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SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, cu prilejul Zilei Inter-naționale a Copilului (1 iunie 2018)și al Duminicii Părinților și Copi-ilor (3 iunie 2018):Cunoașterea situației reale a fam-iliei creștine din zilele noastre șiînțelegerea profundă a vocației salespirituale sunt priorități ale lucrăriimisionare a Bisericii în societate. Înacest sens, în anul 2009, SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Românea stabilit ca prima duminică după ziuade 1 iunie să fie dedicată Părinţilor şiCopiilor.Familia este cununa creaţiei şilocul sau mediul în care omul-copil începe să înțeleagă taina iubiriipărintești a lui Dumnezeu pentru toţioamenii.Astăzi, slăbind legătura iubiriidintre om şi Dumnezeu din cauza sec-ularizării, familia se află într-o pro-fundă criză spirituală. În acest con-text, este necesară tot mai mult oeducație creștină prin care iubireageneroasă și responsabilitatea înfamilie să fie puse în valoare.Niciodată familia nu poate firedusă la aspectele ei pământești:

biologic, juridic, psihologic, socio-logic sau cultural, deoarece ea lecuprinde pe acestea și le transcendeprin comuniunea de credinţă şi deiubire sfântă din viaţa ei şi prinvocația ei de a reprezenta în lumeconlucrarea dintre om și Dumnezeupentru dobândirea vieții veșnice.Copiii născuți în familie șibotezați în Biserică, în numele Preas-fintei Treimi, pot deveni cetățeniai Împărăției cereşti veșnice, dacă înviața lor pământească au cultivatdarurile duhovniceşti primite la Sfân-tul Botez, după cum ne arată famili-ile care au dat Bisericii mai mulţisfinţi, înscrişi de ea în calendar.Pentru a contribui mai mult lacreșterea spirituală a familiei creștine,Patriarhia Română acordă o atenţiedeosebită educației religioase a copi-ilor și a tinerilor, oferind acestoraposibilitatea de a-şi dezvolta capaci-tatea de participare activă la viaţa şiactivitatea comunităților parohiale.Prin intermediul programelor edu-caționale, culturale şi artistice, copiiiși tinerii au şansa de a se cunoaştemai bine și de a conștientiza care suntvalorile permanente ale credinţei creş-tine şi ale spiritualităţii româneşti.

În prezent, constatăm în familie,la ora de Religie din școală, în paro-hie, în pelerinaj la mănăstiri, în șco-lile de teologie, în centrele edu-caționale şi culturale ale Bisericii,că toţi copiii şi tinerii se bucurămult când sunt iubiți de Dum-nezeu şi de oameni, fiind încura-jați, la rândul lor, să iubească peDumnezeu în rugăciune şi pesemenii lor prin fapte ale iubiriimilostive. Iar când tinerii creştiniortodocși poartă în sufletele loriubirea, pacea şi bucuria, dăruite

lor de Hristos, ei devin mărturisi-tori ai iubirii Lui şi misionari înrelație cu alți tineri, ajutând maiales pe cei aflați în dificultate.Anul 2018, declarat de SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Românedrept Anul omagial al unității decredință și de neam și Anul comem-orativ al făuritorilor Marii Uniri din1918, este un bun prilej de a sporicooperarea dintre Biserică, Familieși Școală în formarea și educareacopiilor, oferindu-le copiilor şi tiner-ilor posibilitatea cultivării valorilor

spirituale permanente inspirate decredinţa şi tradiţia vie a poporuluiromân.Cu prilejul Zilei Internaționale aCopilului și a Duminicii Părinților șiCopiilor, îi îndemnăm pe toţi părinţiisă acorde mai mult timp copiilor, să-i ajute să nu-şi piardă sănătatea şidarurile native, ci să cultive libertateade a face binele şi de a oferi bucuriecelor din jurul lor.Pe copii îi îndemnăm să iubeascămai mult pe părinţii lor şi să se roagepentru ei, întrucât prin ei Dumnezeule-a dăruit viaţa şi îi ajută să creascăşi să se formeze ca persoane înțelepte,binevoitoare şi iubitoare, create dupăchipul lui Dumnezeu Cel bun şi sfânt(cf. Facere1, 26-27).În această zi, în mod deosebit, nerugăm lui Dumnezeu, Părinteleluminilor, de la Care vine „toatădarea cea bună şi tot darul celdesăvârşit” (Iacov 1, 17), să dăruiascăpărinţilor şi copiilor români, din țară șidin străinătate, pace, sănătate şi multajutor în viaţă, spre bucuria familiei, aBisericii şi a poporului român.† DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Copiii – daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, biserică şi societate

Acţiunea de unificare a Transil-vaniei cu Regatul României s-a deru-lat pe fundalul dreptului de autodeter-minare şi independenţă naţională apopoarelor din monarhia austro-ungară, dizolvată în urma înfrângeriisuferite în Primul Război Mondial. ÎnTransilvania, mişcarea naţionalăromână a fost cea mai puternică dintretoate teritoriile locuite de români şiaflate sub stăpânire străină.La 7/20 noiembrie 1918, Consili-ul Naţional Român a convocat, în modoficial, Adunarea Naţională a NaţiuniiRomâne din Ungaria şi Transilvaniala Alba Iulia, „cetatea istorică a nea-mului nostru, în ziua de duminică în 18noiembrie v. (1 decembrie st.n) a.c. laorele 10. a.m.“.La Adunarea Naţională de la AlbaIulia urmau să participe: episcopiiromâni din Ungaria şi Transilvania, toţiprotopopii celor două confesiuniromâneşti, câte un delegat al fiecăruiconsistoriu şi capitlu, câte doi delegaţiai societăţilor culturale, două delegatedin partea fiecărei reuniuni de femei,un reprezentant din partea fiecărei şcolimedii (gimnaziu, şcoală reală), afiecărui institut teologic, pedagogic şişcoală civilă, doi delegaţi ai fiecăreireuniuni învăţătoreşti, un ofiţer şi unsoldat din partea gărzilor naţionale dinfiecare secţiune comitatensă, doi dele-gaţi ai fiecărei reuniuni de meseriaşi,delegaţii Partidului Social Democrat,ca reprezentanţi ai muncitorimii, doidelegaţi ai studenţilor universitari şicinci delegaţi ai fiecărui cerc electoralîn care locuiau români. Alături de del-egaţii oficiali, erau chemaţi la AlbaIulia cât mai mulţi locuitori ai Transil-vaniei ca să consfinţească, prin

prezenţa lor, deciziile ce urmau a fi luate.Consiliul Naţional Român anunţa, deasemenea, săvârşirea Sfintei Liturghiiîn cele două Biserici din Alba Iulia, ceaOrtodoxă răsăriteană şi cea Greco-catolică, care să preceadă deschiderealucrărilor Adunării Naţionale.Cele două Biserici româneşti dinTransilvania, Ortodoxă şi Greco-catolică, dincolo de anumite suspiciu-ni şi neînţelegeri între ele, au dat unsprijin semnificativ efortului de eman-cipare naţională. Revistele bisericeştiortodoxe („Biserica şi Şcoala“ dinArad, „Telegraful Român“ din Sibiu,„Foaia diecezană“ şi „Lumina“ dinCaransebeş) şi unite („Unirea“ şi „Cul-tura creştină“ din Blaj, „Sionul româ-nesc“ şi „Foaia oficioasă“ din Lugoj,„Vestitorul“ din Oradea) au fost ade-vărate tribune de popularizare a infor-maţiilor, apelurilor şi circularelor ven-ite din partea forurilor naţionale şibisericeşti pentru realizarea uniriinaţionale a românilor.Preoţii români transilvăneni deambele confesiuni, în frunte cu ierarhii

lor, s-au aflat alături de păstoriţii lor.Preoţii ortodocşi care au luptat pentrupăstrarea „în deplină curăţieromânească a limbii, legii şi moşieistrămoşeşti, care cu sufletul lor cald deînsufleţire curată au uscat umezealatemniţelor de stat, porneau acum, cucrucea în fruntea oastei lor creştine,pentru a pune umărul la înfăptuireaidealului întregii suflări româneşti“(Lumina, An I (1918), nr. 45, p. 1).
Ierarhii români ortodocşi şi

greco-catolici semnează actul
oficial de adeziune la 
Mişcarea NaţionalăLa 8/21 noiembrie 1918, ierarhiiromâni ortodocşi Ioan I. Papp alAradului (care era şi locţiitor de mitro-polit) şi dr. Elie Miron Cristea alCaransebeşului şi cei greco-catolici, dr.Demetriu Radu al Oradiei, dr. ValeriuTraian Frenţiu al Lugojului şi dr. IuliuHossu al Gherlei, şi-au exprimat înscris adeziunea la Consiliul NaţionalRomân (Marele Sfat al Naţiunii Românedin Ungaria şi Transilvania):„Noi sub-semnaţii episcopi ai Bisericii Ortodoxe

Române şi Greco-Catolice Româneavem ferma convingere că intereselede viaţă ale neamului românesc, aicărui păstori sufleteşti suntem, pretindca un categoric imperativ, înfăptuireaacestui drept de liberă dispunere şi faţăde neamul nostru“ (Cultura creştină,An VII (1919), nr. 1, pp. 1-2). În con-tinuarea adeziunii lor, recunoşteauMarele Consiliu Naţional Român careprezentant şi conducător politic alnaţiunii române din Ungaria şi Tran-silvania, exprimându-şi sprijinul pen-tru întruparea aspiraţiilor naţionale.
Alba Iulia, 1 Decembrie 1918Cele două Biserici româneşti dinTransilvania au fost reprezentate laAlba Iulia prin cinci episcopi, patruvicari, zece delegaţi ai consistoriilorortodoxe şi ai capitlurilor greco-cato-lice, 129 de protopopi, câte unreprezentant al institutelor teologice-pedagogice şi câte doi reprezentanţi aistudenţilor.În dimineaţa zilei de 1 Decembrie1918 s-a săvârşit Sfânta Liturghie încele două Biserici, Ortodoxă şi Greco-catolică din Alba Iulia. Slujba ortodoxăa fost săvârşită de Episcopul Aradului,Ioan I Papp. La sfârşitul SfinteiLiturghii, Episcopul Miron Cristea alCaransebeşului a citit rugăciunea pen-tru dezrobirea neamului românesc.Cuprinsul profund al rugăciunii rostitea creat o emoţie foarte puternică în rân-dul celor prezenţi, încât întreaga biser-ică a intonat apoi Imnul „Deşteaptă-te, române!“. Nu era nici un ochiuuscat. Din ochii tuturor curgeau sfin-tele lacrimi ale învierii noastrenaţionale (Biserica şi Şcoala, An XLII(1918), nr. 47, p. 2). În Biserica Greco-catolică, Sfânta Liturghie a fost

săvârşită, de asemenea, cu mare fast, deEpiscopul Valeriu Traian Frenţiu.
Lucrările Adunării Naţionale
Constituante din Sala UniriiAdunarea Naţională Constituantă acelor 1.228 de delegaţi şi-a începutlucrările la ora 10:00. A fost deschisăprin cuvântul rostit de Ştefan Cicio-Pop,care a salutat reprezentanţii poporuluiromân din Transilvania, Banat, Ungaria,România, Basarabia şi Bucovina.Şedinţa s-a încheiat cu un cuvântfestiv al Episcopului ortodox Ioan I.Papp, care accentua ideea potrivitcăreia clerul şi poporul sunt „una încugete şi simţiri, sunt una în dorinţeleşi aspiraţiunile naţionale de la vlădicăpână la opincă şi de la opincă până lavlădică.Participă cu acelaşi sentiment alunităţii şi legăturii de simţire cu cre -dincioşii la acest eveniment, care estegaranţia constituirii poporului românca naţiune românească liberă şi unicaîndreptăţită a dispune de soarta saprezentă şi viitoare“ (Biserica şiŞcoala, An XLII (1918), nr. 49, p. 1).

Cuvântările ierarhilor români
pe câmpul lui HoreaLa ora 14:00, toţi delegaţii s-au duspe câmpul lui Horea în faţa celor100.000 de români. Între alţii au vorbitşi Episcopul ortodox Miron Cristea alCaransebeşului şi Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu al Gherlei.Episcopul Miron Cristea arăta că,prin politica lor reacţionară şi exclu-sivistă, maghiarii au cultivat ideea destat naţional maghiar, urmărind cuorice preţ maghiarizarea românilor. Pr. Prof. Mihai SăsăujanContinuare în pagina 3
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1. Câteva aspecte politico-
religioase cu privire la 

Marea Unire
- Situația politică în lumeDe la începutul anului 1918, sedesfășoară diferite evenimente care auca scop eliberarea popoarelor subju-gate. Astfel că la 8 ianuarie 1918,președintele Statelor Unite ale Ameri-cii, Woodrow Wilson, prezintă cele 14puncte ale proclamației sale, legate dedreptul de autodeterminare a popoa-relor. Tot în ianuarie, au loc tratative depace între România și Germania.La 10-12 aprilie, are loc la Roma,Congresul naționalităților oprimate dinmonarhia austro-ungară: italiană,română, sârbo-croată, cehoslovacă șipolonă2.Observăm, deci, o luptă continuăpentru autodeterminare a popoarelor,prezentă în diferite state.

Situația politică și religioasă
a României în preajma

anului 1918În anul 1916, România a intrat înPrimul Război Mondial, de parteaAntantei. Eșecurile răsunătoare aleRomâniei din 1916 au dus, mai întâi,la ocuparea sudului țării de către arma-ta germane și apoi, în primăvara lui1918, la încheierea unei păci separatecu Puterile Centrale. La sfârșitul războ-iului, Imperiile Austro-ungar și celȚarist au dispărut. Corpurile repre-zentative create în Transilvania, Basa-rabia și Bucovina, au ales unirea cuRomânia, rezultând România Mare.În 12 octombrie 1918, la Oradea,s-a desfășurat ședința Comitetului exe-cutiv al Partidului Național Român.La această ședință s-a luat hotărâreaproclamării independenței naționale,hotărâre care va fi citită și în Parla-mentul din Budapesta. Ceea ce trebu-ie amintit, este că la această ședințăau fost invitați și episcopii din Tran-silvania3. Pentru îndeplinirea dorinței româ-nilor de a se uni, un rol foarte impor-tant l-a avut Biserica. În afirmarearomânismului în Ardeal, s-au implicatatât reprezentanți ai Bisericii Ortodo-xe (Andrei Șaguna, Miron Romanul,Miron Cristea, etc.), cât și Greco-cato-lice (Inocențiu Micu Klein, GrigoreMaior, Iuliu Hossu, etc.) 4.Printre acești conducători ai Bise-ricii, se numără și episcopul Ioan Igna-tie Papp, numit și „blândul și blajinulepiscop al Marii Uniri”.
2. Ioan Ignatie Papp - 

„blândul și blajinul episcop 
al Marii Uniri”

