
Nici o carte nu poate cuprinde totce a făcut acest Părinte al Bisericii. Caorice mare personalitate şi ca Părinte alBisericii, nu se lasă uşor abordat saucuprins în câteva fraze, oricât s-ar stră-dui ele să alcătuiască o sinteză. Cu câttimpul trece, cu atât statura lui creşte.Nici un Părinte bisericesc nu a lăsat omoştenire literară atât de vastă.Ioan a fost contemporan cu oameniinfluenţi. O glorioasă constelaţie degenii a fost cea care lumina perioadaacelor ani în care Sfântul Ioan predicala Constantinopol. În vest erauAmbrozie, Ieronim, Augustin. În esterau cei trei Sfinți Capadocieni: Vasile,Grigorie de Nazianz şi Grigorie deNyssa, educaţi, magnetici şi de-a drep-tul fascinanţi. Aceştia au fost bărbaţii cucare Sf. Ioan a împărţit atenţia lumii.
Trăsături fizice

În privinţa aspectului fizic, Gurăde Aur era mic de statură şi plăpând,avea faţa plăcută, dar slăbită de post şisuferindă, obrajii traşi, fruntea înaltă,liberă şi ridată, proeminentă, capulpleşuv, urechile puţin mari, un chipplat, cu barbă, ochii adânci erau cadouă torţe arzând şi deosebit de ageri şide pătrunzători. Stomacul îi crea desprobleme şi adesea febră. Era foartesensibil la frig. La fizic nu avea nimicprin care să se impună mulţimii. Întrea-ga sa viaţă era în ochii vii şi strălucitorişi în voce, relativ slabă dar de o rarăputere de persuasiune (Cf. J. Tixeront,Précis de Patrologie, Paris, 1927, pp.264-266). Gusturile sale erau dintrecele mai simple, iar viaţa sa, de o aus-teritate continuă. Era o natură delicată,simţind cu putere lucrurile şi tra-ducându-şi impresiile într-un mod

tranşant. Graţios, bun, afectuos şi veselcu cei apropiaţi, rămânea, în relaţiilesale exterioare, tot timpul rezervat.Hrisostom atacat, calomniat, a refuzatlupta şi i-a plăcut mai mult să cedezedecât să lupte. În faţa duşmanilor fărăconştiinţă, el a avut scrupule şi nu şi-avalorizat drepturile.
Opera Sfântului IoanHrisostom

În ce priveşte opera, putem spunecă acesta lasă posterităţii o operă uriaşă,inegalabilă atât ca dimensiuni, cât şiprin conţinut, cuprinzând 18 volume înediţia Migne (vol. 47-64), compara-bilă doar cu cea a lui Origen sau aFericitului Augustin. Dintre anticiiantiohieni, Sfântul Ioan este singurulale cărui scrieri au dăinuit, în timp,aproape în întregime. Acest privilegiueste datorat personalităţii autorului, darnu într-o mai mică măsură, valorii lor.Nici un scriitor oriental nu a obţinut înasemenea măsură admiraţia şiaprecierea posteriorităţii.Scrierile Sfântului Ioan Gură deAur, dintre cele mai bogate şi alese aleliteraturii mondiale, s-au păstrat aproapeîn totalitate. Opera sa conţine tratate,omilii, cateheze, comentarii biblice,cuvântări, epistole, precum şi cărţi decult, dintre care cea mai celebră, rămâne,fără îndoială, Slujba Sfintei Liturghii,după care se oficiază Liturghia în ceamai mare parte a Bisericii Ortodoxe.Majoritatea acestor scrieri sunt laorigine predici susţinute de SfântulIoan în Antiohia şi Constantinopol.Unele dintre acestea nu au fost scrisepropriu-zis de Ioan, ci stenografiate detahigrafi în timp ce el le vorbea cred-incioşilor, iar înaintea editării acestora,

erau verificate şi corectate de SfântulIoan.Toate scrierile Sfântului Ioan atragşi uimesc într-atât încât îl cuceresc cutotul pe cititor. Operele sale literaresunt un izvor nesecat nu doar pentruteologi, ci şi pentru arheologi şi pentruistoricii culturii.
Conținutul scrierilorSfântului Ioan
Scrierile lui Ioan analizează culimpezime şi convingere problememorale, sociale, dogmatice şi interpre-tative, comentează practicile vieţii coti-diene, interpretează cărţile Vechiuluişi Noului Testament, elogiază person-alitatea multor personaje biblice, asfinţilor, şi a contemporanilor săi deseamă, se opresc asupra învăţăturilorfundamentale ale Bisericii şi apărăînvăţătura genuin-creştină de asaltulereziilor destul de numeroase în aceaperioadă.Bogăţia, profunzimea şi logicaideilor sale, cunoştinţele lui enciclope-dice, memoria sa fenomenală şi pre-cizia în citarea şi interpretarea Scrip-turii, precum şi descoperirea bogăţiilorde sensuri ale scrierilor acesteia, fru-museţea şi atracţia stilului, figurileretorice, jocul de cuvinte folosit înunele locuri, desfată sufletul cititoruluiconstituind un adevărat festinduhovnicesc pentru acesta.Aproape fiecare frază din omiliilesale este certificată cu un citat din SfântaScriptură. Fiecare idee este imediat lămu-rită prin diferite exemple sau asemănăriluate din fenomenele naturii, din regnulplantelor, sau al animalelor, din fapteleomeneşti, şi cu deosebire din moravurileşi obiceiurile oamenilor de atunci.

Scrierile Sfântului Ioan au un car-acter particular ce îţi revelă imediatdacă scrierea aparţine Sfântului sau nu,chiar dacă nu se cunoaşte de la începutnumele autorului, ci se voieşte a sedovedi din lectura scrierii. Căci, într-adevăr, toate scrierile Sfântului Ioan, fieele dogmatice, fie morale, fie comen-tarii la Scriptură, poartă ca tip particu-lar următoarea caracteristică: niciscrierile dogmatice nu sunt curat dog-matice, nici cele morale nu sunt curatmorale şi lipsite de partea dogmatică, şinici explicările sau herminiile luiasupra Sfintei Scripturi, nu pot fi curathermeneutice, fără partea dogmatică, citoate se prezintă sub aceste trei feţe:dogmatică, hermeneutică şi morală.
Corespondența Sfântului Ioan

În scrisorile sale, se pare că vorbasa este mai puţin nervoasă, mai puţinprofundă, subtilă, însă de o inteligenţăascuţită, mai eficace şi mai pe înţelesulascultătorilor şi cititorilor pentru careoratorul are o afecţiune aparte. A fostbine spus că dacă Ipponate iluminaminţile, Hrisostom reuşeşte să

întărească voinţa. Scrisorile, care suntcirca 240 la număr, foarte scurte,aproape toate scrise în exil şi pe temaProvidenţei, temă ce era cea maipotrivită pentru a mângâia sufletele detulburările suferite atunci de către Bis-erică, tulburări care îl întristau foartemult, mai mult decât propriile lui sufer-inţe. În această privinţă, sunt deosebitecele 17 scrisori închinate văduveiOlimpiada; de mare interes istoric s-audovedit a fi şi cele două scrisori dedi-cate Papei Inocenţiu în care Hrisostomformulează o adresare elocventă. Epis-tolele sunt adresate vechilor prietenidin Antiohia şi Constantinopol, epis-copi, preoţi, călugări, funcţionari, careîi luaseră partea şi care din pricina aces-tei loialităţi faţă de el, fuseseră închişi,torturaţi sau exilaţi. Se poate ca autorul,prizonier în deşertul său, să fi fost supuscenzurii, dar şi formaţia sa clasică laşcoala lui Libanius se simte într-o oare-care măsură. Învăţase să trateze core-spondenţa ca pe un gen literar, deţinândlegi şi reguli proprii, la care, ca un omcultivat, ţinuse. pr. Liviu Petcu  Continuare în pagina 3
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Cine-a fost Sfântul Ioan Gură de Aur?

Sfântul Ioan Gură de Aur a înfruntat prob-
lemele epocii lui ca părinte bisericesc, ca
duhovnic ce se îngrijeşte cu şi prin lucrarea
dragostei şi a cuvântului de toţi oamenii lipsiţi, şi
fără ajutor pământesc.  Sfântul Ioan Gură de Aur
a fost un învăţător cu putere, inspirat de harul
Evangheliei. El a iubit cuvântul şi predica şi le-a
privit şi înţeles ca datorii ale slujirii creştine. Pre-
oţia este pentru el o autoritate, dar ea este o auto-
ritate a cuvântului şi a sfinţeniei, o autoritate hari-
smatică. El şi-a întemeiat pedagogia pe libertatea
omului – ca icoană a lui Dumnezeu. Părintele G.
Florovski  a observat că Hrisostom (Gură de Aur)
a înţeles morala ca pe o temă a voinţei, conside-
rând mişcarea voinţei ca izvor al păcatului sau al
virtuţii1. 

Preoţii Bisericii fac apel la voinţa şi la liber-
tatea umană şi îndeamnă la decizie şi la faptă. Aşa
cum obişnuia el să spună: „Noi trebuie să rea-
lizăm mântuirea oamenilor prin râvnă, blândeţe
şi sfat”. Hristos a venit,- obişnuia el să reaminte-
ască printre altele,- tocmai ca să vindece voinţa
omenească. Dumnezeu lucrează întotdeauna într-
un asemenea mod încât să nu desfinţeze liberta-
tea umană. Dumnezeu lucrează prin chemări şi
îndemnuri, niciodată prin constrângere. El arată
calea cea dreaptă, cheamă şi invită şi previne
pericolele răului, dar nu constrânge. Iubirea se

dovedeşte numai de un om liber şi niciodată nu
se impune cu autoritate sau prin constrângere2.
Sfântul Ioan a subliniat nevoia schimbării vieţii şi
necesitatea trezviei conştiinţei pentru o viaţă vred-
nică „în Hristos”. Râvna lui pentru Evanghelie
determină înţelegerea sa morală şi duhovnice-
ască. Însă Hrisostom nu a fost nicidecum un opti-
mist sentimental3. El a trăit într-o perioadă în care
Biserica era invadată, dintr-o dată, de mari mulţi-
mi de convertiţi „nominal”. Sfântul Ioan a avut
impresia că vorbeşte la oamnei împietriţi, la oam-
nei „morţi” duhovniceşte. El a văzut lipsa de dra-
goste a oamenilor şi a suferit ca părinte pentru fap-
tul că aceştia se complac în nedreptate şi în mari
păcate, şi le-a privit aproape dintr-o perspectivă
apocaliptică: „Noi am stins râvna, şi trupul lui Hri-
stos (Biserica) este mort”. El a avut impresia că
vorbeşte unui popor pentru care Creştinismul a
fost numai o modă convenţională, o formă goală,
fără duh şi suflare de viaţă: „Printre mii nu se
poate găsi mai mult de o sută care să fie mântuiţi,
şi chiar şi de aceştia mă îndoiesc”. 

Dintre Evanghelişti, el se întoarce mai mult
asupra lui Matei, iar în scrierile sfântului Apostol
Pavel el va găsi spiritualitatea de pretutindeni,
modelul „vieţii în Hristos”. Predicile lui inspira-
te sunt şi astăzi folositoare datorită faptului că
sunt atât de morale şi atât de limpezi4. În timp ce

Clement Alexandrinul a vorbit unui cerc închis,
iar Sfântul Vasile cel Mare unei comunităţi mona-
hale, marele Antiohian vorbeşte întregii socie-
tăţi. El vorbeşte tuturor despre Hristos şi despre
„viaţa în Hristos şi în Duhul Sfânt”. Morala sa vie
îl face în acelaşi timp original şi profund5. Niciu-
nul dintre Părinţi nu vorbeşte atât de mult despre
îndrumare, despre virtutea după Hristos şi desprte
viaţa cu Hristos. Dar trebuie să spunem,- în pofida
unor scriitori moderni de spiritualitate ce subesti-
mează acest lucru,- că el nu a fost un simplu mora-
list. Sfântul Ioan Gură de Aur nu a moralizat.

El a vorbit despre Hristos arhetipul mântuirii,
Care este mântuirea însăşi. De aceea „morala lui
are o profunzime mistică clară”6. Faptele dragos-
tei trebuie să fie inspirate de harul lui Hristos, cel
Care a venit în lume să ridice toate suferinţele şi
nevoile. Sfântul Ioan Gură de Aur nu a crezut în
scheme abstracte; el a avut o credinţă vie, înte-
meiată pe puterea înnoitoare, transfiguratoare, a
iubirii creştine. „Pentru acest motiv, el a devenit în
Biserică dascălul şi profetul – pentru toate veacu-
rile”7. El a fost un misionar prin vocaţie; el a avut
un zel apostolic şi evanghelic. El l-a propovăduit
pe Hristos şi a vrut să stabilească împărăţia lui
Dumnezeu. Arhim. Teofan MadaContinuare în pagina 2

Sfântul Ioan Gură de Aur profetul desăvârşirii creştine



Încă din vremea Sfântului Ignatieal Antiohiei care a trăit şi activat înveacul al II-lea, Biserica trăieşte şiînvaţă realismul euharistic. La SfântulIoan Hrisostom avem cea mai adâncăşi în acelaşi timp şi impresionantă anal-iză a realismului Euharistiei. El are capremiză a analizelor sale nu numaicuvintele de întemeiere rostite de Mân-tuitorul şi certificarea lor făcută deApostolul Pavel ci şi teologia paulinădespre Trupul lui Hristos. Teologiapaulină arată că omul-mădular al Bis-ericii se naşte, se hrăneşte şi seamestecă la propriu cu Hristos, al căruiTrup şi Sânge le primeşte în fiinţa sa. Înacest mod se realizează împărtăşirea,sau unirea omului cu Hristos şi toto-dată, astfel se asigură şi unitata dintretoate mădularele Bisericii.Când vorbeşte de realismuleuharistic, Sfântul Ioan exclude con-siderarea sa morală, ca un evenimentcare are doar un caracter moral- peda-gogic. De asemenea îl consideră nece-sar să facă lămurirea că în taină nu estevorba la modul simplu de iubirea carese naşte în noi, ci de mâncarea reală atrupului lui Hristos. Iubirea se naşte şiea tocmai prin mâncarea Trupului hris-tic, prin frământarea tuturor credin-

cioşilor cu Hristos, fapt care duce şi launificarea lor într-un trup cu un singurcap, Hristos. Gradul cel mai înalt aliubirii lui Dumnezeu este pentru Sfân-tul Ioan faptul că Domnul nu S-amulţumit să vină pe pământ, să Îlvedem ca Dumnezeu- Om. Din iubirefaţă de oameni El nu ne-a dăruit numaiposibilitatea de a-L vedea ci a voit şi săÎl ,,gustăm la modul foarte real’’.Expresiile hrisostomice, foarte real-iste au fost considerate de cercetătoriidin Apus respingătoare prin amănuntelelor, însă scopul lor este acela de a subliniarealitatea şi creearea fricii de care tre-buie să fie cuprins credinciosul înainteatainei înfricoşătoare a Sfintei Euharistii.Într-o Omilie la Ioan el arată aceastărealitate:,, Aşadar de aceea Hristos a făcutşi aceasta, trăgându-ne pe noi spre o maimare iubire şi arătându-şi darul pentrunoi. Nu numai să-L vadă pe El le-a dăruitcelor ce poftesc, ci şi să se atingă de Elşi să mănânce (Trupul)…’’Sfântul Ioan temându-se de con-cepţiile moraliste şi de ideologizareaTainei, a accentuat faptul că aceasta nueste o idee-credinţă obişnuită, ci estevorba de un realism sacramental, alcărui rezultat este şi credinţa, prinurmare ceea ce se arată în Taină sau se

vesteşte este realitate şi nu simboluri:,,Căci nu s-a mulţumit numai să Se facăOm, să fie pălmuit şi junghiat, ci (aavut) şi să se frământe împreună cunoi pe Sine: şi nu numai prin credinţăci chiar în realitate ne face trup al Lui.Decât cine trebuie să fie mai curat celcare se împărtăşeşte cu această jertfă.Nu trebuie, să fie, oare, mai curatădecât raza soarelui mâna care taie acesttrup, gura care se umple de focul celduhovnicesc, limba care se înroşeşte cu

sângele cel preaînfricoşător. Gândeşte-te la cinstea cu care ai fost cinstit! Gân-deşte-te la ce fel de masă iei parte!’’Sfântul Ioan Hrisostom considerăcă este foarte important să explice oride câte ori este cazul că sângele de carevorbeşte Cuvântul Domnului ,, acesteeste Sângele Meu’’ este cel care a ieşitdin ,, coasta’’ lui Hristos pe CruceaGolgotei, şi de asemenea, este cel cucare ne împărtăşim credincioşii înSfânta Euharistie. 

