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SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Introducere şi prezentarebiograficăNe aflăm acum, între altele, în anuldeclarat de către Patriarhia Românădrept „Anul comemorativ al PatriarhilorNicodim Munteanu și Iustin Moisescuși al traducătorilor de căr^i bisericești”.Referindu-ne, deci, în rândurile demai jos, la cel de-al patrulea Întâistătă-tor al Bisericii Ortodoxe Române, vomspune că Patriarhul Dr. Iustin Moisescus-a născut pe 5 martie 1910 în satul Cân-dești din fostul jude  ̂Muscel.A rămas orfan de tată la o vârstăfragedă, tatăl său jertfindu-se înRăzboiul pentru întregirea ^ării. IustinMoisescu a urmat Seminarul, Facultateade Teologie din București, cu rezultateexcep îonale, iar la mijlocul anilor 1930a fost trimis de Patriarhul Miron Cristeasă își continue studiile în Grecia.În anul 1937, la vârsta de 27 de ani,Iustin Moisescu ob înea titlul de Doctorîn Teologie al Universită îi din Atena cuo teză, redactată în limba greacă, despreEvagrie din Pont, care avea să rămânăpână astăzi un punct de referin^ă bibli-ografică. Această lucrare trebuie așezată încontextul epocii, în care teologia noas-tră începea să se impună prin contribu îide valoare, menite să reziste probei tim-pului, cum sunt cele datorate PărinteluiDumitru Stăniloae (Via^a și opera Sf.Grigorie Palama - 1938), Liviu Stan(Mirenii în Biserică, teză de doctorat)sau viitorul Arhiepiscop Antim Nica,care publica, în anul 1939, în revista„Biserica Ortodoxă Română“ - primulstudiu românesc despre rugăciunea luiIisus.A fost Profesor de Limba latină laSeminarul „Nifon“ din București (1937-

1938), profesor de Noul Testament laFacultatea de Teologie Ortodoxă a Uni-versită^ii din Varșovia (1938-1939),înlocuindu-l pe celebrul profesor Nico-lae Arseniev. În anul 1940 este numit ca profesoragregat. În anul 1942 este numit, prin con-curs, profesor titular de Exegeza NouluiTestament la Facultatea de Teologie dinCernău^i - Suceava. În anul 1946 estetransferat ca profesor la aceeași catedrăla Facultatea de Teologie din București,apoi din anul 1948 la Institutul Teolog-ic Universitar din București. Ca Profesor de Teologie a publicatmai multe articole, studii şi lucrări despecialitate.La 23 februarie 1956, EpiscopulVicar Patriarhal Teoctist ArăpașuBotoşăneanul îl hirotonește ca diacon; adoua zi, celălalt Episcop Vicar Patri-arhal - Antim Nica Ploieşteanul, îl hiro-tonește preot, iar a patra zi, la 26 febru-arie 1956, Adunarea Na^ionalăBisericească, potrivit Statutului consti-tuită în Colegiul electoral, îl alege

Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit alArdealului, în locul marelui şi vred-nicului său predecesor trecut la Domnul– Mitropolitul Nicolae Bălan. Ales deja Mitropolit, la 15 martie1956 Patriarhul Justinian, MitropolituIFirmilian Marin al Olteniei și Episcop-ul Nicolae Colan al Clujului îl vor hiro-toni Arhiereu, și i se va încredin^a deîndată cârja lui Sfântului MitropolitAndrei Șaguna al Transilvaniei, la 18martie 1956, în Catedrala Mitropolitanădin Sibiu.Arhiepiscopul şi Mitropolitul IustinMoisescu păstorește o scurtă perioadă caMitropolit al Ardealului. La 10 ianuarie 1957 este ales Mit-ropolit al Moldovei și Sucevei, iar pestetrei zile este instalat pe scaunul cinstitodinioară de Sfinţii Mitropoliţi MoldaviDosoftei, Varlaam și VeniaminCostachi.Ca Mitropolit al Moldovei şiSucevei, a desfășurat o activitate prodi-gioasă. Au fost ridicate noi clădiri - ade-vărate monumente de arhitectură - înincinta Centrului Eparhial (Arhiepisco-

pal şi Mitropolitan) din Iași, iar Cate-drala și Reședin^a Mitropolitană au fostrefăcute.Au fost restaurate numeroase mănă-stiri și biserici - monumente istorice dinEparhie. Tot în această perioadă s-au pusbazele unor muzee sau colec îi muzeale.S-au construit clădiri noi la SeminarulTeologic din Mănăstirea Neam ,̂ iar celevechi au fost modernizate.La 12 iunie 1977 este ales caArhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolital Ungrovlahiei și Patriarh al BisericiiOrtodoxe Române (al patruleaÎntâistătător al Bisericii OrtodoxeRomâne), fiind înscăunat în CatedralaPatriarhală din București la 19 iunie1977 și păstorind ca Patriarh, vreme denouă ani, până la moarte. A trecut la cele veșnice în data de 31iulie 1986, fiind înmormântat în Cate-drala Patriarhală din București.(Cf. https://doxologia.ro/108-ani-de-la-nasterea-patriarhului-iustin-moisescu – postat: 05.03.2018; accesat:07.01.2019)Iustin Moisescu şi vocaţia lui decercetător, traducător şi professorDupă ce şi-a obţinut doctoratul laAtena, Iustin Moisescu a trecut pe laUniversitatea de la Strasbourg, apoi afost profesor în Varşovia. Revenit înţară a predat la Iaşi, Suceava şi în celedin urmă la Institutul de Teologie dinBucureşti adică la fosta Facultate deTeologie, pe care, în anul 1948, regimulcomunist o desprinsese de Universitate. Ca formaţie, Iustin Moisescu a fost unteolog de studiu concentrat şi un profesor,având ca specialitate Noul Testament. După ce a funcţionat o scurtăperioadă de timp ca profesor la Semi-

narul Nifon din Bucureşti, a predat laFacultatea de Teologie Ortodoxă dinVarşovia (1938-1939).După război, în anul 1946, IustinMoisescu a dat la iveală o altă lucrareimportantă, Activitatea Sf. ApostolPavel la Atena, iar peste un deceniu vapublica Ierarhia bisericească în epocaapostolică. De asemenea, va traduce, din limbagreacă Simbolica lui Hristos Andrutsos.Acestei bibliografii referenţiale i sevor adăuga numeroase studii şi articole,pentru că Iustin Moisescu a fost un int-electual sclipitor, plin de acribie.Teologul Iustin Moisescu a fost înlăturat de către comunişti din învăţământLa începutul anilor 50, distinsul pro-fesor, cercetător, traducător şi teologIustin Moisescu a fost înlăturat dinînvăţământ de către autorităţile comu-niste. S-ar putea pune întrebarea: cum s-a întâmplat că, peste câţiva ani, vaajunge Mitropolitul Ardealului?Răspunsul credem este următorul: lavremea respectivă, ministrul Cultelorera Petre Constantinescu - Iaşi, care apredat şi el la Facultatea de Teologiedin Iaşi Chişinău. Acest fost coleg şi-a amintit că Pro-fesorul Dr. Iustin Moisescu, la unmoment dat, a avut o poziţie favorabilăunor studenţi cu simpatii politice destânga cărora li s-a intentat un se proces.A făcut acest gest nu pentru că ar fi avutel însuşi vederi de stânga, ci dintr-unsentiment de compasiune şi solidaritateomenească, trăsături de caracter ce îlvor caracteriza şi mai târziu ca Mitro-polit şi Patriarh. Dr. Stelian Gomboş Continuare în pagina 2

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – Dr. Iustin Moisescu –între rigoarea academică, eleganţa sacerdotală şi exigenţa administrativă

Arealul vestitei Preparandii arăde-ne (1812) a cuprins mai toată partea devest a ̂ ării, a educat și a format dascălipentru jude^ele Arad, Bihor și Timiș,teritorii încorporate, la acea vreme, încadrul Imperiului Habsburgic, iar maiapoi Austro-Ungar. Dacă vorbim dedascăli și de educa^ie în aceste terito-rii, vorbim implicit de această institu-^ie formatoare, iar dacă vorbim de Pre-parandie, vorbim de o contantă a ei învia^a, educa^ia și cultura românilor,prin absolven^ii acesteia, prezen^i înfiecare sat și oraș din aceste teritoriiromânești.Primul învă^ător de marcă cunos-cut din sec. XIX este Simeon Sofro-niu. Pu^inele repere biografice cares-au păstrat ni-l prezintă ca un dascălvaloros cu un important rol în struc-tura învă^ământului românesc de laînceputul secolului XIX. Pe de oparte este ucenic și colaborator apro-piat al profesorului preparandialConstantin Diaconovici-Loga, iar pede altă parte se numără printre primiiprofesori ai Institutului Teologic dinArad (1822).

S-a născut în Lipova și a absolvitPreparandia în anul 1815, în rândul celeide-a treia promo îe de absolven î prepa-randiali (Dr. Teodor Botiș, Istoria Școa-lei Normale (Preparandia) și a Institu-tului teologic ortodox-român din Arad,Editura Consistoriului, Arad, 1922, p.418). Activitatea sa ca învă^ător începeînsă înainte de a se înscrie la cursurilePreparandiei din Arad, Simeon Sofroniufiind un învă^ător fără studii pedagogi-ce. Lucru acesta era des întâlnit în aceaperioadă datorită lipsei unei școli de spe-cialitate care să educe viitorii învă^ători.În anul 1818, într-un raport personal,precizează că se află în al nouălea an deactivitate. Așadar, activitatea sa didacti-că începe din anul 1809, însă locul undea predat nu se cunoaște.În toamna anului 1815 își începeactivitatea la școala de aplica^ie pentrupreparanzi, din orașul Arad, școalăaflată sub directa coordonare și con-ducere a profesorului Constantin Dia-conovici-Loga. În această școală eleviiînvă^au grafia cu litere latine, unul din-tre dezideratele principale ale progra-mului educa^ional lansat și sus^inut de

seniorul Preparandiei, Dimitrie ]ichin-deal. Programa școlară cuprindeaurmătoarele obiecte de învă^ământ:Învă^ătura Religiei, Cunoașterea lite-relor, Silabisirea, Cetirea, IstoriaBibliei, Aritmetică, Gramatică, Limbagermană, Limba maghiară, Scrisoareași Cântare (Prof. Dr. Doru Bogdan,Laudă dascălului-învă@ător român –făuritor de @ară, „Vasile Goldiș” Uni-versity Press, Arad, 2018, pp. 213-214).Pe lângă func^ia de învă^ător vaîndeplini și pe cea de cântăre^ biseri-

cesc al catedralei episcopale. În anul1822 era deja hirotonit diacon. Odatăcu deschiderea Școlii clericale dinArad, în primele zile ale lunii decem-brie 1822, învă^ătorul și diaconulSimeon Sofroniu este numit de cătreepiscopul loc^iitor, Iosif Putnic, pro-fesor de Cântare și Tipic bisericesc.Avea misiunea ca până la sosireacelor doi profesori, să ^ină ore de„cântare și exerci^ii în cele rituale”.Până la finele lunii ianuarie, va fi sin-gurul profesor al Institutului Teologic

din Arad. A continuat să predea cân-tare și tipic, câte o oră în fiecare zi,inclusiv duminica, conform planuluide învă^ământ aprobat de mitropolitulde Carlovi^. În anul 1834 îl găsim încăla Institutul clerical arădean (vezi:(Dr. Teodor Botiș, Istoria ȘcoaleiNormale (Preparandia) și a Institu-tului teologic ortodox-român dinArad, Editura Consistoriului, Arad,1922, p. 553 și Pr. Prof. Univ. Dr.Cristinel Ioja, Lect. Univ. Dr. MarcelTang, Învă@ământul teologic ortodoxdin Arad. Itinerar. Forme. Perspecti-ve, Editura Arhiepiscopiei Aradului,Arad, 2016, p. 49).Elevul lui Dimitrie ]ichindeal,învă^ătorul și diaconul Simeon Sofro-niu s-a remarcat printr-o activitate edu-cativă și na^ională deosebită, în conti-nuarea celei ini^iate de profesorulpreparandial Constantin Diaconovici-Loga, înscriindu-se între dascălii seseamă ai românilor, formatori și mode-latori de caractere și conștiin^e orto-doxe și românești. Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang

ÎnvăFătorul SIMEON SOFRONIU, o figură emblematicăa învăFământului românesc de la început de secol XIX
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Urmare din pagina 1Iustin Moisescu - Mitropolit al Ardealului iar apoi al Moldovei şi SuceveiAşa se face că în anul 1956, dupămoartea Mitropolitului Nicolae Bălan,Profesorul Dr. Iustin Moisescu intră înmonahism şi este ales Arhiepiscop alSibiului şi Mitropolit al Ardealului.Nu va păstori la Sibiu decât zeceluni, pentru că, după trecerea la celeveşnice al Mitropolitului SebastianRusan, Iustin Moisescu devineArhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit alMoldovei şi Sucevei. Va rămâne în această demnitate sac-erdotală şi arhierească timp de douăze-ci de ani. Perioada era una cât se poatede grea pentru Biserică. Regimul comunist se afla în plinăofensivă, iar funestul Decret nr. 410 din28 octombrie 1959 avea să decimezemănăstirile: din aproape zece mii decălugări şi călugăriţe, după aplicareaacestui sinistru decret cu urmări tragicepentru monahismul nostru, nu mairămâneau în chinovii decât un numărfoarte mic de monahi şi monahii. Îndată ce urgia se atenuează cât decât, mai ales după amnistia deţinuţilorpolitici din anul 1964, Mitropolitul IustinMoisescu începe să restaureze mănă-stirile şi să reintegreze o serie de călugăriîn viaţa monahală. Este vremea în carePărintele Ilie Cleopa, care a trăit ascunsîn munţii Moldovei (Neamţului), reve-nea la Mănăstirea Secu şi ulterior laSihăstria şi acelaşi lucru se întâmpla şi cualţi mari şi vestiţi/renumiţi duhovnici. Dar este şi vremea în care Mitro-politul, provenit dintr-un profesor şiteolog strălucit, îşi dezvăluie marile cal-ităţi de chivernisitor, organizator şiadministrator care i-au surprins pe mulţi.Odată instalat în Scaunul/TronulArhiepiscopal şi Mitropolitan, Moldav,de la Iaşi, Părintele Iustin Moisescu,cunoscător neîntrecut de limbă greacă şineogreacă, încât îi uimea pe ierarhii elenicu care vorbea în limba lor, spera că vaavea răgazul să dea o versiune proprieNoului Testament. Asprimea vremurilor şi sarcinile,numeroase şi dificile, ale eparhiei nu i-au îngăduit să ducă la bun sfârşit acestproiect. În schimb, a reuşit să reînfiinţeze şisă restaureze numeroase mănăstiri şi săpună ordine în eparhia sa. Acest om deprins cu studiul şi cumeditaţia s-a dovedit, spre surprindereamultora, un virtuoz al administraţiei. Încă de la sfârşitul anilor ‘50 aîncredinţat restaurarea Catedralei şi aCentrului eparhial, mitropolitan, mare-lui arhitect G.M. Cantacuzino - os defamilie domnească, indezirabil regimu-lui şi fost deţinut la Canal.Cu toate că Arhiereul Iustin Moi-sescu a intrat târziu în monahism, n-aavut experienţa stăreţiei, atât de necesarăunui ierarh şi nu avea nici comporta-mentul unui călugăr, totuşi el a fost nes-pus de iubit de călugării şi stareţii dinMoldova care şi astăzi îşi amintesc cudragoste, admiraţie şi recunoştinţă, dechiriarhul lor şi-l numesc cu afecţi-une “Iustin”.Ei nu uită ce a făcut MitropolitulIustin pentru mănăstiri şi pentru mon-ahism, după cum nu uită felul său demnchiar impozant, în care trata custăpânirea comunistă. A numit stareţi destoinici cărora le-a transmis câte ceva din eleganţa luiînnăscută. În aceiaşi ani, acest mare mitropol-it ne reprezenta cu strălucire Biserica lareuniunile pentru pregătirea MareluiSinod Ortodox care se desfăşurau laRhodos sau la Chambesy, în Elveţia. Putem afirma, fără teama de a greşi,că Mitropolitul Iustin Moisescu a fostprimul nostru mare diplomat bisericesc. Ca Mitropolit şi, mai târziu, ca Patri-

arh, prestanţa, conversaţia lui (căci ştiasă poarte o discuţie cu un om simplu, darşi cu un şef de stat sau cu un cap încoro-nat) raporturile sale cu misiunile diplo-matice din Bucureşti, sunt o dovadă înacest sens. Un episod, din multe altele, vine săsublinieze calităţile sale diplomatice, artasa de a obţine de la interlocutor ceea cedorea. Astfel, când în luna iulie 1975,Jacques Chirac, fostul Preşedinte alFranţei, în cadrul unei vizite oficiale înRomânia, a sosit la Iaşi, înaltul oficialfrancez a luat parte la o Sfântă Liturghieşi, apoi, a dejunat cu Mitropolitul IustinMoisescu. Convorbirea care a avut loccu acest prilej s-a desfăşurat în limbafranceză, Mitropolitul Iustin vorbind ofranceză fluentă şi elegantă. Premier al Franţei, pe atunci, Chiraca plecat de la Iaşi cu o listă ce cuprindeanumele unor tineri teologi români: erauviitori bursieri în Franţa, cărora ulteriorle-au fost trimise invitaţiile şi burselepromise. De altfel, prestanţa ierarhului IustinMoisescu se impunea şi unor oamenipolitici comunişti, precum CorneliuMănescu, fost ministru de Externe, sauGogu Rădulescu, vicepreşedinte al Con-siliului de Stat.Om sobru şi frământat, străin de sat-isfacţiile formale pe care le aduce une-ori pompa chiriarhală, MitropolitulIustin Moisescu era un om drept şi, toto-dată, unul care înţelegea neajunsurile şipoticnirile naturii umane. Simţul drep-tăţii îl determina să promoveze ca stareţisau ca parohi la bisericile mai importantenumai elemente cu vocaţie şi binepregătite. Iar înţelegerea neputinţelor îlfăcea să fie blând şi iertător. Când a părăsit Iaşiul, în cuvântulsău de rămas bun, Mitropolitul IustinMoisescu şi-a mărturisit una din satis-facţiile legate de cele două decenii încare a condus şi păstorit MitropoliaMoldovei şi Sucevei: în tot acest timp nua caterisit nici un preot!...Altfel spus, “Mitropolitul IustinMoisescu, marele teolog şi tălmăcitoral Noului Testament, cărturar neîntrecut,pedagog iscusit şi profesor de o mare ţin-ută academică, nu era prea bucuros sămai plece din Moldova.Deseori repeta, cu regrete pentruplecare şi fără bucurie de avansare:„Mda! Am 67 de ani. N-ar mai fi cazulsă plec din Moldova. Sunt deja bătrân.N-are rost să mai iau lucrurile de lacapăt. Aici am pus totul la punct!”Cei care îl auzeau se repezeau deîndată cu îndemnuri şi felicitări, dejavăzându-l pe Iustin Moisescu Patriarhulincontestabil al Bisericii străbune…Aşadar, alegătorii au pus în frunteaBisericii pe Iustin Moisescu, harniculMitropolit al Moldovei şi Sucevei. Şi la întronizare a ţinut un discurs -program care vorbea despre superba sapregătire cărturărească.”(Cf. † Calinic, ArhiepiscopulArgeșului și Muscelului - http://ziarul-lumina.ro/patriarhului-iustin-moisescu-intru-nemurire-dum-140319.html. Publicat: 06.01.2019;accesat: 07.01.2019).

