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Sfântul Ioan Damaschin„Pentru că unii ne hulesc că neînchinăm şi cinstim icoana Mântuito-rului şi a Stăpânei noastre şi încă şi acelorlalţi sfinţi şi slujitori ai lui Hris-tos, să audă că dintru început Dum-nezeu a făcut pe om după chipul Său.Pentru care motiv, oare, ne închinămunii altora, dacă nu pentru motivul căsuntem făcuţi după chipul lui Dum-nezeu? După cum spune grăitorul deDumnezeu Vasile cel prea renumit încele dumnezeieşti, „cinstea adusăicoanei se îndreaptă spre originalulei”1. Dar originalul ei este cel înfăţişatîn icoană, cel după care se face icoa-na. Pentru care pricină poporulmozaic se închina de jur împrejurulcortului, care purta în el icoana şi tipulcelor cereşti, dar mai degrabă al între-gii creaţii? Dumnezeu spune luiMoise: „Vezi vei face pe toate dupăchipul care ţi-a fost arătat în munte”(Ieșirea 25, 40; Evrei 9, 5). Heruvimii,apoi, care umbreau ilastiriul (Ieșirea25, 20), nu erau lucrurile mâiniloromeneşti? Ce era templul prea renu-mit din Ierusalim? Nu făcut de mâinişi construit prin meşteşugul oameni-lor? (III Împărați, 6, 1-37; II Parali-pomena 3, 1-16).Dumnezeiasca Scriptură, însă,acuză pe cei care se închină celor cio-plite, dar şi pe cei care jertfesc demo-nilor. Jertfeau păgânii, dar jertfeau şiiudeii. Pagânii jertfeau demonilor, iariudeii lui Dumnezeu. Jertfa pagâni-lor era de dispreţuit şi de condamnat;jertfa drepţilor, însă, bine primită deDumnezeu. Noe a jertfit şi „Dumne-zeu a mirosit mireasma cea cu bun

miros” (Facerea 8, 21) a bunei luivoinţe primind mireasma cea bineplăcută a bunei voinţei sale către El.Astfel idolii pagânilor sunt de dispre-ţuit şi opriţi, căci erau închipuiriledemonilor. Pe lângă acestea cinepoate să facă chipul Dumnezeuluinevăzut, necorporal, necircumscris şifără de formă? Este culmea nebunieişi a lipsei de credinţă să înfăţişeziDumnezeirea. Pentru acest motiv înTestamentul Vechi nu era obişnuităîntrebuinţarea icoanelor. Dar cândDumnezeu, din pricina milostiviriimilii Lui, s -a făcut om cu adevăratpentru mântuirea noastră şi s-a făcutom, nu cum s-a arătat lui Avraam închip de om (Facerea 18, 1; 19, 27) şinici cum s-a arătat profeţilor, ci s-afăcut om în chip substanţial şi real —a locuit pe pământ, a petrecut cuoamenii (Varuh 3,38), a făcut minuni,a suferit, a fost răstignit, a înviat, s-aînălţat şi toate acestea sau întâmplat închip real şi a fost văzut de oameni;deci când s-au făcut acestea, s-a înfă-ţişat în icoană chipul Lui spre a neaduce aminte de El şi spre a căpătaînvăţătură noi, care n-am fost de faţăatunci, pentru ca fără să fi văzut, darauzind şi crezând, să avem parte defericirea Domnului. Dar pentru că nutoţi ştiu carte, şi nici nu se ocupă toţicu cititul, părinţii au socotit ca să fiepictate acestea în icoane ca nişte faptede vitejie spre a ne aduce aminte repe-de de ele. În adevăr, de multe orineavând în minte patima Domnului,dar văzând icoana răstignirii lui Hris-tos, ne aducem aminte de patimamântuitoare, [i căzând în genunchi ne

închinăm. Nu ne închinăm materiei, cicelui ce este înfăţişat în icoană, dupăcum nu ne închinăm materiei din careeste făcută Evanghelia, nici materieicrucii, ci chipului crucii. Deci prin cese deosebeşte crucea care are chipulDomnului de una care nu-l are? Totastfel şi cu privire la Maica Domnu-lui. Cinstea dată ei se urcă spre celîntrupat din ea. Tot astfel şi cu ispră-vile sfinţilor bărbaţi, isprăvi care neîndeamnă spre bărbăţie, spre râvnă,spre imitarea virtuţii lor şi spre slavalui Dumnezeu. Căci după cum amspus, cinstea dată de cei împreună robicătre cei buni este dovada dragosteifaţă de stăpânul obştesc, şi cinsteaadusă icoanei se îndreaptă către celînfăţişat în icoană. Tradiţia închinăriila icoane este nescrisă, după cum nes-crisă este şi închinarea spre răsărit,închinarea la cruce, şi altele foartemulte asemenea acestora.Se povesteşte şi o istorie: Pe cândAvgar era împărat în oraşul edeseni-lor, a trimis pe un pictor să pictezechipul Domnului, dar din pricină căpictorul n-a putut să-l picteze dincauza luminii strălucitoare a feţii,Domnul, punând haina pe obrazul Luidumnezeiesc şi de viaţă făcător, s-aimprimat pe haină chipul Lui și astfela trimis-o lui Avgar, care o dorea2.Dar că şi apostolii au predat foartemulte în chip nescris o scrie Pavel,apostolul neamurilor: „Deci dar, fra-ţilor, staţi bine şi ţineţi predaniile noas-tre pe care le-aţi învăţat, fie princuvânt, fie prin epistola noastră” (IITesaloniceni 2, 15). Iar către Corintenispune: „Vă laud, fraţilor, că vă aduceţi

aminte de toate ale mele, şi ţineţi pre-daniile aşa cum vi le-am dat” (I Corin-teni 11, 2).(Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica,Traducere Pr. D. Fecioru, Ed. Apo-geticum, 2004, pp 154-156).
1 Despre Sfântul Duh, către celîntru sfinţi Amfilohie, episcopul Ico-niei, Migne PG, XXXII, col. 149 C
2Acest fapt mai este menţionat deSf. Ioan Damaschin în: Primul tratatapologetic contra celor care atacăSfintele icoane, sub această formă:„A venit la noi cuvânt din bătrâni, că

Avgar, regele Edesei, auzind de Dom-nul, s-a aprins de dragoste dumneze-iască şi a trimis soli, cerându-i să-lviziteze; iar dacă ar refuza să facăaceasta, a poruncit unui pictor să-ifacă chipul Lui. Lucrul acesta ştiindu-l cel care cunoaşte toate şi poate toate,a luat o bucată de pânză şi lipind-o defaţa sa a imprimat acel chip, care sepăstrează până azi”. (Sf. Ioan Damas-chin, Cultul Sfintelor icoane, tradu-cere din greceşte cu un studiu intro-ductiv de D. Fecioru, Bucureşti, 1937,p. 37). 

Personalitatea teologică şi duhov-nicească a părintelui profesor Ilarion V.Felea (1903-1961) devine tot mai pro-nunţată în contextul actual al teologieişi misiunii Bisericii. Statura impresio-nantă a acestui preot, teolog şi mărtu-risitor al lui Hristos convinge în măsu-ra în care contribuţiile şi atitudinile salesunt privite în contextul istoric-biseri-cesc şi cultural-politic tumultuos în cares-a manifestat. Parcursul teologic şibisericesc al părintelui Ilarion Felea sedesfăşoară sub semnul vocaţiei sacer-dotale şi slujirii altarului din care ira-diază forţa teologiei, culturii şi misiu-nii sale. Opera teologică impresionantăprin implicaţiile ei raportate la contri-buţiile altor teologi din aceeaşi perioa-dă, ne revelează profilul remarcabil alcelui care a creat-o, în relaţie strânsă cuaspiraţiile concrete ale credincioşilorşi oamenilor de cultură însetaţi de spi-ritualitatea Ortodoxiei din prima jumă-tate a secolului al XX-lea. Opera teologică pe care părinteleFelea o realizează se impune în con-textul teologic românesc din primajumătate a secolului al XX-lea, nu doarprin întinderea ei, cât prin implicaţiile

ideatice şi forţa spirituală a mesajuluiteologic, cu rezonanţe imediate în viaţaBisericii, a culturii naţionale şi a înnoi-rii teologiei ortodoxe. Forţa spirituală agândirii sale teologice se datorează uni-rii teologiei cu mărturisirea şi expe-rienţa Bisericii, dimensiune centrală acontribuţiilor sale în plan teologic-bise-ricesc. În anii în care şi-a elaborat ceamai mare parte a operei teologice, cucontribuţii esenţiale în partea dogmati-că şi apologetică a teologiei, părinteleIlarion Felea, a unificat în viaţa sa cate-dra Academiei Teologice din Arad cuamvonul Catedralei istorice a Aradului.Din această unificare a rezultat o operăteologică în care sunt depăşite, în mareparte, abstracţiunile teologiei influenţa-te de scolastica medievală, ruptura din-tre teologie şi experienţă, dintre teolo-gie şi spiritualitate, teologie şi cultulBisericii. Această debarasare nu s-a rea-lizat deplin, însă opera părintelui Feleareuneşte şi exprimă foarte multe izbânziîn sensul depăşirii influenţelor scolasti-cii medievale şi a abstractismului teo-logic în teologia ortodoxă română. Dacă părintele Felea înţelege preo-ţia într-o perspectivă mărturisitoare şi

preoţia o aşează la temelia teologieisale, atunci şi teologia sa este o teolo-gie mărturisitoare. El exercită preoţiaîn duhul marilor mărturisitori ai Orto-doxiei şi întrupează şi exprimă teologiatot în duhul marilor mărturisitori aiBisericii. Teologia părintelui Felea estestrâns relaţionată cu Liturghia, cu Tai-nele şi viaţa Bisericii şi implicată pro-fund în viaţa concretă a omului dinvremea sa. El nu înţelegea preoţia înafara Crucii, suferinţelor şi jertfei. În1932 scrie: „Cine urmăreşte operele şibiografiile oamenilor aleşi constată, nufără uimire, că toţi oamenii mari ailumii, toţi binefăcătorii şi toţi înţelepţii,sfinţii şi mucenicii au cunoscut şi augolit până la fund paharul suferinţeiamare, Căci în suferinţă se arată forţanoastră morală. Ea curăţeşte şi sfinţeş-te pe om. Prin jertfă şi suferinţă se pro-bează şi se oţeleşte, marea putere carecârmuieşte lumea văzută şi nevăzută,adică puterea sufletească”1. Modelulsuferinţei este Hristos, din El părinteleFelea extrage forţa mărturisirii sale însuferinţă. Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IojaContinuare în pagina 3
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„Sfinții închisorilor - Modele pentru încercările creștinilor de azi”

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodo-xe Române a proclamat anul 2017drept An comemorativ al PatriarhuluiJustinian şi al apărătorilor Ortodoxieiîn timpul comunismului. Totodată,Parlamentul României a adoptatLegea nr. 247/2011 pentru declarareazilei de 9 martie Ziua Deținuților Poli-tici Anticomuniști din perioada 1944-1989, publicată în Monitorul OficialPartea I, nr. 864, din 8 decembrie 2011,precizând că data de pomenire a celorcare au decedat ca luptători împotrivacomunismului să fie 9 martie a fiecă-rui an, ziua pomenirii celor 40 demucenici. În timpul regimului comunistnumeroşi ierarhi, clerici, profesori deteologie, studenţi, monahi, intelectualicreştini au suferit detenţie pentru cre-dinţa noastră strămoşească pe care auapărat-o, unii dintre ei, chiar cu preţulvieţii. S-au împotrivit regimului, auapărat valorile seculare ale poporuluiromân şi nu au cedat torturilor la careau fost supuşi. Lumina mărturiei măr-turisitorilor trebuie comemorată curecunoștință şi venerație, ea fiind izvorde putere spirituală în viaţa şi misiuneaBisericii astăzi. Astfel, vom arăta că,pentru poporul român, rezistența anti-comunistă prin credință creștină sta-tornică, în fața tuturor răutăţilor, esteun factor de continuitate creștină şi dedemnitate națională, într-un contextistoric dificil, în care puterea Învieriieste ascunsă în Cruce Anul 2017 ne provoacă exercițiulmemoriei, al asu mării unui trecut trau-matic și a figurilor iconice care l-aumăr tu risit pe Hristos în timpul comu-nismului. Se împli nesc deopotrivă osută de ani de la revoluția bolșe vică,șapte decenii de la sfâr șitul agonizantal Ro mâniei firești prin abdi carea for -țată a Regelui și patruzeci de ani de latrecerea la Domnul a Patriarhului Jus-tinian. „Aceasta să faceți întru pome-nirea Mea”: sunt cuvintele Mântuito-rului, actualizate de Apostolul Pavel înprima epistolă către Corinteni, cetransformă Euharistia într-un prezentcontinuu al Bisericii. Astfel, jertfacomunității recapitulează permanentistoria mântuirii, efortul anamneticavând, în primul rând, un sens eshato-logic. Comunismul a reprezentat, în pri-mul rând, apologia crimei ca instru-ment politic... Gulagul românesc a fostun spațiu al paradoxurilor, în care vio-lenţa torturilor şi brutalitatea torţiona-rilor au generat libertatea spiritului,care a reprezentat fundamentul rezis-tenţei deţinuţilor în faţa acelei lumi amorţii. Dacă sistemul carceral comu-nist „a oferit” celor închişi foame, frig,izolare, bătăi; în schimb, aceştia auoferit, deopotrivă torţionarilor şi nouăcelor de azi, creaţii ale spiritului careau depăşit gardul de sârmă ghimpată altemniţei. Comunismul necesită o înțelegere,un răspuns creștin autentic; acolo undeîntâl nește acest răspuns, în sufletul cre-dinciosului și înlăuntrul Bisericii, undeeste celebrată Liturghia, el este anihi-lat; acolo unde simte că adevărul cre-știn lipsește, devine insolent, nerușinat,aproape de neînfrânt. Fără nici o exa-gerare și fără nici o metaforă, uneiconștiințe treze comunismul îi aparedrept evanghelia ine xis tenței lui Dum-nezeu, drept cel mai desăvârșit cate-hism al întunericului. André Scrimaîși intitulează scrisul memorialis-tic Timpul rugului aprins – el vorbeaîntr-adevăr despre un timp al RuguluiAprins Timpul veșniciei, redescoperit