În concluzie la cele menţionateîncheiem cu explicaţia Sfântului IoanGură de Aur privitor la acest aspect:,,Căci ceea ce zice-acesta este(înseam-nă) că Acesta  cel care este în potir,este acela care a curs din coastă, iarnoi cu acela ne împărtăşim. Şi l-a numitpahar al binecuvântării că pe acesta,avându-l în mâini, aşa îl cântăm, min-unându-ne şi înspăimântându-ne dedarul nespus, binecuvântând-L, că şi penoi acesta l-a vărsat, ca să nu mairămânem în rătăcire’’Bibliografie SelectivăPapadopoulos  Stylianos , Gândi-rea teologică a Sfântului Ioan Hrisos-tom, traducere de Lect. Dr. SabinPreda, Editura Bizantină, Bucureşti,2013,Vintilescu Petre, SfântaÎmpărtăşanie în spiritualitatea creşt-ină. Deasă ori rară împărtăşire?, învol. Spovedania şi Euharistia izvoareale vieţii creştine: vol. II SfântaEuharistie arvuna vieţii creştine, Edi-tura Basilica, Bucureşti, 2014Voicu Constantin, Patrologie, vol.II, Editura Basilica a PatriarhieiRomâne,Bucureşti, 2009Pr. Dr. Nicu Breda
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Urmare din pagina  1A propovăduit şi a trăit o moralăpentru această împărăţie, iar Creştini-smul l-a înţeles ca pe o „cale” unică, aşacum a fost descris în timpurile apostoli-ce: Hristos însuşi este calea. Sfântul Ioana fost întotdeauna împotriva tuturor com-promisurilor, împotriva oricărei politicisau diplomaţii de ajustare, potrivire şiminimalizare a Evangheliei în viață. Elnu a fost un relativist, ci a fost un profetal desăvârşirii.Sfântul Ioan a propovăduit Evan-ghelia mântuirii, a veştii celei bune a noiivieţi „în Hristos”. El nu a predicat o eticăindependentă şi nici o etică a situaţiei, cia predicat o morală şi o virtute desăvâ-rşită pentru o viaţă desăvârşită „în Hri-stos”. Izvorul şi caracterul eshatological moralei creştine nu îl constituie nicipersoana umană şi nici comuniunea per-soanelor (societatea). Morala creştină nueste nici autonomă şi nici heteronomă, eaeste o teonomie divino-umană, adicăautonomie teonomă. Credinciosul vir-tuos (Sfântul), adică cel care are comu-niune cu Dumnezeu şi se împărtăşeşte dedarurile Lui, fiind îmbrăcat cu SfântulDuh, constituie măsura (µέτρο) vieții cre-ştine8. Omul este cu adevărat liber numailângă libertate şi dacă se află lângă atot-puternicul Dumnezeu este liber în toate.Sfântul Ioan Gură de Aur a interprteatviața creștină în duhul Bisericii, cu toatecă a folosit elementele eticii iudaice şi alefilosofiei antice9.  El L-a predicat pe Hri-stos cel răstignit şi înviat, mielul şi mare-le Arhiereu. Viaţa dreaptă „după Hristos”a fost pentru el testul eficient şi veridic alcredinţei adevărate. Morala sa a fost pro-fund înrădăcinată în credinţă, chiarputem spune că ea se întemeiază pe cre-dinţa în Dumnezeu. El a făcut legăturaorganică între credinţă şi viaţa „în Hri-stos” după modelul Epistolelor Aposto-lului Pavel, fiind un mărturisitor al cre-dinţei vii, întrupată în fapte bune.Credinţa a fost pentru el o normă deviaţă şi nu o teorie, fapt pentru care vocealui a fost auzită atât de departe, atât înRăsărit cât şi în Apus.Sfântul Ioan Gură de Aur a predicatcuvântul Evangheliei ca un „reformator”moral al vremii. Reforma sau înnoireamorală era foarte necesară chiar în Bise-rică: trei diaconi au furat mantia arhiepi-

scopală a lui Ioan;  „surorile” introduseîn activităţile Bisericii au fost pentrumulţi clerici un prilej de scandal; luxul şibogăţia extavagantă a multor clerici eraincompatibilă cu Evanghelia. El a criti-cat extravaganţa, spunând că bogăţia şiproprietatea privată sunt un rezultat alcăderii şi ar fi mult mai bine pentru cre-ştini dacă ar privi la cei lipsiţi şi goi dinstradă, în loc să se îmbrace în haine deaur10. El a îndemnat la fidelitate pe ceicăsătoriţi. El a predicat şi a repetat căDumnezeu este un judecător drept carescrutează păcatele şi orice faptă a noastră.Judecata Lui se apleacă peste păcatulomului, de aceea este o nebunie să alegipăcatul care va primi o pedeapsă fărăsfârşit11. Judecata universală însăşi vadescoperi dreptatea lui Dumnezeu pestetoate12, Care va da fiecăruia răsplatapotrivită cu faptele personale13.S-a spus că Sfântul Ioan  nu a înţe-les timpul în care a trăit. Biograful lui arăspuns: „Astfel nici Moise, Ilie, Isaia,Miheia, Daniel, Ioan Botezătorul, Petruşi Pavel nu au înţeles timpurile lor…Povăţuit de Sfântul Duh, Pavel aîmpărtăşit atât laudă cât şi judecată”14. Ela vrut să convertească lumea în sine launicul şi adevăratul bine: Iisus Hristos, şipentru acest motiv a ales pentru sufletulsău calea preoţiei şi a apostolatului. Viaţalui a fost furtunoasă şi grea, cu sacrificiide martir. El a fost un martir al vieţii aut-entice „în Hristos”, el a fost o voce carea chemat Biserica în totalitatea ei, cler şicredincioşi, la împlinirea Evangheliei.El i-a chemat pe toţi la adevărul despre

sine şi a apelat la sinceritate şi curăţeniaconştiinţei. Întâi de toate, el a vădit min-ciuna, ca apoi să-l arate pe mincinos cudegetul adevărului şi al dragostei. El afost o voce în „deşertul” virtuţii şi sfinţe-niei, asumându-şi condiţia de profet şimartir. A fost persecutat şi respins nu denecredincioşi, cum ar fi fost normal, ci defraţii lui falşi, „clerul” Bisericii, şi a muritfără casă, ca prizonier în exil. Toate ace-stea ce i s-au dat în viaţă ca să le sufere,le-a acceptat în duhul bucuriei şi al cre-dinţei, ca şi cum ar fi fost din mâna luiHristos, Care Însuşi a fost respins,tăgăduit şi răstignit. „Viaţa în Hristos” afost pentru el un Creştinism integral; el afost profetul unui Creştinism integral. Nueste întâmplător faptul că Părinţii Biseri-cii, de după el, l-au considerat ca fiind oautoritate pentru credinţa ortodoxă15. Cuvintele ultime ale lui Hrisostomînaintea propriei morţii: „Slavă lui Dum-nezeu pentru toate”, au arătat triumfulperseverenţei şi al răbdării lui personale.„El a murit,- spune Paladie,- ca un atletvictorios”. Şi toate acestea pentru căSfântul Ioan Gură de Aur cunoştea căeste parte a adevăratei Bisericii care nupoate fi învinsă: „Nimic nu este mai put-ernic decât Biserica, o omule! Opreşterăzboiul ca nu cumva să-ţi distrugi put-erea ta. Nu duce război împotrivacerurilor. Când tu mergi la războiîmpotriva unui om tu poţi sau să biruieştisau să fii biruit, dar când tu mergi larăzboi împotriva Bisericii, tu nu poţicâştiga, pentru că Dumnezeu este multmai puternic decât oricine”16. 

1 Georges Florovski, Aspectsof Church History, vol. IV., Mas-sachusetts 1954.
2 Sf. Ioan Gură de Aur, La ICorinteni 2, 3 PG 61, 22.
3 G. Florovski, op. cit., p.80.
4 H.v.Campenhausen, The Fat-hers of  the Greek Church, London1963, p.157.
5 S.Puech, Jean Chrysostomeet les moeurs de son temps, p.325.Invăţătura morală a Sfântului IoanHrisostom a fost,- în mod curios,-subestimată de către scriitoriimoderni de spiritualitate, inclusivde biograful său consacrat,- DomC. Baur, Johannes Chrysostomosund seine Zeit I, München 1929;Ediţia a II-a Constantinopol 1930,-dar chiar şi de Louis Bouyer ( LaSpiritualité du Nouveau Testamentet des Père, Paris Aubier 1960).Sintetizând gândirea moralăîndeobşte cunoscută a SfântuluiIoan Hrisostom, Bouyer subliniazăfaptul că aceasta trădează „osărăcie istovitoare” a profunzimiispirituale; că în general a ameste-cat ideile creştine cu sobrietateastoică, că a manifestat indiferenţăfaţă de soarta vieţii de pe pământ şică, în favorizarea modului de viaţămonastic, el propune „ideea ele-nistică a virtuţii lipsite de însemn-ătate mistică, limitată la un mora-lism transparent”. Bouyer vedeaceastă abordare ca fiind prove-nită dintr-o iubire sinceră de Hris-tos, dar conchide că ea este acope-rită în principal din afară (ibidem,p.141). G. Fittkan a demonstrat căgândirea morală a Sfântului IoanHrisostom este profundă şi înte-meiată în întregime pe înţelegereapersonală a Scripturilor ( DerBegriff des Mysteriums beiJohannes Chrysostomus, Bonn1953). El a demonstrat că înţele-gerea sacramentală profundă a luiHrisostom se întemeiază pe cre-dinţa creştină, şi a respins cusucces afirmaţia lui O. Caselconform căreia el ar fi fost influe-nţat de cultele păgâne curente (Cf.A. Festugière, Antioche paienne etchrètienne, Paris 1959).Pe de altă

parte, două studii dedicate spiri-tualităţii lui Hrisostom au omisaproape complet tehnicile elenis-tice retorice, intrând doar în subs-tanţa a ceea ce-a însemnat înv-ăţătura lui (Louis Meyer, SaintJean Chrysostome Maître de per-fection chrètienne, Paris 1953 ;A. Moulard, Saint Jean Chrysos-tome, Paris 1949). „Ceea ce esteacum foarte clar este aceea că Hri-sostom a combinat filosofia popu-lară şi antropologică curentă a epo-cii lui cu cele mai profundeînţelegeri ale mesajului creştin,pentru a oferi o doctrină adecvatăcerinţelor din timpul lui. El oferăastfel un precedent pentru o chi-rurgie necesară astăzi în interioruledificiului creştin” (F.X.Murphy,„The Moral Doctrine of Saint JohnChrysostom”, în Studia PatristicaXI, Akademie-Verlag, Berlin1972, p.53). 
6 G.Florovski, op.cit., p.86.
7 Ibidem.
8 La I Corinteni, Omilia 2, 3,PG 61, 22. vezi I Cor. 6, 2.
9 Despre interpretarea moraleiBibliei în contexul duhului culturiiiudeo-eline: R. Garrison, „TheGraeco-Roman Context of EarlyChristian Literature”, SupplementSeries, 137. M.E. Isaacs, The Con-cept of Spirit: A study of Pneumain Hellenistic Judaism and its Bea-ring on the New Testament, Lon-don, 1977. R.A. Burridge, Whatare the Gospel? A Comparisonwith Greco-Roman Biography,Cambridge University Press, 1992.
10 Vezi M.G. Fouyas, TheSocial Message of St. John Chry-sostom, Athens 1968. L Schläpfer,Das Leben des Heiligen JohannesChrysostomus, Düsseldorf, 1966.
11 Scrisoare către Teodor 1, 10.
12 Ibidem. 1, 12.
13 La Statui, Omilia 1, 18; LaMatei, Omilia 13, 6; Comentariula Psalmul 34, 3.
14 Palladius, Dialogul 65.
15 Κ. Λουκάκη, Τα παιδαγογικάέργα του Ιωάννου τουΧρισοστόµου, Αθήνα, 1961, p.11.
16 Cuvântare înainte de exil, 1. 

