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Generalități despre Penticostar 
Penticostarul este cartea de slu-jbă care cuprinde rânduiala dum-nezeieştilor slujbe de la DuminicaPaştilor până la Duminica TuturorSfinţilor Români. Așadar, Penti-costarul ca și carte de cult, în-cadrează întreaga perioadăpascală, cu toate slujbele sale. Cuvântul Penticostar este deprovenienţă grecească (de la cu-

πεντικοστη, ης, η care derivă dePenticostas, însemnând al cincize-cilea, adică a cincizecea zi),definind o perioadă a calendaruluibisericesc care, desfăşurându-se încursul a cincizeci de zile, se consti-tuie într-o unitate de sens şi de cel-ebrare.Penticostarul, prin întreg conţi n-utul său, preaslăvește minunea În-vierii Mântuitorului Hristos din morţişi a răscumpărării întregului neamomenesc din robia păcatului şi amorţii, care ne-a preschimbat înfăpturi noi, chemate la o viaţă nouă,duhovnicească, făcând cu putinţăîmpăcarea noastră cu Dumnezeu.Aşadar, Penticostarul este străbă-tut de lumina Sfintei Învieri, carestrăluceşte de-a lungul întregii saleperioade, pentru a se concentraapoi în limbile de foc, revărsatepeste capetele Sfinţilor Apostoli înziua Cincizecimii. De aceea, din im-nele sale se degajă o bucuriecerească, oamenii prăznuind îm-preună cu îngerii, minunea ÎnvieriiMântuitorului.Prin structura și conținutul său,Penticostarul oglindeşte lucrareaîmpărătească a Mântuitorului Hris-tos, Sfinţii Părinţi care l-au alcătuitaşezând în cele 8 duminici ale sale,prăznuirea unor momente din viaţaMântuitorului care scot în evidenţădumnezeirea Sa (vindecareaslăbănogului, convorbirea cu fe-meia samarineancă sau vinde-carea orbului din naş tere), întărindprin toate aceasta şi credinţa înadevărul Învierii Sale. De aseme-nea, Duminica Sfinţilor Părinţi de laSinodul I Ecumenic, dinaintea Du-minicii Rusaliilor, afirmă tocmai în-văţătura Bisericii despredumnezeirea Fiului şi deofiinţimeaSa cu Tatăl, cât și datoria de a păs-tra unitatea Bisericii pe baza unitățiide credință, prin harul SfântuluiDuh.
Sensul bucuriei înaceastă perioadă

Perioada Penticostarului esteprin excelență perioada bucuriei, iaraceastă bucurie izvorăște în modparadoxal din mormântul gol al luiHristos. Cu alte cuvinte, golul mor-mântului înseamnă absența morțiiși afirmarea vieții. Această realitatenaște bucuria, dar nu orice bucurie,ci bucuria veșnică. Slujbele din pe-rioada Penticostarului cuprind di-mensiunea plină de bucurie a vieții,

care se întinde de la lumea înger-ilor la cea a oamenilor, și până încele de dedesubt ale pământului. În perioada Penticostarului sluj-bele sunt mult mai scurte ca rân-duială și pentru a atrage atențiaasupra veșniciei lui Dumnezeu carese face ca o singură zi, sau poateca o singură clipă, clipă care însănu se mai sfârșește. Slujba, demulte ori redusă doar la Canonul În-vierii, dacă este cazul să ne referimla Utreniile Săptămânii Luminate,sau la rânduiala Ceasurilor Paștilor,cum se săvâr șesc acestea iarăși înaceastă săptămână, tot după o rân-duială redusă, care ține loc pentruîntreg ciclul celor Șapte Laude, suntchip al zilei celei neînserate ale Îm-părăției lui Dumnezeu, în careveșnicia se face asemeni unei clipefără sfârșit. Tocmai de aceea, rân-duielile slujbelor Săptămânii Lumi-nate nu au Otpustul mic (Pentrurugăciunile…), desemnând prinaceasta faptul că ele au începutaici, dar sfârşitul lor se face în cer, înÎmpărăţia veşnicelor bunătăţi. Sluj-bele sunt mai scurte și pentru a faceloc bucuriei care se manifestă și încelelalte laturi ale vieții trupești,dacă avem în vedere bucuria carepredomină și în agapele pascalesau mesele frățești care urmeazăslujbelor, în special privegherii dinnoaptea Sfintelor Paști. Pe de altă parte, dacă este săne referim la repetiţiile care intervinîn cuprinsul slujbelor din perioadaPenticostarului, poate că cea maievidentă dintre acestea esterepetarea rânduielii CeasurilorPaştilor în cursul unei zile liturgice,pentru fiecare dintre cele ŞapteLaude. Rânduiala aceasta are încentrul ei bucuria Învierii Mântu-itorului, cuprinzând Troparul Învierii,Ipacoiul, Condacul, Învierea luiHristos…, adică elementele princi-pale ale Utreniei din noaptea SfinteiÎnvieri. Repetarea acestei slujbe demai multe ori într-o zi accentueazăpe de o parte bucuria Învierii Dom-nului ca început al vieții celei noi dinÎmpărăția lui Dumnezeu, iar pe dealtă parte coboară în mod repetatfărâme din bucuria aceste Împărățiiîn spațiul și timpul lumii de acum.Astfel, Penticostarul deschidecătre om zările veșniciei, dărui ndu-i acestuia Împărăția care „deja avenit, deși nu în chip deplin”, Îm-părăție pe care omul o poate gustaîntr-o clipă, în slujbă. 
Oprirea îngenunchierilordin perioada Penticostarului  

În perioada Penticostarului suntinterzise îngenuncherile,prosternările şi metaniile atât în bis-erică cât şi în casele credincioșilorsau în chiliile monahilor, deoareceaceasta este o perioadă a bucurieiși a ridicării din starea de păcătoşe-nie. Proprie numai omului, starea înpicioare descoperă locul și rolul

omului în creaţie: preot şi împărat aluniversului văzut. Stând în picioare,omul poate privi cerul, adică poatecontempla şi uni simbolic, cerul cupământul.Starea în picioare şi rugăciuneacu fața către Răsărit sunt condiţiileprincipale ale poziției creştine arugăciunii, căci prin Învierea lui Hris-tos omul a fost ridicat din păcat șimoarte, aşteptând de acum reîn-toarcerea Sa întru slavă.Canoanele şi tradiţia bisericeascăopresc plecarea genunchilor în in-tervalul dintre Paşti şi Cincizecime,nu numai pentru a prăznui și „tru-peşte” Învierea Domnului, ci şi pen-tru a evidenţia restabilirea stăriiprimare a naturii umane, precum şiînălțarea minții, a cugetului, cătreveşnicie. Tocmai în sensul acesta,canonul 20 al Sinodului I Ecumenic(325) opreşte îngenunchierea înunele zile: „Deoarece sunt unii careîşi pleacă genunchii Duminica şi înzilele Cincizecimii pentru ca toatesă se păzească în acelaşi fel înparohie, Sfântului Sinod, i s-a părutca rugăciunile să fie aduse lui Dum-nezeu, stând în picioare” (Arhid.Prof. Dr. Ioan N. Floca, CanoaneleBisericii Ortodoxe. Note și comen-tarii, Sibiu, 1993, p. 64). De aseme-nea, canonul 10 al Sfântului NichiforMărturisitorul, referitor la ziua du-minicii şi la perioada Cincizecimiiarată: „Duminica şi în toată Cin-cizecimea se apleacă genunchiispre sărutarea icoanelor, dar să nuse facă obişnuitele metanii mari”(Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca,Canoanele Bisericii Ortodoxe. Noteși comentarii, p. 453).

Referitor la faptul că în perioadaCincizecimii nu se fac metanii,Sfântul Vasile cel Mare în tratatulDespre Sfântul Duh explică faptulcă această poziție verticală a trupu-lui reaminteşte viaţa cea fără desfârşit şi purtarea de grijă pentruviaţa cea viitoare: „Facem rugăciunistând în picioare ... nu numai pentrua ne reaminti prin această poziţie,în ziua Învierii de harul ce ni s-a dat,ci şi pentru că această zi pare să fiechipul veacului viitor. Prin urmare,Biserica îşi învaţă fiii să se roage înaceastă zi stând în picioare, pentruca prin continua reamintire a vieţiicelei fără de sfârşit, să nu neglijezemerindele în vederea mutării (la altăviaţă)”. Această viaţă viitoare estesimbolizată în accepțiunea Sfântu-lui Vasile cel Mare întregii perioadea Penticostarului: „Viaţa viitoare,despre care credem că va avea locîn veacul viitor, este simbolizată detoată Cincizecimea… În aceastăperioadă să facem rugăciuni stândîn picioare, pentru ca să ne ridicămcu mintea de la cele prezente lacele viitoare” (Sfântul Vasile celMare, Despre Sfântul Duh, înScrieri - partea a treia, în col. „Părinţişi Scriitori Bisericeşti”, vol. 12, trad.Constantin Corni ţescu şi TeodorBodogae, Editura Institutului Biblicşi de Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, Bucureşti, 1988, p. 57).Faptul că nu îngenunchiem şinu facem metanii în această pe-rioadă, este şi un simbol al Învieriiprin care noi am fost eliberaţi prinharul lui Hristos de păcate. Ideeacare stă la baza interzicerii înge-nunchierii în perioada Penticostaru-

lui, este aceea că „unitatea dintretrup şi suflet este de aşa naturăîncât atitudinea trupului trebuie săfie în acord cu atitudinea interioarăcerută de fiecare perioadă liturgică”(Ierom. Gabriel Bunge, Practicarugăciunii personale după tradițiaSfinților Părinți, Editura Deisis,Sibiu, 1996, p. 172). În concluzie, perioada Penti-costarului, ca timp al bucuriei, cereșederea credinciosului într-o pozițieverticală, în poziția omului restauratde Hristos, prin Sfânta Sa Înviere.  
Lecturile biblice și patristice în slujbelePenticostarului 

Lecturile biblice și patristice dincadrul slujbelor perioadei Penti-costarului sunt destul de puţine.Lecturile din perioada Penticostaru-lui sunt în majoritatea lor din NoulTestament. Paştile realizează astfel„trecerea” de la Vechiul Testamentla Noul Testament, de la prefigurarela adevăr. În Perioada Penticos-tarului lecturile biblice sunt exclusivnou-testamentare ca semn că Pen-ti costarul este „imaginea timpuluiodihnei şi a împlinirii tuturor prefi -gurărilor despre Înviere, cuvintele luiHristos în Evanghelie fiind tot atâteaanticipări ale acesteia” (MakariosSimonopetritul, Triodul explicat, Ed-itura Deisis, Sibiu, 2000, p. 146).Analizând rânduiala tipiconală aslujbelor din perioada Penticostaru-lui, observăm că avem două tipuride lecturi: lecturi scripturistice şi lec-turi patristice.
Lecturile biblice în slujbele Penticostarului

Biblia stă la temelia vieţiiduhovniceşti, constituind un ele-ment fundamental al acesteia, peea temeluindu-se întreaga rân-duială a slujbelor Bisericii. Lecturaei îşi găseşte în chip cu totul firesclocul în slujbele dumnezeieşti, pen-tru că, fie publică, fie individual, lec-tura Scripturii este mereu biseri  -cească, deci liturgică. Încă din sec-olul IV, la monahii egipteni, în inter-valul dintre Cincizecime şi Paşti,lecturile din Vechiul Testament erauomise sâmbăta şi duminica (Maka-rios Simonopetritul, Triodul explicat,Editura Deisis, Sibiu, 2000 p. 145).Astfel că Paştile realizează până şiîn rânduiala tipiconală, trecerea dela Vechiul Testament la Noul Testa-ment, de la prefigurare le adevăr.Penticostarul este imaginea timpuluiodihnei şi a împlinirii tuturor prefig-urărilor referitoare la înviere, cuvin-tele lui Hristos în Evanghelie fiind totatâtea anticipări ale acesteia. NoulTestament este în ge  -neral legat deodihna şi, mai cu seamă, de ospăţuleuharistic, adică de împărtășirea cuTrupul și Sângele Domnului.Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu
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Urmare din pagina 1Odată cu noaptea Învierii,încetează a se mai citi la slujbe dinVechiul Testament. Ultima dată suntfăcute lecturi vechi-testamentare încadrul marii privegheri pascale,adică a Liturghiei Sâmbetei celeiMari împreunată cu Vecernia, întimpul căreia, mai precis la Ve-cernie, se citesc cincispre zece lec-turi biblice. Lecturile acestea vechi-testa-mentare sunt profeţii referitoare laminunea Învierii Mântuitorului (citiriledin Ieşire și Iezechiel), recapitulăriale lucrării de mântuire a neamuluiomenesc (citirile din cartea Facerii)sau pur şi simplu profeţii mesianice(precum profeția din Isaia).În ceea ce privește citirea Psaltirii,în perioada celor cincizeci de ziledupă Cincizecime aceasta estecitită doar o singură dată într-o săp-tămână. În timpul Săptămânii Lumi-nate nu se citește Psaltirea, deoa -rece această săptămână are o rân-duială cu totul specială.
Lecturile patristice înslujbele Penticostarului
În timpul perioadei de pregătirea catehumenilor pentru Botez şidupă botezul lor, episcopul obişnuiaodinioară să le adreseze un cuvântîn care explica pericopa evanghe-lică citită sau o altă învăţătură. ÎnPenticostar, această cateheză s-amenţinut, dar acum ea este înlocuităde lecturile patristice care fac parteintegrantă din rânduielile liturgice aleCincizecimii. Cincizecimea are unsistem de lecturi extrem de simplu,rezumându-se la o singură carte aSfântului Ioan Gură de Aur. Estevorba despre cartea Omilii la carteaFaptele Apostolilor. Omilia SfântuluiIoan Gură de Aur se citeşte în

această perioadă, la sfârşitul slujbe-lor dintr-o zi liturgică. Iată ce indicărânduiala tipiconală: „Cade-se a ştică din această Sfântă şi Mare zi aSfintelor Paşti, în mănăstiri începe ase citi tâlcuirea Sfântului Ioan Gurăde Aur la Faptele Apostolilor şi sesfârşeşte în Duminica TuturorSfinţilor” (Penticostar, p. 30). Citireaacestor Omilii ale Sfântului IoanGură de Aur la cartea FaptelorApostolilor se poate explica prinaceea că toate Apostolele citite laSfânta Liturghie săvârşită în zileleperioadei Penticostarului sunt în in-tegralitatea lor pasaje biblice dincartea Faptele Apostolilor, aşa încâtaceste tâlcuiri patristice reprezintă ofericită omilie la Apostolele citite înaceastă perioadă. Tot din cadrul lec-turilor patristice ale Penticostaruluiface parte și Omilia Sfântului IoanGură de Aur, citită în noaptea Sfin-telor Paşti, la sfârşitul slujbei Utre-niei, în mod festiv şi solemn, potrivitcu momentul.

