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Patriarhul Iustin Moisescu - teolog și ctitor al Bisericii
Aducerea aminte de ierarhi, cle-rici și credincioși care au slujit Biseri-ca Domnului Hristos în istorie repre-zintă un act de recunoștinXă și dereactualizare a unor modele pentrusocietatea contemporană.Comemorarea Patriarhilor Nico-dim Munteanu și Iustin Moisescu înanul 2019, la propunerea Preafericitu-lui Părinte Patriarh Daniel și cu apro-barea Sfântului Sinod al Bisericii Orto-doxe Române, se înscrie în dorinXa șiresponsabilitatea de a da mărturie încontextul istoric contemporan desprepersonalităXile bisericești care au slujitBiserica și neamul românesc în situa-Xii neprielnice pentru poporul român.În rândurile ce urmează voi face oscurtă incursiune în viaţa, opera teolo-gică şi pastorală a Mitropolitului Ius-tin Moisescu (1957-1977), activitatedesfăşurată în timpul regimului comu-nist din România postbelică.Al patrulea Patriarh al BisericiiOrtodoxe Române, Iustin Moisescu s-a născut la 5 martie 1910, în satul Cân-deşti, comuna Albeşti, judeţul Argeş(fost Muscel) din părinţii Maria şi IoanMoisescu. Tatăl său era învăţător şi luptase caofiţer în primul război mondial pentruapărarea Bucureştilor unde a căzut ladatorie.Mama sa a rămas singură ocupân-du-se de creşterea şi educarea celorpatru copii. După terminarea şcolii pri-mare (1918-1921), Iustin s-a înscris laLiceul ,,Dinicu Golescu” din Câmpu-lung-Muscel de unde s-a transferat cabursier la Seminarul ,,PatriarhulMiron” de la mănăstirea Negru Vodădin aceeaşi localitate.Acest seminar fusese înfiinţat pen-tru copii orfani de război, loc în careelevul Iustin se remarcă în mod deose-bit la învăţătură, disciplină şi seriozi-tate, absolvindu-l ca şef de promoţie îniunie 1930.Datorită rezultatelor foarte bune laînvăţătură tânărul Iustin Moisescu seface remarcat, iar Patriarhul MironCristea i-a acordat o bursă de studii lafacultatea de Teologie a Universităţiidin Atena pentru patru ani (1930-1934), unde pe lângă studiile de teolo-gie şi-a însuşit excelent limbaneogreacă şi greaca veche. A obţinuttitlul de licenţiat în teologie cu califi-cativul, Arista (Magna cum laude).Rezultatele excepţionale şi reco-mandările foarte bune ce l-au însoţit peIustin Moisescu la întoarcerea în ţară,l-au determinat pe acelaşi binefăcător(Patriarhul Miron) să-l trimită la onouă bursă de studii, de data aceasta înoccident, la Facultatea de teologieRomano - Catolică din Strasbourg –Franţa. Concludem că după ce şi-afundamentat cunoştinţele despre cre-dinţa ortodoxă, a fost trimis săcunoască în profunzime şi doctrinacatolică pentru a putea susţine un dia-log teologic şi a promova învăţăturaBisericii Ortodoxe în lume.Mai mult, privind din perspectivaactuală, Mitropolitul Iustin Moisescu acunoscut mai dinainte locul şi spiritulsău unde se află sediul ParlamentuluiEuropean, unde ţara noastră va aveareprezentanţi după aderarea la Uni-unea Europeană.

Timp de doi ani (1934-1936) aurmat cursurile facultăţii amintite,pregătindu-se în acelaşi timp pentruobţinerea titlului de doctor în teologie,fapt realizat la Atena în anul 1937 dupăsusţinerea examenului de doctorat.Teza sa de doctorat cu numele:Evagrie din Pont. Viaţa, scrierile şiînvăţătura (în neogreacă), a susţinut-o sub îndrumarea profesorului Dimi-trios Balanos, obţinând de asemeneacalificativul Arista (Magna cumlaude), lucrare premiată de Academiade Ştiinţe din Atena.Atât titlul de licenţiat, cât şi cel dedoctor în teologie au fost echivalateconform legilor în vigoare la Faculta-tea de Teologie a Universităţii dinBucureşti în anul 1938.În cursul celor şapte ani de studii înstrăinătate, viitorul mitropolit şi apoipatriarh şi-a însuşit o temeinică preg-ătire teologică, o bună metodă de cer-cetare ştiinţifică, fiind cunoscător allimbilor clasice şi moderne.La finalul studiilor a fost numitprofesor de limba latină la Seminarul,,Nifon Mitropolitul”, unde în anul şco-lar 1938-1939 s-a remarcat prin calităţişi activităţi de excepţie. Numele teo-logului Iustin Moisescu s-a impusdevreme în spaţiul teologic românescşi nu numai, astfel încât Biserica Orto-doxă din Polonia şi Guvernul polonezsolicita Sf. Sinod al B. O. R. şi Patriar-hului Miron ca să fie numit profesor deStudiul Noului Testament la Faculta-tea de Teologie Ortodoxă din cadrulUniversităţii din Varşovia.Din luna octombrie 1938 până înluna septembrie 1939 , când Universi-tatea din Varşovia a fost închisă dincauza războiului al doilea mondial,profesorul Iustin Moisescu a dezvoltato activitate teologică şi culturală apre-ciată de cercurile teologice din Polo-nia.Revenit în ţară a îndeplinit stagiulmilitar conform legii, fiind repartizat laŞcoala de ofiţeri din Ploieşti.În toamna anului 1940 a fost invi-tat pentru a ocupa postul de profesorla catedra de Exegeza Noului Testa-ment, la Facultatea de Teologie dinCernăuţi şi apoi la Suceava din cadrulUniversităţii din Iaşi, până în anul1946 când va fi transferat la Faculta-tea de Teologie a Universităţii dinBucureşti. Aici devine profesor titularîn 1949 la catedra de Studiul NouluiTestament, unde activează până înanul 1956. Înaltpreasfinţitul Calinic al Arge-şului şi Muscelului scrie în postfaţa lavolumul întâi din Opera integrală ,,,Patriarhul Iustin – Ierarhia biseri-cească în epoca apostolică”, p.146 că:,,La începutul anilor ”50, profesorulteolog Iustin Moisescu a fost înlăturatdin învăţământ de autorităţile comu-niste”.După trecerea la cele veşnice aMitropolitului Nicolae Bălan, scaunulmitropolitan al Transilvaniei a rămasvacant.Astfel, la 26 februarie 1956 profe-sorul de teologie Iustin Moisescu a fostales Mitropolit al Transilvaniei, dupăce la 23 februarie fusese hirotonit dia-con de episcopul vicar patriarhal deatunci, Teoctist Botoşăneanul, şi preot

la 24 februarie de episcopul vicarpatriarhal Antim Nica.Noul Mitropolit ales a fost maiîntâi tuns în monahism, după rânduie-lile bisericeşti şi hirotesit arhimandrit la8 martie 1956, la mănăstirea Cernica,iar apoi la 15 martie a fost hirotonitarhiereu de Patriarhul Justinian, Mitro-politul Firmilian al Olteniei şi Episco-pul Nicolae Colan al Clujului.Întronizarea ca Mitropolit al Tran-silvaniei a avut loc în catedrala mitro-politană din Sibiu la 18 martie 1956.Păstorirea la Sibiu a fost de scurtădurată (10 luni), deoarece în urma tre-cerii la viaţa veşnică a MitropolituluiMoldovei şi Sucevei, Sebastian Rusan(15 septembrie 1957), MitropolitulIustin a fost ales (10 ianuarie 1957) şiînscăunat (13 ianuarie) ca Mitropolit alacestei eparhii la catedrala mitropoli-tană din Iaşi1.Între 13 ianuarie 1957, ziua insta-lării Înalt Prea Sfinţiei sale ca Mitro-polit la Iaşi şi 26 mai acelaşi an, cândeste înscăunat Înalt Prea Sfinţitul Nico-lae Colan ca Mitropolit al Ardealului,Mitropolitul Iustin a condus şi aceaMitropolie. A slujit Biserica din MitropoliaMoldovei şi Sucevei 20 de ani, dupăcare, în urma trecerii la Domnul apatriarhului Justinian (26 martie 1977),a fost ales Patriarh la Bisericii Orto-doxe Române, fiind înscăunat la 19iunie 1977. Tot în vremuri grele a păstorit şiBiserica Ortodoxă din România pânăîn anul 1986, anul acesta împlinindu-se 20 de ani, de când a trecut la viaţaveşnică.În biografia sa, se mai înscrie unlucru deosebit. Fiind fiu de erou dinRăzboiul pentru ReîntregireaNeamului, Patriarhul Iustin avea încadrul armatei gradul de sublocote-nent în rezervă. În al doilea războimondial împreună cu Unitatea mili-tară din care făcea parte, a participatla luptele de pe frontul din Răsărit,din vara anului 1941, când aflat înprima linie a războiului a fost rănitpe câmpul de luptă. Pentru actelesale de jertfă în luptele pentru cuce-rirea Odesei, a fost distins cu deco-

raţia de război: ,,Coroana Românieicu spade şi panglică de virtute mili-tară”2.
Profesorul de Teologie şiIerarhul Păstor

În timpul activităţii sale de profe-sor, (Mitropolitul) Patriarhul IustinMoisescu a dezvoltat o activitatedidactică şi teologică de înaltă ţinutăacademică. A alcătuit o serie de cursuridin specialitatea sa (cursul de introdu-cere în cărţile sfinte ale Noului Testa-ment, de exegeză şi ermeneutică bibli-că), publicând cărţi, studii şi articole cese disting prin originalitate, profunzi-me teologică, spirit critic şi ataşamentla tradiţia noastră ortodoxă.Cursurile sale se întemeiază peizvoarele nealterate ale textului origi-nal al Noului Testament, sprijinindu-se neîncetat pe scrierile Sfinţilor Părinţiai Bisericii, folosite în original. În ace-laşi spirit sunt alcătuite şi conferinţelesale publice, destinate unui public mailarg3.Între lucrările sale de seamă amin-tim: ,,Evagrie din Pont. Viaţa, scrierileşi învăţătura sa” (teza de doctorat scri-să în limba neogreacă), Atena, 1937;,,Sfânta Scriptură şi interpretarea eiîn opera Sfântului Ioan Hrisostom”Cernăuţi, 1942; ,,Activitatea Sf. Apos-tol Pavel în Atena”, Iaşi, 1946; ,,Ierar-hia bisericească în epoca apostolică”,Craiova, 1955; ,,Originalitatea para-bolelor Mântuitorului”, Râmnicu Vâl-cea, 1945; traducerea din limba grecăa ,,Simbolicii lui Hristu Andrutsos” ,Craiova, 1955.De amintit este faptul că Mitro-politul Iustin atunci când a ajunsPatriarh a avut iniţiativa publicării înlimba română a operelor SfinţilorPărinţi în colecţia ,,Părinţi ScriitoriBisericeşti”.Rămânând în aceeaşi sferă a publi-caţiilor, amintim câteva contribuţii dintimpul cât era Mitropolitul Moldovei şiSucevei, când a publicat numeroasestudii şi articole în revista eparhiei şi aadus o însemnată contribuţie la edita-rea volumelor: ,,Monumente istorice din Mitro-polia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi, 1974;

,,Psaltirea în versuri a MitropolituluiDosoftei”, ediţie critică de N.A. Ursu,Iaşi, 1977; ,,Catedrala mitropolitanădin Iaşi”, Iaşi, 1977, scrisă de Pr. Scar-lat Porcescu; Nici învăţământul teologic nu afost uitat de ilustrul ierarh, acordând oatenţie deosebită singurei şcoli de teo-logie din Moldova rămase în timpuldictaturii comuniste, Seminarul Teolo-gic de la Mănăstirea Neamţ. Mitropoli-tul a avut grijă de profesori şi elevi, iarla iniţiativa şi cu sprijinul său a fost con-struită o nouă clădire pentru seminar.Din anul 1958, Mitropolia susţi-nea cu burse şi semiburse majoritateaelevilor de la seminar şi de la Şcoala decântăreţi.De formaţie profesor, mitropolitulIustin era atent la problemele elevilor,mai ales când autorităţile comunistese amestecau în viaţa şi starea socialăa viitorilor preoţi4.
Mitropolitul ctitor şi restaurator

La instalarea sa în scaunul de Mitro-polit al Moldovei şi Sucevei (Iaşi, 13ianuarie 1957), Înalt Prea Sfinţitul Ius-tin a spus printre altele: ,,Îmi voi datoată silinţa să corespund aşteptărilor şinădejdiilor pe care le au în ceasurileacestea păstoriţii mei. În viaţa biseri-cească a Moldovei am destule pildespre care să-mi îndrept privirile. Viaţa şiactivitatea înaintaşilor mei în acestscaun mitropolitan îmi arată limpedecare sunt liniile dominante ale unui pro-gram chiriarhal în Moldova. De la uniiam înţeles ce este pietatea, de la alţii amdesprins îndatorirea de a păstra dreaptacredinţă, de la alţii necesitatea de a ajutaşi sprijini viaţa mănăstirească, de la alţiiobligaţiunea de a cunoaşte şi a alinapoporul obidit, de la alţii osteneala de ada strălucire culturală scaunului mitro-politan de la Iaşi. Iată calea cea sănă-toasă pentru întocmirea programului deactivitate al unui cârmuitor bisericesc înaceastă cetate a ortodoxiei”5.Venirea Mitropolitului Iustin Moi-sescu în fruntea Mitropoliei Moldoveişi Sucevei a însemnat o etapă nouăpentru biserica de aici.Unele biserici şi monumente isto-rice bisericeşti aflate întro-o stare avan-sată de degradare, cu acoperişuri con-struite la întâmplare, cu fundaţiiexpuse infiltraţiilor apei, cu picturi afu-mate sau completate inadecvat, aştep-tau vremea când să fie puse în lumină.Mitropolitul Iustin Moisescu şiinstituţia pe care o conducea, alături deDirecţia Monumentelor şi Departa-mentul Cultelor au început o amplăacţiune de restaurare a bisericilor şimănăstirile din Moldova (acţiune rea-lizată în toată ţara).Pare paradoxală această întreprin-dere în plin comunism, ştiut fiind fap-tul că Biserica era doar ,,tolerată”, deşilegal, oficial se bucura de libertate. Însă,locaşurile de cult, ctitoriile vechi formausingurul segment al Bisericii care nuincomodau regimul comunism la înce-put, regim ce dorea aceste monumentetransformate în muzee pentru turişti şinu Sfinte Biserici în care să se aducălaudă lui Dumnezeu de către creştini.† Emilian Crișanul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei AraduluiContinuare în pagina 4