Sfântul Ioan Gură de Aur profetul desăvârşirii creştine
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Urmare din pagina 1Această consideraţie ne va explicade ce Sfântul Ioan Hrisostom, care dealtfel face dovada unei veritabilestăpâniri a limbii, n-are aici aceeaşi ţin-ută literară.
Sf. Ioan – remarcabilteolog

În teologie, Sf. Ioan Gură de Aureste, înainte de toate, un moralist careextrage din învăţătura curentă con-secinţe practice. El cunoaşte, de altfel,foarte bine doctrina creştină şi, în anu-mite discursuri de controversă, aexpus-o într-un mod savant, dar nu aaprofundat-o pentru ea însăşi, nici nu s-a amestecat în discuţii teologice. S-aspus, adeseori, că Sfântul Ioan Gurăde Aur a fost mai puţin preocupat deproblemele dogmatice şi mai mult decele morale. O astfel de disociere esteneavenită, deoarece învăţăturile salemorale sunt mereu ancorate în struc-turile doctrinare biblice şi ale tradiţieiBisericii. Putem înţelege mai binepasionanta lui  preocupare faţă demorală, dacă avem în vedere faptul căel s-a considerat înainte de toate păstorde suflete şi abia apoi învăţător. Capăstor de suflete, el a înţeles şi a culti-vat datoria sfântă de a-i învăţa pe cred-incioşi ce înseamnă, în realitate,transpunerea noţiunilor de credinţă înviaţă, asumându-şi astfel sarcinapropovăduirii cuvântului evanghelic.Putem spune că Sfântul Ioan a fostoarecum reţinut în speculaţii despretainele divine. Atributele lui Dumnezeuîi sunt familiare, dar el caută mai puţinsă le analizeze, dorind mai mult să letrăiască şi să le facă trăite. Sfântul IoanGură de Aur nu a avut curiozitatea dea cerceta modul în care, în Hristos, celedouă firi s-au unit, iar, pe de altă parte,ca un veritabil antiohian, el a insistat cuprecădere asupra umanităţii sfinte, avieţii, a operei şi a morţii lui Hristos.Trebuie însă subliniat faptul că laacea vreme nu erau erezii îngrijoră-toare de combătut, aşa cum fuseserăînainte şi după el. În acest domeniu,Sfântul Ioan nu a avut mult de lucru şinici nu s-a văzut constrâns să aprofun-deze grave probleme teologice, aşacum li s-a întâmplat Sfântului Atanasie,Sfântului Vasile, Fericitului Augustin.A luptat mai ales împotriva ereticiloranomei, alcătuind și o lucrare intitulatăContra anomeilor.
Neegalat în exegezaSfintei Scripturi
În exegeză, el caută mai întâi sen-sul literal şi nu se teme să facă, atuncicând se impune, consideraţii gramati-cale şi lingvistice pentru a explica unpasaj dificil, dar aceasta nu semnificădecât o pregătire pentru a desprindesensul tipic sau învăţătura morală atextului.Este de netăgăduit că Sfântul Ioanocupă primul loc în literatura noastrăbisericească, mai ales ca hermeneutneîntrecut al Sfintei Scripturi. Fidelprincipiilor Şcolii din Antiohia, al căreiilustru reprezentant şi este, el seataşează mai ales exegezei literare.Totuşi, temperează rigiditatea acesteimetode fie printr-un recurs prudent şimoderat la un oarecare alegorism,mereu fondat pe literă, fie prin insis-tenţa asupra învăţăturii morale şi abogăţiei aplicaţiilor practice. Hrisos-tom era omul unei singure Cărţi. Bib-lia sa nu era niciodată închisă. O ştia pede rost. O citează, o explică, ocomentează şi recomandă permanentcitirea acesteia. Sfânta Scriptură este,pentru Sfântul Ioan, sursa principală şi

unică a gândirii sale. El face din aceas-ta o lege pentru orice orator creştin.Biblia este pentru Sfântul Ioan Hrisos-tom cartea prin excelenţă, care reuneştelecţiile cele mai variate şi cele maipractice pentru instruirea credin-cioşilor.Din textele sfinte, Sfântul IoanHrisostom îşi propune să scoată întrea-ga profunzime. Cu imaginaţia sa pro-lifică, el îşi închipuie fără greutate per-sonajele, intră fără greutate în interiorulsfinţilor, în sentimentele lor, până a şi leînsuşi şi apoi le transmite cu o vitalitatea cărei emoţie te molipseşte.Marele arhiepiscop al Constan-tinopolului comentează cea mai mareparte a cărţilor Vechiului şi Noului Tes-tament, de la Facere şi până la Episto-la către Evrei. Sfântul Pavel este pen-tru dânsul obiectul unei predilecţiispeciale. Fără îndoială, cele mainumeroase şi cele mai vii cuvântări delaudă sunt cele consacrate SfântuluiApostol Pavel. Aproape la fiecare paspomeneşte cu drag numele mareluiApostol.
Neîntrecut predicator

Ca predicator, Sfântul Ioan Gurăde Aur a fost considerat cel dintâi.Făcând o paralelă între Hrisostom şiAugustin, teologul Bardenhewerspunea: „Augustin vorbea scurt,prefera silogismul; Hrisostom foartelung, adesea câte două ore fără să pro-ducă oboseală ascultătorilor, ci dim-potrivă. Augustin se adresa mai multminţii, Hrisostom sufletului întreg, pecare voia să-l vadă mişcat la fapte creş-tine. Augustin urma în cuvântarea sa ocale severă, logică, rece, abstractă, demulte ori chiar greoaie, Sf. Ioan însăvorbea cald, cursiv, figurat, se inspirade la auditoriul său sau de la împre-jurări; ţinea continuu încordată atenţiaascultătorilor prin exemplele vii şi plas-tice de care se servea, prin figurile destil, care niciodată nu erau exagerate.Predica lui era un fel de exegeză.Găsim la el unele interpretări de o rarăfrumuseţe. Despre corabia lui Noe,spune el undeva: Aceasta avea un senstainic, era prototip al celor viitoare; căciprin corabie era preînchipuită Biserica;prin Noe, Hristos; prin porumbel, Sfân-tul Duh, prin frunza de măslin,dragostea lui Dumnezeu pentruoameni (Geschihte der AltkirchlichenLiteratur, 1923, p. 355).Cuvântul a fost vocaţia şi dorinţasa arzătoare şi cea mai pură măreţie.Contemporanilor săi le plăcea deja săspună: Şi din gura sa ieşeau cuvintemai dulci ca mierea. Toate secolelecreştine au confirmat acest elogiu. Afost numit Homer al oratorilor. Elcunoştea regulile artei oratorice încâtnici un scriitor grec creştin nu i s-ar fiputut compara, iar aceste reguli le apli-ca cu cea mai mare libertate. Cu toateaceste elogii, este prea puţin cunoscut,şi cu siguranţă prea puţin cercetat, chiarşi de cei care consideră numele său unsimbol.Pe când alţii sunt doar slujitori airegulilor şcolare, Sfântul Ioan Hrisos-tom aplică aceste reguli oarecum fărăsă se gândească, fără vreun artificiu şicu un simţ perfect al măsurii.Contemporanii săi, şi alături deaceştia, generaţiile următoare, nu con-teneau să-l proclame cel mai mare din-tre oratorii Bisericii greceşti. Papa PiusX l-a decretat patron al predicatorilorcreştini (Berthold Altaner, Patrologia,ed. Marietti, 1977, p. 334), iar numelesău stă şi astăzi pe buzele tuturor.Predica şi îngrijirea sufletuluideveniră, pentru Sfântul Ioan, scopulprincipal al vieţii sale; în fapt, au fosttransmise urmaşilor mai mult de 700

de predici autentice, rod al celor 12 anide misiune în Antiohia şi al celor 6 anide episcopat (până la exilarea sa) înConstantinopol.Predicile sale erau practice. Pred-ica pe subiecte sau teme apăsătoare –păcat, căinţă, credinţă, lucrarea pentrumântuire a lui Hristos. Multe dintre eleexplică Sfânta Scriptură, sursă inepuiz-abilă de învăţături morale şi pretext deîndemnuri la sfinţenie.Predicile sale, care durau deseorichiar şi două ore, nu plictisesc, nici nuobosesc întrucât sunt însufleţite deimagini şi comparaţii; acestea sunt, deasemenea, corelate, în exordii şi con-cluzii, cu evenimente contemporaneşi, uneori, îmbogăţite de digresiuni înjurul unor argumente de mare interes.
Sf. Ioan Gură de Aur –un arhipăstor exemplar

Pe cât a fost de mare orator, pe atâta fost de mare păstor sufletesc. SfântulIoan Gură de Aur a slujit preoţia cadiacon, ca preot şi ca episcop. Prin-cipiile preoţiei sunt trasate cu mână demaestru în tratatul său Despre preoţie,la care au meditat atâţia preoţi care găs-esc în el sfaturi, îndrumări şi consolăriadmirabile.El a avut atitudini, învăţă-turi, tâlcuiri, îndrumări şi explicaţii caresunt valabile şi astăzi. Tragedia vieţiiSfântului Ioan ne arată ce adâncăconştiinţă religioasă a avut ierarhul, înfaţa moaştelor căruia a trebuit să seplece împăratul Teodosie al II-lea (408-450) şi să îngenuncheze, cerând iertarepentru păcatele părinţilor săi.În calitate de episcop, Ioan a aplanatunele conflicte între împărat şi oficialiisăi, în special în probleme foarte impor-tante; a intervenit în probleme discipli-nare convocând sinoade, destituind epis-copi, închizând biserici non-niceene; deasemenea, a vizitat deseori mănăstirilepentru maici din vecinătate pentru ainstrui membrii comunităţii. SfântulIoan nu s-a sfiit să pună ordine chiar îneparhii străine, cum a fost cea a Efesu-lui, şi a depus, într-un sinod local, pe şaseepiscopi care-şi cumpăraseră dregătoriacu bani. Din lucrarea sa misionară unamisionară mai amintim: convertireagoţilor la ortodoxie (le-a dat o biserică şile-a hirotonit preoţi dintre ei) şi trim-iterea unor călugări pentru răspândireacreştinismului în Sciţia, Persia şi Feni-cia. Deci pe sciţii care locuiau împreju-rul Dunării i-a luminat (adică populaţi-ile care locuiau pe teritoriul ţării noastre,pe strămoşii noştri). În timpul acesta,Sfântul Ioan şi slujea, predica, medita,catehiza, făcea vizite pastorale,cercetaaşezămintele Bisericii, făcea adminis-traţie, citea şi scria. Cele mai multe dinaceste obligaţii le îndeplinea zilnic, caSfântul Vasile cel Mare şi FericitulAugustin. E greu de închipuit cumreuşea el să facă faţă unei asemeneamunci enorme, mai ales că era o mânăde om, şi deseori bolnav.

Nectarie, patriarhul anterior, fuseseun mare senior, şi fastul clerului înaltajunsese la concurenţă cu cel al aris-tocraţiei civile. Mare parte dintreclericii colaboratori au fost foartenemulţumiţi de austeritatea şi frugali-tatea noului patriarh, care cerea să fievândute obiectele de lux din Patriarhie,care refuza mesele copioase, totdeau-na mânca singur.A reorganizat spitalele şi ospiciileoraşului mergând până la a încerca să-l depăşească pe Sfântul Vasile în încer-carea sa de a pune pe picioare o insti-tuţie pentru leproşi ; a vândut bunuribisericeşti, folosind banii în scopurifilantropice; şi, chiar şi în exil fiind, arăscumpărat captivi pe care i-a redatfamiliilor. Pentru aceasta, ca şi alţi epis-copi de dinainte şi de după el, a folositbanii de la susţinătorii înstăriţi.
Apostolul milosteniei șiambasadorul săracilor

Sfântul Ioan Gură de Aur este,prin excelenţă, şi apostolul milosteniei.El şi-a îndemnat ascultătorii la miloste-nie. A condamnat cu duritate avariţia(în omiliile despre Lazăr şi bogatul rău)şi s-a făcut panegiristul milosteniei.Elocinţa sa este inepuizabilă în a reluaaceastă temă fără încetare. A da unuisărac înseamnă a da lui Dumnezeu şiIoan a găsit, înaintea lui Bossuet,accentele magnifice pentru a celebraeminenta demnitate a săracilor. În  zelulsău, s-a lăsat dus până acolo încât apareca un tribun ce discută de la înălţimeascaunului problema socială. Dar, în locsă concluzioneze ca un tribun dreptulde revoltă al săracului faţă de bogat, elnu are alt scop decât de a-l aduce pe celbogat la milostenie şi la practicareaîntr-ajutorării.
Apelativul de Hrisostom

Dacă ne întrebăm, care a fost cal-itatea lui superioară, şi care a fost car-acteristica sa deosebită, negreşit vomrăspunde că în privinţa culturiifilosofice şi enciclopedice, nu era maiprejos de scriitorii din timpurile sale; cahermeneut al Sfintei Scripturi a fostaproape de neîntrecut, pentru care toţihermeneuţii de după dânsul, pe el l-auavut de bază în herminiile lor; în priv-inţa sfinţeniei vieţii a fost unul dintrecei mai rari bărbaţi ai Bisericii creş-tine iar ca păstor şi administrator a fostde admirat. Dar cu asemenea calităţi îigăsim împodobiţi şi pe alţii dintrePărinţii Bisericii creştine. Aceea însă,care îl distinge pe Sfântul Ioan de toţiceilalţi Părinţi, dascăli şi scriitori ai Bis-ericii creştine, aceea care-l arată a fi deneîntrecut, şi în care n-a avut pânăacum egal pe nimeni, care şi constitu-ie slava lui particulară, este calitateade Hrisostom pe care i-au acordat-osecolele de după dânsul.Acesta este Sfântul Ioan din Con-stantinopol: un mesager al poporului, o

inimă mare, un împătimit al studiuluiCărţii (adică al Bibliei – n.n.) şi iubitorde semeni; un om ce părea să ştie intu-itiv care erau nevoile oamenilor şi caresă distingă adevărul de fals. A fost cuadevărat gură de aur, a fost cel maielocvent retor al Bisericii creştine, pânăîn ziua de astăzi. Creştinătatea întreagă,imediat după încetarea lui din viaţă, l-a proclamat de dascăl ecumenic, celmai mare luminător al lumii, stâlpulBisericii, lumina adevărului, trâmbiţalui Hristos, prooroc şi vorbitor altainelor lui Dumnezeu, Theoforul Ioan,Hrisostomul Ioan, voind prin aceastade a învedera marele lui talent oratoric.
Mare învățător al lumii

Acest virtuoz al cuvântului dum-nezeiesc a lucrat pentru Biserică toatăviaţa sa cu o nespusă ardoare şi Biser-ica l-a aşezat nu numai printre Părinţiibisericeşti, ci şi printre Doctorii şi scri-itorii ei cei mai celebri. De asemenea,calităţile literare ale operelor sale carei-au captivat pe contemporanii săi, îlimpun pentru totdeauna literaturii creş-tine şi universale. La puţin timp dupămoartea sa, Sfântul Ioan Hrisostom afost privit atât de ortodocşi cât şi decatolici nu numai ca un predicator şiexeget remarcabil, ci şi ca o voceautoritară în probleme de credinţă. Pen-tru că Hrisostom a fost şi un mare inter-pret – deşi nu şi sistematizator – al doc-trinei creştine, Biserica l-a numitmarele învăţător al lumii. Sinoadeleecumenice din Calcedon (451), Con-stantinopol (680) şi Niceea (787), îlarată ca martor al adevăratei credinţe.La fel papii Leon cel Mare şi Agato.Titlul de învăţat (înţelept) al Bis-ericii nu se aplică decât pentru un foartemic număr de scriitori bisericeşti,folosit atât în antichitatea creştină (eisunt Părinţi ai Bisericii şi Învăţaţi toto-dată), cât şi în secolele următoare. Pre-supune o aprobare specială din parteaBisericii, şi aceasta nu este dată decâtautorilor care adaugă la o înaltă înţelep-ciune, adevăruri creştine, o ortodoxiestrictă şi o viaţă sfântă. Printre aceştia,unii se bucură de o autoritateexcepţională. Biserica Ortodoxă are înmod special respect pentru SfântulVasile cel Mare, Sfântul  Grigorie deNazianz şi Sfântul Ioan Hrisostom, pecare îi numeşte Învăţaţi ecumenici.
O sumară caracterizare

Făcând o foarte sumară caracteri-zare a Sfântului Ioan, putem spune căare tot ceea ce îi trebuie pentru a reuşiîn slujirea sa, o credinţă profundă, unzel devorant, o elocinţă în acelaşi timpcaldă şi familiară, îmbogăţită cu celemai frumoase flori ale retoricii şi cucea mai exactă cunoaştere a sufletelor.Acesta este unul dintre caracterele celemai atrăgătoare care s-ar putea întâlni.Un suflet tandru, delicat, vibrând latoate emoţiile, o inimă puternică, dur cuel însuşi, nemilos cu viciile, fremătân-du-se în prezenţa răului, dar în acelaşitimp un spirit insuficient pregătit exi-genţelor luptei şi condamnat, prin natu-ra sa, la o suferinţă continuă, suferinţaoamenilor loiali, care se lansează cugreu într-o luptă şi nu găsesc în faţa lordecât duşmani mascaţi în faţa căroratoată sinceritatea lor este zadarnică.Comportamentul său faţă de unii şi faţăde alţii era dominat de adevăr şimilostenie.Sfântul Ioan Gură de Aur rămânecel mai cunoscut dintre Părinţii greci şiuna din cele mai fascinante figuri aleantichităţii creştine. Cu vie veneraţie neaducem aminte de el, pe care în toateLiturghiile îl chemăm şi ni-l dorimocrotitor.