de cei din Rugul Aprins, a intersectattimpul dur al comunismului: întretă-ierea dintre timpul orizontal, al istoriei,și cel vertical, al recuperării veșniciei.Eticheta de „rezistență prin cultură”dată Rugului Aprins (în sensul unuidemers intelectualist de anticomu-nism) nu reflectă suficient natura feno-menului: replica Rugului Aprins repre-zintă, în esență, răspunsul unor creștinila exigențele absurde, idolatrizante alecezarului acestei lumi. Pentru deținuuții politici, momen-tul închisorii nu a reprezentat începu-tul ancorării lor în credința creștină șial cunoașterii lui Dumnezeu, ci pune-rea lor la încercare, trecerea lor prin focpentru idealul hristic pe care îl urmaude atâta timp. Închisorile comuniste şi lagărelede muncă au fost cumplite locuri deexterminare, iar cei care au scăpat cuviaţă sunt adevăraţi supravieţuitori.Pentru deţinuţii politici de la Aiud,Jilava sau Miercurea Ciuc, Arad, aniide detenţie însemnau ruperea oricărorlegături cu exteriorul: fără vizite, fărăpachete şi fără nicio veste despre fami-lii. Supravieţuitorii închisorilor comu-niste au trăit experienţe comparabilecu cele din lagărele de muncă naziste.Un regim de exterminare, asta erapedepsa pe care comuniştii o aplicaucelor consideraţi duşmani ai poporului.Cei care ajungeau să îmbrace ”hainapenală” mureau de foame sau frig, închinuri sau torturaţi de anchetatori. Ceicare au reuşit să supravieţuiască spuncă numai Dumnezeu le-a fost alături şidoar prin rugăciuni au reuşit să scapede exterminarea pregătită de securişti.Pe data de 16 iunie 1964, sub pre-siunile internaţionale, temniţele comu-niste îşi deschideau porţile. Vinovaţi de„uneltire contra ordinii sociale”, foştiideţinuţi politici au suferit, însă, şi după„marea eliberare” din 1964, fiindperiodic chemaţi la Securitate, bătuţi,urmăriţi şi ameninţaţi.Purtând pecetea de „duşmani aipoporului”, sute de mii de români aufost condamnaţi de comunişti, apoiîncarceraţi sau ucişi, iar familiile lorhărţuite. Abuzurile nu au cunoscutlimite: intelectuali de marcă ai ţării aufost daţi afară din facultăţi pentru căaveau „dosar prost” şi trimişi pe pos-turi umilitoare de muncitori necalifi-caţi, preoţii au fost lichidaţi ori depor-taţi în lagăre de concentrare, profesorii,medicii, politicienii sau simplii ţărani- suspectaţi de „incorectitudine politi-că” - s-au trezit peste noapte arestaţi,supuşi torturilor Securităţii şi trimişi înînchisoare. Pe data de 16 iunie 1964,sub presiunile internaţionale, temni-ţele comuniste îşi deschideau porţile.Vinovaţi de „uneltire contra ordinii

sociale”, foştii deţinuţi politici au sufe-rit, însă, şi după „marea eliberare” din1964, fiind periodic chemaţi la Secu-ritate, bătuţi, urmăriţi şi ameninţaţi.Statisticile oficiale arată că, înianuarie 1960, numărul persoanelorcondamnate pentru delicte împotrivasecurităţii statului era de 17.613. Deşidecretul de amnistiere cu numărul 411a fost emis în iulie 1964, deţinuţii auînceput să iasă din puşcăriile comu-niste încă din 1962, fiind eliberaţi trep-tat în acea perioadă peste 12.700 dedeţinuţi politici.Din „Albumul Memorial” editatîn 2004 de Asociaţia Foştilor DeţinuţiPolitici din România aflăm că, înperioada 1945 - 1989, la Jilava, laAiud, Galaţi, Sighet, Gherla sau Poar-ta Albă, ca şi în alte peste 129 de tem-niţe şi lagăre au avut loc cele mai cum-plite crime contra umanităţii, cărorale-au căzut victime peste două milioa-ne de români nevinovaţi.„În momentul de faţă, la nivelnaţional mai sunt în viaţă sub 3000 defoşti deţinuţi, rata de mortalitate fiindde 600 – 700 de persoane pe lună. ÎnRomânia, cele mai importante punctede detenţie erau cele de la Jilava, BaltaBrăilei, închisorile pentru femei de laMislea, Miercurea Ciuc şi Oradea,închisoarea copiilor de la Târgşor şiînchisoarea pentru studenţi de laPiteşti.
Ieri deţinuţi politici,astăzi sfinţi ai închisorilor

Zdrobiţi în bătaie de călăi demo-nizaţi, supuşi unor torturi fizice şi psi-hice fără seamăn, cei mai mulţi dintrefoştii deţinuţi politici nu s-au lepădatde iubirea de patrie şi de credinţa creş-tină, ci, dimpotrivă, şi-au asumat cru-cea suferinţei şi martiriului, într-oepocă în care delictul neascultării deautorităţile statului era drastic pedep-sit. Părintele Iustin Pârvu, părinteleAdrian Făgeţeanu, Părintele ArseniePapacioc, Valeriu Gafencu (supranu-mit şi „Sfântul închisorilor”), Părinte-le Ilie Lăcătuşu, Părintele Daniil(Sandu Tudor), Elisabeta Rizea, Mir-cea Vulcănescu, Ioan Ianolide, VirgilMaxim, Radu Gyr, si multi din zone-le Aradului: Bej Teodor din Cintei,Arad, Arsenie Boca, Vata de Sus,Hunedoara, Ilarion Felea, Valea Bra-dului, Hunedoara, Flueras Ion, Chere-lus, Arad, Gornic Dimitrie, Iermata,Arad, Ioja Sinesie, Neagra, Arad siepiscopul Nicolae Popovici, sunt doarcâţiva dintre sfinţii pe care îi pomenimîn rugăciuni şi care ne oferă grabnicajutor în nevoile şi necazurile noastre.De-a lungul anilor, mulţi credin-cioşi au dat mărturie despre minunile

săvârşite prin intermediul sfinţilormucenici ai închisorilor comuniste. Întimp ce la moaştele Părintelui IlieLăcătuşu mii de oameni găsesc alina-rea necazurilor sau vindecarea bolilorincurabile, la mormântul părinteluiIustin se petrec minuni consemnatedeja în cărţi, moaştele sfinţilor de laAiud nu contenesc să izvorască mir,vorbindu-ne despre jertfă şi mărturisi-re. În anul 2010, părintele stareţ Evdo-chim de la Mănăstirea Sfântul Savadin Ţara Sfântă îi scria Părintelui Ius-tin despre buna mireasmă a acestormoaşte, vorbind despre „recunoaştereaşi proclamarea bisericească oficială amulţimii de Noi Mucenici românicare, prin mărturisirea tare a credinţeişi martiriul sângelui lor, au sfinţit întregpământul şi au slăvit Biserica Orto-doxă a lui Hristos.”De altfel, însuşi părintele Iustinspunea: “Avem această perioadă înistorie cu care ne putem duce în faţa luiDumnezeu cu icoanele acestor martiridin tot cuprinsul ţării, din toate puşcă-riile, martiri care îndeplinesc toate con-diţiile canonice necesare unei canoni-zări”.
În temniţele comunistes-a experimentat prăbuşirea, degradarea şianimalizarea omului
Nici un regim din trecut de la noinu şi-a făcut o mai bună reclamă decâtcomuniştii, nu a arătat că stă pe adevăr,că e justificat ştiintific, deci că e actualsi că ceilalţi sunt depăşiţi, inactuali şianacronici. Şi nimeni nu s-a înselat pesine, cum s-au înselat comuniştii. Astadin cauză că erau necredincioşi si cănici un har de sus n-a putut coborî casă-i lumineze. Erau autonomi şi la sin-gura lumină a minţii lor n-au pututmerge bine înainte.Mulţimea prea mare de deţinuţide la noi, precum şi apăsarea formi-dabilă a lor de o autoritate tiranică întemniţe, a făcut dovada până la ce gradde neomenie şi răutate poate ajun-ge omul care l-a părăsit pe Dum-nezeu şi a ajuns materialist si ateu.În temnitele noastre s-a experi-mentat limita maximă până la carerezistă omul apoi începe prăbusirea,degradarea, animalizarea lui.Nicăieri nu s-a arătat forţa spiritu-lui ca în temniţele noastre sub comu-nişti. Ea a fost imensă şi a depăsit totce se ştia până acum. Cu o masă de600 de calorii pe zi s-au menţinut miide oameni în Aiud mai mult de un an,unii până la un an şi şase luni.Cu o masă foarte scăzută cu careunii credeau că nu vor rezista decâtun an doi, au rezistat până la 11 ani.

Forţa spiritului a menţinut materia sănu moară în conditii atât de grele, cănimeni n-ar fi crezut că acest lucrueste posibil. Iar la această lipsă a ali-mentaţiei se adaugă lipsa căldurii, lipsaaerului însorit, căci erau obloane laferestre, lipsa preumblării, pedepsele,uneori absolut nemotivate, bătaia tutu-ror în unele perioade pentru intimida-re, insultele, ameninţările, apăsareapsihică şi uneori teroarea.Care fost puterea care a menţinutpe detinuţi în aceste conditii grele fărăsă înnebunească, fără să moară şi fărăsă-ţi piardă speranţele, dorul de viaţă,voioşia, bucuria şi echilibrul interior?E aici un mister. Nimeni nu ştiecum, dar trebuie să deducem că a fosto putere de sus care i-a întărit, o pute-re a lui Dumnezeu. Şi această puterele-a venit prin rugăciune. Cerul fiindîntunecat, nici un ajutor omenescnevăzând si neputând aştepta de nică-ieri, deţinuţii şi-au îndreptat toate pri-virile lor spre cer si rugăciunea lorfierbinte a deschis cerul. Harul luiDumnezeu, nevăzut, a curs peste ei şii-a întărit.Altfel, apreciind logic, toţi trebuiausă moară. Dimpotrivă, prin temniţăunii au fost salvaţi de la ratare, alţii s-au sfinţit, alţii au fost feriţi de a cădeaîn beznele păcatului, alţii asuprind şiei s-au convins de superioritatea creş-tinismului faţă de alte religii şi, cunos-cându-L pe Hristos L-au iubit şi autrecut la El cum a făcut admirabilulevreu Nicolae Steinhardt, care s-abotezat în temniţă.
Acţiunea comuniştilor pentru a crea “omul nou”
Comuniştii români au acţionat în

aceşti ani după mo delul sovietic şi
pentru a crea „omul nou”, construcţie
a socialismului. Consilierii bolşevici se
găseau în toate mini sterele. Se urmă-
rea inocularea în mintea oamenilor,
mai ales a tinerilor, a aşa-zisei misiuni
istorice a clasei muncitoare, idee care
reprezenta miezul în jurul căreia s-a
derulat întreg fenomenul represiunii.
Comunismul era considerat ca fiind
cea mai dreaptă dintre orânduirile
sociale. El trebuia să for meze binecu-
noscutul, dar greu de atins om
nou, care urma să aibă rolul de a înlă-
tura tot răul existent în lume, prin puri-
fi carea societăţii socialiste de elemen-
tele nocive.

Anul comemorativ Justinian
Patriarhul și al apărătorilor ortodoxiei
în timpul comunismului devine astfel
un bun prilej pentru Biserică de a cele-
bra memoria ca vector de înțelegere a
trecutului și de reafirmare a propriei
conștiințe martirice.Preot Vlad OneţCapelan la Penitenciarul Arad

1 basilica.ro
2 http://poruncaiubirii.agaton.ro
3 http://adevarul.ro/locale/alexan-dria/cosmarul-inchisorile-comuniste-detinutii-politici-primeau-felie-paine-zi-faceau-randul-firimituri-medicamen t e l e - l o r - u r i n a - s a l i v a -1_5548b384cfbe376e35ded27f/index.html
4 https://doxologia.ro/puncte-de-vedere/50-de-ani-de-la-gratierea-detinutilor-politici-din-romania
5 Pr. Nicolae Grebenea - Amintiridin întuneric
6 http://fericiticeiprigoniti.net/isto-r ia-pr igoanei /768-act iunea-comunistilor-pentru-a-crea-omul-nou
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Slujbele din perioada PostuluiMare sunt ca şi număr  la fel ca şislujbele mănăstireşti din timpuluiîntregului an bisericesc. Ceea ce ledeosebeşte este conţinutul lor maiarhaic în această perioadă sfântă apostului. Una dintre cele mai frecven-tate slujbe din această perioadă esteLiturghia darurilor mai înainte sfinţi-te care vine ca o cunună care com-pletează cultul vesperal al Bisericiinoastre, în această perioadă sfântă aPostului Mare.  Toate slujbele dinaceastă perioadă sfântă, încununatede oficierea Liturghiei Darurilor maiînainte sfinţite, pătrund întreaga fiin-ţă a omului şi-l conduce prin rugă-ciune, pocăinţă şi mărturisirea păca-telor, spre mântuirea în Hristos. Toţipsalmii, troparele, citirile şi rugăciu-nile, din această perioadă, sunt maibogate decât în orice perioadă dincuprinsul anului bisericesc. Despreaceastă Liturghie, atât de îndrăgită decredincioşi în această perioadă a Pos-tului Mare aş dori să prezint în câte-va rânduri un punct de vedere pri-vind istoria şi evoluţia slujbei.Sfânta Scriptură a Noului Testa-ment ne relatează în numeroase locuridovezi despre felul cum se practicacultul public, atât în vremea Mântui-torului Hristos, în Templul din Ieru-salim, cât şi în sinagogile din provin-cie (cf.Mt. 4, 23; 9, 35; Mc. 1, 21; 3,1; In. 6, 59 etc). Însă o rânduială com-pletă de la început şi până la sfârşit aoficiului Liturghiei creştine în vre-mea Mântuitorului şi a SfinţilorApostoli nu aflăm nicăieri în scrieri-le canonice ale Noului Testament.Aceasta, deoarece Sfinţii Apostoli aufost aceia care doar au schiţat-o înliniile mari şi în punctele sale funda-mentale. Cea mai veche mărturieeuharistică cu privire la Liturghie, o

aflăm în prima Epistolă către Corin-teni a Sfântului Apostol Pavel (cf. ICor. 11, 23-26), scrisă probabil cătresfârşitul anului 53. În primele secolecea mai completă Liturghie o găsimîn Cartea a VIII-a din ,,ConstituţiileSfinţilor Apostoli”, însă aceasta nueste privită ca o Liturghie uzuală, cica o culegere a unui autor anonim,care s-a folosit de diverse piese litur-gice mai vechi. În ea se poate constataaievea ecoul atâtor menţiuni, aluziişi pasaje liturgice cunoscute din lite-ratura veacurilor precedente, precumşi punctul de sprijin larg şi bogat alLiturghiilor ortodoxe de astăzi1.Cristalizarea Liturghiei, după tra-diţia bisericească, s-a făcut de cătreSfântul Apostol Iacov, la Ierusalim,unde a fost episcop timp de trei dece-nii. El a sistematizat, într-o Liturghiesintetică şi unitară, întregul materialliturgic scris şi strâns de Sfinţii Apos-toli care lucrau sub aceiaşi inspiraţiea Sfântului Duh. Istoria Liturghiei neprezintă deci, dovezi referitoare lafaptul că, fixarea Liturghiei a avut locla Ierusalim în vremea şi cu ostenea-la, primului episcop al Ierusalimului,

