sfinte” şi„Egiptul de la faraoni la creştinism”.Lucrarea este prefaţată de cătreÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, care a fostprezent la acest eveniment. Concurs şcolar interdisciplinar –„Cultură şi spiritualitateromânească” – etapajudeţeană
Sâmbătă, 14 martie 2015,Liceul Tehnologic „Francisc Neu-man” Arad a fost gazda etapeijudeţene a Concursului interdisci-

plinar de limba şi literatura românăşi religie pentru elevii din ciclul gim-nazial - „Cultură şi spiritualitateromânească”. Au participat 15concurenţi, elevi de la Şcoala Gim-nazială nr. 5, Colegiul Naţional„Preparandia-Dimitrie Ţichindeal”şi Colegiul Naţional „Vasile Goldiş”din Arad. „Dăruind vei dobândi”Proiect realizat decopiii de la Şepreuş 
În primele trei săptămâni alePostului mare, la Centrul social –misionar „Sf. Vasile cel Mare” alParohiei Ortodoxe Șepreuș, Pro-topopiatul Arad, s-a desfășuratproiectul „Dăruind vei dobândi”, re-alizat de către copiii de la grupelede cateheză „Hristos împărtășitcopiilor” ai Parohiei Șepreuș.Proiectul se înscrie în seria deminiproiecte cu caracter misionar– filantropic „Mâini întinse spre lu-crarea poruncilor lui Dumnezeu” ,prin care a fost implicată întreagacomunitate.Aradul în Marș pentruviață
Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei Arhiepis-copul Aradului, s-a desfășurat laArad a patra ediție a Marșului pen-tru viață. Prin acesta, s-a dorit a setrage un semnal de alarmă asupranumărului mare de avorturi care sefac, atât în Arad, cât şi în ţară.Aproximativ 500 de arădeni s-auadunat sâmbătă la orele prânzuluiîn piaţa Avram Iancu, de unde auplecat într-un marş spre SpitalulMatern (unde există și un Cabinetde consiliere provita al Arhiepis-copiei Aradului), iar mai apoi spreCatedrala Arhiepiscopală „SfântaTreime” de la Podgoria.La marș au fost prezenți maimulți preoți având în mijloc pe pr.Gabriel Mariș – consilier social șidelegat al Arhiepiscopiei Aradului.Marșul de anul acesta s-a des-fășurat concomitent cu alte zeci deorașe din tară și a fost susținut demai multe asociații creștin orto-doxe din Arad: Asociația Ikon, Aso-ciația Ieromonah Arsenie Boca,Asociația Alege Viața, Asociația Fi-lantropia Arad, A.S.C.O.R. Arad, înparteneriat cu ArhiepiscopiaAradului.Proiect de cunoaşterea tradiţiilor de Paşti
Arhiepiscopia Aradului orga-nizează un proiect de cunoaşterea tradiţiilor româneşti de Paşti, înrândul tinerilor arădeni. Cu sprijinulartistei populare Maria Aiftincăisunt organizate ateliere practice decunoaştere a tradiţiilor pascale. Celmai recent atelier de creaţie coor-donat de artistă a avut loc zileleacestea în biserica parohială şi aîntrunit aproximativ 100 de copii,dornici să deprindă meşteşugul în-