Patriarh al Bisericii Ortodoxe RomânePărintele Iustin Moisescu a devenitPatriarh al Bisericii Ortodoxe Româneîn vremuri grele, când stăpânirea, maiales în deceniul al nouălea al secoluluitrecut, şi-a reluat atitudinea ateistă şi deprigonire a Bisericii. Să ne amintim căîndată după cutremurul din martie 1977a fost demolată biserica Enei dinBucureşti, fapt consternant şi rău pre-vestitor.Da, într-adevăr, “Cea mai maredurere a lui a fost dărâmarea BisericiiEnei din Bucureşti, din martie 1977. N-a putut face nimic. O grindă mare debeton, ridicată de o macara la o înălţimeoarecare şi slobozită cu bună ştiinţă, adistrus biserica cea veche.În cei nouă ani de patriarhat va aveadurerea mărită prin dărâmarea biseri-cilor din Bucureştiul supus unei mod-ernizări forţate şi translarea altora dupăblocuri, că aşa porunceau Ceauşescu șiso^ia sa, Elena.”În altă ordine de idei, “Acolo undeparticipa Patriarhul Iustin, cuvântul săuexprima maximă competen^ă!Mi-e imposibil să trec cu vederea undetaliu definitoriu pentru PatriarhulIustin Moisescu. Sosise în vizită oficialăîn România Konstantin Karamanlis,preşedinte al Greciei vreme de două leg-islaturi şi covârşitoare personalitatepolitică, cel care a reinstaurat democraţiaîn ţara sa, în 1974, după regimul de dic-tatură militară. La sfârşitul dialogului cu PatriarhulIustin, Konstantin Karamanlis i-a spus:„Aşa ar trebui să vorbim noi greceşte -cum vorbeşte Preafericirea Voastră!”Tot aşa a reprezentat Biserica Orto-doxă Română la toate consiliile şicomitetele mondiale, creştine şi inter-religioase timp de aproape un sfert deveac. Pe acolo, prin străinătăţi, la con-grese şi alte întruniri, cuvântul său erahotărâtor şi definitiv. Nimeni nu maiîndrăznea să adauge un cuvânt, o virgulăsau un punct…”(Cf. † Calinic, ArhiepiscopulArgeșului și Muscelului - http://ziarul-lumina.ro/patriarhului-iustin-moisescu-intru-nemurire-dum-140319.html. Publicat: 06.01.2019;accesat: 07.01.2019).Mai trebuie reţinut, afirmat şi sub-liniat că Patriarhul Iustin a îmbunătăţitînvăţământul teologic, susţinând oamenide valoare, a înfiinţat strălucita serie edi-torială “Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”(PSB), a numit o serie de stareţi tineri şidestoinici la mănăstirile din eparhia sa,care au reuşit cu multă abilitate să real-izeze mai mult pe ascuns lucrări derestaurare şi consolidare.Regimul, însă, era pornit asupra Bis-ericii. Se zvonea despre o posibilămutare a reşedinţei Patriarhiei fie laRadu Vodă, fie la Popeşti Leordeni,adică în afara Bucureştiului.Erau”translatate”unele lăcaşuri decult şi începea să se simtă ameninţareabuldozerelor.Chiar şi în aceste împrejurări, Patri-arhul Iustin Moisescu, a reuşit, cu aju-torul lui Dumnezeu, să împiedice unmare sacrilegiu: demolarea bisericii Sf.

Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al cap-italei, concepută de Constantin Brân-coveanu ca necropolă pentru sine şifamilia sa. Atunci Patriarhul Iustin Moisescui-a spus limpede lui Nicolae Ceauşescu,în decursul unei audienţe, că necropolabrâncovenească şi biserica în care a fostprohodit Ion Luca Caragiale nu pot fişterse de pe faţa pământului.Un Patriarh ecumenic în plinregim communistDinolo şi în afară de toate acestea,Patriarhul Iustin Moisescu şi-a înscrisnumele printre marii ecumenişti con-temporani, făcând cunoscută în întreagalume Biserica românească, cu istoria ei,cu problemele ei actuale; a fost delegatde Sfântul Sinod al BOR să reprezinteBiserica noastră la zeci de congrese şiîntruniri intercreştine. Ca Mitropolit, a fost membru înComitetul Central al Consiliului Ecu-menic al Bisericilor şi în prezidiul Con-ferinţei Bisericilor Europene; a condusdelegaţiile Bisericii noastre româneştila Adunările generale ale acestor douămari organizaţii inter-creştine, la Con-ferinţele panortodoxe de la Rhodos şiChambesy; a condus sau a făcut partedin multe delegaţii ale Bisericii noastrecare au vizitat alte Biserici. În chip deosebit trebuie remarcatăacţiunea de restaurare a zeci de monu-mente istorice şi de artă pe întreg cuprin-sul Arhiepiscopiei, ca şi construcţia unorclădiri moderne la centrul mitropolitanIaşi. A îndrumat tipărirea mai multorlucrări privind arta bisericească, precumşi a revistei “Mitropolia Moldovei şiSucevei”. ConcluziiIată cum caracteriza perioada depăstorire a Patriarhului Iustin Moisescuîn comparaţie cu predecesorul său, patri-arhul Justinian Marina, un renumitteolog al timpului, Pr. Prof. Univ. Dr.Ion Bria: “Perioada Patriarhului Justin-ian Marina a avut coerenţa ei de nez-druncinat, şi aceasta din cauză că elînsuşi ţinuse mâna fermă pe mecanismulcomplex al unei administraţii patriarhalede mari proporţii. Patriarhul Iustin Moisescu a optat,însă, pentru instaurarea unei ordinimorale în viaţa preotului, pentru o spir-itualitate sacerdotală, bisericească şiparohială disciplinată. Desigur, pentru acei preoţi caresocoteau existenţa consistoriilor ca cevanormal, metoda pastorală a PatriarhuluiIustin devenea prea urgentă. Sacerdoţi-ul şi etica merg împreună, sunt valorireciproce. Patriarhul Iustin a refuzat săcreadă că ar putea să existe slujitorinedemni care uzurpă preoţia. De aceea, a spus odată, că instanţelede judecată pentru preoţi constituie ocontradicţie, chiar o injurie pentrunumele unei Biserici Ortodoxe”.Drept urmare, prin bogata sa activ-itate culturală, ecumenică și pastorală,Patriarhul Iustin Moisescu, care a trecutla cele veșnice în data de 31 iulie1986, fiind înmormântat în CatedralaPatriarhală din București, își înscrienumele în rândul ierarhilor de mare pres-tigiu ai întregii Ortodoxii!...(Cf. Adrian Ignat - https://www.his-toria.ro/sectiune/portret/articol/iustin-moisescu-patriarhul-care-s-a-opus-ideilor-marete-ale-lui-ceausescu.Publicat/postat: 31.07.2018; accesat:07.01.2019; http://150.uaic.ro/personalitati/teolo-gie-ortodoxa/iustin-moisescu/;https://www.crestinortodox.ro/biserica-ortodoxa/patriarhi/patriarhul-iustin-moisescu-71039.html. Postat:17.07.2012; accesat: 07.01.2019).Rezumat,,Părintele Patriarh Iustin Moisescurămâne în memoria noastră ca fiind unom echilibrat, un teolog erudit și un păs-tor în^elept, prin fidelitatea sa fa^ă de

tradî ia ortodoxă, patristică, prin temeini-ca sa pregătire academică, prin sobri-etatea sa în rela^iile umane, însă și prinbunătatea și dărnicia sa părintească,exprimate adesea discret, dar eficient” –Patriarhul Daniel al BOR.În data de 5 martie 1910 se năștea înCândești, jude^ul Argeș, cel care avea sădevină cel de-al IV-lea Patriarh alRomâniei, Iustin Moisescu.A studiat la Seminarul orfanilor derăzboi din Câmpulung Muscel (1922-1930) și la Facultatea de Teologie dinAtena (1930-1934), cu specializare laFacultatea de Teologie RomanoCatolică din Strasbourg (1934-1936) șidin nou la cea din Atena (1936-1937),unde a ob^inut doctoratul, în 1937, cuteza „Evagrie din Pont. Via^a, scrierile șiînvă^ătura” (în limba greacă, Atena,1937, 155 p.).A fost Profesor de Limba latină laSeminarul „Nifon” din București (1937-1938), profesor de Noul Testament laFacultatea de Teologie Ortodoxă a Uni-versită îi din Varșovia (1938-1939), pro-fesor agregat (1940), apoi titular (1942)de Exegeza Noului Testament la Facul-tatea de Teologie din Cernău î-Suceava,transferat în 1946 la aceeași catedră laFacultatea de Teologie din București(din 1948 Institut Teologic Universitar).În anul 1956, a fost hirotonit preotnecăsătorit și, în același an, a fost alesArhiepiscop al Sibiului și Mitropolit alArdealului (hirotonit Arhiereu în 15martie, intronizat la 18 martie 1956). În 10 ianuarie 1957 a fost alesArhiepiscop al Iașilor și Mitropolit alMoldovei și Sucevei (intronizat la 13ianuarie), unde a păstorit 20 de ani. La 12 iunie 1977 ales Arhiepiscop alBucureștilor, Mitropolit al Ungrovlahieiși Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române(BOR) (intronizat la 19 iunie 1977), păs-torind până la moartea sa în 31 iulie1986.În întreaga sa activitate, acesta s-adistins ca unul dintre cei mai învă^a^iierarhi pe care i-a avut Biserica Orto-doxă Română.Cu studii strălucite la Atena șiStrassbourg, cu o activitate didactică şiprofesorală de mare ^inută în ^ară dar șiîn Polonia, a în^eles de timpuriu impor-tan^a dialogului între Biserici.Ca Patriarh a condus câteva dele-ga^ii sinodale care au vizitat alte Biseri-ci: Patriarhia Ecumenică (1978),Arhiepiscopia Misionară OrtodoxăRomână din Statele Unite și Canada(1979), Biserica Ortodoxă Rusă (1980),Biserica Ortodoxă Sârbă (1981), Biser-ica Luterană din Suedia (1981), sediulConsiliului Ecumenic al Bisericilor de laGeneva (1981), Biserica Ortodoxă Bul-gară (1982), Biserica reformată dinUngaria (1982), Biserica Ortodoxă dinGrecia (1984).În calitate de Întâistătător al BisericiiOrtodoxe Române (BOR) a acordat oaten^ie deosebită activită^ii editoriale. De pildă, a ini^iat marea colec^ieintitulată „Părin^i și scriitori bisericești”(PSB), proiectată în 90 de volume, pre-cum și colec^ia „Arta creștină în Româ-nia”, în 6 volume. A fost tipărită o nouă edî ie sinodalăa „Bibliei” (1982), o nouă edi^ie a„Noului Testament” (1979); manualepentru învă^ământul teologic superior șipentru seminariile teologice, teze de doc-torat, căr̂ i de cult; și-au continuat aparî iarevistele centrale bisericești și cele mit-ropolitane, ca și buletinele comunită îlorortodoxe române de peste hotare.Prin bogata sa activitate culturală,ecumenică și pastorală, Patriarhul IustinMoisescu își înscrie numele în rândulierarhilor de mare prestigiu ai întregiiOrtodoxii!...(Cf. http://basilica.ro/31-ani-de-la-trecerea-in-vesnice-a-patriarhului-iustin-moisescu/ publicat: 31.07.2017; acce-sat: 07.01.2019).

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – Dr. Iustin Moisescu –între rigoarea academică, eleganţa sacerdotală şi exigenţa administrativă



Parohia poartă numele Chisindia șiapar^ine Protopopiatului OrtodoxRomân Sebiș. Localitatea Chisindiaeste situată la o distan^ă de 89 km demunicipiul Arad și 9 km de orașulSebiș, fiind învecinată la est cu Almaș,la vest cu Cuied, la sud cu Păiușeni șila nord cu Buteni și are două cătunenumite Ciolt și Hurez. Ca unitateadministrativ-teritorială, localitateaChisindia este reședin^a comunală acomunei Chisindia, având în compo-nen^ă satele Văsoaia și Păiușeni și areo suprafa^ă de 12.928 ha. Satul estebrăzdat de trei văi: Valea Păiușeniului(Prund), Valea Hurezului și ValeaCioltului (Găurani). Forma predomi-nantă de relief este dealul care seunește cu câmpia. Calea de acces înparohia Chisindia este șoseaua Sebiș-Buteni-Chisindia-Păiușeni.Din primele informa^ii despreaceste locuri, aflăm că satul era formatdin opt cătune situate pe dealurile dinjurul celor trei văi: Găurani, Hurez șiPrund. Primul document în care esteamintit unul dintre cătunele satuluiChisindia, datează din anul 1271 șieste legat de comitele Abraham deCholth (Csolt), care din poruncaregelui Ștefan al V-lea al Ungariei afost ales printre cei 25 de nobili dinAgria Ungariei ca să întocmească și săscrie drepturile și obliga^iile bisericiidin Agria. Acesta avea în comitatulArad și Zărand moșii la Cicir, Șiș-tarovă^, Chișineu Criș și Chisindia. Cele opt cătune care formau satulChisindia, sunt amintite pentru primadată în documentul din 3 iulie 1349,unde se vorbește despre existen^a unuipreot în acele locuri pe nume Bene-dictus. Satul mai era cunoscut în vre-mea aceea pentru minele de aur dinKuzund (Chisindia). Primul documentcare vorbește de existen^a șiexploatarea minereului de aur pe aces-te teritorii datează din 3 martie 1350. Nu la mult timp după primaatestare documentară a EpiscopieiAradului din anul 1706, cu Isaia Dia-covici episcop, episcopul SinesieJivanovici în 6 aprilie 1755, în con-scrip^ia parohiilor eparhiei sale trece șiparohia Chisindia, ca având doi preo^i,Dumitru și Gheorghe Popovici, ce slu-jeau într-o biserică veche, nesfin^ită, cuhramul „Intrarea Domnului în Ierusal-im”.  La vremea aceea parohia era for-mată din 102 familii și avea nouă filii.Acea biserică veche, era cunoscută îndocumentele vremii încă din anul1700 și era situată în locul numit]ân^ârini, unde era și cimitirul paro-hiei. Ea a fost vândută parohiei Ier-coșeni, unde există și astăzi.În 1787 în Chisindia erau 272 decase, limba vorbită era româna, iar reli-gia era cea ortodoxă. În anul 1808,biserica de lemn din ]ân^ârini a fostmutată în mijlocul satului, în loca^ianumită de acum înainte Dealul Bis-ericii. Anul 1810 îl aduce în Chisindiape primul învă^ător, Nicolae Paulovi-ci. Trebuie men^ionat că până atunci,educa^ia școlară se făcea de către pre-o^i. În 1815, preotul Bucatoș Gavril asfin^it biserica de lemn acoperită cușindrilă situată pe deal. În 1819 preo-tul Moise Iov este mutat de la Butenila Chisindia. În 1835 la Chisindia slu-jea preotul Șerb Ivantie. În anul 1870 istoricul Parecz Ist-van remarcă un lucru inedit în lumeacreștină a acelei vremi și anume că lamarginea Chisindiei exista un cimitiraproape de o fostă mină de aur, undemor^ii se îngropau în pozi^ie chircită,șezând, împrejmui^i cu pietre așezateîn cerc.În anul 1855 se începuse con-struc^ia unei biserici din piatră lângăBiserica din Deal. În 1880 bisericaconstruită din piatră a fost demolată șis-a construit o altă biserică din piatră,care a fost sfin^ită în 1888 de pro-