Din aceiași categorie a lecturilorpatristice din timpul perioadei Penti-costarului putem socoti șiSinaxarele zilelor din această pe-rioadă liturgică, aparținând lui Nichi-for Calist Xantopol (+1335). 
Rânduiala postirii în perioada Penticostaruluiși semnificația ei teologică șiduhovnicească 
În perioada Penticostarului,rânduiala postirii este mult mai„relaxată”, în sensul în care în tim-pul Săptămânii Luminate în fiecarezi, inclusiv miercurea și vinereasunt harți, adică dezlegare la toate.În restul Cincizecimii, de la Du-minica Tomii și până la Rusalii sepostește miercurea și vinerea, însăcu dezlegare la pește, untdelemnși vin. În săptămâna Rusaliilor,adică în parcursul dintre sărbă-toarea Pogorârii Duhului Sfânt șiDuminica Tuturor Sfinților este din

nou harți pentru zilele de miercuri șivineri. După cum se poate lesne ob-serva, rânduiala postirii în perioadaPenticostarului se modifică faţă decea din cursul obişnuit al anului bis-ericesc, distingându-se printr-omare îngăduință la hrană, mai alesîn comparație cu modul postirii dinperioada Postului Mare. Precizareacalendaristică  harți din timpul Săp-tămânii Luminate, vine să atragăatenţia că în aceste zile este dezle-gare la toate mâncările, adică şi lacele cu carne, ouă şi brânză, pentruîntreaga durată a acestei săp-tămâni, precum şi la vin. Aceastapentru a întări şi mai mult caracterulde bucurie al Praznicului Sfintei În-vieri, bucurie care se prelungeştevreme de o săptămână şi în ceeace priveşte modul de a mânca alcreştinilor. În trecutul Bisericii, în unele părţierau dezlegate de la post nu numaimiercurea şi vinerea Săptămânii Lu-minate, ci în întreaga perioadă pas-cală, până la Cincizecime sauRusalii nu se postea (Sfântul Epi-fanie, Expunerea credinţei, 22.Acest fapt apare menţionat şi înPravila de la Govora, din 1640, încap. 14). Pentru a evita însă uneleexcese din viaţa creştinilor, cu tim-pul, dezlegarea aceasta a fost re-strânsă doar la perioada Săptă -mânii Luminate, urmând însă catoate celelalte zile de miercuri şivineri să aibe dezlegare la unt-delemn, vin și pește. Dezlegarea aceasta se înscrieîn acelaşi context al bucuriei în carene integrează Praznicul ÎnvieriiMântuitorului Hristos din morţi. Reg-ula aceasta a dezlegărilor mier-curea şi vinerea la untdelemn, vin șipește din perioada pascală, s-a

generalizat cu timpul în întreagaBiserică. În acest sens, TipiconulSfântului Sava, scriere monahală acărei redactare a fost finalizată însec. XVI, menţionează privitor laaceasta următoarele: “Iar în mier-curile şi vinerile din toată Cincizec-imea se dezleagă pentru monahi launtdelemn şi vin, iar pentru mireni şila peşte; iar în Miercurea În-jumătăţirii Praznicului şi în cea aOdovaniei Paştilor se dezleagă lapeşte şi pentru monahi” (Tipiconul,Editura Bucovina Istorică, Suceava,2002, p. 46). Socotim că păstrarea acesteireguli a postirii, deşi cu dezlegărileindicate mai sus, la untdelemn vinși pește, în perioada pascală, pânăla Rusalii, are în vedere şi o min-imă pregătire trupească  a creştin-ului pentru primirea Sfintei Împăr -tăşanii în Duminicile acestei pe-rioade. Acesta considerăm că estemotivul cel mai plauzibil pentrucare, în pofida bucuriei acestei pe-rioade luminate, au fost păstrate to-tuşi miercurile şi vinerile ca zile depostire, însă cu dezlegările nece-sare.Așadar, perioada Penticosta -rului se caracterizează printr-o reg-ulă mult mai degajată a postirii, întotal acord cu sentimentul de bu-curie pentru minunea Învierii Dom-nului și a răscumpărării neamuluiomenesc din moartea cea veșnică.Permisiunea pentru creștini de amânca aproape orice în toată pe-rioada Penticostarului, îi plaseazăpe aceștia în dimensiunea Îm-părăției lui Dumnezeu în care, la în-ceputul istoriei umanității, primulom Adam, primește îngăduința dea mânca din toți pomii din Rai, înafara pomului cunoștinței binelui șia răului.
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Starea căsătoriei esteînălţată de Mântuitorul la nivelde taină sfântă iar ApostolulPavel confirmă această viziunecreştină asupra căsătoriei, com-parând-o cu cea mai puternicălegătură, cea dintre Hristos şiBiserica (Efes. 5, 32). Celula fa-milială, sfinţită prin taina cu-nuniei, se constituie într-omicro-împărăţie a cerurilor, an-ticipând profetic marea Îm-părăţie a iubirii lui Dumnezeu.Aşadar acolo unde sunt doi sautrei în iubire este prezent Hris-tos, ori „acolo unde este Hristoseste şi Biserica Sa”, spune Sf.Ignatie al Antiohiei.Nu este întâmplător căSfânta Evanghelie după Ioanaşează începutul minunilor luiHristos la nunta din CanaGalileii, unde prefacerea apei învin anunţă discret şi tainicmarea prefacere euharistică demai târziu. Familia, cea dintâieste slujitoarea şi ocrotitoareamarilor valori, iar la baza tuturorvalorilor stă caracterul, factor es-enţial care se realizează numaiîn familie şi desemnat în genereprin formula „cei şapte ani deacasă”. Se ştie foarte precis cămarii oameni ai lumii, din oricedomeniu, au fost întâi caractereputernice şi au fost crescuţi înfamilii exemplare ca moralitate ţicredinţă. Dacă rădăcina estesfântă şi mlădiţa este binecu-

vântată, iar „izvorul sărat nupoate să dea apă dulce” (Iac. 3,12) şi „nici un pom rău să dearoade bune” (Lc. 6, 43).Cât de importantă este fa-milia în viaţa preotului se poateobserva uşor din includerea ei îndeclaraţia citită în Bisericăatunci când este sfinţit candi-datul la slujirea preoţească. Tex-tul este luat din Epistola cătreTimotei a Sfântului Ap. Pavel şiarată strânsa interdependenţădintre casa lui Dumnezeu şicasa slujitorului Acestuia, preo-tul trebuind a-şi „chivernisii binecasa lui, având copii ascultători,cu toată buna-cuviinţă, căcidacă nu ştie cineva să-ţi rân-duiască propria lui casă, cum vapurta grijă de Biserica lui Dum-nezeu” (I Tim. 3, 4-5). Prima şi cea mai grăitoarecarte de vizită pentru preot estefamilia lui care-l poate înălţa sauîl poate defăima. Datorită fiilor„prost crescuţi”, vrednicul şibătrânul preot Eli şi-a dobânditpentru vecie dispreţul oamenilorşi a lui Dumnezeu, aşa cum şiSolomon a pierdut strălucireafără pereche, primită de la Dum-nezeu, datorită soţiilor sale des-frânate şi a copiilor răi pe carei-a avut. Primul teren de experi-mentare a puterilor sale de sluji-tor îl are preotul la îndemână încasă, şi oglinda cea mai sinceră,este familia.

Întrebat care este cea maiimportantă operă a sa, Alexan-dre Dumas tatăl a răspuns fărăezitare că este fiul său, care vaavea acelaşi nume şi aceeaşifaimă. Cât de frumos ar fi catoţi preoţii să poată să aratelumii cu bucurie rodul cel mai

autentic al slujirii lor, grăind îm-preună cu psalmistul „iată eu şipruncii pe care mi i-a dat Dum-nezeu!” precum odinioarămarele patriarh Iacob (Fac. 33,5). Familia preotului este întrupul enoriei, acel „puţin aluatcare să dospească întreagafrământătură”, fiind mai multdecât orice cuvânt, exemplu viuconvinge şi transformă. O soţiebună este pentru preot un ade-vărat înger păzitor, ferindu-l de

multe primejdii, întărindu-l înmomente mai grele când separe că potrivnicia din afară-lcopleşeşte, arătându-i prin put-erea ei de intuiţie calea cea maipotrivită de urmat acolo unde el,bărbat, intuieşte mai puţin.Prezenţa ei în biserică este es-

enţială aşa cum lipsa ei de laslujbe este un afront. Aşa cum în casă copii sedestăinuiesc mamei, tot aşa obună soţie de preot, o „mamăpreoteasă” iubită, poate afla dela popor, chiar mai mult decâtpreotul, toate frământările şidurerile, pentru care adesea aflăun bun leac. Fără să-şi de-păşească atribuţiile şi compe-tenţa, slujirea soţiei preotuluieste complexă şi hotărâtoare.Cât de sinistră este situaţia unor

preoţi ale căror soţii nu suntcunoscute în parohie şi ai cărorcopii n-au făcut nici un pas înbiserică unde tatăl lor este preot,este de prisos să mai insistăm.Când marele nostru poetGeorge Coşbuc, fiul vredniculuipreot Sebastian, zămislea versuldevenit ca un citat scripturistic:„Sunt suflet în sufletul neamuluimeu”, în mod cert îl avea înminte pe tatăl său, pe oricarepreot român, adevărat părinte alneamului. Colaborarea soţiei laopera de mântuire a preotuluipoate fi multiplă şi amplă în-cepând cu crearea unei evlaviicasnice şi creşterea copiilor înduhul cel mai autentic ortodox şicontinuându-se cu participareaei la opera de binefacere bise -ricească, iar atunci când Dum-nezeu a împodobit-o cu vocefrumoasă poate însufleţicântarea liturgică prin autori-tatea, priceperea şi dragostea eipentru cele sfinte.Femeia creştină nu poate şinu are voie să fie preot; ajungesă fie vrednică de admiraţieunanimă în slujirea ei de soţie şimamă, admiraţie exprimatăcândva de vestitul retor păgânLibanius prin cuvintele: „cemame au creştinii!” – referindu-se la Sfânta Antuza, mamaSfântului Ioan Hrisostom. Iarrodul unor astfel de mame, fiiipreotului, vor fi mlădiţe sfinte dintulpină sfântă.       Preot  Dacian-Emilian NanParohia Vladimirescu II

Familia preotului
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Sfântul Ioan Gură de Aur,predicator şi scriitor.  Nici unuldintre Părinţii  Bisericii nu a lăsato operă atât de vastă, cuprinzândomilii, tratate şi scrisori, precuma lăsat Sfântul Ioan Hrisostom.Opera sa cuprinde 18 volume, înEdiţia Migne, şi este răspândităîn aproximativ două mii de man-uscrise. Precum se subînţe lege,din întreaga sa operă, tragediavieţii sale este consecinţa sincer-ităţii sale, a dorinţei de a îm-bunătăţi viaţa credincioşilor şi acelor care slujeau Biserica.Scrierile lui Ioan analizează culimpezime şi convingere prob-leme mo ra le, sociale, dogmaticeşi inter pretative, comenteazăprac ticile vieţii cotidiene, interpre -tează cărţile Vechiului şi Nou luiTestament, elogiază per sonali-tatea multor personaje biblice, asfinţilor, şi a contemporanilor săide seamă, se opresc asupra în-văţăturilor fundamentale ale Bisericii şi apără învăţătura ge -nuin-creştină de asaltul ereziilordestul de numeroase în acea pe-rioadă. Bogăţia, profunzimea şilogica ideilor sale, cunoştinţele luienciclopedice, memoria safenomenală şi precizia în citareaşi interpretarea Scrip turii, precumşi descoperirea bogăţiilor de sen-suri ale scrierilor acesteia, fru-museţea şi atracţia stilului,figurile reto rice, jocul de cuvintefolosit în unele locuri, desfată su-fletul cititorului constituind unadevărat festin duhovnicesc pen-tru acesta.Sfântul Ioan Hrisostom a fostunul din cei mai mari predicatoriai cuvântului lui Dumnezeu,motiv pentru care Bise rica l-aonorat cu numirea de Gură deAur. Noi cunoaş tem importanţavestirii cuvântului lui Dumnezeuşi de aceea suntem bucuroşi săne apro piem de modelul acestadesă vârşit, prin care cuvântul luiDumnezeu a fost transmispoporului lui Dumnezeu, nunumai prin grai şi scris, ci maiales prin vieţuirea sa. Se cuvinesă menţionăm Cuvântările saupredicile sale la sărbătorile mariale Mântuitorului apoi Pane-giricele în cinstea sfin ţilor, Cu-vântările despre statui.Sfântul Ioan Gură de Aur afost şi un mare teolog pe careBiserica l-a rânduit sprepomenire şi cinstire împreună cuceilalţi doi mari ierarhi, formândtriada ierarhilor protectori ai în-văţământului teologic: Vasile,Grigorie şi Ioan. De numele săuse leagă un număr mare descrieri ce ocupă optsprezece vol-ume în renumita colecţie patris-tică Migne. Amintim pe scurt doargenurile pe care le-a abordat.Astfel, a scris sute de Omiliiasupra cărţilor Vechiului şi NouluiTestament. Are apoi opere dog-matico-polemice, apologetice,ascetice (ex. „Despre Feciorie”),morale (ex.: „Despre slavadeşartă şi despre educaţia copi-ilor”, „Despre preoţie”). A fost unteolog al pocăinţei pentru căaceastă stare firească a noastră