- Repere biograficeUnul dintre personalitățile cares-au implicat pentru evenimentul celmai important din istoria țării noas-tre este Ioan Ignatie Papp(1848-1925), episcop al Aradului între anii1903-1925, fiind un continuator allui Iosif Goldiș (1898-1902) și al luiIoan Mețianu (1874-1898).Este originar din zona Bihorului,născându-se în 20 decembrie/1ianuarie 1848, din părinții Ilie șiRaveca Papp, în satul Pocioveliște(în apropierea Beiușului). Studiileprimare le face la Curățele și Beiuș,iar mai apoi absolvă Liceul Teologicgreco-catolic din Beiuș. După absol-vire, se înscrie la Institutul Teologicdin Arad, finalizând studiile în anul18715. Remarcându-se în anii studențieiprin inteligența sa, acesta ocupă maimulte funcții administrative la cen-trul eparhial, iar apoi devine profesor

la Institutul Teologic din Arad, pre-dând Ermeneutica și Teologia în anulșcolar 1875-18766. În data de 14/27 iulie 1879, estehirotonit diacon celibatar pentru asluji la catedrala din Arad, iar în 1890este hirotonit preot necăsătorit.În1/14 aprilie 1900, la vârsta de 52de ani, este tuns în monahism lastrăvechea mănăstire Hodoș-Bodrog,primind numele de Ioan.După moartea episcopului IosifGoldiș al Aradului, Ioan (Ignatie)Papp este ales episcop de Arad,  pri-mind încuviințarea împăratului Aus-tro-Ungariei la data de 27 martie1903. Hirotonia întru arhiereu are locla 23 aprilie 1903, în catedrala dinSibiu. Pentru a ajunge episcop, Ioan I.Papp, a concurat cu: vicarul VasileMangra de la Oradea și starețulmănăstirii Hodoș-Bodrog, arhiman-dritul Augustin Hamsea. Deși înviziunea presei, Papp nu reprezentanicio amenințare, ambii adversarifăceau tot felul de promisiuni pentrua primi voturile obținute de acesta.La Sinodul electoral prezidat demitropolitul Ioan Mețianu, VasileMangra a avut 30 de voturi, Augus-tin Hamsea 26, iar Ioan Ignatie Papp,un vot, declarând că nu „reflectă lascaunul episcopesc”7. Vasile Mangracâștigă, având cele mai multe voturi,dar la intervenția guvernului maghiarpe lângă Împăratul Francisc Iosif I,acesta nu este recunoscut ca episcop,iar votul nu este considerat valid,fiind necesare noi alegeri.În data de 30 decembrie/12februarie 1903 au loc noile alegeri,Augustin Hamsea având 20 devoturi, iar protosinghelul Ioan Igna-tie Papp, 36 de voturi, fiind ales epis-cop al Aradului, în ciuda faptului căfavoritul episcopului Mețianu eraAugustin Hamsea8.Hirotonirea de episcop a fostsăvârșită în catedrala din Sibiu, îndata de 23 aprilie 1903, slujba fiindcondusă de mitropolitul Ioan Meția-nu, înconjurat de episcopul NicolaePopea al Caransebeșului, arhiman-driții Filaret Musta și dr. IlarionPușcariu, protopopii dr. Ioan Trăi-lescu și Vasile Beleș și ieromonahuldr. Elie Miron Cristea, viitorul epis-cop al Caransebeșului.Instalarea a avut loc duminică,4/17 mai 1903, în biserica catedralădin Arad, în prezența delegatuluimitropolitan Eusebiu Roșca.După o vrednică arhipăstorirede 22 de ani, episcopul Ioan I. Papptrece la cele veșnice în seara zilei de

21 ianuarie 1925, la vârsta de 77 deani. Prohodul a fost oficiat în 24ianuarie de episcopul Iosif TraianBădescu al Caransebeșului (1920-1933) și episcopul Roman Cioro-gariu de Oradea (1921-1936),înconjurați de 35 de preoți și 2 dia-coni9.
Activitatea pastorală

și națională a episcopului
Ioan Ignatie PappEpiscopul Ioan Papp păstorește înperioada în care guvernul maghiar sestrăduia să știrbească autonomia Bise-ricii și să-i răpească școlile confesio-nale. Totuși, acesta a reușit să treacăpeste cursele întinse de guvernanții dela Budapesta.În anul 1908, după ce episcopulCaransebeșului, Nicolae Popea (1889-1908) a trecut la cele veșnice, Ioan I.Papp a prezidat alegerea noului epis-cop. În cuvântul de introducere alSinodului electiv, ca și în majoritateadiscursurilor sale, accentua importanțaautonomiei Bisericii pentru viața șidezvoltarea românilor.Tot în anul 1908, episcopul a par-ticipat și la Sinodul eparhial, unde și-a exprimat poziția față de autonomiaBisericii, considerând-o un drept caretrebuia să fie lăsat moștenire urmași-lor, precum a fost primit de la înainta-șii lor, întreg și neștirbit. Cu acest pri-lej, a subliniat ideea că pentru apărareaautonomiei Bisericii, „au să incurgăși contribuie toate elementele ei con-stitutive, adică tot clerul și poporul dejos până sus și de sus până jos”10.  Guvernul de la Budapesta a căutatsă dea o nouă lovitură autonomieibisericești, trimițând la ședințeleSinoadelor eparhiale din Arad, uncomisar pentru „suprema inspecție”.În interesul Bisericii, ierarhul a mane-vrat aparențele, motiv pentru care, elînsuși provoca la drepturile desupremă inspecție a guvernului,„încercând să înduplece pe deputați lacompromis, aducea aminte de jur-ământul de fidelitate pe care l-a făcutpentru împărat”11.Lucrările Sinodului eparhial din1918 au constituit un act de demnita-te și hotărâre în apărarea drepturilorBisericii ortodoxe. Episcopul a datcurs hotărârii sinodale și în 17/30 mai1918 a înaintat contelui J. Zichy, suc-cesorul lui A. Apponyi la conducereaMinisterului Cultelor și Instrucțiuniipublice, un memorandum în caredeclara că se solidarizează întru toatecu concluzul Sinodului și a cerut titu-larului acestui departament să bine-voiască „a ridica din valoare dispozi-ția agravantă a domnului conteApponyi și a da voie bisericii noastresă-și țină adunările ei, așa precum le-a ținut de 48 de ani”12.Episcopul Ioan Papp a rămas înistoria Episcopiei Aradului și pentruactivitatea desfășurată în apărarea șco-lilor românești. Acesta vizita periodicInstitutul Teologic-Pedagogic, asis-tând la prelegeri și examene. O altăpreocupare a ierarhului a fost situațiașcolilor confesionale, cunoscută fiindpolitica de maghiarizare realizată deGuvernul de la Budapesta. Guvernul,prin acțiunea sa, dorea să slăbeascătendința de emancipare națională aromânilor. Episcopul a cerut întregu-lui episcopat Ortodox român sămeargă la Guvern în interesul națiunii,deoarece, așa „cum reiese din ordona-nțele sale, pe față și pe dos, atenteazăla existența și caracterul confesional al

școalei [...] noastre”13.Acesta a întărit religios și moral pepăstoriții săi și s-a confruntat cu pro-zelitismul neoprotestant14. 
Participarea episcopului la

Marea Unire de la Alba-IuliaPrin toate acțiunile premergătoa-re actului Unirii de la Alba-Iulia, Ara-dul a câștigat un loc important în isto-ria înfăptuirii statului unitar naționalromân. Pe lângă personalitățile poli-tice arădene, un rol important l-a avutși clerul arădean. La 14 octombrie1918, mitropolitul Vasile Mangra alArdealului (1916-1918), trece la celeveșnice, iar cel care a suplinit scaunulmitropolitan pe toată perioada sedis-vacanței a fost episcopul Aradului,Ioan Ignatie Papp.Așadar, până la alegerea unui noumitropolit, Aradul a fost nu doar cen-trul politic, ci și centrul bisericesc alortodocșilor români din spațiul Tran-silvaniei. Fiind locțiitor al mitropoli-tului, episcopul Ioan I. Papp, a parti-cipat la toate evenimenteleimportante care aveau ca scop MareaUnire. La Arad s-au ținut unele sinoa-de mitropolitane în cadrul cărora s-auluat decizii importante cu privire laatitudinea Bisericii ortodoxe dinTransilvania față de actul Unirii.În data de 8 noiembrie 1918, epis-copul Aradului și cel al Caranse-beșului (Miron Cristea) s-au întrunitla Arad și și-au dat adeziunea, recu-noscând Consiliul Național Român(C.N.R.) drept „reprezentantul political națiunii române din Ungaria șiTransilvania” 15.În dimineața zilei de 1 decembrie1918, Liturghia a fost oficiată înain-te de începutul Adunării Naționale, deepiscopul Ioan Papp, care a rostit laîncheierea slujbei: „Cel ce a înviatdin morți și a înviat astăzi și neamulnostru românesc, Hristos adevăratulDumnezeu… ” 16.După aceasta, corul condus deTimotei Popovici de la Sibiu,împreună cu toți cei prezenți, a into-nate imnul „Deșteaptă-te române”.Episcopul Papp a ocupat un locimportant  în prezidiul Marii AdunăriNaționale, votând pentru unirea Tran-silvaniei cu România. Acesta a avutcinstea de a rosti discursul de înche-iere a Adunării Naționale, vorbinddespre sprijinul pentru toate acțiuni-le națiunii române, acordat de Biseri-ca Ortodoxă din Transilvania șiBanat.Ceea ce trebuie reținut, este fap-tul că episcopul vorbea la singular,reprezentând o singură Bisericăromânească, atât pe cea ortodoxă, câtși pe cea greco-catolică17.După evenimentul de la Alba-Iulia, episcopul a făcut noi eforturi învederea reorganizării activității epar-hiei în noile condiții politice create înurma actului de la 1 decembrie 1918,luptându-se în continuare pentruideea de românism până în ultima zia vieții sale.
3. ConcluziiPrin studiul de față, am încercatsă arătăm importanța majoră pe carea avut-o Biserica în decursul veacu-rilor și cu precădere la începutul sec.XX, la emanciparea și unitatea națio-nală, act înfăptuit la 1 Decembrie1918 în cetatea Alba Iuliei, sub coroa-na regală a regelui Ferdinand I supra-numit „Întregitorul”. Biserica, prinreprezentanții ei de seamă, a insuflatîn sânul comunităților ideea de națiu-

ne și de unitate, iar unii dintre aceștiaau ajuns reprezentanți importanți aiBisericii și ai neamului. Ioan Ignatie Papp, episcop al Ara-dului și locțiitor al scaunului mitro-politan de la Sibiu, a avut cinstea darși responsabilitatea de a participa laacest eveniment unic. Toată activita-tea sa pastorală, dar și administrativ-ecleziastică, după cum putem obser-va din cele prezentate în lucrareanoastră, a urmărit două linii: credințasi dragostea față de neam. Chiar dacăa plecat de la o vârstă fragedă din țin-uturile Pocioveliștelor, după o viațăînchinată Bisericii, avea să se întoarcăla etatea de 77 de ani, dar de dataaceasta purtat pe umeri de către preo-ții săi.Acum, la împlinirea a 100 de anide la Marea Unire, suntem datori săelogiem personalitatea marcantă aacestui vrednic ierarh al Bisericiiortodoxe, considerând că ceea ce afăcut el, a fost o piatră de temelie lazidirea neamului și întărirea credi-nței. Mircea-Ștefan CristureanStudent teolog, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad
1 Prezentul studiu a fost elaborat subcoordonarea Protos. lect. dr. Nicolae M.Tang, fiind susținut în cadrul sesiuniiSimpozionului Național Studențescorganizat de Facultatea de TeologieOrtodoxă din Craiova, la MănăstireaTismana, perioada 24-25 aprilie, 2018,cu tema: „Unitatea de credință și neamși făuritorii Marii Uniri”.
2 Laurențiu Oancea, Dr. Ștefan Cicio-Pop: un titan în luptele național-politi-ce ale românilor din Transilvania șipărțile românești din Ungaria: 1865-1934, Editura Gutenberg Univers, Arad,2008, p. 118.
3 Pavel Vesa, Episcopii Aradului:1706-2006, Editura Gutenberg Univers,Arad, 2007, p. 222.
4 Pentru mai multe detalii, vezi:Adrian, Ignat, Aportul Bisericii laMarea Unire de la 1 Decembrie 1918,Editura Universitară. București, 2011,pp. 244-260.
5 Paul Krizner, Însemnări inedite des-pre Episcopul Marii Uniri Ioan IgnatiePapp (1903-1925), în „Analele Aradu-lui”, Anul III, 2017, nr. 3, Arad, pp. 620-621.
6 Gheorghe Lițiu, Ioan Ignatie Papp alAradului (1903-1925), în revista„Mitropolia Banatului”, an XIX, 1969,nr. 1-3, p. 87.
7 Protocolul ședinței Sinodului Epar-hial extraordinar din anul 1902, Arad,1902, p. 8.
8 P. Krizner, Însemnări inedite …, pp.618-620.
9 P. Vesa, Episcopii Aradului..., pp.230-231.
10 P. Vesa, Episcopii Aradului...,p. 202.
11 P. Vesa, Episcopii Aradului...,p. 203.
12 Protocol despre ședințele Sinoduluieparhial…1918-1920, 1920, p. 25.
13 P. Vesa, Episcopii Aradului..., p.209.
14 Pentru mai multe detalii, vezi: P.Vesa, Episcopii Aradului..., pp. 201-208.
15 „Biserica și Școala”, anul XLII,nr.47, 18 noiembrie/1decembrie 1918,p. 1.
16Aurel Cosma, Biserica română dinBanat și Unirea de la Alba Iulia, în„Mitropolia Banatului”, anul XVIII,1968, nr. 10-12, p. 609.
17 P. Vesa, Episcopii Aradului..., p.227. 

Aspecte ale luptei naționale în preajma Marii Uniri la Arad. Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului (1903-1925) - un exemplu particular al luptei pentru înfăptuirea Marii Uniri1
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Biserica Ortodoxă sărbătoreşteluni, 28 mai, pe Preasfânta Treime: peDumnezeu Cel Unul în fiinţă şi întreitîn Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.Credinţa în Preasfânta Treime esteînvăţătura principală a Bisericii Orto-doxe. Ea a fost descoperită în SfântaScriptură, mai ales a Noului Testa-ment şi formulată apoi de SfinţiiPărinţi ai Bisericii la primele douăSinoade Ecumenice, în Simbolul decredinţă niceo-constantinopolitan(381), pe care îl mărturisim în fiecareduminică şi sărbătoare la SfântaLiturghie, la Botez şi la alte slujbe.În Simbolul credinţei, mărturisimcă noi credem „întru Unul Dumnezeu,Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şial pământului…, şi întru unul DomnIisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,Unul-Născut, Care din Tatăl S-a năs-cut, mai înainte de toţi vecii…, şi întruDuhul Sfânt, Domnul de viaţă făcă-torul, Care din Tatăl purcede, Cel ceîmpreună cu Tatăl şi cu Fiul este închi-nat şi slăvit…”În formularea acestei învăţături,Sfinţii Părinţi au pornit de la cele

descoperite în Sfânta Scriptură referi-tor la Sfânta Treime sau la PersoaneleAcesteia.În Vechiul Testament găsim uneletexte care mărturisesc despre cele treiPersoane ale Dumnezeirii. Înainte dea-l crea pe Adam, Dumnezeu a spus:„Să facem om după chipul şiasemănarea Noastră”(Facere 1, 26),iar înainte de alungarea primiloroameni din Rai, a spus: „Iată că Adams-a făcut ca unul din Noi, cunoscândbinele şi răul” (Facere 3, 22).