Sfântul Apostol Iacov, în primeledecenii ale păstoriei sale. De aceeaLiturgica Bisericii Răsăritene con-chide clar şi categoric cum că: ,,Litur-ghia Bisericii din Ierusalim a trebuitsă-şi ia chipul original, forma prinsăde la primul episcop al Ierusalimului,de la Apostolul Iacov, nu încape îndo-ială şi în acest înţeles, el se poatenumi autorul Liturghiei noastre. Deaceea, acelaşi autor o prezintă intitu-lată ca «Liturghia Bisericii din Ieru-salim» numită de regulă LiturghiaSfântului Iacov, fratele Domnului,Apostol şi întâiul episcop al Ierusali-mului”2. Aceasta este de fapt Litur-ghia mamă, din care s-au născut, puţinmai târziu, celelalte Liturghii bizanti-ne: ale Sfinţilor Vasile cel Mare, IoanGură de Aur şi Grigorie Dialogul.Liturghia Sfântului Iacov se serba îngenere în Biserica ierusalimiteanăpână în secolul VIII, când au fostintroduse aici Liturghiile Bisericiiconstantinopolitane3, al căror model şitip a fost Liturghia Sfântului Iacov,după cum am amintit mai sus.Liturghia Darurilor mai înaintesfinţite, a cărei rânduială a fost struc-

turată de Sfântul Grigorie Dialogul,papă al Romei, este şi ea o prescurta-re a Liturghiei Sfântului Iacov4. Cutoate că ea există încă din vremurileapostolice, primele mărturii pe care leavem cu privire la celebrarea Litur-ghiei Darurilor mai înainte sfinţite leîntâlnim în ,,Cronica Pascală” (617),precum şi la Sinodul Trulan (692),care a consacrat această rânduială,făcând-o obligatorie pentru întreagalume ortodoxă, dar limitând-o doar laPostul Mare: ,,Liturghia Darurilormai înainte sfinţite să se săvârşeascăîn toate zilele Sfintelor Păresimi,afară de zilele de sâmbătă, duminicăşi de ziua Sfintei Bunei-Vestiri”5. Dincanonul 52 al Sinodului Trulan, neputem da seama că Liturghia Daruri-lor mai înainte sfinţite era o Litur-ghie cunoscută de către toate Biseri-cile Ortodoxe şi probabil săvârşităpretutindeni. Adică, prin aceasta nedăm seama că ea îşi trage origineadin primele secole ale creştinismului.După Sfântul Simeon al Tesalonicu-lui: ,,Liturghia celor mai înainte sfin-ţite este din timpurile celor dintâi şi dela următorii Apostolilor, precum măr-turisesc şi rugăciunile ei. Această rân-duială, fiind din început, credem că cuadevărat este de la Apostoli aşezată ase face întru acest Post (al Patruzeci-mii), pentru ca să plângem şi în zile-le cele de plângere precum s-a zis şide alţii, să nu sărbătorim. Şi s-a hotă-rât de Părinţi ca această Liturghie să sesăvârşească la ora a IX-a (ora noastrăa 3-a după-amiază), păstrând cuaceasta şi hotarul postului, pentru amânca o dată pe zi, spre seară”6.După unele mărturii ale SfântuluiNichifor al Constantinopolului încămai din vechime Liturghia Darurilormai înainte sfinţite, se săvârşea întoate zilele de vineri şi miercuri de

peste an după cum şi la sărbătoareaÎnălţării Sfintei Cruci7. LiturghiaDarurilor mai înainte sfinţite a fosttipărită pentru prima oară la Roma înanul 1526, sub purtarea de grijă a luiDimitrie de Creta8. De aici, fără ainsista prea amănunţit asupra dateloristorice putem concluziona, că Litur-ghia Darurilor mai înainte sfinţite afost structurată şi pusă în rânduialădupă Liturghia Sfântului Iacov, epis-copul Ierusalimului, adică ea îşi areoriginea în vechea tradiţie ierusali-miteană. Protos.dr. Iustin Popovici
1 Pr. Petre Vintilescu, IstoriaLiturghiei în primele trei veacuri,Editura Nemira, Bucureşti, 2001, p.112-113.
2 Pr.prof. Mihail Bulacu, Litur-ghia catehumenilor şi cateheza înBiserica creştină primară a Ierusali-mului, în ,,Ortodoxia”, Anul XXXII(1980), nr. 4, octombrie-decembrie,p. 603-604. Vezi mai amănunţit la dr.Vasile Mitrofanovici, Liturghia Bise-ricii drept-credincioase răsăritene,Cernăuţi, 1909, p. 463-470.
3 Dr. Vasile Mitrofanovici şi cei-lalţi, Liturgica Bisericii Ortodoxe…,p. 515.
4 Ibidem, p. 661.
5 Vezi: canonul 52 al SinoduluiTrulan.
6 Badea Cireşanu,Tezaurul litur-gic al Sfintei Biserici Creştine Orto-doxe de Răsărit, Tomul III, Tipogra-fia Gutenberg, Bucureşti, 1912, p.224. Vezi şi dr. Vasile Mitrofanovicişi ceilalţi, op.cit., p. 669. 
7 Ioannou Fountouli, LiturghiaDarurilor mai înainte sfinţite, în,,Texte liturgice”, Tesalonic, 1978,,p. 8.
8 Ibidem, p. 9. 

Vremea Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite. Istoria şi evoluţia slujbei

Urmare din pagina 1Vedem cum de timpuriu înţelegeprofunzimea şi sensul suferinţei şiasumă rolul de mărturisitor şi luptătorca preot al lui Hristos. Suferinţa luiHristos pe Cruce devine izvor de pute-re pentru suferinţa omului.„Oricât am suferi pe pământ,niciodată şi în nici un chip nu vomumplea măsura suferinţelor lui IisusDomnul nostru. Va rămâne în carteavremii un veşnic şi suprem exemplude consolare, suferinţa şi patima Luipentru mântuirea noastră. Jertfa şiSuferinţa Lui este izvorul şi secretulpentru jertfa şi suferinţa noastră”2. Părintele Felea arată că lupta pen-tru Adevăr presupune o dinamică, oasumare a acţiunii în societate şiimplică iubirea  şi suferinţa. „A fi cre-dincios adevărului prin iubire (Efe-seni 4, 15) nu înseamnă numai o con-templare pasivă a lui Dumnezeu, cimai ales luptă neîncetată, mişcarecaritativă, dragoste necondiţionată şidezinteresată, împreunată cu fecundasuferinţă. Adevărul are afinitate cudragostea şi suferinţa”3. Observămcum relaţionează asceza cu mistica,theoria cu praxis-ul în misiunea Bise-ricii, în contextul diverselor acţiunisociale ale confesiunilor şi sectelor.Fără să nege importanţa theoriei,îndeamnă la praxis, la implicare socia-lă bazată pe iubire şi asumarea sufe-rinţei ca şi căi spre Adevăr.Părintele Felea s-a ridicat împotri-va oricărei forme de contestare a ade-vărului Evangheliei şi, mai ales, împo-

triva ideologiilor modernităţii, carecontestau viziunea creştină asupralumii şi vieţii sau o relativizau şi dis-torsionau. În 1931 lansează o critică laadresa filosofiei atee şi materialiste alui Nietzsche care viza răsturnareaordinii tradiţionale şi impunerea unuinou tip uman în istorie: supraomul.Împotriva pretenţiilor unor filosofi şioameni de ştiinţă atei, el aduce în dis-cuţie limitele cunoaşterii ştiinţifice, ati-tudine fundamentată pe rezultatele cer-cetării ştiinţifice şi pe caracterul detaină a universului creat de Dumnezeu.„este uşor să întorci tabla valorilor tra-diţionale, dar în numele cărui adevăr serăpeşte omului suportul religios-moral? A putut ştiinţa dovedi, sauîntrezări numai, că nu există Dumne-zeu, suflet sau nemurire? Savanţii demâna întâi au negat sau au confirmatacest lucru? Ultimele descoperiri şti-inţifice pot contribui cu ceva la detro-narea divinităţii sau la izgonirea sufle-tului din combinaţiile acestui universminunat şi plin de mister? (…) Ştiin-ţa constată că în lume şi viaţă existămulte taine şi întrevede altele şi maimulte şi mai minunate”4. Tocmai pen-tru a întrezării lumina din aceste taineale universului şi vieţii, omul are nevo-ie de religia şi morala creştină. Părin-tele Felea prezintă critic marile temeale gândirii lui Nietzsche cu privire lacreştinism, la făurirea supraomuluiprin contestarea ordinii şi principiilorcreştine din societatea tradiţională. Elprezintă comparativ consecinţele pecare le generează pentru umanitate

cele două „filosofii”, cea a lui Hristosşi cea a lui Nietzsche. „Hristos a cobo-rât şi a făptuit cele mai superioare prin-cipii de morală practică în lume,Nietzsche a adus dezastre care au cul-minat în flăcările războiului mondial şiîn acţiunea comunismului actual careîn numele „tuturor libertăţilor” exilea-ză la moarte sigură pe cei neîmpăcaţicu astfel de proceduri barbare. Iisus s-a săvârşit pe cruce, consacrându-şiopera şi privind iertător omenirea –Nietzsche a murit nebun, internat într-un azil de alienaţi după ce s-a socotitpe rând: diplomat, împărat şi zeu.Omule! „Ispiteşte duhurile”! Şi teîntreabă: pot aceste două nume să-şidiscute alături întâietatea în viitoareaorientare duhovnicească a umanităţii?Nu constituie acest fapt o nelegiuire, oneiertată impietate?”5. Părintele Feleasimţea virulenţa cu care curentelematerialismului ateu se răspândeau nudoar în Europa occidentală, ci şi înspaţiul românesc. El observă că o partea societăţii umane, tot mai seculariza-tă, acordă o atenţie mai mare princi-piilor lui Nietzsche şi ideologiilor năs-cute din acestea decât principiilorcreştinismului. De asemenea, observăcă în noua orientare a lumii, oameniirenunţă tot mai des la principiile Evan-gheliei. Mutaţiile survenite în Europaîn prima jumătate a secolului al XX-lea sunt generate de forţa materialis-mului, ateismului şi scientismului careîşi au cauzele, în mare măsură, în filo-sofia lui Nietzsche. Practic, orientareaumanităţii nu mai urmează principiile

Evangheliei. Deşi aceste idei sunt pre-tenţioase şi pot fi asimilate unei apo-logii înalte, părintele Felea le trece prinfiltrul teologic al gândirii şi le exprimăîn consens cu nivelul de înţelegere alcredincioşilor din vremea sa. Ideileteologice sau filosofice, concepţiilematerialiste şi cele ştiinţifice nu rămânîn abstract pentru părintele Felea, cisunt coborâte în planul vieţuirii coti-diene a omului. Aceste concepţii influ-enţează viaţa de zi cu zi a omului şi deaceea ele devin primejdioase. Eleschimbă ordinea Evangheliei lui Hris-tos cu dezordinea generată de autono-mia omului despărţit de Dumnezeu şide viaţa Bisericii. Mărturisirea părin-telui Felea izvorăşte din interiorul vie-ţii şi Tradiţiei Bisericii. El nu intră într-o luptă sterilă a ideilor privindlegitimitatea creştinismului în generalşi a Ortodoxiei în special, ci ia atitudi-ne cu valoare de mărturisire din inte-riorul vieţii şi experienţei Bisericii.Prin urmare, putem identifica în viaţalui o unitate între viaţa, experienţaBisericii, viaţa personală şi mărturisi-rea lui Hristos care iradiază din aceas-ta. La părintele Felea întâlnim o con-formitate între mărturisire şi viaţă,mărturisirea valorilor creştinismuluidevenind un modus vivendi desfăşuratîn Biserică şi lume.Teologia părintelui Felea este oteologie întrupată, o teologie trăită şiracordată nu numai la provocările lumiicontemporane lui, pe care le cunoşteadestul de bine, ci, mai ales la nevoilespirituale ale credincioşilor Bisericii,

vieţuitori în acea lume. El nu a conce-put teologia desprinsă de viaţa paro-hială, de complexul manifestărilor spi-ritual-cultice ale parohiei. A probatîntotdeauna teologia în cadrul vieţiicultice şi spirituale, confruntând-o cumanifestările, reacţiile, interogaţiile şicăutările spirituale ale creştinilor con-temporani lui. Mai mult, teologia pecare o  aprofundează a luat naştere încadrul vieţii şi ritmului parohial-culticşi sacramental. Astfel, putem vorbiîntr-un mod strict de relaţia preot-credincioşi în cazul părintelui profe-sor Felea, dar şi de relaţia Biserică-lume cu trimiteri speciale spre şcoalaromânească din perioada interbelicărelaţionată armonios cu valorilenetrecătoare ale Ortodoxiei. Teologiapărintelui Felea dobândeşte astfel odimensiune practică, eclesială, misio-nară şi pastorală din care transparepretutindeni filonul dogmatic, apo-logetic şi uneori mistic.
1 Pr. Il.V. Felea, Răstignirea şiÎnvierea, „Biserica şi Şcoala” an LVI(1932), nr. 18-19, p. 8.

2 Idem, Răstignirea şi Învierea,„Biserica şi Şcoala”  an LVI (1932),nr. 18-19, p. 9
3 Idem, Dragostea adevărului,„Biserica şi Şcoala”  an LVI (1932),nr. 17, p. 3
4 Idem, Hristos ori Nietzsche?„Biserica şi Şcoala”  an LV (1931), nr.35, p. 1
5 Idem, Hristos ori Nietzsche?„Biserica şi Şcoala” an LV (1931),nr. 35, p. 2. 