condeierii ouălor. Pentru ca tradiţiasă fie dusă mai departe şi înjudeţul Arad, aceasta a participat laun atelier practic de încondeierede ouă, organizat de Parohia ŞegaI, prin implicarea părintele parohAurel Bonchiş şi cu sprijinul mem-brilor Consiliului parohial.Proiectul social-pastoral: NU EȘTI SINGUR!
Copiii de la Centrul Cultural-Pastoral ,,Sf. Ierarh Nicolae” alParohiei Arad- Bujac, Pro-topopiatul Arad sunt implicați într-un generos proiect social- pastoralși caritativ- misionar. După cegrupurile de copii și tineri care îșidesfășoară activitatea în cadrulprogramului catehetic ,,Hristos îm-părtășit copiilor” au fost informatedespre Concursul patriarhal de mi-croproiecte cu caracter misionar-filantropic intitulat ,, Mâini întinsespre lucrarea poruncilor lui Dum-nezeu”, la îndemnul preotuluiparoh, au constituit o echipă de im-plementare a unei acțiuni deosebitde îndrăznețe: renovarea și zu-grăvirea  interiorului Centrului dePlasament Oituz din MunicipiulArad, cu o suprafață de peste 750metri patrați, clădire unde își des-fășoară activitatea zilnică și locui-esc 14 copii instituționalizați.Concert tradițional-religios
Arhiepiscopia Aradului, înparteneriat cu Consiliul JudețeanArad și Centrul Cultural JudețeanArad, au organizat de PrazniculBunei Vestiri, 25 martie 2015, ora19:00, un concert tradițional-reli-gios, închinat Patimilor Domnuluiși Învierii Sale.Taina Sfântului Maslula Centrul de îngrijireşi asistenţă pentrupersoanele vârstnicedin Arad
A doua zi după Praznicul Bun-evestiri, cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte TimoteiArhiepiscop al Aradului, vesteacea bună adusă Maicii Domnuluide Arhanghelul Gavriil a adusalinare suferințelor și tămăduire tu-turor vârstnicilor din Centrul de în-grijire și asistență pentru per -soanele vârstnice din cadrul Di-recției de Dezvoltare și AsistențăComunitară a Primăriei Arad, prinsâvârșirea Tainei Sfântului Maslu.Slujbă de sfinţire laSpitalul Clinic Municipal din Arad
Cu ocazia împlinirii a 240 deani de atestare documentară aSpitalului Clinic Municipal din AradÎnaltpreasfințitul Părinte TimoteiArhiepiscopul Aradului, înconjuratde un sobor de preoți din cadrul

Sectorului Social Filantropic și Mi-sionar, a săvârșit o slujbă desfințire cu prilejul dezvelirii unei pla-chete comemorative.La eveniment au participat au-torităţile locale şi judeţene, medicii,asistente, actuali şi foşti angajaţi aiunităţii medicale și pacienți ai spi-talului.
CONFERINŢE ŞI ACTIVITĂŢIDUHOVNICEŞTI ÎNTIMPUL POSTULUIMARE
Conferinţa „Medicina ca misiune”