De asemenea, la amestecarea lim-bilor celor ce voiau să construiască Tur-nul Babel, Dumnezeu a zis: „Să Nepogorâm şi să amestecăm limbilelor”(Facere 11, 7). La stejarul dinMamvri, Preasfânta Treime S-a arătatsub chipul a trei Îngeri lui Avraam(Facere 18), iar în cântarea întreită aîngerilor din jurul Tronului dumnezeiesc,din vedenia lui Isaia se zice: „Sfânt,Sfânt, Sfânt Domnul Savaot” (Isaia 6, 3),adică se repetă „Sfânt” de trei ori.În Noul Testament cele trei Per-

soane ale Preasfintei Treimi se descop-eră în mod vădit. La Buna Vestire,arhanghelul îi spune Sfintei FecioareMaria: „Duhul Sfânt se va pogorîpeste tine şi puterea Celui Preaînalt teva umbri; pentru aceea şi Sfântul CareSe va naşte din tine, Fiul lui Dum-nezeu se va chema” (Luca 1, 35).La Botezului Domnului, când Fiullui Dumnezeu Se botează în Iordande către Ioan, Duhul Sfânt Se pogoarăîn chip de porumbel, iar Tatăl măr-turiseşte din cer, zicând: „Acesta esteFiul Meu cel iubit, întru Care ambinevoit” (Matei 3, 16-17). SfântaTreime este mărturisită atunci cândMântuitorul Hristos îi trimite pe uceni-ci la propovăduire, zicându-le:„Mergând, învăţaţi toate neamurile,botezându-le în numele Tatălui şi alFiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28,19).Învăţătura despre Sfânta Treimeera propovăduită şi de către SfinţiiApostoli. Sfântul Ioan Evanghelistulspune lămurit: „Trei sunt Care măr-turisesc în cer: Tatăl, Fiul şi SfântulDuh şi Aceştia Una sunt” (1 Ioan 5, 7),

iar Sfântul Apostol Pavel, îi binecu-vintează pe corinteni prin cuvintele:„Harul Domnului nostru Iisus Hristosşi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şiîmpărtăşirea Sfântului Duh să fie cuvoi cu toţi!” (2 Corinteni 13, 13).Sfinţii Părinţi şi teologii Bisericiiau explicat, în scrierile lor, învăţăturacreştină ortodoxă despre SfântaTreime: Tatăl este nenăscut, Fiul estenăscut din veci din Tatăl, iar DuhulSfânt purcede din veci din Tatăl.În Bisericile Ortodoxe localepraznicul Preasfintei Treimi este legat,prin tradiţie, de sărbătoarea Cincizec-imii (ca în Biserica Rusă) sau deLunea Pogorârii Sfântului Duh (maiales în Bisericile greacă şi română).Este sărbătoarea în care aducem înmod deosebit laude şi cântăriduhovniceşti Persoanelor PreasfinteiTreimi, pentru că toată lucrarea litur-gică şi sfinţitoare a Bisericii Ortodoxese săvârşeşte în numele şi spre slavaPreasfintei Treimi.Sursa:http://basilica.ro/credinta-in-preasfanta-treime-este-invatatura-principala-a-bisericii-ortodoxe/

Credința în Preasfânta Treime este învățătura principală a Bisericii Ortodoxe

În tradiţia şi spiritualitatea Răsări-teană, un loc fundamental îl ocupăpocăința. Regăsită în întreaga literatu-ră duhovnicească, precum și în expri-mările liturgice din cadrul cultului orto-dox, pocăința este indispensabilătuturor, se constituie într-un principiucălăuzitor al viețuirii creștine, caleaunică și sigură de mântuire din moar-tea adusă de păcat. În Limonariu avvaMina afirmă: „Orice vârstă are nevoiesă facă pocăinţă, tinerii ca şi vârstnicii,dacă vrem să ne desfătăm de viaţa veş-nică în laudă şi în slavă: tinerii plecân-du-şi capul sub jug când se înalţă pati-ma, vârstnicii schimbându-şiapucăturile cele rele cu care s-au obiş-nuit de multă vreme”1. A face pocăin-ţă este datoria tuturor celor care vor săaibă parte de Împărăţia lui Dumnezeu(Mc 1, 4). Prin pocăinţă se realizeazăpogorârea smereniei „sub mâna ceatare a lui Dumnezeu, ca ea să ne înal-ţe la timpul cuvenit” (1 Ptr 5, 6). Sfân-tul Ioan Scărarul rezumă acest adevărastfel: „Cel ce se pocăieşte se osân-deşte pe sine, dar scapă de chinurile şidurerile fără voie”2. Părinţii Bisericii văd pocăinţa ca ostare permanentă a sufletului, un modde a fi, mai precis, singurul modul deexistenţă mântuitor de după căderea înpăcat. Privită în felul acesta, pocăinţadepăşeşte manierismele etico-morale,înscriindu-se în existenţa credinciosu-lui ca şi o călătorie către veşnicia luiDumnezeu, către asemănarea cu Dum-nezeu: „Această călătorie, – afirmăpărintele Rafail Noica – această lucra-re a omului în care se înfăptuieşte ase-mănarea cu Dumnezeu, care prinlucrarea harului poate duce până latotala identitate a omului cu Dumne-zeu, se numeşte pocăinţă”3. Ea devinecanon sau măsură a experienţei auten-tice creştine, experienţă care trece din-colo de limitele senzorialului.

Pocăința îl conduce pe om la îmbi-sericire și la împărtășirea cu Trupul șiSângele Domnului, este un urcuș cătreîndumnezeire și desăvârșire, care, des-igur, nu cunoaște sfârșit. Este, în fapt,intrarea organică a omului în sânulBisericii prin care se învrednicește deîmpărtășirea cu Hristos, în comuniunecu ceilalți membri ai Bisericii. Parcur-sul acestei căi este supravegheat deduhovnic, ca cel care are puterea de alega și dezlega păcatele. Spovedaniaînseamnă vădirea prin cuvânt a celordinlăuntrul inimii, arătarea lor înain-tea părintelui duhovnicesc, prin careacesta cunoaște boala sufleteascăascunsă în om și în rânduiește chip depocăință. Prin urmare, pocăința este olucrare mult mai cuprinzătoare decâtun simplu act de confesiune, este ometodă terapeutică, care urmăreșteînsăși tămăduirea omului. În acest sensSfinții Părinți văd Biserica ca un spitalduhovnicesc, singurul loc unde omulse vindecă cu adevărat, singurul locunde se reabilitează ontologic și sufle-tul și trupul: „Biserica este un spitalduhovnicesc și se cade ca aceia carevin aici să primească leacuri potrivite,să și le pună pe rănile lor și așa să pleceacasă”4.Prin pocăinţă, raportarea nu se facela cuvânt sau la lege, ci se face la Per-soana lui Dumnezeu. Raportarea neîn-cetată a omului la El, descoperă ade-văratul sens al existenţei şi îi adaugăconţinutul său ontologic5, ne învață Sf.Grigorie Palama. Atunci când se închi-de în sine prin păcat, omul se despartede izvorul lui şi rămâne în nimicniciasa. În această stare s-a aflat şi Adamdupă neascultarea sa şi astfel a fost cur-mată legătura cu Dumnezeu. Însă prinîntruparea lui Hristos, omul este che-mat la pocăinţă şi la întoarcere, i seoferă drept leac, pocăinţa. Dumnezeugândeşte pocăinţa ca reînnoire a legă-

turii cu el. Legat de aceasta Sf. IsaacSirul afirmă: „Pentru că în cunoaştereaLui plină de milă Dumnezeu ştia căabia un om din zece mii ar fi intrat înÎmpărăţia cerurilor  dacă ar fi fost să seceară de la ei toată dreptatea, de aceeaa dat tuturor un leac potrivit pentru fie-care: căinţa. În toate zilele şi în oriceclipă ei au astfel un prilej de a seîndrepta uşor prin puterea acestui leac:prin străpungerea inimii ei se pot spălaîn fiecare clipă de întinăciunile care lis-ar întâmpla înnoindu-se în fiecare ziprin pocăinţă.”6.Învățătura Sfinţilor Părinţi ne vor-beşte despre pocăinţă și ca de un „aldoilea botez”7. La Sf. Grigorie deNazianz întâlnim expresia „botezullacrimilor”, expresie reluată şi comen-tată de un număr mare de scriitoriduhovniceşti printre care şi Sf. IoanScărarul: „Pocăinţa înnoieşte botezul;pocăinţa e un înscris pentru o viaţănouă semnat cu Dumnezeu”. În acestcontext Sf. Isaac Sirul ţine să sublinie-ze: „Pocăinţa s-a dat oamenilor dupăbotez, ca un har peste har. Căci pocăin-ţa este a doua naştere din Dumnezeu,şi darul a cărui arvună am primit-o princredinţă îl primim prin pocăinţă”8. Aşa-dar, în afara harului Sfântului Botez,Dumnezeu dăruieşte omului harul

pocăinţei ca posibilitatea unei reînnoiriduhovniceşti. Prin botez, credinciosulprimeşte deplinătatea darurilor luiDumnezeu, spre reînnoirea şi îndum-nezeirea lui; prin pocăinţă se curăţă detoate păcatele şi patimile care împiedi-că arătarea darurilor lui Dumnezeu înviaţa sa. Aici se cuprinde însemnătatealucrării pocăinţei, care începe încă de laTaina Botezului şi care rămâne stâlpcălăuzitor pe toată durata vieţii omului9.Prin pocăinţă, se redă omului cunoaş-terea care i s-a dăruit ca făgăduinţă labotez.În contextul scurtelor reflecții maisus se potrivesc minunatele cuvinte alecuviosului Teognost: „Pocăința esterestaurarea și curățirea dumnezeiescu-lui Botez, pocăința este sabie bătută încer care taie toate capetele diavolului,pocăința este sol și mijlocitor al păcă-toșilor către Dumnezeu. Pocăința estea se ruga cineva des și a se nevoi în ple-cările genunchilor, a umbla cu mâhni-re pentru păcate, a se osândi numai pesine și a se socoti spurcăciune și urâ-ciune. Pocăința este a se îndeletnicicineva cu dumnezeieștile Scripturi cudor, a nu ține minte răul, nici a semânia, nici a ponegri pe cineva. Nuspune vorbe de rușine, nici a-l clevetipe aproapele, nici a învinui pe vreun

om. Aceasta este pocăința, a se ruga luiDumnezeu pururi, a cânta cu pricepe-re și a se ruga cu străpungere...”10.Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang
1 Ioan Moshu, Pratum spirituale159, PG 87 Γ ,́ 3028B [Limonariu sauLivada duhovnicească, Alba Iulia,1991, p. 153].
2 Ioan Scărarul, Scala Paradisi 5,PG 88, 764B [FR 9, Bucureşti, 1980,p. 136].
3 Ierom. Rafail Noica, Culturaduhului, Editura Reîntregirea, AlbaIulia, 2002, p. 65.
4 Ioan Gură de Aur, Omilii la Face-re, vol. I, traducere din lb. greacă vecheși note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru,Editura Institutului Biblic și de Misiu-ne al Bisericii Ortodoxe Române,București, 2003, p. 6.
5 Grigorie Palama, De mentaliquietudine, PG 150, 1081B.
6 Isaac Sirul, Cuvinte către singu-ratici, Partea II, Cuv. 40, 8-9, studiuintroductiv şi traducere de diac. Ioan I.Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2003, p.380.
7 Grigorie de Nazianz, Oratio 39,17, PG 36, 356; Ioan Scărarul, ScalaParadisi 5, PG 88, 764B [FR 9, Bucu-reşti, 1980, p. 136].
8 Isaac Sirul, Logoi asketikoi, FG8Γ, Cuv. 72, p. 96 [FR 10, Bucureşti,1981, p. 361].
9Arhim. Zaharia Zaharou, Hristoscalea vieţii noastre, traducere de Ierom.Evloghie Munteanu, Editura Buna-vestire, Galaţi, 2003, p. 253.
10 Cuviosul Teognost, „Că nu tre-buie creștinul să se teamă de moarte, cisă se pregătească pentru ea prin pocăi-nță și mărturisire”, în colecția Viața înHristos, seria Mărgăritare, vol. 1, trad.din lb. greacă veche de Laura Enache,Editura Doxologia, Iași, 2014, p. 63-64.

Pocăinţa, act și metodă terapeutică – scurte reflecții patristice

Urmare din pagina 1Deviza „Macht geth vor Recht“(Puterea merge înaintea dreptăţii) a fostdeviza prin care au dorit să rezolve prob-lema naţionalităţilor într-un viitor statnaţional maghiar. În acest context foartedificil pentru românii din Transilvania,altarele bisericuţelor româneşti şi vetrele

familiilor au fost singurele instituţii careau salvat fiinţa etnică a neamului carac-terizată prin legea, limba şi datinile stră-moşeşti. Singura tendinţă firească a unuipopor care locuieşte pe un teritoriu com-pact trebuia să fie unitatea naţională şipolitică, la care au aderat şi românii dinBasarabia şi Bucovina:Oricât de tare ar

fi gardul Carpaţilor, care până acumne-a despărţit de fraţii noştri - consid-era Miron Cristea -, totuşi, astăzi şi aici,în atmosfera tradiţiilor lui Mihaiu VodăViteazul nu pot decât să esclam împre-ună cu poetul: Hotarele de astăzi suntmargini trecătoare de care timpul râde,Căci el pătrunde-n taina ursitei viitoare,

când ele s-or deschide“ (Biserica şiŞcoala, An XLII (1918), nr. 51, p. 2).A urmat cuvântarea Episcopuluigreco-catolic al Gherlei, Iuliu Hossu,care a dat citire hotărârii de unire aMarii Adunări Naţionale. „La fine,luându-să amândoi episcopii de mână,Episcopul Miron im ploară în faţa

poporului, adunat sub cerul liber, pecâmpul, unde au fost traşi pe roatăHoria şi Cloşca, ajutorul lui Dumnezeuasupra României Mari“ (Biserica şiŞcoala, An XLII (1918), nr. 51, p. 3).Sursa: http://ziarullumina.ro/marea-unire-contributia-clerului-roman-transilvanean-96957.html

Marea Unire. Contribuţia clerului român transilvănean 



Iunie 2018 Pagina 4

Fiecare dintre noi avem o zi denaștere, ziua în care am respiratpentru întâia oară, ziua când amcontemplat uimiți chipul celei pecare o cunoșteam deși nu ovăzusem niciodată și ziua pe carene-o vom aminti cu cinste an dean, până la sfârșitul vieții. Tot ast-fel și țara noastră, a tuturorromânilor, are o zi în care își săr-bătorește obârșia și anume 1 de-cembrie; în acea dată a începutuluiiernii lui 1918 avea să fie venireape lume a unui prunc de seamă,România Mare. E cel mai potrivit să ne ra-portăm la România acelei zile ca laun imaculat nou născut…De ce?!Pentru că la fel cum pruncul iese laiveală în lume, deși exista mai di-nainte  în pântecele mamei, tot așași țara vede atunci pentru primadata lumina zilei, deși eraplămădită mai de cu vreme înconștiința și în sângele neamuluinostru străbun. Atunci a fost în-

ceputul văzut a ceea ce era mai dedemult făurit în inimile înaintașilornostri.Pentru ce să ne separe un hotar,dacă avem aceeași limbă–și-auspus locuitorii principatelor–și dece se semețește o graniță între noi,dacă prin vene ne curge acelașisânge?! Și așa, arătând că limba nuse poate îngrădi, iar sângelui nu ise poate pune stăvilar, strămoșii

noștri au înfăptuit Marea Unire șiau zidit cu inimile lor „Româniadodoloață”. O Românie clădită nupe cuceriri și asuprirea altor ne-amuri ci pe temelia cumințenieițăranului și a credinței ortodoxestrămoșești. Căci da, românul s-anăscut drept măritor, nu s-a bote-zat la porunca împăraților sau dinvreun oarecare interes; el s-a bote-zat cu sângele adus poaspăt de

apostolul Andrei de la piciorul cru-cii de pe Golgota. Nici nu era pedeplin născut, ci deschizând ochiia pășit din pântece direct în cris-telniță. Va să zică tocmai aceastăcredință zdravănă împletită nu cudorința de stăpânire ci  cu hotărâ-rea de a ne apăra „sărăcia și ne-voile și neamul” (cum spunemarele Mihai Eminecu) ne-a făcutsă dăinuim și să fim uniți.Această Unire este sărbătorităan de an la 1 decembrie ca zi na-țională, nu vreo victorie a unui oa-recare război de obținere aindependenței, cum au alte state.Asta pentru că noi niciodată nu amcăutat războiul, ci pacea...afară decazul în care cineva a vrut să necalce demnitatea; singură neatâr-narea țării și păzirea credinței nefăcea să scoatem sabia, iar căndlucea tăișul ei „cădeau de-a latulhoardele dușmane” de nu în-drăzneau să se mai ridice nicicum.Asta suntem noi românii,

apărători ai unității și credinței...cei ce sunt altfel să nu se maiînșele singuri căci nu se pot numide o obârșie cu noi! Doarapărându-ne valorile vom putemspune României, parafrazând cu-vintele poetului Andrei Ciurunga: Potop cumplit de neamuri fără cruceSe năpustesc acum spre stema ta,Dar în zadar se-ncrâncenă sub eaCăci prea e sus - şi nu pot s-o apuce.În același fel, neclintiți înpăstrarea tezaurului adus până înprezent de părinții și bunicii noștri,putem grăi și lui Dumnezeu,făgăduind cu mulțumire prin cu-vintele aceluiași poet: Şi-ţi vom zidi biserică frumoasăSub nesfârşitul cerului safir,Să intre neamul tot sub patrafirCa să-l primeşti, cuminecat, acasă.
Masterand Cosmin-Iulian CîrsteaFacultatea de Teologie Ortodoxăși Științele Educației din Târgoviște