Cine-a fost Sfântul Ioan Gură de Aur?
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Se împlinesc anul acesta, ladata de 7 noiembrie, 100 de ani dela trecerea în veșnicie a preotuluiAUGUSTIN BELEȘ (1843-1915), slujitor devotat și figurăemblematică a comunității ortodo-xe românești din Șimand. La unastfel de răstimp se cuvine a fi rea-dusă în actualitate activitatea aces-tui preot de excepție, icoană vie aslujirii lui Hristos și a semenilor, aidealurilor naționale și a nevoilorcredincioșilor pe care i-a păstorit,cu atât mai mult cu cât lumea deazi caută modele.Născut la Șimand, în familiapreotului Iosif Beleș, în anul 1867absolvă Institutul Teologic dinArad (cf. Teodor Botiș, Istoria
Școalei Normale (Preparandiei) și
a Institutului Teologic Ortodox-
Român din Arad, Arad, 1922, p.700) și probabil tot în același an secăsătorește cu Elisabeta (Saveta)Ardelean din Șimand. În anulurmător, 1868, este numit preotcapelan la Șimand, pe lângă tatălsău, înscriindu-se astfel, într-odinastie de preoți pe care familiaBeleș i-a dat neamului românesc șiîn special comunei Șimand. Amin-tim că această străveche familiepreoțească, originară din Moldo-va, a dat comunei Șimand, nu maipuțin de șapte generații de preoți.Tot din această familie fac parte șiIerotei Iosif Beleș (1822-1900)unul dintre cei mai erudiți clericidin a doua jumătate a sec. XIX,preot paroh și apoi protopop alVărădiei de Mureș, profesor laInstitutul Pedagogic-Teologic dinArad, vicar episcopal al Consisto-riului ortodox de la Oradea (vezi,Pr. dr. Pavel Vesa, Clerici cărtu-
rari arădeni de altădată, Arad,2008, p. 133-136) și Vasile Beleș(1845-1917) protopop al Radnei șimai apoi al Aradului (vezi, Pr. dr.Pavel Vesa, Spiritualitatea orto-
doxă arădeană. Istoricul parohiei
Arad-Centru, Arad, 2015, p. 122).

După moartea tatălui său, devi-ne conducătorul parohiei până înanul 1911 când se va pensiona.Bogata activitate pastorală de 43de ani, desfășurată în sânul comu-nității din Șimand este punctată detrei acte nobile săvârșite de vred-nicul slujitor a lui Hristos: în anul1902, împreună cu celălalt preotslujitor Maximilian Leucuța,secondați de consiliul parohial șiadunarea parohială, au răscum-părat de la fondul preoțesc diece-zan, pământul ce aparținea biseri-cii din Șimand, contra valoareasumei de 6.700 de florini (vezi, Pr.Gosta Gabriel, Prof. Gosta Car-men, Monografia comunei Șim-
and, Arad, 2000, p. 83). Urmareaacestui fapt este că preoții nu maierau obligați să se întrețină dinbirurile și stolele adunate de la cre-dincioși și totodată consolida leg-ătura dintre preot și credincioși,lucru extrem de necesar în contex-tul propagandei sectare și unite.Cea de-a doua acțiunea care vaduce la înveșnicirea memoriei sale,este legată de donarea clopotuluimare (763 kg), care răsună și astăzipeste frumoasa comună Șimand.Valoarea acestui clopot se ridicala prețul de 2.000 de coroane.Lucrul acesta se petrece în anul1904, odată cu renovarea bisericiiși achiziționarea de noi clopote, înnumăr de patru, celelalte trei fiindcumpărate pe cheltuiala comunei.În anul 1907, parohia se angajeazăsă susțină din fonduri proprii, sala-riile învățătorilor comunei, în con-textul Legii lui Apponyi careurmărea desființarea școlilor con-fesionale. Considerăm această ati-tudine și angajament făcute depărintele Augustin Beleș ca un actde mare noblețe culturală și națio-nală.La patru ani după pensionareatrece la cele veșnice, 7 noiembrie1915, lăsând în urmă un admirabiltestament, dovadă a dragostei pe

care o purta față de păstoriții săi, șicare îl va așeza ca un mecena înconștiința generațiilor următoare.Potrivit acestui testament întreagasa avere este lăsată „comunitățiibisericești greco-ortodoxe românedin Șimand”, urmând a fi admi-nistrată printr-o fundație de carita-te care purta numele de „Fundația
preotului român ortodox Augustin
Beleș și a soției sale Saveta
născută Ardelean din Șimand”.Averea consta din 60 de acțiuni laBanca „Vitoria”, 6 acțiuni la Banca„Bihoreana”, 2 acțiuni la Banca„Codrul”, o asigurare pe viață de2.000 de coroane, propria casa șiun considerabil fond în numerar,întreaga avere ridicându-se lavaloarea de 70.000 de coroane.Casa rămânea în proprietatea paro-hiei, urmând a fi casă parohială;10 acțiuni „Victoria”, precum și osumă de 4.000 de coroane eraudestinate Fondului preoțesc diece-
zan din Arad. Din venitul fundațieiadministrată de Consistoriul die-cezan prin Parohia Ortodoxă dinȘimand, 50% era destinat școlilorconfesionale din Șimand, 25% eradestinat susținerii micilor indus-triași și comercianți, iar 25% erareinvestit în capitalul Băncii „Vic-toria” pentru viitoarele acțiuni alefundației, de unde 5% erau în per-manență destinați ajutorării fami-liilor nevoiașe (vezi, Biserica și
Școala, anul XXXIX, nr. 50, 13/26decembrie 1915, p. 375).Conținutul testamentul său afost făcut public la șase săptămânide la moartea sa, mai precis laparastasul de patruzeci de zile,ținut în biserica din Șimand, ladata de 6 decembrie, ziua pomeni-rii Sfântului Ierarh Nicolae, în pre-zența protosinghelului RomanCiorogariu, ca delegat oficial alepiscopului Ioan I. Papp. Acesta aslujit alături de preoții CornelPopescu și Cornel Leucuța (marti-rizați în anul 1919 de bandele

maghiare ale lui Bella Kun),răspunsurile fiind date de corulseminarial. În cuvântul său,Roman Ciorogariu, a dezvăluiticoana faptelor părintelui AugustinBeleș, în întreagă strălucirea ei.„Biserica a fost ticsită de popor,mic și mare a venit la prinosulrecunoștinței față de marele binef-ăcător al comunei parohiale”(Biserica și Școala, anul XXXIX,nr. 50, 13/26 decembrie 1915, p.375).Rămâne, așadar, în istoriacomunei Șimand și a eparhieiarădene totodată, figura acestuipreot, slujitor al Bisericii și

neamului românesc, pildă grăitoa-re despre ceea ce înseamnă slujireaaproapelui. Reactualizarea memo-riei sale se constituie într-un actde îndatorire sufletească la cei 100de ani de la trecerea sa în veșnicie,în contextul unei luni lipsite derepere morale și mai ales în con-textul anului omagial dedicat mari-lor păstori de suflete. Îl consi-derăm pe acest vrednic slujitor alui Hristos, mare păstor de sufleteși vrednic model de urmat.„Faptele lui întrec toată lauda,de aceea fie după faptele lui, amin-tirea lui”! Prof. dr. Marcel Tang

Act de pietate

„BISERICA. Primul lucru ce-ţi opreşte privirea când te apropiide centrul comunei e frumoasa şimonumentala clădire a Bisericeiortodoxe, construcţie asupracăreia ne vom opri o clipă gân-dul, nu atât ca exterior, cât ca in-terior.Construcţie nouă din anii1927-1929, linia ei exterioarăurmează cu mici modificări, pluslipsa turlei principale, planulobişnuit al bisericilor ortodoxe,pline de acea eleganţă şi duioşie,am putea spune, ce apropie. De-osebirea esenţială o simţi însăatunci când intri înăuntru. Deunde la majoritatea bisericilornoastre există o diferenţă întremăreţia exteriorului şi spaţiulmic al interiorului, la biserica dinButeni ca şi la catedrala dinArad, interiorul are aceiaşi per-spectivă de măreţie ce-ţi lasă su-fletul să alerge şi să se înalţe. Îninteriorul bisericei din Buteni,nimicnicia nu o simţi în raport cupersoana ta, ci cu măreţia şi put-erea Dumnezeirei, astfel că înge-nunchierea în această biserică

depăşeşte gestul devenit oarecumobligatoriu, transformându-seîntr-un gest reflex spre care te în-drepţi ca să-ţi mărturiseşti smere-nia în faţa unei forţe pe care oaccepţi fără să o discuţi. Iaraceastă biserică, unde exteriorulse armonizează atât de frumos cuinteriorul, desigur că nu poate fidecât tot opera unor oameni lacare gândirea se armonizează cufapta.”

Această biserică a continuatmisiunea bisericii vechi, care seridica pe locul unde este la oraactuală clădirea Casei Culturale,devenită după anul 1944 clădireaCăminului Cultural, iar maitârziu, cinematograful. Ctitoriispirituali: protopopul FlorianRoxin, Vasile Goldiş, patriotul şiluptătorul pentru Unirea ceaMare, preoţii Ioan Cosma şiIuliu Bodea. Sfinţirea s-a făcut la

data de 10 noiembrie 1929, decătre episcopul Dr. GrigorieComşa.Numele ctitorilor materiali careau girat şi semnat cambiul de îm-prumut cu bunurile lor, în ordineavârstei, începând cu cel mai bătrâneste:Petru Funaţă, a lui Funaţoaie;Gheorghe Ruja – Cucu;Teodor Perva – Poneşu;Petru Bejan – Costolan;Teodor Burza – Beldeu.Împreună cu aceștia, toți cred-incioșii ortodocși din ParohiaBUTENI, au contribuit cu muncalor și cu tot ce au putut ajuta la edi -ficarea lăcașului în numai doiani(1927-1929).Protopopul Petru Bejan, cres- cut si educat de vizionarul pro-topop Florian Roxin, lasă cre - dincioșilor ortodocși din Buteni,următorul testament spiritual:,,Afirm, că Biserica din Butenieste zidită pe toată energia tru-pească şi sufletească a ctitoruluiei spiritual, Protopopul de piememorie şi de măreaţă recunoşt-inţă şi veşnică pomenire a ade-

văratului Păstor şi Preot „dupărânduiala lui Melhisedec, pro-topopul-paroh Florian Roxin,având ca mentor spiritual peVasile Goldiş.Şi dacă am făcut această în-crustare în acest loc, am făcut-oca să cimentez şi să aşez jertfaPrea Cucerniciei Sale la temeliade târnosire, ca ori de câte oripriveşti cu ochii trupului cate-drala aceasta, cu ochiul sufletu-lui să vezi fiinţa ce s-a stinsimediat după târnosire, iar îninimă să-ţi pulseze creştineascaşi fiasca recunoştinţă, spre a-icinsti memoria şi a cere ca Dum-nezeu să-l ierte şi să-i răs-plătească jertfa, prin dăruireavieţii veşnice’.’Bibliografie:(1) 1.  Lângă Sebiş o comunămândră de trecutul ei: Buteni, înTribuna Română, nr. 29, 1944, 10februarie, p. 3.2. Mss. Protopop stavroforPetru Bejan, Încrustări (manuscrisîn posesia autoarei, asemenea fo-tografiile). Prof. Corina Bejan 
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Târnosirea bisericii dinParohia Sântana II

Duminică, 1 noiembrie 2015, afost zi de mare sărbătoare pentru cred-incioşii ortodocși din orașul arădeanSântana. După o aşteptare de peste undeceniu biserica nouă din Parohia Sân-tana II, Protopopiatul Arad, a fosttârnosită, primind hramul ,,SfântaTreime”.Slujba de sfinţire a fost oficiată deÎnaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitro-politul Banatului și ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, împreună cu un numeros sobor depreoţi şi diaconi. Cuvântul de întâmp-inare al Ierarhilor și o scurtă prezentarea localității a fost făcută de părinteleFlavius Petcuț, protopopul Aradului.După târnosirea locaşului de cult,soborul slujitorilor a săvârşit SfântaLiturghie în biserica nou târnosită.În cuvântul de învățătură IPS Ioana făcut referire la pericopa duminicii a22-a după Rusalii, a bogatuluinemilostiv și a săracului Lazăr. Oevanghelie a contrastelor din viața deaici și din viața de dincolo. Bogatulnemilostiv este omul care ratează șansape care Dumnezeu i-o oferă, pentru căsăracul Lazăr este omul trimis de Dum-nezeu la poarta bogatului pentru caacesta din urmă să-și câștige prinmilostenie bogăția cea cerească.Asemenea bogatului din evanghelie,mulți dintre noi nu vedem icoanafratelui sărac de lângă noi, care nu estealtceva decât o fereastră deschisă sprecer. Printre altele, Inaltpreasfinția Sa aarătat că iadul este o realitate care, dinpăcate pentru oamenii zilelor noastreîncepe încă din această viață.Deplângând tragica întâmplare petre-cută zilele trecute în capitală, Inalt-preasfinția Sa a îndemnat la rugăciuneși solidaritate cu familiile victimelor,sfătuind pe toți părinții aflați în bisericăsă vegheze la educația copiilor lor și deasemenea, pe copii să se străduiască aviețui creștinește pentru ca mamele lorsă nu plângă nici pe pământ, nici înceruri.La sfârșitul cuvântului Inaltpreas-finția Sa a mulțumit InaltpresfințituluiArhiepiscop Timotei pentru invitațiafăcută și a felicitat pe P. C. Pr.  IoanCrainic și pe toți credincioșii parohieiSântana II pentru impresionanta biser-ică ridicată și închinată Sfintei Treimi.La Sfintele Slujbe a participat unnumăr impresionant de credincioși detoate vârstele care au trecut prin Sfân-tul Altar, pentru a săruta Sfânta Masă,Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce.În cuvântul său, părintele parohIoan Crainic a mulțumit credincioșilor,Oficialităților prezente și tuturor celorce s-au ostenit vreme de zece ani curidicarea mărețului locaș.
Mănăstirea Roşia dinProtopopiatul Sebiş şi-aprăznuit ocrotitorii
În Duminica a 24-a după Rusalii şitotodată a prăznuirii Soborului SfinţilorArhangheli Mihail şi Gavriil şi al tutur-or cereştilor puteri, mulţime de peleri-ni din toate părţile judeţului Arad auvenit la Mănăstirea Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil din satul Roşia, Pro-topopiatul Sebiş, pentru a participa cusmerenie şi evlavie la sărbătoarea dehram. Soborul de preoţi, care a oficiatsfintele slujbe l-a avut în frunte pe Înalt-preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhularădean s-a rugat pentru grabnicaînsănătoşire a tinerilor grav accidentaţiîn incendiul din capitala ţării şi i-apomenit pe cei trecuţi la cele veşnice.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Oameni şi îngeri” (cf.citirilor scrip-turistice ale duminicii şi praznicului),rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţia Sa a arătat că vindecareaminunată a femeii din Sfânta Evanghe-lie precum şi învierea fiicei lui Iair, maimarele sinagogii, indică trebuinţanaturii umane de a i se îndrepta slăbi-ciuni ca boala şi moartea, urmare acăderii protopărinţilor Adam şi Eva.Providenţa divină împlineşte aceastătrebuinţă, îngerii înşişi fiind mijloci-tori. Ca fiinţe spirituale o parte dintre eiau căzut din strălucire în întunericul încare încearcă să atragă ceata celor buni,dovedind că se poate lupta împotriva aceea ce îndepărtează de comuniunea cuDumnezeu. Lumea creaţiei divine, ceavăzută şi cea nevăzută, îngerii şioamenii, trebuie să fie în armonie pen-tru care lucru credincioşii folosesc pildaşi ajutorul îngerilor spre propăşireavieţii pământeşti şi dobândirea celeicereşti. Fiecare om îşi are îngerul păz-itor care îl păzeşte de rău şi îl călăuzeştespre împlinirea binelui; iar, îndeosebi,copiii şi tinerii se află sub ocrotireaîngerească, a subliniat ÎnaltpreasfinţiaSa. Răspunsurile la Sfânta Liturghieau fost date de un grup de psalţi dinIaşi, condus de tânărul protopsaltAlexandru-Ioan Tecucianu.La finalul Sfintei Liturghii, maicastareţă Haritina Cârdei a mulţumitÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei pen-tru acest popas duhovnicesc în mijloculobştii monahale de maici, precum şituturor pelerinilor veniţi în număr marela hramul sfintei mănăstiri.În seara zilei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei a partici-pat la Slujba de priveghere la Mănă-stirea Feredeu. 
Sfântul Mina prăznuit laParaclisul Facultății deTeologie din Arad