Născut în loc. GIULA (azi în Unga-ria) se va înscrie la Preparandia din Aradîn luna aprilie a anului 1813 şi o vaabsolvi în sept. 1814 fiind a doua pro-moţie de absolvenţi cu durata şcolariză-rii de 15 luni. A beneficiat de lucrarea ceaplină de har pedagogic şi autentic duhnaţional pe care a primit-o ca preţios dardin partea celor dintâi profesori ai Pre-parandiei din Arad, în frunte cu ŢICHIN-DEAL. A ieşit de pe porţile acestei maişcoli româneşti ortodoxe de la Arad cucredinţa în puterea mântuitoare pe care oare cultura şi şcoala în viaţa neamuluiromânesc.A pornit în drumul său ca învăţătorasimilând întru totul învăţăturile şi pro-iectele lansate în sânul naţiunii române dedascălii săi preparandiali, de Ţichindealşi Moise Nicoară, îndeosebi.Unul din proiectele pe care le-a asi-milat şi căruia i-a dat împlinire a fostabandonarea grafiei slavono-chirilice şirevenirea la grafia latină, cu litere„mămeşti” cum se spunea în epocă.Luând şi exemplul colegului său degeneraţie, învăţătorul Petru Ispravnic dinCurtici care a început încă din 1818 săutilizeze alfabetul latin, Moise Bota înanul 1820 izbuteşte, în ciuda opreliştilorvenite de la mai marii potentaţi sârbi ceexercitau o reală dominaţie în plan reli-gios asupra românilor ortodocşi dinTransilvania şi Bucovina în virtutea sis-temului privilegiilor illirice, să tipăreas-că la Timişoara primul Abecedar cu lite-re latine. Este o reală premieră culturalăîn spaţiul culturii pedagogice transilvă-nene şi chiar la nivel naţional românescaceastă carte ce se va impune ca o reuşi-tă a literaturii didactice româneşti. Aceas-tă izbândă precum şi atitudinea lui naţio-nal-patriotică îi va atrage în cele din urmăsuferinţe precum mutarea sa din Lipovaunde îşi exercita profesia de învăţător.Destinul destul de anevoios în plandidactico-pedagogic îl va duce să fieînvăţător şi în comunele Făget, Giroc delângă Timişoara, Ciacova. În cele dinurmă el va ajunge şi notar public în loc.Şiclău şi Baia de Criş unde se va şi stin-ge din viţă la 19 ianuarie 1873. Va fiînmormântat la Ţebea.Activitatea editorial-publicistică a luiMoise Bota s-a oglindit şi în opurile pre-cum: „Dedicaţie la instalaţia mult strălu-citului domn Nestor Ioanoviciu întâiulca Român, cu mila lui Dumnezeu rituluibisericii greco-neunite drept credinciosepiscop de majestatea Sa înălţatu împă-rat şi craiu Franc(isc) I-ul pe dieceza Ara-dului vechi, Oradiei Mari Ienopolei”. Afost una din încercările de exprimare asentimentelor de bucurie trăite de naţiu-

nea română din aceste părţi, sentimenteprilejuite de instalarea pe tronul episco-pal al Aradului a primului episcopromân. A fost momentul care s-a împli-nit unul din cele mai ardente obiective aleproiectului naţional religios lansat încădin 1813 de Ţichindeal şi pentru care elşi generaţia lui şi îndeosebi Moise Nicoa-ră au luptat cu tenacitate, în demnitate şidevoţiune exemplare. Lucrarea aceastase armonizează cu a altor doi tineri colegimai mici ca vârstă precum Petru MalerCâmpeanu şi Moise Suciu student îndrept şi care au încercat să dea glas stă-rii de bucurie solemnă trăita de naţiunearomână din părţile Aradului, ale Bihoru-lui, ale Banatului şi ţinuturilor ungureneca urmare a biruinţei idealului români-zării scaunului episcopal al Aradului prininstalarea primului episcop român „desânge de limbă şi cuget român” – NestorIoanovici (1767-1830). Astfel, Petru Maler Câmpeanu atipărit cu ajutorul marelui mecenat aro-mân Atanasie Grabovski de Apadia„Simbolul Plinelor de bucurie simţiricarele tinerimea academică Română dinPesta... Prea Strălucitului şi prea Sfinţi-tului D. Nestor Ioanovici, din mila luiDumnezeu în Eparhia Arădană cu vred-nicie alesului de L.(ege) G(reco). n(euni-tă).Episcop..., în Buda, 1829, cu TiparulCrăescii Universitate din Pesta. MoiseSuciu, student în anul I la drept a tipăritşi el cu ajutorul altui mecenat român Ata-nasie Paiufa, la aceeaşi tipografie, şi înacelaşi an broşura versificată „Semnulbucuriei şi al poftei inimei… Prea Stră-lucitului şi Prea Sfinţitului domn NestorIoanovici din Mila lui Dumnezeu înEparhia Aradului cu vrednicie alesului deLegea g. n. u.... cu ocazia aşezării Sale înScaunul Episcopesc.Este mai mult decât simptomatic cătrei tineri dintre care doi aflaţi la Univer-sitatea pestană, unul la filosofie, Câm-peanu şi altul la drept, Moise Suciu pre-

cum şi un harnic învăţător Moise Bota, învârstă de 40 de ani, câţi avea el în 1829,au dat glas simţămintelor lor de bucurieşi deopotrivă ale naţiunii române dinBanat. Crişana şi părţilor ungurene înfaţa unuia din cele mai mari evenimen-te trăite de ea: biruinţa principiului naţio-nalităţilor în biserica ortodoxă românăal cărui început de dezrobire, româniza-re și naţionalizare l-a adus instalarea petronul episcopal din Arad a celui dintâiierarh român, după mai bine de 100 de ande dominaţie ierarhică sârbească, în per-soana călugărului făgărăşan de origine,Nestor Ioanovici. Modalitatea pe care augăsit-o ei de a da curs stărilor de fericiretrăite, denotă faptul că acest eveniment afost trăit cu aceeaşi însufleţitoare vibra-ţie sufletească de întreaga comunitatenaţională românească din partea extremvestică a fostei Dacii. Cei trei tineri aufost, în fond, purtătorii stării de efuziunesufletească a românimii şi din capitalaUngariei de atunci care trăia la unisonbucuria cea mare izbândită de români la11 ani de la moartea lui Ţichindeal(1818), cel care iniţiase lupta pentru epis-cop român la Arad şi la 4 ani de la ple-carea în Ţara Românească a lui MoiseNicoară (1825), martirul, continuatorul,în linie dreaptă a marelui cărturar şi preotşi dascăl preparandial Ţichindeal.„Modul de educaţiune sau creştereavechilor Egipteni, Persani. Greci,Romani” tipărită la Sibiu în anul 1858 areprezentat o primă tentativă în planulliteraturii axată pe tematica Istoriei Peda-gogiei. Ea avea menirea să pună în faţatinerilor, modele de viaţă oferite de cul-tura şi civilizaţia universală. În acelaşian Moise Bota va tipări şi vol. „Abece-dar românesc-unguresc” care venea înprelungirea altui op al său „Graiulromân” apărut în două tomuri/volume

în anii 1837 şi 1847. El, în realitate, eraun dicţionar româno-maghiar care încer-ca să răspundă din punct de vedere didac-tic politicii de maghiarizare care a pătrunsmasiv în şcolile româneşti. Mulţi învăţă-tori îl vor utiliza ca instrument de învă-ţământ, respectiv ca manual didactic,contribuind la însuşirea mai uşoară a lim-bii maghiare, însuşire devenit criteriu deapreciere a activităţii învăţătorului românde către autorităţile şcolare de control aleUngariei. Aceste tomuri ale acestei opereau apărut în perioada în care el era învă-ţător în loc. Giroc de lângă Timişoara.Una din ideile dominante care aufost puse în circulaţie prin intermediulacestei opere, în spiritul luminilor arde-lene centrate pe şcolile Blajului, a fostideea autohtoniei românilor în spaţiultransilvan şi a vechimii lor ca popor băş-tinaş în acest spaţiu intracarpatic. El ospune răspicat în cuprinsul acestui op că„românimea e cea mai veche gintă mos-ceană”, adică moştenitoare pe acestpământ. Ca vlăstar al Preparandiei ară-dene, nu uită să definească şi în paginileacestui op, prin interogaţii în parte reto-rice rostul şi sensul acestei înalte ŞcoliPedagogice de la Arad. Iată ce spuneMoise Bota: ”... orice naţie fără învăţătorizeloşi ca educatori nu-i vreo gintă. Căciînainte de Preparandie ce ştiinţe aveaupreoţii noştri? Drept aceea dulce româ-nime adaogi aminte (cu sens de ţineminte-n.n. D.B.), că învăţătorul e mai depreţ la orice naţie cultivată. Apucă dar,dulce române a preţui pe învăţătorul tăuca următoriul învăţătoriului Celui Bun,(adică Iisus Hristos-n.n.D.B.). Nu nepre-ţui ca mişeii nemorali pe preparandul... căde nu era Preparandia astăzi erai românzăuitat, cu preoţime întunecată... fără denici un respect. Iar acum ai vază căciPreparandia ţi-a deschis ochii către lumi-nare, ţi-au deşteptat preoţii de-ţi culti-vează fiii şi te-au preagătit pentru înain-tarea naţionalităţii tale”. Din aceastădefinire a rolului cultural pedagogic şireligios-teologic pe care Moise Bota i leatribuie cu dreptate Preparandiei arăde-ne desprindem funcţia ei de creatoare deintelectualitate românească. Preparandiase ştie că a fost creată de a prepara, adicăde a pregăti, a forma învăţători pentruşcolile româneşti. A fost cea dintâi şcoa-lă pedagogică ROMANEASCĂ pentrucă în cuprinsul ei toate disciplinele carese predau se studiau/se predau în LimbaRomână. Prea puţini ştiu că Preparandiaa pregătit de fapt şi preoţi, în egală măsu-ră, timp de 10 ani, până în anul 1822

când în Arad se va înfiinţa Şcoala Cleri-cală, adică Seminarul Teologic care din1876 va deveni Institut Pedagogic-Teo-logic. Învăţătorii care s-au format încuprinsul Preparandiei, până în anul 1822aveau şi pregătire teologică îndeajuns detemeinică aşa încât unii dintre absolven-ţii ei au ocupat şi posturi de preoţi înmulte sate arădene, bănăţene, bihorene şiungurene.Activitatea didactico-pedagogică şiculturală desfăşurată de Moise Bota afost centrată pe cultivarea valorilor naţio-nale româneşti în sufletele şi minţile şco-larilor săi şi a comunităţilor de români alcăror îndrumător şi povăţuitor alături deparohul acelora le-a fost. Probă despre oasemenea orientare a prodigioasei saleosteneli cultural-pedagogice sunt măr-turiile foştilor săi elevi din Lipova anilor1820 care spuneau că „au inimă naţio-nală precum el îi povăţuise”.Hărnicia lui în domeniul redactării atot felul de scrieri era pentru epoca saaproape de necrezut. Astfel, la 1840 elmărturiseşte că avea 8 feluri de cărţi, evi-dent, pentru a fi date la tipar dar care dinnefericire nu au apărut, între acestea el leînşira pe: Versurile; Crescerea morală;Teatru în 4 tomuri; Diamantul român;Cartea de visuri; Amicul naţiei; Apăra-rea naţiei; Plăcerea naţiei. În anul 1856anunţa alte lucrări precum: Metodul deeducaţiune; Modul de crescere a româ-nilor de acum; Moralul crescinesc.Observăm că preocupările lui MoiseBota au fost constant orientate spre pro-blematică centrată pe metodologia didac-tică, istoria pedagogiei, respectiv pe edu-caţia morală. Ele, evident s-au armonizatpe preocuparea statornică de a „poleitinerimea română” cu diamantele limbiimaicii-Limbii Române.Incontestabil, învăţătorul Moise Botaa fost una din personalităţile de vază aleşcolii româneşti din secolul al XIX-lea,dublat fiind de pasiunile autenticuluicărturar de sorginte iluminist-târzie şi depreromantic, în care preocupările luicărturăreşti l-au impus în istoria litera-turii didactice şi a istoriei pedagogiei caun autentic şi zelos desţelenitor de dru-muri cultural-pedagogice, afirmând fru-moase şi generoase iniţiative cărtură-reşti.
Prof. dr. Doru Bogdan(Textul este preluat din lucrareaLaudă Dascălului-ÎnvăSător Român –făuritor de Sară, Editura „Vasile Goldiș”University Press, Arad, 2018, pp. 343-346)
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Preotul Ioan Munteanu – figură emblematică în istoria comunităOii satului Buhani
Contextul anului omagial 2019,declarat de către Sfântul Sinod al Biseri-cii Ortodoxe Române: „An Omagial alSatului Românesc”, reprezintă un prilejde reflecXie asupra trecutului fiecăreicomunităXi rurale, precum și un prilej deevocare a contribuXiei pe care Biserica șiȘcoala, au desfășurat-o în decursul tim-pului în satele românești.Paginile scrise de istorie locală dar șitradiXia vie, păstrată în conștiinXa fiecăreicomunităXi, consemnează momente,nume și fapte demne de pomenire carevor rămâne mereu așezate cu sfinXenie laloc de cinste.Făcând recurs la istoria străvechiilocalităXi Buhani - atestată documentar înanul 1441-, și la chipurile celor care îndecursul timpului au marcat această așe-zare rurală de pe Valea Deznei, găsim laloc de cinste preoXii și dascălii ce au oste-nit în ogorul acestor meleaguri.Între aceștia se distinge personalita-tea preotului Ioan Munteanu - „BănăXea-nul”, a cărui însemnată contribuXie arămas adânc întipărită în istoria și con-știinXa acestui sat. În cei 14 ani de slujire ca paroh allocalităXii Buhani (1898-1913), Părinte-le Ioan Munteanu a reușit să-și punăamprenta erudiXiei și a preocupărilor salecărturărești, am zice „într-un mod atem-

porar”, întrucât toate generaXiile acestuisat, leagă de numele său fapte vrednicede pomenire precum: ridicarea unui edi-ficiu școlar confesional (1904); donareaterenului pe care din 1929 funcXioneazănoul și actualul cimitir parohial; începu-tul realizării monografiei în manuscris alocalităXii Buhani (1906-1909); dotareabisericii din Buhani cu cărXi noi de cult șiobiecte liturgice; organizarea de colecteprivind sprijinirea altor comunităXi învederea edificării de școli și biserici;îndemnurile sădite în sufletele păstoriXi-lor spre a se edifica actualele lăcașe decult din Buhani și Minead.Atât mărturisirile transmise prin„tradiXiune” (viu grai), cât și docu-mentele scrise, ori însemnările lăsate,converg prin a pune în lumină contri-buXia majoră pe care Părintele IoanMunteanu a avut-o în istoria și evolu-Xia satului Buhani, pecetea asupra evo-luXiei acestei comunităXi de plugari, dinrândul căreia apoi, în decursul timpu-lui, s-au ridicat nenumărate vlăstare detineri intelectuali, care au făcut cinstevetrei acestui sat.În ceea ce privește datele biografi-ce, așa după cum el însuși mărturisește,s-a născut într-o familie preoXească înlocalitatea Vermeș, jud. Caraș - Seve-rin, în anul 1841, și rămânând de la

vârsta de 4 luni orfan de mamă „… fuiînSărcat și trămis la bunii mei despretată - în parohia Ocna de Fier, diece-za Caransebeșului – unde după dul-ceaSa peptului de mamă atâta plânsei,încât bătrânii mei buni, ziceau – Acestprunc, prin plânset mult, perde glasul,deci nu va putea fi nici învăSător, nicipreot.”1
Continuând mărturisirea autobiogra-fică, părintele oferă retrospectiv alteamănunte ale vieXii sale puse în slujbalui Dumnezeu și a Bisericii: „Însă Dum-nezeu, care decretează ursita omului șidestinează cariera acestuia, a rânduit săam glas, glas românesc încât putui servi,în dieceza noastră arădană, ca dascăl decântări: la Preparandie 4 ani; la Teolo-gie 2 ani; diacon ceremonial al catedra-lei – 2 ani; cantor - învăSător 16 ani și de30 de ani împliniSi preot al altarului luiHristos, și predicator al amvonului Bise-ricii noastre ortodoxe române, sub decur-sul căror 30 de ani, în toată duminica şisărbătoarea am pronunţat câte două pre-dice; luându-se afară acele zile, cari n-au pericope evanghelice şi apostoli-ce…”2.Numele său este menXionat printrealXii, ca dascăl „la studiul cântării biseri-cești” în anul școlar 1868/1869; ca absol-vent al Preparandiei în anul școlar