În cadrul proiectului „Biserica şimedicina în dialog“, a avut loc laArad o primă manifestare spiritualăde dialog interdisciplinar, de com-plementaritate ştiinţă-religie, de co-erenţă socială dintre teologie şimedicină. Domnul dr. Dan Cioată,de la Institutul de Boli Cardiovascu-lare Timişoara, a ţinut o conferinţăpublică de excepţie vineri, 6 martie,în Aula Magna „Iuliu Maniu“ a Uni-versităţii „Aurel Vlaicu“, în prezenţaa sute de participanţi. Printre ceiprezenţi s-au numărat foarte mulţimedici de la spitalele şi clinicile ară-dene, personalul medical divers dela aceste instituţii, studenţi de lamedicină şi chiar foşti pacienţi aicunoscutului chirurg cardiovascular,veniţi acum nu pentru consult, cipentru a-l audia. Dr. Dan Cioatăvede medicina ca misiune, fiindpromotorul însoţirii medicinei sauactului medical cu credinţa: „Dacăeşti bolnav, nu uita să te rogi, dacăeşti bolnav şi nu te poţi ridica, nuuita să te rogi, dacă eşti bolnav şinu poţi mânca, nu uita să te rogi“.Spitalul este spaţiul de interferenţăal ştiinţei şi practicii medicale cucredinţa, iar punctul cel mai impor-tant al interferenţei medic-preot estevindecarea bolnavului. Medicinacreştină este o medicină eclesială,în care Hristos este Doctoruldesăvârşit, fără de care vindecareanu este posibilă“, subliniazămedicul şi teologul Dan Cioată.Conferinţa „Hristos –contemporanul nostru”
Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, la Teatrul Clasic„Ioan Slavici“ din Arad, pr. prof.univ. dr. Vasile Mihoc, de la Fa -cultatea de Teologie „Sfântul Ier-arh Andrei Şaguna“ din Sibiu, asusţinut o conferinţă publică, cutema „Hristos – contemporanulnostru“. La înâlnire au luat partesute de arădeni de toatevârstele.Colocviu teologic laFacultatea de Teologie din Arad
Urmând îndrumările SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe, care adedicat anul 2015 ca an omagialînchinat marilor păstori de sufletedin eparhii, Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă din cadrul Univer-sității „Aurel Vlaicu” din Arad, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiArhiepiscop Timotei Seviciu, a or-ganizat un colocviu teologic intit-ulat: Pastorație și misiune.Episcopi, duhovnici și preoți mi-sionari în Eparhia Aradului.Acesta s-a desfășurat în ziua de10 martie 2015.Programul a debutat la ora10.30 cu slujba Te-deumului, con-tinuându-se cu deschiderea festivăa manifestării. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Părintele decan, Pr. Prof. Dr.Ioan Tulcan a salutat, cu bucurie,prezența Ierarhului, a colaborato-rilor săi, Arhim. Conf. Dr. TeofanMada, vicar administrativ, Protos.Lect. Dr. Iustin Popovici, consiliercultural și a părintelui profesorPompiliu Gavra, director al Semi-narului, a cadrelor didactice,elevilor și studenților. În cuvântulsău, sfinția sa a subliniat efortulconstant al Facultății arădene înaria cercetării teologice, dovadăstând și aceste manifestări ajunseacum la o cifră impresionată. Deasemenea, „ostenitorii facultății seînscriu, prin aceste activități, în pro-gramul tematic propus de cătreSfânta Patriarhie. Astfel, acestcolocviu teologic caută să evi-dențieze potențialul bisericesc șimisionar al Aradului”.În cuvântul său, Înaltpreasfinți-tul Arhiepiscop Timotei a felicitatFacultatea pentru aducerea la îm-plinire a propunerilor SfântuluiSinod, „încât acest colocviu nepropune receptarea unor valori lo-cale unanim recunoscute care nepot oferi resurse necesare a fi luateîn seamă în fața provocărilorprezente și viitoare, așa cum sepoate lesne observa, mai ales cuultima dezbatere națională legatăde ora de religie. Mulțumim luiDumnezeu și părinților pentru căau ascultat de glasul conștiinței șiși-au înscris copiii la ora de religie.Suntem chemați, deci, să avem oatitudine comună, utilizândmetodele și mijloacele adecvatecontextului specific atât în parohii,în mănăstiri cât și în școalaromânească”.Conferinţă închinatăpastoraţiei în mănăstiri, la Arad
Miercuri, 18 martie, în SalaMagna „Iuliu Maniu“ a Universităţii„Aurel Vlaicu“ din Arad a avut loc oconferinţă închinată pastoraţiei înmănăstiri, cu tema „Puţine cuvinte,multă iubire“, susţinută de părinteleHrisostom Filipescu, egumenulSchitului Ţibucani, MănăstireaSecu.Întâlnirea a fost organizată cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului. Conferinţa a ilustrat olume în care oamenii se iubesc cutoată fiinţa lor, copilăresc împreunăcu nespusă bucurie, au grijă uniide ceilalţi cu multă iubire, se iartă,se caută, se cunosc prin iubire, iariubirea faţă de Hristos se află peprimul loc, împărtăşind-o cuevlavie şi candoare. Conferinţă „Copilulnenăscut, între minunedumnezeiască şisarcină nedorită”
Vineri seara, 27.03.2015, înAula Magna „Iuliu Maniu”, a avutloc conferinţa „Copilul nenăscut,între minune dumnezeiască şisarcină nedorită”, susţinută de Dr.Cioată  Ionel Trifon, medic primarobstretică-ginecologie, din Tim-işoara, după cum ne-a precizatArhim. vicar-administrativ TeofanMada, coordonator proiect.

„Urcuş duhovnicesc” –
ConferinŃă susŃinută
de PS Siluan la
ASCOR Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului şi la invitaţiaadresată de Domnul Marius Lăs-coiu-Martin, Preşedintele filialeiASCOR din Arad, Preasfinţitul

Părinte Siluan, Episcopul EparhieiOrtodoxe Române din Ungaria, asusţinut marţi, 31 martie 2015, însala festivă a Facultăţii de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad, conferinţa cu tema „Urcuşduhovnicesc”.Concert dedicat Sfintelor Paști la Catedrala Arhiepiscopală dinArad
În duminica a V-a a PostuluiMare – a Cuvioasei MariaEgipteanca, la Catedrala Arhiepis-copală din Arad a avut loc un con-cert cu tematică pascală, cubinecuvântarea şi în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Timotei.După îndătinata slujbă a Ve-cerniei, la care a participat unnumăr impresionant de credin-cioşi, Corala Catedralei Arhiepis-copale, condusă de diac. LaviniuMorariu a oferit celor prezenţi unbogat repertoriu de cântări speci-fice Postului Mare dar şi ÎnvieriiDomnului. Evenimentul a fostprezentat de Pr. prof. univ. dr.Mircea Cricovean. La finalul concertului, Înalt-preasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei a adus cuvenitele aprecieriactivităţii corale în catedrală mulţu-mind pentru strădania de înfru-museţare a slujbelor de aici, iaracum pentru interpretarea cân-tărilor celor mai alese ale PostuluiPaştelui şi Învierii; toate acestea cuo competenţă deosebită  din par -tea dirijoorului diac. LaviniuMorariu şi a membrilor corului.SăptămânăDuhovnicească înParohia Cintei