Editura Institutului Biblic și deMisiunea Ortodoxă, între numeroa-sele și valoroasele publicații, numă-ră și excepționala operă filocalicăScolii la Pilde și Ecclesiast, carevede lumina tiparului pentru primadată în limba română. Cartea aparecu binecuvântarea PreafericituluiPărinte Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, în colecția „Cre-dința Ortodoxă” și însumează 223de pagini, într-o excelentă condițiegrafică: sobră, lizibilă și practică. Dealtfel, colecția amintită a publicatdeja o serie de opere patristice, tra-duse pentru prima oară în limbaromână, constituindu-se într-o valo-roasă sursă primară pentru teologiaromânească, pusă la îndemână dePatriarhia Română, prin grija șiîndemnul Preafericitului PărintePatriarh Daniel.Cartea cuprinde două opere alevestitului monah Evagrie (345-399),originar din Pontul Asiei Mici, maiprecis două scurte comentarii scrip-turistice, sub formă de scolii, la douădin cărțile Vechiului Testament: Pil-dele lui Solomon și Ecclesiast. Tra-ducerile au la bază textul grecescdin edițiile critice publicate în seriaSource Chrétiennes, vol. 340 și vol.379. Putem vorbi astfel, de o tradu-cere directă și nu una intermediară,ceea ce facilitează accesul nemijlo-cit la gândirea și modul de exprima-re ale autorului de factură filocalică.Cele două opere evagriene suntprecedate de un amplu și cuprinză-tor studiu academic, menit să redeaadevăratul profil teologic al avveiEvagrie. Studiul, semnat de tradu-cător, se bazează pe cele mai recen-te cercetări și păreri ale specialiștilorși teologilor din mediile ortodoxe șicatolice, pe opinii ale savanțilorpreocupați de opera și gândirea luiEvagrie Ponticul, aducând în discu-

ție și receptarea gândirii evagriene înspațiul teologiei românești, prin pris-ma Filocaliei tradusă de părinteleDumitru Stăniloae, prin celebra tezăde doctorat a Patriarhului IustinMoisescu, susținută la Facultatea deTeologie din Atena, în anul 1937 șiprin mai noile traduceri ale părinte-lui Ioan I. Ică jr., cuprinzând studii-le și opera părintelui Gabriel Bunge,cel mai mare specialist în opera șigândirea avvei Evagrie. Introducereaare meritul de a oferi o imagine deansamblu asupra vieții, operei, gân-dirii duhovnicești, precum și areceptării teologiei evagriene în spa-țiile teologice academice și mona-hale. Studiul introductiv se încheiecu mic dicționar terminologic menitsă ofere cititorului câteva repere asu-pra unor termeni esențiali în litera-tura ascetică, al cărei sistematizatora fost avva Evagrie. Un astfel de stu-diu, riguros științific și încadrat înlinia duhovnicească a gândirii Pări-nților Bisericii, deschide cititoruluiposibilitatea de a percepe prezentatraducere, mult mai mult decât ooperă intelectuală, de mare rafina-ment filologic și filozofic, de a vedeaîn gândirea evagriană linia tradițio-nală a gândirii Părinților capado-cieni, precum și ai Părinților pustiei.Notele de subsol care însoțesccele două opere, se pot constitui într-un studiu separat, ele având menireade a lămuri punctual cititorul, în ceeace privește explicarea și traducereanuanțată a unor termeni și cuvintespecifice gândirii evagriene. La fel,notele fac trimiterile aferente la tex-tul scripturistic, folosit de avva Eva-grie în scoliile sale, ceea ce oferă oimagine exhaustivă a modului încare avva Evagrie stăpânea și folo-sea Sfânta Scriptură. Bibliografia dela finalul cărții vine să certificevaloarea științifică a studiului intro-

ductiv, a notelor explicative și a tra-ducerii în sine.Cele două scolii ni-l prezintă peavva Evagrie ca un rafinat exeget alScripturii, scoțând la lumină lucrări-le sale exegetice, mai puțin cunos-cute și puse în valoare, în mediileteologice și în special, în teologiaromânească. De altfel, întreagaoperă exegetică evagriană descope-ră centralitatea pe care o dețineaSfânta Scriptură în viața monahiloregipteni. Însuși modul de redare ascoliilor, care urmează forma litera-ră a capetelor, ne situează în linia șitradiția Părinților pustiei și a litera-turii filocalice. O astfel de traducereeste cu totul nouă în peisajul teolo-giei românești, punând în valoaretâlcuirea acetică a Scripturii, în sco-

pul povățuirii duhovnicești, dar șibogata literatură duhovniceascătemeluită pe Revelația dumnezeias-că. Scoliile evagriene la Pilde șiEcclesiast urmăresc doar elemente-le reprezentative și edificatoare pen-tru viața duhovnicească, fără a insis-ta prea mult pe înțelesul literar altextului. Scopul lor era depindereamonahului de a folosi Scriptura catemei pentru viața de nevoință de zicu zi. Așadar, ele ne descoperă o teo-logie duhovnicească a Părinților dinpustia Egiptului, un mod de viețuire,depășind cadrul simplist și reductival manualelor de exegeză biblică șide literatură patristică, care văd înscolii un anume gen literar. Textulscoliilor urmărește cele trei mari

etape ale vieții duhovnicești: făptui-re sau practică, fizică sau contem-plația naturală și teologică sau con-templația Sfintei Treimi. De fapt,aceste etape ale viețuirii duhovni-cești sunt aplicate la trei cărți dinScriptura Vechilului Testament. Ast-fel, cartea Pildele lui Solomon cores-punde primei etape, adică făptuirii;Ecclesiastul corespunde celei de-adoua etape din urcușul duhovnicescși anume contemplației naturale;Cântarea Cântărilor corespundeultimei etape, anume teologia saucontemplația Preasfintei Treimi, carenu este altceva decât desăvârșirea.Această linie de gândire, acest modde asociație nu este aparținător luiEvagrie. El urmează linia Părințiloranteriori: Origen, Vasile cel Mare,Grigorie de Nyssa, Didim cel Orb,urmărind doar sensul duhovnicescal Scripturii.Traducerea de față se înscrie într-o linie filologică extrem de echili-brată, actuală și accesibilă, însă cuaccentele teologice aferente, ceea ceo deschide spre lectură atât publicu-lui neavizat, iubitor de literaturăduhovnicească, cât și specialiștilor șiteologilor, care pot descoperi nuanțeși sensuri ale unor termeni teologici.Traducătorul, eruditul ieromonahAgapie Corbu, pune la îndemânădouă opere pe cât de simple și duhov-nicești, pe atât de complexe și teolo-gice, care pot deschide adevărate par-cursuri duhovnicești și teologicepersonale, prin lecturarea, studierea șiinteriorizarea textului evagrian.Opera de față, precum și întregulefort traductologic au menirea de areda Bisericii și Teologiei adevăratulprofil teologic, al unuia dintre ceimai fascinanți autori duhovnicești,avva Evagrie Ponticul.Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang

Marea Unire, ziua de naștere a tuturor românilor

RECENZIE - EVAGRIE PONTICUL, Scolii la Pilde și Ecclesiast,Traducere din limba greacă veche, introducere și note de Ierom.Agapie CORBU, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2017, ISBN: 978-973-616-515-3, 223 p.



SLUJIRI CHIRIARHALE
Vizită chiriarhală şi 

binecuvântare de lucrări în
Parohia BuhaniÎn Duminica I după Rusalii (a Tutur-or Sfinților), Înaltpreasfințitul PărinteTimotei a poposit în mijlocul credin-cioșilor Parohiei Buhani, ProtopopiatulSebiș, dând curs invitației preotului parohși a credincioșilor comunității parohiale,de a binecuvânta lucrările de reabilitareefectuate în ultimii 8 ani la lăcașul decult cu hramul „Duminica TuturorSfinților” precum și la oficiul parohial.La primele ore ale dimineții, însunetele clopotelor, Întâistătătoruleparhiei arădene a fost întâmpinat cumultă bucurie de un ales sobor de preoțiși diaconi, de oficialități centrale și localeprecum și de un număr mare de credin-cioși.Cu acest prilej ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, dimpreună cu soborulpreoților: Pr. Alexandru Botea – Pro-topop al Sebișului, Arhid. Tiberiu Arde-lean – Inspector eparhial, Pr. Dr. VasilePop (Parohia Bujac- fiu al satului), Pr. Dr.Flavius Ardelean (Parohia Pâncota- fiu alsatului), Pr. Mihai Popa (preot pension-ar – fiu al satului), Arhid. Florin Sirca(Inspector Religie –I.S.J. Arad) și Pr.Valentin Herbei (Parohia Buhani) ausăvârșit slujba de binecuvântare alucrărilor de renovare a lăcașului de cult,iar mai apoi a fost săvârșită SfântaLiturghie.Răspunsurile liturgice au fost oferitede către membrii grupului vocal „TrifonLugojan” al Catedralei Arhiepiscopale„Sfânta Treime” din Arad, condus decătre teologul Marinel Roz.La momentul cuvenit, chiriarhularădean a rostit un cuvânt de învățăturăpus sub titlul „Faptele bine mărturisi-toare ale credinței” (cf. Evrei 11-12;Matei 10 și 19), încununând viețilesfinților știuți și neștiuți, dar cu un prețmare în cântarul dreptății divine, carefăgăduiește răsplătirea cerească. DacăDuminica Rusaliilor amintește înte-meierea Bisericii, cea dintâi duminicădupă praznic e firesc a pomeni pe toți ceice intră în alcătuirea ei, adică în Trupultainic al Domnului, Care este Capulcălăuzitor spre dobândirea mântuirii printot binele pe care fiecare îl poate face, asubliniat Înaltpreasfinția Sa.La Sfânta Liturghie au participat șiun număr mare de copii, care la momen-tul rânduit, s-au împărtășit cu SfinteleTaine.Totodată, a fost săvârșită și o slujbăde pomenire a tuturor preoților slujitori șia ctitorilor acestui sfânt locaș, mutați lacele veșnice.Pentru strădaniile depuse în cei pesteșapte ani de slujire în Parohia Buhani,preotul paroh a fost hirotesit întruiconom.La finalul Sfintei Liturghii, preotulparoh a adus mulțumiri chiriarhuluiarădean pentru purtarea de grijă și pentrubucuria făcută comunității ParohieiBuhani prin popasul făcut cu ocazia zileide hram atât a bisericii parohiale cât și acelei din localitatea filie – Minead,oferindu-i în dar în numele comunitățiipăstorite, un frumos coș cu flori, precumși o copie după vechea icoană împără -tească a Mântuitorului, pictată în 1941 decătre cunoscutul pictor arădean IulianToader Senior, dimpreună cu urările debine prilejuite de sărbătorirea zilei denaștere, în ziua următoare.De asemenea, preotul paroh, a adusmulțumiri: oficialităților centrale și localeatât pentru prezență cât și pentru ajutorulacordat în vederea ducerii la bun sfârșita tuturor lucrărilor de reabilitare a lăcașu-lui de cult din Buhani; colaboratorilor,sponsorilor, fiilor satului și tuturor oame-nilor de bine, din diferite localități care s-au făcut solidari cu eforturile jertfelniceale puținilor dar inimoșilor credincioșidin localitatea Buhani care s-au străduit,

după modelul înaintașilor lor ce au înălțatacest sfânt lăcaș, să îl reabiliteze spre a fimărturie atât în contemporaneitate cât șipeste veacuri despre credincioșia și vred-nicia oamenilor de pe vatra acestui sat,atestat documentar în 1441.Mulțumiri au fost aduse, soboruluipreoțesc, fostului preot paroh – Părinteluipensionar Ioan Ardelean, membrilorgrupului vocal „Trifon Lugojan”, cred-incioșilor prezenți, precum și tuturorcelor ce au ostenit pentru pregătirea aces-tei zile – o zi ce va rămâne pe veciînscrisă atât în cronica parohiei, cât și îninimile și amintirile celor prezenți.În cele ce au urmat a fost oficiatăslujba de sfințire a oficiului parohial „Duminica Tuturor Sfinților” Buhani,care a fost reabilitat capital în ultimii 7 aniși care este dotat cu toate cele necesare,unui oficiu parohial.
Slujba Vecerniei în 

Filia MineadLa vremea Vecerniei, Întâistătătoruleparhiei arădene, a poposit și în mijloculcredincioșilor din localitatea filie Minead,prilejuindu-le aceeași bucurie nemăr -ginită de a fi alături și de ei în ziua dehram „Duminica Tuturor Sfinților” abisericii din localitate.Și aici Înaltpreasfințitul Părinte Tim-otei, a fost primit cu multă bucurie decătre soborul preoțesc în frunte cu Pro-topopul Sebișului – Pr. Alexandru Botea,de către oficialitățile locale și centrale, decătre credincioșii din localitatea Mineaddar și din localitățile învecinate.A fost săvârșită apoi slujba Vecernieila finalul căreia ÎnaltpreaSfințitul PărinteArhiepiscop, a rostit cuvântul de învăță-tură cu titlul ,,Valoarea bisericilor delemn”, în contextul Duminicii TuturorSfinților, mărturisind credința arătată prinfaptele mărețe ale înaintașilor, construireasfintelor lăcașuri dezvăluind forma cora-biei, simbol al Bisericii ce poartă pe cred-incioșii ei peste valurile vieții spre tărâ-muri cerești. Credincioșii sunt îndemnați,drept aceea, a avea aceste comori în grijă,cu scumpătate, ca pe cele ce ilustreazăsufletul creștinesc al celor ce au lăsat omoștenire neprețuită spre punere mereuîn adevărată lumină.La final, preotul paroh Valentin Her-bei, a mulțumit în numele credincioșilordin MineadÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei,pentru părinteasca purtare de grijă,amintind că în urma furtunii din 17 sep-tembrie 2017, când biserica din Mineada fost grav afectată, Arhiepiscopia Aradu-lui a alocat fonduri în vederea reabilităriiei, venind alături de Primăria Ignești,Secretariatul de Stat pentru Culte, și alțisponsori, în sprijinul puținilor credincioșidin localitate.În semn de prețuire din partea cred-incioșilor din Minead, preotul paroh aoferit Înaltpreasfințitului Părinte Timoteiun coș cu flori, mulțumindu-i și pentruvizita făcută în mijlocul acestei comu-nități în ziua de hram, în acest an alunității de credință, cu o însemnătatedeosebită pentru neamul românesc, iarpentru credincioșii din Minead una apartedată de faptul că se împlinesc 90 de anide la târnosirea acestui sfânt locaș decătre vrednicul de pomenire episcop alAradului – Grigorie Comșa, în 1928.Totodată, preotul paroh a adusmulțumiri, pentru prezență și sprijin,autorităților Primăriei Ignești, colabora-torilor și sponsorilor, fiilor satului, cred-incioșilor și tuturor celor ce și-au adusaportul la susținerea financiară alucrărilor de reabilitare de până acum,asigurând pe Întâistătătorul eparhiei ară-dene, că lucrările de reabilitare a acestuisfânt lăcaș vor fi duse în cel mai scurttimp la bun sfârșit.
Duminica Sfinţilor Români
în Parohia Arad-Grădişte II.