topopul Constantin Gurban, alături deprotosinghelul Ioan Papp și de șasepreo^i din zonă, preot paroh fiind atun-ci Atanasie Brădean. În anul 1890 înChisindia erau 1624 de locuitori și doipreo^i, Atanasie Brădean și LazărOprea. În acest an s-a ridicat și sfin^ito cruce de piatră în curtea Bisericii dinDeal, la stăruin^a preo^ilor, învă^ătoru-lui Filimon Ardelean și a judeluiTeodor Crișan.În anul 1910 se înfiin^ează primulcor bisericesc din Chisindia, condusde Ioan Cornea. 1933 este anul în carecomunitatea religioasă ortodoxă a sat-ului se rupe în două grupări: ortodocșiidin Deal și cei din Vale. În urma aces-tei sciziuni mai mul^i dintre ordodocșitrec la neoprotestan^i și uni^i. Pentru aremedia acesta problemă EpiscopiaAradului acordă permisiunea constru-irii unei noi biserici în sat și se con-struiește astfel în 1937-1938 Bisericadin Vale. Preot era atunci TeodorLucaci.În anul 1943 se construiește casaparohială pentru Biserica din Vale și sedonează pentru 61 de elevi săraci opereche de opinci de către biserică. Înanul 1947 în Biserica din Vale slujeapreotul Teodor Lucaci și în Bisericadin Deal preotul Dimitrie Cuzman. Seformează un nou cor bisericesc doardin bărba^i, care cânta la Biserica dinDeal. Dirijorii corului au fost urmă-torii: Ioan Ruja, Ioan Mercea și TeodorMercea. Un câștig real pentru Biserica dinChisindia îl reprezintă scoaterea bis-ericii unite în afara legii în anul 1948,când cei 735 de credincioși ai parohieiunite Buteni-Chisindia revin la orto-doxie.Este pictată între anii 1953-1954de către pictorul Cornel Cenan întehnica tempera, Biserica din Vale cuhramul „Intrarea Domnului în Ierusal-im”, preot fiind Teodor Lucaci.  În1955 episcopul Andrei Magerusfin^ește Biserica din Vale. Tot în acestan este format noul cor bărbătesc dinChisindia, condus de Ioan Suba șiAlexandru Tripșa, cor care s-a desfi-in^at în anul 2007.  Între anii 1958-1966 preot al parohiei Chisindia eraMandache Constantin, urmat de Stat-ulat Alexandru între anii 1966-1975.Începând cu anul 1975 parohia a fostcondusă de părintele Veselie Nistor,până în anul 2015. Între anii 1979-1980 a fost pictată de către MihaiBălășescu în tehnica frescă, Bisericadin Deal cu hramul „Sfântul IerarhNicolae”. Anul 1980 aduce vizita epi-copului Visarion Aștileanu în parohiaChisindia și sfin^irea Bisericii din Dealcu această ocazie. În 1978 a luat fiin^ăo fanfară. Instructor a fost Harja Ioan,iar dirijor a fost Cornea Ilie și mai apoiOprea George. În 1985 s-a înfiin^at uncor mixt pentru ambele biserici,instructor fiind Borlea Teodor dinButeni, iar dirijor a fost Cornea Ilie. În urma recenziei din 2002, comu-na Chisindia număra 1397 de locuitoriortodocși, 104 penticostali, 68 baptiști,3 romano-catolici, 2 greco-catolici șiun reformat. În 9 octombrie 2012, Înaltpreas-fin^itul Părinte Arhiepiscop Dr. Timo-tei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, abinecuvântat și sfin^it lucrările derepara^ii interioare și exterioare și alerestaurării picturii de la Biserica dinVale și a hirotesit pe părintele VeselieNistor iconom stavrofor. După pensionarea părintelui Nistordin anul 2015 și până în prezent preotparoh al parohiei Chisindia este părin-tele Birău Alexa.Am prezentat pe scurt istoriculparohiei Chisindia, o parohie în care desute de ani via^a liturgică ortodox-românească nu s-a stins, ci a insuflatpermanent în sufletele credincioșiloradevărul dreptei credin^e. Dorind să

conturez profilul actual al parohiei tre-buie să men^ionez că aici se desfăşoarăo activitate deosebită pe plan social,filantropic și misionar. În parohia Chi-sindia se păstrează datinile și obiceiu-rile de Crăciun, Anul Nou, Bobotează,Paști, Rusalii și la alte sărbători.În ordine cronologică nașterii lor îivoi aminti pe preo^ii, preotesele și teo-logii chisindani, studiile pe care le-auurmat și principalul loc în care și-audesfășurat misiunea și activitatea.Părintele Mihai MihuF (d. 1939)este primul fiu al satului, slujitor alșcolii și bisericii din Chisindia. Dupăce a absolvit cursurile Preparandiei dinArad în 1900, revine până la moarteasa din anul 1939 ca dascăl și preot însatul natal. Părintele Gașpar Ioan (n. 1946),studiază la Seminarul Teologic „Epis-cop Ioan Popasu” Caransebeș și laInstitutul Teologic de Grad Universi-tar din Sibiu și slujește timp de 34 deani biserica din Orăștie. Doamna preo-teasă Gașpar Floare (n. 1953-d. 2003)studiază la Liceul Pedagogic din Aradși a profesat ca învă^ătoare la Morodași Orăștie.Părintele Protopop Brădean IoanAdam (n. 1948- d. 1998), a studiatîntre anii 1963-1967 la Institutul Teo-logic de Grad Universitar din Sibiu.Este primul preot fiu al satului careajunge protopop. Este protopop deIneu între anii 1980-1988 și mai apoiprotopop de Sebiş din 1988 până în1998, pentru că la 10 septembrie 1998trece la cele veșnice. ProtopopiatulSebiș a fost înfiin^at cu o contribu^iesemnificativă din partea părintelui IoanAdam. Doamna preoteasă ZinaBrădean, născută în 1947 în Chisindia,pe lângă faptul că a fost o perioadăprofesoară în Chisindia, din 1988 pânăla pensionarea din 2012 a fost secretarăla protopopiatul din Sebiș.Părintele Suba Ioan (n. 1950), stu-diază între anii 1972-1976 la InstitutulTeologic de Grad Universitar dinSibiu. A slujit până la pensionarea dinanul 2015, în parohia Moneasa.Părintele Crișan Mircea (n. 1952-d. 2009), studiază la Seminarul Teo-logic „Episcop Ioan Popasu” Caran-sebeș și la Facultatea de TeologieOrtodoxă „Iustinian Patriarhul” Bucu-rești. După terminarea facultă^ii estehirotonit preot pe seama parohieiCrocna, unde slujește până când pro-blemele de sănătate fac imposibil acestlucru. Este înmormântat în cimitirulortodox din Chisindia.Părintele Stan Gheorghe Stănel(n.1952), studiază la Seminarul Teo-logic special Curtea de Argeș între anii1971-1974 și a slujit la parohia Cuieddin 1992 până la pesionare în 2017.Părintele MăriuFă Doru (n. 1966),studiază la Seminarul Teologic „Epis-cop Ioan Popasu” Caransebeș întreanii 1982-1987, apoi la Institutul Teo-logic de Grad Universitar din Sibiu. Înprezent este preot paroh pe seamaparohiei Camna.Părintele Protopop Dr. NicuBreda (n. 1969), studiază între anii1989-1991 la Seminarul Teologic„Episcop Ioan Popasu” Caransebeș,

între anii 1991-1995 la Facultatea deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad, iar între anii 1997-2000urmează cursurile de doctorat la Facul-tatea de Teologie „Andrei Șaguna” dinSibiu, sus^inând în data de 17 aprilie2006 la Sibiu teza de doctorat cu titlul„Icoana, chip al dumnezeirii în teolo-gia Sf. Ioan Dmaschin și a Sf. TeodorStuditul”. Între anii 2001-2010 a fostprofesor de patrologie și limbă greacăveche la Facultatea de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din Arad. Întreanii 2010-2012 a fost protopop al Ara-dului, iar în prezent slujește în parohiaCintei.Părintele Protopop Mercea Nelu(n. 1969), studiază între anii 1986-1991 la Seminarul Teologic „EpiscopIoan Popasu” Caransebeș și între anii1991-1995 și la Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.Este numit protopop al Lipovei dindata de 1 martie 2018 și în prezent slu-jește în parohia Măderat. So^ia părin-telui protopop, preoteasa MerceaNicoleta (n.1975) este tot fiică a satu-lui.  Părintele Lușca Ciprian (n.1977), studiază între anii 1991-1996 laSeminarul Teologic „Episcop IoanPopasu” Caransebeș și între anii 1996-2000 la Facultatea de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din Arad. Estehirotonit pe seama parohiei Zimbruunde slujește și în prezent.Părintele Faur Ilie (n. 1979), stu-diază la Seminarul Teologic „EpiscopIoan Popasu” Caransebeș între anii1994-1999 și la Facultatea de Litere,Istorie și Teologie din Timișoara întreanii 1999-2003 și este hirotonit peseama parohiei Valcani, unde slujeșteși în prezent.Părintele Confideratu RomicăDorin (n. 1980), studiază între anii1994-1999 la Seminarul TeologicLiceal Ortodox Arad, între anii 1999-2003 la Facultatea de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din Arad,urmând și cursurile de masterat dincadrul aceleiași facultă^i între anii2007-2009. Este hirotonit pe seamaparohiei Ignești unde slujește și în pre-zent.Părintele Gașpar Florin Ioan (n.1993) studiază între anii 2012-2016 laFacultatea de Teologie Ortodoxă „Ila-rion V. Felea” din Arad, urmând șicursurile de masterat din cadrul acele-iași facultă^i între anii 2016-2018. Înprezent este doctorand la Facultateade Teologie „Ilarion V. Felea” dinArad și preot la parohia Cărand.Preotese din Chisindia și preo@iicu care s-au căsătoritPreoteasa Faur Eva (n. 1954)având pregătire de bază contabilă custudii absolvite la București, se dedică27 de ani bisericii din Grăniceri înde-plinind func^ia de cântăre^ și paracli-sier. Părintele Faul Aurel (n. 1954- d.2019), studiază între anii 1974-1978 laInstitutul Teologic de Grad Universi-tar din Sibiu, slujind timp de 33 deani, până la moartea sa din anul 2019,biserica din Grăniceri. Este înmor-mântat în cimitirul ortodox din Chi-sindia.

Preoteasa Păiușan Gașpar Florica(n. 1954) din Chisindia se căsătoreștecu părintele Păiușan Gașpar Teodordin Păiușeni, sat care face parte dincomuna Chisindia. Părintele Păiușan(n. 1953), studiază între anii 1967-1972 la Seminarul Teologic „EpiscopIoan Popasu” Caransebeș și între1974-1978  la Institutul Teologic deGrad Universitar din Sibiu și în prezentslujește în parohia Târnova. Preoteasa Rus Mercea Lavinia (n.1978), a urmat cursurile Preparandieidin Arad între anii 1992-1997 și Peda-gogia învă^ământului primar și pre-școlar la Arad între anii 2008-2011.A fost învă^ătoare în Chisindia și înprezent este directoare la Școala Gim-nazială Șilindia. Părintele Rus-Mer-cea Cătălin (n. 1977), studiază la Semi-narul Teologic „Episcop Ioan Popasu”Caransebeș între anii 1993-1998  și laFacultatea de Teologie Ortodoxă „Ila-rion V. Felea” din Arad între anii1999-2003, urmând și cursurile demasterat din cadrul aceleiași facultă^iîntre anii 2005-2007. În prezent sluje-ște în parohia Sebiș II. Preoteasa Oarcea Ramona(n.1986), studiază între anii 2005-2008Pedagogia învă^ământului primar șipreșcolar la Arad și este în prezentînvă^ătoare la Școala Gimnazială dinCărand. Părintele Oarcea Marian Flo-rin (n.1985), studiază între anii 2000-2005 la Seminarul Teologic LiceealOrtodox Arad, între anii 2005-2009 laFacultatea de Teologie Ortodoxă „Ila-rion V. Felea” din Arad, absolvind șicursurile de masterat din cadrul acele-iași facultă^i între anii 2009-2011. Înprezent slujește în parohia Almaș. Fii ai satului care au urmat cursuri de teologie Pop Lavinia (n. 1976), studiazăîntre anii 1995-1999 la Facultatea deLitere, Istorie și Teologie din Timișoa-ra, iar în prezent este directoareadjunctă la Colegiul tehnologic deindustrie alimentară din Arad.Tripșa Florin (n. 1979), studiazăîntre anii 1993-1998 la Seminarul Teo-logic „Episcop Ioan Popasu” Caran-sebeș. Pașca Cătălin (n. 1980), studiazăîntre anii 1994-1999 la Seminarul Teo-logic Liceeal Ortodox Arad și întreanii 1999-2003 la Facultatea de Teo-logie Pitești.Hălmăgean Ionel Petrișor (n.1980), studiază între anii 1994-1999 laSeminarul Teologic Liceal OrtodoxArad.  Lușca Ioan Octavian (n. 1980),studiază între anii 1994-1999  la Semi-narul Teologic „Episcop Ioan Popasu”Caransebeș și între anii 1999-2003 laFacultatea de Litere, Istorie și Teolo-gie din Timișoara, fiind în prezent cân-tăre^ la opera din Timișoara. Precup Ana (n.1980), studiazăîntre anii 2000-2004 la Facultatea deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad, absolvind și cursurile demasterat din cadrul aceleiași facultă^iîntre anii 2005-2007. În prezent esteînvă^ătoare la Școala Gimnazială„Gheorghe Groza” din Moneasa.Radu Bun (n. 1985), studiază întreanii 2003-2007 la Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.Morcan Sebastian Mădălin (n.1996), studiază între anii 2011-2015 laSeminarul Teologic Liceal OrtodoxArad, iar din 2015 până în prezent stu-diază la Facultatea de Litere, Istorie șiTeologie din Timișoara. Oprea Andrei Gheorghe (n. 1997),studiază între anii 2012-2016 la Semi-narul Teologic Liceal Ortodox Arad, iardin 2016 până în prezent studiază laFacultatea de Teologie Ortodoxă „IlarionV. Felea” din Arad. Este și cântăre  ̂bise-ricesc în parohia Micalaca Veche II.Pr. Drd. Florin GașparContinuare în pagina 4
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AlocuFie catehetică la Taina Sfântului Maslu

Printre nenorocirile și suferin^ele pecare le-a adus păcatul în lume este șiboala. Dacă „răsplata păcatului estemoartea” (Romani 6,23), boala repre-zintă în acest context o destrămare afirii și vie^ii omului orientată spre piei-re. De aceea, prin restabilirea firii ome-nești, Fiul lui Dumnezeu întrupat, adu-când omului via^a plenară (Ioan 10, 10),îl izbăvește de păcat, de suferin^ă și deboală. În acest sens, Sfintele Evanghe-lii ne spun că încă de la începutul acti-vită^ii Sale de restabilire a chipului luiDumnezeu în om, Iisus „străbătând ̂ in-utul acela, au început să aducă pe bol-navi pe paturi, acolo unde auzeau căeste El. Și oriunde intra în sate, sau înceta^i sau în târguri, puneau la răspântiipe bolnavi și-L rugau ca măcar de poa-lele veșmintelor Lui să se atingă. Și câ^ise atingeau de El, se vindecau” (Marcu6, 55-56; A se vedea și : 3, 10-12; Matei3,24-25; 9,35; 14, 35-36;Luca 7,22)Sfintele Evanghelii ne spun, apoi,că după ce a ales pe cei 12 Apostoli, tri-mi^ându-i în misiune de probă, Mân-tuitorul le-a poruncit să „propovăduias-că la tot omul venirea împără^iei luiDumnezeu”. În acest context, printrealte îndemnuri le spune: „...tămâdui^ipe cei neputincioși, învia^i pe cei mor^i,cură^i^i pe cei leproși, demonii îi scoa-te^i; în dar a^i primit în dar să da^i”(Matei 10, 7-8). Împlinind poruncaMântuitorului, Sfin^ii Apostoli au săvâ-rșit, prin puterea și lucrarea SfântuluiDuh, tot felul de vindecări, mai alesprin cuvânt, dar și prin ungere cu unde-lemn, după cum ne spune textul SfinteiEvanghelii: „ Și ieșind propovăduiausă se pocăiască, și demoni mul̂ i scoteauși ungeau cu undelemn pe mul̂ i bolnaviși îi tămăduiau” (Marcu 6, 12-13).Acest mod de tămăduire, prin unge-re cu untdelemn, s-a păstrat cu multăsfin^enie în misiunea mântuitoare a Bise-ricii; după cum ne încredin^ează SfântulApostol Iacob: „Este cineva bolnav întrevoi? Să cheme preo@ii Bisericii și să seroage pentru el, ungându-l cu undelemnîn numele Domnului, și rugăciunea cre-din@ei va mântui pe cel bolnav și Dom-nul îl va ridica, și, de va fi făcut păcate,se vor ierta lui” (Iacov 5, 14-15).De aici vedem că harul SfântuluiDuh exercităndu-se într-o formă spiri-tuală, vizează și via^a trupească a omu-lui, fiindcă omul este format atât dinsuflet cât și din trup. Precum păcatul șiboala se află atât în suflet cât și în trup,tot la fel și harul vindecător al SfântuluiDuh se transmite și într-o formă mate-rială, în cazul nostru, al undelemnului.Dar se poate transmite și prin apasfin^ită de la Botez, sau prin prefacereapâinii și vinului în Trupul și SângeleDomnului. Toate acestea, adică: unde-lemnul sfin^it, apa sfin^ită de la Botez,pâinea și vinul de la DumnezeiascaEuharistie reprezintă forme materialede transmitere și de primire a haruluiSfântului Duh vindecător al bolilor tru-pești și sufletești, prin iertarea păcatuluicare le-a produs.Cercetând mai îndeaproape mărtu-ria Sfântului Iacob, scrisă sub inspira^ia