Săptămâna Duhovnicească afost deschisă de către Înaltpreas-finţitul Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, în cadrul slujiriiSfintei Liturghii. Înaltpreasfinţia Saîn cuvântul de învăţătură a explicatatât pericopa apostolică, cât şi ceaevanghelică a zilei, adăugândreferirea la Sfântul Ioan Scărarulpomenit în cea de a patra Duminicăa Postului Mare. De asemenea încuvântul de învăţătură s-a amintitde promovarea valorilor morale exprimate prin părinţi şi elevi legatede susţinerea orei de religie înşcoli,precum şi de activităţi filantro -pice în contextul anului omagial almisiunii în parohie şi mănăstire, alSfântului Ioan Gură de Aur şi almarilor păstori de suflete din Eparhiişi Parohii. În acelaşi timp în cuvân-tul de învăţătură Ierarhul a subliniatimportanţa acestei Săptămâni înviaţa comunităţii parohiale.În prima seară a SăptămâniiDuhovniceşti, la Denia Canonuluicelui mare, a fost prezent Preacu-viosul Părinte Dionisie Ignat,duhovnicul Sfintei Mănăstiri Albac,jud. Alba. În ajunul sărbătorii BuneiVestiri,a doua seară a săptămâniiduhovniceşti a fost în mijlocul cred-incioşilor Preacuviosul PărinteIustin Popovici consilierul culturalal Arhiepiscopiei Aradului. La Slu-jba Paraclisului Maicii Domnului în a treia seară a SăptămâniiDuhovniceşti a slujit Pr. CiprianIlica de la parohia Sintea Mică. Apatra seară a Săptămânii Duhov -niceşti organizată de Parohia Cin-tei cu binecuvântarea Înaltprea -sfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciuşi prin purtarea de grijă a Pr. ParohDr. Nicu Breda, a marcat o paginăimportantă în Istoria acestei Co-munităţi. Învitatul de onoare a fostPreasfinţitul Părinte Siluan, Epis-

copul Ortodox al românilor din Un-garia. În cea de a V-a SearăDuhovnicească cu prilejul DenieiImnului Acatist al Bunei Vestiri in-vitat în parohie a fost PărinteleIoan Pagubă de la Biserica SfinţiiApostoli Petru şi Pavel din Mun.Arad. În cea de a VI-a SearăDuhovnicească la Slujba Vecernieide sâmbătă seara a fost PărinteleNan Dacian, Profesor la SeminarulTeologic Ortodox Arad şi paroh laParohia Vladimirescu II. Săp-tămâna Duhovnicească s-aîncheiat în Duminica a V-a a Pos-tului Mare odată cu Slujba Ve-cerniei. Invitatul Pr. Paroh şi alcredincioşilor a fost PreacuviosulPărinte Justinian Tibil stareţulMănăstirii Teiuş din EpiscopiaCaransebeşului.CERCURI PASTORAL-MISIONARE
În luna Martie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în urmă-toarele mănăstiri şi parohii dincuprinsul Arhiepiscopiei Aradului: Cerc misionar la MănăstireaFeredeu – Protopopiatul Lipova.Joi, 12 martie 2015, preoţii Cer-curilor misionar-pastorale reunite dincuprinsul Protopopiatului Lipova,Arhiepiscopia Aradului, s-au întrunitla Mănăstirea Feredeu, gazdă fiindÎnaltpreacuviosul Părinte arhim. Ilarion Tăucean, stareţul acestuiaşezământ. În mijlocul preoţilor dinProtoieria Lipova au fost prezenţiProtos. Teodor Vid, consilier admin-istrativ-bisericesc  şi Exarh al mănă-stirilor din Arhiepiscopia Araduluidimpreună cu  Protos. Dr. IustinPopovici, Consilier Cultural la Cen-trul Eparhial, ca delegaţi ai Înaltpres-finţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului. Cerc misionar la ParohiaIlteu. Preoții prezenți au săvârșitTaina Sfântului Maslu sub protiapreotului paroh, în prezența multorcredincioși din parohie și a altor in-vitați, care s-au înălțat duhov -nicește la Sfânta Liturghie, apoi,împreună, cler și popor au cerutbinecuvântarea lui Dumnezeu  înTaina Sfântului Maslu. Cuvântul deînvățătură a fost rostit de preotulLurențiu Suba de la parohiaCăprioara. Cerc pastoral – misionar înparohia Sintea–Mare. Parohia Sintea-Mare, din pro-topopiatul Arad, a găzduit în du-minica a treia din Postul Mare, îndata de 15.03.2015, întrunirea pre-oţilor din Cercul pastoral-misionarChişineu-Criş, coordonați, din în-credințarea Înalt PreasfințituluiPărinte Arhiepiscop Timotei alAradului, de către PreacucerniculPărinte Dumitru Daniel-Mirel. În-trunirea a debutat la ora 1700, înbiserica parohială cu hramul„Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”,prin oficierea Tainei SfântuluiMaslu, săvârșită de 9 preoți,

