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Cinstiţi credincioşi şi credin-cioase,Freamătul sărbătoresc al naturiiîn plină iarnă și în pragul Crăciunului,sim[it cu înfiorare proprie de fiecaresuflare, aduce și retrăirea unei tradi[iivechi marcată atât de solsti[iul iernii,cât și de încântătoare datini sau obi-ceiuri laice și religioase, vestindmereu plinătatea vie[ii. Sunetele clo-potelor înso[ind imnele bisericești, numai pu[in ecourile din depărtări alecolindelor și cântecelor de stea, înde-amnă pe fiecare credincios a-și ridicaochii de la căile obișnuite ale traiuluispre cer, așteptând în credin[ă, nădej-de și dragoste arătarea iubirii luiDumnezeu fa[ă de oameni și sălășlui-rea ei pe pământ prin întruparea Mân-tuitorului. În acest cadru desigur că,oamenii înșiși primesc îndemnullăuntric, după cuvântul psalmistului”Mântuire a trimis Domnul poporuluiSău.”1 Icoana praznicului însăși neajută să vedem și cele nevăzute, pecare le redau istorisirile biblice, încare adesea se împletesc  și ale Tra-di[iei sfinte, consemnate de Sfin[iiPărin[i ai Bisericii. Poate că și colin-dătorii cunoscu[i sau necunoscu[i îșidau obolul la în[elegerea evenimen-tului prin icoana sa, luând și pe ceicolinda[i participan[i la drumul ane-voios, dar răsplătit cu mul[umireasufletească de a ajunge la ieslea minu-nată în care a fost așezat ”Cel fărăde’nceput,” cum zice versul cuno-scut.2 Odată cu colindătorii, primireaicoanei Nașterii Domnului la caselecelor credincioși, pe alocuri, înlesne-ște privitorilor priveliștea feerică ceînfră[ește cele pământești cu celecerești, spre nemărginită bucurie șiînăl[are sufletească. Și tuturor celorcare privesc icoana sau steaua colin-dătorilor li se dezvăluie locul pe careîl pot avea în jurul ieslei Prunculuinevinovat, lângă care se regăsescmereu străbătând nenumăratele cărăriale vie[ii și care duc spre veșnicie.Steaua și cetele cerești călăuzitoareprin universul văzut și nevăzut, magii,înso[itorii și păstorii, știutorii șineștiutorii grăbi[i pe drum spre pește-ra cu staulul în care necuvântătoare-le în așteptarea hranei par a în[elegefaptul neobișnuit ce se înscrie într-oaltă durată a timpului, Pruncul dum-nezeiesc, străjuit de Maica Sfântă șide dreptul ocrotitor, câteodată icono-grafic cuprinzând și pe moașele nelip-site cu grija lor și înscrierea cântuluiîngeresc ”Slavă întru cei de sus luiDumnezeu și pe pământ pace, întreoameni bunăvoire,”3 sunt edificatoa-re. Prin toate aceste mărturii pentruvăz și auz pătrundem mai cu folosîn[elesul adânc al tainei coborârii Fiu-lui lui Dumnezeu de la tronul slavei lasmerenia ieslei Betleemului. Dacă înalte dă[i am oprit de Praznic asupraamănuntelor icoanei dinaintea ochilornoștri, încercăm acum a îndreptacugetul spre acest rost al ieslei la caremereu se face trimitere în citirile,imnele, colindele și cântecele deCrăciun, precum și în alte crea[ii cul-turale.      