în faţa lui Dumnezeu ne apropiemai mult de El, ne întăreşte co-muniunea noastră cu El. A şiscris chiar un tratat „DesprePocăinţă”. A fost teologul rugăci-unii, a celei particulare, dar şipublice, şi dacă am aminti numaiLiturghia care i-a fost atribuită, nuca o creaţie proprie, ci ca ocreaţie a Bisericii, la care el acontribuit foarte mult, ne dămseama cât de îndreptăţită estecinstirea pe care i-o aduce Biser-ica, pomenindu-l în fiecare Du-minică şi în fiecare sărbătoare în98 la sută din perioada anuluibisericesc.1Aproape fiecare frază dinomiliile sale este certificată cu uncitat din Sfânta Scriptură. Fiecareidee este imediat lămurită prin di-ferite exemple sau asemănăriluate din fenomenele naturii, dinregnul plantelor, sau al animale-lor, din faptele omeneşti, şi cudeosebire din moravurile şi obi-ceiurile oamenilor de atunci.Scrierile Sfântului Ioan au un ca-racter particular ce îţi revelă ime-diat dacă scrierea aparţineSfântului sau nu, chiar dacă nuse cunoaşte de la început nu-mele autorului, ci se voieşte a sedovedi din lectura scrierii. Căci,într-adevăr, toate scrierile Sfân-tului Ioan, fie ele dogmatice, fiemorale, fie comentarii la Scrip-tură, poartă ca tip particular ur-mătoarea caracteristică: niciscrierile dogmatice nu sunt curatdogmatice, nici cele morale nusunt curat morale şi lipsite departea dogmatică, şi nici explică-rile sau herminiile lui asupra Sfin-tei Scripturi, nu pot fi curathermeneutice, fără partea dog-matică, ci toate se prezintă subaceste trei feţe: dogmatică, her-meneutică şi morală.2Cuvântul a fost vocaţia şi do-rinţa sa arzătoare şi cea mai purămăreţie. Contemporanilor săi le

plăcea deja să spună: Şi din gurasa ieşeau cuvinte mai dulci camierea. Toate secolele creştineau confirmat acest elogiu. A fostnumit Homer al oratorilor. El cu-noştea regulile artei oratoriceîncât nici un scriitor grec creştinnu i s-ar fi putut compara, iar ace-ste reguli le aplica cu cea maimare libertate. Cu toate acesteelogii, este prea puţin cunoscut,şi cu siguranţă prea puţin cerce-tat, chiar şi de cei care considerănumele său un simbol. Pe când

alţii sunt doar slujitori ai regulilorşcolare, Sfântul Ioan Hrisostomaplică aceste reguli oarecum fărăsă se gândească, fără vreun arti-ficiu şi cu un simţ perfect al mă-surii. Sfântul Ioan Gură de Aurapartine acelei pleiade de oa-meni superiori ale căror lucrări şivirtuţi au avut o mare influenţăasupra Creştinismului şi au um-plut cu o strălucire incomparabilăal IV-lea secol cu istoria lor. No-bila şi sfânta sa figură se de-sprinde şi străluceste întreimpozantele figuri ale lui Atana-sie, Ilarie, Vasile cel Mare, Am-brozie, Grigorie şi cea aFericitului Augustin. Este una din-

tre cele mai frumoase glorii aleunei epoci care îl numără într-atâta, încât lui Dumnezeu I-a plă-cut să con - den seze ca într-unfocar arzător atâta lumină şi atâtasfinţenie. Deşi predica SfântuluiIoan Gură de Aur nu excludenicio clasă socială, căutând toc-mai armonizarea tuturor în Hri-stos, totuşi ea se opreşte maiîndelungat către cei umiliţi şi să-raci.Din viaţa Sfântului Ioan Gurăde Aur fac parte integrantă stări

si evenimente politice, sociale şimorale, invazii, revoluţii, luptadintre creştinism şi păgânism,agitaţia adusă de erezii şi deschisme, distracţiile, groaza şiemoţiile timpului, grandoarea şimizeria Constantinopolului încurs de creştinare şi bizantini-zare. Ca formă de oratorie biseri-cească cuvântările Sfântului IoanGură de Aur sunt în cea maimare parte omilii. Sunt tâlcuiteverset cu verset, fixându-li-semai întâi întelesul, limpezindu-lcu alte texte Sfintei Scripturi,când nu i se pare destul de clar.Poruncile morale se desprind dintext, Sfântul Ioan Gură de Aur in-tervine cu autoritatea sa de preotşi păstor de suflet.3În Omilia I „Despre mărginitaputere a diavolului”, dumnezeie-scul părinte arată setea auditoru-lui său de a-l asculta: ,,Credeamcă din pricina deselor mele pre-dici v-ati săturat de cuvintelemele, dar văd că s-a întâmplattocmai dimpotrivă, nu numai cănu v-au săturat desele mele pre-dici ci, dimpotrivă, v-au mărit do-rinţa de a mă asculta. Nusăturare de predică, ci dor depredică. Ati păţit şi voi ce păţescla ospeţe iubitorii de vin. Aceia cucât beau mai mult vin, cu atâtsunt mai înseţati, tot aşa si cuvoi: cu cât v-am predicat maimult, cu atât mai mult v-amaprins dorinţa, cu atât v-am măritmai mult pofta, cu atât mai puter-nică dragostea de predică. Deaceea cu toate că-mi cunoscmarea mea sărăcie, totuşi nu voiînceta de a face ceea ce fac gaz-dele cele darnice : vă voi întindemereu masa şi voi face să vă fieîntotdeauna plin paharul învăţă-turii”.4În  Tratatul despre Preotieun subiect actual ce priveste şi

credinciosii vremii de astăzi:,,Vei găsi însă puţini credincioşicare să se intereseze de dre-apta credinţă şi de o bunăvieţuire, cei mai mulţi iscodescşi caută acelea care nu pot figăsite şi mânie pe Dumnezeude le caută”.5
Din predica Sfântului IoanGură de Aur vedem că în toateaceste opere dumnezeiesculpărinte se foloseşte din plin detexte biblice. El ca nimeni altulde până atunci şi de pânăacum şi poate şi până la sfârşi-tul veacurilor a dat un înţelesde excepţie textelor SfinteiScripturi. Cel mai mare numărde scrieri inspirate ale NouluiTestament.Biserica le datoreşte Sfântu-lui Apostol Pavel. Dintre Părinţiişi scriitorii bisericesti, poate Ori-gen o are mai voluminoasă decâta Sfântului Ioan Gură de Aur. AtâtApostolul Neamurilor, cât şi Sfân-tul Ioan Gură de Aur au pătimitmaltratări, exil şi moarte muceni-cească, identificându-se în viaţăşi dincolul de pragul ei cu dum-nezeiescul biruitor al morţii din di-mineaţa Învierii şi din totdeauna.Între Sfântul Apostol şi SfântulIoan Gură de Aur exista şi o ase-mănare fizică pe care sigur oştim cu toţii. Aşadar, din cele prezentate,reiese că Sfântul Ioan Gură deAur a folosit principiile omileticeca nimeni altul, accentuând ne-cesitatea trăirii în Hristos şi unita-tea Bisericii. Fiecare predicator alzilelor noastre trebuie să aibă capildă pe inegalabilul orator, cel cea iubit pe Hristos mai mult decâtpe cele trecătoare – Sfântul IoanGură de Aur.Prof. Corina Şeran, Colegiul Csiky Gergely Arad
1 IPS Dr. Laurentiu Streza,“Sfântul Ioan Gură de Aur - om alrugăciunii, al evlaviei şi trăirii pro-funde,teolog desăvârşit şi cuvân-tător insuflat de har divin”,Revista Teologica, nr. 4/ 2007,p. 2
2Pr. Liviu Petcu,  Cine-a fostSfântul Ioan Gură de Aur?, în re-vista ,,Doxologia”, 26 ianuarie,2012
3 Const. Provian, Activitateapastorală a Sfântului Ioan Hrisos-tom în Antiohia, Imprimeria Al. G.Dimitrie Blănescu, Buzău, 1919,p. 23-24
4 Sfântul Ioan Gură de Aur,Omiliile despre mărginita puterea diavolului, Despre căintă, De-spre necazuri si biruirea tristetii,traducere de Pr.Prof. Dumitru Fe-cioru, Despre mărginita putereIV, Editura Institutului Biblic si deMisiune a Bisericii OrtodoxeRomâne, Bucuresti 2002, p. 5.
5 Sfântul Ioan Gură de Aur,Despre Preotie, traducere de Pr.Dumitru Fecioru, Editura Sofia,Bucuresti, 2004, Cartea 4, 5,p.138 .
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Sfântul Ioan Gură deAur(354-407) este unul dintrecei mai mari Părinţi ai Bisericiide răsărit. A fost mare ca om,ca păstor,ca scriitor şi foartemare ca orator aşa cum măr-turisea el însuşi cel mai impor-tant lucru pentru el era sluji -rea, pentru a împărtăşi aproa-pelui său aceste valori spiri-tuale. În acest context SfântulSinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a hotărât ca anul2015 să fie dedicat acestuimare păstor de suflete.Printre multele teme abor-date de Sfântul Ioan Hrisostomregăsim şi învăţătura sa de-spre Maica Domnului. În celece urmează vom face o refe -rire primitoare la sfinţeniaMaicii Domnului în gândireaSfântului Ioan Gură de Aur.În cuvântul la NaştereaMântuitorului nostru Iisus Hris-tos Sfântul Ioan arată urmă-toarele:,, După cum un meşter,când găseşte o materie foartefolositoare, lucrează din ea celmai frumos obiect, tot astfel şiHristos când a găsit sfânt şitrupul şi sufletul Fecioarei, şi-a construit Luişi templu însu-fleţit şi a plăsmuit din Fecioarăomul în chipul în care a voit. Şidupă s-a îmbrăcat cu el, astăzi s-a născut, fără să se ruşineze dediformitatea naturii omeneşti’’Iată-l pe Sfântul Ioan Gurăde Aur vorbind de sfinţenie laMaica Domnului, sfinţenie pecare Hristos „a găsit-o” la Fe-

cioara Maria. Prin aceasta noivedem pregătirea Maicii Dom-nului pentru primirea Taineicelei mari a Întrupării Fiului luiDumnezeu şi nu o umbrire maidinainte a Sfintei Fecioare lanaşterea sa, umbrire care nuar mai fi trebuit anunţată înacest caz de Arhanghelul Gavriilîn evenimentul Bunei Vestiri.„Cum va fi mie aceasta, devreme ce eu nu ştiu de bărbat?Şi răspunzând, îngerul i-a zis:,,Duhul Sfânt se va pogorî pestetine şi puterea Celui Preaînalt teva umbrii; pentru aceea şi Sfân-tul care Se va naşte din tine,Fiul lui Dumnezeu Se vachema.” (Luca 1,34-35). Rămâne deci să înţelegemaceastă sfinţenie, de caremenţionează Sfântul IoanGură de Aur, aşa cum o vedeBiserica ca şi o pregătire aMaicii Domnului prin conlu-crare prin voinţă liberă ladobândirea curăţiei şi o conlu-crare cu Duhul Sfânt ladobândirea harului „Nu teteme Marie, căci ai aflat har laDumnezeu”(Luca. 1,30) , cares-a pogorât peste Sfânta Fe-cioară după ce aceasta şi-adat încuviinţarea „Iată roabaDomnului. Fie mie după cu-vântul tău!”(Luca 1,38).Aici găsim adevăratele vir-tuţi şi „merite” ale Maicii Dom-nului în efortul conştient alSfintei Fecioare prin conlu-crarea cu Duhul Sfânt spredobândirea harului căci spune

îngerul: „Bucură-te, ceea ceeşti plină de har, Domnul estecu tine. Binecuvântată eşti tuîntre femei”(Luca 1,28). Totaşa şi în răspunsul dat îngeru-lui se vede alegerea liberă aFecioarei de a  conlucra cucele anunţate de înger, cutoată nedumerirea de la în-

ceput „Cum va fi mie aceasta”.Aici Maica Domnului alege săse supună necondiţionat lu-crării lui Dumnezeu , aici eaalege pentru întreaga omenire,aici găsim adevăratul motivpentru care noi o fericim peSfânta Fecioară Maria de-venită Maica Domnului prin

consimţământ. Dumnezeu nua încălcat libertatea noastrănici în faptul întrupării, iarsupracinstirea care o aducemMaicii Domnului este datoratăfaptului pentru că ea a alespentru noi toţi supunerea to-tală şi necondiţionată lucrăriilui Dumnezeu „Iată roabaDomnului”În concluzie având învedere sfinţenia Sfintei Fe-cioare observăm că SfântulIoan Gură de Aur asemeneacelorlalţi antiohieni afirmă pu-rurea fecioria sa lăsând să seînţeleagă că ea este Născă-toare de Dumnezeu şi prinaceasta mijlocitoare la TronulPreasfintei Treimi pentru toţicredincioşii care îşi pun năde-jdea în ajutorul Maicii Domnu-lui. Breda Mircea
Absolvent Seminar

Bibliografie selectivă:1.Biblia sau Sfânta Scrip-tură, Editura Institutului Biblicşi de Misiune al Bisericii Orto-doxe Române,Bucureşti 2001 2.Sfântul Ioan Gură de Aur,
Predici la Sărbători Împărăteşti
şi cuvântări la Sfinţi,Editura In-stitutului Biblic şi de Misiune alBisericii Ortodoxe Române,Bucureşti 2000 3. Arhid. Prof. Dr. Constan-tin Voicu,Patrologie Vol. II,Ed-itura Basilica a PatriarhieiRomâne, Bucureşti 2009.

Sfinţenia Maicii Domnului în gândireaSfântului Ioan Gură de Aur

Parlamentul a adoptat mod-
ificările aduse articolului 18
(alin. 2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011 privind
modalitatea de înscriere la ora
de religie. Astfel, „înscrierea
elevului pentru a frecventa
orele de religie se face prin
cerere scrisă a elevului major,
respectiv a părintelui sau a tu-
torelui legal instituit pentru ele-
vul minor“, iar „schimbarea
acestei opţiuni se face tot prin
cerere scrisă“. Cererile deja
depuse rămân valabile pe
toată perioada şcolarizării sau
până la eventuala retragere.
Senatul, camera decizională, a
votat luni, 18 mai 2015, proiec-
tul de lege privind înscrierea la
ora de religie cu 119 voturi
„pentru“ şi 2 „împotrivă“,
punând în acord Legea edu-
caţiei naţionale cu Decizia
Curţii Constituţionale nr. 669/
2014. Potrivit părintelui vicar
administrativ patriarhal Ionuţ
Corduneanu, reprezentantul
Patriarhiei Române la dezba-
terile pe această temă de la
comisiile Camerei Deputaţilor
şi ale Senatului, „proiectul de
act normativ adoptat de către
Parlament porneşte de la
propunerea Consiliului Consul-
tativ al Cultelor din România,

din data de 28 februarie 2015,
şi ţine cont de argumentele
care au stat la baza acesteia:
participarea elevului la ora de
religie se face în urma ex-
primării dorinţei persoanei în-
dreptăţite legal, conform
libertăţii de conştiinţă; se ţine
cont de caracterul de disci-
plină aflată în trunchiul comun
al orei de religie; pentru
părinţi, se evită obstacolele

birocratice şi umilitoare, pre-
cum reînscrierea anuală sau
pe cicluri de învăţământ; în
plan administrativ, şcolile nu
mai trebuie să gestioneze,
anual sau pe cicluri de în-
văţământ, aproape 2 milioane

de cereri de înscriere“. În lu-
nile februarie-martie 2015, au
fost înregistrate la unităţile de
învăţământ din ţară aproxima-
tiv 2,1 milioane de cereri pen-
tru înscrierea la ora de religie,
reprezentând opţiunile a peste
91% dintre părinţi. „Toţi părinţii
care au depus deja o cerere
scrisă în condiţiile date ale
legii nu trebuie să mai depună
o altă cerere prin care să con-

firme sau să reia ceea ce au
solicitat deja o dată în scris.
Aşadar, cererile depuse în pe-
rioada februarie-martie 2015
rămân valabile atât timp cât
părintele nu revine cu o cerere
scrisă de retragere a copilului“,

a mai precizat pr. Ionuţ Cor-
duneanu. Într-un comunicat de
presă, Asociaţia Părinţi pentru
Ora de Religie (APOR) salută
adoptarea de către Parlament
a modificărilor aduse Legii ed-
ucaţiei, cu privire la modali-
tatea de înscriere la ora de
religie: „Aceste modificări pun
legea în acord cu Decizia
Curţii Constituţionale nr.
669/2014 şi respectă drep-
turile majorităţii covârşitoare a
credincioşilor români, care şi-
au exprimat în proporţie de
peste 91% opţiunea pentru ora
de religie confesională. Apre-
ciem că, întrucât cererile deja
depuse pentru înscrierea la
ora de religie în timpul cam-
paniei din februarie-martie
2015 îndeplinesc cerinţele
legale şi constituţionale, nu ex-
istă nici un motiv pentru ca
ministerul sau instituţiile de în-
văţământ să solicite reînscri -
erea sau confirmarea înscrie -
rilor deja făcute, acestea rămâ-
nând valabile până la înche -
ierea şcolarizării sau până la
retragerea tot prin cerere
scrisă“. În acelaşi comunicat,
APOR condamnă încercările
repetate, pe parcursul proce-
sului de legiferare, ale unor
parlamentari şi reprezentanţi

ai unor structuri non-guverna-
mentale de a îngreuna pe cât
posibil procedura de înscriere:
„Atitudinea acestor persoane,
de notorietate pentru aversi-
unea lor faţă de religie şi culte,
este nedemocratică, cei în
cauză urmărind să şicaneze
părinţii într-un adevărat „război
al nervilor“, dar şi în contra -
dicţie cu tendinţele de debiroc-
ratizare a procesului educaţio -
nal“. Articolul 18 (alin. 2) din
Legea educaţiei naţionale, po -
tri vit proiectului de lege adop-
tat, se modifică astfel: „Înscrie -
rea elevului pentru a frecventa
orele de religie se face prin
cerere scrisă a elevului major,
respectiv a părintelui sau a tu-
torelui legal instituit pentru ele-
vul minor. Schimbarea acestei
opţiuni se face tot prin cerere
scrisă a elevului major, re-
spectiv a părintelui sau a tu-
torelui legal instituit pentru
elevul minor. În cazul în care
elevul nu frecventează orele
de religie, situaţia şcolară se
încheie fără disciplina religie.
În mod similar se procedează
şi pentru elevul căruia, din mo-
tive obiective, nu i s-au asigu-
rat condiţiile pentru frecventa-
rea orelor la această disciplină“. sursa: basilica.ro