Preotul Profesor Ilarion V. Felea – teologie şi mărturisire în secolul al XX-lea
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Şedinţa anuală a Adunării Naţionale Bisericeşti
La Palatul Patriarhiei dinBucurești s-a desfășurat în 8 feb-ruarie 2017 ședința anuală aAdunării Naționale Bisericești.Patriarhul Daniel a prezidatlucrările.Ședința a fost deschisă de Părin-tele Patriarh care a apreciat eforturilefinanciare de susținere a opereisocial-filantropice a PatriarhieiRomâne în anul 2016, în contextulunui an dificil.Pentru susținerea întregii activ-ități de asistență socială și filantrop-ică, inclusiv cheltuielile de personalși de întreținere, și pentru sprijinireasinistraților, în anul 2016 la nivelulPatriarhiei Române s-au cheltuitaproape 96 milioane lei. Această

sumă indică un progres față de anultrecut, dar și un mare efort pentruanul 2016, a spus Preafericirea Sa.În continuare, lucrările au fostsuspendate, iar comisiile permanentes-au reunit și au întocmit referate.Acestea au fost prezentate ulteriorla reluarea lucrărilor.Au urmat luările de cuvânt alemembrilor ANB. Primul care a vor-bit a fost Acad. Ioan Aurel Pop, Rec-torul Universităţii Babeş-Bolyai dinCluj-Napoca. Domnia sa a prezentatrolul unificator și de semănător alarmoniei din Biserica OrtodoxăRomână.

Mai departe, profesorul DanielFonoage, unul din reprezentanțiimirenilor din Arhiepiscopia AlbaIuliei, a subliniat că Biserica trebuiesă își consolideze poziția de bastional valorilor creștine și morale. El asubliniat că Biserica are nevoie de opreoțime puternică al cărei glas sămângâie poporul.În cadrul întrunirii s-a aprobatapoi raportul general anual întocmitde Consiliul Național Bisericesc și s-au formulat propuneri pentru dez-voltarea activităților Bisericii în anul2017.La finalul ședinței, Preaferi-cirea Sa a mulțumit tuturor pentruimplicarea și buna cooperare înrealizarea operei social-filantrop-ice a Bisericii: Mulțumim cleruluiși credincioșilor care iubesc Bis-erica, lucrează pentru unitatea eiși în același timp simt bucuria

prezenței lui Hristos în sufletullor.Este o mare bucurie când vedemcă în ciuda dificultăților s-a mers cuîncredere în Dumnezeu, cu o bunăcooperare între clerici și mireni, șiam ajuns la rezultate frumoase, aadăugat Patriarhul României.Evenimentul a debutat cu slujbade Te-Deum oficiată de Preasfințit-ul Părinte Varlaam Ploieșteanul,Episcop vicar patriarhal, la Catedralade pe Colina Bucuriei. Răspunsurileliturgice au fost oferite de Grupulpsaltic Tronos al Catedralei Patri-arhale.

***Adunarea Naţională Biseri-cească este organismul central delib-erativ al Bisericii Ortodoxe Românepentru problemele administrative,sociale, culturale, economice şi pat-rimoniale. ANB este formată din toțiierarhii Sfântului Sinod și câte treireprezentanți (un cleric și doi mireni)de la fiecare eparhie.
În anul 2016 Biserica Ortodoxă Română a cheltuit în scop filantropic95.841.602 LEI
 Biserica Ortodoxă Română con-tinuă eforturile ei concrete de dimin-uare a sărăciei şi de ajutorare a per-soanelor defavorizate din societatearomânească, desfăşurând în acestsens proiecte şi activităţi cu caractersocial şi filantropic.

În eparhiile Bisericii OrtodoxeRomâne funcţionează 718 de insti-tuţii şi servicii sociale, dintre care:159 cantine sociale şi brutării, 38instituţii ce oferă servicii medicale şifarmacii, 93 centre de zi pentru copii,47 centre educaţionale, 12 centre dezi pentru vârstnici, 51 centre rezi-denţiale pentru vârstnici, 22 birouri deasistenţă socială şi centre comunitare,36 centre de tip familial, 40 grădiniţesociale şi after-school, 15 locuinţeprotejate, 65 centre de informare,consiliere şi resurse, o instituţie deînvăţământ pentru adulţi, 21 centrede urgenţă (pentru persoane fără adă-

post, victime ale violenţei domesticeşi ale traficului de persoane), 14 cam-pusuri de tabără şi alte 104 de insti-tuţii sociale.La nivelul eparhiilor BisericiiOrtodoxe Române se află în derulare617 de proiecte şi programe sociale,dintre care 451 finanţate din fonduriproprii, 74 cu finanţare publică, 15 cufinanţare externă şi 77 cu finanţaremixtă.În anul 2016 au beneficiat deasistenţă socială 80.116 persoane,dintre care: 27.961 copii dinașezămintele sociale ale BisericiiOrtodoxe Române, dar mai ales dinfamilii sărace şi fără posibilităţi deîntreţinere sau cu părinţi aflaţi lamuncă în străinătate, 5.359 persoanecu dizabilităţi (deficienţe de vorbire,vedere şi auz, consumatori dedroguri sau alte tipuri de depen-denţe, persoane infectate cu

HIV/SIDA etc.), peste 22.958 per-soane vârstnice din aşezămintele deprotecţie socială bisericeşti, din cen-trele sociale de tranzit şi adăposturide noapte, bătrâni singuri, nede-plasabili, abandonaţi de familie şicu grave probleme de sănătate,17.314 şomeri, adulți în dificultate,victime ale traficului de persoane,victime ale violenței familiale,deţinuţi eliberaţi, victime alecalamităților naturale şi aproximativ6.524 persoane din alte categoriisociale defavorizate.În anul 2016 eparhiile BisericiiOrtodoxe Române, prin birourilesocial-filantropice, au acordat aju-

toare financiare directe în valoarede 11.936.934 lei şi ajutoare mate-riale în valoare estimată de21.628.323 lei, la care se adaugăcheltuielile de salarizare şi între -ținere a instituțiilor și proiectelorsociale, precum și cheltuieli cu aju-torarea sinistraților, suma totalăcheltuită în scop social-filantropicfiind de 95.841.602 lei.
Noi hotărâri ale Sfântului Sinod privindviaţa Bisericii şi a Societăţii

 În ziua de 9 februarie 2017, înSala Sinodală din Reședința Patri-arhală, sub președinția PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel, a avut locședința de lucru a Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române, în cadrulcăreia au fost luate următoarelehotărâri:• Binecuvântarea și sprijinireaorganizării la nivel naţional a Marşu-lui pentru viaţă 2017 – „Ajută mamaşi copilul. Ei depind de tine”. Acesteveniment se va desfăşura în după-amiaza zilei de sâmbătă, 25 martie2017 (sărbătoarea Bunei Vestiri). Prinacest eveniment se mărturisesc, lanivelul tuturor eparhiilor PatriarhieiRomâne, valorile familiei creștinetradiționale.• Aprobarea unor măsuri sporitepentru asigurarea desfășurării în lin-iște a slujbelor religioase, protejatăde dispozițiile art. 381 din Codulpenal care sancționează cu închisoaresau amendă „împiedicarea sau tulbu-rarea liberei exercitări a ritualuluiunui cult religios care este organizatși funcționează potrivit legii”, pre-cum și de dispozițiile legale caresancționează tulburarea liniștii pub-lice.• Punerea în aplicare cu strictețede către unitățile de cult a normelorlegale privind protecția și prevenireaincendiilor în lăcașurile de cult, pre-cum și protejarea monumenteloristorice.• În contextul fenomenului emi-grației actuale, Sfântul Sinodal Bis-ericii Ortodoxe Române îi îndeamnăpe toți părinții care lucrează înstrăinătate fie să ia copiii cu ei, fie săse întoarcă acasă la copii, întrucâtaceștia suferă în mod deosebit dincauza lipsei prezenței fizice și afec-tive a părinților.• Sfântul Sinod îndeamnă la rugă-ciune, dialog și coresponsabilitatesocială pentru a fi depășite stările con-flictuale din societatea de azi. 

Comunicate ale Biroului de presă al Patriarhiei Române

Patriarhia Română privește cuîngrijorare demersurile legate deeventuala oficializare a așa-zisului„parteneriat civil”, acțiuni materia-lizate într-un proiect de lege aflat înacest moment pe agenda CamereiDeputaților.Considerăm că instituționaliza-rea unei forme alternative de familieeste contrară credinţei creştine şi tra-diției poporului român, cu posibileconsecinţe grave pentru viaţa mora-lă, familială şi socială a acestuia.Din punct de vedere creștin, darși constituțional, cu excepția ado-pției și a înrudirii de sânge, familiase naște exclusiv prin căsătoria din-tre un bărbat şi o femeie. Partene-riatul civil nu ar face decât să încu-rajeze concubinajul și să

deresponsabilizeze pe cei doi par-teneri în detrimentul mamei și alcopilului. Mai precis, cadrul legalcare protejează în mod optim „cre-șterea, educația şi instruirea copii-lor” este doar familia (art. 48, al. 1din Constituția României).Încercările de redefinire a fami-liei naturale şi tradiționale, confir-mată moral și legislativ de-a lungulistoriei umanității, par să facă partedintr-o agendă ideologică care dis-creditează valorile și binefacerilesociale ale familiei.Biserica Ortodoxă Română vacontinua să apere și să promovezevalorile fundamentale ale familieitradiţionale, benefice pentru pre-zentul şi viitorul societăţii româ-neşti.

Poziția Bisericii Ortodoxe Române față de ,,Parteneriatul civil”



SLUJIRI CHIRIARHALE
Praznicul ÎntâmpinăriiDomnului la MănăstireaHodoş-Bodrog

În ziua praznicului ÎntâmpinăriiDomnului, 2 februarie 2017, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a săvârşit Sfânta Litur-ghie arhierească în biserica nouă aMănăstirii Hodoş-Bodrog. Chiriarhul afost întâmpinat cu multă bucurie deobştea sfintei mănăstiri şi numărul marede credincioşi care frecventează aceastăstrăveche vatră monahală.În cuvântul de învăţătură pus subtitlul ,,Împlinirea Legii” (cf. Luca 2;Evr. 2), Chiriarhul a arătat legătura din-tre Vechiul şi Noul Testament prin lumi-na învăţăturii mântuitoare şi jertfa răs-cumpărătoare a Domnului, acesteacuprinse în rostul dovedit de DreptulSimeon şi Prorociţa Ana în evenimen-tul prăznuit.Preotului Ioan Gaga, Înaltpreas-finţia Sa i-a oferit distincţia de iconomstavrofor.La finalul slujbei, părintele protos.Grigorie Timiş, stareţul mănăstirii, amulţumit Ierarhului pentru prezenţa înmijlocul obştii, dar şi pentru bucuriaoferită numeroşilor pelerini prezenţiprin slujirea Sfintei Liturghii, adresândÎnaltpreasfinţiei Sale urări de viaţăîndelungată, sănătate şi realizări bogateîn slujirea eparhiei.
Prima duminică din Triod în ParohiaArad-Şega I

În duminica a 33-a după Rusalii (aVameşului şi a Fariseului), Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, a săvârşitSfânta Liturghie în biserica cu hramul,,Pogorârea Duhului Sfânt” a ParohieiArad – Şega I, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi. Din sobor au făcutparte şi părintele Silviu-Nicolae Faur,consilier administrativ-bisericesc şiarhid. Tiberiu Ardelean.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Rugăci-unea bineprimită” (cf. II Tim. 12; Luca18) – ca dar sfânt cu care este înzestratcreştinul spre înălţarea la cele spirituale.Este totdeauna primită eficacitateadiferind potrivit coordonatelor pe carese aşează, adică în echilibrul trebuinţeloromeneşti ca şi al dreptăţii dumnezeieşti.Învăţătura şi morala creştină călăuzeşterugăciunea adevărată în comuniuneaBisericii. De aceea, în toate împre-jurările vieţii individuale şi colective,practicare ei, pe care o recomandămereu Biserica, aduce mult folos. Vre-mea Triodului, începând cu Pildavameşului şi a fariseului din Evanghe-lia duminicală, este grăitoare în priv-inţa modului de a ne ruga, a mai adău-gat Înaltpreasfinţia Sa.În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, a hirotonitpe tânărul teolog Andrei Zadic, fiuduhovnicesc al acestei parohii, întru dia-con.Părintele paroh Aurel Bonchiş amulţumit Chiriarhului pentru prezenţa şislujirea Sfintei Liturghii în această bis-erică parohială şi pentru binecuvântareaoferită credincioşilor la început deTriod.Răspunsurile liturgice au fost datede corul parohiei.Câteva date istorice despre biseri-ca parohialăPentru început am dori să amintimcă un rol cu totul deosebit pentruobţinerea locului de zidire a bisericii

de la Primăria municipiului Arad, cât şipentru înzestrarea noii parohii cupământ, l-a avut Episcopul AraduluiGrigorie Comşa, care a urmărit deaproape bunul mers al lucrărilor. Deasemenea, este de amintit aportuldeosebit al Protopopului TraianVăţianu şi a preoţilor C. Turicu şi Flo-rea Codreanu, care au ostenit pentruzidirea bisericii, până la instalarea celuidintâi preot al parohiei: Pr. Ilarion V.Felea la 1 septembrie 1930.Piatra de temelie s-a pus lapraznicul Rusaliilor din anul 1930,prilej cu care a fost ales şi hramul:,,Pogorârea Duhului Sfânt’’, iar întoamna aceluiaşi an, la prazniculÎnălţării Sfintei Cruci, s-au sfinţit crucilecare s-au aşezat pe turnurile bisericii,aceasta fiind ridicată în roşu. Bisericaa fost zidită după planurile arhitecţilorFrancisc Eberlein şi Ferdinand Wes-sely, aceştia fiind şi constructorii careau câştigat licitaţia de zidire a ei. Bis-erica are formă de cruce, iar în parteade apus două turle, după forma celor dela Catedrala mitropolitană din Sibiu.Lungimea bisericii este de 25 m,lăţimea la abside este de 14 m, iarînălţimea turlelor de 28 de m. Bisericaeste construită din cărămidă,beton şifier. Biserica s-a pictat în anul 1934 decătre profesorul Iulian Toader din Arad,fiind repictată în 1983 de către pictorulC. Bălănescu din Craiova, în tehnicătempera, fiind restaurată în 2007. Din-tre preoţii de seamă care au slujit înaceastă biserică, amintim pe: Pr. Ilar-ion V. Felea (1930-1939); Pr. DemianTudor (1939-1942); Pr. Gheorghe Liţiu(1942-1949); Pr. Traian Cibian (1949-1950); Pr. Emil Tomşa (1950-1953);Pr. Emilian Benţa (1953-1959); Pr.Axente Cadea (1959-1979); Pr. IoanHornea (1979-1997).
Popas duhovnicesc la Spitalul Clinic dinMunicipiul Arad