Iubiţi fraţi şi surori în HristosDomnul,Potrivit relatărilor Sfintei Evan-ghelii a Nașterii Domnului staulul cuieslea erau la adăpostul peșterii dinBetleem, refugiul turmelor și cirezilorpăzite de păstorii din vecinătă[i. Întru-cât gândurile credincioșilor în acestezile se îndreaptă spre locurile sfinte, ede cuviin[ă a cerceta îndeaproape ros-tul pe care l-au îndeplinit la ”plinireavremii”, adică atunci când Fiul luiDumnezeu a venit în lume. Ieslea,fiind locul de hrănire a animalelordomestice, iar în virtutea responsabili-tă[ii omului fa[ă de lumea înconjur-ătoare și pentru celelalte vie[uitoare,devine simbol al legăturii între toatecele ce viază. E semnul umilin[ei, subcare S-a coborât Fiul lui Dumnezeu lastarea omenească și corespunde sim-plicită[ii păstorilor cărora li s-a arătatmai întâi, reprezentând și un îndemnpentru cei ce-L caută pe Domnul să seapropie de El cu inima smerită șiînfrântă; ea amintind și de sărăcia încare S-a născut Pruncul Sfânt pentru aîmbogă[i pe to[i cu darurile cerești.4 Învechime era obiceiul de Crăciun cafiecare casă să aibă o iesle lucrată decapul familiei, sau în lipsa ei săaștearnă fân pe toată durata sărbătorii,ca amintire a celei de la Betleem.5 E demen[ionat faptul că în zilele noastreieslea Vifleemului este suplinită cupomul de Crăciun în biserici, în case șioriunde este potrivit, gătit în modstrălucit pe măsura primei cinstiri înconștiin[a creștină.6 Așezarea în ea aMântuitorului lumii ca Prunc adoratde îngeri și oameni și de tot ceea cereprezintă cerul și pământul o înnobi-lează ca pe un început al întregii vie[ijertfelnice a Celui primit de ea. Așa auvăzut-o și Sfin[ii Părin[i ai Bisericii întălmăcirile la Sfânta Scriptură și Sfân-ta Tradi[ie. Astfel, Sfântul Ioan Gură deAur, referindu-se la închinarea magilorde la răsărit scrie: ”ceea ce i-a făcut săplece din [ara lor și să facă un drumatât de lung, anume: steaua și luminapusă de Dumnezeu în sufletul lor; elei-au călăuzit treptat spre o cunoașteremai desăvârșită a lucrurilor. De n-ar fifost asta, nici nu I-ar fi arătat Pruncu-lui o cinstire atât de mare, când toatecele din jurul Lui erau sărăcăcioase.Nimic din cele văzute de ei nu erastrălucit și mare, ci o iesle, o colibă șio Mamă săracă, pentru ca să vezi des-coperită filosofia magilor, ca să cunoștică n-au venit la El ca la simplu om, cica la Dumnezeu și binefăcător. Deaceea nu i-a smintit nimic din celevăzute, ci I s-au închinat și I-au adusdaruri, lipsite de toată greutatea legiivechi; că nu I-au jertfit oi și vi[ei, cidaruri care erau aproape de filosofiaBisericii noastre, adică: credin[ă, ascul-tare și dragoste.”7 Sfântul Chiril al Ale-xandriei, cu privire la textul ”Ea(Fecioara Maria) L-a culcat în iesle”arată că ”Hristos a fost așezat în iesleîn felul unei hrane și a unei mâncări,pentru ca noi să ne schimbăm via[anoastră și să ne întoarcem la conștiin[ași la în[elegerea omului. Și noi venindla masa noastră, la iesle, nu mai aflăm

iarbă, ci pâinea cea din ceruri, Trupuldătăror de via[ă.”8 Și alte referin[e latermenul de iesle arată sensul acesteiaîn curgerea vie[ii. Așa de pildă, cu pri-vire la repausul sărbătoresc, ÎnsușiMântuitorul subliniind protejarea a totceea ce viază spune: ”Fiecare dintrevoi nu dezleagă, oare, sâmbăta boulsău, sau asinul de la iesle, şi nu-l ducesă-l adape?”9 Imnografia praznicului lafel este grăitoare în cele arătate, ca depildă: ”Ce vom aduce Zie, Hristoase?Că Te-ai arătat pe pământ ca un om,pentru noi. Fiecare din făpturile ziditede Tine mul[umire aduc Zie: îngeriicântarea, cerurile steaua, magii daruri-le, păstorii minunea, pământul peștera,pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecio-ară…”1 sau ”Venit-a întrupându-SeHristos Dumnezeul nostru, pe CareTatăl din  pântece mai înainte de luce-afăr L-a născut; și Cel ce [ine frânelepreacuratelor puteri în ieslea viteloreste culcat; cu scutece este înfășat, dardezleagă legăturile cele cu multeîmpletituri ale păcatelor.”1 E cunoscutăpractica de totdeauna ca noii născu[i săfie așeza[i în leagăn, dar nu to[i auparte de el din diferite pricini. PentruMântuitorul acesta e ieslea cu simbo-lul ei deja intuit, și anume că este ele-mentul de protec[ie care rămâne însuflet ca o amintire a originilor ce setraduce în nostalgii ascunse ale întoar-cerii la sânul matern, iar legănarea aso-ciată cu fericirea sentimentului desecuritate lipsit de griji, legându-se șide călătorie, pentru care lucru are ade-sea forma unei bărci ce alunecă pe ape,dând senza[ia siguran[ei celui ce por-nește pe calea lumii.1 De reamintit aicică și corabia este simbolul Bisericii; iarun imn al Sfintei Fecioare de la Praz-nicul Întâmpinării Domnului e intitu-lat ”Legănușul”.1 Nu este de întrelăsatnici aportul colindelor și literaturii încontextul dat, ca de pildă versurile:”Lângă ieslea minunată ne-adunăm,/Lin colindul Sfintei Naștericolindăm/… Cântă cerul și pământul,Sus și jos,/ Slavă, cinste și-nchinarelui Hristos/…Numai Maica simte sem-nul profe[it/ Umbra Crucii peste Fiuladormit;”1 sau alta: ”Tot în iesle,Doamne, vii smerit și iară/ Ca demult,și astăzi, to[i Te lasă-afară./ Celor ceTe-așteaptă când Te naști pe lume/Dăruie-le pacea Dulcelui Tău Nume”;