Sfinţire de Centru de 
PermanenţăÎn cea de a 2-a duminică dupăRusalii, duminica pomenirii tuturor

sfinţilor care au odrăslit din poporulromân, credincioșii Parohiei ,,IntrareaDomnului în Ierusalim”, Grădiște 2, Pro-topopiatul Arad, păstoriți de părinteleparoh Viorel Roja, au trăit clipe de aleasăbucurie duhovnicească. În mijlocul lor,alături de Chiriarhul arădean, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, s-a aflat și Înalt-preasfințitul Părinte Ioan, MitropolitulBanatului.Ierarhii bănățeni, înconjurați de unales sobor de preoți și diaconi, au săvârșitSfânta Liturghie în biserica cu hramul,,Intrarea Domnului în Ierusalim”, înprezența oficialităților locale și central șia numeroșilor credincioși. Din sobor aufăcut parte: Pr. Dr. Ionel Popescu, vicaradministrativ al Arhiepiscopiei Tim-ișoarei, Pr. Dr. Mihai Brie, conferențiaruniversitar la Facultatea de TeologieOrtodoxă ,,Episcop Dr. Vasile Coman”din Oradea, Pr. Gabriel Mariș, consiliersocial al Arhiepiscopiei Aradului, Pr.Codin Șimonca-Oprița, profesor la Sem-inarul Teologic Ortodox din Arad, Preotparoh Viorel Roja, Arhid. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial și Arhid. Gheo-rghe Lehaci.La momentul rânduit, MitropolitulBanatului a rostit un cuvânt de învățătură,pe baza pericopelor evanghelice de laMatei, cap. 4 și 5, în care a vorbit desprefaptul că sfințenia este accesibilă oricuiom, indiferent de etnie, dacă ascultăchemarea lui Hristos și împlinește porun-cile mântuitoare. De asemenea, IPS Mit-ropolit Ioan le-a vorbit celor prezențidespre sfinții români, care sunt roadelecredinței și spiritualității românești dinvremuri străvechi și de care astăzi neputem bucura pentru că ocrotesc biseri-cile noastre și poporul român. Acestorsfinți avem datoria de-a le fi urmași și noipentru a ne sfinți și a deveni bineplăcuțiînaintea lui Hristos, a mai subliniat Înalt-preasfinția Sa.După Sfânta Liturghie, cei doi ier-arhi, înconjurați de soborul de preoți, lacare s-a adăugat și Pr. Mihai-OctavianBlaj, consilier economic la CentrulEparhial Arad, au sfințit noul Centru depermanență ,,Sfântul Acoperământ alMaicii Domnului”, construit înapropierea bisericii. Serviciile socio-medicale vor fi asigurate – 24 de ore din24 – de către 7 medici și 5 asistente.Înaltpreasfințitul Părinte Timotei asalutat prezența IPS Părinte Mitropolitși i-a mulțumit pentru toată purtarea degrijă și dragostea pe care o arată față deEparhia Aradului, după care a făcut oprezentare succintă a realizărilor fru-moase în cadrul acestei parohii, în moddeosebit inaugurarea acestui Centru depermanență în cadrul Anului Centenar.Răspunsurile liturgice au fost oferitede Corul ,,Doina Banatului” al ParohieiTimișoara – Iosefin, unul dintre puținelecoruri parohiale din Banat, cu o vechimede aproape nouă decenii.La final, părintele paroh Viorel Rojaa mulţumit celor doi ierarhi, preoţilor şidiaconilor, oficialităţilor prezente pre-cum şi tuturor credincioşilor participanţila acest eveniment important din viaţacomunităţii parohiale.
Liturghie Arhierească 

şi binecuvântare de lucrări în
Parohia Chesinţ. Sfinţire de

muzeu parohialÎn dimineața zilei de 17 iunie, ÎPS.Părinte Timotei, Arhiepiscopul eparhieiAradului, însoțit de Arhid. Prof. Drd.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, apoposit în mijlocul credincioșilor dinParohia Chesinț, Protopopiatul Lipova, lainvitația preotului paroh Florin-DanArdeuan.La sosire, ierarhul a fost întâmpinatcu flori de către cei mai tineri dintre cre -dincioși, de către un sobor de preoți înfrunte cu Preaonoratul Părinte Nelu Mer-cea, Protopop de Lipova, de domnul pri-mar al comunei Zăbrani, Marian Toader,de doamna director Ramona Ardeleanși de enoriașii prezenți. A urmat cuvân-tul de bun venit și de prezentare succin-

tă a istoricului parohiei adresat de părin-tele protopop, după care ÎPS. PărinteTimotei a mulțumit tuturor pentru prim-irea călduroasă, evidențiind bunachivernisire a parohiei și credincioșiadovedită de-a lungul timpului de oameniilocului.În continuare s-a purces la binecu-vântarea lucrărilor săvârșite la bisericăîn ultimii trei ani și jumătate, lucrări cecuprind atât exteriorul bisericii (amena-jarea curții cu pavaj și bănci, construireaunei troițe de lemn, a unui grup sanitar,întreținerea și vopsirea gardului și aacoperișului, facilitarea iluminatului exte-rior), cât și interiorul bisericii (înlocuireaușilor de acces cu unele din lemn masivsculptat, înlocuirea Sfântului Chivot, aCrucii Răstignirii, achiziționarea de pra-pori funerari și icoane, lucrări de restau-rare a scaunelor și a iconostasului). Pelângă toate acestea, au fost aduse ren-ovări și restaurări și la casa parohială.A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii,soborul de preoți fiind format, pe lângăcei amintiți, din pr. Teodor Farcaș (paro-hia Zăbrani), pr. Gheorghe Morar (paro-hia Macea), pr. Mircea Șirian (parohiaBătuța) și pr. Daniel Vasi, pensionar.Răspunsurile liturgice au fost date decorul bisericii, condus de domnul IonArdelean, cântărețul parohiei și de stranaformată din prof. Marius Lăscoiu-Mar-tin (Seminarul Teologic Ortodox Arad),studentul teolog Raul Gligor și domnulLucian Ves.Cuvântul de învățătură al Chiriarhu-lui a fost pus sub titlul ,,Grija lumească șiprovidența divină” (cf. Rom. 5; Matei6), exemplificând cu apelul la citirile zileiprivind grija lui Dumnezeu față de întrea-ga creație și care vine în întâmpinareaîngrijorării pe care omul o arată pentruviața proprie, înțelegând cele necesarehranei, îmbrăcăminții și adăpostului, deasemenea, cerințelor societății. Provi-dența sau pronia veghează neîncetatasupra rânduielilor pentru a fi în deplinăarmonie, depășind în acest cadru posi-bilitățile omenești, oricât de mari ar fiacestea, pentru care lucru creștinii, avândaceastă încredințare, găsesc și temeiulconlucrării cu harul dumnezeiesc spremântuire, călăuzindu-și viața cu înțelep-ciune, potrivit și îndemnului imnuluiheruvimic ,,toată grija cea lumească să olepădăm”, fără a uita virtutea eforturilorcontinue spre lucrare sfântă. Ierarhularădean a evidențiat în context mai largși grija credincioșilor parohiei pentruîntreținerea locașului de cult.Pentru meritele sale aduse spre slavalui Dumnezeu și a Bisericii, părinteleparoh Florin-Dan Ardeuan a fost hirote-sit la momentul potrivit întru iconomstavrofor și i s-a citit și înmânat hrisovulde către părintele protopop. La sfârșitulslujbei, părintele paroh a adus cuvinte demulțumire către ÎPS Timotei, către pre-oții prezenți și au fost evidențiați credin-cioșii care au contribuit la înfrumusețarealocașului de cult.Ziua a fost încununată cu sfințireamuzeului parohiei, inaugurat cu aceastăocazie. Chiriarhul a vorbit despre impor-tanța unui așezământ cultural care săcuprindă și un spațiu muzeal cu exponateaparținând în bună parte bisericii, astfeldovedind contribuția acesteia la desfășu-rarea vieții obștești în decursul vremii.Muzeul format din lucruri donate desăteni conține piese vestimentare, obiectecasnice, unelte și poze vechi din satulChesinț, strânse cu mult efort de cătreprof. Florina Sorohan, la inițiativa părin-telui paroh. La final a avut loc agapafrățească.
Hramul Catedralei Vechi din

AradCu binecuvântarea Înaltpreasfințit-ului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în zilele de 23 și 24 iunie 2018,clericii și credincioșii Parohiei Arad-Cen-tru, Catedrala Veche a Aradului, au săr-bătorit hramul bisericii, care este,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.Cu acest prilej, în seara zilei de ajun a

sărbătorii, s-a oficiat slujba Privegherii:Vecernia cu Litie și Utrenia, după care aavut loc o procesiune, în jurul catedralei,cu icoana hramului și o părticică dinmoaștele Sfântului Ioan Botezătorul,aflate în vistieria catedralei.În dimineața zilei de sărbătoare, laora 9, s-a oficiat Acatistul Sfântului IoanBotezătorul și slujba Ceasurilor. În con-tinuare, Chiriarhul arădean, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, înconjurat de unnumeros sobor de preoți și diaconi, asăvârșit Sfânta Liturghie arhierească, înprezența oficialităților locale, în fruntecu domnul Iustin Cionca, președinteleConsiliului Județean Arad și a unui marenumăr de credincioși. Din sobor au făcutparte Pr. Flavius Petcuț, protopopulAradului, Pr. prof. Cristinel Ioja, decanulFacultății de Teologie Ortodoxă din Arad,Pr. paroh Traian Micoroi, Pr prof. IoanTulcan, Pr. Ioan Lazăr, Pr. Teodor Pavel,Pr. pensionar Eugen Crișan, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial,Arhid. Ioan Radu, fost secretar eparhialal Arhiepiscopiei Timișoarei și diaconiiGheorghe Hodrea, Paul Orădan și ViorelHerlo.În cuvântul de învăţătură, Chiriarhularădean a vorbit despre ,,Primirea cuvân-tului dumnezeiesc” (cf. Romani 6; Matei8), arătată în citirile scripturistice ale zilei,privind cererea sutașului împlinită în vin-decarea slugii sale, întărește credințadespre întreaga lucrare a lui Dumnezeuîn lume, cuvântul său urmându-l sfinții,într-o comuniune pilduitoare pentru creș-tini, în chip aparte sfinții zilei, SfântulProroc Ioan, Înaintemergătorul și Boteză-torul Domnului, Sf. M.Mc. Ioan cel Noude la Suceava și Sf.Ier. Niceta de Reme-siana.La momentul rânduit, diaconii Ghe-orghe Hodrea, Paul-Sebastian Orădan șiViorel Herlo au fost hirotesiți de cătreÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei întruarhidiaconi.La finalul Sfinte Liturghii, Înalt-preasfinția Sa, a binecuvântat prinoaseleaduse în cinstea Sfântului Ioan Boteză-torul, apoi s-a oficiat îndătinatul Parastaspentru ctitorii, slujitorii și binefăcătoriiCatedralei Vechi și s-au sfințit crucile cevor fi așezate pe cele patru pridvoare dela intrarea în Catedrala Veche.Zeci de credincioşi şi copii s-auîmpărtăşit cu Trupul şi Sângele lui Hris-tos. La sfârșitul slujbei, PreacucerniculPărinte Traian-Ioan Micoroi, ParohulCatedralei Vechi, a mulțumit Înaltpreas-finției Sale pentru prezența sa la hramulCatedralei istorice a Aradului și pentrudeosebita grijă pe care permanent o aratăacestui locaș, slujitorilor și credincioșilorcare se roagă aici. De asemenea, au fostadresate mulțumiri tuturor celor care s-auostenit pentru organizarea hramului.Hramul Catedralei Vechi s-aîncheiat, în seara aceleași zile, prin TainaSfântului Maslu și Paraclisul SfântuluiIoan Botezătorul.Răspunsurile liturgice, au fost date decântăreţii stranei Catedralei Vechi, pre-cum și de corul de tineret al parohiei,condus de conf. univ.dr. Mircea Buta.
Slujire Arhierească în 

penitenciarul din Arad, 
la Sărbătoarea 

Sf. Ap. Petru şi PavelÎn după amiaza zilei de 28 iunie2018, în ajunul Praznicului SfinţilorApostoli Petru şi Pavel, la invitația dom-nului subcomisar de penitenciare, DanHALCHIN, directorul Penitenciaruluidin Arad, Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop Timotei, a efectuat o vizităcanonică la Penitenciarul din Arad, undea oficiat slujba Vecerniei cu Litie, în bis-erica cu hramul Sfinții Apostoli Petru șiPavel, înconjurat de un sobor de preoțidin care au făcut parte preotul consiliersocial Gabriel Mariș, preotul BogdanOneț, preot paroh la Parohia Mândrulocși preotul capelan Vlad Oneț. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5La slujba Vecerniei au participat dinpartea Penitenciarului Arad domnul sub-comisar de penitenciare Elvis Dobres-cu, director adjunct pentru siguranțadeținerii și regim penitenciar și doamnacomisar de penitenciare Liliana Hurezan,director adjunct al sectorului de Reinte-grare Socială precum și angajați ai sec-torului Educație. Aceștia au trăitmomente de înalţare sufletească, prile-juite de sărbătoarea hramului bisericiidin Peniteciarul Arad și de ziua lucrăto-rilor din penitenciarele din România, cese sărbătoreşte la 29 iunie.În cuvântul de învățătură legat desărbătoarea Sfinților Apostoli Petru șiPavel, Chiriarhul a vorbit despre Încer-cările vieții Sfinților Apostoli, ca învăță-tură pilduitoare pentru credincioși. Lafinal, Înaltpreasfinția Sa le-a transmistuturor urări de bine, rugând pe Dum-nezeu să le împlinească toate bunele dor-ințe folositoare, să le stingă durerile,necazurile și suferințele tuturor, ca săpetreacă în pace și mulțumire.La slujba Vecerniei cu litie au par-ticipat peste 100 persoane private de lib-ertate, care s-au rugat pentru ca mijlocireaSfinților Apostoli Petru și Pavel, să leaducă lor și celor dragi purtați în cuget,bucurie duhovnicească, pace, credință șidragoste în purtarea cu demnitate anumelui de creștin primit prin taina Sfân-tului Botez, în Biserica Ortodoxă.La sfârșitul slujbei, preotul capelanVlad Oneţ, preotul Unității Penitencia-rului din Arad, a mulţumit Înaltpreas-finţitului Părinte Arhiepiscop Timoteipentru dragostea şi purtarea de grijă decare dă dovadă mereu prin prezența sa lamomentele festive și de sărbătoare dincadrul Instituțiilor Statului, sărbătoareahramului Sfinților Apostoli Petru și Pavelprecum și sărbătorirea zilei lucrătorilordin penitenciarele din România ce se săr-bătoreşte la 29 iunie, aflându-l și în acestan, în mijlocul angajaților din Peniten-ciarul Arad.
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

prăznuiţi la Schitul de la 
MoneasaÎn ziua de prăznuire a Sfinţilor Apos-toli Petru şi Pavel, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Araduluis-a aflat în mijlocul preoților și credin-cioșilor de pe Valea Deznei, la Schitulmonahal din staţiunea balneoclimater-ică Moneasa, Protopopiatul Sebiş, cuprilejul sărbătoririi ocrotitorilor spirituali.Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, înprezenţa unui mare număr de pelerini, înmare parte veniţi în staţiune pentru odi-hnă şi tratament, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a săvârșit Sfânta Liturghie înbiserica de lemn a schitului, înconjurat deun sobor de preoți.Din sobor au făcut parte: Protos.David Ionescu, Pr. Alexandru Botea, Pro-topopul Sebișului, Pr. Beni Ioja de laParohia Sebiș I, Pr. Cătălin Rus-Merceade la Parohia Sebiș II, Pr. Marius Arde-lean de la Parohia Slatina de Criș, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.În cuvântul de învăţătură, Chiriarhularădean a vorbit despre ,,CheileÎmpărăției cerurilor” (cf. II Cor. 12; Matei16), simboale ale Tainelor Bisericii, alepreoției prin puterea de a lega și dezlegatoate frământările sufletești, deschizândporțile raiului și călăuzind suirea contin-uă până la al treilea cer, unde a fost răpitapostolul neamurilor. Citirile scripturis-tice ale sărbătorii Sfinților Apostoli, sereferă la cei doi corifei, Apostolul la Sfân-tul Pavel, Evanghelia la Sfântul Petru,privind însă și pe ceilalți ucenici ai Dom-nului, harul dumnezeiesc întărindu-ipeste slăbiciunile omenești, tocmai sprea putea împlini apostolatul încredințat deMântuitorul, adică întreita misiune mân-tuitoare: de învățătură, slujire sacerdo-tală și cea împărătească; de unde șiîndemnul pentru credincioși de a conlu-cra prin credință și fapte bune. Loculpitoresc al așezământului monahal, însuși