1863/1864 și absolvent al InstitutuluiTeologic din Arad în anul școlar 1868-18693, iar alte documente ale vremii,arată printre altele, că a absolvit Preparan-dia în anul 1864, iar Institutul Teologicdin Arad în 1869.4Tabloul biografic referitor la studii-le sale este completat prin informaXiileoferite în cadrul monografiei - manuscrisa localităXii Buhani:„Actualul paroh,adecă eu subscrisul am parcursurmătoarele școale până în theologie șianume: Școala poporală confesionalăortodoxă de model din parohia noastrăOcna de Fier, Școala poporală maghiarăde model din opidul Rittory, Școala pri-vată germană de model din Bocea Mon-tană (cottul Caraș-Severin), Școala nor-mală (ultima clasă) din Timișoara,Pedagogiul nostru ort. din Arad”.5Referindu-se, la sublimitatea dar șigreutatea slujirii preoXești „sub a căreigreutate se încovoaie și umerii îngerilor”,Părintele Munteanu face referire la „unmic dar tragic episod (jalnică întâmpla-re)”6 chiar din viaXa sa (moartea timpuriea soXiei sale – preoteasa Ana Babescu)spre a demonstra greutatea „oficiuluipreoSesc”:„În 1869, neuitata mea preoteasăAna Babescu, greu bolnavă, trăgea spre

moarte. Eram preotul Iosășelului, decare se Sinea filiala Baltele, la depărtarede 5 chilometri. Veni un trămis din filialăcu rugarea, să merg cu toată grăbireaacolo căci o femeie bătrână e merboasăpe moarte și dorește a se împărtăși cu S.Taină a Cuminecăturii. Ce să fac? Inimami se despărSia în două de durere.SimSiam greutatea despărSirii de soSie,dar totodată și greutatea, și mai presusde toate responsabilitatea legată de ofi-ciul preoSesc.Aceasta a învins, am alergat cu pașiînteSiSi la Băltele, am cuminecat pre muri-bunda femeie; - am retornat într-o fugăcătră casă – dar când ajunsei să reintruîn Iosășel, cel dintâiu suflet de om măîntâmpină cu dureroasa faimă: Domnu-le! A morit Doamna preoteasă.Tragicul episod acesta al vieSii melepoate servi ca mărturie înaintea lui Dum-nezeu și a oamenilor, că și în cea maidureroasă oară a detorinSei mele de soSși preot, n-am căzut sub greutatea ofi-ciului preoSesc, ci am Sinut mai pre suspreoSia, decât durerea casei mele.”7
Despre starea sa de văduvie, vorbescși documentele vremii, care arată că lavârsta de 35 de ani era văduv8.Preot Valentin HerbeiParohia BuhaniContinuare în pagina 3
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Urmare din pagina 2Încercând a sublinia foloaseleneguXătoriei, prin care Xăranul românar putea ieși din starea de sărăcie,Părintele Munteanu amintește căbunicul dinspre mamă era preot înVermeș: „Cât de mănoasă este neguSătoria… În atinsul an 1814, cu durere îmi aducaminte, cum îmi istorisea bunul meudinspre mamă, preotul Trifon, paroh înVermeș, dieceza Caransebeșului, căchiar acest an a căzut în mijlocul foa-metei celei mari de 7 ani, ce și-a luatînceputul cu anul 1811, cum Săranii ceamai mare parte mâncau mălaiu dincoceni de cucuruz, pre când neguSătoriulde pie memorie Petru Stoianoviciu, sevede că avea pâne în casă; mai aveaspeze și de cărSi de slujbă pentru S.Maică Biserică……ÎnvăSăm din cele cespusei aici, că neguSătoria este un terenmănos și dacă noi vom îmbrăSișa dinnou neguSătoria, nu altcum și pre mamaei – măestria, atunci și numai atunci vomfi o Biserică tare, și o naSiune avută”9.Este hirotonit ca diacon ceremonialal catedralei din Arad la 8 noiembrie1867, iar în anul 1869 întru presbiter decătre episcopul Procopiu Ivașcovci10.Între 1869-1881, este vreme de 12ani preot al parohiei Iosășel11, însă fărăsingelie12,  funcXionând și ca inspectorșcolar în cercul Iosășel13.În monografia – manuscris a Paro-hiei Buhani, este menXionat numele fra-telui său: Paul Munteanu care, în 1871,funcXiona ca învăXător în localitatea ară-deană Valea Mare, iar mai apoi în loca-litatea natală – Vermeș.14
Este demn de menXionat faptul căînvăXătorul Paul Munteanu a fost tatăl luiCassian R. Munteanu cunoscut scriitor,poet, publicist, redactor, luptător pentrudrepturile naţionale ale românilor dinTransilvania în perioada primului RăzboiMondial, politician și deputat15, iar părin-tele Ioan Munteanu de la Buhani, eraunchiul - dinspre tată, al lui Cassian R.Munteanu.Continuând consemnarea datelor bio-grafice ale Părintelui Munteanu, aflăm cătimp de 8 ani (1881 – 1889) a funcXionatca preot paroh al Parohiei Bărăteaz, iar din1889 până în anul 1904 ca administratorparohial al Mineadului16.În anul 1898, după moartea timpuriea unui al vrednic preot paroh al localită-Xii Buhani: preotul Ioan Sabău desprecare periodicele vremurilor consemnaucă fusese: „un român bun și exemplu demuncă onestă și de ordine în economiasa, preot brav cu iubire cătră credincio-șii bisericii sale17, parohia a fost admi-nistrată până la 22 august 1899 de cătrepărintele Munteanu, iar în urma hotărâ-rii sinodului parohial, din 22 august, estenumit paroh fiind investit; prin singeliede paroh al Buhanilor, pre temeiul căre-ia astăzi fui introdus și instalat ca atarela 5/17 decembrie 1899”18.Continuând creionarea portretuluipărintelui Munteanu, supranumit în zonăși „BănăXeanu” (datorită originilor sale),merită evidenXiat respectul de care bucu-ra atât în rândul parohienilor cât și în rân-dul clerului, acesta dovedindu-se a fi opersoană mânată de năzuinXe înalte, unînfocat susXinător al înfiinXării școlilorconfesionale, având o erudiXie aleasă cupreocupări cărturărești, cu o bogată expe-rienXă pastorală și didactică, și un buncunoscător al rânduielii tipiconale a bise-ricii, oferind adeseori lămuriri preoXilormai tineri”.19
Un mare merit al Părintelui Muntea-nu este acela al începerii realizării mono-grafiei (în manuscris) localităXii Buhani,care este atât expresia preocupărilor salecărturărești, cât și a responsabilităXii cucare a înXeles că se cuvine a sluji preotulpe altarul satului românesc.În cadrul acestei monografii, realizatăîntre anii 1906 -1909, el expune infor-maXii deosebit de preXioase referitoare lavechimea și numele localităXii; date des-pre vechile biserici și locaXiile lor, desprepreoXii slujitori; date despre istoricul șco-

lii din Buhani precum și numele tuturorînvăXătorilor. Totodată el consemneazăvechile cărXi de slujbă aflate în proprie-tatea parohiei, precum și însemnările dincuprinsul lor.Un alt merit al părintelui Munteanu,este acela al dotării bisericii cu „cărXiromânești” și obiecte liturgice noi, pur-tând o neobosită muncă de mobilizare aparohienilor cu posibilităXi, atât cu cuvân-tul cât și cu exemplul personal. În acestsens întocmește și: „Cartea de aur - saualbul ctitorilor – binefăcătorilor dărui-torilor și ajutătorilor sântei biserice orto-doxe–ecumenice a parohiei naSionaleromâne Buhani, iniSiat și compus din alII-lea semestru al anului 1898 prin subs-crisul Ioan Munteanu bănăSeanul pres-biter, inspector consistorial cercual deșcoale confesionale emerit. Aici din anul1898 administrator parohial, din decem-brie 5/17 1899 paroh actual, adminis-trator parohial al Mineadului începânddin 21 noiembrie 1889 până la4/17decembrie 1904”, în care sunt con-semnate toate daniile precum și numelecontribuenXilor, funcXiunea, suma dona-tă și adresa.Analizând alocuXiunile sale păstrate,putem spune că ele purtau pecetea eru-diXiei și a bogatelor sale cunoștinXe, iarîndemnurile mobilizatoare adresate paro-hienilor, erau exemplificate adeseori cufapte vrednice din trecutul neamului șiînaintașilor lor.20
Însă poate că dincolo de toate reali-zările sale ca paroh al localităXii Buhani,cea mai măreaXă a fost aceea a edificareaunei noi școli confesionale.Așa după cum făgăduia încă de lainvestirea sa în parohie, principala preo-cupare a activităXii sale pastorale a con-stituit-o educaXia religios-morală a tutu-ror parohienilor tineri și adulXi deopotrivă:„Păstorirea mea se va extinde asupraeducaSiunei românești, prin școala con-fesională, unica școală care poate pro-duce creștini, și a celor adulSi prin Bise-rica noastră străbună naSională,orthodocsă română.…..Edificiul de școa-le slab fiind, prima mea grijă va fi, ca câtmai curând, să se clădească nou edificiude școală, din recursele aflânde la mine,fără a se arunca povară pe parochie”.21
Această crez, plămădit încă din fami-lie și desăvârșit în răstimpul anilor deșcoală, îl încadrează în rândul vrednicilorpreoXi ardeleni ai secolului XIX, al cărordeziderat era acela de „a lumina norodulromânesc”, reușind astfel să convingăXăranii plugari din Buhani să își trimităcopiii la școală spre a deveni „învăXaXi”.Cu ocazia sfinXirii nou clăditului edi-ficiu școlar confesional al parohieiBuhani - la 14/17 XI 1904 - părinteleIoan Muntean rostește o emoXionantă șimemorabilă cuvântare, în care mai întâiface o incursiune în istoricul școlii șiînvăXământului la Buhani, înșirând șinumele tuturor învăXătorilor ce au fun-cXionat aici până în 1904, iar mai apoi evi-denXiind însemnătatea momentuluiîncheie: „Un edificiu sacru! de azi înain-te, eu…Te declar inaugurat și deschispentru tinerime, speranSa viitorului, ca săînveSe între păreSii tăi în localul tău, tot cee nobil, bun și folositor, creștinesc șipatriotic….Noi în numele nostru și ageneraSiunilor ce ne vor urma, punemvot sfânt, că-l vom scuti și apăra de rui-nare, atât materială, cât și spirituală-morală, căci cu toSii ca niște stâlpi vii îlvom Sinea în sus cătră Ceriu, cătră TineDoamne Dumnezeul părinSilor noștri,ortodoxi români.”22
Realizarea acestui edificiu școlarconfesional în cuprinsul localităXiiBuhani a reprezentat nu doar o încunu-nare a tuturor strădaniilor și năzuinXelorsale, ci și acel loc al plămădirii dragos-tei de carte în rândul multor copii deplugari ajunși în timp intelectuali deseamă ai satului, printre care amintimpe: Sever Ageu – fost profesor demuzică și compozitor; Pr. Ioan Ageu –fost profesor la Institutul Teologic dinArad, și deXinut politic în perioadacomunistă; Pr. Ioan Ageu – fost paroh la

Parohia Bocsig; Pr. Teodor Cociu – fostparoh la Parohia Roșia, și mulXi alXii.Chiar dacă, datorită stadiului avansatde degradare acest edificiu a fost demo-lat în cursul anului 2018, cunoscândînsemnătatea sa simbolică, a ParohiaOrtodoxă Română Buhani a așezat toatăpiatra de la temelia respectivului edificiula fundaXia unui alt edificiu: „Monumen-tul eroilor satului Buhani căzuXi în celedouă Războaie Mondiale”, înălXat în anul2018 în curtea biserici parohiale și sfinXitprin Pronia Cerească, la 18 noiembrie, decătre ÎnaltPreasfinXitul Părinte Dr. Timo-tei Seviciu - Arhiepiscopul Aradului,adică aproape exact la 114 ani de la sfi-nXirea vechii școli confesionale.În anul 1907, datorită bătrâneXii șineputinXelor, Părintele Ioan Munteanu îșiia: „de coadjutor pe parochul din Minead- Ioan Giurgiu”, cel care avea să-i con-tinue ca paroh, bogata activitate pastora-lă, din 1913 până în 1947.În anul 1913, așa după cum aflămdin monografia – manuscris, continuatăde către Părintele Ioan Giurgiu: „eveni-mentul cel mai însemnat în anul acesta -este moartea parochului Ioan Munteanu,la 16 mai. În urma morSii numitului, bise-rica intră în folosinSa unui iugăr cadas-tral pământ arător în tabla morminteconform lăsământului făcut de numitulca donaSiune spre a se înfiinSa un noucimitir”23.În anul 1929, respectând dorinXaPărintelui Munteanu, în anul 1929, Paro-hia Ortodoxă Buhani, prin parohul IoanGiurgiu, face demersurile în vederea apro-bării unui nou cimitir pe locul donat de fos-tul paroh, în anul 1930 ridicându-se înmijlocul cimitirului o cruce de piatră24 pecare, stă și astăzi scris: „Acest teren a fostdonat de preotul Ioan Munteanu”.Trupul părintelui Munteanu a fostașezat spre veșnică odihnă în vechiulcimitir al satului, care în 1929, dove-dindu-se plin, a ieșit din uz, însă conti-nuă să rămână un loc sacru, plin deînsemnătate, pentru istoria acesteicomunităXi.Ca semn de pioasă aducere aminte,faXă de personalitatea Părintelui IoanMunteanu – de la a cărei mutare la celeveșnice s-au împlinit 106 ani – precum șifaXă de toXi dascălii, preoXii și înaintașiiînhumaXi în vechiul cimitir al satului, încontextul însemnătăXii anului omagial2019 – An al satului românesc - având labază hotărârile organismelor parohiale,Parohia Ortodoxă Română Buhani, inte-nXionează a edifica o troiXă comemorati-vă, care să fie în egală măsură atât expre-sia recunoștinXei și neîncetatei comuniunicu istoria și înaintașii acestui sat, cât și omărturisire de credinXă și de identitate încontemporaneitatea zilelor noastre, a ace-leiași vrednicii a buhăncenilor de azi, caredeși au mai rămas puXini la vatră, continuăsă scrie cu înXelepciune prin fapte istoriaacestei comunităXi, după pilda înaintașilor,pentru vremurile de azi și pentru cele cevor veni.În istoria acestui sat, chipul părinte-lui Munteanu va dăinui pentru eternitate,asemănându-se profilului bărbatului des-toinic pe care odinioară, și-l doreau româ-nii din Banat a fi un nou director al șco-lilor românești:„un bărbat învăţat, cucaracter moral, care să cunoască temei-nic limba românească şi care să delătu-re piedicile creşterii tinerimii române, caaceastă tinerime la timpul său, lumina-tă fiind prin şcoală, să şteargă opiniagreşită ce s-a format despre poporulromân; un bărbat care să trezească vir-tuţile strămoşeşti în neamul nostru, carevirtuţi nu s-au stins, ci stau numaiînăbuşite din pricina educaţiunii negli-jate, ca astfel urmaşii spre cel mai marefolos al binelui public, să fie adevăraţiRomâni“25.
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Urmare din pagina 1Catedrala mitropolitană este pri-mul locaş de cult supus consolidării şirestaurării încă din 1957 la care seadaugă construirea a trei clădiri noi(1959-1962) necesare desfăşurăriiactivităţilor la Centrul Eparhial, for-mând un complex mitropolitanmonumental şi armonios ce dăinuie şiastăzi. Lucrările de restaurare alecatedralei mitropolitane, proiectareaşi construirea noilor clădiri de la Cen-trul eparhial au fost realizate şi con-duse de marele arhitect G.M. Canta-cuzino.Prin decizia mitropolitană nr. 7 din28 iunie 1957 se deschideau 11 şan-tiere bisericeşti în Mitropolia Moldo-vei şi Sucevei la mănăstirile: Neamţ,Secu, Slatina, Vatra Moldoviţei, Suce-viţa, Golia, Trei Ierarhi, Ruginoasa,Sf. Teodori - Iaşi, biserica din Rădea-na-Roman şi din Zamca.În 1958 se deschid alte şantiere lamănăstirile: Putna, Dragomirna, Pătrăuţi,Războieni, Tazlău, Mirăuţi - Suceava,Reuseni, Arbore ş.a.6, apoi Agapia, Cetă-ţuia, Bistriţa, Voroneţ, Humor, Bar-novschi, Sf. Gheorghe-Hârlău ş.a..O atenţie deosebită a fost acorda-tă mănăstirii Putna, pentru că în iulie1966 se împlineau cinci  sute de ani dela Fondarea acestei mănăstiri (1466-1966), eveniment ,,înscris deU.N.E.S.C.O. între marile popasurianiversare ale anului 1966”7.Delegat cu supravegherea şantie-relor din partea Mitropoliei era iero-monahul Irineu Crăciunaş, şeful secţieiMonumente istorice din MitropoliaMoldovei şi Sucevei, viitorul EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Toată această amplă lucrare nu seputea realiza din fondurile exclusiveale Bisericii, încât Mitropolitul Iustin(ca şi alţi ierarhi ai Bisericii) a solici-tat fonduri statului comunist pentrumonumentele bisericeşti.O altă acţiune în beneficiul Biseri-cii şi a culturii româneşti a fost cam-pania de înscriere  a bisericilor şimănăstirilor pe lista monumenteloristorice între anii 1956-1958.În Mitropolia Moldovei şi Suceveiexistau 241 de biserici monumenteistorice (în cele 14 protopopiate)8. Laintervenţia Mitropolitului Iustin suntpropuse alte 127 de biserici pe listamonumentelor istorice, tocmai pentruca şi acestea să primească fondurinecesare reparaţiilor şi restaurării lor.Şi la bisericile care nu au fostmonumente istorice din protopopiate-le Arhiepiscopiei Iaşilor s-au desfăşu-