precum și acestea: ”Dar la turmă cinesta?/ Sta chiar Maica Precista/ Lângăea un legănel/ Cu un Copilaș în el/Copilașul când plângea/ Maica Sfântă-L legăna,”1 de asemenea stihuirea poe-tului: ”Cum S-a născut Hristos în frig/În ieslea cea săracă,/ Cum boul pesteEl sufla/ Căldură ca să-I facă.”1 Nua-n[a triste[ii finalului unor crea[ii semotivează cu previziunea Jertfei ulte-rioare a Pruncului Sfânt, când scute-cele sunt schimbate în giulgiuri. Leg-ătura dintre iesle și leagăn esteevidentă.Dreptmăritori creştini şi creştine,Ne aflăm în toiul unor sărbători cepun în lumină la răscrucea vremii sauînnoirea anului pentru fiecare tot ceeace trebuie să intervină în via[ă pentrucare să se dovedească pregătirea cuve-nită, de a răspunde voii lui Dumne-zeu. Ori aceasta desigur numai sprebine. Chiar dacă purtarea cerută cre-știnului nu s-a arătat întocmai în vre-mea ce se încheie, calea îndreptării seaflă doar în urmarea lui Hristos Dom-nul de la naștere până la moarte, de laleagăn până la mormânt. Se în[elege cădrumul vie[ii pământești se cade a fiîntre[ăsut sau între[inut și cu toate celece apar[in vie[ii sufletești, sim[ăminte-le, gândurile, năzuin[ele, împlinirile,căderile și biruin[ele, moștenirile șilăsămintele din vremi și pentru tot-deauna. Ceea ce apar[ine trecutului secere cercetat, iar după cugetul fiecăru-ia îndreptat, înnoit și îmbunătă[it. Cunostalgia caracteristică se retrăieștetimpul copilăriei și aceasta încă dinfașă, tocmai din pricina stăpânirii fii-n[ei omenești de către [elul vie[ii sufle-tești. Și desigur întâmplările vie[ii aducîn conștiin[ă ceea ce este de împlinit pemai departe. Momentele sărbătoreștisunt de recreere și hotărâre pentru trăi-rea viitoare. Anul ce se încheie rămâ-ne în continuarea celui care l-a prece-dat, adică al Centenarului Marii Uniride la 1 decembrie 1918, Centenarulinstaurării administra[iei românești în[inuturile ce temporar s-au aflat substăpânire străină. Întregul popor cuentuziasmul firesc, în preajma Crăciu-nului, a sărbătorit cele trei decenii de laRevolu[ia română care a înnoit via[apatriei. Pe plan bisericesc el a fostsocotit omagial al satului românesc (alpreo[ilor, învă[ătorilor și primarilor

gospodari) și comemorativ al Patri-arhilor Nicodim Munteanu și IustinMoisescu și al traducătorilor de căr[ibisericești. Eparhia Aradului adaugăla acestea și deceniul ridicării la rangulde arhiepiscopie. Retrospectiveleistorice prilejuite nu numai în general,ci și în parte, pentru fiecare institu[ie șiunitate a [ării atestă odată mai multcontribu[ia limbii române și Ortodoxieiromânești la unitatea na[ională și cul-tura poporului. Cu privire la sat este deeviden[iat cu precădere faptul că teme-lia cultivării pământului moștenit esteși cea a înnobilării întregii fiin[e ome-nești; realitatea fiind dovedită demunca propășitoare a institu[iilor fun-damentale ale statului, Biserica, școa-la, armata, justi[ia, ca dealtfel toatecelelalte. Sfânta icoană la care s-a făcutreferin[ă lasă să se întrevadă plinătateavie[ii, cu partea de cer și pământ, deîndeletniciri și trai, răsadurile felurite-lor culturi, nu doar în în[elesul de agri-cole, ci și de afirmare a înzestrărilorancestrale, înmănunchind însușirilecrescute dintr-un leagăn comun. Cre-din[a creștină le-a sacralizat pe toate,lucrătorii îmbogă[i[i de daruri nepre[ui-te confirmând constant adevărul pro-verbului că ”omul sfin[ește locul”. Cuaceastă convingere implorând haruldivin pentru întreaga lucrare ce se ceresăvârșită și pe mai departe, ne urămunii altora toate cele bune dorite desărbători și pentru zilele ce urmează,spre mul[umirea tuturor și slava luiDumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Al vostru, către Domnul rugător șide tot binele doritor,† TIMOTEIA R H I E P I S C O P al ARADULUI
1 Psalm 110, 9;                                  
2 O, ce veste minunată;
3 Luca 2, 7-14 și cf. Erminia pictu-rii bizantine, Timișoara, 1979, p. 135;
4 Pr. V. Aga, Dic[ionar enciclope-dic, Timișoara, 1935, p. 140;
5 Idem; 
6 Cf. Idem;
7 Scrieri, partea a treia, Omilii laMatei, în col. PSB, 23, trad. Pr. D.Fecioru, București, 1994, p. 101;
8 Comentar la Sf. Evanghelie de laLuca, trad. Diac. Gh. Băbu[, Oradea,1998, p. 16; cf. Luca 2,7;
9 Luca 13, 15;
10 Vecernia din 25 decembrie, sti-hira a 3-a; 
11 Canonul întâi al praznicului,cânt. a 6-a, stih. 2; 
12 J. Chevalier, A. Gheerbrant,Dic[ionar de simboluri, București,2009, p. 511;
13 Cf. V. Aga, o.c., p. 75 șihttps://www.crestinortodox.ro/imnul-intampinarii-domnului-nu-pricep-curata;
14 Lângă ieslea minunată, Sibiu,1994, pp. 8-9;
15 Tot în iesle,Doamne; Sus lapoarta Raiului, în Idem, pp. 38 și 44;vezi Utrenia Sfintelor Paști, Icosul;
16 George Coșbuc, În seara deCrăciun, în ”Colindăm Doamne,colind”, Arad, 2007, p. 16;
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Jertfa lor – temelia libertăţii noastreCinstirea eroilor Revoluţiei române din decembrie 1989*