înalță cugetul spre frumusețile cerești,prin rugăciune stăruitoare, a adăugatÎnaltpreasfinția Sa.
Prezenţă arhierească la 
hramul Parohiei CurticiSâmbătă, 30 iunie 2018, biserica dinCurtici și-a serbat ocrotitorii, pe SfințiiApostoli Petru și Pavel. La acest praznic,înconjurat de un sobor de 16 preoți a fostprezent Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop Timotei însoțit de părintelearhidiacon Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial.Începând cu ora 17.00 a fostsăvârșită slujba Vecerniei, urmată de pro-cesiunea de înconjurare a bisericii însunetele clopotelor și a intonării troparu-lui Sfinților Apostoli.După încheierea procesiunii, intrândîn biserică, Părintele nostru Arhiepiscopa rostit un frumos și profund cuvânt deînvățătură, în care a prezentat aspecteesențiale din viața și activitatea SfințilorApostoli, a accentuat importanța sărbă-torii hramului, menționând că acesta ,,tre-buie să fie un cântar a celor împlinite șia celor ce mai le avem de îndeplinit, înviața noastră, în biserica, istoria și lumeacare au un viitor în mânilie lui Dum-nezeu”. Totodată, în concordanță cu mar-tiriul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, aprezentat legătura cu anul omagial al fău-ritorilor Marii Uniri: ,,Apostolii s-au jert-fit pentru credință, însă martiri și măr-turisitori am avut și noi, în frunte cupreoții și dascălii, apostolii neamuluiromânesc, care au crescut tineretul înfrica lui Dumnezeu a unității și dragosteide neam și credință”. La finalul cuvân-tului, cu dragoste părintească, am prim-it îndemnul arhieresc de a fi mereu ală-turi de biserica strămoșească, însoțit decuvintele ,,binecuvântarea lui Dumnezeusă se reverse asupra caselor, familiilortuturor locuitorilor acestei localități frun-tașe cunoscute pretutindeni, care esteCurticiul”.La final, nașii bisericii, care potrivittradiției locale în fiecare an sunt tinerii de18 ani, au fost felicitați de către părinteleLiviu Iștoc pentru devotamentul șidragostea lor față de biserică, după carepărintele paroh Ilie Nădăban a mulțumitÎnaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop,pentru bucuria care a adus-o întregiicomunități prin prezență și împreunărugăciune.Menționăm preoții slujitori la hram:pr. Gheorghe Bozian, pr. Ilie Nădăban, pr.Gheorghe Moț, pr. Liviu Iștoc – parohiaCurtici, pr. prof. Pompiliu Gavra – direc-torul Seminarului Ortodox Liceal Arad,parohia Sânpaul, pr. Gheorghe Morar –parohia Macea, pr. Călin Dragoș – paro-hia Olari, pr. Mirel Lazăr – parohia Șeitin,pr. Felician Crăciun – parohia Semlac, pr.Marian Han – parohia Șofronea, pr.Dănuț Moldovan – parohia Peregu Mare,pr. Arxinte Mureșan – parohia Sederhat,pr. Ioan Ponta – parohia Iratoș, pr. Adri-an Mariș – parohia Andrei Șaguna șiieromonahii Emanuel Cucu și DanielAndrei de la Mănăstirea Feredeu.

AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL
Slujire Arhierească 
în Parohia BonţeştiÎn duminica I după Rusalii (a Tutur-or Sfinților), credincioșii Parohiei Orto-doxe Bonțești, Protopopiatul Sebiș, auavut bucuria de-al avea în mijlocul lor pePreasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Cu această ocazie Ierarhul a săvârșitSfânta Liturghie în biserica cu hramul,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”,înconjurat de un sobor de preoți și dia-coni și în prezenţa a numeroşi credin-cioşi, copii, tineri și vârstnici. Din soborau făcut parte: Pr. Paroh George-DariusPasc, Pr. George-Florin Culda din Paro-hia Vasile Goldiș, Pr. Lucian-Bogdan

Coșeri din Parohia Cuied, Pr. TeodorZbârcea din Parohia Mădrigești, Arhid.Mircea Proteasa și Arhid. GheorgheLehaci.Preasfinția Sa a rostit un cuvânt deînvățătură despre importanța cinstiriituturor sfinților, știuți și neștiuți. Toto-dată, Preasfințitul Emilian a spus că esteimportant să avem sfinți ocrotitori, săpurtăm nume de sfinți și pe cât posibil săcăutăm să le urmăm exemplul, fiind larândul nostru, exemple în societate pen-tru semenii noștri.La finalul Sfintei Liturghii Pr. ParohGeorge-Darius Pasc, a mulțumit Preas-finţiei Sale pentru dragostea părinteascăși împreună-slujirea Sfintei Liturghii, pre-cum și credincioșilor prezenți pentru par-ticipare și împreuna-rugare.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Revedere, după 20 de ani, 
a promoţiei 1998 de la 
Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din AradLa 1 iunie 2018, la Facultatea deTeologie Arad a avut loc revederea de 20de ani a absolvenţilor promoţiei 1998 aacestei prestigioase instituţii deînvăţământ teologic superior din Româ-nia. Manifestarea a debutat la ora 12 înCatedrala veche din Arad, unde cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, arhiepiscopul Aradului,un sobor din preoţii absolvenţi ai acesteipromoţii, a săvârşit o slujbă de Te-Deum,avându-l ca Protos pe P.Cuv. Părinte arhi-mandrit Justinian Tibil, stareţ la Mănă-stirea Teiuş (Caransebeş). După slujbade pomenire pentru cei mutaţi la viaţaveşnică, părintele arhimandrit a adus uncuvânt de mulţumire pentru dascăliiTeologiei arădene, care au ostenit la for-marea teologică a celor cu care s-au întâl-nit după două decenii. Tot în Catedrală,P.C. Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Decanul deatunci al Facultăţii, a reamintitnecesi-tatea lucrării pastoral-misionare a preo-tului în Biserică şi în lume.Partea a doua a evenimentului a con-tinuat în sala festivă a facultăţii, înprezenţa P.C.Pr. Prof. Dr. Ioja Cristinel,Decanul de astăzi și fiecare absolvent aprezentat în linii generale activitatea de laparohie sau de la catedra de religie dinşcoală, evidenţiind reuşitele de pânăacum.În final, P.C.Pr. Nicandru Cuţaru(duhovnicul facultăţii), a ţinut un cursfestiv despre importanţa slujirii preoţeştiîn contextul lumii actuale, după care aaurmat o agapă frăţească în semn demulţumire adusă lui Dumnezeu pentrutoate împlinirile. Trebuie amintit că orga-nizatorul acestei întâlniri de suflet a fostP.C. Pr. Prof. Nan Dacian, cadru didac-tic la Seminarul Teologic Ortodox LicealArad.
Chiriarhul arădean, 
IPS Părinte Timotei, 

şi-a sărbătorit ziua de naştereLuni, 4 iunie 2018, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, şi-a sărbătorit ziua de naştere. Cuacest prilej, Chiriarhul arădean a partic-ipat la Sfânta Liturghie săvârșită în Cat-edrala Veche din Arad. La finalul aces-teia, Părintele Prof. Ioan Tulcan a rostit orugăciune de mulțumire către Atot-milostivul Dumnezeu pentru toate bine-facerile revărsate asupra ÎnaltpreasfințieiSale. Părintele Paroh Traian Micoroi arostit un emoționant cuvânt aniversar încare a evocat calitățile deosebite care-lcaracterizează pe Arhipăstorul nostru și înnumele tuturor slujitorilor și credin-cioșilor de la Catedrala Veche i-a înmâ-nat Chiriarhului un frumos coș cu flori.Începând cu orele amiezii, în sala defestivităţi a reşedinţei arhiepiscopale,Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradu-

lui, ostenitorii Centrului eparhial, pre-oţimea arădeană, stareţii şi stareţelemănăstirilor, părinţii protoierei de la toatecele patru protopopiate, oficialităţilejudețene și locale, reprezentanţii celordouă Universităţi şi ai Seminarului teo-logic arădean, ai cultelor istorice dinmunicipiu precum şi ai altor instituţii careau dorit să-şi exprime sentimentele lor depreţuire şi de fiască dragoste pentruPărintele sufletesc, de a-i ura Ani Mulţi,cu sănătate deplină şi frumoase realizăriîn slujirea Bisericii lui Hristos pe maideparte, au avut acest binecuvântat prilej.Cuvânt de felicitare şi de viaţăîndelungată, în numele dascălilor școlilorteologice, clerului şi credincioşiloreparhiei, a adresat Părintele Prof.dr.Cristinel Ioja, Decanul Facultății deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad, care a pus în lumină contribuțiaadusă de către Chiriarh, mai ales îndomeniul cultural. Domnul Prof. Univ.Dr. Aurel Ardelean, Președintele Uni-versității de Vest ,,Vasile Goldiș” dinArad, a evocat personalitatea lui VasileGoldiș, legăturile avute de acesta cu Cen-trul eparhial, ca secretar consistorial șicontribuția adusă la înfăptuirea MariiUniri de la 1918. Domnul Gl.Mr. (r)Vasile-Ionel Heredea, Președintele Fil-ialei Arad A.N.C.M.R.R., sub egida,,Anului Centenar 2018” i-a conferitÎnaltpreasfințitului Părinte ArhiepiscopDr. Timotei Seviciu, DIPLOMA ANI -VERSARĂ și MEDALIA ,,REZER -VISTUL MILITAR”, în semn de aleasăprețuire pentru contribuția adusă la pro-movarea înaltelor valori moral spirituale,a tradițiilor militare românești și cama-radești, îngemănate în virtuțile cuprinseîn deviza ,,PATRIE-ONOARE-DEM -NITATE”, semnată de PreședinteleA.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”,General loc. (r) Neculai Băhnăreanu.Chiriarhul arădenilor, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, cuadâncă smerenie şi modestie, a mulţumitPărintelui ceresc pentru anii dăruiţi, cu totceea ce a realizat spre binele Bisericiistrăbune şi celor prezenţi pentru senti-mentele şi bunele urări exprimate.
Chiriarhul arădean 

a participat la Festivitatea 
de absolvire a studenţilor 

Facultăţii de Farmacie din
cadrul UVVG AradMarți, 5 iunie 2018, Înaltpreasfințit-ul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a dat curs invitației din partea con-ducerii Universității de Vest ,,VasileGoldiș” din Arad, de a participa la fes-tivitatea de absolvire a studenților Fac-ultății de Farmacie din cadrul Univer-sității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad.Cu acest prilej, Chiriarhul arădeani-a felicitat pe toți absolvenții acestei fac-ultăți și le-a urat mult succes în carieraaleasă ,,Aveți o profesiune, dragi absol-venți, care vă face cinste și ne face nouăo garanție pentru tot ce înseamnă păs-trarea sănătății. Încă din preistorie avemorigini comune, întrucât religia totdeau-na a căutat nu numai leacuri spirituale ciși materiale pentru a folosi vieții șisănătății oamenilor”, a mai subliniatÎnaltpreasfinția Sa.

Gala Olimpicilor – Festivitate
dedicată performanţelor din

învăţământul arădean Marți, 5 Iunie 2018, de Ziua Edu-cației, în curtea Inspectoratului ȘcolarJudețean Arad, a avut loc Festivitatea depremiere a elevilor arădeni care au obțin-ut rezultate remarcabile la olimpiadelenaţionale în anul şcolar 2017-2018.Deschiderea evenimentului a fost făcutăde către doamna prof. dr. Anca Stoenes-cu, inspector școlar general, care i-a felic-itat pe elevii merituoși ai Aradului, peprofesorii și părinții acestora, încuran-jându-i pe mai departe să reprezintejudețul cu cinste. După aceasta, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhipiscopul Aradului a

rostit un cuvânt de binecuvântare, princare i-a îndemnat pe elevi să continuecu aceeași râvnă pregătirea lor intelectu-ală și duhovnicească, felicitându-i pentrurezultatele deosebite pe care le-au obțin-ut, pe părinții acestora i-a încurajat săcontinue să-i sprijine pe tinerii elevi înactivitățile lor, iar profesorilor le-a amintitcât de importantă este dedicarea totală înactivitatea didactică, subliniind faptul că„România are nevoie de un tineret vred-nic de amintirea înaintașilor și demn sădea răspunsuri concrete lumii actuale”. Au urmat la cuvânt reprezentanțiiautorităților locale, ale celor două uni-versități arădene, ale armatei, precum șiinspectorii de specialitate din cadrulInspectoratului Școlar Județean Arad,care i-au și premiat pe cei 167 de eleviarădeni.În cadrul învăţământului vocaţional,la cultul ortodox, părintele arhid. FlorinSirca, inspectorul școlar pentru disciplinaReligie, i-a premiat pe următorii elevi șiprofesori coordonatori din cadrul Semi-narului Teologic arădean, care au obțin-ut Premii Speciale la Olimpiada deReligie pentru Seminariile Teologice,faza națională,: Bădărău Valentina –Rahela (clasa a IX – a; disciplina: Studi-ul Vechiului Testament), coordonată decătre pr. prof. Vlad – Sergiu Sandu;Dobrei Diana (clasa a X – a; disciplina:Studiul Noului Testament), coordonatăde către pr. prof. Pompiliu Gavra șiObrad Alexandru – Silvius (clasa a XII –a, disciplina: Dogmatică), coordonat decătre pr. prof. Codin Șimonca – Oprița.De asemenea, i-a premiat și pe eleviicare au obținut rezultate remarcabile laetapa națională a Olimpiadei de Religie– cultul ortodox: Ștefea Denisa – Ionela(clasa a VII – a) de la Liceul Tehnologic„Moga Voievod” Hălmagiu, coordonatăde către prof. Ioan Slev, care a obținutPremiul al III – lea și Brădean Maria(clasa a IX – a) de la Liceul TeoreticSebiș, coordonată de către prof. VioletaDragoș, care a obținut Premiu Special.
Dimplome de merit pentru