În Duminica a 34-a după Rusalii (aîntoarcerii Fiului risipitor),Chiriarhularădean, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei, a efectuat unpopas de suflet în mijlocul bolnavilorinternaţi în Spitalul Clinic din Munici-pal Arad.Preotul Dan Magda, bolnavii şi per-sonalul medical de la Spitalul ClinicMunicipal Arad, Secţia Boli Croniceprecum şi credincioşii din zonă care vinsă se roage în paraclisul, purtând hramul,,Sfântul Arhidiacon Ştefan”, l-auîntâmpinat cu multă bucurieduhovnicească pe ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, care a oficiat aici Sfân-ta Liturghie arhierească.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a avut ca temă ,,Calea îndrep-tării” (cf.citirilor scripturistice aleduminicii: I Cor. 6; Lc. 15), adică aîntoarcerii fiului risipitor. Este analizareaabaterii de la îndeplinirea îndatoririlorcopiilor faţă de părinţi ca oglindire acelor faţă de Dumnezeu şi conştienti-zarea acesteia în urma încercărilor vieţii,mai ales a celei spirituale. Aceasta pen-tru găsirea puterii de refacere a fiinţeiomeneşti spre integrarea în comuniuneadorită. În pregătirea intrării în PostulMare pilda duminicală îndeamnă lamărturisire şi pocăinţă, îndreptareapurtării fiecăruia şi realizarea atmosfer-ei de înţelegere în familie şi societatefiind necesară tuturor, a subliniat Ier-arhul.Aflat în imediata vecinătate a Cen-trului eparhial, imobilul care deserveşteunitatea spitalicească este proprietateaArhiepiscopiei Aradului, construit înanul 1912, în timpul arhipăstoririi epis-copului Ioan Ignatie Papp, pentru a servica internat diecezan al Şcolii de Fete.

Situat în încintă, paraclisul existent aicieste de aceiaşi vârstă cu spitalul şi dupăanul 1990 a fost redat destinaţiei iniţiale,aceea de locaş de cult, fiind deservit depreoţii cu activitate social- caritativăcare deservesc spitalele municipiuluiArad. În fiecare an ÎnaltpreasfinţitulTimotei a inclus în itinerarul pastoral ovizită canonică la acest aşezământ legatdintru început de Eparhia arădeană.Pentru osteneală, dar şi pentru per-manenta purtare de grijă, părintele DanMagda, deservent al acestei unităţi san-itare, a mulţumit Chiriarhului în numeleconducerii instituției, al credincioşilorprezenți cât și în nume personal.
Slujire arhierească laSpitalul Municipal dinArad
În cea de-a treia duminică din Triod,a Înfricoşătoarei Judecăţi, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a slujit Sfânta Liturghie înbiserica pusă sub ocrotirea Sfintei Cuv.Teodora de la Sihla şi a Sfântului IerarhIosif cel Nou de la Partoş, din incintaSpitalului Municipal din Arad, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi.Prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale a prilejuitun moment de bucurie şi în acelaşi timpde mângâiere atât pentru bolnavii dinacest spital, cât şi pentru credincioşiicare frecventează acest locaş de rugă-ciune. La Sfânta Liturghie au participatşi ctitorii bisericii din cadrul spitaluluiprecum şi membri din cadrul person-alului medical.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Fericiţi cei milostivi” (cf. Matei 5, 7 şia pericopelor scripturistice aleduminicii: Matei 25; I Cor. 8; 9), Chiri-arhul a arătat că adesea omul gândeştela sfârşitul său sau al lumii dar de ceeace trebuie ţinut seamă e judecata asupraa tot ceea ce face, bine sau rău, şi aceas-ta nu doar parţial ci în întregul semnifi-caţiei. Fiecare om e supus păcatuluifăcând o judecată părtinitoare dar numaiDumnezeu are dreptatea absolută. De laEl vine şi iertarea şi reintegrarea în ceeace fiinţa omenească a primit de laînceput; totul pentru iubirea milostivădumnezeiască faţă de cei ce se strădui-esc pentru urmarea ei. De aceea peri-copa evanghelică a zilei stăruie asuprafaptului de a tinde mereu spreasemănarea cu Dumnezeu. Asupraacestuia dă tâlcuirea necesară şi Caza-nia duminicală în sensul că ÎnfricoşataJudecată a lui Dumnezeu nu se opreştedoar la răul făcut ci priveşte şi binelenesăvârşit, a subliniat Ierarhul.Preotul Rovin Petruşe a mulţumitChiriarhului pentru bucuria prilejuităatât bolnavilor cât şi credincioşilor careau fost prezenţi la Sfânta Liturghie.
Duminica dinaintea Postului Mare în Parohia Arad-Grădişte 
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, în DuminicaIzgonirii lui Adam din Rai (a lăsatuluisec de brânză), a slujit Sfânta Liturghiearhierească în Parohia Arad-Grădişte,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni, din care au făcut parte: Pr. MihaiOctavian Blaj, consilier economic laCentrul eparhial şi paroh, Pr. ViorelRoja, Pr. pensionar Gorea Teodor, Pr.pensionar Viorel Merluşcă, Pr. IosifToma (Sfatul Frăţesc al Oastei Dom-nului – Sibiu), Ierom. Pimen Lupu(Certege – Jud Alba), pr. Ionel Marini(Teiuş), arhid. Tiberiu Ardelean, diac.Călin Teuca şi diac. Andrei Zadic.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Armeleluminii” (cf.citirilor scripturistice: Rom.13; 14 şi Matei 6), adică ale virtuţilor

trebuitoare în lupta împotriva întuner-icului, înţelegând răul, păcatul şimoartea. Omul creat spre bine darnefăcându-l prin neascultarea de Dum-nezeu a alunecat din acesta spre răutate.Pentru a recâştiga raiul din care a fostalungat trebuie să poarte un războinevăzut împotriva a tot ceea ce este rău.Sfântul şi Marele Post ce începe estevremea potrivită pentru împlinirea înda-toririlor creştineşti. Tocmai în această zieste pomenită Sfânta Mc. Fotini, femeiasamarineancă, ce a primit învăţăturaMântuitorului la fântâna lui Iacob (dupăDuminica a 5-a după Paşti), numele eiamintind lumina, e o pildă de ascultarespre urmare. Pentru membrii OasteiDomnului, panoplia (armura) luminiieste cea care trebuie să o reprezinte spretot binele, a subliniat ÎnaltpreasfinţiaSa. După Sfânta Liturghie, Chiriarhularădean a săvârşit slujba de parastaspentru fostul preşedinte al Oastei Dom-nului – Moise Velescu – de la a cărui tre-cere la cele veşnice s-au scurs 9 ani. Aufost pomeniţi cu aceasta ocazie şi ceilalţiînaintaşi ai Oastei vrednici de pomenire:pr. Iosif Trifa, Ioan Marini, Traian Dorz.În după-amiaza zilei, în bisericaparohială Grădişte I, începând cu orele15.00, părinţii şi fraţii Oastei Domnuluis-au întâlnit pentru adunarea comemo-rativă dedicată înaintaşului arădean,adunare la care a participat şi IPS Tim-otei. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Saa vorbit participanţilor în contextualprogramului adunării, referindu-se laactivitatea lui Moise Velescu, subliniindtotodată legătura celor de faţă, adică apărinţilor, fraţilor şi surorilor cu citirilescripturistice ale zilei, îndemnând lastrădanie continuă în unitatea Bisericiispre împlinirea celor de folos întregiiobşti, potrivit rânduielilor de totdeauna.Alături de credincioşi din judeţulnostru au participat la acest evenimentşi din alte părţi ale ţării (Sibiu, Deva,Alba, Iaşi, Teiuş, Cluj, Galaţi, Tim-işoara).
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Pelerinaj la MănăstireaArad-Gai, cu deţinuteledin Penitenciarul Arad
Ziua de 3 februarie 2017, prinbinecuvântarea IPS Timotei Seviciu,Ariepiscop al Aradului, a fost o zi dealeasă prețuire pentru un grup de 15femei, deţinute, de la PenitenciarulArad, Secţia Exterioară, coordonate decătre preotul capelan al PenitenciaruluiArad, Vlad Oneț, alături de angajați aiServiciului Educație și Asistență Psi-hosocială, care au asigurat buna des-fășurare a pelerinajului de la MănăstireaSfântul Simeon Stâlpnicul Arad-Gai.Din momentul ajungerii în Mănă-stirea Arad-Gai, pelerinii au fost aștep-tați de către maica Lavrentia, ghid șiviețuitoare a mănăstirii, care ne-aistorisit că Mănăstirea Gai a fost ridicatăîntre anii 1760-1762 de către episcopulSinesie Jivanovici (1751-1768) pentruveșnica sa pomenire și pentru a fifolosită de urmașii săi în scaunul epis-copal al Aradului. Mănăstirea se înfățișaca un ansamblu alcătuit dintr-un conac,reședinta episcopului, o biserică șianexe gospodărești. Conacul a avutfuncția de reședință de vară, pentru epis-copii Aradului. Biserica a constituit unlăcas de cult și închinare pentru credin-cioșii din apropiere. Această așezaremonastică fiind prima mănăstire demaici din această parte de țară.În incinta Mănăstirii Arad-Gai, aufost vizitate toate lăcaşurile de cult, unde

deținutele au participat la rugăciuneîmpreună cu preotul Vlad Oneț.Vizita la Mănăstirea Arad-Gai a fostîncheiată cu o agapă creştină.Pe această cale aducem mulțumiriArhiepiscopiei Aradului, păstorită deIPS Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului pentru aleasa prețuire și grijăpe care a manifestat-o în cursul anilorpentru persoanele private de libertateaflate în Penitenciarul din Arad.Mulțumire aducem și maicii Starețestavrofora Magdalena Borteș împreunăcu tot soborul viețuitoarelor de la Mănă-stirea Arad-Gai.
Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei – 41 de ani deslujire arhierească

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, aniverseazămiercuri, 8 februarie 2017, patruzeci șiunu de ani de la primirea arhieriei. Cuacest prilej, Patriarhul României i-aadresat Înaltpreasfinţiei Sale un mesajde felicitare.Seviciu Timotei s-a născut la 4 iunie1936 în Timișoara, primind la boteznumele de Traian. A studiat la LiceulDiaconovici Loga din Timișoara, laInstitutul Teologic Universitar dinBucurești (1953-1957). A devenit doc-tor în teologie în anul 1972; a absolvitstudii de specializare la Facultatea deTeologie Protestantă din Neuchâtel(1967), la Institutul Ecumenic de laBossey (1967-1968) și la Facultatea deTeologie din Fribourg (1971-1972).În perioada 1960-1961 a activat caprofesor la Seminarul Teologic dinCaransebeș; a fost secretar eparhial laArad (1961-1962) și Timișoara (1962-1968); Între 1968-1975 a fost vicaradministrativ al Arhiepiscopiei Tim-ișoarei și Caransebeșului. În 1968 a fosthirotonit preot, iar în 1969, tuns în mon-ahism la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, cunumele Timotei, și hirotesit arhimandritîn 1970.În data de 15 decembrie 1975 a fostales Episcop-vicar al ArhiepiscopieiTimișoarei și Caransebeșului, cu titlulLugojanul, iar în data de 8 februarie1976 a fost hirotonit arhiereu.A fost ales Episcop al Aradului în30 septembrie 1984 (înscăunat la 2decembrie 1984). În anul 2009, în datade 28 noiembrie, a fost ridicat la dem-nitatea de Arhiepiscop al ArhiepiscopieiAradului.
Prilej de bucurie la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad

În viața fiecărei instituții academiceprilejurile de bucurie sunt marcate deîmpliniri diverse. Între acestea senumără performanțele fie ale stu-denților, odată cu susținerea lucrărilor definalizare a studiilor, fie ale cadrelordidactice, prin accederea acestora întreptele superioare academice. Eleevocă un efort de cunoaștere și cercetarecare au fost întreprinse până la unmoment dat și care primesc, prin aces-te distincții, aprecierea comunității.Un astfel de eveniment de bucuries-a petrecut la Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrulUniversității „Aurel Vlaicu” din Arad înziua de 8 februarie a.c., unde, cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Arhiepis-cop Timotei Seviciu, s-a desfășurat exa-menul pentru obtinerea postului deprofesor universitar la disciplineleTeologie Morală și Spiritualitate Orto-doxă, Etica procreaţiei şi transplantulde organe. La acest concurs s-a înscriscolegul nostru, conferențiar doctor pr.Vasile Vlad. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Cu acest prilej a fost convocatăComisia de evaluare formată dinpreacucernicii părinți profesori: dr.Cristinel Ioja, în calitate de președinte,alături de următorii membri: dr. ŞtefanBuchiu (Universitatea Bucureşti); dr.Ştefan Iloaie (Universitatea „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca); dr. CristinelTeşu (Universitatea „Alexandru IoanCuza” din Iaşi) și dr. DumitruMegheşan (Universitatea din Oradea).Părintele decan Cristinel Ioja a salu-tat efortul celor din comisie de a fi ală-turi, evidențiind bunele colaborări întreFacultatea de Teologie Ortodoxă dinArad și facultățile pe care aceștia lereprezintă, punctând faptul că întregcorpul profesoral cât și studenții Fac-ultății arădene se simt onorați pentruaceastă distinsă prezență. Înfățișândapoi cadrul legal respectat în desfășu-rarea acestui examen, preacucernicia saa creionat câteva aspecte din activitateapărintelui candidat, ca unul care s-a evi-dențiat, în cei 25 de ani de prezență lacatedră, prin rigurozitatea cercetării,coerența dintre ceea ce se predă și măr-turia propriei vieți, precum și bunarelație de colegialitate manifestată fațăde colegi, cât și prestanța de care dădovadă la orele de curs. A urmat prezentarea dezvoltăriicarierei, de către părintele Vasile Vlad.Acesta a evidențiat cele cinci direcţiide cercetare teologică întreprinse pânăacum: dimensiunea eclezială (liturgi-co-sacramentală) a Teologiei Morale;dimensiunea filocalico-isihastă a Teolo-giei Morale; abordarea și asumarealumii și a gândirii (post)moderne pecooronatele teologiei patristicerăsăritene; deschiderea ecumenică aTeologiei Morale; problemele de bioet-ică născute din noua cunoaștere med-icală cu impact nemijlocit asupradimensiunii morale a vieții creștine. După aceasta a urmat sesiunea dedialog în care au fost dezbătute uneledintre temele avansate în prezentare. Înurma deliberării comisiei, aceasta a con-statat faptul că candidatul dovedeștecele mai bune performanţe, acordân-du-i-se titlul de profesor. După comunicarea acestui rezultatpreședintele comisiei, în calitatea sa dedecan, a reliefat momentul de bucuriepe care-l trăiește acum această instituțieacademică, prin care se consolidează șimai mult corpul profesoral al teologieiarădene. La rându-i, părintele Vasile Vlad amulțumit lui Dumnezeu, apoi întregiisale familii, care l-a sprijinit în tot acesttimp, adăugându-i aici pe ÎPS Arhiepis-cop Timotei și pe colegii de la facultate,mulțumindu-le și lor pentru susținereamanifestată mereu.
Săptămână duhovnicească în Parohia Rogoz de Beliu,Filia Stoineşti