Împlinirea a 30 de ani de la căde-rea comunismului constituie un prilejde a mul[umi lui Dumnezeu pentrudarul libertă[ii poporului român, acinsti memoria celor care au suferit întimpul regimului comunist, precum şimemoria eroilor care s-au jertfit pen-tru libertatea şi demnitatea poporuluiromân în decembrie 1989.Comemorarea sau pomenirea lorîn stare de rugăciune şi comuniunespirituală este o datorie morală a noas-tră, a românilor de pretutindeni. Esteun act de recunoștin[ă şi pre[uire a jert-felniciei lor, precum şi expresia ceamai reală şi profundă a cultivării legă-turii noastre de iubire fraternă cu ei,iubire mai tare decât moartea trupuluişi opacitatea mormântului. Iar dacănu-i pomenim pe eroi, îi îngropăm înuitarea noastră. Însă, pomenirea lor înnădejdea Învierii şi a vie[ii veșnice esterecunoașterea demnită[ii lor şi sper-an[a împlinirii dreptă[ii pentru ei.

Cei care s-au jertfit pentru liber-tatea şi demnitatea poporului românîn decembrie 1989 au fost în majoritatetineri.Acești tineri au arătat nu numaicuraj, ci şi foarte multă credin[ă,moștenită de la părin[ii şi bunicii lor.

Mul[i dintre ei au îngenuncheat şi aurostit rugăciunea Tatăl nostru, deși înșcoli nu s-a mai permis predareareligiei după instalarea regimuluicomunist ateu în România.În decembrie 1989, tinerii ausim[it prezen[a lui Dumnezeu şi s-au

jertfit pentru eliberarea poporuluidin absurditatea doctrinei politice
atee, impusă ca ideologie oficială acomunismului ateu şi opresiv. Deaceea, în mod spontan, tinerii au stri-gat în multe locuri din [ară: „Dum-
nezeu este cu noi!” sau„Vom muri şi
vom fi liberi!”.Acești tineri eroi, care s-au jertfitpentru credin[a, libertatea şi demni-tatea poporului român, sunt pomeni[iîn rugăciunile Bisericii noastre, înfiecare zi, la Sfânta Liturghie. Ei ne
cheamă azi să nu despărHim darul lib-
ertăHii de darul credinHei, al sfinHeniei
vieHii şi al demnităHii naţionale.Comemorarea eroilor români dindecembrie 1989 ne îndeamnă săpreţuim mai mult pe toţi cei care luptăşi lucrează pentru libertatea şi demni-tatea poporului român, în orice vreme,dar mai ales când acesta se află în peri-col de-a pierde identitatea şi unitateasa.

Să ne rugăm Mântuitorului IisusHristos, pentru ca jertfa celor care ausacrificat via[a lor pentru libertatea şidemnitatea poporului român, îndecembrie 1989, să fie roditoare decredin[ă mai puternică, de fapte bunemai multe şi de comuniune fră[eascămai intensă.Să ne ajute Dumnezeu să unimpermanent libertatea cu responsabili-tatea, democra[ia cu unitatea româ -nească, demnitatea naţională cu soli-daritatea internaţională!Veșnică pomenire eroilor românidin decembrie 1989! † DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
* Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, la ȘedinAa solemnă a Sfân-tului Sinod dedicată împlinirii a 30 deani de la căderea regimului comunist