Înscrierea la ora de religie se facepentru toată perioada şcolarizării
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Binecuvântarearhierească pentrucredincioşii din ParohiaAgrişu Mare

În Duminica a IV-a după Paşti (aSlăbănogului), Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, s-aaflat în vizită pastorală în mijlocul pre-oţilor şi credincioşilor din cadrul Pro-topopiatului Ineu. Cu acest prilej Înalt -preasfinţia Sa a  binecuvântat lucrărilede renovare ce s-au efectuat la biser-ica cu hramul  „Cuvioasa Paraschiva”din parohia Agrişu Mare, parohie păs-torită de însuşi protopopul Ineului,vrednicul părinte Adrian Zaha. Părin-tele paroh a reuşit să finalizeze lu-crările începute la exteriorul bisericii,iar pe lângă această mare lucrare, amai început și restaurarea unor picturide mare valoare din pridvorul Bisericii,care din cauza igrasiei au fost deteri-orate.În cuvântul de învăţătură pus subtitlul ,,Dorinţa ridicării”, pe temeiul citir-ilor scripuristice (Fapte 9; Ioan 5), chiri-arhul a arătat modul în care vinde-cările minunate trupeşti şi sufleteşti fă-cute de Mântuitorul, iar după înviereaSa de către apostolii Săi şi de cătreBiserică, au fost învăţătură şi pildăcreştinilor pentru ridicarea din slăbici-uni, căderi şi moarte, spre sănătate,virtute şi spor de viaţă. În aceasta sepoate vedea darul învierii făcut lumiiprin pronia cerească, Învierea Dom-nului.Pentru toate lucrările efectuate laînfrumuseţarea locaşului de cult,părintele paroh Adrian Zaha, a primitdin partea Înaltpreasfinţiei Sale unhrisov de mulţumire şi apreciere.
Sfinţire de lucrări înParohia Bocsig
În Duminica a V-a după Paşti (aSamarinencii), Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a fostîntâmpinat de către părintele AdrianZaha, protopopul Ineului, înconjuratde un sobor de preoți și diaconi, în mi-jlocul credincioşilor din Parohia Orto-doxă Română Bocsig, ProtopopiatulIneu.Cu acest prilej Înaltpreasfinţia Saa binecuvântat și a sfințit: noua Cat-apeteasmă a bisericii, nouă casăparohială și multe alte lucrări de reno-vare ce s-au efectuat la biserica paro-hială cu hramul „Sfântul MareMucenic Gheorghe”, păstorită depreotul Bogdan Oneț, după care asăvârşit Sfânta Liturghie arhierească.În cuvântul de învăţătură, pus subtitlul ,,Înălţimea lucrării creştine”, pebaza pericopelor duminicii (Fapte 11;Ioan 4), Chiriarhul a tratat tematica an-ului omagial al misiunii parohiei şimănăstirii, cu exemplul a însăşi vieţiiparohiei cercetate, prin munca şi real-izările ei pe toate planurile de valorifi-care, înţelegând duhovnicesc şigospodăresc, mai ales că apostolulduminicii se referă la numirea decreştin, iar Evanghelia la asigurareaunui adevărat seceriş spiritual în sen-sul de întreaga arie a Bisericii.Părintele paroh a reuşit în cei treiani de pastorație să finalizeze lucrărilela noua casă parohială, la turnul bis-ericii, la pardoseala de marmură şimulte alte lucrări din interiorul și exteri-orul bisericii, fapt pentru care, Înalt-preasfinţia Sa, l-a hirotesit întru iconom.La finalul Sfintei Liturghii, preotulparoh a mulţumit chiriarhului pentrupurtarea de grijă şi dragostea părin-tească pe care a arătat-o de-a lungulanilor faţă de familia lui, faţă de cred-incioşii acestei parohii precum şi pen-tru distincţia acordată, oferindu-i insemn de apreciere două ornamentepentru dicher și tricher, brodate cu bla-zonul Arhiepiscopiei Aradului.De asemenea, preotul paroh amulţumit tuturor credinciosilor prezenţi

pentru dragostea, jertfelnicia şi pentruostenelile suportate de-a lungul tim-pului pentru a fi împreună la aceastăsărbătoare a parohiei.La ceas de seară, ÎnaltpreasfinţiaSa a poposit în Parohia BocsigCartier, păstorită de părintele parohRăzvan Trip, unde a săvârşit slujbaVecerniei.La final, Chiriarhul a adresat un cu-vânt de îndemn pentru cei care alcă-tuiesc parohia de curând înfiinţată şi cuun preot nou numit, având în vedereînvăţătura pericopelor Duminicii Sa -marinencei, despre harul lui Dum-nezeu care ajută la împlinirea celordorite spre propăşire duhovnicească.
Vizită arhiereasă înParohia Miniş
În Duminica a 6-a după Paşti (aOrbului din naştere), ÎnaltreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, înconjurat de un sobor de preoţi, asăvârşit Sfânta Liturghie arhiereascăîn biserica cu hramul ,,Sf. ÎmpăraţiConstantin şi Elena” din ParohiaMiniş, Protopopiatul Lipova.În cuvântul de învăţătură, Chiri-arhul arădean a vorbit sub titlul ,,Des -pre plata vremelnică a faptelor vieţii –bune sau rele”, legat de Cazania du-minicală şi în lumina citirilor zilei (Fapte16; Ioan 9), în sensul dobândirii luminiiconştiinţei şi cunoştinţei de cătrefiecare creştin spre călăuzirea în caleaspre mântuire. Harul lui Dumnezeupune începutul lucrării şi din fragedăvârstă e necesară conlucrarea cuacesta prin credinţă şi faptă bună.Judecata omenească e relativăasupra celor săvârşite faţă de jude-cata lui Dumnezeu care priveştedreapta răsplătire (cf. Rom. 8, 18), aspus Înaltpreasfinţia Sa.Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei a ţinut să fie prezent în mi-jlocul credincioşilor din aceastăparohie întrucât peste cateva zile vorsărbători hramul bisericii, şi tot înaceastă săptămână îşi vor comemoraeroii, aici aflându-se unul din monu-metele închinate lor, în special a celorde la Păuliş.Părintele paroh Ioan Florea amulţumit Chiriarhului pentru acest de-osebit popas duhovnicesc în mijloculcredincioşilor pe care-i păstoreşte.
Sărbătorile ÎnălţăriiDomnului – Ziua Eroilorşi a Sfinţilor ÎmpăraţiConstantin şi Elena înArhiepiscopia Aradului
În toate bisericile ArhiepiscopieiAradului au fost săvârşite sfintele slu-jbe rânduite pentru această zi de în-treită sărbătoare, continuându-se cuoficierea slujbelor de pomenire pentrueroii români căzuţi pe toate câmpurilede luptă şi din toate timpurile.Foarte mulți credincioși arădeni auavut bucuria să participe la SfântaLiturghie Arhierească oficiată la Cate-drala arhiepiscopală  de către Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis -copul Aradului.În cuvântul de învățătură cu titlul,,Înălţarea Domnului şi ridicarea omu-lui”, Chiriarhul locului, în contextualcitirilor scripturistice ale sărbătorilor, aarătat cum Dumnezeu S-a coborât lacondiţia firii umane în afară de păcat,şi într-o unitate care a înălţat-o mereuspre îndumnezeire, amintind stareacea dintâi a creaţiei. Cu harul lui Dum-nezeu aceasta se ridică din căderileispitelor celui rău spre vieţuirea încredinţa dovedită prin faptă. Un ex-emplu este cinstirea crucii şi urmarealui Hristos Domnul de către sfinţiipomeniţi astăzi, Constantin şi Elena,ilustrând jertfa de sine pentru binelegeneral. Eroii neamului merită în acestcontext un cult aparte în legătura celuial Bisericii care l-a şi consacrat, ziuade astăzi dovedind faptul spre cinsteamembrilor ei, a subliniat Inaltpreas-

finţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii Înalt-preasfințitul Timotei, împreună cusoborul de preoţi şi diaconi catedrali,a oficiat în catedrala arhiepiscopalăslujba de pomenire  pentru eroii căzuţila datorie pentru apărarea ţării.După aceasta, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui a fost prezent, la monumentele dinCimitirul Pomenirea, a OstaşuluiRomân din piaţa Avram Iancu, la celridicat în faţa Palatului Administrativ încinstea eroilor Revoluţiei din decem-brie 1989, care şi-au jertfit viaţa pentruapărarea ţării şi a credinţei stră-moşeşti. Chiriarhul Aradului a adresatcelor prezenţi, la fiecare popas derugăciune şi comemorare, cuvinte încare s-a cuprins legătura dintreÎnălţarea Domnului şi ziua de cinstirea eroilor neamului, cu referinţe spe-ciale la jertfele înaintaşilor ca întărireîn credinţă şi exemplu dăruit celortineri, copiilor, care, parte din ei, s-auaflat prezenţi la aceste manifestări.La festivitate au participatreprezentanţi ai Unităţii Militare dinmunicipiul Arad, din partea primărieilocale şi a diferitelor instituţii adminis-trative şi culturale din oraş.Astfel de evenimente şi slujbe depomenire s-au desfăşurat în majori-tatea parohiilor din cuprinsul eparhiei,mai cu seamă în cele care au monu-mente şi troiţe înălţate în semn de re-cunoştinţă pentru eroii locali, care s-aujertfit pentru neam, credinţă şi ţară.
Slujire arhierească laparohia Chișineu-Criș I
Biserica cu hramul ,,ÎnalțareaDomnului’’ din parohia Chișineu-CrișI, protopopiatul Arad, a îmbrăcat du-minică, 24 mai 2015, straie de sărbă-toare.La invitația preotului paroh Daniel-Mirel Dumitru, Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu apoposit în mijlocul credincioșilor paro-hiei pentru a săvârși Sfânta Liturghiecu ocazia prăznuirii hramului acesteisfinte biserici. La orele 09:30, Înalt-preasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr.Timotei, însoțit de părintele arhidiaconTiberiu Ardelean, a fost întâmpinat înfața bisericii de copii și de mulțimeacredincioșilor, avându-l în frunte pepărintele paroh, care a adresat Înaltu-lui oaspete un cuvânt de bun venit.A urmat apoi Sfânta Liturghiearhierească, în cadrul căreia, la mo-mentul cuvenit Înaltpreasfințitul Timo-tei a rostit un bogat cuvânt deînvățătură, pus sub titlul ,,Virtuţile creş-tine şi misiunile Bisericii”, bazat pe citir-ile duminicale (Fapte 20; Ioan 17),arătând cum toate acestea au strălu-cit prin Sfinţii Părinţi, următori aipropovăduirii şi trăirii apostolilor Mân-tuitorului, care au adus la credinţălumea vremilor, lucrarea continuândpe temelia pusă pentru veacuri. Du-minica a şaptea după Paşti, întrepraznicele Înălţării Domnului şi cel alPogorârii Sfântului Duh, aminteşte is-toria misiunii creştine şi a statorniciriiadevărului de credinţă prin simbolulSinoadelor Ecumenice a căror măr-turisire oglindeşte unitatea Bisericii îm-potriva oricăror încercări dezbinatoare,a subliniat Chiriarhul.După încheierea Sfintei Liturghii,ierarhul a binecuvântat lucrările dereparații și renovare efectuate la inte-riorul casei parohiale, lucrări care auînceput în vara anului trecut și au fostfinalizate la începutul acestui an.

Praznicul Rusaliilor laMănăstirea Hodoş-Bodrog şi CatedralaArhiepiscopală
La Praznicul Rusaliilor, vieţuitoriiSfintei Mănăstiri Hodoş – Bodrog auavut bucuria de-al avea în mijlocul lorpe Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei,Arhiepiscopul Aradului, întrucât biser-

ica nouă a mănăstirii are hramulPogorârea Sfântului Duh.  Înaltpreas-finţia Sa, înconjurat de un sobor alesde preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfântaşi Dumnezeiasca Liturghie.La momentul cuvenit, Înaltpreas-finţia sa a rostit cuvântul de învăţăturăpus sub titlul: ,,Darurile Rusaliilor”, cureferinţă la hramurile altarelor sfinteimănăstiri, în fiecare an înzestrate curâvna pelerinilor, concretizată prin îm-podobirea sfintelor locaşuri cu cele tre-buitoare. Aceasta este roada darurilorSfântului Duh prin harul împărtăşit dinplinătatea Bisericii, tuturor membrilorei spre desăvârşire în conlucrare (cf.Isaia 11, 2; Galateni 5, 25), a subliniatChiriarhul arădean.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Saa sfinţit şi mobilierul nou din altarul devară al mănăstirii, precum şi icoana demozaic cu Cina cea de Taină.La sfârşitul slujbei, Înaltpreacuvio-sul părinte stareţ arhimandritul NestorIovan a adus cuvânt de mulţumireÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei pen-tru bucuria prilejuită de poposirea saîn mijlocul obştii monahale şi apelerinilor veniţi în număr mare lasfânta mănăstire.În seara zilei, Înaltpreasfinţia Sasăvârşeşte slujba Acatistului SfinteiTreimi, la Catedrala arhiepiscopală dinArad, înconjurat de soborul de preoţi şidiaconi catedrali, în ziua de ajun a hra-mului ,,Sfânta Treime”.La momentul cuvenit, Chiriarhulrosteşte un cuvânt de învăţătură petema ,,Numirile Praznicului”, şianume:  Pogorârea Sfântului Duh,Cincizecime, Rusalii şi Duminica ceamare, din punct de vedere istoric şisimbolismul lor. Aici, Chiriarhulsfinţeşte câteva icoane de mozaic şiobiecte de cult, dăruite de credincioşi.
FESTIVALUL LOGOS