aceasta fiind prima întâlnire încadrul Cercului pastoral-misionarChișineu-Criș din acest an. Cuvân-tul de învăţătură la Taina SfântuluiMaslu a fost rostit de părinteleMoțiu Traian de la parohia Pilu. Cerc pastoral – misionar înParohia Chisindia. În Duminica a treia din PostulMare (Duminica Sfintei Cruci), Paro-hia Chisindia, din ProtopopiatulSebiş, a găzduit întrunirea preoţilordin Cercul pastoral-misionar Buteni,coordonați, din încredințarea Înalt-preasfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei al Aradului, de cătrePreacucernicul Părinte Marian Ciu-cur. Întrunirea a debutat la ora 16:30,în biserica parohială cu hramul „In-trarea Domnului în Ierusalim”, prinoficierea Tainei Sfântului Maslu,săvârșită de un sobor de 9 preoți,având în frunte pe PreacuviosulPărinte dr. Iustin Popovici, consiliercultural la Centrul Eparhial, precumşi pe Preaonoratul Părinte Alexan-dru Botea, Protopopul Sebişului. Cu-vântul de învăţătură la TainaSfântului Maslu a fost rostit de părin-tele Iustin Popovici. Cerc pastoral- misionar laparohia Cicir.Duminică, 22 martie 2015, Cer-cul Preoțesc nr. 6 Vladimirescu, s-a întrunit în parohia Cicir sub co-ordonarea P.C. Părinte PetruBercean de la parohia VladimirescuI. Întâlnirea a debutat cu slujba Ve-cerniei săvârșită în sobor după carea urmat prezentarea referatului cutitlul Parohia-centru de întărire

duhovnicească a omului confruntatcu o lume plasată sub semnul de-sacralizării, al globalizării și al mi-grației, de către P. C. Pr. Dr. FlaviusArdelean de la parohia Mândruloc.Tema, una actuală și deosebit deimportantă, a fost dezbătută cumultă acribie de către părinteleFlavius Ardelean. Cerc Pastoral Misionar laIonești. La Praznicul Bunei Vestiri25.03.2015 orele 16, Cercul Pas-toral Misionar și Catehetic Hăl-magiu, sub conducerea părinteluiVand Ioan, preot la ParohiaLuncșoara, s-a întâlnit la capeladin filia Ionești, Parohia Țărmureunde s-a oficiat Taina SfântuluiMaslu, pentru credincioșii filiei.

Referatul cu tema: „Chipuri lumi-noase de păstori duhovnicești înperioada patristică.Ex. Sfântul IoanGură de Aur (347-407), ca predi-cator”, a fost susținut în fața celorprezenți de către preotul VițelarGheorghe din Parohia Brusturi. Cerc pastoral-misionar înParohia Munar. În ziua de Buna Vestire, 25martie, Parohia Munar din Pro-topopiatul Arad, a găzduit în-trunirea preoţilor din Cerculpastoral-misionar nr. 5 Vinga, co-ordonați, din încredințarea Înalt-preasfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei al Aradului, de cătrePreacucernicul Părinte Horia Şte-fan de la Parohia Secusigiu. În-trunirea a debutat la ora 16, înbiserica parohială, prin oficiereaTainei Sfântului Maslu, de preoţiiCercului pastoral-misionar nr. 5Vinga, având în frunte pe Preacu-viosul Părinte dr. Iustin Popovici,consilier cultural la CentrulEparhial, care a rostit şi un cuvântde învăţătură. Referatul principal aaparţinut părintelui Blidar Mihai dela Parohia Sânpentru German, carea tratat tema intitulată ,,Primit-amBuna Veste – Început-a mântuireanoastră”. Cerc misionar în parohia Gurahonţ. În data de 25 martie 2015 cuîncepere de la ora 16, preoţii dincadrul Cercului Pastoral-misionarNr.3 Gurahonţ, coordonat, din în-credinţarea Înalt PreasfinţituluiArhiepiscop Timotei, de către preo-tul Moţ Crăciun Dorel, s-au întrunitla Biserica ortodoxă cu hramul„Buna Vestire” din parohia  Gura-honţ, protopopiatul Sebiş. În cadrulacestei întâlniri a luat parte şiPreaonoratul Părinte ProtopopBotea Alexandru, protopopiatulSebiş, care a rostit şi cuvântul deînvăţătură. Preotul Dașcău Ovidiude la parohia Rădești a susținutreferatul principal. Comuniune în rugăciune încadrul Cercului misionar de laBuhani. În Duminica a V-a din Post, aCuvioasei Maria Egipteanca, Bis-erica cu hramul „Duminica TururorSfinților” din Buhani, a fost gazda