Mulţi necunoscători ai satelor îşiimaginează, că satul format dintr-unnumăr de case şi un anumit număr delocuitori, care îşi istovesc toate puterileîn munca economică, fără o viaţă sufle-tească, sau chiar existând aceasta, ea nupoate să fie decât foarte rudimentară.Satul, cu casele lui risipite face impresiaunui organism fără vlagă, celor ce trecpe lângă el. Dar adevărul este altul.Satul, oricare ar fi configuraţia lui topo-grafică, este cea mai unitară şi cea maiveche aşezare omenească, având fizio-nomia sa proprie şi sufletul său.Este interesantă povestirea domnu-lui I. Brătescu-Voineşti, despre copilulde ţăran, care a auzit cântând din vioarăpe proprietarul moşiei venit vara la ţară.Copilul curios s-a furişat în cameră, cândera goală, şi a pus mâna pe vioară, dar afost pedepsit. Şi scriitorul ne spune, căcopilul a fost pedepsit, dar dacă în loc depedeapsă i s-ar fi dat o vioară şi un pro-fesor acel copil ar fi devenit artist1. Şidacă faptul acesta dovedeşte, că acelcopil avea talent, indiferent că era înnăs-cut sau ereditar, trebuie să recunoaştem,că nenumărate talente avem la sate, careaşteaptă numai prilejul favorabil de a semanifesta.Omul, care o viaţă întreagă a văzutplante numai în sere, văzând o păduredeasă, o crede mai puţin frumoasă decâtsera mică, dar cutreierând pădurea înlung şi lat, îsi dă seama, că pădurea estemai frumoasă. Aşa stăm şi cu satul, careare frumuseţi şi puteri adânci, pe care nule putem vedea şi simţi la cea dintâivedere. Satul este ceva aşezat din vremi cao pădure seculară puternică sau ca unrâu, care de mii de ani îşi formează alviasa imperturbabil. Nici în aşezarea exter-nă a satului, nici în întocmirea sa sufle-tească nu găsim nimic forţat. Satul aavut destulă vreme ca după o înţelep-ciune de multe ori încercată, să-şi cro-iască chipul fizic şi obiceiurile lui. Darîncetineala şi chibzuinţa îndelungată,prin care s-a format satul, îi dau tăria luide bronz. Au venit răzvrătiri, războaie,tempestăţi naturale groaznice, dar satulle-a înfruntat, menţinându-şi aceeaşiînfăţişare şi trăind după aceleaşi norme.Natura a fost aceea, care a făcut edu-caţia ţăranului nostru. Lumea de la oraşs-a suprapus naturii, dar lumea de la satea rămas sub influenţa naturii. Ţăranul întimpul verii se grăbeşte la muncă înain-te de răsăritul soarelui, şi se osteneşte înmuncă grea până după apusul soarelui.În timpul toamnei stă afară în torentede ploaie şi face şcoala răbdării, aştep-tând vremea bună. Iarna el stă în came-re puţin luminate. Iată una din tainele

încetinelii, cu care se formează menta-litatea satului. O a doua este dragostea de cămin aţăranului, sau mai bine zis dragostea luide glie. Aceasta este o nouă dovedire acelor afirmate mai înainte. Precum con-stată şi învăţatul german Gombel,pământul este întruparea spaţială a sen-timentelor faţă de natură2.O a treia trăsătură caracteristică aţăranului este, că întreaga lui viaţă desat este determinată de principii binestabilite şi de un scop bine precizat. Lasat nimic nu se face ceea ce nu are unînţeles explicabil şi ţăranul nu are încre-dere acolo unde nu vede, că o lucrare seîndreptează spre anumit scop. Cu sur-prindere citesc însă, că unii dintre ceicare studiază structura satelor, sunt dealtă părere. De pildă dl. docent Mărgi-neanu într-o conferinţă a sa, ţinută înluna martie 1935 a susţinut, că lumeasatelor este o lume a neprevăzutului, iarcea a oraşelor, o lume a regulii şi a măsu-rii! Asemenea păreri nu pot duce decâtla măsuri false faţă de culturalizarea sate-lor. Logica lucrărilor, analogia istorică,toponimia şi studiile linguistice, dove-desc că în veacul al VI-lea al erei creş-tine, înainte de venirea slavilor, sateleromâneşti din Ardeal erau formate, erauînchegate şi numai aşa înţelegem, cănăvălirile barbare de mai târziu n-au maiputut altera vechiul fond3. În faţa năvă-lirilor înaintaşii se retrăgeau în munţi, iarapoi reveneau la aşezările lor săteşti,care erau singurele aşezări de ordine şilegătură între înaintaşi.Satul avea două autorităţi necontes-tate: preotul pentru raporturile cu Celde Sus şi judele, ca arbitru nepărtinitor înpricinile lumeşti. Cea dintâi, care pur-cede de la grecescul ,,presbyter”, adicăbătrân, era desigur cel mai înţelept, celmai mângâios la vorbă, cel mai creştinîn fapte, cel mai plin de har dumnezeiescdintre fruntaşi. Pe cel de-al doilea, carejudeca nu după pravilele scrise, ci dupăobiceiul pământului, probabil resturi dindreptul roman intrate ca amintire în con-ştiinţa populară, mi-l închipui energic,bun şi drept, ascultat timp îndelungat,aşa cum ni-l prezintă şi azi colindele deCrăciun străvechi, cu autoritate cu totuldeosebită de a firavelor comisii interi-mare de azi, schimbate în cascadă ver-tiginoasă. Nu ştiu dacă pentru cei îndă-rătnici şi răi existau atunci mijloace deconstrângere ca: temniţa, bătaia cruntă şialtele, sau ca atâtea ori azi, putinţa de ascăpa de pedeapsă prin agenţi sunători.Existau însă cu siguranţă altele mai efi-cace: oprobiul public gustat de nelegiuiţiprin expunerea lor în calea bisericii când