profesori de religie şi elevi din
Eparhia Aradului În data de 5 iunie 2018, în Aula”Pr.dr. Ilarion V. Felea” a Facultății deTeologie Ortodoxă din Arad, în prezențaÎnaltpreasfinției Sale, Dr.Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, a Înaltpreacu-viosului dr. Iustin Popovici, Consiliercultural, a reprezentanților Inspectoratu-lui Școlar Județean Arad: Prof. AncaStoenescu și arhid.prof. Florin Sirca și aconducerii Seminarului Teologic LicealArad – pr. Gavra Pompiliu, s-a desfășu-rat întâlnirea cadrelor didactice carepredau Religie în județul Arad. Chiri-arhul Aradului a subliniat buna colabo-rare dintre Arhiepiscopia Aradului șiInspectoratul Școlar Județean, oferindDiploma de merit ” Episcop Dr. GrigorieComșa” d-nei prof. Anca Stoenescu, casemn de aleasă prețuire. În alocuțiuneasusținută, d-na Inspector Școlar Generala mulțumit Arhiepiscopului Araduluipentru încrederea acordată și i-a îndem-nat pe profesori să contribuie la devenireaspirituală a elevilor. De asemenea, Înalt-preasfinția Sa a oficiat premierea festivăa 46 de profesori care predau ReligieOrtodoxă cu Diploma de merit ”EpiscopDr. Grigorie Comșa”, recunosându-li-se astfel strădania în pregătirea elevilorpentru participarea la concursuri șiolimpiade școlare cu tematică religioasăși promovarea colaborării dintre Bisericăși Școală în anul școlar 2017-2018. Tot încadrul acestei întâlniri, Chiriarhularădean a făcut premierea elevilorcâștigători ai Concursului Național Cul-tural-Artistic ,,Unirea: libertate și Uni-tate”, faza eparhială. Anul acesta, dinpartea Arhiepiscopiei Aradului, a partic-ipat la premierea făcută la București decătre Patriarhul României, echipa coor-donată de domnul prof. Marius Lăscoiu-Martin. Continuare în pagina 7

Actualitate eparhială – Iunie 2018



Urmare din pagina 6Inspectorul de specialitate arhid.prof.Florin Sirca a oferit diplome și elevilorimplicați în activitățile religioase des-fășurate în școli.Părintele Consilier cultural pr.dr.Iustin Popovici a vorbit despre legăturabisericilor parohiale cu școlile arondatelor, dar și despre participarea elevilor laconcursurile organizate de PatriarhiaRomână.În încheiere, Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop a împărțit arhierești binecu-vântări celor prezenți.
Sesiune de informare 

şi diseminare în cadrul
Proiectului ERASMUS+Marţi, 12.06.2018 , Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad a participat la “Sesiunea de informare şi diseminare aexemplelor de bună practică şi rezulatelordin cadrul proiectelor europene imple-mentate la nivelul judeţului Arad în anulşcolar 2017-2018” desfăşurat la ColegiulTehnic de Industrie Alimentară din Arad, reprezentat de Arhid.Prof. Florin Sirca, inspector de specialitate la Inspec-toratul Şcolar Judeţean Arad , Pr.Prof.Pompiliu Gavra , directorul Semi-narului Teologic Ortodox din Arad ,precum şi de elevii Mureşan Denisa şiFluţar Bogdan , participanţi în proiec-tul ERASMUS+ “ ECUMENISM ŞIVOLUNTARIAT PENTRU O CARI-ERĂ DE SUCCES “. Elevii au prezen-tat detalii despre mobilitatea efectuatăşi au participat la prezentarea altorproiecte ERASMUS+ .Programul s-a desfăşurat astfel:-primirea participanţilor, şi amena-jarea standurilor.-deschiderea sesiunii , s-a desfăşuratîn prezenţa doamnei inspector şcolar gen-eral Dr. Anca Patricia Stoenescu ,şidoamna inspector Anca Lupei, respons-abilă din partea inspectoratului şcolar indomeniul proiectelor desfăşurate la nivelinternaţional , şi doamna director alColegiului Tehnic de Industrie Alimen-tară Olga Iulia Ghinga.-vizitarea expoziţiilor de cătrereprezentanţii inspectoratului şcolarjudeţean, şi de ceilalţi participanţi intere-saţi de proiectele prezentate.– activitatea s-a încheiat prin efectu-area unui workshop prezentat de profe-sorii participanţi în proiecte din parteacolegiului tehnic .
Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Arad prezentă
la cel de-al 6-lea Simpozion al

IAODT, Balamand (Liban)În zilele de 7-10 Iunie 2018, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, o delegație a Facultății deTeologie Ortodoxă din Arad, a participatla lucrările celui de-al 6-lea Simpozion alAsociației Internaționale a DogmatiștilorOrtodocși (IAODT), care se desfășoarăla Balamand,în Liban. Din delegație aufăcut parte: Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja,Decanul Facultăţii, Pr. Prof. Dr. Ioan Tul-can, Vice-Preşedinte al Asociaţiei și Pr.Lect. Dr. Filip Albu, în calitate de Secre-tar al acestei Asociaţii Internaţionale.Această manifestare s-a desfășuratsub înalta binecuvântare a PreafericituluiPărinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohieiși al întregului Orient, în organizarea Fac-ultății de Teologie Ortodoxă Sfântul IoanDamaschinul din cadrul Universității dinBalamand și a Asociației Internaționale aDogmatiștilor Ortodocși. Tema acesteiîntâlniri a fost înscrisă sub genericulEshatologia în viziunea teologiei Orto-doxe.Amintim faptul că Asociația Inter-națională a Dogmatiștilor Ortodocși aluat ființă în cadrul Facultății de TeologieOrtodoxă “Ilarion V. Felea” din Arad înanul 2007, fiind o platformă de dezbatereși promovare a învățăturii dogmatice aBisericii Ortodoxe, reunind profesori și

cercetători din Bulgaria, Franța, Grecia,Germania, Anglia, Serbia, Liban, StateleUnite ale Americii, Rusia și România.Precedentele întâlniri au avut loc la Arad(2009), Tesalonic (2011), Sofia (2013) șiMănăstirea Caraiman-Bucureşti (2016).În cadrul acestui Simpozion părinteleprofesor Ioan Tulcan a prezentat un refer-at intitulat Biserica, manifestareaÎmpărăției lui Dumnezeu pe pământ – otemă majoră pentru teologia Ortodoxă.Părintele Profesor Cristinel Ioja a prezen-tat referatul Eshatologia în sinteza neo-patristică. Coordonate şi tendinţe. Ambi-entul academic de la Universitatea dinBalamand şi pregătirea solidă a celorimplicaţi în dezbatere a creat un eveni-ment remarcabil al Teologiei ortodoxe.În ultima sesiune a manifestării aca-demice a avut loc Adunarea Generală aAsociației, unde a fost apreciată laudativ,de către toți participanții, contribuțiapărinților profesori Ioan Tulcan șiCristinel Ioja la înființarea acestei Aso-ciații, precum și la devenirea ei în planinternaţional. Cu această ocazie a fostprezentat și volumul editat la Facultateade Teologie Ortodoxă din Arad, în aces-ta fiind reunite studiile precedentuluiSimpozion teologic de la Bucureşti-Caraiman. Mai multe detalii pot fi obser-vate pe site-ul: http://theology.bala-mand.edu.lb/index.php/local-events/1411-the-international-orthodox-symposium-on-dogmatics- in-balamand
Festivitate de încheiere a

anului şcolar la Seminarul
Teologic Ortodox AradÎn dimineața zilei de 15 iunie a avutloc ceremonia de încheiere a anului șco-lar 2017-2018 la Seminarul TeologicOrtodox din Arad.În prezența ÎPS Părinte Timotei,Arhiepiscop al Aradului, a domnului sub-prefect Vasilică Damian, delegat aldoamnei prefect Florentina Horgea, aîntregului corp profesoral și a părințilorprezenți, părintele profesor PompiliuGavra, directorul Seminarului TeologicArad a deschis festivitatea prin cuvântulde slavă către Dumnezeu și de mulțumireadresat tuturor participanților la procesuleducațional pentru reușitele din acest șco-lar. În continuare, a avut loc premiereaelevilor cu cele mai bune rezultate laînvățătură, efectuată de fiecare diriginteîn parte, după cum urmează: pr. prof.Codin Șimonca-Oprița (clasa a IX-a),prof. Irina-Elena Ancuța (clasa a X-a), pr.prof. Dacian-Emilian Nan (clasa a XI-a)și prof. dr. Florica Faur (clasa a XII-a).Elevii merituoși au primit premii con-stând în diplome și cărți, astfel fiindu-lerăsplătite efortul și perseverența din anulșcolar încheiat. Pe lângă acești elevi, aufost răsplătiți cu diplome speciale și ele-vii care s-au remarcat cu rezultate nota-bile în alte activități, proiecte și concur-suri școlare.Au urmat cuvântările profesorilor,încununate de mesajul de încheiere alÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei, carea subliniat rolul deosebit de important alelevilor, acela de a răspunde în perma-nență chemării dumnezeiești cu inimăcurată, indiferent de contextul în careactivează. Totodată, ierarhul arădean aurat tuturor elevilor, profesorilor șipărinților o vacanță liniștită.Festivitatea s-a încheiat prin rugăci-unea ”Cuvine-se cu adevărat”, urmatăde poza de final și felicitările de rigoare.

Teologii arădeni au participat
la Parada Absolvenţilor 

UAV Arad În seara zilei de 15 iunie 2018,dascălii și absolvenții Facultății de Teolo-gie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”, în fruntecu părintele decan prof.univ.dr. CristinelIoja, au participat la Parada absolvențilorpromoției Centenar a Universității ,,AurelVlaicu” din Arad. Inițiativa și organi-

zarea a aparținut conducerii UAV pentrua demonstra arădenilor că Aradul esteun centru universitar puternic.La această Paradă a absolvenţilorUAV au participat mii de persoane,absolvenţi, studenţi, membri ai famili-ilor acestora, cadre didactice universitaredar şi reprezentanţi ai autorităţilor localeşi parlamentari de Arad care au ţinut să iaparte la eveniment. Alături de conducereaUAV, în frunte cu prof. univ. dr. RamonaLile, rectorul Universităţii, pe scenă austat ministrul Apărării, Mihai Fifor, sen-ator de Arad, deputaţii PSD AdrianTodor, membru al Comisiei deÎnvăţământ din Camera Deputaţilor şiFlorin Tripa, Claudia Boghicevici,vicepreşedinte al Consiliului JudeţeanArad şi Călin Bibarţ, viceprimarulAradului.Parada absolvenţilor UAV s-a des-făşurat în centrul Aradului, în faţa Palat-ului administrativ dar şi a RectoratuluiUniversităţii de stat arădene. Absolvenţiiau defilat, facultate după facultate, în cen-trul Aradului, în sunet de fanfară militară,care a acompaniat întregul marş. Aceastăparadă se află la prima ediție în Municip-iul Arad.
Momente festive la
Şcoala din CinteiÎn luna iunie la Şcoala din Cintei s-au derulat mai multe evenimente festivelegate de încheierea anului școlar 2017-2018. Ca întotdeauna și în acest an Bis-erica a fost prezentă la aceste festivități.Aici trebuie să amintim primuleveniment legat de absolvirea cicluluiprimar a elevilor din clasa a IV-a îndru-mați de prof. învățător Milaș Cristina. Încuvântul de deschidere mentorul micilorabsolvenți a arătat:,, Am parcurs împre-ună un drum lung și frumos și pentruaceasta mulțumim lui Dumnezeu că aavut grijă de noi în tot acest timp. Suntmândră de voi, de ceea ce sunteți, vădoresc ca în anii ce vor veni binele șifrumosul să vă însoțească mereu,,. Deasemenea au fost aduse mulțumiripărinților care s-au arătat receptivi laactivitățile școlare.Părintele paroh dr. Nicu Breda încuvântul rostit cu acest prilej a apreciatactivitatea didactică a Doamnei Învăță-toare îndemnând elevii ca pe mai departesă aducă rezultate pozitive propășind încultură și spiritualitate. De asemenea aîndemnat părinții să fie implicați în for-marea intelectuală și morală a copiilor lor.Toți elevii au primit diplome deabsolvire iar cei mai buni au fost premi-ați În contextul anului centenar părinteleparoh a oferit micilor absolvenți Diplo-ma ,, Centenarul Marii Uniri (1918-2018),, pentru a marca anul omagial alunității de credință și de neam.Tot în contextul acestor festivitățipărintele paroh a participat și laîncheierea a anului școlar pentru toateclasele școlii gimnaziale adresânddascălilor, elevilor și părinților cuvânt defelicitare și responsabilizare pe maideparte în formarea cultural-morală aviitorilor credincioși ai Bisericii șicetățeni ai patriei străbune.

Tabăra de voluntariat 
,,Uniţi spre fapte bune” 

la Valea PlopuluiCu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei ArhiepiscopulAradului, Asociația Filantropia Arad aorganizat în perioada 11-15 iunie2018, o tabără de voluntariat laașezămintele sociale din Parohia ValeaPlopului, județul Prahova, Arhiepis-copia Bucureștilor în cadrul CentruluiSocial „Pro Vita pentru născuți șinenăscuți” care funcționează conformart. 67 din Statutul de organizare șifuncționare a Bisericii OrtodoxeRomâne cu Înalta Binecuvântare aPreafericitului Părinte Patriarh Daniel,care de asemenea a acordat Înalta