Sfântului Duh, vom observa că în săvâ-rșirea Tainei Sfântului Maslu, se îmbi-nă armonios patru elemente:În primul rând vedem că e vorba destarea de boală ce poate fi tămâduită decâtre „preo@ii Bisericii care se vor  rugapentru cel bolnav”.Fiind vorba de „preo@ii Biseri-cii”,în^elegem că nu oricine poatesâvârși această Sfântă Taină, fiindcănumai preo^ii, ca urmași ai Sfin^ilorApostoli, sunt investi^i cu puterea de alega și dezlega păcatele oamenilor (Ioan22, 21-23). Forma de plural: „preo@ii”,indică faptul că e vorba de mai mul^i...De câ^i anume? Biserica a rânduitsă fie șapte preo@i, invocând situa^ii dinVechiul Testament când apare cifrașapte, precum cele șapte daruri ale Sfân-tului Duh (Isaia 11, 2-3) și altele...    Având ca temei cifra șapte, TaineiSfântului Maslu i se mai spune în Bise-rica Greciei „Taina celor șapte preo@i”;iar în Bisericile de limbă slavă estecunoscută ca fiind „slujba adunăriisoborului de preo@i”. Desigur pot fi și mai pu^ini preo^isăvârșitori ai Sfintei Taine, dar dupătradi^ia Bisericii Ortodoxe, unul singurnu poate săvârși această slujbă.În al doilea rând, cuvintele Sfântu-lui Iacob se referă la ungerea celui bol-nav cu undelemn în numele Domnului.După cum vedem textul eviden^ia-ză două aspecte:Mai întăi e vorba de ungerea celuibolnav cu undelemn. După cum am văzut, materia Sfin-tei Taine a Maslului este undelemnul,care definește însăși numirea SfinteiTaine, știut fiind că însuși cuvântul„maslu”, provenind din slavonescul„maslo”, înseamnă undelemn. Cunoștem din Vechiul Testamentcă undelemnul era folosit la ungereabolnavilor, mai ales a leproșilor (Levi-tic 14, 11-18).Ungerea cu undelemn avea înVechiul Testament și valoarea uneiconsacrări pentru o demnitate sacerdo-tală, profetică sau împărătească. Prinactul ungerii, erau consacra^i arhiereulși preo^ii (Leviticul 8, 30). La fel profe-^ii și regii lui Israel erau unși (1 Regi 10,1 ; 4 Regi 9, 6), iar undelemnul le con-ferea autoritate și putere din partea luiDumnezeu. Apoi, undelemnul amestecat cu vinse folosea în antichitate ca un medica-ment vindecător al rănilor, precum îlintălnim în pilda samarineanului milos-tiv... (Luca 10, 34).Pe lângă aceasta, undelemnul areun în^eles spiritual, fiind semnul bucu-riei. Însuși numele „Mesia”, înseamnăîn limba ebraică „Unsul”; la fel în limbagreacă „Hristos”, înseamnă „Cel Uns”,în^elegând că prin El a venit în lumeundelemnul izbăvitor, mântuitor, adu-cător al bucuriei Sfântului Duh, dupăcum mărturisește proorocul Isaia:„Duhul Domnului este peste Mine, căDomnul M-a uns să binevestesc săra-cilor, M-a trimis să vindec pe cei cuinima zdrobită...  să mângâi pe ceiîntrista@i... să le pun pe cap undelemn de

bucurie în loc de veșminte de doliu...”(Isaia 61, 1-3).Plecând de la semnifica^ia simbo-lică a cifrei șapte, Biserica a rânduit săse citească asupra undelemnului, deșapte ori rugăciunea de sfin^ire: Doam-ne, Care, cu mila și cu îndurările Tale,tămăduiești zdrobirile sufletelor și aletrupurilor noastre, Însu@i, Stăpâne, sfi-n@ește undelemnul acesta, ca să fie,celor care se vor unge din el, spre tămă-duire și spre izbăvirea de toată patimași întinăciunea trupului și a sufletului șide toată răutatea. Ca și întru aceasta săse preaslăvească preasfântul Tău nume,al Tatălui și al Fiului și al SfântuluiDuh, acum și pururea și în vecii vecilor.În momentul când sunt rostitecuvintele sfin@ește undelemnul acesta...,preo^ii prezen^i fac semnul binecuvân-tării asupra undelemnului, și din acestmoment undelemnul devine undelemnsfin@it. Apoi e vorba de ungere în nume-le Domnului. Aceasta înseamnă căharul vindecător vine de la Dumnezeu;El este Doctorul trupului și al sufletului,așa cum vedem din cuprinsul rugăciu-nii de ungere a bolnavului: „PărinteSfinte, Doctorul sufletelor și al trupuri-lor, Care ai trimis pe Unul-Născut FiulTău, Domnul nostru Iisus Hristos, săvindece toată boala și să răscumperedin moarte, tămăduiește pe robul Tăuacesta (N) de neputin@a trupească șisufletească ce l-a cuprins și-l fă să viezeprin harul Hristosului Tău...” Faptul că nu to^i cei care primescungerea cu undelemn se vor vindeca, nudiminuiază întru nimic puterea vinde-cătoare a harului lui Dumnezeu.Vedem, bunăoară, că adesea într-un spi-tal, la aceiași boală se dau aceleașimedicamente, dar nu to^i ob^in vinde-carea. La fel și în cazul Sfântului Maslu,vindecarea depinde și de credin^a celuice primește Taina...În al treilea rând, textul epistoleiSfântului Iacob se referă la rugăciuneacredin@ei, care va vindeca pe cel bolnavși îl va ridica Domnul.Textul eviden^iază importan^a șirolul credin^ei în primirea vindecării,știut fiind că credin^a este ușa de primi-re a harului în via^a noastră: „Sunte^imântui^i în har, prin credin^ă; și aceas-ta nu de la voi, a lui Dumnezeu estedarul” (Efeseni 2, 8), spune Sfântul

Apostol Pavel. Apoi, cunoaștem dinSfintele Evanghelii că Mântuitorul nu aacordat tămăduiri în mod mecanic, ci înmod conștient, implicăndu-l pe cel vin-decat în comuniunea iubirii Sale, cerân-du-i mai întâi credin^ă. Așa se  explicăfaptul că la un moment dat Domnul nua sâvârșit nici o minune din cauzanecredin^ei (Marcu 6, 5-6). Când ne referim la „rugăciuneacredin@ei”, trebuie să în^elegem și pre-zen^a comunită^ii în acordarea vinde-cării. Au fost multe cazuri când Mân-tuitorul a acordat tămăduire pe bazacredin^ei celor din jur. E cazul, bunăoa-ră, a vindecării ficei femeii cananiencesau a paraliticului din Capernaum(Marcu 2, 5). Sfântul Apostol Pavelaccentuiază faptul că cei ce cred și îlmărturisesc pe Hristos ca Mântuitor allor, constituindu-se ca mădulare aleTrupului lui Hristos (I Corinteni 12,27), atunci când „pătimește un mădular,pătimesc toate mădularele împreună cuel” (I Corinteni 12, 26), precum aceeașicomuniune fră^ească trăiește și bucuriavindecării...    În al patrulea rând, Sfântul Iacobvine cu precizarea că cel bolnav de vafi făcut păcate, i se vor ierta lui.De aici vedem că în foarte multecazuri și situa îi boala se datorește păca-tului. Astfel, Mântuitorul, după ce îltămăduiește pe slăbănogul de la Vitez-da, îl îndeamnă, spunând: „Iată, te-aifăcut sănătos, de acum să nu mai păcă-tuiești, ca să nu-^i fie ceva mai rău”(Ioan 5, 14). La fel , în cazul vindecăriislăbănogului din Capernaum, Mântui-torul mai întâi îi iartă acestuia păcatele,și apoi îl vindecă: „Fiule, iertate î^i suntpăcatele... scoală-te, ia-^i patul și mergila casa ta” (Marcu 2, 5-11).Având ca efect iertarea păcatelor,Taina Sfântului Maslu trebuie pusă înlegătură și cu alte Sfinte Taine, princare, primind iertarea păcatelor, dobăn-dim și vindecarea, deopotrivă sufle-tească și trupească. Așa, este Taina Sfin-tei Pocăin^e, prin care dobândim iertareapăcatelor și restabilirea comuniunii cuDumnezeu; la fel și Taina Dumnezeie-știi Euharistii, prin care ne împărtășimcu însuși Trupul și Sângele  Mântuito-rului, spre iertarea păcatelor și a tămâ-duirii sufletului și  trupului.În acest sens se recomandă ca celpentru care se săvârșește Taina Sfântu-

lui Maslu, să se mărturisească maiînainte și să se împătrășească cu Trupulși Sângele Mântuitorului.Văzând  importan^a Tainei Sfântu-lui Maslu pentru întreaga comunitateeclesială, s-a îndădinat și săvârșireaMaslului de obște, deopotrivă pentrubolnavi cât și pentru cei sănătoși, ca unact cultic menit să ierte păcatele tuturorcelor prezen^i.Având ca scop vindecarea tru-pească și sufletească, Sfânta Taină aMaslului se poate săvârși atât la Biseri-că (Maslul de obște), cât și la casa bol-navului. Privind rânduiala săvârșirii TaineiSfântului Maslu, observâm că aceastaeste formată din trei păr^i: o parte pre-gătitoare, în care se cântă sau se citeștecanonul Sfântului Arsenie; a doua parte,în care se sfin^ește undelemnul; a treiaparte în care se citesc cele șapte perico-pe din Apostol și Evanghelie împreunăcu cele șapte rugăciuni, în timpul aces-ta este uns și cel bolnav.Pe lângă undelemn, care defineșteînsăși numirea Tainei Sfântului Maslu,în săvârșirea slujbei se mai folosește șifăină care se pune într-un vas, precumși șapte lumănări. De asemenea se maifolosesc și șapte be^ișoare , înfășurate lacapăt cu vată, pentru ungerea celui bol-nav. Sfânta Evanghelie, din care secitesc cele șapte pericope. Iar cu Sfân-ta Cruce,  sfin^i^ii slujitori binecuvin-tează pe cei ce participă  la această Sfân-tă Taină.Taina Maslului poate fi oficiată ori-când este cerută, dar Maslul de obște sesăvârșește cu precădere în zile de post,pentru că rugăciunea unită cu postuldevine mult mai puternică în lupta cubolile și păcatele, dar și pentru faptul căTaina Sfântului Maslu este precedată,după cum am arătat, de Taina Pocăin^ei,care necesită o pregătire prin post șiprin rugăciunea a celor ce primescaceastă Taină.Dat fiind faptul că undelemnulrămas după ungerea bolnavului sau acredincioșilor este sfin^it, trebuie să i seacorde o întrebuin^are evlavioasă. Ast-fel el poate fi pus în candele deasupraicoanelor, de asemenea se poate ames-teca cu făina rămasă din care se pot facepăinișoare ca să guste cel bolnav. Dinfăină nu se pot face prescuri pentruSfânta Liturghie, deoarece aceasta a fostbinecuvântată odată cu săvârșirea Sfân-tului MasluPrin primirea acestei Taine pentruînsănătoșirea trupului și a sufletului nuse desconsideră consultarea medicilorși luarea tratamentului corespunzătorbolii. Undelemnul sfin^it nu trebuieconsiderat ca un medicament miracu-los, care să excludă alte medicamente.Undelemnul este prin excelen^ă un leacduhovnicesc. Ca leac tămăduitor, unde-lemnul sfin^it ne întărește credin^a că „ceea ce la oameni este cu neputin^ă,este cu putin^ă la Dumnezeu”(Matei19,26), care poate să ne vindececu al Său har și cu a Sa iubire deoameni. Preot Petru Danci

Urmare din pagina 3Părintele Veselie Nistor (n. 1950),studiază între anii 1966-1971 la Semi-narul Teologic „Episcop Ioan Popa-su” Caransebeș, iar între anii 1971-1975 la Institutul Teologic de GradUniversitar din Sibiu. Deși nu este fiual satului, poate fi considerat pe bunădreptate nu doar fiu, ci părinte al chi-sindanilor, datorită activită^ii sale des-fășurată timp de 40 de ani în aceastăparohie, începând cu anul hitoronieica preot în 1975 și până la pensionareadin 2015. Cu timp și fără timp prin ati-

tudine, via^ă și slujire a insuflat tineri-lor credincioși, dragostea pentru Bise-rica lui Hristos și s-a bucurat de impli-nirile lor duhovnicești, vâzându-imărturisindu-L pe Hristos lumii, dupămodelul în care și el a făcut-o.Probabil citind titlul acestui arti-col v-a^i întrebat de ce am numitaceastă parohie, parohia de aur a epar-hiei Aradului. În primul rând am ple-cat de la una dintre numirile date satu-lui în sec. XVIII-XIX și anumeKis-India sau Mica Indie. Numele estelegat de prezen^a aurului în subsolul

acestei localită^i, încă din vechime.Secolul al XVIII-lea atrăgea pe acestemeleaguri căutători de aur, comercian^iși negustori, mul^i dintre ei fiind evrei,astfel încât Chisindia prin bogă^iile eiajungea să fie comparată cu India, ̂ aracea mai bogată în aur. Nu este vorba înacest articol despre posibilele zăcâ-minte de aur existente și acum pe aces-te meleaguri, ci este vorba despre unalt lucru, mai pre^ios ca aurul și mainecăutat decât acesta. Parohia Chisin-dia a oferit Bisericii ortodoxe 13 preo^i,7 preotese și 9 teologi. Aici este

pământul bogat din care Hristos și-aales slujitorii. Chisindia este parohia de^ară care a oferit bisericii arădene ceimai mul^i slujitori ai altarului, estelocul în care ^ăranul filosof român-ortodox poate afirma pe bună drepta-te, că preo^ia s-a născut la sat. BibliografieArhiva Bisericii Ortodoxe Chisindia.Ciuhandu, Gheorghe, Românii dincâmpia Aradului de acum douăveacuri, Arad, 1940.Faur, Vasile, Chisindia, Mono-grafie istorică, Arad, 2017.

Lupșa, Ștefan, Li^iu, Gheorghe,Istoria Eparhiei Aradului, vol 2, Arad.Popp, M. Nicolae, Crișana șiMaramureșul în conscrip^ia iosefină,București, 1947.Vesa, Pavel, Bisericile de mir arădeneîntre tradî ie și modernitate, Arad, 2000.Vesa, Pavel, Episcopia Aradului.Istorie. Cultură. Mentalită^i (1706-1918), Cuj-Napoca, 2006.Vesa, Pavel, Eparhia Aradului întimpul episcopului Sinesie Jivanovici(1751-1768), Arad, 2013.www.episcopiaaradului.ro. 
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SLUJIRI CHIRIARHALE 
Slujiri Arhiereşti la Parohia Arad-Grădişte IÎn Duminica lăsatului sec de carne, aÎnfricoșătoarei Judecă^i (3 martie 2019),Parohia Grădiște 1, din Arad, a fost gazdamai multor slujiri și evenimente bis-ericești.Sfânta Liturghie Arhierească a fostsăvârșită de Înaltpreasfin îtul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului și Chiriarhullocului, împreună cu Preasfin îtul PărinteSiluan, Episcopul Eparhiei OrtodoxeRomâne din Ungaria și un sobor de preo își diaconi, format din Părintele Paroh Mihai-Octavian Blaj, Părintele Toma Iosif, Preotmisionar în Mitropolia Ardealului și mem-bru în conducerea centrală a Asocia^iei„Oastea Domnului” de la Sibiu, PărinteleIeromonah Pimen Lupu, de la Așezămân-tul Memorial „Pr. Iosif Trifa” de la Certege,Jud. Alba, Părintele Viorel Merlușcă, Preotpensionar de la Parohia Grădiște 1, Arhidi-aconul Tiberiu Ardelean, de la CatedralaArhiepiscopală din Arad, Părintele Arhidi-acon Emanuel Văduva, de la CatedralaEpiscopală din Giula și Diaconul CălinTeuca, de la biserica Grădiște 1. Răspun-surile liturgice au fost date de Corala UnireaGrădișteană, condusă de prof. CorinaTeuca, iar la slujbă, alături de credincioșiidin cartierul Grădiște, între care s-aunumărat și mul̂ i copii și tineri, au luat parteși numeroși membri ai „Oastei Domnului”din diferite localită î din România, venî i laParohia Grădiște pentru a omagia memoriași personalitatea Domnului Moise Velescu,fiu duhovnicesc al acestei Parohii și con-ducător pe ̂ ară al Asocia îei „Oastea Dom-nului” în perioada 1990-2008, până lamutarea sa la cele veșnice (4 martie 2008).Cuvântul de învă^ătură al zilei a fostrostit de Înaltpreasfin îtul Părinte Arhiepis-cop Timotei, care a subliniat semnifica îaduhovnicească a acestei duminici ce nepregătește pe to î pentru încă o etapă pre-liminară, înainte de intrarea în Postul celMare, al Sfintelor Paști, prin milostenia pecare trebuie să o avem și noi în vedere și aevocat, de asemenea, personalitatea Dom-nului Moise Velescu, pe care a avut ocaziasă îl cunoască personal și să îl aprecieze, înmunca sa depusă cu sârguin^ă, în vremurigrele, în folosul Asocia îei „Oastea Dom-nului”, dar și în legătură de fidelitate fa^ă deBiserica Străbună, din care face parte și înjurisdic îa căreia și-a dorit întotdeauna sărămână. În acest sens, a fost evocată șicomuniunea deplină, ortodoxă șiromânească, ce trece dincolo de grani^e,prin împreună-slujirea din această duminică,dar și prin existen^a unei Asocia îi a „Oast-ei Domnului” la Micherechi, în EpiscopiaUngariei. Un cuvânt de apreciere asuprapersonalită îi Domnului Moise Velescu afost rostit la final și de către Părintele TomaIosif, care și-a exprimat mul^umireasufletească pentru purtarea de grijă a Sfân-tului Sinod și a Bisericii Străbune fa^ă deAsocia^ia „Oastea Domnului” și pentruaceastă slujire liturgică arhierească de laParohia Grădiște, la care a luat parte.După Sfânta Liturghie, cu binecu-vântarea Înaltpreasfin^itului PărinteArhiepiscop Timotei, Preasfin îtul PărinteSiluan, împreună cu Părintele Paroh MihaiBlaj și cu Arhidiaconul Emanuel Văduva,de la Catedrala din Giula, a săvârșit TainaCununiei pentru tinerii arădeni Alexandru șiAna Maria Mănuilă, nepotul Preasfin^ieiSale, precum și Taina Botezului pentrupruncul Ianis Alexandru, fiul acestora, carea primit astfel, în acest locaș de cult, intrareasa în rândurile Sfintei Biserici Dreptmări-toare Străbune.Tot aici, după aceste slujbe, a avut locși reuniunea membrilor „Oastei Domnu-lui” dedicată memoriei și pomenirii Dom-nului Moise Velescu, care a devenit otradî ie în această Parohie. Este cel de-al11-lea an de când se face aici parastas și slu-jbe de pomenire pentru Domnul MoiseVelescu și de fiecare dată la aceste slujbe aluat parte și Înaltpreasfin^itul PărinteArhiepiscop Timotei.Astfel, slujirile de la această Parohie,din duminica ce precedă cu o săptămânaintrarea în Postul Mare din acest an, au fostmultiple și au avut un puternic caractermisionar, dar și de comuniune inter-eparhială ortodoxă și românească.