ieşeau creştinii, grămadă, de la SfântaLiturghie şi în cazuri excepţional degrave citaniile în miez de noapte şi întrefăclii aprinse, afurisaniile înfricoşate alepreoţilor, de care nu scăpa nimeni decâtîn mormântul, care curmă orice sufe-rinţă trupească şi sufletească. Aşa numaidevine explicabil faptul, că ortodoxia lanoi n-a fost numai o ,,religie” ci o ,,legestrămoşească”, un ,,izvor de tămăduire”pentru toate neajunsurile vieţii şi căpreotul a rămas până de curând suvera-nul misterios, necontestat, împrejmuitcu respect mistic asupra tuturor con-ştinţelor. ...Ne obicinuisem, încă din era roma-nă, să lăudăm pe Domnul cu glasul piep-turilor noastre, iar nu cu strune și orga-ne, să ne închinăm la icoane, careînfă[ișau pe mucenici cu trupul uscat,aproape numai linii, și să citim în psalmiși ciasloave cu litere chirilice, din priciniistorice și cu foloase, pe cari nu le vomanaliza acum. În asemenea condi[ii,bisericu[a de pe deal a satului românesc,sfioasă, dar neclintită în tradi[ia sa stră-veche, nu era de dispre[uit. Paralel cu această aproape perpetuăîncordare a trupurilor, de la înfiriparea șipână la prăbușirea stăpânirii maghiare,satul românesc a suportat și o a douaserie infinită de asalturi înverșunate:asalturi asupra credin[ei sale religioa-se...Și acum să ne dăm seama, că dati-nile legate de Crăciun, de Sf. Paști, deRusalii sunt în toate satele aceleași șisunt așa de puternic concrescute cu fii-n[a poporului, încât ele rămân ca stâncileîntre valuri.Orice s-ar întâmpla în natură, sătea-nul vede toate prin prizma credin[ei. Însufletul [ăranului nostru este adânc înră-dăcinată credin[a, că este un Dumnezeucare conduce lumea și nimeni nu poatescoate această credin[ă din sufletul său.Zăranul este obișnuit de veacuri, ca bise-rica sa creștină să fie centrul vie[ii lui.Biserica a fost la sate fântâna bunătă[i-lor din care s-a adăpat sufletește întregsatul. Biserica a fost concretizarea cre-din[ei, iar [ăranul s-a sim[it ca în Casa luiDumnezeu în biserică.Toate s-au schimbat, toate au trecutîn umbră cu timpul, dar biserica a rămas.și aici în biserică [ăranii adunându-se, austrigat ca odinioară Apostolii către Mân-tuitorul: ,,Doamne, mântuiește-ne căpierim”.Este știut, că lungă vreme în modes-tele școli românești de pe lângă mănăs-tiri și biserici s-a învă[at arta cetitului șiscrisului din căr[ile bisericești ca Psalti-rea, Ceaslovul, Octoihul, iar Apostolul îlciteau pe rând to[i copiii. Con[inutul

căr[ilor sfinte a trecut ca un bun culturalîn sufletul poporului. Și așa, poporulnostru de la sate punea frica de faptelerele, mai prejos de frica de Dumnezeu.Poporul nostru se temea mai mult depedeapsa lui Dumnezeu, decât depedepsele legilor omenești. Prin aceas-tă frică de Dumnezeu s-au păstrat vea-curi de veacuri în sufletul poporului nos-tru noble[ea și bunătatea lui proverbială. Superioritatea în gândire și în sim[i-re este deci ceva adânc săpat în sufletulpoporului nostru și cultura de azi nu aredecât să men[ină și alimenteze acesttezaur.Judecata poporului nostru de lasate este o judecată religioasă, o jude-cată evanghelică și nicidecum profa-nă. Rodul acesta ni l-a adus înfră[ireacu Crucea și Evanghelia peste cursulveacurilor. Poporul de la sate în fie-
care faptă caută răsplata sau pedeap-
sa lui Dumnezeu. Este admirabil cumpăstrează poporul amintirea faptelortrecute de zeci și zeci de ani și într-omuncă de zeci de ani a unei familiiîntregi, norocul sau nenorocul le facependente de via[a creștinească saunecreștinească. ,,L-a bătut Dumne-
zeu”, - auzi pe sate vestindu-se, cândpeste cineva a dat o nenorocire. Cri-teriul evanghelic este deci o trăsăturăfundamentală în via[a poporului nos-tru.Fiind expus întâmplărilor venite pecalea nepătrunsului, a căutat semnifica-[ia fiecăreia și de multe ori, a ajuns laconcluzii morale cărora le-a acordat oîncredere oarbă... Satul a verificat-o prinobservări îndelungate și și-a însușit-o cupremiza majoră care a devenit impera-tiv morală: ,,să nu faci fapte urâte, căcite trăznește Dumnezeu!”Așa au fost gândite toate fenome-nele cosmice - și [ăranul are o cosmo-gonie a lui, care dacă e simplistă înfa[a omului de știin[ă, totuși are și omare calitate: nu lasă nimic nelămurit.În fa[a întâmplărilor de neîn[eles, [ăra-nul nu se liniștește până ce nu le stabi-lește o legătură cu persoana lui, cufamilia și satul. Și n-a fost dăunătoareetica aceasta care pune la bază san-