Festivalul Logos „Arteşi Har”, la Arad
Marţi seara, 5 mai, ora 18, s-audeschis la Teatrul clasic „Ioan Slavici”din Arad, cu binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Timotei, ArhiepiscopulAradului, manifestările Festivalului in-ternaţional Logos, „Arte şi Har” (5 mai– 3 iunie 2015), dedicate copiilor şitinerilor, celor ce iubesc artele, tuturoracelora care se deschid sau celorcare se bucură de ele sau chiar auprimit darul divin al creativităţii, dupăcum ne-a precizat Arhim. TeofanMada, vicar eparhial, coordonator fes-tival.Festivalul este rodul parteneri-atelor încheiate de ArhiepiscopiaAradului cu diverse instituţii publice, lo-cale şi judeţene arădene, cum ar fi In-spectoratul Şcolar Judeţean Arad,Inspectoratul de Poliţie al JudeţuluiArad, Teatrul clasic „Ioan Slavici”,reprezentanţi arădeni în ParlamentulRomâniei şi diverse Asociaţii cereprezintă societatea civilă. FestivalulLogos se doreşte a fi un eveniment alcomuniunii şi bucuriei, al deschideriisociale, al asumării educative şi al re-sponsabilităţii pastorale în parohii, darşi al provocării şi disiminării credinţeicreştine în societatea contemporană.La această ediţie participă 90 de copiişi tineri talentaţi, îndrumaţi de 15 co-ordonatori de grup şi alţi 18 coordo-natori individuali, cu aptitudini remar -cabile în toate artele, din grădiniţele,şcolile, liceele, colegiile şi universităţilebăneţene, cu invitaţi din Rep. Mol-dova, Austria şi SUA.În prima seară protagoniştii mani-festărilor au fost copiii de la diferite gră-diniţe din Arad, dar şi elevii şi elevelecu aptitudini artistice din toate liceeleşi colegiile arădene, printre care senumără copiii premiaţi la diferite man-ifestări naţionale şi internaţionale deanvergură. Invitata serii a fost elevaMonica Prîlici, din Rep. Moldova, carese află invitată, cu întreaga familie, în

cadrul manifestărilor organizate deFestivalul Logos. Din această primăseară nu au lipsit muzica clasică,diferite interpretări la pian, muzica folk,tradiţiile locale româneşti, scenete deteatru creştine, originale, create spe-cial pentru Festival, creaţiile marilorpoeţi români, universul poveştilorromâneşti, creştine şi diferite coraleparohiale, formate din copii, tineri şitinere. Festivalul păşeşte în întâmp-inarea tinerilor, cu respect şi preţuiresinceră faţă de darurile lor artistice,prin evocarea acelor valenţe spiritualeşi artistice ce izvorăsc din repertoriulcultural universal, dar mai ales dinînălţătorul patrimoniu creştin, ortodox.Festivalul promovează toate artele, dela muzică la teatru creştin, afirmă di-mensiunea moral-catehetică a filmuluiartistic şi documentar religios, pro-movând cunoaşterea etosului biblic şipatristic prin seminarii, simpozioane şiconferinţe publice, prin invitarea unorlectori din ţară şi din afară, care sedăruiesc problemelor şi nevoilor so-ciale, artistice şi culturale prezente aletinerilor şi familiilor, ale şcolilor şi aleuniversităţilor.Manifestările cultural-artistice şispirituale au continuat în cadrul Festi-valului Logos, Arte şi Har, de la Arad.Astfel, în 6 mai 2015, la Teatrul clasic„Ioan Slavici” au avut loc, cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului Timotei,Arhiepiscopul Aradului, o serie demanifestări dedicate copiilor şi tinerilor,dar şi arădenilor ce iubesc artele şi ştiusă recunoască darul divin al creativi -tăţii. Cultura nu se justifică necondi -ţionat; nu se justifică doar pe premizeantropocentrice, doar la un nivel purteoretic, in abstracto, ci tocmai pentrucă oamenii au primit darul divin al cre-ativităţii.Cu alte cuvinte, cultura, înforma sa pură şi nepângărită, este re-laţionată cu autenticitatea umană.Muzica instrumentală, pian şi vioară,canto, teatru, poezie şi muzica bis-ericească s-au întâlnit pentru a redafrumuseţea şi candoarea artelor încomplementaritate cu arta sacră. Auparticipat 40 de copii şi tineri cu talentşi har din Arad, de la Liceul de Arte„Sabin Drăgoi” şi de la Şcoala popu-lară de arte, secţia actorie, de la Uni-versitatea de Vest din Timişoara şiUniversitatea din Graz, Austria, pre-cum şi din Rep. Moldova.
Anul pastorației înmănăstiri, în cadrul Festivalului Logos

În cadrul manifestărilor spirituale șicultural-filantropice ale Festivalului in-ternațional Logos, anului pastorației înmănăstiri i s-a consacrat un eveni-ment particular, prin evocarea, marțiseara, 26.05. 2015, la Sala festivă aFacultății de Teologie „Ilarion V. Felea”din Arad, a personalității CuviosuluiPaisie Aghioritul, canonizat recent dePatriarhia Ecumenică.„Personalitatea Cuviosului Paisiea fost prezentată prin intermediul arteia șaptea, filmul. Mai multe docu-mentare, interviuri și chiar mărturii di-recte ale Părintelui Paisie au fostprezenatate în Festivalul Logos, pen-tru a evoca viața, învățătura și activi-tatea duhovnicească de îndrumare acredincioșilor a Părintelui aghiorit. Ast-fel, Festivalul face reală întâlnirea întreartă și spiritualitate, între cult și cultură,între media și evanghelizare prin pro-movarea ethosului creștin prin inter-mediul filmului documentar. Festivaluleste totodată și prilejul întâlnirii dintrecultură și filantropie”, ne-a transmisArhim. Teofan Mada, vicar-adminis-trativ, coordonator festival.Au fost dăruite, până acum, 800de cărți de teologie și spiritualitate, lacare se adaugă 200 de pachete pen-tru copiii și tinerii care au participat lamanifestările artistice și spirituale aleFestivalului. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Manifestarea de la Facultatea deTeologie s-a încheiat prin oferirea uneiagape frățești tuturor participanților lamanifestarea închinată CuviosuluiPaisie, părintele „nobleții spirituale și aiubirii filantropice”.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALE

130 de ani de învăţământ economic în Arad
Vineri, 8 mai 2015, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, participă la aniversarea de130 de ani de învăţământ economicla Arad. Cu acest prilej ÎnaltpreasfinţiaSa rosteşte un cuvânt de binecu-vântare şi mulţumire adusă lui Dum-nezeu, arătând cu acest prilej impor-tanţa şcolilor cu profil şi a şcolilor dinlatura economică, în cetatea Aradului.Directoarea Colegiului Economic,doamna Monica Băltărețu, i-a înmâ-nat Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepis-cop Timotei, în semn de apreciere șimulțumire pentru toată colaborareaarătată, o plachetă aniversară.

Împliniri la Catedralaarhiepiscopală din Arad
Începerea unei noi etape în des-făşurarea lucrărilor de pictură la cate-drala eparhială ,,Sfânta Treime” acreat şi trebuinţa reamenajării şiînzestrării paraclisului acesteia, cuhramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”.Aceasta s-a făcut şi cu respectarearânduielilor prevăzute odată cu în-ceperea zilei liturgice închinată Aduc-erii la Bari a moaştelor Sf. Ier. Nicolae.Astfel, vineri, 08 mai 2015, dupăsăvârşirea Vecerniei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, împreună cu preoţii catedraleiarhiepiscopale, a sfinţit o serie deobiecte de cult achiziţionate de la Ate-lierele Patriarhiei Române pentru Par-aclisul Sfântului Nicolae al CatedraleiArhiepiscopale. Acestea au fostprocurate prin donaţia credincioşilor.În cuvântul de la final, IPS Timoteia amintit faptul că acestea s-au făcutîn cadrul cultului în general, iar în spe-cial legate şi de nevoile de reînnoire şiîmpodobire a sfintelor locaşuri, cândimpun modificări provizorii ale spaţiu-lui desfăşurării rânduielilor însoţite deslujbe sau rugăciuni anume de sfinţireşi binecuvântare a lucrărilor.Apoi, PC Pr. Simion Mladin, ecle-siarhul catedralei, a menţionat nomi-nal pe ctitorii donatori, pentru partedintre aceştia şi tot cu participareaChiriarhului, urmând a se face a douazi slujba de pomenire pentru cei tre-cuţi la Domnul.

Ziua Independenţei deStat a României şi ZiuaEuropei sărbătorite la Arad
La data de 9 mai, în fiecare an,  înmunicipiul Arad au loc manifestări mil-itare, religioase și culturale organizatecu prilejul sărbătoririi Zilei Indepen-denţei de Stat a României şi Zilei Eu-ropei precum şi Zilei Comemorării şiReconcilierii, la care ArhiepiscopiaAradului a fost reprezentată de cătreÎnaltpreasfințitul Părinte ArhiepiscopTimotei. La toate sediile instituțiilor aufost arborate drapelul național alRomâniei și al Uniunii Europene.Manifestările comemorative s-audesfășurat în Piața Avram Iancu dincentrul municipiului Arad. După salutuldrapelului de luptă şi al gărzii deonoare și intonarea Imnului naţional alRomâniei, Înaltpreasfinția Sa în frun-tea soborului de preoți a oficiat servi-ciul religios prescris pentru acestmoment. A fost evocată semnificațiaZilei de 9 Mai, moment urmat dedepunerea de coroane și jerbe de flori.

Examen de Certificare a Competenţelor Profesionale la Seminarul arădean
Cu binecuvântarea și în prezențaÎnaltpresfințitului Părinte ArhiepiscopDr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, în data de 12 mai 2015, laSeminarul Teologic Ortodox din Arads-a desfășurat Examenul de Certifi-care a Competențelor Profesionalepentru absolvenții promoției 2015.În preambulul acestui examenelevii clasei a XII-a, împreună cu pro-fesorii de specialitate teologică, avândîn mijlocul lor pe Înaltpresfinția Sa, darși pe Părintele Iustin Popovici, consiliercultural și pr. Octavian Mihai Blaj, con-silier economic, au participat la o slu-jbă de binecuvântare, la finalul căreiaierarhul a subliniat importanța acestuiexamen atât pentru școală, dar maiales pentru viață.Mai apoi examenul a continuat cuproba de susținere a lucrărilor la disci-plinele Dogmatică și Noul Testament,lucrări ce au fost coordonate de părințiiprofesori Pompiliu Gavra și Codin Și-monca-Oprița. Temele alese au fostdiverse, arătând preocuparea elevilorseminariști în această direcție. Dupăsusținerea lucrărilor s-au desfășuratprobele practice la Liturgică, Muzicăbisericească, Catehetică și Omiletică,elevii fiind examinați de părinții profe-sori Dacian Emilian Nan și PaulTiberiu Ardelean.Toți cei 19 candidați înscriși au fostdeclarați admiși, cu note între 7 și 10.

Festivitatea de absolvire a celei de-a XXI-a promoţii aFacultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad
Ziua de 14 mai 2015 a fost unaplină de emoţie pentru Facultatea deTeologie Ortodoxă Ilarion V. Felea aUniversităţii Aurel Vlaicu din Arad, în-trucât absolvenţii celei de-a XXI-a pro-moţii a Programului de studii TeologieOrtodoxă Pastorală, împreună cu pro-fesorii lor, au participat la ultimul curs,cel festiv, care marchează încheiereaunui ciclu important din formarea lorca slujitori ai Bisericii.Sărbătoare a debutat cu oficiereaSfintei Liturghii în capela facultăţii,soborul părinţilor profesori slujitori fiindcondus de părintele profesor Ioan Tul-can, decanul acestui aşezământ teo-logic venerabil. După încheiereaslujbei din capelă, manifestarea acontinuat, în Aula magna, cu festivi-tatea cursului final. La acesta au fostprezenţi, alături de profesori şi absol-venţi, părinţi, rude şi prieteni ai acestor,invitaţii de onoare din partea Arhiepis-copiei şi a Rectoratului Universităţii dinurbea arădeană.Preacuviosul părinte consilier cul-tural Iustin Popovici, ca delegat alÎnaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei,a transmis binecuvântarea chiriarhuluiAradului, urându-le mult succes ab-solvenţilor pentru toate examenele cele stau înainte, asigurându-i de în-tregul suport al centrului eparhial.Din partea conducerii Universităţiia fost prezentă doamna Rector, prof.Ramona Lile, care şi-a exprimat bu-curia de a fi alături de Facultatea deTeologie la acest moment festiv, feli -citându-i pe absolvenţi şi pe părinţii lorpentru încununarea efortului lor întrudevenirea academică şi duhovni -cească a acestor tineri frumoşi.La rândul său, părintele profesorCristinel Ioja, în calitatea sa dePreşedinte al Senatului universităţiiarădene, a adresat salutul său şiaprecierea forului de conducere alacestei universităţi faţă de marcareaacestui eveniment special la Facul-tatea de TeologieCursul festiv a fost susţinut depărintele profesor Ioan Tulcan. 

Părintele profesor ConstantinRus, Directorul de Departament, a datcitire catalogului, înmânându-le absol-venţilor diplomele onorifice.Din partea absolvenţilor a vorbit dl.Flavius Lazăr. După înmânarea cheiisimbolice, studentul Florin Gaşpar dinanul III a adresat, la rându-i, un cuvântîn care a evocat relaţia specială întreaceste generaţii de studenţi, urându-leabsolvenţilor spor în slujirea viitoare lacare vor fi chemaţi de Dumnezeu.
,,Zilele Academice Arădene” la UVVG din Arad
Zilele Academice Arădene organi-zate de Universitatea de Vest „VasileGoldiș”, în perioada 13-17 mai 2015,au debutat, în Aula „Ștefan Cicio Pop”,cu Ședința solemnă a Senatului Uni-versitar, care a deschis activitățileaniversare dedicate celor 25 de ani dela înfiinţarea Universităţii.La eveniment au participat prof.univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rec-torul Universității de Vest „VasileGoldiș”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean,președintele Univeristății, prorectoriiUniversității, decanii și membrii senat-ului Universitar, invitați precum prof.univ. dr. Verginia Vedinaș și DoinaArghezi, soția regretatului Baruțu T.Arghezi.Lucrările s-au încheiat cu ceremo-nia de dezvelire a Plăcii comemora-tive – 25 ANI de învăţământ superior,sfințită  de ÎPS dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor de preoţi.Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei Seviciu a fost prezent şi lalucrările solemne ale Senatului Uni-versitar, prilej cu care a adresat dinpartea Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne şi Doctor Honoris Causa aUniversităţii de Vest ,,Vasile Goldiş”;precum şi a cultelor religioase dinzonă, alese salutări şi felicitări Univer-sităţii de Vest ,,Vasile Goldiş”, care s-aimpus în mod deosebit în viaţa cul-tural-ştiinţifică a municipiului nostru.Avem şi această aulă, la loc de cinste,chipul Patriarhului ţării, a Preafericitu-lui Părinte Daniel, ceea ce exprimă înmod complet legăturile acestei uni-versităţi, a membrilor ei cu Bisericanaţională. Omagiem această instituţie,dar şi pe cel care a organizatorul şipromotorul acesteia, domnul prof.univ. dr. Aurel Ardelean”, a menţionatÎnaltpreasfinţia Sa.Încă din timpul vrednicului de am-intire Andrei  Magieru, episcop alAradului, când s-a pus pentru primadată problema existenţei învăţămân-tului superior la Arad, Centrul eparhialarădean, prin ierarhul şi preoţii săi,preoţimea arădeană, au stat mereulângă cei ce poartă responsabilitateabunului mers al acestei instituţii. 