unui eveniment duhovnicesc de-osebit prilejuit de întrunirea pre-oților din Cercul pastoral-misionarSebiș I, coordonat din încredin -ţarea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei de către preo-tul Valentin Herbei. Soborul impre-sionant, format din 10 preoți subprotia Înaltpreacuviosului părinteprotosinghel Dr. Iustin Popovici,consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, a săvârșit Taina Sfântu-lui Maslu.Referatul principal afost susținut de preotul CătălinHeler de la parohia Prăjești. (maimulte detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).Protos. dr. Iustin PopoviciConsilier cultural
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Duminică, 1 martie – Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie la Cat-edrala arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, în cadrul SfinteiLiturghii s-a dat citire PastoraleiSfântului Sinod al Bisericii Orto-doxe Române la Duminica Orto-doxiei. 
Luni, 2 martie –– PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea  problemelor curente.
Sâmbătă, 7 martie – participăla Etapa judeţeană a Olimpiadei deReligie Ortodoxă pentru clasele VII– XII, desfăşurată  la  SeminarulTeologic Ortodox Arad. Chiriarhul afelicitat şi încurajat pe elevii con-curenţi calificaţi la această „etapăeparhială” şi pe profesorii coordo-natori, evidenţiind faptul că aceastăactivitate extraşcolară se înscrie înşirul activităţilor desfăşurate înparteneriatul Biserică – Şcoală, re-laţie devenită tradiţională în eparhiaAradului.
Duminică, 8 martie  – Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie în bis-erica din Parohia Grădişte, Pro-topopiatul Arad. La finalul SfinteiLiturghii, săvârșește slujba depomenire pentru fratele Moise Ve-lescu, fost preşedinte al OasteiDomnului, rostind un cuvânt adec-vat, în seara zilei participând şi laadunarea asociaţiei.
Luni, 9 martie – Chiriarhulprimește o delegație cu ocazia

vizitei oficiale în Municipiul Arad aAlteţei Sale Regale, PrincipeleNicolae al României care a fostoaspetele arădenilor, poposindpreț de câteva ore și la MănăstireaArad-Gai. 
Marți, 10 martie –participă laun colocviu teologic intitulat: Pas-torație și misiune. Episcopi,duhovnici și preoți misionari înEparhia Aradului, organizat deFacultatea de Teologie Ortodoxă,cu un cuvânt.
Joi, 12 martie –participă înAula ,,Ştefan Cicio Pop” a Univer-sităţii Vasile Goldiş din Arad, înprezenţa multor personalităţi aleAradului, la lansarea de carte aprof. Pavel Sîrbu  „Athos – MunteleSfânt al rugăciunii, smereniei şi

înţelepciunii” ultima sa creaţie liter-ară, lucrare prefațată de Chiriarhcare a subliniat importanța privi-toare la istoria şi geografia locurilorbiblice.
Duminică, 15 martie – Slu-jeşte şi predică la SfântaLiturghie în biserica cu hramul,,Sfântul Grigorie Teologul”, înParohia Şeitin, ProtopopiatulArad, slujba Sfintei Liturghii afost înfrumusețată de hirotoniaîn treapta diaconiei a teologuluiCostin Sandu-Dorin pe seamaparohiei Sălăjeni, ProtopopiatulSebiş.
Marți,17 martie – participă laun eveniment organizat de Univer-sitatea de Vest ,,Vasile Goldiş”dinArad.