c[iunea imediată a puterii nevăzute daratoateștiutoare...Obiceiurile sărbătorilor noastre, deorice origină ar fi, nu se pot practicadecât în sânul satului, în sânul unei așe-zări, fiindcă fără participarea mai mul-tora, își pierd toată însemnătatea. Ele nu sunt numai forme, ci și con-di[ii ale vie[ii sufletești trăite în comun,impuse de legile străvechi ale credin[ei4.Din inima poporului nostru, - înrou-rată de binecuvântările Evangheliei, - arăsărit și acea frumoasă în[elepciune înproverbe, precum și distinsa duioșie șigingășie din povestirile și cântecele luipopulare. Folclorul nostru atât de mân-dru și atât de bogat, este în întregimea luirodul unei mentalită[i creștine. Din toate acestea rezultă, că ar fi nefi-resc să schimbi această mentalitate apoporului nostru și chiar cel mai maresavant, dacă ar încerca să îndrumeze înaltă direc[ie mentalitatea creștină a popo-rului nostru, s-ar lovi de o dârză împotri-vire și ar cheltui zadarnic energiile sale. Oamenii învă[a[i au cetit biblioteciîntregi, dar poporul a cetit în cartea expe-rien[elor de veacuri și nu se lasă abătutde la drumul culturii creștine.Liniile generale ale culturii sunt așade adânc trasate, albia pe care s-a scursvia[a lui este așa de formată, încât numaipe vechiul făgaș se poate depăna firulviitor al vie[ii satelor... Evenimentelepolitice și sociale prin care a trecut, desigur că au avut și ele o oarecare înrâu-rire, care însă n-a putut schimba ese-n[ial sufletul satelor. Multele nenorociri din trecut, aufăcut pe acest popor românesc să fiefoarte rezervat și prudent. Chiar în fami-lie observăm, că bărbatul își are de multeori rezervele sale fa[ă de so[ie și copii șiadeseori ochii lui sunt foarte socoti[i,adică în tot ceea ce face, se vădește osocoteală cumpătată, pentru că nu știe cerău poate să-l pască. De aceea sufletulpoporului nostru este serios și închis.Poporul nostru nu este refractarînnoirilor sănătoase, dar având experie-n[a amăgirilor străine, este adeseori neîn-crezător. Continuare în pagina 3

Cultura actuală a satelor*



După înfăptuirea unită[ii politiceprin proclama[ia de la Alba Iulia, auurmat anii grei ai reconstruc[iei cu toateneajunsurile unui proces de închegare aunei alte vie[i în noile fruntarii aleRomâniei Mari. Până la instaurareadefinitivă a autorită[ii de stat românești,Consistoriul eparhial arădean s-a con-siderat deja sub jurisdic[ia ConsiliuluiDirigent Român care, în virtutea man-datului primit de la Marea Adunare,conducea administra[ia română a Tran-silvaniei. La insisten[ele oficialită[ilormaghiare, Consistoriul eparhial a răs-puns că ,,noi românii în puterea dreptu-lui de autodeterminare ne-am pronu-n[at deja și stăm sub onor ConsiliuluiDirigent Român”.Între primele ac[iuni pe care le-aîntreprins episcopul Ioan Papp, amintimeliminarea limbii maghiare, a istoriei, ageografiei și Constitu[iei ungare de laInstitutul pedagogic-teologic din Aradși înlocuirea cu materii privind ,,[ărilelocuite de români”. În privin[a școlilorconfesionale, le considera deja sub auto-ritatea statului român1. De o importan[ădeosebită au fost hotărârile Sinoduluiepiscopesc al Mitropoliei ortodoxeromâne din Transilvania, [inut la 23aprilie 1919, prin care, își exprimaîntreaga adeziune la noua conducere aromânilor. Prin scrisoarea adresată rege-lui Ferdinand I, sinodul și-a exprimatbucuria ,,ca astăzi cu aceeași curată cre-din[ă ortodoxă, cu aceeași dulce limbăromânească și cu aceleași calde senti-mente na[ionale ne putem întoarce înbra[ele de mamă ale României Mari”.Printr-o altă scrisoare, Consiliul Diri-gent era asigurat ,,de întreaga bunăvoi-n[ă și solicitudinea noastră și a Bisericiidin mitropolie, promi[ând că va da tot