Slujire Arhiereascăîn Parohia HoriaDuminică, 10 martie, credincioşii paro-hiei Horia, din protopopiatul Arad, au avutbucuria de a-l primi în mijlocul lor peÎntâistătătorul eparhiei Aradulului, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei.Venirea în parohie a chiriarhului a fost unprilej de aleasă bucurie, fiind socotită detoată obştea ca o binecuvântare a începutu-lui Postului Sfintelor Paşti, cu darul de aspori râvna creştinilor în umblarea pe caleaporuncilor lui Dumnezeu şi în păzirea sfin-telor rânduieli ale Bisericii în aceastăperioadă de pregătire pentru PrazniculÎnvierii Domnului.După îndătinata întâmpinare în faţa bis-ericii, ierarhul şi credincioşii au intrat însfântul locaş, unde, în prezenţa oficialităţilorlocale şi a unui frumos număr de credincioşicare au umplut biserica, s-a slujit Utrenia şiSfânta Liturghie arhierească. Soborul carea slujit alături de Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei a fost alcătuit din Pr.Conf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu, profesorla Facultatea de Teologie din Arad, Arhid.Asist. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean, profesorla Facultatea de Teologie din Arad şi inspec-tor eparhial, alături de preotul paroh Lect.Univ. Dr. Adrian Murg. Răspunsurile litur-gice au fost date tinerii teologi din strana bis-ericii şi de către corul bisericesc al parohiei.La momentul cuvenit, ÎnaltpreasfinţitulTimotei a tâlcuit textele biblice rânduiteDuminicii lăsatului sec de brânză, printr-unbogat cuvânt duhovnicesc cu titlul „Timp deîndreptare” cf. Rm 13 și Mt. 6 „adică Pos-tul în pragul căruia se află credincioșii, dăprilejul sporirii rugăciunii faptei bune șicugetărilor sfinte spre înaintarea pe caleamântuirii. Dreapta socotin^ă îndeamnă lacomuniunea posibilă de a realiza prin grijaadoptării unui comportament pilduitor alfiecărui creștin, ferit de sminteala ce ar pro-duce-o semenilor. Urmând citirilor zilei,privind cu precădere iertarea, sinceritatea,impietatea agoniselii celor folositoare sufle-tului, se îmbogă^ește tocmai aceastăperioadă de pregătire a Sfintelor Paști, con-stituind o chezășie firească a reînnoirii vie îicreștine”.La sfârşitul slujbei, primind mulţumir-ile adresate de preotul paroh Adrian Murgîn numele întregii parohii pentru prezenţa saîn mijlocul credincioşilor din Horia, înălţă-toarea slujire liturgică şi bogatul său cuvântde învăţătură, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei i-a felicitat pe credin-cioşii prezenţi pentru ataşamentul lor faţă deSfânta Biserică şi le-a dorit un post cu folossufletesc, în vederea împărtăşirii de luminaÎnvierii lui Hristos.Canonul cel Mare a fost săvârşit de către IPS PărinteTimotei în bisericile centraldin municipiu AradÎn primele patru zile din săptămânaîntâi a Postului Mare, credincioşii arădeni auparticipat cu multă evlavie, la Slujba Pave-cerniţei Mari, în cadrul căreia s-a citit unuldin cele mai pătrunzătoare poeme reli-gioase, scrise pentru uzul cultului Ortodox,Canonul cel Mare al Sfântului AndreiCriteanul.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent înaceste zile la bisericile centrale din municip-iu, rugându-se alături de credincioşii arădenila acest început de drum duhovnicesc.În cea de-a treia seară a Canonului,Chiriarhul arădean a fost prezent în mijloculteologilor şi seminariştilor arădeni, la Para-clisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilar-ion V. Felea” din Arad, urmând tradiţia for-mată deja de mai mult timp, prin care, primasăptămână din Postul cel Mare este săp-tămâna duhovnicească a studenţilor teolo-gi şi a dascălilor acestei instituţii deînvăţământ teologic. Iar în cea de-a patraseară, Chiriarhul arădean a poposit la Mănă-stirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul” din cartierularădean Gai.La aceste slujbe, Înaltpreasfin îa Sa avorbit credincioșilor prezen^i despreCanonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul,care se citeşte în perioada Postului Mare,care reprezintă una dintre treptele pocăinţeice conduc spre Ziua Învierii MântuitoruluiHristos.Slujba Canonului cel Mare s-a săvârşitde către slujitorii sfintelor altare în aproape

toate mănăstirile şi parohiile din cuprinsuleparhiei, iar credincioşii au luat parte înnumăr mare la această slujbă care reprezintăuna dintre treptele pocăinţei ce conduc spreSfintele Paști.Duminica Ortodoxiei sărbătorită de arădeniÎn Duminica Ortodoxiei, prima dinPostul Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşitSfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mareîn Catedrala Arhiepiscopală din Arad,înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconişi în prezenţa a numeroşi credincioşi.În cuvântul de învăţătură, Înaltpreas-finţia Sa, făcând introducere la citirea Pas-toralei Sfântului Sinod pentru DuminicaOrtodoxiei, a rostit predica cu titlul „Călăuzapentru vremea Postului Mare” (cf. citirilorEvr.11 și In. 1) sau credin^a adevărată,învă^ătura dreaptă a Bisericii, Ortodoxia,arătând că Însuși Fiul lui Dumnezeu S-aÎntrupat pentru a mântui pe om, sfinteleicoane arătând Taina venirii lui Dumnezeuîn lume, pentru a readuce pe om la stareacea dintâi, de unde a căzut prin neascultareaporuncii divine. El este creat după chipul luiDumnezeu și trebuie să tindă spreasemănarea cu Creatorul.În cadrul Sfintei Liturghii, părinteleGheorghe Gogan a dat citire PastoraleiSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne la Duminica Ortodoxiei.La Sfânta Liturghie au participatnumeroşi credincioşi, foarte mulţi dintreaceştia împărtăşindu-se cu Sfintele Taine.La terminarea slujbei, sutele de credin-cioşi prezenţi s-au bucurat de primireabinecuvântării arhiereşti la începutul Pos-tului Mare.Slujire Arhierească şi hirotonie la Schitul de maici din Bodrogu-VechiDuminică, 24 martie 2019, în ajunulpraznicului Bunei Vestiri, care este şi hra-mul paraclisului de iarnă a Schitului demaici ,,Cuvioasa Paraschiva” din satulBodrogu Vechi, Înaltpreasfin^itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a fostprezent în mijlocul obştii monahale şi acredincioşilor veniţi în număr mare laaceastă vatră monahală, pentru a săvârşiSfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Sfân-tului Vasile cel Mare, înconjurat de un soborde preoţi şi diaconi. Din soborul slujitor aufăcut parte: Părintele Grigorie Timiş, stareţulMănăstirii Hodoş-Bodrog, Protos.dr. IustinPopovici, consilier cultural, Protos.lect.dr.Nicolae Tang, Pr. Dorel Moţ de la ParohiaGurahonţ şi Arhid.dr. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.La momentul cuvenit, Chiriarhul a ros-tit cuvântul de învăţătură cu titlul: ,,Daruldumnezeiesc şi conlucrarea omenească”(pe baza citirilor scripturistice: Evr. 1; Mc.2) prin credinţă şi fapte sau virtuţi creştineşti,reflectând apropierea între Dumnezeu şioameni spre binele vieţii pământeşti şidobândirea mântuirii. Înainte-prăznuireaBunei Vestiri tocmai în Duminica închi-nată Sfântului Grigorie Palama adaugă, înacest context, şi însemnătatea revărsăriidarurilor dumnezeieşti peste lume, spredesăvârşire, a adăugat Înaltpreasfinţia Sa.Cu această ocazie, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a hirotonit întru diacon petânărul teolog Aurelian-Iulian Moţ, peseama Parohiei Gurahonţ, ProtopopiatulSebiş.La finalul Sfintei Liturghii, în numelemaicii stareţe Teodora Opriş şi a osteni-toarelor schitului, a soborului slujitor, a fam-iliei Părintelui ic.stavr. Dorel Moţ şi a cred-incioşilor prezenţi, Părintele Iustin Popovicia adresat Chiriarhului cuvânt de mulţumirepentru grija părintească şi dragostea ce oarată permanent faţă de obştea acestui schit,precum şi tuturor celor de faţă pentruprezenţă, în mod cu totul aparte credin-cioşilor de la Gurahonţ, veniţi în numărmare. Sfânta Liturghie şi binecuvântare de lucrări înParohia CruceniÎn Duminica a 3- a din Postul Mare (aSfintei Cruci), Înaltpreasfin îtul Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, aefectuat o vizită pastorală în ParohiaCruceni, Protopopiatul Arad, la invita^iapreotului paroh Silviu – Raul Pele.La sosire,

Înaltpreasfin îtul Părinte Arhiepiscop a fostîntâmpinat de către un sobor de preo î laintrarea în localitate, în frunte cu Protopop-ul Aradului, Pr. Flavius Petcu^, care aadresat un cuvânt de bun venit, iar apoi s-asăvârșit slujba de sfin îre a Troî ei care s-aînăl̂ at din grija preotului paroh și cu ajutorulcredincioșilor. După sfin îrea Troî ei, Înalt-preasfin îtul Părinte Arhiepiscop a săvârșitslujba de târnosire a locașului de cult. Dinsoborul de preo î au făcut parte: Pr. Flav-ius Petcu  ̂– protopop al Aradului, Pr. Mar-ius Ardelean – Parohia Șagu, Pr. BogdanOne  ̂– Parohia Mândruloc, Pr. Vlad SergiuSandu – parohia Firiteaz, Pr. Vlad One  ̂–preot capelan, Pr. Silviu Raul Pele – preotparoh și Arhidiacon Dr. Tiberiu Ardelean –inspector eparhial.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhuluia fost pus sub titlul ,,Calea Crucii” (cf.citir-ilor scripturistice ale duminicii: Evr. 4-5;Marcu 8),înţelegând urmarea Mântuitoru-lui, care ajunge la cer, la viaţa şi fericireaveşnică. Îndemnul Bisericii este de a con-tinua calea crucii din viaţa fiecăruia pentrua făptui cele potrivite spre buna călăuzirepământească, neuitând pe cea cerească.Zilele cinstirii Sfintei Cruci arată şi locul pecare ea îl are în câştigarea mântuirii, ca altarde jertfă a Mântuitorului pentru păcatullumii şi din care credincioşii se împărtăşesc.La mijlocul Postului Mare ea este întărirepentru stăruinţa credincioşilor în a înaintaspre sărbătoarea Învierii Domnului, prin totceea ce este spre îndreptăţire şi spre sporireaa tot ceea ce înseamnă plinătatea vieţii.Numele parohiei însăşi, trimiţând la cel alSfintei Cruci, îndatorează pe membrii ei laa o avea mereu pavăză vieţii lor trupeşti şisufleteşti. De altfel, sfinţirea troiţei de lahotarele satului, întăreşte mereu credinţa înbiruinţa Crucii, având la calea ce leagă loculde celelalte, binecuvântarea ei, a amintitÎnaltpreasfinţia Sa.La momentul rânduit, pentru lucrărilepastoral-misionare desfăşurate în parohieşi în semn de apreciere din partea Chiri-arhului, preotul paroh Silviu Raul Pele, afost hirotesit întru iconom stavrofor.La finalul Sfintei Liturghii, preotulparoh, a amintit istoricul parohiei Cruceni,din anul 1951 până în prezent, lucrărilesăvârșite la locașul de cult iar apoi a adusmul^umiri Înaltpreasfin^itului PărinteArhiepiscop Timotei pentru faptul că aacceptat invita îa de a târnosi biserica paro-hială, și totodată pentru distinc îa acordată,a mul̂ umit autorită îlor locale și centrale șicredincioșilor pentru tot sprijinul acordatpână în prezent.
AGENDA PREASFIN?ITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL 

Slujire Arhierească laMănăstirea FeredeuAstăzi, 3 martie 2019, în DuminicaÎnfricoșătoarei Judecăti, Preasfin îtul PărinteEmilian Crișanul, Episcop Vicar alArhiepiscopiei Aradului, împreună cu unsobor de preo î și diaconi, a săvârșit slujbaSfintei Liturghii la Mănăstirea Feredeu, înBiserica cu hramul „Sf Proroc IlieTesviteanul”. Duminica ÎnfricoșătoareiJudecă î deschide o săptămână pregătitoarepentru începutul Postului Mare; astfelEvanghelia duminicii ne ajută să ne gândimcă to î vom fi judeca î pentru faptele ce le-am săvârșit în via^a pământească.În bisericile ortodoxe la SfântaLiturghie se citește pericopa evanghelicăde la Matei, cap. XXV, versetele 31-46.Sfin^ii Părinti au rânduit ca să fie citităaceastă pericopă înaintea Postului Mare,pentru ca fiecare creștin să fie cu luareaminte la via^a sa, la atitudinea fa^ă desemenii săi.Preasfin îtul Părinte Emilian Crișanul atransmis credincioșilor învă^ătura ce sedesprinde din această pericopă, vorbinddespre „iubirea milostivă care trebuie să-lcaracterizeze pe fiecare creștin. Omul esteliber să aleagă a iubi sau nu pe Dumnezeu;să-I slujească sau nu lui Dumnezeu. Slujirealui Dumnezeu e slujirea aproapelui. Dum-nezeu nu ne va întreba la Judecata de apoicât ne-am rugat, câte metanii am făcut, câtam mâncat, ci de cât de mult i-am iubit peceilal̂ i, dacă am făcut ceva pentru ei; pen-