Pomenirea de peste an, în ziua de11 noiembrie, a Sfântului MareluiMucenic Mina a prilejuit o sărbătoaredeosebită la Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad,pentru faptul că paraclisul acestei insti-tuții academice îi este închinat.Astfel, în seara de ajun a fostsăvârșită vecernia împreunată cuprivegherea. În zorii zilei de sărbătoarea fost oficiată sfânta liturghie la care aasistat și ÎPS Timotei, ArhiepiscopulAradului, fiind prezenți părinții profe-sori, studenții și o mare mulțime decredincioși, această biserică fiind sin-gura cu acest hram din oraș. Cu acestprilej, Înaltpreasfinției Sa le-a vorbitcredincioșilor despre misiunea și măr-turia pe care trebuie să o dăm astăzi înlume, avându-i ca model pe sfinții săimucenici, adăugând: „ne bucurăm șifelicităm Facultatea de Teologie dinArad pentru faptul că tocmai în acestedouă zile s-au desfășurat aici lucrărileunui simpozion în care s-au pus în dez-batere aspecte actuale ale misiunii Bis-ericii, studenții putându-se îmbogăți cunoi cunoștințe de la invitații din țară șistrăinătate”.
Sfântul Ioan Gură de Aurprăznuit laCatedrala arhiepiscopalădin Arad

În fiecare an, Catedrala arhiepis-copală „Sfânta Treime” din municipi-

ul Arad, care adăposteşte racla cu opărticică din moaştele Sfântului IoanHrisostom,  primite în dar din CetateaVaticanului, aşezate spre a fi cinstiteîntr-o frumoasă raclă din argint, se aflăîn zi de aleasă sărbătoare.  Ziua de 13noiembrie a devenit un evenimentaşteptat şi trăit cu bucurie duhov -nicească de către credincioşii arădeni.În ziua de joi, 12 noiembrie, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei,a participat, ca în fiecare an, la slujbaVecerniei cu Litie, înconjurat desoborul preoţilor şi diaconilor cate-dralei. Momentul culminant al serii afost procesiunea cu sfintele moaşte,purtate de soborul slujitor, în jurul cat-edralei, după care sfintele moaşteîmpreună cu icoana sfântului au fostaşezate în mijlocul lăcaşului de cultspre a fi cinstite de către credincioşiidornici de a primi ajutorul SfântuluiIoan Gură de Aur. În ziua de 13 noiembrie, în Cate-drala arhiepiscopală Sfânta Treime,IPS Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfân-ta Liturghie, înconjurat de soborul pre-oţilor slujitori. La toate slujbelesăvârşite cu prilejul sărbătoririi acestuimare sfânt, chiriarhul a rostit cuvinte deînvăţătură, vorbind celor prezenţidespre câte un aspect al personalităţiisfântului, în funcţie de vremea în carea trăit şi pentru care avea să rămână uncălăuzitor al societăţii, ţinând seamade schimbarea epocii istorice a anti-chităţii cu cea a Imperiului Roman,temeluind urmarea învăţăturii şi trăiriicreştine pentru viitor. De asemenea,Chiriarhul în cuvântul său a analizat,totodată, şi opera sa, accentuându-secontribuţia exegetică şi morală pentruteologia ortodoxă şi cu precădereimportanţa liturgică.În cadrul Sfintei Liturghii,Arhiepiscopul Aradului i-a pomenit pecei trecuţi la cele veşnice în urmaincendiului din Capitală şi pe cei cesuferă aşteptând vindecarea. În seara zilei de praznic, la SlujbaAcatistului, a vorbit despre viaţa şi per-sonalitatea sfântului prăznuit, revelatăîn acatistul ce îi este închinat. Toto-dată, chiriarhul a amintit faptul că Sfân-tul Ioan Gură de Aur, în anul 2007, afost sărbătorit în toată creştinătatea iaranul 2015 a fost declarat de către Sfân-tul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne ca „An comemorativ al Sfân-tului Ioan Gură de Aur şi al marilorpăstori de suflete din eparhii”. Tot încadrul acestei slujbe au fost rostiterugăciuni pentru pace şi unitate în ţară.Numărul mare de credincioşi careau participat în aceste zile la sfinteleslujbe săvârşite la Catedrala arhiepis-copală din Arad, sunt expresia vie aevlaviei de care se bucură Sfântul IoanGură de Aur în rândul credincioşilorarădeni şi nu numai.
Slujire arhierească în Parohia Avram Iancu,Protopopiatul Sebiş
În prima zi a Postului NașteriiDomnului, duminică, 15 noiembrie2015, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat înmijlocul credincioșilor Parohiei AvramIancu, Protopopiatul Sebiş. Cu acestprilej, Ierarhul a slujit Sfânta Liturghieîn biserica parohială cu hramul,,Înălţarea Domnului, în fruntea unuisobor de preoţi şi diaconi. Din sobor afăcut parte şi părintele AlexandruBotea, protopopul locului.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Unitatea duhului în legătura păcii”(pe baza citirilor scripturistice aleduminicii: Efes. 4; Luca 10), Chiri-arhul a arătat că aceste cuvinte ale

apostolului oglindesc idealul unei maibune înţelegeri între oameni, solidari-tatea lor, contribuţia lor la realizareacomuniunii între ei cu Dumnezeu.Pilda samarineanului milostiv o ilus-trează prin transpunerea pe planul asis-tenţei sociale şi medicale în care Bis-erica s-a angajat din primele veacuricreştine. Numele parohiei, cel al mare-lui patriot şi totodată sprijinitor al Bis-ericii, îndeamnă la această lucrare prinexercitarea virtuţilor proprii poporuluinostru, între care omenia reprezintă oparticularitate caracteristică. Coinci-denţa cu începutul Postului Crăciunuluiun imbold în plus spre conformare,după cum se arată şi în Pastorala Sfân-tului Sinod, citită în această duminicăşi care aprofundează această îndatorire,a mai adăugat Înaltpreasfinţia Sa.Părintele protopop a dat citire Pas-toralei Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române, la prima Duminicăa Postului Naşterii Domnului din anul2015, privind însemnătatea AnuluiOmagial al misiunii parohiei şi mănă-stirii azi şi a Anului Comemorativ alSfântului Ioan Gură de Aur şi al mar-ilor păstori de suflete din eparhii.În cadrul Sfintei Liturghii au fostrostite rugăciuni pentru pace șiînțelegere între popoare, dar și pentrualinarea suferințelor victimelor incendi-ului de la Bucureşti din data de 30octombrie, și ectenii pentru cei care și-au pierdut viața în tragicul accident.La final, Înaltpreasfinţia Sa, l-ahirotesit iconom stavrofor pe preotulparoh Dan-Dănuţ Voicu, în semn deapreciere pentru hărnicia de care a datdovadă în această parohie.După Sfânta Liturghie, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, împreună cusoborul slujitor, a sfinţit casa parohială,recent renovată. Cu acest prilej, Ier-arhul a adresat un cuvânt celor prezenţi,arătând importanţa construirii caselorparohiale, ca o prelungire a locaşuluisfintei biserici, pentru a răspunde laorice oră a zilei, diferitelor nevoi alecredincioşilor cu disponibilitatea şi,totodată, pilda membrilor familieipreotului.Preotul paroh a mulţumit Chiri-arhului pentru acest popas duhovnicescîn mijlocul păstoriţilor săi şi pentru dis-tincţia primită.
Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului sărbătorit lastrăvechea MănăstireHodoş-Bodrog

Sărbătoarea Intrării în Biserică aMaicii Domnului, constituie an de anun binecuvântat moment de bucurieduhovnicească pentru obştea Mănă-stirii Hodoş-Bodrog, cea mai vechemănăstire cu viaţă monahală neîntre-ruptă din secolul XI, deoarece laaceastă dată serbează hramul bisericiicelei vechi. Bucuria vieţuitorilor aces-tei mănăstirii şi a pelerinilor veniţi înnumăr mare, a fost desăvârşită prinprezenţa şi slujirea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, care a săvârşit aici Sfânta Liturghiearhierească, înconjurat de soborul deslujitori ai sfintei mănăstiri şi ostenitoride la Centrul Eparhial.Chiriarhul  a fost întâmpinat depărintele stareţ Grigorie Timiş şi deîntregul sobor, la poarta mănăstirii.La Ectenia întreită din cadrul Sfin-tei Liturghii, s-au înălțat rugăciuni spe-ciale pentru toți cei bolnavi, care seaflă în spitale și pe patul de suferință,pentru grabnica vindecare, precum șipentru dezrădăcinarea urii și a toatărăutatea și înmulțirea binelui și adragostei dintre oameni, iar la Ectenia

pentru cei adormiți, au fost pomeniți șis-au înălţat rugăciuni pentru veşnicaodihnă a tuturor celor care s-au stinsdin viață, prin moarte năprasnică, înincendiul din capitală.În cuvântul de învăţătură pus subtitlul ,,Biserică sfinţită” (în baza citirilorscripturistice ale praznicului: Evr. 7;Lc. 10-11), Ierarhul arădean a arătat căMaica Domnului este Biserica din carefacem parte ca şi membrele unui corpal cărui Cap este Însuşi Domnul. Eaînsăşi, cum o numeşte imnografia orto-doxă, este deci Biserică sfinţită, Preacu-rat Templu al Mântuitorului, Cămaracea de mult preţ, a cărei prefigurare înLegea Veche este Templul din Ierusal-im în al cărui altar a şi fost consacratăîntr-o zi ca cea a sărbătorii de astăzi.Apostolul zilei adânceşte simboaleleacestui templu iar Sfânta Evanghelie,prin cele două surori care primesc peDomnul în casa lor, duce cugetarea şila cele două Testamente, Vechiul şiNoul, unul de pregătire, altul deîmplinire a misiunii mântuitoare.Preasfânta Născătoare de DumnezeuL-a primit pe Fiul lui Dumnezeu înlumea noastră, El rămânând cu noi înBiserică, înţelegând pe cea din cer câtşi cea de pe pământ, a subliniat Înalt-preasfinţia Sa.La finalul slujbei, părintele stareţprotos. Grigore Timiş, a adresat cuvân-tul de bun venit Chiriarhului și a mulţu-mit Înaltpreasfinţiei Sale pentruprezenţa și slujirea în această străvechemănăstire, în fiecare an la această săr-bătoare, de când este arhipăstor alAradului, şi pentru aleasa purtare degrijă faţă de întreaga obşte monahală.
Târnosire de biserică înParohia Variaşu Mare

În Duminica a 26-a după Rusalii,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat slujbade sfințire a bisericii Parohiei VariaşuMare, cu hramul Înălţarea Domnului,înconjurat de un sobor de preoți și dia-coni. Din sobor a făcut parte şi protos.Teodor Vid, consilier administrativ-bis-ericesc la Centrul eparhial. SfântaLiturghie a fost săvârșită în noul locaș decult. În cadrul acesteia s-au înălțat rugă-ciuni către Bunul Dumnezeu pentrusănătatea celor care se află în spitale,dar și rugăciuni pentru pace, unitate șisolidaritate între creștini, precum şi pen-tru tinerii care şi-au pierdut viaţa în tra -gicul accident din Bucureşti.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Roada luminii”, pe baza citirilor scrip-turistice ale duminicii: Efeseni 5; Luca12, Chiriarhul a vorbit despre Luminalui Hristos care luminează Bisericaîntreagă şi calea pe care duce pe cred-incioşi spre mântuire. Pilda de astăzi (abogatului căruia i-a rodit ţarina) prez-intăpe omul îndestulat din cele trupeştişi fără de grijă faţă de cele sufleteşti; or,bogăţia prilejuieşte schimbul de bunurispre rodire de mai bine, de lumină înlume şi în viaţa proprie a fiecăruia, ca şiîn cea a societăţii. Oricum, ea înseam-nă şi ferirea de faptele întunericului.Slujba sfinţirii unui locaş de rugăciuneşi casă a lui Dumnezeu apelează laLumina lui Hristos Domnul. Datoriafiecărei generaţii este de-a lăsa o bogăţienu doar materială ci şi spirituală pentruviitor, pentru propăşirea continuă spredesăvârşire, a mai subliniat Înaltpreas-finţia Sa.La finalul sfintei slujbe, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a mulțumitpărintelui paroh Vasile Chindriş care s-a ocupat de construirea noii biserici șituturor credincioșilor care au lucrat lazidirea și împodobirea noului Altar.Părintele paroh a fost hirotesit iconomstavrofor. Continuare în pagina 6
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Sărbătoare duhovnicească înParohia Fântânele