În perioada 6 – 12 februarie 2017,în biserica din satul Stoineşti, filie laparohia Rogoz de Beliu, au avut locseri duhovniceşti care au adus multăbucurie în sufletele credincioşilor dincomunitate.În fiecare seara, începând cu orele18:00 s-a săvârşit Paraclisul MaiciiDomnului împreună cu citiri dinPsaltire, iar la final a urmat un cuvânt deînvăţătură. Printre invitaţi au fost maimulţi preoţi şi cântăreţi, dintre carepărintele Radu Bele, de la parohiaBochia, părintele Sorin Streulea, de laparohia Ciunteşti şi părintele GabrielStreulea, de la parohia Şilindia.Săptămâna duhovnicească s-aîncheiat duminică seara, 12 februarie,când de la orele 17:00 s-a săvârşit sluj-

ba Sfinţirii apei celei mici împreună cuParaclisul Maicii Domnului. Seara afost împodobită cu prezenţa icoaneiMaicii Domnului “Paramythia”(Mângâietoarea), adusă de la parohiaŞilindia de către părintele GabrielStreulea. Credincioşii au primit cubucurie icoana Maicii Domnului care afost adusă în biserica din Stoineşti înglasul clopotului şi pusă spre închinaretuturor celor care au dorit să iamângâiere de la Mângâietoarea şiMaica Cerului. La finalul slujbei, părin-tele Gabriel Streulea a rostit un frumoscuvânt de învăţătură pentru întărirea încredinţă a credincioşilor şi punerea înpractică a învăţăturilor evanghelice.În finalul serii, părintele parohOvidiu Oprişa a mulţumit preoţilor slu-jitori care au fost prezenţi la acest eveni-ment plin de încărcătură duhovniceascăşi care au contribuit prin slujire, princântări bisericeşti, prin cuvinte deînvăţătură şi prin aducerea icoaneiMaicii Domnului “Paramythia”(Mângâietoarea). Părintele paroh amulţumit şi credincioşilor din comuni-tatea încredinţată, pentru faptul că aufost prezenţi în număr mare în fiecareseară, arătând că sunt receptivi şi iubitoride activităţile bisericeşti.
Acţiune social-filantropică la margineaMunicipiului Arad

Joi, 16 februarie 2017 SectorulSocial al Arhiepiscopiei Aradului, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Arhiepiscopul Aradului,a desfășurat o activitate filantropică înParohia Ortodoxă Arad Ceala. Au fostoferite 30 de pachete cu alimente famili-ilor nevoiașe, cu mai mulți copii, celorcu venituri reduse și în special celorbolnavi. Aproape toate pachetele au fostduse la domiciliul beneficiarilor prinpurtarea de grijă a părintelui DorinAlexandru Cicirean parohul acestei bis-erici din anul 1997. Cu această ocazie,părintele paroh a adus un cuvânt demângâiere și de întărire în credință eno-riașilor cercetați, asigurându-i de toatădragostea părintească.Pachetele au fost distribuite prinevidența Centrului de IncluziuneSocială, în cadrul programului „MasaBucuriei” un proiect al PatriarhieiRomâne în parteneriat cu Selgros Cash& Carry.
Evocarea apărătorilorOrtodoxiei în ParohiaSecusigiu

Preoții din cadrul cercului pastoral-misionar nr. 5 Vinga, coordonaţi depărintele Horea Ştefan, s-au întâlnitduminică, 19 februarie 2017, în ParohiaSecusigiu, Protopopiatul Arad, păstorităde părintele coordonator. În cadrul întâl-nirii, la început, s-a săvârşit slujbaVecerniei, la care au participat pe lângăpreoţii din cercul pastoral misionar,Părintele dr. Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Aradului șipărintele Flavius Petcuț, protopopulAradului. După slujirea Vecerniei, corulde copii al Școlii Gimnaziale din local-itate, condus de doamna învățătoareLavinia Barbu, a prezentat un frumosbuchet de cântări religioase.De asemenea, corul bisericii dinSecusigiu, condus de domnul profesorMircea Buta, fiu al satului, a prezentatun program de câteva cântări bisericești.În contextul:,,Anului omagial aliconarilor şi pictorilor biseri ceştişi Anul comemorativ Justinian Patri-arhul şi al apărătorilor Ortodoxiei întimpul comunismului în PatriarhiaRomână “ a avut loc o video-proiecțieavând ca puncte de prezentare, închiso-rile comuniste Jilava, Aiud, Gherla și

Văcărești precum si preoții marturisitoricare au pătimit în aceste închisori. Dupăvideo proiectarea prezentată de părintelecoordonator Horia Ștefan, părintele Pet-rică Ungur de la parohia Felnac a susțin-ut referatul cu tema ,,Preoți mărturisi-tori în închisorile comuniste’’, unde aevidențiat câteva personalități de preoțiși ierarhi care au suferit în închisorilecomuniste. După susținerea referatului,a luat cuvântul domnul Doru Sinaci,directorul Centului Cultural JudețeanArad, care la rândul său a evidențiat,personalități, preoți, din județul Aradcare au trecut prin calvarul închisorilorcomuniste mărturisind credința în Hris-tos. La final, Preacuviosul PărinteIustin, delegat al ÎnaltpreasfințituluiPărinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopal Aradului, a transmis binecuvântareaierarhului, mulțumindu-i și felicitându-l pe părintele paroh pentru frumoasainițiativă de a organiza un astfel deeveniment, care răspunde chemăriiSfântului Sinod pentru anul acesta oma-gial, dedicat apărătorilor Ortodoxiei întimpul comunismuluiPărintele paroh a mulțumit tuturorcelor din prezidiu, precum și celor careau luat parte la această frumoasă man-ifestare cultural – duhovnicească.La eveniment au fost prezențimembri ai conducerii centrale și locale.Toți cei prezenți în biserică au luatparte la masa organizată la Primăria dinlocalitate.
Activitate metodică aprofesorilor de religiedin Arad
Joi, 23 februarie 2017, la ColegiulTehnologic de Industrie AlimentarăArad a avut loc activitatea metodică cutematica –„Predarea disciplinei Religieprin utilizarea softurilor educaționale”,destinată profesorilor care predauReligie ortodoxă, ciclul liceal. Activi-tatea demonstrativă a fost susținută decătre d-na prof. Țolea Florina, la cl. aXI-a. Au fost prezenţi alături de profe-sorii de religie, arhid. prof. Florin Sirca,inspector şcolar de specialitate, prof.Sinaci Maria, responsabil cerc, protos.dr. Iustin Popovici, consilier cultural încadrul Arhiepiscopiei Aradului, dinîncredinţarea Înaltpreasfinţitului Tim-otei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.Pentru început, d-na prof. ȚoleaFlorina a susținut lecția demonstrativăcu titlul „Semnificația așezării sfinteloricoane în biserică”, în care a urmărit, pede-o parte, consolidarea cunoștințelordespre icoana creștină și semnificațiaei dogmatică, cultică și morală, prinaudierea unor referate citite de cătreelevi, iar pe de altă parte, folosindu-sede aplicație interactivă intitulată „Sfân-ta Biserică- poartă către cer”, le-aprezentat elevilor un tur virtual al uneibiserici, arătându-le cele trei părți com-ponente ale bisericii (pronaos, naos șialtar), icoanele prezente în fiecare din-tre aceste părți, precum și semnificațiaașezării icoanelor în Sfânta Biserică.Pentru fixarea noilor cunoștințe, eleviiau utilizat atât fișe de lucru , cât și sof-tul educațional, recurgând la rezolvareaunor sarcini individuale de muncă. Aurmat partea de analiză a activităţiididactice şi o dezbatere în legătură cuutilizarea mijloacelor moderne în actulde predare/învăţare/evaluare la orelede religie. Părintele consilier dr. IustinPopovici și-a exprimat mulțumirea fațăde cele prezentate în prima parte a activ-ității metodice și i-a asigurat pe toți pro-fesorii de Religie, de toată deschidereaşi susţinerea din partea CentruluiEparhial, încurajându-i pe mai departela mărturisirea lui Hristos în școlile șiparohiile în care își desfășoară activi-

tatea. Felicitând-o pe d-na prof. ȚoleaFlorina, mai mulţi profesori au argu-mentat în favoarea unui demers didac-tic, apelând la facilităţile oferite demijloacele moderne, astfel încât lecţiilesă fie atractive pentru elevi şi cu max-imă eficienţă în procesul depredare/învăţare. Propovăduirea valo-rilor creştine se poate face şi prin uti-lizarea noilor tehnologii de comunicareşi mass-media. Inspectorul de speciali-tate, diac. prof. Florin Sirca, a îndem-nat participanţii să utilizeze softul edu-cațional în cadrul orelor de religie, darsă aibe în vedere efectul utilizării aces-tui mijloc de învățământ și să adaptezemetoda în funcție de specificul clasei deelevi.De asemenea profesorii au fostînștiințați de noile programe extracur-riculare desfășurate în cadrul Arhiepis-copiei Aradului și chemați să implice câtmai mulți elevi în îndeplinirea lor.
Seară duhovnicească laCatedrala Veche din Arad

Seria conferințelor din cadrul „Ser-ilor duhovnicești de la Catedrala Veche”a ajuns în ultima vineri din luna febru-arie la cea de-a cincisprezecea mani-festare. La această întâlnire, desfășu-rată în sala de cor a Parohiei, a fostinvitat ca și conferențiar părintele Flav-ius Petcuț, Protopop al Aradului și toto-dată preot slujitor al Parohiei Arad-Cen-tru. Tema dezbătută a fost despre înțe-lesul duhovnicesc al duminicilor pre-mergătoare Postului Mare – duminicavameșului și a fariseului, duminica fiu-lui risipitor, duminica înfricoșătoareiJudecăți și cea a izgnoirii lui Adam dinRai. Aceasta este o perioadă temporalăși liturgică deosebită, în care Bisericaare deosebită grijă pentru ca credin-ciosiii să poată intra în Post în cunoșt-ință de cauza. Prezentarea temei a fosturmată de un dialog cu credincioșiiprezenți, în care părintele a răspunsîntrebărilor.Pentru început, părintele protopopface o corelație proprie între cele patruduminici și anume corelează duminicavameșului și a fariseului cu cea aînfricoșătoarei Judecăți și pe cea a fiu-lui risipitor cu duminica izgonirii luiAdam din Rai. Prima duminică stă subsemnul orgoliului ascezei, al ispitei de-a dreapta, așa cum spun Sfinții Părinți.Însă dacă încercăm să o interpretăm încheia Evangheliei înfricoșătoareiJudecăți, ni se oferă un înțelesduhovnicesc în sensul în care omul con-taminat cu acest orgoliu al ascezei nuare nimic în comun cu taina fratelui,despre care vorbește EvangheliaJudecății. Așadar, cheia este smerenia,virtutea cu care să ne ducem spreinfricoșătoarea Judecată.În al doilea grupaj observăm orgoli-ul libertății la fiul risipitor, sau ispita de-a stânga. O libertate care a ajuns la lib-ertinaj, apoi la desfrânare și, în final, laanimalizare. Cheia acest duminici estedobândirea pocăinței, la care asociemiubirea Tatălui, a lui Dumnezeu. Legă-tura cu duminica izgonirii din Rai esteînțelesul duhovnicesc pe care îl dă Bis-erica pentru izgonire – nu în sensul resp-ingerii, ci al reintegrării în Rai, prinpocăință. Duminica izgonirii din Raipune început Postului Mare, caduminică a reprimirii în Rai prin virtuteapocăinței, prin venirea în fire a omuluiși întâlnirea cu iubirea Creatorului său.Timpul pregătirii și timpul PostuluiMare este parte integrantă a timpuluianului bisericesc, prin care fiecare din-tre noi avem șansa să actualizămBotezul nostru, un timp care priveșterenașterea noastră în Hristos. PărinteleFlavius Petcut prezintă astfel o analogiecu desfășurarea și semnificațiile

duhovnicești ale slujbei Botezului și cuetapele care sunt parcurse de un creștinpe calea spre mântuire: curățirea,luminarea și sfințirea omului, așa cumsunt arătate de Sfinții Părinți. PerioadaPostului Mare este perioada curățirii,luminarea este dată, în primul rând, depraznicul Învierii, iar apoi perioada Pen-ticostarului reprezintă sfințirea omului.La Botez, exorcismul este curățirea, ilu-minarea este botezul propriu-zis (“Dă-mi mie haină luminoasă, Cel ce teîmbraci cu lumina ca și cu o haină, multMilostive Hristoase, Dumnezeul nos-tru” – din troparul Botezului), iar Tainamirungerii reprezintă începutul sfințirii,viața omului deschizându-se spre eter-nitate, spre Împărăția lui Dumnezeu,având pecetea darului Duhului Sfânt.O altă analogie interesantă prezen-tată de părintele Petcuț a fost accea căperioada de șase săptămâni de post,înaintea Săptămânii Patimilor, poate fiasimilată cu cele șase zile ale Creației.Dacă primele șase săptămâni de postpot reprezenta efortul nostru, săptămâ-na a șaptea, cea a Patimilor, reprezintătimpul lui Hristos, al patimilor Sale.Timpul postului nostru este sfințit deaceastă săptămâna, este sensul hristo-logic al Postului. Credința că nu postulnostru ne face mai aproape de Dum-nezeu, ci că ne asociem la acest mareplan al Creației și al mânturii lumii înHristos cu partea noastră, cu cele 6 săp-tămâni ale noastre de nevoință, la carevine Dumnezeu, cu moartea Să, ca înmoartea Sa să ia și moartea noastră, șiîn Învierea Sa să ne facă și pe noi păr-tași timpului veșniciei și bucuriei – aces-ta este sensul Postului.De aceea, tot ceea ce facem –spovedania, postul, milostenia,iertarea, înfrânarea, împărtășania –toate acestea trebuie să aibă dimen-siune hristică și să conștientizăm laînceputul postului că noi suntemcurățiți prin puterea lui Hristos, sun-tem luminați de Învierea Sa, suntempărtași ai tainei Bisericii și sfințiți înDuhul Sfânt, pentru a fi moștenitoriiîmpărăției Sale. De asta ne pregătesccele patru duminici și în acest modintrăm în Postul Mare.
Slujbă de pomenire pentru cinci eroi martiri laPalatul Justiţiei din Arad