Binecuvântare pentru această acțiune adragostei milostive.Valea Plopului este locul undepărintele Nicolae Tănase a pus bazelecelei mai frumoase activități ”pro vita”din țară și de îngrijire a copiilor orfanisau abandonați. Începând cu 1990,după o pastorație intensă în parohie,părintele Nicolae Tănase a începutlupta împotriva avortului, oferind șisprijin mamelor aflate în dificultate. Pelângă cei șase copii ai săi, părinteleîmpreună cu doamna preoteasă MariaTănase, a primit în grijă tot mai mulțicopii, ajungând azi să poarte de grijă lapeste 400 de asistați: copii orfani,mame cu copii și de asemenea și 47vârstnici părăsiți de familie sau neaju-torați. Cu multă credință în Dumnezeu,dragoste de aproapele și nădejde înprovidența divină, dar și în ajutoruloamenilor de bine, părintele NicolaeTănase desfășoară astăzi în cele peste50 de case din Valea Plopului, ValeaScrezii, satele învecinate și chiar înVălenii de Munte, cea mai frumoasămisiune de îngrijire a copiilor orfani,abandonați sau confruntați cu graveprobleme sociale, mame fără adăpostsau bătrâni părăsiți. Serviciile socialeoferite de Centrul Social ”Pro Vita pen-tru născuți și nenăscuți” al ParohieiValea Plopului, sunt în continuă dez-voltare.Cei 18 elevi ai Seminarului Teo-logic Ortodox din Arad, însoțiți depărintele Gabriel Mariș, consilier socialal Arhiepiscopiei Aradului, au încercatpe perioada taberei să vină în ajutorulpărintelui Nicolae Tănase, desfășurândmai multe activități gospodărești înașezămintele sociale, activități educa-tiv-recreative cu copiii din tabără, rugă-ciune comună cu toți copii, cântări reli-gioase, participare la sfintele slujbe șiau vizitat mai multe biserici și capeledin parohie și câteva dintre caselesociale destinate copiilor, familiilormonoparentale și vârstnicilor.„Întâlnirea cu părintele NicolaeTănase a fost memorabilă pentru tiner-ii seminariști, motivându-i să continueactivitatea de voluntariat și de acumînainte. Deasemenea apropiereasufletească de copiii asistați a avut unimpact semnificativ pentru voluntari.În cinstea Anului Omagial 2018,declarat de Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe Române, drept an al unitățiide credință și de neam, copii și volun-tarii s-au luat de mână la o ”horă aunirii”, demonstrând mai ales în aces-te vremuri tulburi, că prin unire se real-izează fapte mari” – a menționat părin-tele consilier.Activitatea de voluntariat a avut locla inițiativa părintelui Mihai Spătărelu– coordonator în cadrul AIDRom –Asociația Ecumenică a Bisericilor dinRomânia și cu sprijinul financiar alacestei asociații.În urma colectei organizate de Aso-ciația Filantropia Arad, s-a adunat sumade 3000 de lei și câteva zeci de perechide încălțăminte noi, ghiozdane,rechizite, toate acestea fiind oferite copi-ilor din Centrul Social „Pro Vita pentrunăscuți și nenăscuți” din Valea Screzii.La rândul lor, elevii seminariști au prim-it mai multe cărți religioase din parteapărintelui Nicolae Nicolae Tănase.Cu acest prilej, voluntarii au vizitatși Mănăstirea Caraiman, MănăstireaZamfira, Muzeul memorial „NicolaeIorga” din Vălenii de Munte, CastelulPeleș și Cetatea Râșnovului. Trans-portul a fost realizat cu sprijinul dom-nului Ilie Cheșa din Arad, care a însoțitvoluntarii în prima zi de tabără.
Ziua Drapelului Naţional

sărbătorită la AradÎn fiecare an, în data de 26 iunie, sesărbătoreşte Ziua Drapelului Național,zi adoptată prin legea nr. 96 din 20 mai

1998. În Cetatea Aradului, în seara zileide 25 iunie, Drapelul Naţional arboratîn faţa Palatului Administrativ a fostcoborât de pe catarg, împăturat şi condusde către garda portdrapel în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” , unde arămas peste noapte. În dimineaţa zilei de26 iunie, la ora 08.15 s-a oficiat slujba desfinţire a drapelului de către Întâistătă-torul Eparhiei noastre, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, însoţit de un sobor depreoţi.În rugăciunea de sfinţire a drapeluluiÎnaltpreasfinţia Sa a rostit cuvintele,,Binecuvintează Doamne și sfințeșteDrapelul acesta, ca să fie poporului nos-tru cel binecredincios ca semn al iden-tității și apartenenței la Biserica drept-măritoare a neamului nostruromânesc…”. La sfârşitul slujbei, Înalt-preasfințitul Timotei a rostit o alocuţiunearătând simbolistica culorilor drapeluluiRomâniei precum şi datoria de conștiinţăa clerului și credincioșilor noștri de a-șiaduce aminte de însemnătatea buneichivernisiri, sub fardurile steagului, a vir-tuților cu care i-a înzestrat Dumnezeu șide datoria de a-și sluji Biserica, patria șineamul.La sfârşitul ceremoniei religioasedrapelul a fost înmânat comandatuluigărzii portdrapel care l-a dus la locul dearborare. Începând cu orele 09.00 în faţaprimăriei s-a desfăşurat ceremonialulmilitar şi religios de arborare a drapelu-lui. ÎPS Timotei a rostit rugăciunea debinecuvântare, a binecuvântat cu cruceadrapelul, l-a sărutat, după care l-au săru-tat doamna prefect, Florentina Horgea șicomandantul garnizoanei. La slujba desfinţire au participat mai mulți reprezen-tanţi ai autorităţilor și ai partidelor politicelocale, ai Centrului militar Judeţean Arad,un pluton de militari din GarnizoanaArad, dascăli și elevi ai școlilor dinmunicipiu.După aceasta, potrivit ceremonialu-lui de sfinţire a Drapelului României,Drapelul a fost înălţat pe catarg în acor-durile imnului naţional. Ceremonia s-aîncheiat cu defilarea gărzii de onoare abatalionului din Cetatea Aradului.
Corul Seminarului Teologic
Ortodox din Arad, prezent 
la Simpozionul ,,Muzica 

Românească în contextual
Marii Uniri de la 1918”, 

LipovaCu binecuvântarea Înaltpreasfinţit-ului Arhiepiscop dr. Timotei, corul Sem-inarului Teologic Ortodox din Arad, aparticipat vineri, 29 iunie, la simpozionulorganizat în cadrul evenimentului „Lipo-va Symphonic City” cu titlul „ MUZICAROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXTULMARII UNIRI DE LA 1918” .Corul Seminarului, dirijat de domnulprof. Adrian-Ştefan Bugyi, a răspuns cubucurie invitaţiei făcute interpretând unrepertoriu patriotic şi religios. Imnuleroilor, Ştefan, Ştefan Domn cel Mare,Înnoieşte-te noule Ierusalime, sunt piese-le corale, care au întregit repertoriul pro-pus publicului.Simpozionul s-a deşfăşurat înMuzeul Oraşului Lipova fiind moderatde muzicologul Tatiana Țugulea de laAcademia de Muzică Gheorghe Dima,Cluj-Napoca.
CERCURI 

MISIONARE
În luna Iunieau avut loc Cercuri pas-toral-misionare în următoarele parohiiarădene:- Protopopiatul Arad: Vânători;Şimand;- Protopopiatul Ineu: Şicula; FiliaVălani; Nadăş; - Protopopiatul Sebiș: Filia Iosaş;Filia Dumbrava; (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro) 
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AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” aPatriarhiei Române vă invită să participațiîntr-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, cuprilejul Schimbării la Față a Domnului.Pelerinii vor participa la Sfânta Liturghie peMuntele Tabor și se vor închina în cele maiimportante locuri sfinte: Muntele Fericirilor,Râul Iordan, Calea Crucii, Biserica SfântuluiMormânt și multe altele

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită
să participați la un pelerinaj în Țara Sfântă, având
cazare la Așezământul Românesc de la Ierihon, în
care aveți prilejul să vă închinați în Mănăstirea
ortodoxă de pe Muntele Tabor, Nazareth,
Ierusalim,Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii,
Golgota, Sfântul Mormânt și Biserica Învierii,
râul Iordan, Betleem și multe altele.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj în Țara
Sfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile în
care ne vom închina, menționăm: Muntele
Tabor, râul Iordan, Așezământul Românesc de
la Ierusalim, Biserica ortodoxă a Nașterii
Domnului din Betleem, Drumul Crucii, Sfântul
Mormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită săparticipați la un pelerinaj în Constantinopol, Istanbulde astăzi, cu trecere pe la diferite obiective: Catedrala Sfânta Sofia, Moscheea Albastră, Topkapi– fostul palat al sultanilor și actualul MuzeuNațional al Turciei, Basilica Cisterne; turul orașuluibizantin Constantinopol; Patriarhia Ecumenică,închinare în Biserica Vlaherne, participare la SfântaLiturghie la Biserica românească Sfânta Paraschevi.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invităsă participați la un pelerinaj în Sfântul MunteAthos. Programul este dedicat doar domnilor șise va trece pe la cele mai importante mănăstiri șischituri, precum: Vatoped, Cutlumuș, Iviron,Sfântul Pantelimon, Filotheu, Marea Lavră șiSchitul Românesc Prodromu. Pelerinii vor aveaprilejul să facă o experiență duhovnicească și săcunoască viața din mănăstirile athonite.

Vă invităm să participați la un pelerinaj în Țara
Sfântă, cu trecere pe la cele mai importante obiec-
tive: Muntele Tabor, Nazareth, Mormântul Maicii
Domnului, Ierusalim, Muntele Măslinilor, Grăd-
ina Ghetsimani, Drumul Crucii, Golgota, Sfântul
Mormânt și Biserica Învierii, Hozeva, râul Iordan
și Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din
Betleem.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” organizează unpelerinaj în Israel și Peninsula Sinai. Printre obiective, menționăm: Ierusalim – cu Biserica SfinteiÎnvieri, Golgota, Sfântul Mormânt, Grădina Ghetsimani, Așezământul Românesc de la Ierihon,Mănăstirea Dudul lui Zaheu, Biserica Nașterii Domnului din Betleem, Muntele Tabor, Nazareth, CanaGalileii, râul Iordan, Muntele Fericirilor, Ein Karem,Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, Așezământul Românesc dela Ierusalim, Mănăstirile Sfântul Sava și SfântulTeodosie, Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.
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Vineri, 1 iunie – a participat lafestivitatea de absolvire a studenţilordin promoţia 1998 a Facultăţii deTeologie Ortodoxă din cadrul Uni-versităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,unde a ținut un discurs legat de acesteveniment.Duminică, 3 iunie – în Dumini-ca I după Rusalii (a Tuturor Sfinților),a fost prezent în Parohia Buhani, Pro-topopiatul Sebiș la biserica cu hra-mul „Duminica Tuturor Sfinților”unde a binecuvântat lucrările de rea-bilitare efectuate în ultimii 8 ani lalăcașul de cult precum și la oficiulparohial, după care a slujit Liturghiaarhierească. Predica a fost pusă subtitlul „Faptele bine mărturisitoare alecredinței”. Pentru strădaniile depuseîn cei peste șapte ani de slujire înParohia Buhani, preotul paroh a fosthirotesit întru iconom. Chiriarhularădean a săvârșit  slujba Vecerniei înbiserica din localitatea Minead.Luni, 4 iunie – ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Ara-dului, şi-a sărbătorit ziua de naştere.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean aparticipat la Sfânta Liturghie săvârșităîn Catedrala Veche din Arad. Înce-pând cu orele amiezii, în sala de fes-tivităţi a reşedinţei arhiepiscopale,Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul, Episcopul vicar al Arhie-piscopiei Aradului, ostenitorii Cen-trului eparhial, preoţimea arădeană,stareţii şi stareţele mănăstirilor,părinţii protoierei de la toate celepatru protopopiate, oficialităţilejudețene și locale, reprezentanţii celordouă Universităţi şi ai Seminaruluiteologic arădean, ai cultelor istoricedin municipiu precum şi ai altor insti-tuţii.

Cuvânt de felicitare şi de viaţăîndelungată, în numele dascălilor șco-lilor teologice, clerului şi credin-cioşilor eparhiei, a adresat PărinteleProf.dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultății de Teologie Ortodoxă ,,Ila-rion V. Felea” din Arad. Marți, 5 iunie – a participat lafestivitatea de absolvire a studențilorFacultății de Farmacie din cadrulUniversității de Vest ,,Vasile Goldiș”din Arad. Cu acest prilej, Chiriarhularădean i-a felicitat pe toți absolvențiiacestei facultăți și le-a urat mult suc-ces în cariera aleasă.A participat de Ziua Educației, încurtea Inspectoratului ȘcolarJudețean Arad, la Festivitatea de pre-miere a elevilor arădeni care au obțin-ut rezultate remarcabile la olimpia-dele naţionale în anul şcolar2017-2018. A rostit un cuvânt de

binecuvântare. A fost prezent la întâl-nirea cadrelor didactice care predauReligie în județul Arad care a avutloc în Aula ”Pr. dr. Ilarion V. Felea” aFacultății de Teologie Ortodoxă dinArad. Chiriarhul Aradului a subliniatbuna colaborare dintre Arhiepisco-pia Aradului și Inspectoratul ȘcolarJudețean, oferind Diploma de merit”Episcop Dr. Grigorie Comșa” d-neiprof. Anca Stoenescu, ca semn dealeasă prețuire. Miercuri, 6 iunie – a prezidatşedinţa Permanenţei ConsiliuluiEparhial.Duminică, 10 iunie – În dumini-ca a 2-a după Rusalii, duminica „Tutu-ror Sfinţilor” Chiriarhul arădean, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, șiÎnaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitro-politul Banatului au slujit Liturghiaarhierească în Biserica cu hramul

,,Intrarea Domnului în Ierusalim”,Parohia Grădiște 2, ProtopopiatulArad. După Sfânta Liturghie, cei doiierarhi, înconjurați de soborul depreoți, la care s-a adăugat și Pr. Mihai-Octavian Blaj, consilier economic laCentrul Eparhial Arad, au sfințit noulCentru de permanență ,,Sfântul Aco-perământ al Maicii Domnului”, con-struit în apropierea bisericii. Vineri, 15 iunie – a participat laceremonia de încheiere a anului șco-lar 2017-2018 la Seminarul TeologicOrtodox din Arad. Duminică, 17 iunie – a popositîn mijlocul credincioșilor din ParohiaChesinț, Protopopiatul Lipova. Abinecuvântat lucrărilor săvârșite labiserică în ultimii trei ani și jumătate,lucrări ce cuprind atât exteriorul bise-ricii, cât și interiorul bisericii. Asăvârșit Liturghia arhierească, alăturide un sobor de preoți. Predica a fostpusă sub titlul ,,Grija lumească șiprovidența divină” (cf. Rom. 5; Matei6. Părintele paroh Florin-Dan Arde-uan a fost hirotesit la momentul potri-vit întru iconom stavrofor. A fostsfințit și inaugurat muzeul parohiei,cu această ocazie. Duminică, 24 iunie –  a săvârșitSfânta Liturghie arhierească, la hra-mul bisericii ,,Nașterea SfântuluiIoan Botezătorul” Parohia Arad-Cen-tru, Catedrala Veche a Aradului. Apredicat despre ,,Primirea cuvântuluidumnezeiesc” (cf. Romani 6; Matei8). La momentul rânduit, diaconiiGheorghe Hodrea, Paul-SebastianOrădan și Viorel Herlo au fost hiro-tesiți de către Înaltpreasfințitul Părin-te Timotei întru arhidiaconi. La fina-lul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția

Sa, a binecuvântat prinoasele aduse încinstea Sfântului Ioan Botezătorul,apoi s-a oficiat îndătinatul Parastaspentru ctitorii, slujitorii și binefăcăto-rii Catedralei Vechi și s-au sfințit cru-cile ce vor fi așezate pe cele patrupridvoare de la intrarea în CatedralaVeche.Luni, 25 iunie – a prezidatşedinţa Permanenţei ConsiliuluiEparhial.Marți, 26 iunie – a participat laceremoniile dedicate Zilei Drapelu-lui, unde a oficiat slujba de binecu-vântare a drapelului național, care afost apoi arborat în mod solemn. Aținut o alocuțiune legat de acesteveniment.Miercuri, 27 iunie – a participatla festivitatea de absolvire a stu-denților de la Facultatea de MedicinăGenerală din cadrul Universității deVest „Vasile Goldiș” din Arad, Pro-moția 2012-2018, unde a ținut o alo-cuțiune legat de acest eveniment.Joi, 28 iunie – în ajunulPraznicului Sfinţilor Apostoli Petruşi Pavel, a efectuat o vizită canonicăla Penitenciarul din Arad, unde a ofi-ciat slujba Vecerniei cu Litie, în bise-rica cu hramul „Sfinții Apostoli Petruși Pavel”. Vineri, 29 iunie – În ziua deprăznuire a Sfinţilor Apostoli Petru şiPavel, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului s-a aflat înmijlocul preoților și credincioșilor depe Valea Deznei, la Schitul Moneasa,Protopopiatul Sebiş, cu prilejulsărbătoririi ocrotitorilor spirituali. Asăvârșit Sfânta Liturghie în bisericade lemn a schitului, înconjurat de unsobor de preoți. A predicat celor pre-zenți despre ,,Cheile Împărăției ceru-

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Iunie 2018