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, s-a aflatduminică, 29 noiembrie 2015, înmijlocul credincioşilor din ParohiaFântânele, Protopopiatul Arad. Chiri-arhul a fost întâmpinat cu un cuvânt debeneventare de către preotul paroh DanMândra. Cu acest prilej, Înaltpreas-finția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie,alături de un sobor de preoți, alcătuitdin preoții Viorel Nan, Ispas Ruja,Codin Șimonca, diaconii Tiberiu Arde-lean și Caius Cuțaru, în prezenţa ofi-cialităților locale şi a numărului marede credincioşi veniţi la Sfânta Liturghiearhierească.Înainte de oficierea SfinteiLiturghii, Înaltpreasfinția Sa a sfințitlucrările efectuate în anul curent,respectiv noile geamuri ale bisericii.În cuvântul de învăţătură pus subtitlul ,,Urmarea Mântuitorului şidesăvârşirea creştină” (pe baza citir-ilor scripturistice ale duminicii:Coloseni 3; Luca 18), Chiriarhul a ară-tat că păzirea poruncilor dumnezeieştisunt temei spre mântuire, iar a sfaturilorevanghelice, spre desăvârşire. Toto-dată, Înaltpreasfinţia Sa a explicat loculvirtuţii iubirii de Dumnezeu şiaproapele în această lucrare.Răspunsurile liturgice au fost datede corul bisericii ortodoxe de la Apa-teu, condus de preotul Constantin Ilica.În cadrul Sfintei Liturghii, s-auîmpărtășit o mulțime mare de tineri șicopii.La sfârșit, preotul paroh Dan Mân-dra a făcut o scurtă dare de seamă cuprivire la realizările care s-au făcut pânăacum și la planurile de viitor, respectivconstruirea unui Centru Pastoral-Misionar pentru deservirea intereselorparohiale . Totodată, s-au făcut referirila aniversările deosebite din biografiaÎnaltpreasfinției Sale, începând cuîntronizarea pe scaunul episcopal alAradului, în 2 Decembrie 1984, apoiridicarea la rangul de Arhiepiscop în 28Noiembrie 2009.Cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei, corul din Apateua susținut, la sfârșitul Sfintei Liturghii,un frumos concert de colinde, sprebucuria și înălțarea sufletească a tutur-or credincioșilor prezenți. Înaltpreas-finţia Sa a apreciat frumoasa prezentarea concertului de colinde, pe care dealtfel îl ascultă în fiecare an şi faptul căprin prezentarea lor în această parohieau dat un îndemn pentru corul local şiun mesaj al Naşterii Domnului pentrucredincioşii prezenţi.Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapăfrățească oferită prin râvna întregiicomunități ortodoxe din Fântânele.
Vecernie cu Litie în Parohia Arad-MicalacaNouă – zona 300

În seara zilei de ajun al sărbătoriiSfântului Apostol Andrei, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului,  a săvârşit Slujba Vecernieicu Litie în biserica ,,Sfântul ApostolAndrei” a Parohiei din cartierularădean Micalaca Nouă – zona 300,alături de părintele paroh GheorgheOprea şi un sobor de preoţi şi diaconi.La momentul rânduit, Înaltpreas-finţia Sa a adresat credincioşilorprezenţi un cuvânt de învăţătură pussub titlul ,,Un exemplu pentru anulomagial dedicat misiunii parohiei şimănăstirii azi”, sublinind împletireaistoriei bisericeşti şi a ţării cu con-

tribuţia locală la importantele momenteale istoriei noastre.La final, părintele paroh GheorgheOprea i-a prezentat ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei stadiul lucrărilor depictură a bisericii şi planul etapelorviitoare ale ducerii la finalizare a aces-tor lucrări, după care i-a mulţumitChiriarhului pentru acest deosebitpopas duhovnicesc din ajun de hram,în mijlocul credincioşilor acestei paro-hii.
Sfântul Apostol Andreisărbătorit de arădeni

În ziua de prăznuire a SfântuluiApostol Andrei cel Întâichemat,Ocrotitorul României, şi a SfântuluiIerarh Andrei, Mitropolitul Transil-vaniei, 30 noiembrie 2015, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului a slujit Sfânta Liturghiearhierească în noua Catedrală arhiepis-copală din Arad, înconjurat de un soborde preoţi şi diaconi, în prezenţa anumeroşi credincioşi.În cuvântul de învăţătură rostit subtitlul ,,Misiune apostolică” (în bazacitirilor scripturistice ale sărbătorii: ICor. 4; Ioan 1) Chiriarhul Aradului apus în lumină lucrarea săvârşită deSfântul Apostol Andrei şi de SfântulIerarh Andrei Şaguna, MitropolitulTransilvaniei, în pământul ţării noastre,după cum este prezentată pe paginilede istorie bisericească şi naţională. Deasemenea, Înaltpreasfinţia Sa a vorbitdespre misiunea celor doi mari sfinţipentru propăşirea Bisericii strămoşeşti.La momentul rânduit, un numărfoarte mare de credincioşi, tineri şicopii, s-au împărtăşit cu Trupul şi Sân-gele Domnului.Înaltpreasfinţia Sa, la finalul Sfin-tei Liturghii, a urat tuturor celor carepoartă numele de Andrei sau Andreeamultă sănătate, propăşire în toatefaptele cele bune şi să trăiască întrumulţi şi binecuvântaţi ani.
Pomenirea SfântuluiApostol Andrei –sărbătoare legală în România 
În urma numeroaselor demersuriale Bisericii Ortodoxe Române ca săr-bătoarea aceasta să devină sărbătoarenaţională a ţării, în anul 1997, are locînscrierea cu aprobarea Sfântului Sinoda Sfântului Apostol Andrei ca fiind«Sfântul Apostol Andrei, cel Întâichemat, Ocrotitorul României». În anul2001, Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a declarat ziua de 30noiembrie sărbătoare națională bis-ericească. După multe demersuri făcutela autoritățile de stat în 2008 și în 2011s-a reușit ca în anul 2012 prin Legea nr.147 din 23 iulie 2012 ParlamentulRomâniei să declare această dată depomenire a Sfântului Apostol Andrei,cel Întâi chemat, Ocrotitorul României,ca sărbătoare legală în care nu selucrează. Cu un an înainte, în octombrie2011, Cinstitul Cap al Sfântului Apos-tol Andrei a fost adus a doua oară înRomânia, la București, de hramul Sfân-tului Cuvios Dimitrie cel Nou.

Sfântul Ierarh AndreiŞaguna, MitropolitulTransilvaniei
Andrei Şaguna a fost unul dintrecei mai mari ierarhi ai Bisericii Orto-doxe Române din Transilvania, îndecursul secolului al XIX-lea. In ziuade 21 iulie 2011, Sfântul Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române a aprobat can-onizarea mitropoliţilor TransilvanieiAndrei Şaguna (30 noiembrie) şiSimion Ştefan (24 aprilie).

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
Promoţia 2005 a Seminarului TeologicOrtodox Arad, la zece anide la absolvire

Marţi, 3 noiembrie 2015, a avutloc reuniunea promoţiei 2005 a Semi-narului Teologic Liceal Ortodox Arad,la împlinirea celor zece ani de laabsolvire.Evenimentul a început cu slujbaVecerniei, săvârşită la Catedrala Vechedin Arad, în cadrul căreia au slujiturmătorii absolvenţi: prot. AdrianZaha, pr. Marius Iovan, pr. RemusFessner, pr. Mihail Călin, pr. CristianFlorea şi pr. Cătălin Craveţ, iar răspun-surile stranei au fost date de ceilalţiabsolvenţi ai promoţiei. În cadrulVecerniei, au fost rostite rugăciuni demulţumire pentru toată binefacereaprimită de la Dumnezeu, atât în ceicinci ani de şcoală, cât şi în cei zece anide la absolvire. La finalul Vecerniei, s-a săvârşit slujba Parastasului pentruprofesorii şi absolvenţii trecuţi la celeveşnice.
O zi de vacanță, laMănăstirea Tămand

În contextul Anului Omagial 2015– „Anul Misiunii Parohiei și Mănă-stirii în Patriarhia Română”, cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei Arhiepiscop al Aradului, Aso-ciația Filantropia Arad a organizatmarți 3 noiembrie 2015, un pelerinajinterparohial la Schitul „VeșmântulMaicii Domnului” din Tămand, Pro-topopiatul Ineu cu copiii Centrului dezi „Nașterea Maicii Domnului” dinArad, având ca scop afirmarea lucrăriiduhovnicești săvârșite de mănăstiri, înacord cu parohiile, pentru întărirea șisporirea credinței în Dumnezeu în rân-dul tinerilor.
Arădenii se roagă pentrupace şi unitate în ţară șipentru victimele incendiuluide la București

Încă de duminică, 1 noiembrie2015,  la mai multe biserici din cuprin-sul Arhiepiscopiei Aradului, la sfinteleslujbe s-au introdus ectenii specialepentru victimele incendiului de laBucureşti.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, aflându-seduminică în mijlocul credincioşilor dinSântana, cu prilejul târnosirii noii bis-erici, a amintit celor prezenţi că dacăpentru ei este zi de mare sărbătoare,ţara este umbrită  prin doliu în urmacelor petrecute în capitală, îndemnândpe credincioşi la rugăciune pentru vic-timele acestei mari tragedii.
ASCOR-Arad în rugăciune pentru victimele din Clubul Colectiv din Bucureşti

La îndemnul ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, mai mulţi tineri dinASCOR – Arad, au participat luniseara, alături de câteva sute de arădeni,în fața Teatrului Clasic „Ioan Slavici”,pentru a aduce  un ultim omagiu celor30 de tineri care au murit în urmaincendiului de vineri seara, din clubulColectiv din București și pentru a fi cugândul și sufletul alături de celelaltezeci de persoane internate în spitalelebucureștene.

Rugăciuni pentru pace şiunitate la Catedralaarhiepiscopală din Arad
În zilele de joi şi vineri, în urmacomunicatului Sfintei Patriarhii, derugăciune pentru pace şi unitate înaceste zile de durere, dar şi defrământare socială în ţară, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, s-a rugat în Catedralaarhiepiscopală din Arad, împreună cuslujitorii catedralei şi în prezenţa anumeroşi credincioşi, pentru pace şiunitate dar şi pentru odihna sufletelorcelor decedați în urma incendiului de laBucureşti.  Părintele Simion Mladin,eclesiarhul catedralei, a dat citireCuvântului părintesc şi prietenesc pen-tru tineri, semnat de PreafericitulPărinte Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române. Inaltpreasfinția Saa îndemnat pe toți cei prezenți să seroage pe mai departe pentru odihnasufletelor celor trecuți la la cele veșnice,în tragedia recentă de la București, pen-tru grabnica însănătoșire a celor aflațiîn grea suferință și pentru alinareafamiliilor îndurerate.Slujbe pentru victimele incendiuluişi pentru pace şi unitate în ţară sesăvârşesc în aproape toate bisericile şimănăstirile din cuprinsul Eparhiei ară-dene.Rugăciuni speciale au fost rostite înmai multe biserici pentru tânărul solistarădean Andrei Găluţ, care face partedintr-o familie binecredincioasă. Aces-ta a suferit arsuri pe 45% din suprafațacorpului (pe mâini, faţă şi umăr), o put-ernică intoxicaţie cu fum şi arsuri alecăilor respiratorii, fiind internat peSecţia Terapie Intensivă a SpitaluluiElias din Capitală, traheostomizat şiventilat mecanic. Din surse sigureaflăm că acesta va fi transferat la Spi-talul Crucii Roşii din localitatea olan-deză Beverwijk.Sâmbătă, la Parastasul de obşte, aufost pomeniţi nominal toţi cei decedaţiîn incendiul din Bucureşti.În semn de solidaritate cu SfântaPatriarhie, vineri seara, la orele 22.30,la Catedrala arhiepiscopală precum şila mai multe biserici şi mănăstiri dinArad, s-au tras clopotele pentru ceidecedați.În Eparhia Aradului, dar mai ales laCatedrala arhiepiscopală, rugăciuneapentru pace şi unitate se va desfășura,în această perioadă de durere, dar şi defrământare socială, în fiecare zi,începând cu orele 18:30.
Expoziţie inedită la Muzeul de Artă din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a avut loc joi, 05 noiembrie2015, vernisajul expoziţiei Grădina luiEfrem a artistei Angela Hanc, înprezenţa unui numeros public, iubitorde frumuseţe, după cum ne-a precizatArhim. Teofan Mada, vicar eparhial.
Comemorarea Veteranilor de Războila Cintei

În Duminica a XXIV-a dupăRusalii, la sărbătoarea SfinţilorArhangheli Mihail şi Gavril, parohiaortodoxă Cintei s-a aflat la un momentdeosebit din viaţa existenţei sale. Sfân-ta Liturghie a fost oficiată de părinteleparoh dr. Nicu Breda împreună cu părin-tele iconom stavrofor Fărcuţ Simion,paroh al Cinteiului între 1972-1977. Sărbătoarea  a fost marcată şi de unalt eveniment organizat de preotulparoh şi consiliul parohial:,,Ziua Vet-eranilor de Război’’ cu prilejul

împlinirii a 70 de ani de la încheiereacelui de al II-lea Război Mondial,împreună cu Consiliul Judeţean Arad şiCentrul Cultural Judeţean Arad avândca şi coordonator principal al eveni-mentului pe doamna Adriana Chirilov,fiică a satului Cintei. La această colab-orare au participat oficialităţile la niveljudeţean amintind pe : Domnul Adri-an Ţolea, preşedintele ConsiliuluiJudeţean Arad, Domnul Iustin Cioncadeputat de Arad, Doamna ClaudiaBoghicevici deputat, DomnulAnchidin colonel în rezervă, Membriiorganizaţiei monografice judeţene:Profesor Doctor Doru Sinaci, Profe-sor Tuleu Ioan, Profesor Paul Krizner,Profesor Doctor Arbonie Emil. Eveni-mentul a culminat la MonumentulEroilor din curtea bisericii unde ofi-cialităţile prezente în acordul imnuluide stat al României şi al imnului eroilorau depus coroane de flori. Cu acestprilej Fanfara Militară a fost apreciatăde părintele paroh şi de toţi invitaţii şicredincioşii parohiei.
Festivalul Minorităţilordin localitatea arădeanăCovăsânţ – ediţia a doua