Concurs și simpozion internațional – Slujire și misiune în lumea contemporană
Marți, 19 mai 2015, la SeminarulTeologic Ortodox din Arad, s-a des-fășurat a VII-a ediție a Concursul șisimpozionului internațional de creațieliterară, creație plastică și artă fo-tografică  Slijire și misiune în lumeacontemporană, întrucât Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române aproclamat anul 2015 An omagial almisiunii parohiei şi mănăstirii azi  și  Ancomemorativ al Sfântului Ioan Gurăde Aur şi al marilor păstori de sufletedin eparhii în Patriarhia Română.După slujba de Te-Deum oficiatăde Înaltpreacuviosul Părinte dr. IustinPopovici, pr. prof. Pompiliu Gavra, pr.prof. Codin Șimonca-Oprița şiarhidiac.prof. Tiberiu Ardelean, înprezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui şi a invitaţilor:  inspector școlar ge -

neral adjunct –prof. Nicolae Pelegrini,pr.prof. Florin Sirca, inspector de spe-cialitate  ISJ Arad, pr.prof.univ.dr. IoanTulcan, decanul Facultății de TeologieOrtodoxă I.V.Felea din Arad, d-l con-silier Horia Ocolicean  de la ConsiliulJudețean Arad, d-na  prof. EugeniaGroșan, director al Colegiului NaționalElena Ghiba Birta din Arad, elevii par-ticipanţi şi-au prezentat lucrările şi aufost premiaţi.  Premiul special al con-cursului  i-a revenit elevei Bungău InesAndrada, din cls.a VI-a de la Lic. Ped-agogic Carmen Sylva, Timișoara, prof.coordonator Ioana Anișoara.Cele  30 de premii pentru eleviiparticipanți la premiere, au fost oferite,din partea Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei de către prof. Beatrice Mandă.Evenimentul a reunit 60 de cadredidactice și 140 de elevi din 5 țări(Canada, Germania, Italia, Ungaria șiRomânia).  Toate lucrările participanților (eseuri,articole, referate și creații literare) aufost cuprinse într-un volum intitulatsugestiv Slujire și misiune în lumeacontemporană.  Lucrările de artă plas-tică şi artă fotografică au putut fi văzuteîn expoziţia al cărui vernisaj a avut locdupă prezentarea şi lansarea volu-mului.Organizatorii acestei activități aufost: pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof.Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. Da-cian Emilian Nan, arhid. prof. TiberiuArdelean, lect. univ. dr. Florica Faur,prof. Mihaela Voştinar, prof. BeatriceMandă, prof. Mihaela Neagoe, prof.Georgiana Petic-Bătrîn, prof. dr. DianaŞimonca-Opriţa, prof. Camelia Nan.Dintre parteneri amintim: Arhiepis-copia Aradului; Parohiile ortodoxe dinChitighaz, Ungaria; Dortmund, Ger-mania; Praga, Cehia; Rocca di Papa,Italia; Liege, Belgia;  Micălaca VecheArad, Inspectoratul Şcolar JudeţeanArad; Casa Corpului Didactic Alexan-dru Gavra Arad; Universitatea AurelVlaicu Arad; Universitatea de VestVasile Goldiş Arad; Colegiul NaţionalElena Ghiba Birta, Arad; ColegiulNaţional Moise Nicoară Arad; LiceulTehnologic Francisc Neuman Arad.
Moment festiv pentruSeminarul TeologicOrtodox Arad

Duminică, 24 mai 2015, la bisericaparohiei Arad Centru (CatedralaVeche) a fost oficiată vecernia ce amarcat absolvirea cursurilor de cătreelevii generaţiei 2015, de la SeminarulTeologic Ortodox Arad, diriginteavându-l pe părintele Emilian-DacianNan.În cadrul slujbei au fost înălţatecătre Dumnezeu rugăciuni de mulţu-mire pentru binefacerile ce au fostrevărsate asupra absolvenţilor în ceipatru ani de studii.Părintele director, Pompiliu Gavra,a adresat un cuvânt de felicitare încare a scos în evidenţă responsabili-tatea mărturisirii credinţei după chipulSfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecu-menic, prăznuiţi în această duminică.În încheiere ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Dr. Timotei Sevi-ciu, a adresat absolvenţilor un părin-tesc cuvânt de învăţătură: ,,AbsolvenţiiSeminarului  poartă, în orice muncă arîndeplini în societate, pecetea celor ceau dat urmare unei vocaţii alese, deale cărei virtuţi chiar dacă nu au şi oslujire clericală, dau mărturie printr-oţinută corespunzătoare şi totodată pil-duitoare pentru cei din jur. Oricum,dascălii s-au străduit să-i formeze caucenici reprezentativi pentru ceea ceînseamnă  personalitatea creştinului,iar cei ce i-au ascultat se prezintă de-sigur, pe măsura dorită, pornind astăzipe cărările vieţii, continuând studiulteologiei sau al altor ramuri de activi-tate omenească. Citirea Apostoluluizilei (Fap. Ap. 20), este semnificativăpentru alegerea căii lor, Sfântul Pavel

însuşi, la despărţirea de ai săi dându-le sfaturile de urmat”, a subliniat Înalt-preasfinţia Sa.
Festivitate de premierea elevilor arădeni laolimpiada naţională

Marţi, 26 mai 2015, începând cuora 17.30, în sala festivă a ColegiuluiNațional „Moise Nicoară” Arad, a avutloc ,,Festivitatea de recunoaştere ameritelor olimpicilor naţionali pe disci-pline din judeţul Arad”, precedată de oconferință de presă. Evenimentul afost organizat de Inspectoratul ȘcolarJudețean Arad, cu sprijinul moral șimaterial al Consiliului Județean Aradprin Centrul Cultural Județean Arad, șicu aportul sponsorilor  S.C. GOALA-PACK Nădab SRL și GRAFIT SRL.Festivitatea a fost deschisă de unmoment artistic – feerie muzicală dupăpovestea Capra cu trei iezi, aranja-ment muzical: prof. Dor Niculescu.Acompaniament: cvintetul Liceului deArte „Sabin Drăgoi” Arad, realizat deelevi de la secția ARTA ACTORULUI șicorul PRICHINDELUL condus dedoamna prof. Corina Teuca.La festivitate a participat Înalt-preasfințitul Părinte dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, care i-afelicitat pe tinerii olimpici şi pe dascăliilor pentru rezultatele obţinute la nivelnaţional, tineri care fac cinste eparhieiarădene; președintele ConsiliuluiJudețean Arad, Nicolae Ioțcu; vicepri-mar Levente Bognar; rectorul Univer-sității „Aurel Vlaicu” Arad, prof.univ.dr.Ramona Lile; prorectorul Universității„Vasile Goldiş” Arad prof.univ.dr. Cris-tian Haiduc; reprezentantul sponso-rilor, manager Aniela Mladin. Au fostprezenți toți inspectorii școlari, în fruntecu inspectorul școlar general, prof.Claudius Mladin, inspectorul școlargeneral adj., prof. Lucia Curta, in-spectorul școlar general adjunct, prof.Nicolae Pellegrini.
Emoții și bucurie pentrupromoția 2005 a Facultății de TeologieOrtodoxă din Arad

Ziua de 28 mai 2015 a constituitpentru cele patru programe de studiiteologice: Pastorală, Didactică-limbaromână, Didactică-limba engleză șiAsistență socială, ale Facultății deTeologie Ortodoxă a Univeristății„Aurel Vlaicu” din Arad, promoția2005, un remember plin de bucuriaemoției revederii, la trecerea unuideceniu de la absolvirea cursurilor uni-versitare de licență.Festivitățile au debutat în Cate-drala Veche a Aradului unde, înprezența Înaltpreasfințitului Părinte dr.Timotei Seviciu, s-a oficiat un TeDeum de mulțumire. În cuvântul său,ÎPS Sa a felicitat această promoție„care face cinste Facultății de Teolo-gie și Arhiepiscopiei Aradului, nunumai în arealul eparhiei noastre citrecând dincolo de granițele ei, în-deosebi în cele din vecinătate: Epis-copia Devei și Hunedoarei, careatunci era alipită Aradului, precum șiîn Arhiepiscopia Timișoarei, dar și a al-tora. Un deceniu nu e mult, dar e su-ficient pentru a dovedi capacitatea șimodul de dezvoltare a virtuților, pe mă-sura vocației fiecăruia dar și a ceea ceați primit pe băncile acestei școli teo-logice de la vrednicii noștri profesori”.De asemenea, ÎPS a continuatarătând că: „Suntem acum în ajunulPraznicului Rusaliilor, care aminteștede momentul întemeierii Bisericii, fiindprilejul care ne cheamă să fim „ai luiHristos”, și să-L reprezentăm cu ade-vărat în orice stare am fi fiecare: la altar,la catedră sau oriunde altundeva.Privindu-vă acum socotesc că avembune nădejdi în direcția aceasta, toc-mai pentru că suntem în acest anomagial, dedicat cu precădere misiuniiBisericii în societate”.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Părintele Decan, pr. prof. Ioan Tul-can a mulțumit Chiriarhului pentruprezență: „ea înseamnă pentru noi oîncurajare, o mângâiere și o bucurieduhovnicească. De asemenea, mul -țumim și pentru faptul că ați contribuitprin lucrarea de zidire, migăloasă,plină de înțelepciune, de răbdare și deviziune la temelia Facultății noastre,desigur și la temelia formării acestorteologi”.În continuare, aula venerabilei in-stituții teologice a găzduit îndătinatulcurs festiv. Sub buna organizare a părinteluiArhid. prof. Tiberiu Ardelean, ziuaaceasta specială s-a încheiat cu o fru-moasă agapă, unde s-au depănatamintirile plăcute ale unui trecut nufoarte îndepărtat dar și proiectele vi-itoare pe care le nutrește fiecare.
Seară duhovnicească laCatedrala Veche din Arad

În seara zilei de vineri, 29 mai2015, Înaltpreasfinţia Sa Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului asusţinut o conferinţă cu titlul „DarurileRusaliilor”. Evenimentul a avut loc însala de cor de la Parohia OrtodoxăRomână Arad-Centru (CatedralaVeche) şi a fost organizat de Asociaţiaparohială „Calea mântuirii”.În bogatul şi elaboratul său cuvânt,Înaltpreasfinţia Sa  a făcut un amplurecurs la istoria Bisericii Creştine îngeneral, la cea a Bisericii Române înspecial şi la cea locală, identificânddarurile Duhului Sfânt ca urme aleAcestuia în istorie. De asemenea,Chiriarhul a făcut referire la ,,DarurileRusaliilor” în sensul darului DuhuluiSfânt în lucrarea Bisericii pe planparohial şi monahal, oglindită în stilularhitectonic iconografic şi imnograficpotrivit istoriei bisericeşti şi naţionale,cu exemplificarea Catedralei istoricearădene, care în acest an aniver -sează 150 de ani de la târnosirea ei.Serile duhovniceşti de la Cate-drala Veche, serie iniţiată de confer-inţa Înaltpreasfinţiei Sale Dr. TimoteiSeviciu, se doresc a fi pe de o parteun răspuns la căutările omului con-temporan şi un bun prilej de a-şi lămuriîntrebări referitoare la credinţă şi viaţaduhovnicească, iar pe de altă parte unomagiu adus înaintaşilor în contextulîmplinirii a 150 de ani de la târnosireaCatedralei Vechi (1865-2015). Demnde amintit este şi faptul că numeleasociaţiei este legat de cel al publi-caţiei „Calea mântuirii”, publicaţie is-torică, cu adânci implicaţii în istoriaeparhiei, readusă la viaţă prin grija şiosteneala Ierarhului nostru, a Înalt-preasfinţiei Sale Dr. Timotei Seviciu.Conferinţa s-a încheiat întru-unton colocvial, Înaltpreasfinţia Sarăspunzând întrebărilor celor prezenţi.
CONFERINŢE PREOŢEŞTI DE PRIMĂVARĂ

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în perioada 11-14 mai 2015,au avut loc în Arhiepiscopia Aradului,conferinţele preoţeşti de primăvară.Acestea au debutat luni, 11 mai 2015,prin întâlnirea preoţilor din Pro-topopiatul Arad.  Pentru început s-aoficiat slujba de Te-Deum, în Cate-drala Veche din Arad, iar lucrările s-audesfăşurat în Aula Facultăţii de Teolo-gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, subpreşedinţia Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei, însoţit de Protos.Dr. Iustin Popovici, Consilier cultural şide Pr. Gabriel Mariş, Consilier socialdin cadrul Centrului eparhial.În deschidere, Înaltpreasfinţia Saa vorbit despre misiunea preotului însânul comunității pe care o păstoreșteși a punctat actualitatea temei alesede Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne pentru acest an, cu privire la

misiunea parohiei și a mănăstirii azi.De asemenea, Chiriarhul arădean amai subliniat în cuvântul său raportulcare trebuie să existe între parohie şimănăstire, pentru o bună colaborare.Tema conferinţei a fost: „MisiuneaParohiei şi a Mănăstirii azi”, avându-lca referent principal pe Pr. dr. VasilePop, Parohia Arad-Bujac, iar corefer-enţi au fost Pr. dr. Filip Albu, ParohiaArad-Şega II şi Pr. Tudor Budeanu,Parohia Macea II.La finalul conferinţei au fost puseîn discuţie o serie de probleme pas-toral-misionare precum şi administra-tiv-canonice.Joi, 14 mai 2015 a avut loc Con-ferinţa preoţească de primăvară înProtopopiatul Ineu. Conferinţa a fostprezidată de părintele protos. TeodorVid consilier administrativ-bisericesc,delegat din partea InaltpresfinţituluiParinte Arhiepiscop Timotei. Conferenţiar a fost preot GabrielStreulea de la Parohia Silindia, iarcoreferenţi au fost pr. Florin Culda, pr.Răzvan Trip, pr. Iulian Ivanuţ si pr.Marius Trânc. Marţi, 12 mai 2015, preoţii dinProtopopiatul Lipovas-au întrunit cuocazia desfăşurării Conferinţei pre-oţeşti de primăvară, la MănăstireaFeredeu, Protoieria Lipova.Şedinţa a fost prezidată de Înalt-preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu. În cuvântul de deschidereÎnaltpresfinţia Sa a evidenţiat impor-tanţa şi actualitatea  temei propusăspre abordare de către Sfântul Sinod, evidenţiind cele două unităţi: parohiaşi mănăstirea,  care  sunt chemate îm-preună să conlucreze pentru arăspunde nevoilor actuale ale credin-cioşilor Bisericii noastre.Referentul conferinţei a fost Pr. TrifAdorian Lucian de la Parohia Galşa,iar coreferenţi au fost: Pr. FlorinArdeuan de la Parohia Chesinţ ,Pr.Săvuşcă Valentin de la ParohiaDorgoş, Pr. Blaga Casian de la Paro-hia Juliţa şi  Pr. Ile Gheorghe de laParohia Vărădia.La final  Părintele Stareţ IlarionTăuceanu, gazda Conferinţei, amulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei precum şi pre-oţimii Protoieriei Lipova pentruprezenţă. Miercuri, 13 mai 2015, preoții Pro-topopiatului Sebiș s-au întrunit înBiserica Sebiș I cu ocazia desfășurăriiconferinței preoțești de primăvară.Ședința a fost prezidată de Înalt-preacuviosul Părinte Protos. IustinPopovici, Consilier cultural, delegat alÎnaltpreasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei pentru această întrunire.După ce a transmis mesajul debinecuvântare și părintească purtarede grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradu-lui, delegatul chiriarhal a subliniat im-portanța și actualitatea temei propusespre abordare de către Sfântul Sinodîn acest an.Referatul principal a fost susținutde Pr. Vand Ioan, de la ParohiaLuncșoara. Au fost aduse completăride către coreferenții: Pr. Buda SilviuIonuț de la Parohia Lazuri, Pr. PăiușanSimion de la Parohia Pleșcuța, Pr.Șerban Adrian de la Parohia Poienariși Pr. Tripa Teodor de la Parohia Păi-ușeni.
Prevenție și educațiedentară
Copiii Centrului de Zi „NaștereaMaicii Domnului” al Asociației Fi-lantropia Arad au beneficiat de un pro-gram socio-medical de educațiedentară. Programul a fost realizat demedici veniți din Marea Britanie, princolaborare cu Asociația Networks, înperioada 18-19 mai 2015. Aceștia audesfășurat câte o oră de educațiedentară și prevenție a problemelordentare prin spălarea dinților corect și

la timp, perioadă în care copiii au în-vățat cum trebuie să se spele corectpe dinți, ce fel de mâncare este sănă-toasă pentru dantură și ce fel de ali-mente și băuturi dăunează bunăstăriidanturii. La final copiii au primit câte opastă de dinți și o periuță.Dentiștii englezi care au facilitatprogramul „Prevenție și educație den-tară” sunt voluntari în cadrul Organi-zației Dentaid Charity din Anglia,organizație care activează în dome-niul socio-medical. Aceștia au făcuteducație dentară ca și voluntari înpeste 92 de țări unde au aprovizionatcabinetele stomatologice ale ONG-urilor cu materiale necesare ofeririiserviciilor stomatologice și au realizatservicii dentare portabile în școli.Prin activitatea socio-medicalădesfășurată, s-a crescut accesul copi-ilor la informația corectă privind sănă-tatea lor, în cadrul strategiei îndomeniul promovării sănătății și a ed-ucației pentru o viață sănătoasă, im-plementate de Patriarhia Română.
CERCURI PASTORAL-MISIONARE