tru cei săraci, flămânzi, bolnavi, priva î delibertate și altora asemenea lor.Faptele bunetrebuie să aiba la bază dragostea și nu intere-sul egoist, iar ele trebuie făcute nu pentru afi lăuda î de oameni, ci din iubire fa^ă deaproapele. Dumnezeu cunoaște gândulfiecăruia, după cum ne înva^ă Sfântul IoanGură de Aur, care spune că MântuitorulHristos nu ne îndemnă ca atunci cândvedem un om bolnav sau în temnî ă, să-lvindecăm sau să-l scoatem din temnî ă, cisă-l cercetăm, să avem compasiune și milafa^ă de el. La Judecata de Apoi vom în^elegecum Dumnezeu Se identifică cu oameniismerî i și săraci. Mântuitorul Iisus Hristoseste prezent în fiecare om botezat. SfântulMaxim Mărturisitorul ne spune că Hristossuferă pânā la sfârșitul veacurilor cu fiecareom, chiar dacă El S-a înăl̂ at la ceruri. El eprezent în lumea aceasta, iar noi trebuie să-L identificăm în oameni”. ,,Adevărat zicvouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceştifraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut”(Matei XXV, 40) Dumnezeu are răbdare cunoi, iar criteriu judecă^ii Lui e iubireamilostivă. Sfântul Ioan Gură de Aur ne vor-bește de neomenie și omenie. La bazarelelor se află neomenia, iar omenia stă latemelia faptelor bune. Să nu căutăm exce-siv căpătuirea materială, ci să concretizămiubirea în fapte bune fa^ă de oameni, pentrucă așa vom dobândi via^a veșnică și răspun-sul cel bun la înfricoșata judecată.”În această duminică, creștinii ortodocșivor lăsa sec de carne, adică în urmātoareasăptămână vor consuma pe lângă produse-le de post, și lapte, brânză, ouă s-au pește.Este o săptămână cunoscută în popor și subdenumirea de Săptămâna Albă. Miercureași vinerea din Săptămâna Albă sunt zile ali-turgice, iar în biserici nu se oficiază SfântaLiturghie. Rânduiala liturgică de la Vecernieși Utrenie din aceste zile este asemănătoarecu cea din Postul Mare, la sfârșit rostindu-se rugăciunea Sfântului Efrem Sirul„Doamne și Stăpânul vie îi mele…”.La finalui slujbei Preasfin îa Sa a felic-itat pe Părintele Stare  ̂Arhimandritul Ilari-on Tăucean pentru buna organizare a mănă-stirii și a misiunii monahale si a împăr îticonî e celor prezen î.Sfânta Liturghie în Penitenciarul din Arad, cuprilejul hramului capelei Sâmbătă 9 martie 2019, Preasfin îtulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului a oficiat SfântaLiturghie în Paraclisul din incinta Centruluide Formare Profesională a Școlii Na îonalede Pregătire a Agen îlor de Penitenciare dinArad, centru aflat în clădirea TribunaluluiArad. Acum un an, locaşul de cult a primitprin purtarea de grijă a Înaltpreasfin îtuluiTimotei, Arhiepiscopul Aradului, hramul„Sfin îi 40 de Mucenici din Sevastia”.La slujba oficiată de Chiriarh înmijlocul unui ales sobor de preo î și diaconi,au participat d-na Delia Rodica Halchin –șef al Centrului de Formare Profesională,alături de profesorii și elevii Școlii Na îonalede Pregătire a Agen îlor de Penitenciare dinArad.Capela este destinată elevilor și cadrelordin acest centru de formare. Centrul amintiteste o divizie a Penitenciarului Arad careasigură formarea inî ială și continuă a per-sonalului penitenciar din România, pentrua asigura dezvoltarea competen^elor profe-sionale în conformitate cu atribu îile speci-fice.În cadrul Sfintei Liturghii s-a făcut slu-jbă de pomenire pentru cei care au pătimitîn timpul regimului comunist ateu, apărândcredinţa în Dumnezeu şi demnitateapoporului român. Comemorarea De înu îlorPolitici Anticomuniști în Ziua Sfin îlor 40de Mucenici a fost fixată de ParlamentulRomâniei în 2011, prin legea247/05.12.2011.În cuvântul de învă^ătură, PS PărinteEmilian a eviden îat importan^a mărturisiriide credin^ă în aceste vremuri tulburi pentruBiserica lui Hristos, pusă în lumina martir-iului petrecut acum 1700 de ani, în vremealui Liciniu împăratul roman, care a datporunca uciderii celor 40 de Mucenici dinSevastia. S-a facut amintire și de perioadacomunistă în care cei închiși în temnî elecomuniste au îndurat suplicii greu de imag-inat pentru vremurile noastre. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5La final PS Emilian a mul̂ umit con-ducerii Penitenciarului Arad pentru grija pecare o poartă pentru spiritualitatea ortodoxădin Cetatea Aradului.Doamna comisar șef de penitenciareDelia Rodica Halchin, șeful Centrului deformare Arad, a mul^umit Preasfin^ituluiEmilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, pentru prezen^a în mijloculelevilor din această unitate de învă^ământ,asigurându-l de dragostea pentru învă^ătu-ra Bisericii Ortodoxe și de recunoștin^a pecare conducerea Penitenciarului din Arad oare fa^ă de conducerea ArhiepiscopieiAradului.Popas de rugăciune la Parohia Micalaca Nouă În pragul Sfântului și Marelui Post, înDuminica Izgonirii lui Adam din Rai, Preas-fin îtul Părinte Emilian Crișanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Aradului, cu binecu-vântarea Înaltpreasfin îtului Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului a săvârșit Sfân-ta Liturghie în biserica Parohiei MicalacaNouă din Arad, înconjurat de un sobor depreo î și diaconi.La Sfânta Liturghie a fost citită perico-pa evanghelică de la Sf. Ev. Matei, capitolul6, versetele 14-21, o pericopă care deșicuvintele ei par simple și pu îne, este adâncăîn în^elesurile ei.După citirea textului Evangheliei Preas-fin îa Sa a explicat credincioșilor în^elesulacestor cuvinte, spunând că ,,Evanghelia deastăzi este doar un fragment din învă^ăturileDomnului nostru Iisus Hristos pe care le-aadresat ucenicilor și celor pe care îl ascultau(…) Biserica a rânduit aceste versete pen-tru că ele ne pregătesc pentru Postul Mare.Mântuitorul ne arată trei aspecte foarteimportante, trei lucrări pe care trebuie să leîmplinim. În primul rând trebuie să iertămpentru ca Dumnezeu să ne ierte, să postimpentru că începe postul care ne pregăteștepentru Praznicul Învierii Domnului, și toto-dată să fim milostivi, pentru că altfel con-cluzia finală o vedem trasată de Mântu-itorul că acolo unde este comoara noastră,acolo este și inima noastră”. Ierarhul a mai lămurit și pricina căderiilui Adam din Rai, ,,pentru neascultare, pen-tru nepostire și pentru nepocăin^ă”, arătândcă ,, Hristos, Noul Adam ne înva^ă să iertămși să ascultăm de Dumnezeu, să postim, săne rugăm și să facem lucruri bune”. El a maispus că ,,iertarea este condî ionată, conș-tien î fiind că ori de câte ori rostim Tatăl nos-tru, și zicem aceste cuvinte și ne iartă nouăgreșelile noastre, precum și noi iertămgreșî ilor noștri, îl condî ionăm pe Dum-nezeu să ne ierte dacă noi ne iertăm unii peal̂ ii. Noi oamenii ne putem așeza pe o treap-tă superioară dacă ne iertăm unii pe al̂ ii,iertare care aduce smerenie, bucurie, pace șilibertate.” Preasfin îa Sa a mai vorbit despre pos-tul ce începe, post care ne pregătește pentruÎnvierea Domnului, un post de 40 de zileplus Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Dom-nului, subliniind că ,,postul acesta trebuie săfie cuprinzător și postul trupului și postulsufletului, dar să punem o aten îe mai marepe postul sufletului’’, înmul̂ ind rugăciunea,faptele bune, starea noastră interioară denepăcătuire, necăutând lucrurile materiale,ci căutând mai mult pe Dumnezeu care neaduce bucuria. Totodată a mai îndemat lamilostenie, eviden îind că milostenia ,,nu ooferim lui Dumnezeu sau oamenilor ci opunem în contul nostru din ceruri … careeste cel mai sigur loc’’. La finalul Sfintei Liturghii Preasfin ît-ul a mul̂ umit părin îlor slujitori și credin-cioșilor pentru primirea frumoasă și pentruîmpreuna slujire, încredin^ându-i totodatăde dragostea duhovnicească și binecu-vântarea Înaltpresfin^itului Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului și îndemnându-i pe credincioși să participe la slujbaCanonului celui Mare care se va săvârși înprimele patru zile la bisericile și mănăstiriledin cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului. La rândul său părintele paroh MarianNeagoe a mul^umit Preasfin^iei Sale înnumele preo îlor și a credincioșilor pentruîmpreuna slujire.PS Părinte Emilian Crişanul asăvârşit Slujba Canonului celMare în biserici arădene Potrivit tradî iei, în primele patru ziledin prima săptămână a Postului Mare, în

bisericile ortodoxe se săvârșește SlujbaPavecerni^ei Mari și Canonul SfântuluiAndrei Criteanul. În Eparhia Aradului, înaceastă săptămână, în toate bisericile paro-hiale și mănăstirești, s-a săvârșit această slu-jbă, la care, credincioșii participă cu multăevlavie.Preasfin îtul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,din încredin^area Înaltpreasfin îtului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșitaceastă rânduială astfel: în prima zi, în Cat-edrala Veche din Arad, în cea de-a doua zi,la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, a treia zi afost prezent la Mănăstirea Arad-Gai iar înultima seară, la Mănăstirea Feredeu, ros-tind de fiecare dată cuvânt de învă^ătură încare a eviden îat importan^a acestei perioadea Postului cel Mare precum și frumuse^ea șibogă^ia imnelor liturgice în special aCanonului Sfântului Andrei Criteanul șifolosul duhovnicesc al acestora pentru cred-incioși. De asemenea, Ierarhul i-a îndemnatpe credincioși la post, fapte bune șispovedanie, pentru a se pregăti așa cum secuvine pentru întâmpinarea SlăvituluiPraznic al Învierii Domnului.Duminica Ortodoxiei la Parohia Arad-CentruPreasfinţitul Părinte Emilian Crișanul aoficiat în Duminica I-a din Postul Mare,numită şi a Ortodoxiei, Sfânta Liturghie laCatedrala Veche din Arad, fiind înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi. Astăzi, întoate bisericile ortodoxe, a fost săvârşităSfânta Liturghie a Sfântului Vasile celMare.Această sărbătoare a Ortodoxieidatează din anul 843, când la Constan-tinopol s-a hotărât că prima Duminica dinPostul Mare să fie închinată mărturisiriidreptei credinţe. Biserica a luptat pentrucinstirea Sfintelor Icoane, împotriva celorcare le profanau şi le distrugeau. Abia înanul 853 toate bisericile precum și caselecredincioșilor au fost din nou împodobite cuicoane. Sfintele Icoane nu sunt doar opodoabă, ele fac parte din mărturisireadreptei credinţe.Preafin îtul Părinte Emilian Crișanul,tâlcuind pericopa evanghelică le-a vorbitcredincioșilor despre dreapta credin^ă,despre mărturisirea dumnezeirii lui Hristosși despre dreapta vedere a lucrurilor reale, devederea duhovnicească, dincolo de vedereafizică. Ceea ce ne propune Hristos esteÎmpără îa lui Dumnezeu ce se află în inte-riorul nostru, Împără îe care se pregătește șise trăiește încă din lumea aceasta. Hristos,Fiul lui Dumnezeu vede dincolo de ziduri,dincolo de aparen^e (Ioan 1, 48 „Mai înaintede a te chema Filip, te-am văzut când eraisub smochin”) și ne cheamă să vedemicoana lui Dumnezeu prezentă în oameni șisă nu denigrăm personalitatea semenilornoștri. Tot așa ne înva^ă postul, rugăciuneași Evanghelia. Aceste învă^ături, HristosDomnul ni le pune la suflet pentru ca noi săne bucurăm de darul vie îi. Sfin îi Părin î neînva^ă că dacă împlinim poruncile lui Dum-nezeu, putem să fim fericî i.Credin^a noastră în Dumnezeu sedeosebește de celelalte credin^e, creștinesau necreștine, pentru că doar noi avemharul lui Dumnezeu în Biserică. Doar prinharul lui Dumnezeu mărturisim credin^aortodoxă. Hristos a întemeiat Biserica pen-tru oameni și nu împotriva lor. Azi și nunumai, mărturisim că suntem ortodocși și cătrebuie să împlinim învă^ătura lui Dum-nezeu.Arhiepiscopia Aradului nu e indifer-entă fa^ă de credincioșii bisericii, ciîmplinește voia lui Dumnezeu; astfel la Ineuse va organiza un Centru social pentru copi-ii abandona î; la Arad s-a acceptat proiectuleuropean „Masa bucuriei pe ro î”, unde 270de beneficiari vor primi o masă caldă înfiecare zi; s-au redeschis Centrul de zipentru copii și cabinetele medicale„Sfin^ii Cosma și Damian” pentru a-iajuta pe cei săraci și neputincioși; iar laPâncota va fi organizat un Centru de per-manen^ă me  dicală.Preasfin îa Sa a îndemnat pe credin-cioși să sprijine și să ajute și Școala ortodoxă„Sfântul Ierarh Nicolae”, care formeazăcopii și tineri după tradî ia Bisericii Orto-doxe. Această școală a primit în chirie unimobil în cartierul Aradul Nou, pe care tre-buie să-l reabiliteze pentru a-și continuaactivitatea de formare și educare a tinerilorortodocși.

În cadrul Sfintei Liturghii s-a dat citirePastoralei Sfântului Sinod la DuminicaOrtodoxiei, adresată clerului şi credin-cioşilor din Patriarhia Română.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Cantina socială „Sfântul Ierarh Nicolae” a Arhiepiscopiei Aradului a sărbătorit 12 ani de la înfiinţareCantina socială „Sfântul Ierarh Nico-lae” a Arhiepiscopiei Aradului a sărbătoritVineri, 1 Martie 2019, împlinirea a 12 ani deslujire neîntreruptă la „altarul fratelui”. Cubinecuvântarea Înaltpreasfin îtului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, în incin-ta cantinei a fost oficiată o slujbă de mul̂ u-mire pentru toate darurile revărsate de Dum-nezeu asupra asupra tuturor donatorilor,ostenitorilor și beneficiarilor cantinei. Sluj-ba de mul̂ umire a fost săvârșită, în prezen^abeneficiarior, de părintele Gheorghe Glig-or, consilier social, părintele Silviu Faur,consilier bisericesc și Arhid. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial.La eveniment a fost prezent și Preas-fin îtului Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, care, lafinal, a vorbit despre permanenta grijă aBisericii fa^ă de persoanele greu încercate șicu posibilită î materiale precare.Pentru beneficiarii cantinei, Sectorulsocial-filantropic al Arhiepiscopiei Aradu-lui, împreună cu asistentul social AlinaGeanina Ștefănu ,̂ desfășoară diverse și mul-tiple ac îuni de socializare și de reintegraresocială, de căutare a unor locuri de muncăpentru persoanele apte să desfășoare o activ-itate lucrativă.De hrana caldă pregătită la cantină ben-eficiază zilnic și copiii Centrului de Zi„Nașterea Maicii Domnului” al Asocia îeiFilantropia, copii care, pe lângă faptul căprovin din familii dezorganizate cu un niveleconomic precar sau în care sunt prezenteunele boli psihice, alcoolismul, consumul dedroguri, delincven^a, violen^a fizică sau ver-bală, despartirile dintre so î sau concubina-jul, ascund drame teribile, fiind traumatiza-î și cu echilibrul neuropsihic zdruncinat.În viitorul apropiat, printr-un ProiectEuropean ,,Masa pe ro î”, Cantina socială„Sfântul Nicolae” va avea parte de o extin-dere a activită îlor sale, prin care se va oferizilnic masa, la domiciliu, pentru încă 170 depersoane bolnave și imobilizate la pat.Şezătoare în Parohia PrunişorÎn contextul Anului omagial al satuluiromânesc (al preo îlor, învă^ătorilor și pri-marilor gospodari), preotul împreună cutinerii comunită îi din această parohie auorganizat un eveniment cultural-artistic, careface referire la via^a satului de odinioară șitotodată la obiceiurile străvechi ale moșilorși strămoșilor noștri.Șezătoarea este văzută ca fiind un loc decomuniune și împreună lucrare a celor carese adunau. Filele de istorie consemneazăfaptul că aceste șezători se organizauîndeosebi în perioada iernii ajungându-sepână înainte de începerea Postului SfintelorPaști. Șezătorile în această localitate se des-fășurau astfel: „Fetele și nevestele de peaceiași ulî ă se în^elegeau la care dintre elesă se întâlnească, anun^au și feciorii. Searadupă cină, începeau să sosească aducându-și fiecare materialul pentru lucru, de careaveau trebuin^ă. Se așezau în rând pescăunele și începeau munca. Torceau,coseau, cântau, spuneau snoave, ghicitori,povești. Când era munca în toi, soseau șifeciorii, care intrau în vorbă cu fetele”.În timpul șezătorii se serveau plăcinte,care erau aduse de fete. Mai exista tradî iaca gazda să fiarbă boabe de porumb pânăacestea înfloreau.Grupul catehetic al acestei parohii, aîncercat să reînvie această tradî ie din neferi-cire de mult ascunsă sub obrocul tehnologieiși al informa îei.Șezătoarea s-a organizat într-o casăamenajată în stilul de odinioară al caselor de^ărani, fiind înfrumuse^ată cu icoane, șter-gare ^esute în război, pături cu diferitemotive tradî ionale, etc.Au participat la această manifestare 35de copii, care au fost îmbrăca î în port pop-ular specific zonei. De asemenea fetele au

avut în mâini furci cu ajutorul cărora autors, altele au croșetat. Fiecare copil a avutde rostit câte o replică, care a făcut multmai frumoasă șezătoarea. În același timp,aceasta a fost mult mai atractivă prinprezen^a unor tineri care au încântat sufletelecelor prezen î, prin intonarea unor cântecepopulare. Totul s-a încheiat printr-o horă lacare au participat to î tinerii.Bucuria copiilor s-a observat și pechipurile părin îlor și bunicilor, care și-auamintit de aceste momente frumoase pecare le-au petrecut și aceștia.Această șezătoare a avut ca scop, înprimul rând de a redescoperi valorile pereneale satului românesc de odinioară, iar în aldoilea rând de a în^elege tinerii din zilelenoastre că obiceiurile au ca rol, solidaritateași iubirea fa^ă de aproapele.Examen de CapacitatePreoţească în ArhiepiscopiaAraduluiSub conducerea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,marţi, 5 martie 2019, la Centrul eparhial, s-a desfăşurat sesiunea de primăvară a exa-menului de Capacitate preoţească pentruabsolvenţii de facultate şi master ai Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea”din Arad, fii duhovniceşti ai Arhiepis-copiei Aradului, doritori să devină slujitoriai sfintelor altare. Aceştia au susţinut probascrisă şi proba orală, în sala de şedinţe aCentrului Eparhial.La examen s-au înscris şi au participatun număr de 7 candidaţi. Comisia de exam-inare, compusă din părinţi profesori de spe-cialitate şi părinţi consilieri de la Centruleparhial, a fost prezidată de Înaltpreasfinţi-tul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, iarVicepreşedinte al Comisiei de examinare afost Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui.Candidaţilor li s-a prezentat hotărâreaSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne din 4 iulie 2013 privind valabili-tatea examenului de capacitate preoţeascăpentru cei care au obţinut cel puţin media9.00 să fie de 2 ani (iar pentru cei care auobţinut media sub 9.00 este de 1 an, cf.hotărârii nr.1199 din 9 iulie 2008), timp încare vor putea participa la concursurile deocupare a unui post clerical.După încheierea sesiunii de examen,în temeiul notelor şi mediei obţinute, toţicandidaţii au fost declaraţi promovaţi.Aceştia vor avea dreptul să candideze laocuparea unui post clerical în cadrulArhiepiscopiei Aradului.Ziua bibliotecii în Facultateade Teologie Ortodoxă din AradUnul din locurile din care pornește efor-tul de cunoaștere al omului este biblioteca,un spa îu bine definit în care sunt reunitecăr î vechi și noi, reviste și albume, de undese culeg informa îile care duc, mai apoi, lao cercetare știin îfică de calitate.Pornind de la această realitate, la prop-unerea părintelui decan, preotul profesorCristinel Ioja, Consiliul Facultă îi de Teolo-gie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” din Arad afost de acord cu instituirea unei zile specialededicate bibliotecii.Astfel, în ziua de 7 martie 2019, a fostorganizat un eveniment, în primă edi^ie,denumit sugestiv Ziua Bibliotecii, la care auparticipat cadrele didactice și studen îi Fac-ultă îi.În deschiderea acestuia, părintele decana adresat un cuvânt celor prezen î prin carea arătat cât de important este acest spa îupentru via^a unei facultă î, subliniind faptulcă întreg corpul profesoral: „ne dorim ca șiprin acest eveniment să promovăm în rân-dul studen îlor obișnuin^a de a poposi câtmai des în bibliotecă, pentru documentare,în vederea elaborării referatelor și lucrărilorlor de cercetare, mai ales pentru faptul căspa^iile pregătite în acest sens sunt gen-eroase și adecvate pentru ceea ce înseamnăpregătirea unui student teolog”. Totodată,preacucernicia sa a eviden îat, prin cuvintede mul̂ umire, efortul depus de către stu-den îi care au efectuat muncă de voluntari-at în aranjarea căr îlor pe rafturi, cotarea lorfizică și electronică, dedicându-și mare partedin timpul lor pentru a pune la dispozî ia stu-den^ilor, masteranzilor și doctoranzilor ocât mai eficientă muncă de documentare. Afost eviden îată, laudativ, implicarea părin-telui profesor Lucian Farcașiu în coor-donarea acestor lucrări.