Duminică, 8 noiembrie 2015, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui şi prin deosebita implicare a preo-tului paroh Mihai-Octavian Blaj, a avutloc cea de-a doua ediție a FestivaluluiMinorităților din Covăsânţ. Eveni-mentul din acest an a fost organizat decătre Parohia Ortodoxă Covâsânţ şiAsociaţia Păstrătorii TradiţiilorRomâneşti din Covăsânţ, în colabo-rare cu Consiliul Judeţean Arad, Cen-trul Cultural Judeţean Arad, PrimăriaComunei Covăsânţ şi Orchestra Rap-sozii Zărandului.
Simpozion teologic dedicat anului omagial almisiunii la Facultatea deTeologie din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-tului Părinte Arhiepiscop Dr. TimoteiSeviciu şi cu spijinul Centrului Cul-tural Judeţean Arad, în zilele de 10-11noiembrie 2015, la Facultatea deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad s-au desfăşurat lucrările Sim-pozonului cu tema „Exigenţele actualeale pastoraţiei şi misiunii Bis-ericii.Modelul Sfântului Ioan Gură deAur”.Manifestările au debuat cuoficierea slujbei de Te Deum în capelaFacultăţii.În cuvântul său, ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop Timotei a apreciat activi-tatea didactică şi ştiinţifică a Facultăţiide Teologie din Arad, precum şi bunacolaborare cu conducerea Universităţii„Aurel Vlaicu” din Arad, arătând că„acest simpozion vine să dea mărturieastăzi despre rolul Bisericii în soci-etate, mai ales pentru vechimea aces-tei instituţii. Căci, nu există problemămare în societate la care Biserica să nuaibă răspuns. Evenimentele recente dinţara noastră reclamă prezenţa Bisericiiîn mijlocul poporului. De aceea, Bis-erica poate îndruma simţămintele tutur-or spre valorile care unesc şi întărescsocietatea în pace, armonie, prosperi-tate şi bucurie. Ne stau drept mărturie,personalităţile istoriei şi locurile sfinteromâneşti de care ne-am amintit şi aicila Arad, cu prilejul aniversării Cate-dralei Vechi, precum şi în cadrullucărilor Sfântului Sinod al Bisericiinoastre, unde s-au făcut evocăriasemănătoare. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Felicităm, deci, pe invitaţi, pe par-ticipanţi şi pe organizatori pentrudeschiderea lor faţă de această temat-ică atât de actuală şi nădăjduim calucrările acestui simpozion să aducă şipentru noi, cei din vestul ţării, buneorientări în teoria şi practica misiunii şia pastoraţiei”.În continuare, au fost prezentatereferatele, după programul stabilit.
Prăznuirea SfântuluiIoan Hrisostom la Seminarul Teologic Ortodox din Arad
Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a aprobat ca anul 2015 să fiedeclarat Anul omagial al parohiei şimănăstirii azi şi Anul comemorativ alSfântului Ioan Gură de Aur şi al mar-ilor păstori de suflete din eparhii. Înacest cadru, ziua prăznuirii SfântuluiIoan Hrisostom a fost sărbătorită laSeminarul Teologic Ortodox din Aradîntr-un cadru deosebit, mai cu seamăcă, alături de Sfântul Vasile cel Mare şide Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfân-tul Ioan este şi ocrotitor al şcolilor teo-logice. Astfel, în ajunul zilei de 13noiembrie 2015, la capela Seminaruluiarădean s-a săvârşit slujba Vecernieicu Litie, urmată de slujba Utreniei. Auslujit părintele director prof. PompiliuGavra – care a ţinut şi un cuvânt deînvăţătură legat de viaţa Sfântului IoanGură de Aur, de contextul istoric zbu-ciumat în care a trăit, de ispitele vieţiisale, de pilda smereniei pe care a dat-o contemporanilor săi, dar mai cuseamă de mărturia adevărului în oriceîmprejurare –, alături de părintele prof.Codin Şimonca-Opriţa, duhovniculşcolii.

Copiii speciali în vizită la„ambasadorul săracilor”
Sărbătoarea  marelui ierarh IoanGură de Aur, patriarhul Constan-tinopolului ierarh, prăznuit de BisericaOrtodoxă la 13 noiembrie, devine ande an un eveniment aşteptat cu bucurieduhovnicească de către toți credincioşiiarădeni. În contextul declarării anului2015 – Anului omagial al parohiei şimănăstirii azi şi Anul comemorativ alSfântului Ioan Gură de Aur şi al mar-ilor păstori de suflete din eparhii, Aso-ciația Filantropia Arad, având binecu-vântarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei Arhiepiscop al Aradului, a des-fășurat o activitate social-filantropicăcu toți copiii Centrului de Zi „NaștereaMaicii Domnului” coordonat de cătreSectorul Social Filantropic și Mision-ar al eparhiei arădene și cu copiii Cen-trului de Plasament Oituz – Arad, cen-tru care face parte din structuraorganizatorică a Direcției Generalepentru Asistență Socială și ProtecțiaCopilului Arad.

Comemorarea victimeloraccidentelor rutiere la Catedrala arhiepiscopalădin Arad
În seara zilei de duminică, 15noiembrie 2015, cu prilejul Zilei Mon-diale a Comemorării Victimelor Acci-dentelor Rutiere, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui a săvârșit o slujbă de pomenire a lor,în Catedrala arhiepiscopală din Arad.În cadrul acestei slujbe, ÎnaltpreasfinţiaSa a pomenit şi victimele incendiuluidin capitală. Având în vedere cadrulemoţionant creat, Ierarhul a făcutpomenirea şi a părintele arhid. Con-stantin Voicu, trecut la Domnul în aces-te zile, cunoscut nu doar ca o perso -

nalitate în biserica noastră ci şi caapropiat al Eparhiei la ale căreimomente importante a fost constantparticipant.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Saa rostit un cuvânt de comemorare pen-tru victimele accidentelor de circulaţieprivind pe cei decedaţi dar şi pe ceiscăpaţi cu viaţă dar cu invalidităţi sausub tratament la spitale sau la domicil-iu. De asemenea, pentru încurajareacelor apropiaţi acestora, Arhiepiscop-ul Aradului a făcut referire, totodată, laparabola samarineanului milostiv,adică la slujirea aproapelui, mai alescând acesta se află la mare încercare.Pentru a birui e necesară întărireacomuniunii dintre oameni, o creştere agrijii faţă de viaţa proprie şi a seme-nilor. Ritmul alert al vieţii, firesc pen-tru un progres grabnic al acesteia, peplanul circulaţiei rutiere, se manifestăadesea printr-un miraj al vitezei,urmărind ajungerea la ţintă, fără a ţineseama de limitele omeneşti. Încred-erea în ajutorul lui Dumnezeu trebuiesă ducă şi la mai mare atenţie faţă deceea ce întreaga societate are de urmat,a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.Evenimentul a fost organizat decătre Inspectoratul de Poliție JudețeanArad în parteneriat cu ArhiepiscopiaAradului și de cei care și-au pierdutpersoane dragi în accidente rutiere,pentru a marca această zi de comem-orare, pe platoul din fața Catedraleiarhiepiscopale „Sfânta Treime” Arad.Peste 300 de credincioși prezenți laacest eveniment au primit la sfârșitulmanifestărilor iconițe și ceai sprepomana victimelor, prin grija Sectoru-lui Social-Filantropic și Misionar alArhiepiscopiei Aradului.
Împreună, pentru ceisărmani
Înainte de lăsatul secului pentruPostul Nașterii Domnului, AsociațiaFilantropia Arad în parteneriat cuDGASPC Arad și Parohia OrtodoxăAradul Nou, a desfășurat o activitatesocial-filantropică, cu beneficiarii dincadrul Centrului de integrare prin ter-apie ocupaţională (CITO) Tabacovi-ci. Beneficiarii au fost invitați la omasă festivă într-unul din restauran-tele din apropierea centrului. Activ-itatea a adus bucurie în sufletelecurate ale tinerilor beneficiari. Toțiaceștia se află în purtarea de grijă aparohiei de care aparțin și benefici-ază constant de atenția preoților șicredincioșilor de aici. Centru CITOTabacovici este de tip rezidenţial şiasigură în principal găzduire, îngri-jire, recuperare, reabilitare, reinserţiesocială şi profesională pentru per-soanele adulte cu handicap pe operioadă determinată sau nedetermi-nată.

Milostenie la început depost
La începutul Postului NașteriiDomnului, elevii Seminarului Teo-logic Ortodox din Arad au adusbucurie în sufletele beneficiarilor Can-tinei Sociale „Sf. Nicolae” a Arhiepis-copiei Aradului. În contextul cam-paniei intitulată „Săptămâna fructelorși a legumelor donate” din cadrulStrategiei Naţionale de AcţiuneComunitară, seminariștii și-au îndrep-tat gândul spre cei sărmani, aducându-le mai multe daruri constând în fructe,legume și alimente necesare pregătiriimesei celor 70 de beneficiari ai canti-nei. Programul social a fost imple-mentat de Părintele Prof. CodinȘimonca coordonator școlar SNAC încadrul seminarului.

Vizita Preafericitului Părinte Krystof în Arhiepiscopia Aradului
Legătură internațională între șco-lile teologiceÎn zilele de 18 și 19 noiembrie a.c.,cu binecuvântarea PreafericituluiPărinte Daniel- Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, ArhiepiscopiaAradului a primit înalta vizită aPreafericitului Părinte Krystof, Mitro-

polit Emerit al Bisericii Ortodoxe dinținuturile Cehiei și din Slovacia, toto-dată cadru didactic al unei importanteșcoli teologice ortodoxe. Ca scop prin-cipal al vizitei Preafericii Sale la Aradse înscrie o mai bună cunoaștere a șco-lilor teologice arădene și susținereaunei prelegeri pe temă de Istorie Bis-ericească Universală, de asemeneaîncheierea unui parteneriat Erasmusîntre cele două Facultăți de TeologieOrtodoxă adică din Arad și din Presov-Slovacia.În cea dintâi zi a vizitei oaspetele înaula Facultății de Teologie a confer-ențiat despre viața ortodoxă din țaraSa în timpul celui de-al doilea războimondial. Aceasta a fost urmată de obiș-nuitele luări de cuvânt din partea asis-tenței, la care s-a răspuns în modul carea întregit expunerea cu date inedite. Îndupă amiaza zilei au fost vizitate urmă-toarele obiective : catedrala SfântaTreime, biserica Sfântul Ioan Boteză-torul din Arad, Muzeul Ioan Slavici șiEmil Monția din Șiria, MănăstireaFeredeu și parohia Covăsânț din Pro-topopiatul Lipova. Peste tot au fostîntâmpinați de personalul de răspun-dere, preoți, primari, profesori șimuzeografi.În cea de-a doua zi, Joi 19 noiem-brie 2015, înaintea plecării spre țarăPreafericitul Părinte Krystof a săvârșitSfânta Liturghie la Mănăstirea Arad-Gai, împreună cu ÎnaltpreasfințitulPărinte Arhiepiscop Timotei și un soborde preoți și diaconi din rândul cărora afăcut parte și Preacucernicul PărinteAndrei Danciu- parohul bisericii orto-doxe române din Praga. La momentulrânduit, absolventul de teologie Cristian-Gheorghe Porcolean, a fost hirotonitdiacon pe seama Catedralei Arhiepis-copale „Sfânta Treime” din Arad.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a mulțumit Preaferici-tului Părinte Krystof pentru vizita efec-tuată în Eparhia arădeană, cu binecu-vântarea Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, răspunzând  Ierahul oaspete; încuvântările ținute evidențiindu-sebunele raporturi între cele două Biseri-ci, în unitatea întregii Ortodoxii șiimportanța mărturiei date prin misiuni-ile lor comune, subliniată mai ales încadrul anului omagial al misiunii paro-hiei și mănăstirii în Patriarhia Română.
Duhovnicii români dinMuntele Athos evocați laCasa Armatei din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, Părintele Damaschin de la

Sfânta Mănăstire Grigoriu din MunteleAthos, a conferenţiat la Arad, miercuri18 noiembrie 2015, la Sala CasaArmatei, ora 18:00. Manifestarea aavut loc în cadrul proiectului pastoral-misionar și social-cultural „Hristos încetate”, având ca temă evocareaduhovnicilor români de la SfântulMunte Athos din secolul al XX-lea, cureferință specială asupra personalitățiiduhovnicești a Preacuviosului PărinteDionisie de la Colciu, după cum a pre-

cizat Arhim.Teofan Mada, vicareparhial, coordonator de proiect.
Săptămâna duhovniceascăla Facultatea de Teologiedin Arad

În această primă săptămână a Pos-tului Naşterii Domnului nostru IisusHristos, s-au desfăşurat la Facultatea deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad  activităţi duhovniceşti ce şi-au propus introducerea studenţilorteologi în atmosfera de post şi rugăci-une specifică acestei perioade, camodalitate de dobândire a darurilordumnezeieşti. Postul Naşterii Domnu-lui este o chemare la pocăinţă, ladesăvârşire sufletească pentru a primiaşa cum se cuvine pe Mântuitorul Hris-tos, Care vine în lume şi Se face ompentru ca pe oameni să-i ridice la viaţăduhovnicească.În fiecare dimineaţă s-a săvârşitSfânta Liturghie, urmată de un cuvântde învăţătură din partea unuia dintreprofesorii facultăţii, precum: PărinteleAdrian Murg, Părintele Ştefan Negre-anu, Părintele Ioan Lazăr, PărinteleCaius Cuţaru.
Cursuri de prim ajutor înArad

Sectorul Social Filantropic șiMisionar al Arhiepiscopiei Aradului aorganizat în data de 19 noiembrie2015, în parteneriat cu SocietateaNațională de Cruce Roșie Română –Filiala Județeană Arad, cursuri de primajutor conform Legii 139/1995 și524/2004.Cursul a fost predat de doctorulMircea Răduţiu, medic la Unitatea dePrimire a Urgenţelor (UPU), dar şimembru al echipajului auto SMURD,la ISU Arad şi doctor pe elicopterulSMURD, care deserveşte tot vestulţării.Cursul de prim ajutor oferit deCrucea Roșie Română vine în sprijin-ul perfecționării membrilorComitetelor Parohiale în conformitatecu atribuțiile acestora prevăzute înStatutul de Organizare BOR, dar și aparohiilor care organizează pelerinajeși tabere creștine pentru copii. Con-form ordinului Ministerul EducațieiNr. 3.060/ 3 februarie 2014 privindCondițiile de organizare a taberelor,excursiilor, expedițiilor și a altor activ-ități de timp liber, în momentul în carese constituie grupul, organizatorii suntobligați să se asigure că, pe toată dura-ta taberei/excursiei, existentă o per-soană specializată în acordarea primu-lui ajutor.

La acest curs au participat 30 depreoți și delegați din partea ComitetelorParohiale din cadrul ProtopopiatulArad. Cursul s-a finalizat cu un exam-en, în urma căruia, toți cei înscriși auprimit un certificat de absolvire și olegitimație, care confirmă că persoanaeste instruită să acorde primul ajutor debază. Programul se va continua și înperioada următoare în celălalte pro-topopiate ale eparhiei.
Întâlnire de suflet laCăminul de bătrâni dinArad
Porțile s-au deschis astăzi la Cen-trul de îngrijire şi asistenţă pentru vârst-nici din cadrul DDAC Arad, cu prile-jul evenimentelor care au marcat ziuade 19 noiembrie 2015, ca zi deprezentare a serviciilor din cadrulDirecției de Dezvoltare și AsistențăComunitară a Primăriei Arad și ca oinvitație destinată arădenilor de a-ivizita pe vârstnicii care beneficiază deserviciile acestui centru.Cu această ocazie, delegatul Înalt-preasfințitului Părinte Timotei Arhiepis-cop al Aradului, părintele Gabriel Marișconsilier social filantropic, a oficiatîmpreună cu părintele Ioan Măcean slu-jitor la capela din incinta acestui centru,o slujbă de mulțumire pentru toate bine-facerile trimise de Dumnezeu.

Porți deschise la DDACArad
Porțile Direcției de Dezvoltare șiAsistență Comunitară din cadrulPrimăriei Arad, au fost deschise joi 19noiembrie 2015, pentru a se facecunoscute serviciile oferite în cadrul eiși promovarea lor în rândul cetăţenilor.Invitată la acest eveniment a fostArhiepiscopia Aradului, reprezentatăaici, din încredințarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei Arhiepiscop alAradului, de părintele Gabriel Mariș,consilier social filantropic. Cu aceastprilej a fost oficiată o slujbă religioasăde mulțumire adusă lui Dumnezeu pen-tru toate binefacerile primite de la El șipentru sporirea faptelor celor bune.