rat şantiere de restaurare şi consolida-re, şi chiar s-au construit altele noi.Apoi, între anii 1970-1974 au fost con-struite şi reparate sediile protopopiate-lor şi multe case parohiale din eparhie.Mitropolitul Iustin Moisescu a fostun teolog şi un ierarh responsabil al Bise-ricii noastre, ştiind să conducă Bisericaprin apele tulburi ale lumii acesteia.Nu s-a plecat în faţa regimuluicomunist ateu, ci şi-a păstrat verticali-tatea slujirii Mântuitorului nostru IisusHristos şi a credincioşilor încredinţaţispre păstorire. Faptele sale rămân vii,iar noi cei de astăzi constatăm cu bucu-rie şi recunoştinţă valoarea operei teo-logice, pastorale şi de ctitor.,,Omul trimis de la Dumnezeu, ca săpropovăduiască despre lumină, Dum-nezeu i-a hărăzit misiune după vocaţiasa, chiar din tinereţe, devenind tâlcuitoral tainelor dumnezeieşti, inspirat de

lucrarea harului divin. Tălmăcitor şi pro-povăduitor de la catedră şi amvon, prinviu grai şi prin scris, şi-a urmat credin-cios vocaţia, fără să se abată de la ea . Afost dascăl luminător, teolog şi apoiarhiereu teolog, fiindcă în Ortodoxieteologia este o funcţie esenţială a biseri-cii, fără să fie pricină de despărţire. Mul-tiplele griji administrative ale Mitropo-liei Moldovei, multe şi diferite misiuniîn ţară şi străinătate, nu au micşoratmisiunea Mitropolitului Iustin de păs-tor şi ,,îndreptător”, orator, slujitor,drept învăţând cuvântul adevărului”9.Închei prin a reda cuvintele unuireputat istoric al Bisericii noastre carese referă nu numai la perioada cât afost patriarh, Prea Fericitul Iustin, ci laîntreaga activitate desfăşurată în sluj-ba Bisericii Mântuitorului Hristos şi aneamului românesc: ,,Oricum, chiardacă a avut o păstorire scurtă capatriarh, de numai 9 ani – tot atât descurtă ca şi a lui Nicodim Munteanu -, totuşi, Iustin Moisescu rămâne în isto-ria Bisericii noastre ca un strălucit pro-fesor de teologie, ca un remarcabil deteolog, ca un neostenit promotor aldialogului dintre creștini, ca un iubitoral valorilor culturale şi artistice aleînaintaşilor, pe care s-a străduit să lerestaureze şi să le lase ca sfântă moş-tenire urmaşilor”10.
1 Preot Prof. Univ. Dr. MirceaPăcurariu, Dicţionarul TeologilorRomâni, Editura Univers Enciclope-dic,Bucureşti,1996, pp. 278-279; vezişi Alegerea, învestitura şi instalareaÎnalt Prea Sfinţitului Iustin, Mitropoli-tul Moldovei şi Sucevei, în M.M.S.,anul XXXIII, nr 1-2, 1957, pp.58-59;

PATRIARHUL IUSTIN, Opera inte-grală 1, Ierarhia bisericească în epocaapostolică, Editura Anastasia, Bucu-reşti, 2002, pp. 146-150 (Ediţie apăru-tă la iniţiativa, sub coordonarea şi prinosteneala Prea Sfinţitului CalinicArgatu, Episcopul Argeşului şi Mus-celului).
2 Arhivele naţionale Iaşi, FondulRectorat, 2177. registru 15, fila 23v-24.
3 Ibidem, f. 23v.
4 Arhiva Centrului Eparhial Iaşi,fond Cancelarie, Dosar nr. 31, vol. II,1960.
5 Alegerea, învestitura şi instalareaÎnalt Prea Sfinţitului Iustin, Mitropoli-tul Moldovei şi Sucevei, în „M.M.S.”,anul XXXIII, nr. 1-2, 1957, p. 52.
6 Arhiva Centrului…, Dosar nr. 29,1958.
7 Iustin, Arhiepiscop al Iaşilor şiMitropolit al Moldovei şi Sucevei,Popas la cinci veacuri (Cinci sute deani de la fondarea Mănăstirii Putnaiulie 1466-1966), în „M.M.S.”, anulXLII, nr. 7-8, 1966, p. 425.
8 Arhiva centrului…, Dosar nr. 43,1961.
9 Arhidiacon Stavrofor GrigoreŢurcanu, Mesaj Omagial adus ÎnaltPrea Sfinţitului Dr. Iustin, Mitropoli-tul Moldovei şi Sucevei, la împlini-rea a şaizeci şi cinci de ani, în manus-cris, Mănăstirea Neamţ, 4 martie1975. 
10 Preot Prof. Dr. Mircea Păcurariu,Gânduri despre Patriarhul Iustin Moi-sescu, în „Patriarhul Iustin – Operaintegrală 5”, ,,Dosoftei Mitropolitul şialte scrieri”, Edit. Anastasia, Bucu-reşti, 2003, pp. 13-14. 

Patriarhul Iustin Moisescu - teolog și ctitor al Bisericii

Recenzie – Gabriel Gosta, Carmen-Cornelia Gosta, Biruit-a Crucea.Scurte consideraOii istorice asupra Bisericii ortodoxe din Șimand
Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2019, 109 pp., ISBN: 978-606-9052-03-7 

Editura Arhiepiscopiei Aradului,aflată sub coordonarea părinteluiconsilier cultural Protos. Dr. IustinPopovici, a editat în vara acestui an oexcelentă monografie asupra bisericiidin Șimand. Lucrarea intitulată Biruit-a Crucea. Scurte consideraXii istoriceasupra Bisericii ortodoxe din Șimand,aparXine părintelui Gabriel Gosta, paro-hul Bisericii ortodoxe din Șimand șidistinsei preotese prof. Carmen-Cor-nelia Gosta. Preocupările monograficelegate de comunitatea ortodoxă dinȘimand ale acestei familii preoXeștisunt concretizate nu doar în monogra-fia de faXă, ci și într-o altă lucraremonografică intitulată Monografiacomunei Șimand, Editura Gutenberg,Arad, 2000.Actuala monografie este o comple-tare și continuare a celei precedent. Înfond, autorii actualizează istoria șidevenirea comunităXii ortodoxe dinȘimand prin informaXii de arhivă și deepocă recent descoperite, dar și aduc lazi informaXii despre această importantăcomunitate din eparhia Aradului.Aceasta într-un moment deosebit pen-tru comunitatea ortodoxă șimăndanăanume, împlinirea a 100 de ani de lamartirica moarte a preoXilor CornelLeucuXa și Cornel Popescu, slujitori aialtarului Bisericii ortodoxe din Șimand.Cartea este prefaXată de către Înalt-preasfinXitul Arhiepiscop Timotei alAradului autentificând astfel, valoareași locul acestei monografii în istoriaecleziastică locală și naXională. De alt-fel, ÎnaltpreasfinXia Sa, subliniazăimportanXa genului monografic în dez-voltarea istoriografiei și a societăXii îngeneral, apreciind laudativ ostenealaautorilor în acest sens. Istoria Șiman-dului evidenXiază locul pe care satul

românesc l-a avut de-a lungul veacu-rilor. PersonalităXile odrăslite „dinpământul Șimandului” adaugă un plusde valoare acestei istorii și deveniriineamului nostru, având în vedere șiAnul Omagial al satului românesc, alpreoXilor, învăXătorilor și primarilorgospodari, concluzionează ierarhulnostru.Cuvântul înainte motivează alc-ătuirea lucrării, subliniind momentelecel mai importante din ultimii 20 deani, corelaXi cu evoluXia societăXii, adu-când în discuXie și momentul come-morativ, cel al împlinirii a 100 de anide la moartea martirică a celor doipreoXi slujitori ai altarului Bisericii dinȘimand. Cartea însumează trei capitolemari, o bibliografie selectivă, precumși un bogat material vizual cuprinzândpoze de epocă dar și din actualitate.Imaginile vizuale, mai ales cele deepocă, vin să sporească valoareamonografiei, bine știind că ele seconstituie în mărturii concrete pentrucercetarea istorică și pentru posteri-tate.Capitolul I prezintă cronologic isto-ria Bisericii din Șimand de la primelemărturii până în zilele noastre, accen-tuând unele moment mai importantedin viaXa comunităXii ortodoxe dinȘimand. Cele trei subcapitole rimeazăcorologic istoria și devenirea acesteicomunităXi, precum și a actualuluilocaș de cult. Primul subcapitol ducefirul istoriei de la primele dovezi alemanifestărilor cu caracter religios peteritoriul comunei Șimand, anume depe vreme dacilor, până în anul 1919,an următor Marii Unirii de la AlbaIulia, un an de încercări și instabilitatepolitică și socială. Se prezintă o înși-ruire a preoXilor slujitori, a evenimen-

telor marcantelegate mai ales dereînnoirea locașuluide cult și de viziteleierarhilor. Tot acestsubcapitol prezintăși legătura pe careepiscopul Iosif Put-nik a avut-o cuȘimandul, precumși legătura primuluiepiscop de neamromân, Nestor Ioa-novici, cu acest loc.Subcapitolul doiprezintă pe largmartiriul celor doipreoXi Cornel Leu-cuXa și CornelPopescu. Este primaprezentare în detaliua acestui nefericiteveniment, prezen-tare care adună,aproape exhaustiv,informaXii din presavremii, studii șilucrări de specialitate. Subcapitolul treiprezintă ultima sută de ani din viaXabisericească a șimăndanilor. Și aici seamintesc preoXii slujitori, de aceastădată, cu ample biografii, renovări șirestaurări ale locașului de cult, eveni-mente bisericești și culturale din viaXaparohiei.Capitolul II, intitulat „Ora de Reli-gie, cale spre Dumnezeu”, prezintărelaXia dintre Biserică și Școală dupăanul 1990, odată cu reintroducerea stu-diului Religie în școli, mai concert,activitatea bogată desfășurată cu copiiiși tineri din Șimand, de către doamnapreoteasă Carmen-Cornelia Gosta,titulara catedrei de Religie ortodoxă

de la Școala generală din Șimand, încolaborarea cu parohia și în special,cu părintele Gabriel Gosta. Frumoasași grăitoarea lor osteneală s-a concre-tizat în amenajarea unui cabinet deReligie, organizarea de excursii șipelerinaje cu tinerii, diverse activităXicu copiii, organizarea de serbări șiconcerte, precum și iniXierea unui grupvocal, care la marile sărbători și eve-nimente mai importante încântă cre-dincioșii parohiei cu diverse cântecereligioase, pricesne și colinde.Capitolul III se intitulează „Ceicare ne reprezintă” și înfăXișează citi-torului biografiile celor mai impor-tante personalităXi care își au obârșia

în comuna Șimand. Majoritatea din-tre cei menXionaXi activează în diverseorașe ale Xării, dar sunt prezentaXi ceicare au activat în Șimand, în specialprofesori, cu o reală contribuXie laeducare și formarea tinerilor dincomună. PersonalităXile odrăslite dinpământul Șimandului se înscriu într-o largă plată de activitate. De la scrii-tori, istorici și critici literali, artiști,profesori, muzicieni, arheologi,medici, până la cadre universitare șiprofesori de teologie.Lucrarea reprezintă o valoroasăcontribuXie la istoria eclesiasticălocală și naXională, o mărturieconcretă despre comunitatea ortodoxăromână din Șimand, un motiv demândrie locală și de continuarea avieXii bisericești și tradiXiilor secularedezvoltate de oamenii acestui loc.Redactarea unei astfel de lucrăriconferă identitate celor care se iden-tifică cu istoria locului, mai ales înlumea dezrădăcinată a zilelor noas-tre. Totodată, cei care au scris isto-ria Șimandului pot constitui reperemorale și sociale, cu atât mai mult,jertfa preoXilor Cornel LeucuXa șiCornel Popescu se constituie într-oadmirabilă și pilduitoare paradigmăspre întărirea conștiinXei ortodoxe șinaXionale. Lor le este dedicatăaceastă monografie care, în timp, seva constitui ca mărturie a importan-tului moment comemorativ de împli-nire a 100 de ani de la jertfa lor.Strădaniile autorilor oferă model delucru și pentru ceilalXi slujitori în alc-ătuirea de monografii atât de necesarereconstituirii istoriei eparhiei Aradu-lui, precum și a Bisericii noastrestrămoșești.Protos. dr. Nicolae M. Tang



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Schitul de la Tămand şi-asărbătorit hramulMarXi, 2 iulie 2019, obştea şi peleri-nii veniţi la Schitul Tămand, au avutbucuria de a-l avea în mijlocul lor peÎnaltpreasfinXitul Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului. Cu acest prilej, Înalt-preasfinţia sa a săvârşit Sfânta Liturghie,înconjurat de un numeros sobor de pre-oXi. Din sobor au făcut parte P. C. PărinteAdrian Zaha protopop al Ineului, proto-singhel Cleopa, stareXul MănăstiriiPortăriXa, Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial și numeroși preoXi dinprotopopiatul Ineu și împrejurimi.Răspunsurile liturghice au fost datede către Corul Parohiei Șilindia condus depărintele Gabriel Streulea.În cuvântul de învăXătură Înaltpreas-finXitul Părinte Timotei a evocat rolulVoievodului Ștefan în apărarea credinXei,fiind numit atlet al creștinătăXii, dar șirolul și legătura bisericii Vlaherne dinConstantinopul în viaXa spiritualităXii orto-doxe române, Biserica din Vlachernefiind așa după cum îi este și etimologia octitorie a Vlachilor sau Românilor dinBizanX.La sfârșitul Sfintei Liturghii preotulpensionar Tiberiu Suciu, slujitor al Schi-tului a mulţumit în numele Stareţei Ser-afima Ciorba, a ostenitoarelor și al cred-incioșilor care vin la slujbele de la acestaşezământ monahal pentru slujire și grijapărintească pe care ÎntâistătătorulEparhiei o are faXă de așezământ și pen-tru bucuria prilejuită de prezenXa sa laslujba hramului.Schitul Tămand a pășit în alunsprezecelea an de existenXăduhovnicească în Protopopiatul Ineu. Afost înfiinXat de către ÎnaltpreasfinXitulPărinte Arhiepiscop Timotei al Araduluiîn anul 2009 și a primit ca Hram peVoievodul Ștefan cel Mare și VeșmântulMaicii Domnului.Slujire arhierească în Parohia ŞimandZiua de 7 iulie, Duminica a treiadupă Rusalii, a însemnat o zi de maresărbătoare pentru credincioșii ParohieiȘimand, Protopopiatul Arad, și aceastadatorită vizitei pe care ÎnaltpreasfinXitulPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului a săvârșit-o în aceastăcomunitate de vrednici credincioşi. Săr-bătoarea a fost prilejuită de împlinirea a260 de ani de la edificarea lăcașului derugăciune precum și de comemorarea a100 de ani de la mutarea în ceruri a celordoi preoXi martiri, Cornel Popescu și Cor-nel LeucuXa, slujitori ai Altarului bisericiidin Șimand.ÎnaltpreasfinXia Sa a răspuns cu multădragoste, ca de fiecare dată, invitaXiei pre-oXilor și credincioșilor din această binecu-vântată parohie din câmpia Aradului, așacum arăta și Preaonoratul Părinte FlaviusPetcuX, protopopul Aradului, în cuvântulde întâmpinare rostit la sosirea ierarhului.După acest moment s-a săvârșit Sfân-ta Liturghie Arhierească, din sobor făcândparte: Preacuviosul Părinte dr. IustinPopovici – Consilier cultural, PărinteleFlavius Petcuţ, protopopul Aradului,Preacuviosul Părinte lect. univ. dr. Nico-lae M. Tang de la Facultatea de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad șifiu al satului, Arhidiacon Dr. TiberiuArdelean – Inspector eparhial, Arhidia-con Florin Sirca – Inspector de Religie încadrul I.Ș.J. Arad, Preot Mirel Dumitru –de la Parohia Chișineu-Criș și coordona-tor al Cercului pastoral Chișineu-Criș,preot Liviu Savulov, Preot GheorgheCâmpan și Preot Cantemir Lipovan – toXitrei pensionari, Preot Mager Aurel de laparohia Nădab, și preoXii din Șimand:Gabriel Gosta, Varga Ioan și Mircea Hur-dea.Cuvântul de învăţătură rostit de cătreÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei a fostintitulat ,,În ascultarea imnului heru-vimic” (pe baza citirilor scripturistice aleduminicii: Rom. 5; Matei 5), stăruindasupra cuvintelor ,,toată grija cealumească, acum, să o lepădăm … Ca pe