Sâmbătă, 21 martie – Chiri-arhul a slujit alături de un numeroussobor și a rostit cuvânt de învăță-tură la slujba de înmormântare atânărului Valentin Costea, rudenieapropiată a Preasfințitului PărinteLucian- Episcopul Caransebeșului.
Duminică, 22 martie – Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghiesăvârşită în biserica Parohială Cin-tei, Protopopiatul Arad, la invitaţiaPr. paroh dr. Nicu Breda, pentru abinecuvânta începutul săptămâniiduhovniceşti, care se va desfăşurapentru a XIV-a ediţie în aceastăparohie. 
Luni, 23 martie –Slujește șirostește cuvânt de învățătură laDenia Canonului Mare în ParohiaArad-Centru.
Miercuri, 25 martie – De săr-bătoarea Bunei Vestiri și hramulMitropoliei, Chiriarhul, a slujit și apredicat la Sfânta Liturghie în Cat-edrala mitropolitană din Cluj, într-un sobor de arhierei, preoţi şidiaconi, avându-l în frunteasoborului pe ÎnaltpreasfinţitulPărinte Andrei, Arhiepiscopul şi Mit-ropolitul Clujului.
Vineri, 27 martie – Slujește laslujba de sfințire a unei plachetecomemorative, cu ocazia împliniriia 240 de ani de atestare documen-tară a Spitalului Clinic Municipal dinArad, înconjurat de un sobor depreoți din cadrul Sectorului Social

Filantropic și Misionar, rostind uncuvânt solemn. Au participat au-torităţile locale şi judeţene, medicii,asistente, actuali şi foşti angajaţi aiunităţii medicale și pacienți ai spi-talului. În seara zilei Chiriarhul, aoficiat Denia Acatistului Bunei Ve-stiri şi a ţinut un cuvânt de învăţă-tură la Catedrala Arhiepiscopalădin Arad, înconjurat de soborul pre-oţilor şi diaconilor catedrali.
Sâmbătă, 28 martie – Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie înParohia Arad-Centru, ProtopopiatulArad, hitotonind  în treapta dia-coniei pe teologul Drăgan Marcelpe seama parohiei Budești din Pro-topopiatul Sebiș  și în treapta pre-oției pe diaconul CostinSandu-Dorin pe seama parohieiSălăjeni, Protopopiatul Sebiş.
Duminică, 29 martie – Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghieîn Parohia  Arad-Șega II, hitotonindîn treapta diaconiei pe teologul Lu-cian-Victor Baba și în treapta pre-oției pe diaconul Drăgan Marcel,soborul de preoți slujitori, în fruntecu Ierarhul și cu mulțimea de cred-incioși prezenți și autorități locale,au purces în curtea bisericii pentruevenimentul sfințirii crucilor, ce vorîmpodobi cele patru turle mici șicele două turle-clopotniță  a bisericiiparohiale.Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial 

Cu binecuvântarea Înaltprea -sfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, s-a deschisși în orașul de pe Mureș o filială aAsociație Părinților pentru Ora deReligie (APOR). Ședința de consti-tuire s-a desfășurat în aula Facultățiide Teologie a Universității „AurelVlaicu” din Arad, în ziua de du-minică, 1 martie 2015. La aceastăîntrunire au participat domnulRomeo Moșoiu, VicepreședinteleAPOR România, Preacuviosul Pro-tos. Dr. Iustin Popovici, Consilierulcultural al Arhiepiscopiei Aradului,Preacucernicul diacon Florin Sirca,Inspector de religie la ISJ Arad,Preaonoratul Părinte Flavius Petcuț,Protopopul Aradului, părinți ai elevilorși profesori și preoți din municipiu. Îndeschidere s-a rostit o rugăciune,după care s-a stabilit ordinea de zi.

Aceasta a cuprins un cuvânt intro-ductiv al domnului Romeo Moșoiu;o prezentare a istoricului APOR și amisiunii sale prezente și viitoare; odezbatere, cu luări de cuvânt dinpartea participanților; alegeri pentruforul de conducere a filialei arădene.Domnul Moșoiu a prezentatcâteva repere mai importante din ac-tivitatea APOR, motivele și scopurileacestei asociații. În primul rând,aceasta s-a înființat în urma decizieiCurții Constituționale a Românieireferitoare la statutul orei de religie înșcolile de stat, la inițiativa mai multorpărinți, mare parte dintre aceștia fiindpersonalități din diverse domenii deactivitate. Demersul lor a plecat de larecunoașterea importanței acesteidiscipline de studiu pentru formareaintegrală a copiilor și se concen-trează, în special, pe dreptul părinților