Fapte bune în„Săptămâna fructelor și alegumelor donate”
Campania intitulată „Săptămânafructelor și a legumelor donate” dincadrul Strategiei Naţionale de AcţiuneComunitară i-a adus pe elevii LiceuluiTeoretic Adam Muler Guttenbrun dinArad, în vizită la Cantina Socială „Sf.Nicolae” a Arhiepiscopiei Aradului.Vizita copiilor a avut un scop car-itabil, întrucât cei 70 de beneficiari aicantinei au primit din mâinile elevilormai multe daruri, constând în fructe șilegume. Peste 60 de elevi au participatîn perioada 16-20 noiembrie 2015 laaceastă activitate, adunând peste 120de kilograme de fructe și legume. Pro-gramul social a fost implementat deD-na prof. Carmen Costin coordonatorșcolar SNAC în cadrul liceului.

Conferinţa duhovnicească„Creştinii şi crizele lumii deazi” la Arad
Cu binecuvântarea şi în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Părinte TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, marţi,24 noiembrie 2015, la ceas de seară, înSala Casei Armatei din Arad, a fostsusţinută conferinţa „Creştinii şi crizelelumii de azi”, de către Înaltpreasfinţit-ul Părinte Serafim Joantă, MitropolitulOrtodox Român al Germaniei, EuropeiCentrale şi de Nord.Continuare în pagina 8
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Duminică, 1 noiembrie – Ofici-ază împreună cu ÎnaltpreasfințitulPărinte Ioan, Mitropolitul Banatului,slujba de târnosire a bisericii cu hra-mul ,,Sfântul Treime” din ParohiaSântana II, urmată de săvârşirea Sfin-tei Liturghii. Joi, 5 noiembrie – La ceas deseară, Chiriarhul s-a rugat în Cate-drala Arhiepiscopală din Arad, împre-ună cu slujitorii Catedralei şi înprezenţa a numeroşi credincioşi, pen-tru pace şi unitate dar şi pentru odih-na sufletelor celor decedați în urmaincendiului de la Bucureşti și a rostitrugăciuni speciale pentru tânărulsolist arădean Andrei Găluţ. În cadrulacestei slujbe s-a dat citire Cuvântu-lui părintesc şi prietenesc pentrutineri, semnat de Preafericitul PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne.Vineri, 6 noiembrie – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la ParohiaArad-Centru şi hirotoneşte întru preotpe diaconul Cătălin Tulcan pe seamaParohiei Luncșoara din ProtopopiatulSebiș.Duminică, 8 noiembrie – Sluje-şte și predică la Sfânta Liturghie,înconjurat de un sobor de preoți șidiaconi la Mănăstirea cu hramul ,,Sfi-nţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” dinsatul Roşia, Protopopiatul Sebiş. Aparticipat la Slujba de priveghere laMănăstirea Feredeu în cadrul căreiaau fost rostite şi rugăciuni specialepentru pace şi unitate în ţară.Luni, 9 noiembrie - Participă ladeschiderea oficială ediției a II-a, amanifestărilor organizate de Consili-ul Județean Arad, cu prilejul „ ZilelorCulturii Austriece la Arad”. Marți, 10 noiembrie –Participăla Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” la lucrările Simpo-zonului cu tema „Exigenţele actualeale pastoraţiei şi misiunii Bisericii.Modelul Sfântului Ioan Gură deAur”.

Miercuri, 11 noiembrie –Parti-cipă la oficierea Sfintei Liturghii înziua de prăznuire a Sfântului MareluiMucenic Mina la Facultatea de Teo-logie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad, în paraclisul acestei instituțiiacademice alături de părinții profe-sori, studenți și o mare mulțime decredincioși.Joi, 12 noiembrie - Slujeşte laVecernie în Catedrala arhiepiscopalădin Arad, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi. La final a avut locînconjurarea catedralei cu racla cusfintele moaşte ale Sfântului IoanGură de Aur.Vineri, 13 noiembrie- Slujește laSfânta Liturghie în Catedrala Arhie-piscopală din Arad. În cadrul SfinteiLiturghii, Chiriarhul i-a pomenit pecei trecuţi la cele veşnice în urmaincendiului din Capitală şi pe cei cesuferă aşteptând vindecarea.Sâmbătă, 14 noiembrie – Parti-cipă la Simpozionul Internațional deTeologie cu titlul ,,Două decenii deînvățământ teologic, la Timișoara”desfășurat în Aula Bibliotecii Cen-trale Universitare din Timișoara. Duminică, 15 noiembrie -  Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghie înBiserica Parohială din localitateaAvram Iancu cu hramul ,,ÎnălţareaDomnului” din Protopopiatul Sebiş.La momentul cuvenit, l-a hirotesiticonom stavrofor pe preotul parohDan-Dănuţ Voicu. A sfinţit casa paro-hială, recent renovată. La ceas deseară, cu prilejul Zilei Mondiale aComemorării Victimelor Acciden-telor Rutiere, Chiriarhul a săvârșit oslujbă de pomenire a lor, în Catedralaarhiepiscopală din Arad. În cadrulacestei slujbe a pomenit şi victimeleincendiului din capital. A făcutpomenirea şi a părintele arhid. Con-stantin Voicu, trecut la Domnul înaceste zile. Marți , 17 noiembrie - PrimireaPreafericitului Părinte Krystof- Mit-

ropolit Emerit al Bisericii Ortodoxedin ținuturile Cehiei și din Slovacia,la Reședința eparhială.Miercuri, 18 noiembrie- Par-ticipă în aula Facultății de Teologie laconferința susținută de PreafericituluiPărinte Krystof- Mitropolit Emerit,despre viața ortodoxă din țara Sa întimpul celui de-al doilea război mon-dial. În după amiaza zilei Chiriarhula însoțit Înaltul oaspete la vizite încuprinsul Eparhiei arădene.Joi, 19 noiembrie - Chiriarhul asăvârșit Sfânta Liturghie la Mănă-stirea Arad-Gai, împreună cuPreafericitului Părinte Krystof- Mit-ropolit Emerit al Bisericii Ortodoxedin ținuturile Cehiei și Slovaciei, ală-turi având un sobor de preoți și dia-coni din rândul cărora a făcut parte șiPreacucernicul Părinte Andrei Dan-ciu- parohul bisericii ortodoxeromâne din Praga. La momentul rân-duit, teologul Cristian-Gheorghe Por-colean, a fost hirotonit diacon peseama Catedralei arhiepiscopale dinArad. Sâmbătă, 21 noiembrie – Sluj-ește și predică la Sfânta Liturghie înbiserica Mănăstirii Hodoș-Bodrogcare poartă  hramul prazniculuiIntrării Maicii Domnului în Biserică.Duminică, 22 noiembrie – Slu-jește și predică la slujba de târnosirea bisericii Parohiei Variaşu Mare, cuhramul Înălţarea Domnului, urmatăde oficierea Sfântei Liturghii încon-jurat de un sobor de preoți și diaconi.La momentul cuvenit, l-a hirotesiticonom stavrofor pe preotul parohVasile Chindriş.Luni, 23 noiembrie – Chiriarhulîmpreună cu Preasfinţitul PărinteSiluan- Episcopul Eparhiei OrtodoxeRomâne din Ungaria și înconjuraţide un numeros sobor de preoţi şi dia-coni, din părţile Aradului, dar şi dinalte judeţe, au oficiat în biserica Paro-hiei Şimand, din Protopopiatul Arad,slujba de prohodire a Părintelui

Iconom Stavrofor Leonte Para, fostPreot Paroh în această Parohie vremede 43 de ani, în prezența unui numărmare de credincioși.Marți, 24 noiembrie - La ceas deseară, Chiriarhul participă la confer-inţa cu tema „Creştinii şi crizele lumiide azi”, susţinută de către Înaltpreas-finţitul Părinte Serafim Joantă - Mit-ropolitul Ortodox Român al Ger-maniei, Europei Centrale şi de Nord,în Sala Casei Armatei din Arad.Miercuri, 25 noiembrie - Chiri-arhul participă alături de Înaltpreas-finţitul Părinte Serafim Joantă - Mit-ropolitul Ortodox Român alGermaniei, Europei Centrale şi deNord la funeraliile Dr. Victor Valeafondatorul clinicii de stomatologiedin Arad.Joi, 26 noiembrie - Chiriarhul asăvârșit o slujbă de binecuvântare a

lucrărilor, înconjurat de un sobor depreoți, la Unitatea de Primire Urgențeși Ambulatoriu din cadrul SpitaluluiClinic de Urgență Județean Arad, cuprilejul finalizării lucrărilor de reabil-itare, modernizare și extindere, ros-tind la momentul rânduit o cuvântare.  Sâmbătă, 28 noiembrie- Chiriar-hul oficiază slujba de Te Deum laStatuia „Marelui Corifeu” Vasile Gol-diș din Piața Revoluției. În continua-rea manifestărilor, Chiriarhul parti-cipă cu rostirea unei alocuțiuni, însala Regele Ferdinand din cadrulPrimăriei Municipiului Arad, la des-chiderea sesiunii naționale de comu-nicări ștințifice „Aradul- centru poli-tic al românilor transilvăneni”, înprezența a numeroase oficialitățipublice, istorici și profesori.Duminică, 29 noiembrie- Sluj-ește și predică la slujba de sfințire alucrările efectuate în anul curent, res-pectiv noile geamuri ale bisericiiParohiei Fântânele din ProtopopiatulArad, urmată de oficierea SfânteiLiturghii, înconjurat de un sobor depreoți și diaconi. Răspunsurile litur-gice au fost date de corul bisericiiortodoxe de la Apateu, condus depreotul Constantin Ilica, care la sfârși-tul Sfintei Liturghii, a susținut un fru-mos concert de colinde. Chiriarhuloficiază și rostește cuvânt deînvățătură la Slujba Vecerniei cu Litieîn biserica ,,Sfântul Apostol Andrei”a Parohiei din cartierul arădean Mica-laca Nouă – zona 300, alături de pări-ntele paroh Gheorghe Oprea şi unsobor de preoţi şi diaconi.Luni, 30 noiembrie – În ziua deprăznuire a Sfântului Apostol Andreicel Întâichemat- Ocrotitorul Rom-âniei şi a Sfântului Ierarh Andrei-Mitropolitul Transilvaniei, Chiriar-hul slujește și predică la SfântaLiturghie în noua Catedrală arhiepis-copală din Arad.Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial 

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

Urmare din pagina 7Manifestarea a fost organizată deAsociaţia Studenţilor CreştiniOrtodocşi Români, Filiala Arad(ASCOR), în colaborare cu Arhiepis-copia Aradului. Domnul prof. Marius-Martin Lăscoiu, Preşedintele ASCORArad, a salutat prezenţa celor doi Ier-arhi, după care a făcut o scurtăprezentare biografică a Înaltpreasfinţi-tului Părinte Mitropolit Serafim şi aactivităţii pe care o desfăşoară în cadrulMitropoliei Germaniei, Europei Cen-trale şi de Nord. Evenimentul faceparte din seria activităţilor cultural-spir-ituale organizate de ASCOR Arad pen-tru perioada Postului Naşterii Domnu-lui.
Binecuvântare pentruSpitalul Clinic de Urgență Județean Arad
Joi, 26 noiembrie 2015 a fost inau-gurată Unitatea de Primire Urgențe șiAmbulatoriu din cadrul Spitalului Clin-ic de Urgență Județean Arad, cu prile-jul finalizării lucrărilor de reabilitare,

modernizare și extindere pe o suprafațăde 2600 mp, după 5 ani de investiții deaproape 8 milioane de euro.Prezent la acest eveniment, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei Arhiepis-cop al Aradului, a săvârșit o slujbă debinecuvântare a lucrărilor, înconjuratde un sobor de preoți.
Serile duhovnicești de laCatedrala Veche, a patramanifestare

Seria conferințelor duhovnicești dela Catedrala Veche, a ajuns la cea de-apatra manifestare concretizată prinîntâlnirea dintre credincioșii ParohieiArad-Centru și părintele prof. univ. dr.Cristinel Ioja, președintele senatuluiUniversității „Aurel Vlaicu” din Aradși preot slujitor al Parohiei Arad-Cen-tru. În sala de festivități a parohiei,vineri seara la ora 18, distinsul părinteprofesor a prezentat conferința cu tema„Sensul sărbătorii. Creștini într-o lumesecularizată”. În deschiderea întâlniriipărintele Traian Micoroi, Parohul Cat-edralei Vechi, a conturat bogata activ-

itate universitară și de cercetare a părin-telui Cristinel Ioja.Conferința părintelui profesorCristinel Ioja s-a dovedit a fi de un realinteres duhovnicesc, dar mai ales de unreal folos duhovnicesc. Expunereaclară și lămuritoare, apelul în perma-nență la Scriptură, Tradiție și SfințiiPărinți au asigurat discursuluiduhovnicesc al părintelui, interes, aut-enticitate, autoritate și aplicabilitate,lucru dovedit și de discuțiile avute înîncheierea întâlnirii.
Înaltpreasfințitul PărinteTimotei al Aradului aniversează şase ani de laîntronizarea caArhiepiscop

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, aniverseazăastăzi, 28 noiembrie 2015, şase ani dela ridicarea la rangul de Arhiepiscop.Înaltpreasfinţia Sa s-a născut la 4iunie 1936 în Timișoara. A studiat laLiceul Diaconovici Loga din Timi -

șoara (1946-1953), la Institutul Teo-logic Universitar din București (1953-1957), cursuri de doctorat tot acolo(1957-1960), doctor în teologie din1972; studii de specializare la Facul-tatea de Teologie Protestantă dinNeuchâtel (1967), Institutul Ecumenicde la Bossey (1967-1968) și la Facul-tatea de Teologie din Fribourg (1971-1972).Profesor la Seminarul Teologic dinCaransebeș (1960-1961), secretareparhial la Arad (1961-1962) și Tim-ișoara (1962-1968); vicar administra-tiv al Arhiepiscopiei Timișoarei șiCaransebeșului (1968-1975), în para-lel diacon, în 1961, preot, în 1968; tunsîn monahism la Mănăstirea Hodoș-Bodrog în 1969, sub numele Timotei,și hirotesit arhimandrit în 1970.La 15 decembrie 1975, a fost alesEpiscop-vicar al Arhiepiscopiei Tim-ișoarei și Caransebeșului, cu titlulLugojanul, iar la 30 septembrie 1984,a fost ales Episcop al Aradului (înscău-nat la 2 decembrie 1984). În anul 2009,în 28 noiembrie, a fost ridicat la dem-

nitatea de Arhiepiscop al Arhiepis-copiei Aradului.
INSTALĂRI DE NOIPREOŢI 
Parohia Bonţeşti, ProtopopiatulSebiş – preot paroh George-DariusPascParohia Susani, ProtopopiatulSebiş – preot paroh Dorel AncuţaParohia Comlăuş, ProtopopiatulArad – preot paroh Ioan VandParohia Şeitin, Protopopiatul Arad– preot paroh Mirel Lazăr

CERCURI PASTORAL-MISIONARE
În luna Noiembrie au avut loc cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene: Zimbru, Felnac, Boc-sig, Târnova, Pilu, Beliu, Pleşcuţa,Iosăşel, filia Iosaș, Arad-Centru, Ciun-teşti. (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro). 

Actualitate eparhială – noiembrie 2015