Împăratul tuturor să-L primim…”, adicăsă dăm în viaţa creştină întâietate celorduhovniceşti faţă de cele pământeşti,făcând să domnească liniştea sufleteascăîn locul frământărilor legate de câştigareacelor de trebuinţă. Pericopa apostolică,în introducerea celei evanghelice,îndeamnă la fapta cea bună prin credinţă,nădejde şi dragoste, virtuţi teologice, carăspuns la grija lui Dumnezeu pentrulume, arătată mai ales prin jertfirea însăşia Fiului Său, spre viaţă şi mântuire. În cur-sul vremii, slujitorii şi enoriaşii parohieiau dovedit cuvenita pricepere a urmaîndemnul imnului, înscriindu-se astfel cacinstitori ai adevăratelor valori menite săpecetluiască şi pe mai departe cronicalocală, un exemplu în această privinţădând cei doi preoţi (Cornel Popescu şiCornel Leucuţia), care au dat jertfa patri-otică acum 100 de ani, odată cu instau-rarea administraţiei române în aceste părţide ţară. Este şi prilejul de a da mărturiedespre importanţa omagierii satuluiromânesc, cu personalităţile care îl ilus-trează (preoţi, învăţători şi primari gospo-dari), a amintit Chiriarhul nostru.La vremea cuvenită, cei trei preoXi aiParohiei Șimand au fost distinși de cătreÎnaltpreasfinXitul Dr. Timotei după cumurmează: părintele paroh Gabriel Gosta –iconom stavrofor, părintele Ioan Varga șiMircea Hurdea – iconomi.La sfârșitul Sfintei Liturghii s-asăvârșit un parastas întru pomenirea celordoi preoXi martiri Cornel Popescu și Cor-nel LeucuXa.Răspunsurile liturgice au fost oferitede Grupul vocal ,,Trifon Lugojan” al Cat-edralei Arhiepiscopale din Arad, condusde tânărul Marinel Roz.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului – Cetăţean deOnoare al localităţii ŞimandSărbătoarea a continuat apoi cu con-ferirea din partea Consiliului LocalȘimand și a Primăriei Șimand, a titluluide CetăHean de Onoare al localităXii,ÎnaltpreasfinXitului Dr. Timotei Seviciu, însemn de mulXumire pentru toatădragostea părintească pe care a arătat-ode-a lungul arhipăstoririi sale faXă decomuna noastră, faXă de slujitorii Sfântu-lui altar și poporul dreptcredincios, dar șipentru întărirea legăturilor strânse careau existat încă din vechime între CentrulEparhial și Parohia Șimand prinnumeroasele vizite pe care le-a întreprinsîn această parohie.La rândul său, ÎnaltpreasfinXitulPărinte Timotei a înmânat Diploma deapreciere domnului primar al ComuneiȘimand, Liviu-Florin Dema, în semn decinstire pentru sprijinul acordat bisericii șifrumoasa colaborare cu instituXia bis-ericească, mai ales Xinând cont și de con-textul Anului omagial al satului româ-nesc (al preoHilor, învăHătorilor șiprimarilor gospodari), când sunt apreci-ate eforturile administraXiilor locale saucentrale în sprijinirea și propășirea Bis-ericii și a fiilor ei.Tot în acest cadru festiv a avut loclansarea volumului ,,Biruit-a Crucea –Scurte consideraHii istorice asupra bis-ericii din Șimand”dedicată de autori, pr.Gabriel Gosta și prof. Carmen-CorneliaGosta, acestui înălXător moment. Volu-mul, apărut în Editura ArhiepiscopieiAradului, a fost prefaXat de Înaltpreas-finXitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, carea rostit un cuvânt de apreciere la adresaautorilor , memorând și amintirea unoradintre vrednicii înaintași pomeniXi întrepaginile cărXii, dar și a celor care cu multăcinste reprezintă localitatea noastră îndiverse domenii la cel mai înalt nivel,atât în Xară cât și în afara ei.La final părintele paroh GabrielGosta a mulXumit ÎntâistătătoruluiEparhiei pentru că a răspuns invitaXiei,transformând sărbătoarea parohiei într-un moment de reală emoXie și bucurieprin cuvântările de suflet rostite, evocândși câteva aspecte din trecutul istoric alparohiei, pomenind de ctitorirea lăcașu-lui sfânt de către Dimitrie Cernovici laanul 1759, dar și de faptul că Șimandul afost reședinXă temporară pentru unii din

Întâistătătorii eparhiei Aradului, episcopiiIosif Putnik și Nestor Ioanovici. A fostevocată și amintirea celor doi preoXi mar-tiri Cornel Popescu și Cornel LeucuXa darși a altor vrednici înaintași care au slujitAltarul străbun. În semn de aleasăpreXuire pentru toată dragoste și purtareade grijă faXă de Parohia Șimand și faXă defamilia preoXească din Șimand în moddeosebit, ÎnaltpreasfinXitului Părinte Tim-otei i-a fost dăruită o plachetă comemo-rativă precum și un rând de veșmintearhierești. Tot din partea parohiei, cu acestprilej festiv a fost oferită câte o diplomăși un volum din cartea amintită, tuturorpreoXilor prezenXi la această sărbătoare,reprezentanXilor administraXiei locale șicentrale prezenXi, precum și tuturor dis-tinșilor invitaXi, fii ai satului, care au con-tribuit și contribuie prin activitatea des-fășurată, la promovarea localităXii natale.Slujire arhierească şi sfinţirede casă parohială în RevetişDuminica a 4-a după Rusalii a însem-nat o zi de aleasă sărbătoare pentru cred-incioşii Parohiei Revetiș, din cadrul Pro-topopiatului Sebiș. Sărbătoarea de intensătrăire spirituală a fost încununată depoposirea în mijlocul comunităţii paro-hiale a Înaltpreasfinţitului Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.Chiriarhul arădean a fost întâmpinatîn faXa bisericii de Pr. Botea Alexandru,protopopul Sebișului, de domnul primarBurtă Liviu, de numeroși credincioși dinparohie şi din satele învecinate.După sosire, Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie în biserica cu hramul,,Adormirea Maicii Domnului”. Dinsobor au făcut parte Pr. Botea Alexandru,protopopul Sebișului, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial, Pr. parohPop Gheorghe Cristian, Pr. Bej Florin dela Parohia Crocna și Diaconul MoX Aure-lian Iulian.Chiriarhul arădean a rostit un cuvântde învăXătură despre ,,Temere sfântă” (cf.Rom. 6; Matei 8), ca aceea arătată princonştiinţa nevredniciei omeneşti, rapor-tată la milostivirea divină, aşa cum sutaşuldin pericopa evanghelică, cea apostolicăîndemnând la încrederea în dreptatea div-ină şi care priveşte libertatea omeneascăîntărită de harul dumnezeiesc. Credin-ciosul temător de Dumnezeu măsoarălucrarea sa potrivit harului sfânt primit,cunoscând că în acest fel trebuie să aibăcurajul de a făptui cele plăcute lui Dum-nezeu împotriva oricărei piedici, teama înînţelesul respectului faţă de cele sfintefăcând parte din darurile Sfântului Duh,a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.Răspunsurile liturgice au fost date demembrii Grupului vocal ,,Trifon Lugo-jan” al Catedralei Arhiepiscopale dinArad.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop, a hirote-sit întru iconom, pe părintele paroh PopGheorghe Cristian, pentru activitatea pas-toral-misionară desfăşurată în mijloculcredincioşilor pe care îi păstoreşte.Apoi, preotul paroh Pop GheorgheCristian, în cuvântul său, a mulţumitBunului Dumnezeu pentru tot ajutorul şitoate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste comunitatea creştinilordreptmăritori din Revetiș. Apoi, i-amulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Tim-otei pentru purtarea de grijă arătată, pen-tru osteneală şi prezenţă, precum şi pen-tru distincţia oferită, de asemeni amulXumit preoţilor prezenţi și bunilorcredincioși pentru tot ajutorul și jertfelefăcute.După Sfânta Liturghie, Chiriarhul asăvârșit slujba de sfinţire a casei paro-hiale, frumos renovate, şi a vizitatşantierul unde se va ridica capela mortu-ară din Parohia Revetiș.În după-amiaza zilei, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Arhiepiscop a efectuat o viz-ită pastorală la Mănăstirea Roşia, unde aasistat la Slujba Vecerniei.Sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie. Hramul Mănăstirii FeredeuSâmbătă, 20 iulie 2019, credincioșiidin toată Podgoria Aradului au participat

într-un număr impresionant la hramulMănăstirii Feredeu care şi-a cinstit ocroti-torul pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul.Sfânta Liturghie a fost oficiată de cătreÎnaltpreasfinXitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de unales sobor de preoXi şi diaconi.Între aceștia îi amintim în moddeosebit pe Părintele Arhim. IlarionTăucean, stareXul Mănăstirii Feredeu,Arhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial la Arhiepiscopia Aradului, Părin-tele Mercea Nelu, protopopul Lipovei.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhu-lui nostru a fost despre tema ,,Profeţia înistoria sfântă” (cf. Iacob 5; Lc. 4),vorbind despre faptul că prorocii aveau oformare aparte, o adevărată şcoală ce îşiarăta menirea mai ales la vremuri derăscruce, îndemnând pe credincioşi laurmarea preceptelor divine. Profeţiiamintiţi în Sfânta Scriptură condamnauprofeţia falsă, pe temeiul revelaţiei saudescoperirii dumnezeieşti, un exempluîn acest sens şi Sfântul Proroc Ilie care s-a afirmat îndeosebi prin restaurarea cul-tului înaintaşilor adus adevăratului Dum-nezeu, înfierând pe profeţii mincinoşi aiidolatriei. Eu au profeţia adevărată, atât acelor care au lăsat scrieri cât şi a celor careau rămas înscrişi în biblii, cu propovă-duirea lor au garantat respectarea LegiiSfinte în aşteptarea harului întăritor sprebiruirea răului şi asigurarea mântuirii, asubliniat Înaltpreasfinţia Sa.La final, părintele arhimandrit IlarionTăucean a mulXumit în mod deosebitÎnaltpresfinXitului Părinte Timotei pentrufaptul că a ales să fie prezent la hramulMănăstirii Feredeu, precum şi tuturor pre-oţilor şi credincioşilor prezenţi, după careau fost invitaXi cu toţii la o agapă creștină.Slujire arhierească şi binecu-vântare de lucrări în Parohia CuiedÎn Duminica a 5-a după Rusalii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a poposit în mijloculcredincioşilor din Parohia Cuied, Pro-topopiatul Sebiş, spre a sfinţi troiXa aflatăîn curtea bisericii și a binecuvântalucrările săvârşite la biserica parohială cuHramul ,,Sfântul Ierarh Vasile cel Mare”.Chiriarhul a fost întâmpinat în faXabisericii de protopopul locului și preoXiidin vecinătate și de copilași îmbrăcaţi înport naţional.După sfinţirea troiXei și a lucrărilor dereînnoire a bisericii, Înaltpreasfinţia sa asăvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie, înconjurat de un însemnatsobor de preoţi.Din sobor au făcut parte: Pr. SilviuFaur, Consilier administrativ-bisericesc,Pr. Alexandru Botea, Protopopul Sebișu-lui, Pr. Teodor Faur din Parohia AradulNou, Pr. Ioan Daşcău (pensionar), Pr.ȘtefăniXă Muţ din Parohia Seleuş, Pr.Vasile Coşeri din Parohia Paulian, Pr.Doru Măriuţă din Parohia Camna, Pr.Vlad Sergiu din Parohia Firiteaz, Pr.Paroh Bogdan Coșeri, Arhid. Dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial și DiaconMoX Aurelian Iulian.Cuvântul de învăXătură al Chiriarhu-lui a fost pus sub titlul ,,ÎndreptăHire șimântuire” (cf. Rom. 10; Matei 8), în ace-lași scop al dobândirii răsplătirii cerești,subliniind legătura dintre credinXă și măr-turisire, adică cea care pornește din inimăși se exprimă prin cuvânt, adăugând șifapta bună, aceasta însăși dovedind road-ele încrederii în puterea harului șiîmplinirea dreptăXii. Cu referire lalucrările împlinite la biserica parohială,ÎnaltpreasfinXia Sa a spus că acestea aratămodul în care enoriașii au înXeles să măr-turisească strădania depusă spre câști-garea mântuirii.Răspunsurile liturgice au fost date degrupul ,,Trifon Lugojan” al CatedraleiArhiepiscopale  din Arad, condus de teo-logul Marinel Roz.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei,a oferit un Hrisov de mulXumire șiapreciere, Părintelui Lucian-BogdanCoșeri, pentru activitatea pastoral-mision-ară desfăşurată în mijlocul credincioşilorpe care îi păstoreşte.În încheiere, părintele paroh CoșeriBogdan a adus cuvenitele mulţumiri, întâi