S-a reamintit totodată că prima bib-liotecă a studen îlor teologi arădeni a fostînfiin^ată în 1840 de către Patrichie Popes-cu. În cadrul acestui eveniment au fost acor-date diplome de excelen^ă studen îlor vol-untari, aceștia fiind invita î dimpreună cuprofesorii Facultă îi la o agapă.În perspectivă, se dorește extindereaspa îilor bibliotecii și crearea unei extinsebaze electronice de carte de specialitate.IPS Părinte Timotei a oficiat o slujbă de pomenire a victimelorregimului comunistSâmbătă, 9 Martie 2019, Înaltpreas-fin^itul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului a oficiat o slujbă de pomenire pen-tru victimele regimului comunist, pe platouldin fa^a monumentului situat în vecinătateaPalatului Cultural din Arad.La ceremonie au participat membri aiAsociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, filialaArad, membri ai familiilor victimelor opre-siunii comuniste, Subprefectul JudeţuluiArad, domnul Vasilică Damian, şefii struc-turilor judeţene ale M.A.I. şi M.A.P.N., alţiconducători de instituţii publice din Arad.După intonarea Imnului Naţional alRomâniei, ÎPS Timotei Seviciu a oficiatîmpreună cu un sobor de preoţi slujba decomemorare a eroilor căzuţi pentru libertateîn anii grei ai comunismului, rostind toto-dată un cuvânt de evocare a jertfei celorpomenî i.Preşedintele filialei Arad a AsociaţieiFoştilor Deţinuţi Politici, Vasile Ciobân-can, a rostit un discurs în cadrul căruia amulţumit Instituţiei Prefectului pentru orga-nizarea comemorării victimelor opresiuniicomuniste, începând cu anul 2018.Săptămână duhovnicească înParohia Roşia NouăÎn prima săptămână a Postului Mare(10-17 martie 2019) cu binecuvântareaÎnaltpreasfin^itului Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, în Biserica cu hra-mul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie –Izvorâtorul de Mir” din Parohia OrtodoxăRomână Roșia Nouă și Obârșia, Pro-topopiatul Lipova, s-a desfășurat „Săp-tămâna duhovnicească”.Aceasta a cuprins un ciclu de seriduhovnicești prin care credincioșii au fostchema î prin glasul clopotelor bisericii larugăciune, la o cercetare lăuntrică în aceastăperioadă a Postului, dar și de hrăniresufletească prin cuvintele de învă^ătură pusela inima credincioșilor acestei parohii decătre Preacucernicii Părin î care au popositîn fiecare seară, la invita îa preotului parohCrave  ̂Cătălin-Dumitru.IPS Părinte Timotei a susţinuto conferinţă duhovnicească încadrul ASCOR AradÎnaltpreasfin^itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a susţinut luni, 18martie 2019, în sala festivă a Facultăţii deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad, la invita^ia domnului președinte alfilialei A.S.C.O.R. Arad, Cătălin-Iulian Dră-gan, conferinţa cu tema „Acatistul MaiciiDomnului”.Această conferin^ă este prima din șirulde conferin^e organizate de A.S.C.O.R.Arad din această perioadă a Postului Mare.Aula facultăţii s-a umplut de participanţi,majoritatea dintre ei fiind tineri. Între aceş-tia s-au numărat şi mai mulţi clerici, părin îconsilieri de la Centrul Eparhial, cadredidactice ale Facultăţii de Teologie Orto-doxă și ale Seminarului Teologic Ortodox,al̂ i preo î parohi din Arhiepiscopia Aradu-lui. În prima parte a întâlnirii, Înaltpreas-fin^ia Sa a vorbit despre analiza din punctde vedere religios, literar, etimologic șiistoric al Acatistului Bunei Vestiri, afir-mând în același timp că ,,acest Acatistreprezintă sinteza sărbătorii în sine, tra-ducerea lui neputându-se adapta limbiinoastre române, din originalul grecesc”.Tot Înaltpreasfin^ia Sa a arătat faptul că,,versurile catavasiei de la sărbătoareaBunei Vestiri («Pe ai tăi cântăre^i, Născă-toare de Dumnezeu, izvorul cel viu șiîndestulat, care s-au împreunat ceatăduhovnicească, întărește-i întru dum-nezeiască mărirea ta, cununilor măririiînvrednicindu-i»), ne înva^ă că prin darurileMaicii Domnului, aceasta ne întărește încredin^a noastră fa^ă de Dumnezeu.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Astfel, întreaga slujbă a Acatistului, cucele douăzeci și patru de litere ale alfabetu-lui grecesc, ne descrie, mai întâi, BunaVestire a Preasfintei Născătoare de Dum-nezeu, vizita Fecioarei la Elisabeta, care,așa cum este cunoscut, avea să-l nască dupăcâteva săptămâni pe Cinstitul Înainte-mergător. De asemenea, Acatistul BuneiVestiri se referă la săltarea pruncului în pân-tecele Elisabetei și la cuvintele prin care ofericește pe Fecioara”.În a doua parte a conferin^ei, au urmato serie de întrebări care au primit răspuns dinpartea Înaltpreasfin îtului Părinte Timoteiși au fost întâmpinate cu bucurie de cătreparticipan î. Moderatorul conferin^ei a foststudentul Marius Danciu, care la finalulconferin^ei a mul̂ umit, pe de o parte, Înalt-preasfin îtului Părinte Arhiepiscop pentruacceptarea invita^iei și pentru frumosulcuvânt pus în sufletul celor care au asistat laconferin^ă, și pe de altă parte, tuturor celorprezen î.Săptămână duhovnicească înParohia PetrişÎn prima săptămână din Postul Mare înbiserica din Petriș s-a desfăşurat cea de-acincea ediţie a Săptămânii duhovniceşti,având invita î de seamă ce au rostit confer-in^e pe temele enun^ate în programul stabilitde către preotul paroh Ştefan Dimitriu.,,Siguranţa online”, seminariiorganizate la Colegiul ,,Mihai Eminescu” din IneuLa Colegiul „Mihai Viteazul” din Ineus-au organizat miercuri, 20.03.2019, douăseminarii educativ-preventive despre „sig-uran^a online”. În cadrul dezbaterilor la careau participat 85 de elevi și eleve s-a subliniatfaptul că „că spa îul online prin natura lui,poate atinge și influen^a nu numai persoaneizolate, ci mul̂ imi întregi și chiar societateaumană în ansamblul ei”.Seminariile preventiv-educativ-informative au fost coordonate de domnulSubinspector Aradan Constantin Marius,de domnul Agent Șef Tocan Ciprian (dincadrul IPJ Arad, Compartimentul de Anal-iză și Prevenirea Criminalită îi) și de dom-nul Agent Șef Daia Mihai (IPJ Arad), lacare au participant ca invita^i domnulinspector Sorin Roșca (DGSPC Arad) șiArhim. Conf. Univ. Teofan Mada (cubinecuvântarea Înaltpreasfin îtului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului). Deasemenea, la eveniment au asistat cadredidactice din unitatea de învă^ământ locală,Prof. Dana Liliana Nemeș, director alColegiului, Prof. Răducan Sorin, directoradjunct și dl. Gașpar Marcel, profesor dereligie.Pentru ca mijloacele de comunicaresocială și spa^iul online să poată aduce unserviciu pozitiv binelui comun, filmele despecialitate (despre siguran^a online-cyber-crime) folosite ca material didactic au ară-tat că „este necesar aportul responsabil altuturor și al fiecăruia în parte”. De aceeaeste necesară „o în^elegere tot mai bună aperspectivelor și a responsabilită^ilor pecare le comportă dezvoltarea mijloaceloronline – referitor la consecin^ele efectiveasupra conștiin^elor și a mentalită^ii oame-nilor precum și la formarea opiniei pub-lice”. În același timp, s-a subliniat necesi-tatea unor referin^e clare pentruresponsabilitatea morală a celor carelucrează în mass-media, în mod deosebit înce privește căutarea sinceră a adevărului,precum și salvgardarea centralită^ii și ademnită^ii persoanei umane.Etapa Judeţeană a Olimpiadeide Religie OrtodoxăSeminarul Teologic Ortodox Arad agăzduit, sâmbătă 23 martie 2019, etapajudeţeană a Olimpiadei de Religie ortodoxăpentru clasele V – XII. Cei 133 de candidaţiau trăit emoţiile unui concurs şcolar, dar şibucuria întâlnirii cu ierarhul ArhiepiscopieiAradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei.În cuvântul Înaltpreasfinţiei Sale, dân-sul a binecuvântat pe elevii participanţi şi peprofesorii lor, subliniind faptul că ei dejasunt„olimpici”,prin faptul că s-au calificatla această etapă,duc „lupta cea bună„șiauîn fa^ă biruin^a Pascală. Olimpiada reprez-intă o unitate de timp, o răsplată omeneascărelativă și una dumnezeiască, care estetotală.

Înaltpreasfin îa Sa le-a urat olimpicilorsă fie sănătoși, cu putere de muncă și dor-in^ă de studiu.Inspectorul şcolar pentru disciplinaReligie, arhid. prof. Sirca Florin a subliniatfaptul că această zi poate fi considerată o zide sărbătoare pentru importanţa momentu-lui în viaţa elevilor, a familiilor acestora şia profesorilor.Elevii care obţin locul I, la fiecare nivelde clasă se vor califica la etapa naţionalăcare va avea loc la Oradea în luna mai 2019.Marşul pentru viaţă s-a desfăşurat în Arad„Mama, dă-mi via@ă pe acestpământ!”- strigătul de dor al copiilornenăscu@i, s-a auzit azi la AradMarșul pentru Via^ă 2019 „Unic dinprima secundă”, manifestare na^ionalăaflată la a IX-a edî ie, a reunit la Arad pen-tru a opta oară, peste 500 de părin î, bunici,copii și preo î, sufletul acestei manifestărifiind actrî a Georgiana Popan.Înaintea pornirii în marș după rugăci-unea de început, elevii Școlii Ortodoxe„Sfântul Ierarh Nicolae” Arad afla^i subcoordonarea prof. Cristina Opreanu și copi-ii de la Grupul Coral „Sfântul Ioan Boteză-torul” de la Catedrala Veche Arad, coor-dona^i de Sorin Gheorghe Săplăcan auinterpretat câteva cântece religioase pentrucopii.Manifestarea a început de la ora 12:00,din Pia^a Avram Iancu, cu oprire la Spi-talul Matern unde s-au spus rugăciuni și s-a încheiat la Catedrala Ortodoxă „SfântaTreime”, unde participan îi au intonat cân-tece religioase și a fost creată o cruce delumânări, spre pomenirea copiilor uciși prinavort. Așa cum spunea și pr. consilier Ghe-orghe Gligor, în deschiderea evenimentului,Marșul pentru Via^ă reprezintă „o mărtur-isire a noastră fa^ă de acest mare dar dat deDumnezeu, care se numește via^ă”. A VIII-a edî ie consecutivă a Marșului pentru via^ăde la Arad a fost organizată cu binecu-vântarea Înaltpreasfin îtului Părinte Dr. Tim-otei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului, decătre Arhiepiscopia Aradului împreună cuAsocia îa Filologos Arad.În lume, Marșul pentru via^ă a fostorganizat pentru prima dată la WashingtonD.C., în 22 ianuarie 1974. În România, afost organizat pentru prima dată la Sibiu șiTimișoara în anii 2000, iar în 2018 peste300 orașe și sate din România și RepublicaMoldova au aderat la acest evenimentajungându-se anul acesta la peste 600 deorașe și localită î care au organizat marșul.La Arad, Marșul pentru via^ă a fost inî iat deAna-Maria Zbora (Jitea), coordonatoareaCampaniei „Alege Viaţa”, în școlile dinjude .̂La final părintele Simion Mladin de laCatedrala Arad a transmis arhiereștilebinecuvântări ale Înaltpreasfin îtului PărinteDr. Timotei Seviciu și a mul̂ umit atât celorcare au organizat cât mai ales celor care auparticipat la marș, care este o adevărată măr-turie de credin^ă în zilele noastre.Elevi seminarişti în misiune înParohia Sântana IPraznicul Bunei Vestiri a reprezentatpentru credincioșii Parohiei Sântana I, Pro-topopiatul Arad, un prilej de înaltă trăireduhovnicească întrucât au avut bucuria ca înaceastă zi să fie gazde pentru un grup formatdin 10 elevi de la Seminarul Teologic Orto-dox din Arad, înso î̂ i de domnul profesorMarius Lăscoiu-Martin (Muzică Bis-ericească).Aceștia au dat răspunsurile la slujbaUtreniei și la Sfânta Liturghie, iar elevulseminarist, Radu Mihai Popoviciu, din clasaa XII-a a rostit un frumos cuvânt de învă^ă-tură.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleparoh Nicolae Rădulescu a mul̂ umit sem-inariștilor și domnului profesor pentruprezen^ă. La final a avut loc agapa fră^ească,iar după aceea , elevii seminariști au fost la„Școala Generală Nr. 2 , Sântana” , unde auprezentat oferta educa îonală a SeminaruluiTeologic Ortodox Arădean.Hramul paraclisului de iarnăla Schitul din Bodrogu-VechiDe sărbătoarea Bunei Vestiri, luni, 25martie 2019, cu binecuvântarea Înaltpreas-fin^itului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, un sobor de preo^i a slujitLiturghia Sfântului Ioan Gură de Aur unită

cu Vecernia, la Schitul de maici ,,CuvioasaParascheva” din satul Bodrogu Vechi, careși-a serbat hramul paraclisului de iarnă.Din soborul slujitor au făcut parte:Părintele Grigorie Timiş, stareţul MănăstiriiHodoş-Bodrog; Protos. Dr. Iustin Popovi-ci, consilier cultural, Pr. Flavius Petcu ,̂ pro-topopul Aradului, Protos. Dr. Nicolae Tang,lector universitar la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad, Pr. pensionar DorinȘtefan, Pr. Vasile Chindriș de la ParohiaVariaș, Pr. Radu Kosztner de la ParohiaPecica I și Ierodiacon Varlaam Frîncu.La momentul cuvenit, Părintele Pro-topop Flavius Petcu  ̂a rostit un cuvânt deînvă^ătură despre Praznicul Bunei Vestiri șidespre datoria fiecărui credincios de a con-lucra cu harul lui Dumnezeu pentrudobândirea mântuirii, urmând exemplulMaicii Domnului în această lucrare sfântă.Răspunsurile liturgice au fost oferite decătre un grup de studen î teologi de la Fac-ultatea de Teologie ,,Ilarion V. Felea” dinArad.Părintele Nicolae Tang a adresat tutur-or celor prezen î un cuvânt de mul̂ umirepentru participarea la această sărbătoare aașezământului monahal, atât astăzi cât și înziua de ajun când Sfânta Liturghie a fostsăvârșită de Întâistătătorul Eparhiei Aradu-lui, Înaltpreasfin^itul Părinte ArhiepiscopTimotei.Conferinţa ASCOR Arad ,,Suferinţa şi omul contemporan – abordaremedicală şi teologică”Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, marţi, 26 martie2019, la ceas de seară, în aula „Ilarion V.Felea” a Facultă îi de Teologie Ortodoxă dinArad, a fost sus înută conferin^a cu titlul:„Suferin^a și omul contemporan – abordaremedicală și teologică”, de către Dr. CozmaFlorinel, Medic Primar Interne și Doctor înȘtiinte Medicale.Manifestarea a fost orga-nizată de Asociaţia Studenţilor CreştiniOrtodocşi Români, Filiala Arad (ASCOR),în colaborare cu Arhiepiscopia Aradului.Preşedintele ASCOR Arad, Cătălin-IulianDrăgan, a salutat prezenţa Înaltpreasfin îtu-lui Părinte Arhiepiscop Timotei, după carea făcut o scurtă prezentare biografică aDomnului Doctor Florinel Cozma şi a activ-ităţii pe care o desfăşoară în cadrul Spitalu-lui Jude^ean Arad.După prima parte a conferinţei, pe careDomnul Doctor a început-o definind eti-mologic termenii de „suferin^ă” şi „om con-temporan”, acesta a făcut o incursiune întimp pentru a în^elege cât mai bine acestfenomen al suferin^ei, plecând de la celedouă teorii: crea îonistă şi evolu îonistă. Înacest sens,domnia sa a afirmat că: „Mediculeste un soldat al vie îi, şi trebuie să lupte pen-tru aceasta”.În continuare a urmat partea de intre-bări, deschisă chiar de către Înaltpreas-fin^itul Timotei, la care Domnul Dr.Cozma Florinel a răspuns lămurindu-i pecei prezen^i, răspunsuri care au fostîntâmpinate cu bucurie de către ascultători.La final Președintele ASCOR Arad amul^umit Domnului Doctor pentru fru-moasa prezentare, dar şi Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Arhiepiscop Timotei pentrufaptul că a fost alături de studen^i și deaceastă dată.Evenimentul face parte din seria acti -vităţilor cultural-spirituale organizate deASCOR Arad pentru perioada PostuluiSfintelor Paști.Arta populară transilvăneanăîn adoraţie liturgică. Cerc depictură pe sticlă la Liceul Teoretic din PâncotaPe data de 27 martie 2019, zi în careromânii de pretutindeni sărbătoresc UnireaBasarabiei cu România, la Liceul TeoreticPâncota s-a desfășurat o activitate metodicăa profesorilor de religie din zona Ineu. Aces-tora li s-a alăturat și inspectorul școlar pen-tru disciplina Religie arhid. prof. SircaFlorin, precum și profesori de alte confe-siuni, care predau disciplina Religie înaceastă școală. Activitatea metodică a avutca temă pictura iconografică pe sticlă, dinzona Transilvaniei și a fost propusă și des-fășurată de d-na prof. dr. Todea Adina, pro-fesor de religie ortodoxă la Liceul TeoreticPâncota.