Începutul Postului celui Mare afost și un prilej de a ne aduce aminteși de patimile martirilor neamuluinostru românesc. Marți, 28 februarie2017 a avut loc slujba de pomenire acinci eroi martiri condamnați publicși executați la data de 29 septembrie1959 în incinta Penitenciarului Arad,care, la acea vreme funcționa încadrul Palatului Justiției, din motivulcă s-au opus regimului comunist. Ceipomeniți au fost: Ioan Beg, MartinM. Bugariu (zis Labău), GheorgheȘtefan Drăgan, Ioan Câta și Ioan N.Cioca.Slujba de pomenire s-a făcut încurtea Palatului Justiției din Arad, înapropierea locului execuției, de cătreun sobor de preoți condus de părinteleconsilier Gabriel Mariș delegat al Înalt-preasfințitului Părinte Timotei Arhiepis-copul Aradului, părintele Dumitru Vanăpreot la Catedrala Mitropolitană dinTimișoara și părintele Vlad Oneț – preotcapelan la Penitenciarul Arad. La slujbăau fost prezenți reprezentanți ai Tri-bunalului Arad, Dl. Ciobancan Vasile –președintele Asociației Foștilor DeținuțiPolitici, Dl. Gheorghe Beg – nepotulunuia dintre cei pomeniți și alte per-soane care au dorit să-și exprimerecunoștința față de acești mari eroi șimartiri ai neamului nostru comemorațicu acest prilej. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Parastasul a fost săvârșit prinpurtarea de grijă a doamnei profesorIleana Silveanu, scriitoare, fost deținutpolitic, autoarea volumelor „CărărileSperanței – destine ale rezistenței anti-comuniste din Banat”, care din binecu-vântate pricini nu a putut fi prezentă laevenimentul.
Începutul Postului Marela Facultatea de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

Urmând tradiţia consacrată deja laFacultatea de Teologie Ortodoxă „Ilar-ion V. Felea” din Arad, prima săptămânădin Postul cel Mare este săptămânaduhovnicească a studenţilor teologi şi adascălilor acestei instituţii teologice. Înacest sens, în Paraclisul studenţilor dincurtea Facultăţii, pe lângă programulliturgic obişnuit al fiecărei dimineţi, carecuprinde în Postul cel Mare, luni marţişi joi săvârşirea Utreniei cu Ceasul I, iarmiercurea şi vinerea a LiturghieiDarurilor Înaintesfinţite, în fiecare din-tre serile acestei săptămâni a fostsăvârşită rânduiala Pavecerniţei celeiMari împreunată cu cât o parte aCanonului celui Mare de pocăinţă alSfântului Andrei Criteanul, aşa cumprevede rânduiala liturgică a Triodului.Rânduiala Pavecerniţei cu Canonulcel Mare a fost slujită de părinţii profe-sori slujitori la Paraclisul „SfântulMaxim Mărturisitorul şi Sfântul MareMucenic Mina” din curtea Facultăţii deTeologie, urmând în fiecare seară, lasfârşitul slujbei, cuvântul de zidireduhovnicească şi de călăuzire pe caleaPostului Mare rostit de către unul din-tre părinţii profesori ai Facultăţii, adresatstudenţilor care au participat la aceastăslujbă.Astfel, luni seara, părintele asist.drd. Ioan Lazăr, duhovnicul studenţilorFacultăţii de Teologie s-a referit laCanonul cel Mare, ca îndrumătorduhovnicesc pe calea Postului celuiMare.Marţi seara, după slujba Pave-cerniţei cu cea de-a doua parte a doua aCanonului celui Mare, părintele conf.dr. Lucian Farcaşiu a vorbit studenţilordespre pocăinţă şi roadele acesteia înviaţa duhovnicească a creştinului,potrivit textelor liturigce ale Canonuluicelui Mare şi a învăţăturii SfinţilorPărinţi ai Bisericii.Miercuri seara, partea a treia dinslujba Canonului celui Mare, în cadrulPavecerniţei a fost săvârşită de cătreÎntâistătătorul Eparhiei noastre, Înalt-preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu,înconjurat de soborul părinţilor profe-sori ai Facultăţii, în frunte cu părinteleDecan, prof. dr. Cristinel Ioja. La sfârşi-tul slujbei, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei a rostit un bogatcuvânt de învăţătură, referindu-se lasemnificaţia teologică şi duhovniceascăa rânduielilor liturgice ale primei săp-tămâni, precum şi din întreaga perioadăa Postului celui Mare. Aceste rânduieliau rolul de a sfinţi viaţa noastră,susţinându-ne în întregul parcurs alnevoinţelor duhovniceşti pe drumulPostului celui Mare. Referindu-se laautorul Canonului celui Mare depocăinţă, Sfântul Andrei, Arhiepiscop-ul Cretei, Înaltpreasfinţia Sa a subliniatimportanţa teologică a Sfântului şiMarelui Sinod, care a avut loc în anul cea trecut tocmai în Insula Creta, cetateaSfântului Andrei Criteanul, fapt care dăşi mai multă valoare acestui Sinod, carevine într-o continuitate de credinţă şide trăire ortodoxă, în deplin acord cutoate lăsămintele Sfinţilor Părinţi şiînvăţători bisericeşti din vechime. Chiri-arhul i-a îndemnat pe credincioşi să se

ferească de reaua credinţă a defăimăto-rilor ce voiesc a rătăci şi pe alţii aducândprejudecăţi unităţii creştine.La finalul slujbei, Părintele Decanal Facultăţii a mulţumit în mod deosebitÎnaltpreafinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei pentru grija pe care o poartăneîncetat profesorilor şi studenţilor Fac-ultăţii de Teologie arădene, încununândsăptămâna duhovnicească de laînceputul Postului celui Mare, prinrugăciunea şi cuvântul profundduhovnicesc al Înaltpreasfinţiei Sale.Episcopul, a arătat Părintele Decan,reprezintă pentru teologie şi pentruteologi, candela care arde neîncetat, ală-turi de cele din Sfântul Altar al Bisericii,pentru că prin mâinile sale se transmiteîn Biserică harul cel nevăzut, lăsat deMântuitorul Hristos prin succesiuneapostolică.Joi seara, cuvântul de învăţătură afost rostit de părintele lect. dr. ŞtefanNegreanu. Răspunsurile alternative aufost date de către studenţii teologi subdirecta călăuzire a profesorului de muz-ică al Facultăţii, conf. dr. Mircea Buta.Nădăjduim într-o întărire duhov -nicească pe calea postirii și a virtuților,care să rodească în bucuria SfinteiÎnvieri a Mântuitorului, atât a profeso-rilor, cât şi a studenţilor Facultăţii deTeologie din Arad.
Canonul cel Mare înArhiepiscopia Aradului
În primele patru zile din săptămânaîntâi a Postului Mare, credincioşii ară-deni au participat cu multă evlavie, laSlujba Pavecerniţei Mari, în cadrulcăreia s-a citit unul din cele mai pătrun-zătoare poeme religioase, scrise pentruuzul cultului Ortodox, Canonul celMare al Sfântului Andrei Criteanul.Canonul cel Mare al Sf. AndreiCriteanul, care se citeşte în perioadaPostului Mare, reprezintă una dintretreptele pocăinţei ce conduc spre ZiuaÎnvierii lui Iisus Hristos.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fost prezentîn aceste zile la bisericile centrale dinmunicipiu, rugându-se alături de cred-incioşii arădeni la acest început de drumduhovnicesc.Astfel în prima şi ultima zi aCanonului cel Mare, Înaltpreasfinţia Saa slujit la Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad.În cea de-a doua zi a Postului Mare,în după amiaza zilei, ÎnaltpreasfinţitulTimotei, Arhiepiscopul Aradului a luatparte la slujba Canonului cel Mare saua Sfântului Andrei Criteanul, la Cate-drala Veche din Arad.În cea de-a treia seară a canonului,Chiriarhul a fost prezent în mijloculteologilor şi seminariştilor arădeni, laParaclisul Facultăţii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad,urmând tradiţia formată deja de maimult timp, prin care, prima săptămânădin Postul cel Mare este săptămânaduhovnicească a studenţilor teologi şi adascălilor acestei instituţii de învăţământteologic.La aceste slujbe, Înaltpreasfinţia Saa vorbit credincioşilor prezenţi sub titlul,,Pilduire din istoria Insulei Creta”.Chiriarhul a făcut referire la autorulCanonului celui Mare, Sfântul Andrei,Arhiepiscopul Cretei, subliniind impor-tanţa teologică a Sfântului şi MareluiSinod care a avut loc în anul ce a trecuttocmai în Insula Creta, cetatea Sfântu-lui Andrei Criteanul, fapt care dă şi maimultă valoare acestui Sinod, care vineîntr-o continuitate de credinţă şi trăireortodoxă, în deplin acord cu toatelăsămintele Sfinţilor Părinţi şi învăţătoribisericeşti din vechime. De aici, şi dato-ria de a ne feri de reaua credinţă adefăimătorilor ce voiesc a rătăci şi pe

alţii aducând prejudecăţi unităţii creş-tine, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.Slujba Canonului cel Mare s-asăvârşit de către slujitorii sfintelor altareîn aproape toate mănăstirile şi parohiiledin cuprinsul eparhiei, iar credincioşiiau luat parte în număr foarte mare laaceastă slujbă care reprezintă una din-tre treptele pocăinţei ce conduc spreZiua Învierii Mântuitorului Hristos.
Seri duhovniceşti în Parohia Vinga
În aceste prime zile ale PostuluiMare, în biserici și mănăstiri sesăvârșește rânduiala Pavecerniței Mari,în cadrul căreia se citește câte o parte dinCanonul cel Mare al Sfântului AndreiCriteanul.Cu această ocazie Parohia Vinga agăzduit în perioada 27 februarie- 2 mar-tie 2017 o serie de întâlniri duhovniceștila care au participat preoți și profesori aiSeminarului și Facultății de Teologiedin Arad.Aceste seri duhovnicești au fostdeschise luni seara de către Prea Ono-ratul Părinte Protopop al Aradului Flav-ius Petcuț, care s-a referit în cuvântulsău la valoarea duhovnicească a postu-lui pe care trebuie să o parcurgemfiecare dintre noi.În a doua seară pr.prof dr. Constan-tin Rus le-a vorbit credincioșilor desprevirtutea iertării, pornind de la pericopaevanghelică a duminicii lăsatului secde brânză. Pe lângă starea de postire șide rugăciune, credinciosul trebuie să-șiînsușească și starea de împăcare, deiertare, atât cu aproapele său, dar maiales cu Ziditorul său, printr-o pocăințăsinceră și prin mărturisirea păcatelor înTaina Spovedaniei.În cea de-a treia seară, diac. prof.Călin Teuca, directorul SeminaruluiTeologic Ortodox din Arad, în cuvântulsău a vorbit celor prezenți despre post șipostitor, pornind de la exemple dinVechiul și Noul Testament, ajungândmai apoi la Sfinții Părinți și la felul încare aceștia au înțeles postul, arătândcă postul este o călătorie duhovnicească,iar destinaţia sa este Paștele, „Prazniculpraznicelor și Sărbătoarea Sărbătorilor”,iar finalitatea postului trebuie săapropierea noastră de Hristos celeuharistic.În ultima seară Pr. lect. univ. dr.Filip Albu le-a vorbit credincioșilordespre importanta trăirii acestei vieți, aacestui timp pe care ni la dat Dum-nezeu, acest timp trebuie nu trebuieirosit degeaba , ci trebuie să fie opregătire și o formare a noastră în Hris-tos și cu Hristos, în această viață, pen-tru ca mai apoi să ne bucurăm deplin deEl în cealaltă viață.Preotul paroh la finalul fiecărei slu-jbe a mulțumit invitaților pentru cuvân-tul de învățătură pe care l-au transmiscredincioșilor dar și pentru faptul că aufost alături de noi în rugăciune.