de toate Bunului Dumnezeu pentrudarurile revărsate, ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei pentruacceptarea invitaXiei și dragostea părin-tească, credincioşilor care l-au spijinit înfrumoasele lucrări de renovare la biserică,preoţilor prezenţi, autorităţilor locale, pre-cum şi bunilor credincioşi prezenţi laaceastă sărbătoare a parohiei.Protopopul Ioan Oprea comemoraat la Parohia Timişoara-FabricÎn Duminica a VI-a după Rusalii, labiserica cu hramurile Sf. Proroc Ilie șiSf. Ierarh Spiridon al Trimitundei dinTimișoara – Fabric, a avut loc evocareaprotopopului Ioan Oprea, cleric bănăXean,participant la Marea Unirea de la AlbaIulia din 1918. Evenimentele dedicateCentenarului Banatului.Un secol de administraXie româ -nească la fruntaliile României, au debu-tat cu Sfânta Liturghie arhierească ofici-ată de ÎnaltpreasfinXitul Părinte Ioan,Arhiepiscopul Timișoarei și MitropolitulBanatului, de ÎnaltpreasfinXitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului și dePreasfinXitul Părinte Daniil Stoenescu, depr. Ionel Popescu, vicar eparhial, de pr.Paroh Cosmin PanXuru și clericii parohiei,precum și de alXi clerici invitaXi din Patri-arhia Română.Cuvântul de tâlcuire a pericopeievanghelice din această duminică a fostrostit de PreasfinXitul Părinte Daniil, carea evidenXiat dragostea lui Hristos Dum-nezeu pentru cei aflaXi în suferinXă tru-pească și sufletească. Răspunsurile litur-gice au fost date de corul ParohieiTimișoara-Fabric. De asemenea, Părin-tele Mitropolit Ioan l-a invitat pe Înalt-preasfinXitul Părinte Timotei săistorisească credincioșilor prezenXi câte-va întâmplări, pe care chiriarhul arădean,născut în această parohie, le-a avut cuprotopopul Ioan Oprea, un preot atașat deBiserica românească și promotor al val-orilor naXional-românești pe care le insu-fla tinerilor din acea vreme.După săvârșirea Sfintei Liturghii, ier-arhii, oficialităXile locale și judeXene șicredincioșii au ieșit în curtea bisericiiparohiale, unde a avut loc dezvelirea bus-tului protopopului Ioan Oprea, lucrare asculptorului timișorean Aurel GheorgheArdeleanu. Dezvelirea bustului a fostrealizată de către Părintele Mitropolit Ioanși de către dl. Nicolae Robu, PrimarulMunicipiului Timișoara; apoi slujba desfinXire a fost săvârșită de către ChiriarhulBanatului.Protopopul Ioan Oprea este cel carepe data de 3 august 1919 a oficiat slujbade Te Deum la intrarea armatei române înTimișoara, ceea ce a marcat instalareaadministraXiei românești în această partede Xară.
AGENDA PREASFINNITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Sfântul Ştefan cel Maresărbătorit la Mănăstirea DobreştiAstăzi, 2 iulie, Mănăstirea Dobrești aîmbrăcat haine de sărbătoare prinprăznuirea unuia dintre ocrotitori, peSfântul Voievod Ștefan cel Mare.Cu binecuvântarea ÎnltpreasfinXitu-lui Părinte Ioan, Arhiepiscopul Tim-ișoarei și Mitropolitul Banatului, laaceastă bucurie duhovnicească a luatparte PreasfinXitul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop-vicar al ArhiepiscopieiAradului, care a oficiat Sfânta Liturghiela demisolul mănăstirii.Din soborul preoXilor slujitori au făcutparte protosingel Matei Buliga, stareXulMănăstirii Dobrești, arhim. ClimentVântu, stareXul Mănăstirii Săraca, pr. Pro-topop Ioan Cerbu din ProtopopiatulLugoj, precum și alXi preoXi și diaconislujitori.La slujbă au luat parte autorităXilocale, reprezentanXi ai AsociaXiei Ștefancel Mare și credincioși din comuneleînvecinate. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5În cuvântul de învăXătură PreasfinXi-tul Părinte Emilian a evidenXiat figuraluminoasă a Sfântului Ștefan, care prinviaXa sa și râvna pentru Hristos a ctitoritnumeroase biserici, multe dintre ele dăin-uind până azi. De asemenea, Sf. Ștefan afost un bun credincios al Bisericii, unapărător al credinXei creștine în vremuritulburi ale istoriei și un mărturisitor alcredinXei ortodoxe.Mănăstirea Dobrești este ctitorie aPreafericitului Părinte Daniel și are caocrotitori pe Sf. Parascheva, Sf. IlieTesviteanul și pe Sf. Ștefan cel Mare.La 23 octombrie 2005 a fost pusăpiatra de temelie a mănăstirii și au fostdemarate demersurile necesare realizăriiacestui proiect, un ansamblu mănăstiresccu demisol, casă monahală, clopotniXă șianexe gospodărești.Arhitectura este una specifică stiluluimonahal moldovenesc. Lucrările de picturăse află în derulare, iar planul iconograficeste inspirat din iconografia renumitelorbiserici din Nordul Bucovinei. Tehnicafolosită este a fresco în stil bizantin. Biserica are o lungime de 39,30 m,lăXime la abside de 18 m, lăXimea la cor-pul bisericii de 9,60 m, iar înălXimea pânăla vârful crucii de pe turlă de 44,00 m.Slujire arhierească la Catedrala Veche din AradÎn Duminica a 6-a după Rusalii (avindecării slăbănogului din Capernaum),PreasfinXitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui a săvârşit slujba Sfintei Liturghii înBiserica „Nașterea Sfântului Ioan Boteză-torul” din Arad.Alături de Preasfinţia Sa au slujit şiPr. paroh Traian Micoroi, Pr. Prof. Dr.Ioan Tulcan, Pr. Dr. Ioan Lazăr, cadredidactice la Facultatea de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, Arhid.Viorel Herlo, Diac. Liviu Bisorca.În cuvântul de învăXătură, Ierarhul a tâlcuitpericopa evanghelică de la Matei, cap. 9,în care se vorbeşte despre vindecareaslăbănogului din Capernaum, care fuseseadus la Mântuitorul de patru bărbaţi cred-incioşi. Hristos i-a vindecat trupul după cemai întâi i-a vindecat sufletul, iertându-ipăcatele. Preasfinţia Sa a subliniat căiertarea păcatelor este un dar de la Dum-nezeu ce se acordă omului conştient căeste păcătos şi îi pare rău că a păcătuit.Păcatul împovărează sufletul care nu-şigăseşte liniştea şi vindecarea dacă nuprimeşte iertare. Iertarea păcatelor estenecesară nouă tuturor, pentru că iertat depăcate sufletul devine sănătos şi poate săse mântuiască. ,,Dacă mărturisimpăcatele noastre, El este credincios şidrept, ca să ne ierte păcatele şi să necurăţească pe noi de toată nedreptatea”(I Ioan 1, 9), spune Sfântul Apostol şiEvanghelist Ioan. Referindu-se la faptafăcută de cei patru bărbaţi, Ierarhul a spuscă ,,inima bună a celor patru prieteni aislăbănogului din Evanghelia de astăzi avăzut-o și Mântuitorul, iar răspunsul datbunătăSii lor a fost iertarea păcatelor șitămăduirea trupească a prietenului lor”.La momentul rânduit, mulţi credin-cioşi, mai ales tineri, s-au împărtăşit cutrupul şi Sângele Mântuitorului.Răspunsurile liturgice au fost date deCorul mixt al Catedralei Vechi, dirijat deconf.univ.dr. Mircea Buta.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Masa Bucuriei în satul DumbravaMarţi, 2 iulie 2019, cu binecu-vântarea și purtarea de grijă a Înaltpreas-finXitului Părinte Timotei ArhiepiscopulAradului, s-a derulat proiectul naXional„Masa Bucuriei” în Parohia Budești, FiliaDumbrava, Protopopiatul Sebiș.În cadrulacestui proiect derulat de către PatriarhiaRomână și Selgros Cash & Carry, lanivelul fiecărei eparhii, parohiile micibeneficiază de produse alimentare spre afi distribuite persoanelor și familiilornevoiașe.În cadrul acestui proiect au primit ali-mente un număr de 25 de familii nevoiașe

din parohia noastră. ToXi credincioșii s-aubucurat de darurile primite mulXuminddin toată inima Arhiepiscopiei Araduluipentru purtarea de grijă pe care o mani-festă prin activităXile social filantropice.Instalare de preot în ParohiaGrăniceriDuminica a treia după Rusalii a con-stituit pentru credincioşii parohieiGrăniceri, Protopopiatul Arad, un prilejde mare bucurie duhovnicească şi unmoment pastoral de o importanţă aparte,prilejuit de instalarea noului păstor desuflete pentru această parohie.Parohia Grăniceri a devenit vacanţăîn urmă cu câteva luni prin decesul părin-telui Aurel Faur, care a slujit în aceastăparohie vreme de câţiva zeci de ani.În urma concursului organizat deArhiepiscopia Aradului pentru ocupareapostului de preot paroh al acestei parohii,a fost desemnat părintele Adinel Popovi-ci, din parohia Baru Mare, judeţul Hune-doara.La orele după-amiezii, în bisericaparohială din Grăniceri, în prezenţa ofi-cialităţilor centrale şi locale şi anumeroşilor credincioşi prezenţi, a avutloc ceremonia de instalare, oficiată dePreacucernicul părinte Flavius Petcut,protopopul Aradului.Momentul festiv a debutat prinoficierea slujbei de vecernie sub protiapărintelui protopop Flavius Petcut, decătre un sobor numeros de preoţi din Cer-cul pastoral-misionar Chişineu-Criş,coordonat din încredinţarea Inaltpreas-fintitului Părinte Arhiepiscop Timotei decătre preotul Daniel-Mirel Dumitru, de laparohia Chişineu-Criş I, la care s-au adău-gat şi alţi preoţi invitaţi ai părintelui nouinstalat.După otpustul vecerniei a avut locoficiul de instalare. Părintele protopop aînmânat părintelui Adinel Popovici Sfân-ta Evanghelie, Sfânta Cruce şi cheile bis-ericii, însoţind fiecare din aceste gesturisimbolice cu un cuvânt adecvat prin carea subliniat legătura dintre aceste treilucruri amintite şi lucrarea de pastoratie aunui preot în parohia ce i-a fost încred-inţată. În finalul cuvântului sau, părinteleprotopop l-a felicitat pe noul pastor alparohiei Grăniceri urându-i succes în pas-toratie şi i-a îndemnat pe credincioşiiparohiei să-l primească cu bucurie penoul lor pastor şi să-l sprijine în toatelucrările pe care le va întreprinde pentrubunul mers al parohiei.Din partea conducerii localităţii, aluat apoi cuvântul domnul primar alcomunei Grăniceri, exprimând bucuriaîntregii localităţi pentru investirea nouluipreot şi asigurându-l pe acesta de întreg-ul său sprijin.A luat apoi cuvântul şi domnul pri-mar al localităţii Baru Mare, care a fost şidansul prezent la această manifestare,fiind însoţit de un grup de peste 150 decredincioşi din parohiile păstorite anteri-or de părintele Adinel şi care au dorit săfie alături de cel care le-a fost pastor laacest moment solemn din viaţapreacucerniciei sale.În încheiere, părintele Adinel Popovi-ci a făcut o scurtă prezentare a activităţiisale preoţeşti desfăşurată în parohiile ante-rioare, după cum urmează: cinci bisericirestaurate, doua case parohiale renovateşi trei monumente închinate Eroilor Nea-mului, lucrări pentru care părintele a fostdistins de către Preasfinţitul Părinte Gurie,Episcopul Devei şi Hunedoarei, cu titlulde iconom stavrofor.Părintele Adinel a adus apoi cuven-itele mulţumiri adresate ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei, părinteluiprotopop, celorlalţi preoţi prezenţi, oficia -lităţilor şi tuturor credincioşilor prezenţi.Seara s-a încheiat cu o agapă frăţeascăla Căminul cultural din localitate.Părintele Adinel Popovici este orig-inar din comună Bârzava, judeţul Arad;este absolvent al Seminarului TeologicOrtodox Liceal din Arad-2003 şi al Facultăţii de Teologie din Arad-2007.Examen de licenţă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradÎn zilele de 8 și 9 iulie 2019 s-adesfășurat examenul de licenXă la Fac-

ultatea de Teologie Ortodoxă ”IlarionV. Felea”, din cadrul UniversităXii”Aurel Vlaicu” din Arad.La această sesiune s-au înscris can-didaXi din promoXia curentă și din pro-moXia anterioară. Aceștia au susXinut,conform Metodologiei de examen,două probe orale, una la disciplinaTeologie Dogmatică și o probă de spe-cialitate. Acestor două probe le-a urmatsusXinerea lucrării de licenXă în faXaComisiei, precum și depunereajurământului, săvârșită în Capela Fac-ultăXii de Teologie, în prezenXa Înalt-preasfinXitul Părinte dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului.În cuvântul său, părinte decanCristinel Ioja, a mulXumit Înaltpreas-finXiei Sale pentru prezenXa Sa la acesteveniment important din viaXa Fac-ultăXii de Teologie din Arad, evidenXi-ind faptul că ” această școală teologicăîncearcă și reușește să imprime înmintea și inima studenXilor și absol-venXilor valorile perene ale EvanghelieiDomnului Iisus Hristos, păstrate și pro-movate de Biserica Ortodoxăromânească strămoșească, prin careaceștia să poată răspunde la provocărilecu care se confruntă astăzi parohiileurbane și rurale”. Totodată, sfinXia sa amulXumit colegilor profesori pentruîntreaga osteneală depusă în devenireaștiinXifică și spirituală a acestor absol-venXi, invitându-i pe noii licenXiaXi să-șidesăvârșească studiile, la cursurile demasterat oferite de Facultatea arădeană.ÎnaltpreasfinXia Sa a felicitat Facul-tatea și pe absolvenXii ei pentru rezultateobXinute pe parcursul anilor de studiiprecum și la acest examen de licenXă,exprimându-și nădejdea că ”toată oste-neala depusă de către profesorii Teolo-giei arădene, alături de studenXi, va rodicu frumoase rezultate în via Bisericii”.Mai departe, ÎPS Timotei a amintit demoștenirea istorică a parohiilor noastre,de la sate și de la orașe, care ”vă dămărturie de preoXi vrednici ce au păs-torit în vremuri potrivnice. Lor trebuiesă le urmaXi exemplul și să le continu-aXi munca”.Examen de disertaţie la Facultatea de TeologieOrtodoxă din AradÎn ziua de 10 iulie 2019 a avut locsusXinerea examenului de disertaXiepentru cele două programe masteraleale FacultăXii de Teologie Ortodoxă”Ilarion V. Felea” din Arad: PastoraSieși viaSă liturgică, respectiv Doctrină șicultură creștină.Conform Metodologiei de exam-en, absolvenXii acestor cursuri masteraleau întocmit, în prealabil, și au prezen-tat în faXa Comis lucrări știinXifice încare au abordat diverse teme teologicede actualitate, rod al cercetărilor între-prinse de-a lungul celor doi ani destudii. Conform hotărârilor Sinodale,toXi absolvenXii care au promovat acestexamen au depus jurământul în capelaFacultăXii de Teologie din Arad.Cu această ocazie, în prezenXa Înalt-preasfinXitului Părinte dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, părinteledecan, profesor dr. Cristinel Ioja, aadresat un cuvânt de mulXumire Înalt-preasfinXiei Sale pentru prezenXă și pen-tru susXinerea activităXilor ce se des-fășoară în Facultatea de Teologie dinArad. Totodată, sfinXia sa i-a felicitat peabsolvenXi pentru întreaga lor activitatedepusă în cadrul studiilor masteraleprecum și în elaborarea lucrărilor dedizertaXie prezentate, toate acestea con-stituindu-se într-un bun fundament pen-tru continuarea studiilor la nivelul școl-ii doctorale din facultate arădeană. Învirtutea jurământului depus de cătreabsolvenXi, a precizat părintele decan,se desprind cel puXin două principiicălăuzitoare în viaXă: “ascultarea faXăde ierarhia bisericească, la care seadaugă apărarea și promovarea bunuluinume al acestei școli teologice, cu ovechime de aproape două veacuri”.Cuvinte de mulXumire le-au fostadresate și cadrelor didactice care aufost implicate în procesul academic,îndrumându-i atent pe cursanXii de la

programele masterale.ÎnaltpreasfinXia Sa i-a felicitat, larându-i, pe absolvenXi, subliniind căprezenXa si lucrarea lor academică aducun plus de valoare prestigioasei Fac-ultăXi de Teologie din Arad, nu numaipe plan local ci și în locurile unde aceș-tia își desfășoară activitatea. Ierarhulle-a adresat și binecuvântareaarhierească pentru ca tot ceea ce auacumulat să poată fi valorificat cu spor,spre propășirea Bisericii noastre.Promovare academică în cadrul Facultăţii de TeologieOrtodoxă din AradÎn ziua de 11 iulie 2019 a avut locconcursul de promovare pentru ocu-parea postului de lector universitar ladisciplina Muzică bisericească și ritual,Ansamblu coral și Practică liturgică dinStatul de funcXiuni al FacultăXii deTeologie Ortodoxă din cadrul Univer-sităXii „Aurel Vlaicu” din Arad. Laacest concurs s-a înscris un singur can-didat: Arhid. Asist. Univ. Dr. Paul-Tiberiu Ardelean. Comisia de exam-inare a fost formată din Pr. Prof. Dr.Univ. Cristinel Ioja (Preşedinte), Pr.Conf. Univ. Dr. Mihai Brie (Universi-tatea din Oradea), Pr. Conf. Univ. Dr.Lucian Farcaşiu, Pr. Prof. Univ. Dr.Constantin Rus şi Pr. Conf. Univ. Dr.Caius CuXaru.Conform metodologiei de con-curs, a avut loc susţinerea unei prelegeripublice de către candidat, în prezenXastudenXilor, selectată de Comisie, cutitlul: ConSinutul melodic al glasului alVIII-lea. Analiză, structură: însuși glas,stihoavnă și tropar. Această prelegere,care a durat 45 de minute, a fost urmatăde întrebări şi răspunsuri cu referire latema expusă. După aceasta, în prezenţaComisiei de examinare, a Înaltpreas-finXitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, precum şi acadrelor didactice şi a numeroşi stu-denţi din Facultatea de Teologie, can-didatul a susţinut Planul de dezvoltarea carierei academice. În cadrul acesteisecţiuni a examenului, candidatul aprezentat cele mai importante con-tribuţii ştiinţifice realizate până laaceastă dată, concretizate în cărXi deunic autor, precum şi studii, articole şialte diverse contribuţii academice.Președintele comisiei, Pr. Prof.Univ. Dr. Cristinel Ioja, a salutatprezenXa chiriarhului, evocând bucuriacadrelor didactice pentru acest bunprilej prin care, în continuarea mani-festărilor academice din zilele prece-dente, prin susXinerea lucrărilor delicenXă și disertaXie de către studenXii șimasteranzii teologi, a putut fi realizatacum un astfel de eveniment. PărinteleDecan a făcut o sintetică prezentare aFacultăţii din punct de vedere academ-ic-ştiinţific şi misionar-cultural, evi-denţiind rolul ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei în dezvoltarea Fac-ultăţii arădene.Părintele candidat, Arhid. Asist.Univ. Dr. Paul-Tiberiu Ardelean și-aprezentat contribuţiile ştiinţifice real-izate şi a creionat perspectivelecercetării pentru viitor, precum şimodul în care va înţelege să-şi des-făşoare activitatea didactică şi forma-tivă în Facultatea de Teologie din Arad.A urmat sesiunea de aprecieri dinpartea comisiei, cu privire la temeledezbătute şi la modul în care candidat-ul şi-a prezentat perspectivele cercetăriişi ale activităţii didactice. Toate acesteaau fost încununate cu un cuvânt debinecuvântare și apreciere la adresacandidatului, din partea ÎnaltpreasfinXi-tului Părinte Arhiepiscop Timotei.După încheierea sesiunii deaprecieri, Comisia a deliberat cu notamaximă prestaXia academică şi întrea-ga activitate de până acum a Părin-telui Dr. Tiberiu Ardelean, președin-tele Comisiei felicitându-l pentrususXinerea cu succes a acestui concurs,urmând ca, pe baza validării acestorrezultate să devină, începând cu noulan universitar, lector universitar titularal FacultăXii de Teologie Ortodoxă dinArad.