În luna Mai au avut loc cercuripastoral-misionare în următoareleparohii arădene: Parohia Măderat,Protopopiatul Lipova , duminică, 3 mai2015,  în mijlocul credincioşilor s-aaflat Înaltpreasfințitul Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului și preotul JidoiIoan, Protopopul Lipovei. Înaltpreas-fințitul  a asistat la Taina SfântuluiMaslu oficiată cu prilejul întrunirii Cer-cului pastoral-misionar Șiria. Referatulcu tema  ,,Mijloace pastorale, mision-are, educaționale și sociale pentrutransmiterea dreptei credințe în rândultinerilor” a fost susținut de către preo-tul paroh Mercea Nelu de la Măderat.După susținerea referatului, Înalt-preasfințitul Timotei Seviciu a rostit cu-vântul de învățătură cu trimiterespecială la Duminica a 4-a după Paștisau Duminica Slăbănogului. Înalt-preasfințitul Timotei Seviciu a evi-dențiat credința slăbănogului dar șirăbdarea sa, care la final au fost răs-plătite de Hristos prin vindecare. Deasemenea, Chiriarhul arădean a vor-bit despre legătura dintre citirile sluj-belor zilei şi cele ale Sfântului Masluprivind vindecarea sufletească şi tru-pească a credincioşilor, cu predilecţiepentru tineretul creştin, mai de cuseamă în anul omagial pe care-l par-curgem.Preotul paroh Mercea Nelu amulțumit Înaltpreasfințitului Timoteipentru grija părintească și pentru fap-tul, că a ales să vină în mijlocul cre -dincioșilor parohiei Măderat.Marţi, 5 mai 2015,a avut loc înParohia Arad-Şega I întrunirea pre-oţilor din Cercul pastoral-misionarArad, coordonaţi, din încredinţareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei,Arhiepiscopul Aradului, de către Pr.Ioan Tulcan şi Emil Roman. Întrunireaa avut loc la biserica parohială cu hra-mul ,,Pogorârea Duhului Sfânt’’, ctito-ria vrednicului de pomenire Pr. Dr.IlarionV. Felea. Tema prezentată:,,Parohia şi biserica parohială, centrulvieţii spirituale a comunităţii creştineortodoxe adunată în iubirea Preasfin-tei Treimi’’ a fost susţinută de cătrePreotul paroh Aurel Bonchiş. Duminică, 17 mai, preoții din cer-cul pastoral misionar Ineu, conduși dinîncredințarea ÎnaltPreasfințitului Timo-tei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, decătre pr. Călin Negruț s-au întrunit laParohia Berechiu.Întâlnirea, a avut loc în bisericaparohială cu hramul „Sfântului Proo -roc Ioan Botezătorul” din localitate,unde un sobor de 16 preoți au săvârșitTaina Sfântului Maslu pentru mulțimeade credincioși adunați la acest eveni-ment.Părintele Ioan Mircea Oală de laParohia Șicula a susținut referatul cu

tema: „Misiunea Parohiei azi. Impor-tanța cetății și a satului în constituireaParohiei Ortodoxe Române (factorireligioși, etnografici, sociologici, cultur-ali, economici etc)”.Duminică, 17 mai 2015 a avut locla Biserica cu hramul ,,PogorâreaSfânului Duh” din Parohia VasileGoldiș, din protopopiatul Ineu, uneveniment duhovnicesc special cuocazia primei întruniri a preoților dincercul pastoral- misionar Beliu.Întalnirea a debutat la ora 16.00 cusăvârșirea  Tainei Sfântului Maslu,între preoții slujitori aflându-se și preo-tul Ioan Huțiu coordonatorul cerculuipastoral. Părintele Ioan-Cucu Pelea dinparohia Hășmaş a susţinut referatulcu tema: ,,Importanța cetății și a satu-lui în constituirea parohiei ortodoxeromâne: factori religioși, etnologici șisociologici.”Tot duminică, 17 mai 2015, a avutloc la Biserica cu hramul ,,AdormireaMaicii Domnului”, din Parohia Chier,Protopopiatul Ineu, cercul pastoral-misionar Târnova, condus, din în-credințarea ÎnaltpreasfințituluiArhiepiscop Timotei, de către P. C.Părinte Teodor Păiușan de la parohiaTârnova.Întrunirea cercului pastoral-mi-sionar a început la orele 16:00 prinsăvârșirea Tainei Sfântului Maslu,unde a slujit un sobor format din 11preoți, în frunte cu P. O. Părinte Pro-topop Adrian Zaha, care a susţinutreferatul cu tema: „Importanța cetății șia satului în constituirea Parohiei Orto-doxe Române (factori religioși, etno-grafici, sociologici, culturali, econo -mici)”. Părintele paroh Voicu Ivănuț amulțumit tuturor preoților și credin-cioșilor prezenți la Sfântul Maslu.În Duminica orbului din nașterepreoții aparținători Cercului pastoral-misionar Hălmagiu s-au întrunit la bis-erica din Parohia Bănești, împreunăcu protopopul locului P.C. BoteaAlexandru, unde pentru început s-aoficiat  Taina Sfântului Maslu.În cadrul întrunirii preotul Buda Sil-viu-Ionuț de la Parohia Lazuri asusținut referatul cu tema:„Despre vir-tuțile monahului în opera SfântuluiIoan Gură De Aur”. Joi, 21 mai 2015, preoții din cerculmisionar-pastoral Sebiș I, Pro-topopiatul Sebiș, conduși din încred-ințarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei Seviciu, de pr. Valentin Herbeis-au întrunit la Parohia Prăjești.Întâlnirea, a avut loc în bisericaparohială cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului”, unde alături de credincioșiiprezenți, soborul preoțesc a săvârșitslujba Paraclisului Maicii Domnului.Pr. Viorel Albiș de la Parohia Su-sani a susținut referatul cu tema: „Re-sponsabilitatea și misiunea parohiei întransmiterea valorilor primite de laînaintași”.Joi, 21 mai 2015, Cercul pastoral-misionar Radna, coordonat, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Dr. Timotei, ArhiepiscopulAradului, de către Pr. Vasile Jivă-nescu, s-a întrunit în Biserica cu hra-mul ,,Sf. Împărăţi Constantin şi Elena”din Parohia Lipova Băi.Cu această ocazie  soborul depreoţi ce compun Cercul misionarRadna au săvârşit Taina Sf. Maslu înprezenţa numeroşilor credincioşi. Pr.Vasile Jivănescu, coorodnatorul cer-cului, a susţinut referatul cu titlul:,,Parohia, centru de întărire duhovni -cească a omului confruntat cu o lumea desacralizării, globalizării şi a mi-graţiei şi rostul şi rolul ctitorilor dintruînceputuri şi până azi în viaţa Bisericii”. Duminică, 24 mai, ParohiaZădăreni, din Protopopiatul Arad, agăzduit intrunirea preotilor din cadrulCercului pastoral-misionar, nr. 5Vinga, coordonat din încredintarea In-altpreasfintitului Parinte Arhiepiscop

Timotei al Aradului, de către preotulHoria Ştefan de la Parohia Secusigiu.Întâlnirea preoţilor a avut loc la ora12.30, în biserica parohială, debutândcu înconjurarea bisericii după care aurmat slujba de Tedeum de mul-tumire. Potrivit traditiei locale, s-abinecuvântat colacul şi celelalte pri-noase aduse cu ocazia sărbătoririihramului.Referatul principal a fost susţinutde părintele paroh Sorin Higioşancare a vorbit despre ,,Rolul si impor-tanţa Sfinţilor Împăraţi Constantin siElena”. La eveniment a luat parte Parin-tele Consilier Cultural al ArhiepiscopieiAradului Ddr. Iustin Popovici, care ascos in evidenţă legătura dintre SfintiiImparati Constantin si Elena si du-minica de astăzi care a fost închinatăSfintilor Părinti de la Sinodul I Ecu-menic de la Niceea din anul 325.La finalul evenimentelor, pe platouldin faţa bisericii, formaţia de dansuri,,Românaşul” din Zădăreni a prezen-tat un frumos spectacol ,care i-a in-cântat pe cei prezenţi.Parohia  Almăşdin protopopiatulSebiş a fost astăzi 24 mai 2015, cu în-cepere de la ora 16, gazda întruniriipreoților din Cercului Pastoral-mi-sionar  Gurahonţ, coordonat din încre -dinţarea Înaltpreasfinţitului ArhiepiscopTimotei,  de către preotul Moţ Crăciun-Dorel.Întrunirea a avut loc în  Bisericaparohială cu hramul „Bunavestire” și afost precedată de Taina SfântuluiMaslu săvârșită de cei 11 preoți pre -zenți, fiind prezenți la Sfânta Taină unnumăr foarte mare de credincioși dinparohia Almăș și parohiile învecinate.În continuare părintele LușcăCiprian de la parohia Zimbru asusținut referatele cu temele: 1.Misi-unea parohiei sub aspect liturgic, mi-sionar-pastoral, cultural, social-filan -tropic și administrativ-gospodăresc. 2.Preoția și preoțimea ca factori de sta-bilitate și progres pentru sufletul șineamul românesc. 3. Dragostea fațăde patrie.Duminică 24 mai, în ParohiaChișineu-Criș I a avut loc și în-trunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Chișineu-Criș, coordonațidin încredințarea ÎnaltpreasfințituluiTimotei de către părintele Daniel-Mirel Dumitru din parohia Chișineu-Criș I. Începând cu orele 18:00, cei14 preoți prezenți au oficiat TainaSfântului Maslu. Tema cercului a fost susținută depărintele paroh Daniel-Dumitru și acuprins trei subiecte: 1. Importanțaparohiei pentru misiune. Unitatea din-tre parohie și Biserica locală; 2.  Con-siderații teologice pe marginearugăciunilor Sfântului Ioan Gură deAur din rânduiala Sfintei Împărtășanii;3. Cultul eroilor.Parohia Frumușeni, protopo -piatul Arad, a găzduit duminică, 24mai 2015, întrunirea preoţilor din Cer-cul Preoțesc nr. 6 Vladimirescu, coor-donat de P.C. Preot Berceanu-Negrean Petru de la ParohiaVladimirescu I.Întrunirea a debutat la ora 1800, înbiserica parohială cu hramul „Pogo -rârea Duhului Sfânt”, prin oficierea slu-jbei Vecerniei, săvârşită de preoţiiprezenţi în frunte cu Protos. Dr. IustinPopovici, Consilier cultural la CentrulEparhial şi delegat al Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Arhiepiscop Timotei, dupăcare a urmat prezentarea referatuluicu titlul ,,Mijloace pastorale, misionare,educaționale și sociale pentru trans-miterea dreptei credințe în rândultinerilor și pentru integrarea acestoraîn viața parohiei”,  de către P. C.părinte Cristian Tuhuț de la parohiaTisa Nouă.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).
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Duminică, 3 mai - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la Bisericaparohială Agrișu-Mare din Pro-topopiatul Ineu, a binecuvântat lucrărilede renovare ce s-au efectuat la biser-ica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”,acordând hrisov de mulţumire şiapreciere P.C. Protopop Adrian Zahapentru toate lucrările efectuate la înfru-museţarea locaşului de cult. În dupăamiaza zilei a asistat în mijlocul credin-cioșilor parohiei Măderat la Taina Sfân-tului Maslu oficiată cu prilejul întruniriiCercului pastoral-misionar Șiria cu ro-stirea unui cuvânt de învățătură.
Joi, 7 mai - Participă la festivitateade final de studii la absolvenții Facultățiide Medicină Generală promoția 2015,din cadrul „Universității de Vest VasileGoldiș”  organizată la Teatrul IoanSlavici din Arad. 
Vineri, 8 mai – Chiriarhul participăla aniversarea de 130 de ani de în-văţământ economic la Arad, rostind uncuvânt de binecuvântare şi mulţumireadusă lui Dumnezeu, arătând impor-tanţa şcolilor cu profil şi a şcolilor dinlatura economică, în cetatea Aradului.Săvârşirea Vecerniei la Catedrala Arhi -episcopală, împreună cu preoţii cate-dralei, a sfinţit o serie de obiecte de cultachiziţionate de la Atelierele PatriarhieiRomâne pentru Paraclisul SfântuluiNicolae al Catedralei Arhiepiscopale,care au fost donate de credincioşi.
Sâmbătă, 9 mai – Chiriarhul a ofi-ciat serviciul religios prescris  pentrumanifestările militare, religioase și cul-turale organizate  în Piața Avram-Iancudin Arad cu prilejul sărbătoririi Zilei In-dependenţei de Stat a României şi ZileiEuropei precum şi Zilei Comemorării şiReconcilierii, evocând în cuvântul deînvățătură semnificația acestei zile.
Duminică, 10 mai – Chiriarhul abinecuvântat și a sfințit: noua Cat-apeteasmă a bisericii, nouă casă paro-hială și multe alte lucrări de renovarece s-au efectuat la biserica parohialădin Bocsig, Protopopiatul Ineu, cu hra-mul „Sfântul Mare Mucenic Gheo-rghe”, păstorită de preotul BogdanOneț, după care a săvârşit SfântaLiturghie Arhierească cu rostirea unui

cuvânt de învățătură.
Luni, 11 mai – Chiriarhul prezi -dează conferinţa preoţească de primă-vară a preoților din Protopopiatul Arad,care a debutat cu slujba de Te-Deum,oficiată în Catedrala Veche din Arad, iarlucrările s-au desfăşurat în Aula Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea”, fiind însoţit de Protos. Dr. IustinPopovici, Consilier cultural şi de Pr.Gabriel Mariş, Consilier social dincadrul Centrului eparhial.
Marți, 12 mai - Chiriarhul prezi -dează Comisia Examenului de Certifi-care a competențelor profesionale înînvățământul liceal la Seminarul Teo-logic Ortodox Arad. Chiriarhul prezi -dează conferinţa preoţească de pri -mă vară a preoților din ProtopopiatulLipova care a debutat cu slujba de Te-Deum oficiată în Biserica cu hramul,,Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” de la Mă-nastirea Feredeu fiind însoţit de Pr. BlajMihai, Consilier economic din cadrulCentrului eparhial.
Miercuri, 13 mai – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelor cu -rente. Participă la manifestările organi-zate cu prilejul celei de-a 25 –a ediții a„Zilelor Academice Arădene” organi-zate de Universitatea de Vest „VasileGoldiș” care au debutat, în Aula „ȘtefanCicio Pop”, cu Ședința solemnă a Sen-atului Universitar. Lucrările din aceastăzi s-au încheiat cu ceremonia dedezvelire a Plăcii comemorative – 25ANI de învăţământ superior, sfințită deChiriarh, înconjurat de un sobor de preoţi.