Săptămână duhovnicească în Parohia Petriş
“Vremea este a pocăinței, vin cătreTine, Făcătorul meu; ridică de la minelanțul cel greu al păcatului și ca unIndurat, dă-mi iertare de greșale. Să numă urăști, Mântuitorule, să nu mă lep-ezi de la Fața Ta, ridică de la mine lanțulcel greu al păcatului și ca un milostiv,dă-mi iertare de greșale.” Sf. AndreiCriteanul (660-740).Aflându-ne în prima săptămână dinPostul cel Mare am reușit și în acest ansă organizăm o a III-a ediție a săp-tămânii duhovniceaști în Biserica Orto-doxă cu Hramul Sf. Mare Mc. Gheo-rghe din Petriș începând cu ora 18.00slujind Pavecernița cea Mare și Canonul

Sf. Andrei Criteanul după rânduiala Tri-odului iar la finalul slujbei preoții invi-tati au abordat diferite teme precumurmează:1. În seara zilei de luni am avutbucuria de a fi prezent în mijlocul nos-tru pe Pr. Valentin Săvușcă, fiu al satu-lui, de la Parohia Dorgoș care a vorbitdespre Post ca prima poruncă a lui Dum-nezeu față de om. Pe care încercăm înaceste zile să o respectăm fiecare dupăputerea noastră și dorim în post de arenunța la ceea ce ne place chiar dacaacel aliment este de post pentru a ne tăiavoia și a ne ține mintea la Dumnezeuprin rugaciune și participarea la SfinteleSlujbe care trebuie să ne aducă în fața Sf.Potir pentru a ne împărtășii cu Trupul șiSângele Mântuitorului Hristos având cațintă Învierea Sa din morți și odată cuaceasta și Învierea noastră sufletească.2. În seara zilei de marți am avutinvitat pe Pr. Raul Moț de la ParohiaBaia și Slatina de Mureș care ne-a bucu-rat cu cuvântul său despre Normalitatesi Slujbele din Postul Mare. Dacă pen-tru bunicii noștri era normal ca înaintede intrarea în Post să spele toate oalelecu leșie si clanțele și nimeni din casă nuprimea altă mâncare în afară de cea depost astăzi pare normal să nu mai avemrestricție la nici un aliment; dacă încopilărie bunicii ne trezeau să mergemla Biserică în duminici și sărbători,astăzi tinerii fiind obosiți de la petrecerisau alte activități care nu le mai dauvoie să se poată trezi dimineața pentrua ajunge la Biserică. Însă pentru a-Lcunoaște pe Dumnezeu trebuie săajungem să-L întâlnim în împărtășireacu Sfintele Taine de folos viețiiduhovnicești și trupești.3. În seara zilei de miercuri arăspuns chemării noastre Pr. PavelTeodor de la Catedrala Veche din Aradcare a avut ca și temă centrală despreSpovedanie, ne-a încântat cu slujirea sași ne-a explicat că spovedania ține depocăință cuvânt de origine din limbagreacă (metanoia) ce înseamnă schim-barea minții și că prima spovedanie estefăcută de Dumnezeu în Rai către pro-topărintele nostru Adam care este între-bat singur dacă nu a mâncat din PomulCunoștinței Binelui și al Răului apoi aîntrebat-o și pe Eva singură dacă a căl-cat porunca Sa, nu au fost întrebațiîmpreună prin aceasta se observă căspovedania se face în mod particular.Spovedania trebuie să fie cu sinceritateși urmată de epitemie ( de canon) carenu este o pedeapsă pentru păcatele noas-tre ci o rețetă de îndreptare la fel cumdoctorul dă o rețetă pentru o boală sauo perioadă de recuperare după o oper-ație. Nu toți care se spovedesc au drep-tul să se și împărtășească datorită fap-tului că există păcate opritoare de laÎmpărtășanie. Însă cu inimă sinceră șigând bun după o perioadă de canonisiresă ne întoarcem pentru a ne apropia înstare de vrednicie față de Sfintele Taine.Să nu lăsăm mult timp să treacă întrespovedanii poate ani de zile căci nu maiavem aducere aminte de faptelesăvârșite. Cu precădere să încercăm săpracticăm spovedania mai ales înaceastă perioada de Post pentru a astep-ta cum se cuvine Marele Praznic alÎnvierii Domnului.4. În a patra zi din această săp-tămână duhovnicească am primit vizitaPr. George Iancu de la Parohia Zamvecin și apropiat parohiei noastre carene-a învățat despre Drumul sufletuluidupa moarte in conceptia Sfintilor Par-inti. O temă asteptată cu mare interes decredincioșii din sat, care au înțelesînvățătura părintelui că atunci când unom cade la pat mai înainte de toate săcheme preotul chiar înaintea doctoruluipentru a nu veni moartea pentru a-i legalimba. Căci greu este pentru suflet dacă

părăsește această viață fără Spovedanieși Împărtășanie. Atunci când omul cadepe pat are parte de patru ispitiri alediavolului: necredința că ai crezut înDumnezeu și Biserică, părerea de rău căai ajuns în această clipă însă să fim cunădejde la Dumnezeu; mândria că aifost om bun în viață că esti drept că ajun-gi în Rai însă noi trebuie să ne smerim;deznădejdea că Dumnezeu ne-a părăsitiar deznădejdea este tot de la diavol darsă credem în Domnul și Stăpânul Vieținoastre iar ultimul lucru sunt nălucirile ceapar în fața noastră ca diavoli cu diferitechipuri celor îmbunătățiți duhovniceașteli se arată în chip de îngeri de lumină șipoti pica în amăgire însă trebuie săgândim că nu suntem vrednici de aceas-ta. Sufletul despărțindu-se de trup cutoate că nu vrea pentru că s-a învățatdupă atâția ani cu el și cu acea viață esteluat de îngerii lui.5. În seara zilei de vineri a fostprezent în mijlocul nostru Pr. Prof. Dr.Conf. Lucian Farcașiu de la Facultateade Teologie Ortodoxă din Arad care ne-a vorbit despre Dumnezeiasca Liturghiedorul de Liturghie mai ales în vremeaPostului , de pregătirea necesară pentrua veni la Liturghie și mai important dea ne împărtăși toți din Pâine și din Potirașa cum spune Sf. Ap. Pavel cercetân-du-se omul pe sine. Atunci când neîntâlnim cu un om important ne pregă-tim de cu seara dar când ne întâlnim cuDomnul si Dumnezeul nostru în cadrulLiturghie, nu este de acceptat să ne stămdormind în pat când clopotele bat deLiturghie nu putem concepe ca și crestincă Hristos ne cheamă de pe SfântaMasa iar noi stăm pasivi la glasul Lui sănu fim mulțumiți că doar venim laLiturghie să nu fim mulțumiți doar să Îlvedem pe Dumnezeu ci să ne Impar-tașim de Hristos devenind hristofori. Sf.Simion al Tesalonicului spune despreLiturghie: Nu este altceva mai de folosnouă și mai iubit de Dumnezeu ca Dum-nezeiasca Liturghie că este lucrareaMântuitorului nostru Iisus Hristos șiînoirea oamenilor și părtășie (petrecere)a Lui cu noi. Iar Sf. Maxim Mărturisi-torul spune despre Liturghie: Tot creșt-inul trebuie să se afle des în Sfânta Bis-erică și să nu lipsească niciodată de laSfânta Liturghie care se săvârșește înBiserică. Oare de câte ori nu ne găsimdiferite scuze și motive de a nu ne găsiîn Biserică la vremea Liturghiei. VremeaPostului este perioadă de pregătire pen-tru Împărtășirea cu Sfintele Taine.6. În ultima seară avem bucuria dea-l primi pe Pr. Cătălin Craveț de laParohia Roșia Nouă care ne va vorbidespre Duminica Ortodoxiei, SfințiIconari și mărturisitori în temnițelecomuniste după ce vom săvârși Vecer-nia cu Litie.Am mulțumit credincioșilor pentrufrumoasa prezență dar mai ales pentrurăbdarea de care au dat dovadă având învedere că aceste slujbe se fac doar odată în an, preoților care sau străduit săajungă în mijlocul parohiei noastre șiseriozitatea cu care au tratat temele abor-date din acest an. Aducem doxologielui Dumnezeu Celui Slăvit în Treimepentru toate darurile Sale cele bogate!
CERCURI MISIONARE

În luna Februarie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Arad: ChişineuCriş II; Secusigiu; Comlăuş; Aluniş.- Protopopiatul Ineu: - Protopopiatul Lipova: Vărădia deMureş; Cladova; Ususău.- Protopopiatul Sebiş: Bonţeşti;Pleşcuţa; Aldeşti. (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro). 
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Joi 2 februarie - În ziua
praznicului Întâmpinării Domnu-
lui, 2 februarie 2017, Chiriarhul a
săvârşit Sfânta Liturghie
arhierească în biserica nouă a
Mănăstirii Hodoş-Bodrog, fiind
întâmpinat cu multă bucurie de
obştea sfintei mănăstiri alături de
numărul mare de credincioşi care
frecventează această străveche
vatră monahală. În cuvântul de
învăţătură pus sub titlul
,,Împlinirea Legii” (cf. Luca 2; Evr.
2), Chiriarhul a arătat legătura din-
tre Vechiul şi Noul Testament prin
lumina învăţăturii mântuitoare şi
jertfa răscumpărătoare a Domnu-
lui, acestea cuprinse în rostul
dovedit de Dreptul Simeon şi Pro-
rociţa Ana în evenimentul prăz-
nuit.

Vineri 3 februarie - În
Duminica  Vameşului şi a Fariseu-
lui, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-
otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-
lui, a săvârşit Sfânta Liturghie în
biserica cu hramul ,,Pogorârea
Duhului Sfânt” a Parohiei Arad –
Şega I, înconjurat de un sobor de
preoţi şi diaconi. Cuvântul de
învăţătură al Chiriarhului a fost pus
sub titlul ,,Rugăciunea bineprim-
ită” (cf. II Tim. 12; Luca 18) – ca
dar sfânt cu care este înzestrat
creştinul spre înălţarea la cele spir-

ituale. În cadrul Sfintei Liturghii,
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,
a hirotonit pe tânărul teolog Andrei
Zadic, fiu duhovnicesc al acestei
parohii, întru diacon. 

Joi 9 februarie – IPS Timotei
Arhiepiscopul Aradului participă
la lucrările ședinței Sfântului Sinod
la Patriarhia Română. 

Duminică 12 februarie - În
Duminica  întoarcerii Fiului risip-
itor, Chiriarhul arădean, Înalt-
preasfinţitul Părinte Arhiepiscop
Timotei, a efectuat un popas de
suflet în mijlocul bolnavilor inter-
naţi în Spitalul Clinic din Munici-
pal Arad. Cuvântul de învăţătură
al Chiriarhului a avut ca temă
,,Calea îndreptării” (cf.citirilor
scripturistice ale duminicii: I Cor.
6; Lc. 15), adică a întoarcerii fiului
risipitor.

Duminică 19 februarie - În
cea de-a treia duminică din Triod,
a Înfricoşătoarei Judecăţi, Înalt-
preasfinţitul Părinte Timotei,
Arhiepiscopul Aradului, a slujit
Sfânta Liturghiebiserica pusă sub
ocrotirea Sfintei Cuv. Teodora de la
Sihla şi a Sfântului Ierarh Iosif cel
Nou de la Partoş, din incinta Spi-
talului Municipal din Arad. În
cuvântul de învăţătură cu titlul
,,Fericiţi cei milostivi” (cf. Matei 5,
7 şi a pericopelor scripturistice ale

duminicii: Matei 25; I Cor. 8; 9),
Chiriarhul a arătat că adesea omul
gândeşte la sfârşitul său sau al
lumii dar de ceea ce trebuie ţinut
seamă e judecata asupra a tot ceea

ce face, bine sau rău, şi aceasta nu
doar parţial ci în întregul semnifi-
caţiei.

Duminică 26 februarie - Înalt-
preasfinţitul Părinte Timotei,

Arhiepiscopul Aradului, în
Duminica Izgonirii lui Adam din
Rai, a slujit Sfânta Liturghie
arhierească în Parohia Arad-
Grădişte, înconjurat de un sobor de
preoţi şi diaconi. Cuvântul de
învăţătură al Chiriarhului a fost pus
sub titlul ,,Armele luminii”
(cf.citirilor scripturistice: Rom. 13;
14 şi Matei 6), adică ale virtuţilor
trebuitoare în lupta împotriva
întunericului, înţelegând răul,
păcatul şi moartea. Omul creat spre
bine dar nefăcându-l prin neas-
cultarea de Dumnezeu a alunecat
din acesta spre răutate. Pentru a
recâştiga raiul din care a fost alun-
gat trebuie să poarte un război
nevăzut împotriva a tot ceea ce este
rău.

Luni 27 februarie – La ceas
de seară, Chiriarhul participă la
prima parte din Canonul cel Mare
al Sfântului Andrei Criteanul, ce se
săvârșește luni în prima săptămână
a Postului Mare.

Marți 28 februarie – Aseme-
nea zilei precendete, Chiriarhul
slujește Canonul cel Mare-a doua
parte, de această data în Biserica
,,Nașterea Sfântului Ioan Boteză-
torul” a Parohiei Arad-Centru –
Catedrala Veche.

Pr. Drd. Radu Constantinescu
Secretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Februarie 2017
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Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou în Maramureș, cu ple-
care din Arad, în care aveți prilejul să vă
închinați în Mănăstirea Bixad, Mănăstirea
Săpânța, Mănăstirea Bârsana (participare la
Sfânta Liturghie), Mănăstirea Rohia și
Mănăstirea Bic.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj nou la
Mănăstirea Râmeț, cu plecare din Arad.
Mănăstirea Râmeț este cea mai veche și
importantă vatră monahală din Arhiepiscopia
de Alba lulia. Biserica veche a Mănăstirii
Râmeţ reprezintă un monument arhitectonic şi
artistic de excepţie.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, participare la SfântaLiturghie la Biserica românească de laIerusalim, Biserica ortodoxă a NașteriiDomnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Mulți pelerini români au râvnă pentru a seînchina în locurile de nevoință ale unor sfințidin Grecia. Astfel, Agenția „Basilica Travel”organizează pelerinaje la Tesalonic pe urmeleSfântului Dimitrie, în insula Eghina la moașteleSfântului Nectarie, în insula Evia la moașteleSfântului Ioan Rusul, la moaștele Sfântului Efremcel Nou de la Nea Makri, la Mănăstirea SfântaParaschevi din Valea Tembi, precum și la Meteora.

Vă invităm să participați la un pelerinaj înȚara Sfântă și Peninsula Sinai, cu plecare dinCluj-Napoca, în care aveți prilejul să vă închinați în Ierusalim - Sfântul Mormânt, CaleaCrucii, Golgota; Mănăstirea Sfânta Ecaterina,Muntele Sinai; Nazareth; râul Iordan; MunteleTabor; Hozeva - moaștele Sfântului Ioan IacobRomânul; Betleem - Biserica Nașterii Domnului, precum și în alte minunate locuri.

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

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj la Mănăstirea Izbuc, cea
mai veche mănăstire din Ardeal, cu plecare
din Arad. În acest pelerinaj aveți prilejul să
participați la Sfânta Liturghie și să vă închi-
nați la icoana făcătoare de minuni a Maicii
Domnului de la Mănăstirea Izbuc.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou la mormântul părintelui
Arsenie Boca, cu plecare din Arad. 
Mormântul părintelui Arsenie Boca se află la
Mănăstirea Prislop, ce a fost ctitorită de
Sfântul Nicodim de la Tismana în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea.