Festivalul Românilor de Pretutindeni, ediţia a XI-aSâmbătă seara, 13 iulie 2019, cubinecuvântarea şi în prezenţa Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, în curtea bisericii Paro-hiei Arad-Grădişte I, s-a desfăşurat ceade-a XI-a ediţie a FestivaluluiRomânilor de Pretutindeni, organizat decătre Părintele paroh Mihai-OctavianBlaj.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei aurat bun venit tuturor românilor de pestehotare şi a felicitat pe părintele organi-zator care se sileşte ca-n fiecare an, înaceste părţi ale Aradului, să-i adune peromânii din afara graniţelor pentru a sebucura, trăi şi gândi româneşte. Deasemenea, Chiriarhul a amintit faptul căanul acesta festivalul se întruneşte subcoordonatele omagierii satului româ-nesc în Patriarhia Română, punând învaloare frumoasele tradiţii păstrate cusfinţenie de românii de pretutindeni.Alături de Chiriarhul locului au fostprezente şi au adresat cuvinte deapreciere şi felicitare, oficialităţile locale:domnul Călin Bibarţ, primarul Araduluişi domnul Sergiu Bîlcea, vicepreşedin-tele Consiliului Judeţean Arad.Pe scenă, după intonarea Imnului deStat al României, au urcat, după cumurmează:– Corul ,,Unirea Grădișteană” alparohiei Arad Grădiște 1, condus deprof. Corina Teuca– Grupul coral al Centrului devârstnici de pe str. Ardealului din cadrulDGASPC Arad, coordonator dna ElenaTruS– Ansamblul ,,Hora HoriSa” dinChișinău– Ansamblul ,,Deli Jovan” din satulRârnaica, Valea Timocului, Serbia,coordonator dna Anca Ionovici– Ansamblul ,,Bucuria” din Bucovina– ,,Rapsozii Zărandului”– Invitat special: Madriana DeacScopul acestui eveniment este acelade a crea legături între românii din jurulgraniXelor României, de cunoaștere avieXii cotidiene și problemelor cu care seconfruntă, a drepturilor și libertăXilor pecare le au de manifestare a identităXiinaXionale, în Xările de unde provin. Un altscop al Festivalului a fost prezentareafrumuseXii folclorului românesc de ori-unde ar trăi românii.Evenimentul a fost sprijinit de Con-siliul Judeţean Arad şi Centrul CulturalJudeţean Arad.Nedeea Ţării HălmagiuluiÎn data de 14 iulie, în acest an, cu osăptămână înainte de Târgul de fete dela Găina, precum se știe în această zonă,are loc Nedeea Wării Hălmagiului.Aceasta a fost așteptată de toXi locuitoriiacestui Xinut.Debutul acestui eveniment a începutcu drumul de la biserică până în centrulcomunei noastre a unui alai format detinerii din Hălmagiu îmbrăcaXi în cos-tume populare, apoi de preoXi din Comu-na Hălmagiu îmbrăcaXi în veșminte albe,de Domnul Primar al Comunei, DomnulViceprimar, îmbrăcaXi de asemenea înstil popular.În momentul ajungerii pe scena fru-mos pregătită, s-a continuat cu untedeum de mulXumire. Din sobor a făcutparte PC Pr. Paroh Bacoș Cristian de laParohia Hălmagiu, PC Pr. Bulea Mihaide la Parohia Bănești, PC Pr. ȘerbanAdrian de la Parohia Poenari și PC Pr.Zadic Andrei de la Parohia Brusturi.Apoi a fost rostit un înălXător cuvânt deînvăXătură de către PC Pr. Șerban Adri-an de la Parohia Poenari și mulXumireaDomnului Primar Woca Adrian pentrutoXi cei prezenXi la eveniment.S-a continuat cu un frumos specta-col care îi îmbucură pe toXi locuitoriiacestor ţinuturi.Instalarea noului preot în Parohia CăpruţaZiua de 14 Iulie fost o zi cu o însem-nătate deosebită pentru credincioșiiparohiei CăpruXa, aceștia primindu-șinoul păstor sufletesc, în persoana părin-telui Lulaș Dan-Ioan.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6La ceasul de slujbă al Vecerniei înBiserica parohială din CăpruXa a fost ofi-ciat Acatistul Domnului Nostru IisusHristos de un sobor de preoXi din Pro-topopiatul Lipova avându-i ca reprezen-tanXi de seamă pe părintele protopop Mer-cea Nelu împreună cu părintelecoordonator de cerc pastoral misionarUngur Daniel de la parohia Păuliș, alăturide ceilalXi preoXi au facut parte și preoXiiCicirean Dorin, Stratulat Marius-Cristinelși Sucigan Cosmin foști slujitori ai Altaru-lui din CăpruXa, cel din urmă păstorindbiserica vreme de aproape 5 ani. Lafinalul slujbei, din binecuvântarea ÎnaltPreasfinXitului Părinte Timotei, Arhiepis-cop al Aradului, părintele Mercea Nelu,Protopopul Lipovei, a oficiat instalareatânărului preot, ca paroh al acestei paro-hii. Acesta i-a înmânat noului preot Sfân-ta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheia bis-ericii, evidenXiind simbolismul acestorapentru cel căruia se încredinXează.Dintre oaspeXii de seamă ai parohieiCăpruXa a făcut parte părintele profesoruniversitar doctor Constanin Rus, fiu alsatului, care în cuvîntul sfinXiei sale a mar-cat perioada de slujire a preoXilor din paro-hia CăpruXa din secolul XVIII până înzilele noastre evidenXiind și existenXa unuicor care da răspunsurile la SfântaLiturghie pe note scrise de Ioan Vidu.Noul preot al parohiei CăpruXa, a adusmulXumire lui Dumnezeu pentru învred-nicirea de a fi hirotonit preot și pentrutoate binefacerile revărsate asupra sa șiasupra familiei sale, a mulXumitdeopotrivă Înalt PreasfinXitului PărinteTimotei pentru frumoasa misiune de a fipăstor sufletesc al credincioșilor din paro-hia încredinXată spre păstorire. AlesemulXumiri au fost aduse atât preoXilor careau desfășurat activitatea de păstori ai paro-hiei CăpruXa cît și celorlalXi preoXi care audat răspuns invitaXiei sale, nu în ultimulrând a adresat un cuvînt de mulXumire șimembrilor consiliului parohial și tuturorcelor care au contribuit la buna organizareși desfășurare a instalării sale ca preot.MulXumiri au fost aduse și Preaono-ratului Părinte Protopop, preoXilor sluji-tori, reprezentanXilor oficialităXilor localeprecum și tuturor cedincioșilor prezenXi laacest eveniment important al întregiicomunităXi din parohia încredinXată, pre-cum și numeroșilor credincioși din local-itaXile JuliXa și Nicolae Bălcescu, care aufost alături de noul preot și familia aces-tuia. Un emoXionant cuvânt de mulXumire,a fost adus de către Părintele paroh,părinXilor și bunicilor săi, evidenXiind căprin dragostea lor faXă de Hristos și prinsacrificiile lor, a ajuns sa fie astazi un slu-jitor al Domnului, propovăduitor alEvangheliei lui Hristos.La final, toXi cei prezenXi, au luat partela o agapă creștinească pregatită cu acestprilej.Seminarii educativ-preventivederulate la LipovaÎn cadrul Compartimentului JudeXeande Analiză și Prevenire a CriminalităXii s-au derulat în aceste zile seminarii educa-tiv-preventive la CTF Lipova. Acesteîntâlniri cadru cu tinerii și copii rezidenXiai Casei Robert Blum-CTF Lipova s-audesfășurat pe linia prevenirii delicvenXeijuvenile și victimizării minorilor, a vio-lenXei fizice și verbale, precum și pe liniaprevenirii consumului de substanXeinterzise.Un accent deosebit al discuXiilor aconstituit cunoașterea profilului psiho-logic-moral al copiilor care ajung vic-time ale acestor provocări contemporane.Activitatea a fost coordonată de domnulTocan Ciprian (Agent șef, din cadrul IPJArad), de inspector Tiriteu Cătălin(DGASPC Arad) și Arhim. Conf. Univ.Teofan Mada, cu binecuvântarea Înalt-preasfinXitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului.ÎPS Părinte Timotei a participat la cea de-a douaediţie a Galei de Muzică Corală ,,Cantarad”Sâmbătă, 20 iulie 2019, începând cuora 18, în Sala Mare a Filarmonicii de StatArad, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,

Arhiepiscopul Aradului, a participat lacea de-a doua ediXie a Galei de muzicăcorală „Cantarad”.Evenimentul, organizat de AsocaXiaCulturală „Cantarad”, parte a proiectului„Aradul cântă”, a adus pe scenă un invi-tat special: Corul Canticum din București,dirijat de Răzvan Rădos.Concertul a fost ca o încununare acelor 6 zile de workshop de interpretarecorală, care a avut loc în perioada 14-19iulie 2019, și care a debutat cu o repetiXiecu public la Festivalul Producătorilor dinLivada. În cadrul workshop-ului susXinutde dirijorul Răzvan Rădos, participanXii,cu vârsta cuprinsă între 15 și 65 de ani șiocupaXii diverse (elevi, cadre didactice,teologi, medici și poliXiști), au identificataspecte noi legate de tehnica vocală șiinterpretativă specifică muzicii corale șiau învăXat stilistica pieselor, respectivacordajul. S-a pus accent pe perspectivaludică, pe abordarea „învăXare prin joc”,publicul doritor de a asimila tehnici coraleavând parte și de momente de relaxareprin muzică, propuse de Răzvan Rădos-dirijorul Corului de Copii Radio, a Coru-lui Canticum din București, dar și Dirijor-Fondator al Corului Regal.La finalul evenimentului, doamnaDaniela Măluţan, preşedintele AsociaţieiCulturale ,,Cantarad”, a oferit câte oDiplomă de Excelenţă tuturor celor careau susţinut activităţile desfăşurate de aso-ciaţie. Din partea Arhiepiscopiei Aradu-lui au primit Diplome de Excelenţă Înalt-preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, PreasfinţitulPărinte Dr. Emilian Crişanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului şi Pro-tosinghel Dr. Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Aradului.Chiriarhul arădean, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, în numele tuturor celorpremiaţi şi a participanţilor, a felicitatorganizatorii evenimentului, pe membriicelor două coruri dimpreună cu dirijoriilor, pentru frumoasa interpretare apieselor. În mod deosebit a salutatprezenţa dirijorului Răzvan Rădos, care afondat şi condus numeroase formaţiicorale din România, şi care este preocu-pat de promovarea muzicii vocale maipuţin cunoscute, după cum reiese şi dinrecentul interviu publicat în Ziarul Lumi-na (https://ziarullumina.ro/interviu/arta-corala-traverseaza-o-perioada-de-tranzitie-146146.html).Co-organizatorii evenimentului dinaceastă seară au fost: Centrul Municipalde Cultură Arad, Arhiepiscopia Araduluiși Colegiul NaXional „Preparandia Dim-itrie Wichindeal” Arad.Sărbătoarea secerişului în Parohia MănăşturDuminică, 21 iulie 2019, în satulMănăștur, Comuna Vinga, Protopopiat-ul Arad, a avut loc cea de-a doua ediţie aSărbătorii Secerișului. Acest eveniment afost organizat de către Primăria Vinga,prin domnul primar Ioan-Sorin Negrei încolaborare cu părintele Nicolae Ursu șicredincioșii parohiei.Sărbătoarea a debutat la ora 16:00, înbiserica parohială cu hramul „SfântaCuvioasă Parascheva”, săvârșindu-se slu-jba Vecerniei de către un sobor de preoţi,avându-l în frunte pe Preacuviosul PărinteIustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, după care s-aucitit și rugăciunile de binecuvântarea aroadelor celor noi.La sfârşitul slujbei, Părintele IustinPopovici a rostit un cuvânt de învăXătură,în cadrul căruia a subliniat importanXaunei astfel de sărbători într-o comunitatea cărei locuitori au ca ocupaXie principalăagricultura, mai ales în acest an omagialdedicat satului românesc. De asemenea,părintele a făcut o legătură între pâine cahrană trupească şi Pâinea Vieţii, din caredacă mănâncă cineva nu mai moare,îndemnându-i pe credincioşii parohiei să,,lucreze nu pentru mâncarea cea pieri-toare, ci pentru mâncarea ce rămâne spreviaţa veşnică şi pe care o va da vouă FiulOmului” (cf. Ioan 6, 27). A transmis apoicuvântul de binecuvântare din partea ÎPSPărinte Timotei, mulXumind organizato-rilor pentru invitaXie, felicitându-i toto-dată pentru iniXiativa organizării unui ast-

fel de eveniment și încurajându-i spre aforma o tradiXie în acest sens care sădăinuie peste ani.În cele din urmă, părintele parohNicolae Ursu le-a mulXumit tuturor: părin-telui consilier, preoXilor slujitori, oficial-ităXilor și celor prezenXi pentru bucuria dea fi împreună la o sărbătoare atât de fru-moasă pentru comunitatea parohială.Pr.Prof.Dr. Sorin Cosma a primit din partea ArhiepiscopieiAradului distincţia eparhialăCrucea Sf. Ierarh Sava BrancoviciÎn duminica a cincea după RusaliiPreasfinXitul Părinte Lucian, EpiscopulCaransebeșului a slujit Sfânta Liturghie laCatedrala Episcopală din Caransebeș.Întrucât acest sfânt locaș are două hra-muri, „Învierea Domnului” și „SfântulProroc Ilie Tesviteanul”, Părintele Epis-cop a ales ca atât în ziua de prăznuire aSfântului Ilie, cât și în această duminicăsă fie alături de credincioșii care vin și seroagă în cel mai important locaș de cultdin Banatul Montan.Hramul principal al Catedralei Epis-copale din Caransebeș este Învierea Dom-nului cu prăznuirea festivă în DuminicaTomii, iar cel de-al doilea hram, SfântulProroc Ilie Tesviteanul a fost dat de cătrePreafericitul Patriarh Daniel în 12 sep-tembrie 2010, la târnosirea acestui sfântlocaș. „Suntem în a doua zi de cinstire aSfântului Proroc Ilie ocrotitorul Banatuluiși de aceea am socotit de bine ca și astăzisă slujim Dumnezeiasca Liturghie în cat-edrala noastră episcopală din Caranse-beș, să-I mulSumim Mântuitorului Hristospentru toate și să ne rugăm împreună caDumnezeu să păzească pe mai departe petoSi preoSii, monahii și credincioșii dinaceastă Episcopie istorică”, a subliniatPreasfinXitul Părinte Lucian.Ierarhul a slujit Sfânta Liturghie ală-turi de un sobor de preoXi și diaconi dincare a făcut parte și părintele SimionMladin, ecleziarhul Catedralei Arhiepis-copale „Sfânta Treime” din Arad, care lamomentul potrivit a Xinut și un cuvânt deînvăXătură, în care a prezentat pericopaevanghelică a duminicii, ce vorbeștedespre cei doi demonizaXi din XinutulGadarenilor. „Evanghelia de astăzi esteo lecSie deschisă care prezintă drama-tismul unor oameni lipsiSi de Dumnezeu,dar în același timp și binecuvântareaprezenSei lui Dumnezeu în viaSa lor.Înstrăinarea omului de Dumnezeu este unmare pericol, ea ne poate duce la o altăstăpânire, de aceea trebuie să știm cămenirea omului în actul creaSiei divineeste de a fi lângă Dumnezeu și aceastaeste și motivaSia că Dumnezeu a făcut peom chip și asemănare a Sa. PrezenSa luiDumnezeu este lumină, binefacere,bucurie și sănătate, iar când Îl avem peHristos și Îl dobândim în viaSa noastră,dispare răutatea, diavolul, întunericulvieSii noastre se risipește, la fel ca atuncicând aprindem lumina într-un locîntunecos”, a explicat părintele ecleziarh.Părintele Mladin ca delegat al Înalt-preasfinXitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului a înmânat la finalul Sfin-tei Liturghii distincXia eparhială, „CruceaSfântul Ierarh Sava Brancovici”, părin-telui profesor universitar doctor SorinCosma la împlinirea vârstei de 80 de ani,o recunoștinXă pentru toată activitateadepusă la catedră și la amvon, nu doar înCaransebeș, ci și în tot Banatul, știut fiindfaptul că părintele profesor Cosma s-anăscut în Eparhia Aradului. SfinXia sa afost profesor de teologie 50 de ani, păs-torind pe elevii seminariști și studenXiiteologi și propovăduind Cuvântul luiDumnezeu în toate cele trei eparhii careacum formează Mitropolia Banatului. La final PreasfinXitul Părinte Luciani-a oferit părintelui ecleziarh SimionMladin în semn de preXuire o icoană cuMaica Domnului. Corul Canticum din Bucureştia dat răspunsurile liturgice labiserica Naşterea Domnuluidin Parohia Arad-MicalacaVeche IICu binecuvântarea ÎnaltpreasfinXitu-lui Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Sevi-