Aici func îonează de 5 ani un cerc depictură pe sticlă, care se desfășoară în cadrulproiectului de parteneriat între Liceul Teo-retic Pâncota și Parohia Ortodoxă Pâncota.Scopul principal al activită îi și al cercului depictură pe sticlă este ca elevii să înţeleagăsemnifica îile, importan^a istorică și cultur-ală a picturii iconografice pe sticlă, așa cumo regăsim în tradî ia satului românesc tran-silvănean. Exercî iul practic are ca scop caelevii să recunoască simbolurile religioaseși populare din pictura pe sticlă tradî ională,să își însușească corect tehnica picturii pe sti-clă și să aplice cunoştinţele dobândite înpictarea unor icoane cu tematică dată. Deasemenea se urmăreşte ca elevii participan îsă-şi formeze deprinderea de a fi mărturisi-tori ai credin^ei ortodoxe, promovândtradiţia picturii pe sticlă, în forma tradî ion-ală românească.Activitatea demonstrativă s-a desfăşu-ra sub forma unui atelier de lucru la care auparticipat 30 de copii din clasele I-VIII aiLiceului Teoretic Pâncota. Prin sponsorizări din partea parohiei s-au asigurat materialele necesare activită îi. IPS Părinte Timotei a susţinuto conferinţă în cadrul Serilorduhovniceşti de la CatedralaVeche din AradÎn seara zilei de 29 martie 2019 Înalt-preasfin îtul Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, a conferen îat însala de festivită î a Parohiei Arad-Centru,Catedrala Veche, în cadrul ciclului „Serileduhovnicești de la Catedrala Veche”. Temaaleasă s-a intitulat „Anul omagial al satuluiromânesc și Anul comemorativ al patri-arhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moi-sescu şi al traducătorilor de căr̂ i bisericești”,subiectul încadrându-se în tematica anuluicomemorativ, stabilit de Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române pentru anul2019.În prima parte a întâlnirii, Înaltpreas-fin^ia Sa a vorbit despre latura administra-tivă și organizarea bisericească care se răs-frânge și asupra satului, făcând referire laparticiparea mirenilor la conducerea bis-ericii, la raportul dintre clerici și mireni șila Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna. Aarătat apoi că nu putem separa bunagospodărire a bisericii și laturaduhovnicească cele două reflectându-seuna în cealaltă. Trebuie să ne cunoaștemrădăcinile și să nu regresăm, iar ceea ce amprimit de la înaintași să ducem mai departeiar așteptările noastre de la biserică să fiepe măsura ancorării noastre în via^a aces-teia. S-a continuat cu atragerea aten^ieiasupra participării la slujbele bisericeșticorelată cu tragerea clopotelor și semnifi-ca^ia acestor momente cunoscute mai alesîn via^a satului.În continuare Înaltpreasfin îa Sa a vor-bit despre locul bisericii în via^a satului și acomunită^ii în general cu referire laamplasarea clădirii bisericii în sat, fie la dru-mul principal fie în loc înalt. Credincioșii aufost îndemna î ca atunci când trec prin satefi în călătorie, fie în vizită, să ia aminte laclădirea bisericii, arătând o multitudine deinforma îi pe care le putem dobândi în felulacesta, pe care mai apoi să le reflectăm și dinpunct de vedere material dar mai ales dinpunct de vedere spiritual.În via^a satului, cel pu în în trecut, cen-trul îl constituie biserica împreună cu preo-tul și mai apoi dascălul sau învă^ătorul, aceș-tia fiind pilonii pe care s-au sprijinit oameniide la ^ară, mul^i dintre ei având un roldeosebit în via^a bisericească, socială șina^ională, fiind de multe ori prea pu^incunoscu î. A fost dat exemplu Preparandieide la Arad (1812) cu Dimitrie ]ichindealcare pregăteau preo î și învă^ătorii precumși publica îa locală cu titlu sugestiv Biseri-ca și școala. Au fost eviden îa î PatriarhiiNicodim Munteanu și Iustin Moisescu pen-tru contribu îa la via^a Bisericii, apoi tra-ducătorii de căr î bisericești, fiind amintî iPărintele Dumitru Stăniloaie și DumitruFecioru.Astăzi satul românesc este confruntatcu provocări majore, cea mai stringentăfiind depopularea, mai ales în zonele izolate,Înaltpreasfin îa Sa a arătat și câteva statisti-ci legate de procentul popula îei de la sat șioraș. Structura sufletească, via^a de la ^arăînseamnă acea libertate și pace pe care ceide la oraș, mai ales astăzi nu o mai au fiindsupra ocupa î cu treburile. Tradî ia ce mai

curtă păstrându-se în popor, omul satuluirămânând constant peste veacuri. Sim îndapăsarea vitezei secolului, chiar dacă nupermanent, tot mai mul̂ i oameni de la orașîși caută un refugiu la sat.Înaltpreasfin îa Sa a amintit de cuvintelescriitorului Lucian Blaga, „veșnicia s-a năs-cut la sat”, arătând că omul de la sat tot-deauna și-a dovedit mai mult atașamentulfa^ă de pământul pe care lucrează și pe caretrăiește, l-a apărat în războaie, l-a lucrat întimp de pace și l-a sfin ît prin Biserică. Încontinuare s-a arătat grija bisericii pentrupatrimoniu material și spiritual, fiindamintite bisericile monument de la sate,muzeele și colec^iile bisericești de carte,obiecte și icoane.În final Înaltpreasfin îtul Părinte Timo-tei a îndemnat pe cei prezen î să urmezecuvintelor „omul sfin^ește locul”, care nu edoar o vorbă din bătrâni, ci e învă^ătură aBisericii, iar acum pe calea postului sprePraznicul Învierii, să ne ridicăm din stareacăzută a păcatului și să ne îngrijim pe noi șiîmpreună cu noi să ridicăm și naturaîntreagă, scăpând de orice poluare, mai alessufletească. Învierea noastră cu Hristos esterefacerea legăturii pierdute prin păcat, iarfaptele bune arată credin^a noastră,dovedind astfel continuu posibilitatea deînăl^are a noastră, împreună cu harul luiDumnezeu lucrând pentru mântuire.După încheierea prezentării a urmat osesiune de dialog cu cei prezen î, părinteleIoan Tulcan mul̂ umind la final Înaltpreas-fin îtul Părinte Dr. Timotei și credincioșilorprezen^i, pentru frumoasa și folositoareaîntâlnire.Săptămână duhovnicească înParohia MoţioriCu binecuvântarea Înaltpreasfin îtuluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, în a treia săptămână a PostuluiMare, în perioada 24 – 31 martie 2019, înBiserica „Înălţarea Sfintei Cruci” a ParohieiOrtodoxe Moţiori, din Protopopiatul Ineu,a avut loc „Săptămâna duhovnicească”.Ast-fel, în fiecare seară de la ora 18.00, credin-cioșii parohiei, la glasul clopotelor și în sunetde toacă, au fost chema î la rugăciune și laîntărire sufletească, prin slujbele rânduite șiprin medita^iile duhovnicești rostite dePreacucernicii Părin î care au răspuns invi-ta^iei Părintelui Paroh Ciprian PetruSălăvăstru.Acţiune social-filantropică înParohia PrunişorÎn această perioadă de pregătire și deînăl^are duhovnicească, comunitatea ecle-sială împreună cu preotul paroh dinPrunișor, au organizat o ac^iune de întra-jutorare a semenilor.Acești oameni auîn^eles că bucuria prilejuită altora, maiîntâi este bucuria celor care o împărtășescși totodată au conștientizat faptul că celmai de pre  ̂lucru este dăruirea iubirii celorde lângă noi, manifestată prin fapta bună.Unul dintre cei mai de seamă Sfin^i Părin^iai epocii de aur, spunea așa: „este imperiosnecesar să nu se uite mai ales de bucuriace o vor trăi cei milostivi la judecata dinurmă: Dumnezeu te va primi, îngerii te voraplauda, toţi oamenii, câţi sunt de laînceputul lumii, te vor ferici; slava veşnică,cununa dreptăţii, împărăţia cerurilor vor firăsplăţile bunei administrări a acestorbogăţii stricăcioase” (Sfântul Vasile celMare).S-au bucurat de oferirea unor alimenteun număr însemnat de copii. La aceastăac^iune un rol major l-a avut Asocia^iaCetatea Voluntarilor, dorind să mul̂ umimtuturor celor care fac parte din această orga-niza^ie, care ne-au dăruit numeroasepachete.
CERCURI MISIONARE

În luna Martieau avut loc Cercuri pas-toral-misionare în următoarele parohii ară-dene:- Protopopiatul Arad: Aluniş; CaporalAlexa; Sederhat; Sintea Mare; Şofronea;Vinga; - Protopopiatul Ineu: Agrişu Mare;Selişte; - Protopopiatul Lipova: Lipova;Odvoş; Şiria; Şoimoş; Ususău;- Protopopiatul Sebiş: Brusturi; FiliaIacobini; (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro)
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Duminică, 3 martie – A slujitSfânta Liturghie în biserica din Grădi-ște I, predicând despre via^a și învă^ă-turile Sfântului Grigorie Palama, harulnecreat și lucrarea dumnezeiască acrea^iei. A săvârşit slujba parastasuluipentru fostul preşedinte al OasteiDomnului – Moise Velescu – de la acărui trecere la cele veşnice s-au scurs11 ani.Luni, 4 martie – A săvârșit slujbaparastasului la doi ani de la trecerea lacele veșnice a Părintelui Profesor Teo-dor Baba.Miercuri, 6 martie – A prezidatsesiunea de primăvară a examenuluide Capacitate preo^ească, la care s-auînscris și au participat un număr de 7candida^i.Sâmbătă, 9 martie – A oficiat oslujbă de comemorare a eroilor căzuţipentru libertate în anii grei ai comu-nismului, rostind totodată un cuvântde evocare a jertfei celor pomeni^i.Duminică, 10 martie – A slujitSfânta Liturghie în biserica parohieiHoria, Protopopiatul Arad, predicânddespre ,,Timp și îndreptare”(Cf. Rm.13 și Mt. 6). Luni, 11 martie –A slujit Canonulcel Mare la Catedrala arhiepiscopală.MarFi, 12 martie – A slujit Cano-nul Canonul cel Mare la Catedralaistorică.

Miercuri, 13 martie – A slujitCanonul cel Mare la Biserica Facultă-^ii de Teologie Ortodoxă din Arad.Joi, 14 martie – A slujit Canonulcel Mare la Mănăstirea Gai.Duminică, 17 martie – A slujitSfânta Liturghie la Catedrala arhiepis-copală, predica având ca titlu ,,Călău-za pentru vremea Postului Mare”(cf.Evr. 11 și In. 1).Luni, 18 martie – A sus^inut oconferin^ă duhovnicească în cadrulASCOR – Arad, conferin^ă cu tema„Acatistul Maicii Domnului”.Vineri, 22 martie – Aparticipat laconferin^a sus^inută de Prof. Univ. Dr.Ioan Chirilă, conferin^ă cu tema „Dio-gene din Sinope și slăbănogul dinVitezda”.Sâmbătă, 23 martie – Afost pre-zent la Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad, care a găzduit etapa jude^ea-nă a Olimpiadei de Religie Ortodoxăpentru clasele V-XII, binecuvântândpe elevii participan^i și pe profesoriilor. Duminică, 24 martie – A slujitSfânta Liturghie la Schitul de maici dinBodrogul Vechi, predicând despre„Darul dumnezeiesc și conlucrarea ome-nească” (cf. Evr. 1 și Mc. 2). A hirotonitîntru diacon pe Aurelian Iulian Mo .̂Luni, 25 martie – A slujit Sfân-ta Liturghie la Catedrala Mitropolita-

nă din Cluj-Napoca, în sobor de nouăierarhi, preo^i și diaconi.MarFi, 26 martie – A participat laconferin^a sus^inută de Dr. FlorinelCozma la Facultatea de Teologie Orto-doxă din Arad, în cadrul ASCOR –Arad, conferin^ă cu tema „Suferin^a șiomul contemporan – abordare medi-cală și teologică”.Vineri, 29 martie – A sus^inut oconferin^ă la Catedrala istorică încadrul „Serilor duhovnicești”, con-ferin^ă pe tematica „Anul omagial alsatului românesc (al preo@ilor, învă@ă-torilor și primarilor gospodari) și Anulcomemorativ al patriarhilor NicodimMunteanu și Iustin Moisescu și al tra-ducătorilor de căr@i bisericești”.Duminică, 31 martie – A săvârșitslujba de sfin îre a Troî ei care s-a înăl̂ atîn Parohia Cruceni din grija preotuluiparoh și cu ajutorul credincioșilor. Dupăsfin^irea Troi^ei, a săvârșit slujba de târ-nosire a locașului de cult de la ParohiaCruceni. A slujit Sfânta Liturghie, pre-dicând despre „ Calea Crucii” (cf.Evr. 4,5; Mc. 8). La momentul rânduit, pentrulucrările pastoral-misionare desfăşura-te în parohie şi în semn de aprecieredin partea Chiriarhului, preotul parohSilviu Raul Pele, a fost hirotesit întruiconom stavrofor.Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinFitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Martie 2019

AGEN�IA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

Agen^ia de Pelerinaje ”Basilica Travel” a Patriarhiei Române vă invită să partici-pa^i într-un pelerinaj în ]ara Sfântă șiEgipt, cu zbor direct din București. Pro-gramul este destinat medita^iei și rugăciu-nii și cuprinde cele mai cunoscute locuri:Calea Crucii, Sfântul Mormânt al Domnului, Mănăstirea Sfântul Antoniecel Mare și Sfântul Mina, Piramidele etc.

Agen^ia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită săparticipa^i la pelerinaje în Grecia, pentru a vă bu-cura de întâlnirea în rugăciuni cu sfin^ii mult iubi^i șide poporul nostru. Amintim: Biserica Sfântul Dimi -trie din Salonic, Mănăstirile din Ansamblul Mona-hal Meteora, Mănăstirea Sfânta Treime din insulaEghina, unde sunt moaștele Sfântului Ierarh Nec-tarie, Biserica Sfântul Ioan Rusul de la Prokopi,șiMănăstirea Sfântul Mucenic Eferm cel Nou.

Agen^ia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participa^i la un nou program de
pelerinaj în Viena (tur pietonal în centru
Ringstrase), tur pietonal al orașului
Bratislava, tur pietonal al orașului Praga și
tur pietonal în Budapesta. Specific pelerina-
jului este și participarea la Sfânta Liturghie
la Biserica Românească din Viena.

Vă așteptăm să veni^i la pelerinaje în Turcia-Capadocia, în care ave^i prilejul să vizita^i locuribiblice și istorice foarte importante. CatedralaSfânta Sofia din Constantinopol, Casa MaiciiDomnului din Efes și Mormântul SfântuluiApostol și Evanghelist Ioan, Izmir (vechea cetateSmirna păstorită de Sfântul Mucenic Policarp),Chilia Sfântului Simeon Stâlpnicul, Muzeul înaer liber Goreme și Terasele Calcaroase etc.

Vă invităm să participa^i la un pelerinajîn Grecia și Italia. Printre obiective,men^ionăm: Biserica Sfântului Dimitriedin Salonic, Biserica Sfântul Spiridondin Corfu, tur pietonal în Roma:Columna lui Traian, Colosseum-ul,Vatican, Fontana di Trevi. BisericaSfântul Nicolae din Bari, Vene^ia, tre-cere prin Budapesta etc.

Agen^ia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participa^i la un pelerinaj în Georgia
și Armenia. Printre obiectivele pelerinajului,
men^ionăm: Biserici, monumente istorice,
clădiri și pie^e din Erevan, locașurile de
închinare din Georgia sunt unice în lume,
printre acestea men^ionăm: Catedrala Sioni,
Mănăstirea Jvari, Mănăstirea David Gareja etc.

Agen^ia de Pelerinaje ”Basilica Travel”
a Patriarhiei Române vă invită să partici-
pa^i într-un pelerinaj în Israel-Iordania-
Sinai, cu trecere prin cele mai frumoase
locuri: Ierusalim, Betleem, Nazaret,
Muntele Nebo, Madaba, Petra, Mănă-
stirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele
Sinai etc.

Basilica Travel organizează pelerinaje înRusia. Obiectivele acestui pelerinaj suntnumeroase. Printre cele mai cunoscute,men^ionăm: Mănăstirea Diveevo, în carese află moaștele Sfântului Serafim deSarov, Moscova - tur de oraș cu ghid,închinare în cele mai importante locașuri:Biserica Sfânta Matrona, Catedrala SfântulVasile Blajenul, Sankt Petersburg etc.