de a-și exprima liber și responsabilopțiunea pentru ora de religie.Propagarea ideii folosește din plinmijloacele moderne, cei prezenți fiindinvitați să-și promoveze pe propriapagină de Facebook, contul APOR-ului. De asemenea, se are în vederesesizarea oricăror probleme ce aparîn procesul de completare și depu -nere a cererilor înainte de părințicătre secretariatele școlilor. S-a făcutapel ca cei prezenți să-și foloseascătoate mijloacele democratice pentrua înființa filiale ale asociației în fiecarelocalitate și chiar în fiecare școală,astfel încât membri acesteia săpoată interveni la toate palierele pen-tru a face cunoscute drepturilepărinților. În luările de cuvânt alepărinților și profesorilor prezenți s-audescris unele probleme din teren, pri-mindu-se îndrumările care să le re-

zolve. Inspectorul Sirca Florin a evi-dențiat starea înscrierii cererilor însistemul informatic, precizând că selucrează până noaptea târziu. Dupăpropunerile făcute și în urma votuluiexprimat s-a constituit structura deconducere a filialei APOR Arad, careeste formată din: Președinte – Avo-cat Ioana Tutunaru; Vicepreședinți:

Diana Șimonca- Oprița, CosminaSîrban, Sorin Ilca, Doru Conopan;Secretar – Maria Sinaci; Cenzor –Tofan Spiridon.La final, domnul Romeo Moșoiuîmpreună cu colegiul director ales alfilialei a fost primit, la centrul eparhial,de către ÎPS Arhiepiscop Timotei.Pr. dr. Filip Albu

Înființarea Asociaţiei ,,Părinţi pentru Ora de Religie” (APOR) – filiala ARAD

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinţituluiPărinte dr. Timotei Seviciu, martie 2015

În ziua de luni, 9 martie 2015, Al-teţa Sa Regală, Principele Nicolae alRomâniei a fost oaspetele  arăde-nilor, efectuând prima vizită oficialăîn Municipiul Arad. Cu acest prilej, Al-

teţa Sa Regală a vizitat mai multe instituţii din municipiu, şi anume:Școala Gimnazială „Regina Maria”,Tipografia Guttenberg, sediul Con-siliului Județean Arad, Palatul Pri -

măriei Aradului. În încheierea vizitei,Principele Nicolae a vizitat Mănă-stirea Arad-Gai, unde a fost primit cumultă bucurie de către  Înaltpreas-finţitul Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, însoţit deProtos. Dr. Iustin Popovici, consilierulcultural al Arhiepiscopiei şi maicastareţă stavrofora MagdalenaBorteş. Alteţa Sa Regală, a sosit îm-preună cu domnul Alexandru-TiberiuDekany, reprezentant al Asociaţiei,,Amicii Regelui Mihai”, filiala Arad.Vizita la mănăstirea arădeană aînceput în biserica nouă cu hramul,,Acoperământul, Brâul şi VeşmântulMaicii Domnului”, după care s-a vi -zitat bisericuţa de lemn din incintamănăstirii, adusă din Seliştea de

Mureş – comuna Petriş – fiind unuldin cele mai reprezentative monu-mente din lemn ale arhitecturiiromâneşti de pe Valea Mureşului însecolul al XVIII-lea,  apoi bisericaveche de piatră, monument istoric,muzeul mănăstirii, aflat în conaculridicat de episcopul Sinesie Jiva -novici, între anii 1760-1762, şi careavea funcţia de reşedinţă de vară aepiscopilor Aradului. Alteţa Sa Re-gală s-a arătat  profund impresionatde colecţia de icoane vechi,  aflatăîn interiorul vechiului conac. Aceastăcolecţie, după opinia criticului de artăHorea Medeleanu, unul din princi-palii organizatori, reprezintă o splen-didă imagine a artei vechi româneştidin acest colţ de ţară. De asemenea,

Principele Nicolae a mai vizitat noileateliere de broderie şi croitorie alemănăstirii.Vizita Alteţei Sale Regale s-aîncheiat cu o agapă în trapezanouă a mănăstirii, oferită cu de-osebită generozitate de către maicastareţă Magdalena Borteş.În încheierea vizitei, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei i-amulţumit Principelui Nicolae pen-tru popasul efectuat în aceastămănăstire din Eparhia arădeană.La rândul său, Alteţa Sa Regală,i-a mulţumit Înaltpreasfinţiei Salepentru generozitatea cu care l-aîntâmpinat şi pentru găzduireacălduroasă. Iustin Popovici 

Vizită regală la Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” Arad-Gai