ciu, Arhiepiscopul Aradului și la invitaXiaParohiei Ortodoxe Române Arad-Micălaca-Veche II și a membrilorcoralei acestei parohii, Corul Canticumdin București condus de domnul Răz-van Rădos s-a alăturat Corului Mixt„Nașterea Domnului” pentru a oferiîmpreună răspunsurile liturgice la Sfân-ta Liturghie din Duminica a 5-a dupăRusalii (a Vindecării celor demonizaXidin Xinutul Gadarei).Corul, astfel format, a fost condusde Ovidiu-Valentin Căpitan dirijorsecund al Corului Mixt „Nașterea Dom-nului” al parohiei mai sus amintite.Un moment de înălXareduhovnicească a reprezentat momentulRugăciunii Domnești „Tatăl nostru”,atunci când Corul Canticum condus cumăiestrie de domnul Răzvan Rădos ainterpretat o prelucrare corală a com-pozitorului Louis Niedermeyer solistfiind Ioan-Alexandru Alexandri, solistla Opera NaXională din București, bari-ton în cadrul formaXiei coralebucureștene.La finalul Sfintei Liturghii Pr. ParohMircea Bupte a mulXumit în numelecredincioșiilor parohiei, oaspeXilor dinacestă frumoasă zi de duminică și aadresat ca și pe viitor când drumurileacestei corale vor trece prin Arad să sealăture corului parohiei pentru a înălXaîmpreună rugăciune și a bucura auzulcelor prezenXi cu armonii divine.Reamintim că formaXia corală Can-ticum din București se află în municip-iul nostru pentru a participa la un eveni-ment coral din cadrul proiectuluicultural „Aradul cântă” finanXat de Cen-trul Municipal de Cultură și organizat deAsociaXia Culturală „Cantarad” ca final-itate în urma unui workshop de inter-pretare corală susXinut de domnul Răz-van Rădos în perioada 15-19.07.2019 șiîncheiat cu o gală corală, „Gala Can-tarad” ce a avut loc aseară începând cuora 18:00 la Filarmonica de Stat dinArad, concert susXinut de Corul Can-tarad dirijat de Prof. Magdalena Lödi,dirijor fondator al Corului Mixt„Nașterea Domnului” al Parohiei Orto-doxe Române Arad Micălaca Veche IIși de Corul Canticum dirijat de RăzvanRădos.Centenarul Administraţiei Româneşti la Pecica (1919-2019)Astăzi, 23 iulie 2019, în localitateaPecica din judeţul Arad, a avut loc oceremonie religioasă şi militară princare au fost sărbătoriţi 100 de ani deadministraţie românescă la Pecica.Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţaIPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului,care a săvârşit slujba de pomenire adelegaţilor prezenţi la Marea Adunarede la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918.A urmat o ceremonie de depunerede coroane şi jerbe de flori la Monu-mentul eroilor de lângă reşedinţa Paro-hiei Ortodoxe române 1 din localitate.La întâlnire a fost invitat şi Grupulpsaltic Sf. Ioan Damaschin din eparhie,care au susţinut un program de cântărireligioase şi patriotice specifice eveni-mentului.Au urmat alocuţiunile invitaţilorFlorentina Horgea, prefectul judeţuluiArad, IPS Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, Petru Antal, primarullocalităţii Pecica şi istoricul IneoanEmanuil Nicolae.După acest moment a urmatdezvelirea plăcilor comemorative ded-icate eliberării localităţii de către arma-ta română şi instaurării administraţieiromâneşti, la Primărie, şi placa cunumele delegaţilor din localitateprezenţi la Marea Adunare Naţionalăde la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.Evenimentul s-a încheiat cu defilareagărzii de onoare a Garnizoanei Arad.Organizatorii evenimentului au fostParohia Ortodoxă Română Pecica I,Primăria Oraşului Pecica în parteneriatcu Instituţia Prefectului judeţului Aradşi Garnizoana Arad.

Seminarii interactive desfăşurate la Centrul multifuncţional de consiliere şieducaţie din AradCentrul multifuncXional de consiliereși educaXie a desfășurat luni, 23 iulie 2019,seminarii interactive referitoare lafenomenul violenXei domestice, în cadrulProgramului judeXean de prevenire a vio-lenXei domestice. Seminariile interactiveau fost coordonate de domnul inspectorTiriteu Cătălin (DGASPC Arad) și dedomnul Tocan Ciprian (Agent șef, dincadrul IPJ Arad).Arhim. Teofan Mada a participat, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinXitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, ca șiconferenXiar prezentând tema „EducaXia,consilierea și morala creștină în contextterapeutic relaXional domestic”. Terapiaproblemelor în familie reclamă darul dis-cernământului pentru a cunoaște, abordași înfrunta situaXiile delicate, dialogal-ten-sionate și complexe pentru a avea exer-ciXiul comunicării de a spune cuvintelepotrivite la modul potrivit și de a practi-ca tăcerea potrivită la momentul potrivit.Consilierea creștină este în sine o mărturiede umanitate, un mod privilegiat de aarăta, de a face să se simtă că Dumnezeu,Tatăl nostru, se îngrijește de fiecare per-soană, fără deosebire. Consilierea creștinăcere competenXă, credinXă, răbdare, tăriespirituală și solidaritate umană. Modulunui consilier creștin care folosește eticacreștină în psihoterapie unește profesion-alitatea cu capacitatea de interactivitate șicerinXa etică biblică.Arhiepiscopul Aradului a participat la manifestărilededicate Imnului Naţional,la AradLuni, 29 iulie 2019, ArhiepiscopulAradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, a participat la manifestările religioaseşi militare organizate cu prilejul sărbă-toririi Zilei Imnului Naţional al României,la Arad.La începutul evenimentului, Pre-fectul JudeXului Arad, doamna FlorentinaHorgea a salutat drapelul de luptă alBatalionului 191 de Infanterie Colonel„Radu Golescu” și a primit salutul Gărziide onoare a acestuia. ÎnaltpreasfinXitulPărinte Timotei Seviciu, împreună cupreotul militar al Garnizoanei Arad, Pr.Adrian David, a oficiat o slujbă debinecuvântare. În cuvântul festiv, Chiri-arhul arădean a reamintit însuşirile sacreale unui imn, cu osebire a celui naţional,ca fiind mobilizator nu numai princuvinte ci şi prin linia melodic, antrenândpe cei ce-l cântă la o deşteptare asimţămintelor patriotice, aceasta şi în con-sonanţă cu îndemnul Apostolului (cf. Efe-seni 5, 14), la trezirea conştiinţei person-ale şi obşteşti.Muzeograful Gabriel Hălmăgean dincadrul Complexului Muzeal Arad aprezentat simbolistica versurilor Imnului„Deșeaptă-te, române”. OficialităXile,împreună cu cetăXenii prezenXi la eveni-ment, au avut ocazia să aplaude prestaXiaGrupului Psaltic, Sfântul Ioan Dam-aschin” din Arad, care a susXinut un scurtprogram artistic de excepXie. În finalulceremoniei, la invitaXia doamnei Prefect,Grupul Psaltic ,, Sfântul Ioan Damaschin”din Arad a intonat „Deșteaptă-te,române” împreună cu întreaga asistenXă.Ceremonia a fost organizată de Insti-tuXia Prefectului -JudeXul Arad în colabo-rare cu Arhiepiscopia Aradului, Garni-zoana Arad, Batalionul 191 de InfanterieColonel Radu Golescu și structurilejudeXene al Ministerului Afacerilor Interne.Sărbătoarea s-a încheiat cu defilareagărzilor din structurile MAI și din Garni-zoana Arad.
CERCURI MISIONARE

În luna Iulie au avut loc Cercuri pas-toral-misionare în următoarele parohiiarădene:- Protopopiatul Ineu: Filia Clit; - Protopopiatul Lipova: Lupeşti; Şiş-tarovăţ;- Protopopiatul Sebiş: Filia Dulcele;Lazuri;(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).

Pagina 7 Iulie 2019
Actualitate eparhială – Iulie 2019



Iunie 2019 Pagina 8

Comitetul de redacţie: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Dr. TIMOTEI SEVICIU – preşedinte;Preasfinţitul Părinte Dr. EMILIAN CRIŞANUL, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului - vicepreşedinteProtos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural, redactor responsabil; Arhim. Dr. Teofan Mada, vicar administrativ; Pr.Dr. Vasile Cucu, secretar eparhial – membriEditura: Arhiepiscopia Aradului, Arad, 310084, Str. Episcopiei nr. 60-62, Tel.: 0257–281856 ISSN 1220 – 8531,  ISSN-L 1220 – 8531 Tehnoredactare: Daniel AlbuArticolele pentru Revista Biserica şi Şcoala se trimit pe următoarea adresă de e-mail: bisericasiscoala1877@gmail.com PREŢ 3 LEI

MarOi, 02 iulie – a slujit SfântaLiturghie arhierească de hram laSchitul Tămand, Xinând predica zilei.Duminică, 07 iulie – a săvârșitSfânta Liturghie la Parohia Șimand,predica fiind intitulată „În ascultareaimnului heruvimic” (cf. Rom. 5;Matei 5). A săvârșit un parastas lacomemorarea a 100 de ani de la mu-tarea în ceruri a celor doi preoXi mar-tiri, Cornel Popescu și CornelLeucuXa, slujitori ai Altarului bisericiidin Șimand. Chiriarhul a primit dinpartea Consiliului Local Șimand și aPrimăriei Șimand, a titlului de Ce-tăHean de Onoare al localităXii. La rândul său, Chiriarhul a înmâ-nat Diploma de apreciere domnuluiprimar al Comunei Șimand, Liviu-Florin Dema, în semn de cinstirepentru sprijinul acordat bisericii șifrumoasa colaborare cu instituXia bi-sericească, mai ales Xinând cont și decontextul Anului omagial al satuluiromânesc (al preoHilor, învăHătorilorși primarilor gospodari), când suntapreciate eforturile administraXiilorlocale sau centrale în sprijinirea șipropășirea Bisericii și a fiilor ei.MarOi, 09 iulie – a prezidat exa-menul de licenXă la Facultatea deTeologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”,din cadrul UniversităXii ”AurelVlaicu” din Arad.Miercuri, 10 iulie – a participatla susXinerea examenului de diserta-Xie pentru cele două programe maste-

rale ale FacultăXii de Teologie Orto-doxă ”Ilarion V. Felea” dinArad: PastoraSie și viaSă liturgică,respectiv Doctrină și cultură cre-

ștină, Xinând un cuvânt de felicitarepentru reușită.Joi 11, iulie – a participat la con-cursul de promovare pentru ocuparea

postului de lector universitar la disci-plina Muzică bisericească și ritual,Ansamblu coral și Practică liturgicădin Statul de funcXiuni al FacultăXii deTeologie Ortodoxă din cadrul Uni-versităXii „Aurel Vlaicu” din Arad.Sâmbătă, 13 iulie – a participatla Festivalul Românilor de Pretutin-deni, ediXia a XI-a, organizat de cătrePărintele paroh Mihai-Octavian Blaj.Duminică, 14 iulie – a săvârșitSfânta Liturghie arhierească la Paro-hia Revetiș, Protopopiatul Sebiș, pre-dica având ca titlu ,,Temere Sfântă”(cf. Rom. 6; Mt. 8). A sfinXit lucrărilede la casa parohială. A hirotesit ico-nom pe preotul paroh Pop GheorgheCristian.Sâmbătă, 20 iulie –  a săvârșitSfânta Liturghie arhierească la Mă-năstiriea Feredeu, predicând despre„ProfeXia în istoria sfântă” (cf.Iacob5; Lc. 4). În după-amiaza zilei Chi-riarhul a participat la cea de-a douaediXie a galei de muzică corală „Can-tarad”.Duminică, 21 iulie – a săvârșitsfinXirea troiXei din curtea bisericii șia binecuvântat lucrările de la ParohiaCuied, Protopopiatul Sebiș, apoi a să-vârșit Sfanta Liturghie, predicânddespre ,,ÎndreptăSire și mântuire” (cf.Rom. 10; Matei 8).MarOi, 23 iulie – la Primăria dinPecica a sfinXit placa comemorativădedicată eliberării localităţii de cătrearmata română şi instaurării admi-

nistraţiei româneşti şi placa cu nu-mele delegaţilor din localitate pre-zenţi la Marea Adunare Naţională dela Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Miercuri 24 iulie – a prezidat şe-dinţa Permanenţei Consiliului Epar-hial.Duminică, 28 iulie – a săvârșitSfânta Liturghie arhierească la invi-taXia ÎnaltpreasfinXitului Ioan, Mitro-politul Banatului la biserica cuhramurile Sf. Proroc Ilie și Sf. IerarhSpiridon al Trimitundei din Ti-mișoara – Fabric. După săvârșireaSfântei Liturghii a avut loc dezveli-rea și sfinXirea bustului protopopuluiIoan Oprea, cleric bănăXean, partici-pant la Marea Unire de la Alba Iuliadin 1918. Protopopul Ioan Oprea estecel care, pe data de 3 august 1919 aoficiat slujba de Te Deum la intrareaarmatei române în Timișoara, ceea cea marcat instalarea administraXiei ro-mânești în această parte de Xară.Luni, 29 iunie – a participat lamanifestările religioase şi militare or-ganizate cu prilejul sărbătoririi ZileiImnului Naţional al României, laArad, săvârșind slujba rânduită pen-tru Ziua Imnului Naţional, și rostindun cuvânt festiv. Miercuri 31 iulie – a acordat uninterviu la ReședinXa arhiepiscopalăprivind Colegiul NaXional „Constan-tin Diaconovici Loga” din Timișoara. Pr. Dr. Vasile Cucu – Secretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinOitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Iulie 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

AgenXia de Pelerinaje ”Basilica Travel” a Patriarhiei Române vă invită să partici-paXi într-un pelerinaj în Wara Sfântă șiEgipt, cu zbor direct din București. Pro-gramul este destinat meditaXiei și rugăciu-nii și cuprinde cele mai cunoscute locuri:Calea Crucii, Sfântul Mormânt al Domnului, Mănăstirea Sfântul Antoniecel Mare și Sfântul Mina, Piramidele etc.

AgenXia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită săparticipaXi la pelerinaje în Grecia, pentru a vă bu-cura de întâlnirea în rugăciuni cu sfinXii mult iubiXi 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.

AgenXia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participaXi 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 veniXi la pelerinaje în Turcia-Capadocia, în care aveXi prilejul să vizitaXi 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 participaXi la un pelerinajîn Grecia și Italia. Printre obiective,menXionăm: 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, VeneXia, tre-cere prin Budapesta etc.

AgenXia de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participaXi la un pelerinaj în Georgia
și Armenia. Printre obiectivele pelerinajului,
menXionăm: Biserici, monumente istorice,
clădiri și pieXe din Erevan, locașurile de
închinare din Georgia sunt unice în lume,
printre acestea menXionăm: Catedrala Sioni,
Mănăstirea Jvari, Mănăstirea David Gareja etc.

AgenXia de Pelerinaje ”Basilica Travel”
a Patriarhiei Române vă invită să partici-
paXi 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,menXionăm: 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.