Joi, 14 mai -  Participă și i-a cu-vântul la dineul de gală cu prilejul celeide-a 25 –a ediții a „Zilelor AcademiceArădene”, desfășurat la Palatul Cul-tural, acordând un act de apreciere înmod special prof.univ.dr. Aurel Arde-lean, preşedintele şi rectorul fondator alacestei Universităţi, pentru realizărileobţinute pe plan cultural şi spiritual încalitate de membru al AdunăriiEparhiale.
Vineri, 15 mai - Slujește la slujbade Te- Deum la Monumentul mareluicorifeu al Unirii Vasile Goldiș, participăși i-a cuvântul la evenimentul culturaldedicat Societății Culturale ,,AsociațiaNațională Arădeană pentru CulturaPoporului Român ASTRA ARĂ DEA -NĂ 1863″, care a avut loc în Sala,,Regele Ferdinand” din cadrul Primă -riei Arad.
Sâmbătă, 16 mai– Chiriarhul la in-vitația familiei, oficiază Taina Sfintei Cu-nunii la Mănăstirea Arad-Gai, a tinerilorAlexandra și Cătălin Vodicean, fiul pri-marului Ioan Vodicean din localitateaSăvârșin.  
Duminică, 17 mai – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie în bisericacu hramul ,,Sf. Împăraţi Constantin şiElena” din Parohia Miniş, ProtopopiatulLipova. Chiriarhul a ţinut să fie prezentîn mijlocul credincioşilor din aceastăparohie întrucât peste cateva zile vorsărbători hramul bisericii, şi tot înaceastă săptămână îşi vor comemoraeroii, aici aflându-se unul din monume-tele închinate lor, în special a celor de laPăuliş.
Marți , 19 mai- Chiriarhul participăla Simpozionul internațional „Slujire șimisiune în lumea contemporană” or-ganizat la Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad, care a debutat cu oficiereaslujbei de Te-Deum și rostirea unui cu-vânt la deschiderea lucrărilor acestuisimpozion.
Miercuri, 20 mai – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente. În după amiaza zilei la invitațiad-lui Ing. Ionel Schlesinger- Președin-tele Comunității Evreilor din Arad, par-ticipă  în Sinagoga Neologă din Arad laconcertul „Sunetele Bucuriei” dedicat

cooperării iudeo-creștine susținut deShmuel Barzilai-Prim cantor al Comu-nității Evreilor din Viena.
Joi, 21 mai  - Slujeşte şi predică laSfânta Liturghie la Catedrala Arhiepis-copală şi oficierea parastasului închi-nat cinstirii eroilor neamului şi rostireapredicii.Participarea la festivităţile prilejuitede Praznicul Înălţării Domnului-ZiuaEroilor, prin deplasarea şi slujirea laMonumetul Revoluției din fața Palatu-lui Administrativ din Arad, la Monu-mentul Ostașului Român cu depuneride coroane din Piaţa Avram Iancu,apoi la cimitirul Pomenirea din Aradpentru eroii români şi sovietici căzuţi încele două războaie mondiale.
Vineri, 22 mai – Participă la fes-tivitatea organizată în „Aula ȘtefanCicio Pop” din cadrul „Universității deVest Vasile Goldiș” cu ocazia aniver-sării a 20 de ani de la absolvirea Fac-ultății de Drept. Săvârşirea Vecerniei laCatedrala Arhiepiscopală.

Duminică, 24 mai – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie în Bisericacu hramul ,,Înalțarea Domnului’’ dinparohia Chișineu-Criș I, protopopiatulArad, Ierarhul a binecuvântat lucrărilede reparații și renovare efectuate la in-teriorul casei parohiale păstorită depreotul paroh Daniel-Mirel Dumitru. Slu-jirea Sfintei Taine a Cununie în familiaP.C. Pr Ioan Crainic în Biserica Orto-doxă Sântana II. Săvârșește Vecerniafestivă la parohia Arad-Centru, cu uncuvânt de învățătură, prilejuită de ab-solvirea cursurilor elevilor SeminaruluiTeologic Ortodox Arad promoția 2015 .
Luni, 25 mai – Participă la Sim-pozionul Național „Academician Nico-lae Cajal – Fondatorul imunologieimoderne din România”, organizat deUniversitatea de Vest „Vasile Goldiș” laSinagoga neologă a Comunităţiievreilor din Municipiul Arad, în alocuţi-unea rostită în plen Chiriarhul a evocatmemoria academicianului NicolaeCajal, Preşedinte al Federaţiei comu-nităţilor evreieşti din România. În con-tinuarea acestor manifestări, la Sina -goga Ortodoxă, a avut loc ceremoniade dezvelire a bustului Academicianu-

lui Nicolae Cajal, în prezenţa tuturorparticipanţilor.
Marți, 26 mai–Chiriarhul participă la,,Festivitatea de recunoaştere a meritelorolimpicilor naţionali pe discipline dinjudeţul Arad”, în sala festivă a ColegiuluiNațional „Moise Nicoară” Arad, Ierarhulfelicitând în alocuțiunea Sa, pe tineriiolimpici şi pe dascălii lor pentru rezul-tatele obţinute la nivel na ţional, tineri carefac cinste epar hiei arădene.
Miercuri, 27 mai– Participă la fes-tivitatea de final de studii la absolvențiiFacultății de Medicină, Farmacie șiMedicină dentară, specializarea Med-icină dentară din cadrul „Universității deVest Vasile Goldiș” , organizată la Fi-larmonica de Stat din Arad. 
Joi, 28  mai  - Participă și slujeștela slujba de Te-Deum în CatedralaVeche cu ocazia aniversării a 10 de anide la absolvirea Facultății de TeologieOrtodoxă “Ilarion Felea” Arad a pro-moției a XI-a, urmat de cursul festiv cea avut loc în aula Facultăţii de TeologieOrtodoxă.
Vineri, 29 mai– Participă la festiv-itatea de final de studii la absolvențiiFacultății de Medicină, Farmacie șiMedicină dentară, specializarea Teh -nică dentară din cadrul „Universității deVest Vasile Goldiș”, organizată în „AulaMagna Universitaria” al Universității. Înseara zilei Chiriarhul a susţinut o con-ferinţă cu titlul „Darurile Rusaliilor”,evenimentul a avut loc în sala de corde la Parohia Ortodoxă Română Arad-Centru şi a fost organizat prin purtareade grijă a Prof.Univ. Dr. Pr. Ioan Tulcan-Decanul Facultății de Teologie Orto-doxă “Ilarion Felea” Arad.
Duminică, 31 mai – Slujeşte şipredică la Praznicul Rusaliilor- SfântaLiturghie la Mănăstirea Hodoş – Bo-drog, înconjurat de un sobor ales depreoţi şi diaconi. În după amiaza zilei,Ierarhul săvârşeşte slujba AcatistuluiSfintei Treimi, la Catedrala Arhiepisco-pală din Arad, înconjurat de soborul depreoţi şi diaconi catedrali, în ziua deajun a hramului ,,Sfânta Treime” al Ca -te dralei. Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

Zilele acestea, Părintele Conf.Univ. Dr. Lucian Farcaşiu, titularul Cat-edrei de Teologie Liturgică şi teologiePastorală de la Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, apublicat o nouă lucrare teologică ded-icată publicului larg, referitoare la pe-rioada Penticostarului şi semnificaţiasa du hovnicească. Lucrarea intitulatăsugestiv Pelerini cu Hristos Cel înviatspre dobândirea Duhului Sfânt. Sem-nificaţia Duminicilor Penticostarului peînţelesul tuturor apare la Editura Uni-versităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.În această lucrare, autorul con-tinuă cercetarea începută cu câțiva aniîn urmă, cercetare dedicată perioadeiTriodului și semnificației du hov niceștia acesteia, ca vreme a pregătirii pen-tru  Învierea lui Iisus Hristos. În acestsens, mesajul duhov nicesc al acesteinoi cărți, se doreşte, după cum afirmăautorul, un „pelerinaj împreună cuHristos Cel Înviat între Paști șiPogorârea Duhului Sfânt, înţelegândcă prin Pogorârea Sfântului Duh, de-venim pelerini spre Împărăția lui Dum-nezeu, în interiorul Bisericii ca truptainic al lui Hristos cel Înviat” (p. 8).„Tâlcuirea structurii şi mai ales abogăţiei teologice a textelor imno-grafice din slujbele Penticostarului –arată autorul în introducerea lucrăriisale – vine să împlinească şi o slujiremisionară a Bisericii, făcută pentru

credincioşii care alcătuiesc „fiecare înparte, mădulare ale Trupului Tainic alDomnului”, lămurind pentru aceştiaconţinutul dreptei noastre credinţe, aşacum este exprimată aceasta în texteleliturgice din cărţile de slujbă ale Bis-ericii. Împlinim prin aceasta şi o lucrarepastorală, în anul 2015, declarat deSfântul Sinod al Bisericii noastre ca anal misiunii în parohie și mănăstire” (p.8). Cartea aceasta pune în evidenţăfaptul că dacă perioada Triodului neașează în starea de pelerini spre În-vierea lui Iisus Hristos, eveniment carereprezintă și posibilitatea învierii noas-tre, perioada Penticostarului neașează în starea Învierii, ca pelerinispre împărtășirea Duhului Sfânt. „Defapt – arată autorul – atât în perioadaTriodului, cât și în cea a Penticostaru-lui, Hristos lucrează în cei credincioșipe de o parte, pregătirea pentru În-viere, iar pe de altă parte, împărtășireadin Învierea Sa, prin Duhul Sfânt” (p.262).Sintetizând mesajul lucrării sale,autorul arată faptul că „lucrarea îm-bină, în exprimarea ei, aspectul istoric-duhovnicesc și eclesial-ex pe - ri mentalla care suntem invitați cu toții să par-ticipăm, pentru a cunoaște și asumaîn viața noastră, realitatea persoaneilui Hristos cel Înviat. De aceea, centrultextelor liturgice din perioada Penti-

costarului rămâne adevărul mărturisitde către fiecare dintre noi în Biserică,că Iisus Hristos, Cel răstignit și înviatdupă Scripturi se face Cale pentrufiecare om credincios, spre biruințamorții și dobândirea Învierii. Texteleliturgice ale Penticostarului rămânpentru fiecare dintre noi mărturii vii, înceea ce privește realismul Învierii luiHristos și posibilitatea omului de a seîmpărtăși din aceasta. În acest sens,am evidențiat modul în care Apostolii,Mironosițele, Slăbă nogul de laVitezda, femeia Sama rineancă, Orbuldin naștere s-au împărtășit de dum-nezeirea și învierea lui Iisus Hristos.Împreună cu toți aceștia, fiecare omcredincios, din orice veac, devinepelerin spre Viața Veșnică arătată înIisus Hristos. Prin urmare, stareanoastră în credință și în Biserică tre-buie să o vedem ca o stare a prefac-erii continue, din slavă în slavă, unurcuș în înțelegerea sensului profundal lumii și al vieții” (p. 262).„În această înțelegere, rolul Duhu-lui Sfânt este acela de a ne descoperisensul duhovnicesc al lumii, lumina În-vierii lui Hristos, precum și itinerarulduhovnicesc-eclesial prin care noiputem să ne împărtășim de ea. Deaceea, Iisus Hristos, ne-a îndemnatînainte de înviere să nu ne depărtămde Ierusalim, adică în chip duhov -nicesc, de Biserica Sa, ci să așteptăm

făgăduința Duhului, care înseamnăvederea tainei celei negrăite a Îm-părăției cerești, realizată în Hristos celÎnviat, încă din spațiul și timpul lumiiacesteia” (p. 263).Lucrarea aceasta, un catehism viude fapt despre Perioada Penticostaru-lui în viaţa liturgică a Bisericii, esteînchinată ca prinos de cinstire şi re-cunoştină Înaltpreasfințitului Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Ara du-lui, la împlinirea a 30 de ani de slujirearhierească în Eparhia arădeană, şide asemenea, la aniversarea a 5 ani

de la ridicarea în rangul de Arhiepis-cop al acestei cetăţi. Preluând cuvân-tul autorului „este aceasta un semn deprețuire și recunoștință pentru toatădragostea părintească pe care Înalt-preasfinția Sa cu delicatețe mi-o arată.În același timp, doresc să exprim peaceastă cale mulţumirea neîncetatăpentru îndemnul pe care stăruitor l-amauzit rostit de către Ierarhul meu, acelade a prețui și valorifica cu evlaviebogăția imnografiei noastre bisericești,aceasta și în contextul interesuluicrescând în teologia româneascăasupra a tot ceea ce înseamnă teolo-gie imnografică, dar și prețuirii pe careÎnaltpreasfinția Sa îl arată imnografieicuprinse în cărțile noastre bisericești,făcând aproape în fiecare cuvânt deînvățătură rostit sau în pastoralele trim-ise preoților și credincioșilor Eparhieiarădene cu prilejul marilor Praznicecreștine, referire la cartea de cult și ladogma atât de deslușit explicată întextele sfintelor noastre slujbe” (p. 9).În concluzie, ne aflăm în faţa uneilucrări care vine să sublinieze reali-tatea faptului că „perioada Penti-costarului rămâne pentru fiecare dintrenoi, timp al bucuriei, timp al înălțării,timp al înțelegerii și dimpreună cu toateacestea, timp al Învierii și al așteptăriidinamice și responsabile al ÎmpărățieiSfintei Treimi” (p. 263).Protos.dr. Iustin Popovici

Apariţie editorială: ,,Pelerini cu Hristos Cel înviat spre dobândirea Duhului Sfânt. Semnificaţia Duminicilor Penticostarului pe înţelesul tuturor”

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, mai 2015