concursul la conducerea și îndeplinirealucrărilor publice care vi s-au încredi-n[at”. Sinodul, în frunte cu episcopulIoan Papp, a recunoscut calitatea de,,guvern legal” al Consiliului Dirigent2.Cu scopul de a sprijini consolidareaUnirii, a fost redactată Circulara nr.8867 din 20 iulie 1919, pe care episco-pul a adresat-o tuturor protopopilor șiadministratorilor protopopești dincadrul Episcopiei arădene. A fost emisăîn urma unor sesizări a Consiliului Diri-gent, care semnala existen[a unorac[iuni dușmănoase ce căutau să pro-ducă tulburări în sânul poporului român,,sperând că în chipul acesta vor puteazădărnici din nou și acum, în al unspre-zecelea ceas, înfăptuirea idealului nos-tru naa[ional”. În această perioadă, epis-copul a avut cinstea de a-l primi în Aradpe generalul francez Henri Berthelot(1861-1931), fost șef al misiunii militarefranceze în România în timpul primu-lui război mondial. Cu această ocazie arostit o frumoasă cuvântare în care arătasentimentele poporului român fa[ă decel francez de care ,,ne leagă comuni-tatea originii comune latine”3.La 23 februarie 1920, la Sibiu, aprezidat cel dintâi Congres Na[ionalBisericesc al Mitropoliei Ardealuluidupă reaalizarea Marii Uniri. ,,Ajunșisub blânda oblăduire a DomnitoruluiFerdinand I – spunea el în cuvântarea dedeschidere – la treptele căruia putemapropia cu picioarele vesele și căruia îiputem descoperi în dulcea și frumoasanoastră limbă românească tainele ini-mii, cerul vie[ii noastre na[ionale s-aînseninat și credin[a la viitorul dorit neînveselește inima”. La Congres s-audiscutat despre reformarea școlilor nor-male, înfiin[area facultă[ilor de teologie,

problema reînfiin[ării episcopiilor isto-rice și organizarea Bisericii OrtodoxeRomâne în noile condi[ii create după 1Decembrie 19184.În toamna anului 1920, un comitet,format din intelectuali români din Arad,dr. Ștefan Cicio-Pop, generalul Das-chievici, dr. Silviu Moldovan, VasileGoldiș și episcopul Ioan I. Papp, înnumărul din 1 decembrie al ziarului,,Românul” face un apel călduros cătreromânii de pretutindeni pentru a con-tribui cu darul lor la ridicarea unuimonument al Marii Uniri în Arad5.

Într-o scrisoare din 13/26 ianuarie1924 adresată mitropolitului primatMiron Cristea, episcopul arădean faceun bilan[ al activită[ii sale la vârsta de 75de ani de via[ă, din care peste cincidecenii numai în serviciul Bisericii,afărmând că ,,am  făcut biserică nouă însatul meu, economiile mele de 600000‹...› le-am închinat diecezei mele, spreun scop cultural, umanitar care-l argu-mentez an de an și am sfin[it 61 de bise-rici, fără să iau de la cineva vro pară”.Pentru întreaga activitate desfășurată înslujba Bisericii și na[iunii române, la13/26 ianuarie 1924, Ministerul Culte-lor și Artelor, prin profesorul AlexandruLapedatu, care de[inea portofoliulministerului, a înmânat episcopului dela Arad decoraa[ia regală CoroanaRomâniei în gradul de ofi[er6.Cu pu[in timp înainte de moartea sa, cu prilejul felicitărilor de Anul nou,episcopul a declarat delega[iei consis-toriale și corpului profesoral de la Insti-tutul pedagogic-teologic care veniserăsă-l felicite, că era pregătit să donezeEpiscopiei arădene suma de un milionde lei pentru constituirea unui fond caresă-i poarte numele, destinat pentru bursetinerilor studioși din cuprinsul eparhieicare doreau să studieze la Institutulpedagogic-teologic din Arad sau la uni-versită[i din [ară sau străinătate7. Iatăcum prezenta Vasile Goldiș, unul din-tre colaboratorii săi cei mai apropia[i,nobila inten[ie a episcopului: ,,Se răs-pândi zvonul că vlădica valah vrea săfacă o funda[ie de un milion de lei pen-tru creșterea preo[ilor în seminarul dinArad. Nu sunt bani mul[i un milion delei pentru feudalii capitalismului bancar,dar sunt nespus de mul[i pentru cel ceavea să-i adune hrănindu-se cu chisăli[ă

și stând cu reverenzile cârpite pe tronularhieresc. Pentru pruncul diacului dinPocioveliște erau bani foarte mul[i, darvoin[a lui de fier i-a adunat. Spunea căel trebuie să trăiască până își va adunamilionul. Vlădicii ceilal[i zâmbeau. Sefăceau glume. Dar Dumnezeu vedeasufletul curat al lui Ignatie. Cu boala demoarte în piept l-a [inut încă lungi doiani de zile. Acum două săptămâni aîntregit funda[ia sa pentru educarea vii-torilor preo[i la un milion. Apoi s.a cul-cat în pat și ieri seară a murit8.
*(text preluat din lucrarea Preot dr.

Pavel Vesa, Episcopul Marii Uniri:
Ioan Ignatie Papp, Editura TiparniHa,
Arad, 2018, pp. 48-50).

1 E. Greuceanu, Contribu[ii privindparticiparea clerului arădean în pregăti-rea măre[ului act de la Alba Iulia, p. 47.
2 Lucian Emandi, Documente ară-dene despre Unirea cea mare, în Mitro-polia Banatului, anul XXXIII, 1983, nr.11-12, p. 761.
3 Gh. Li[iu, Episcopul Ioan IgnatiePapp, p. 99.
4 Protocolul Congresului na[ional-bisericesc ordinar al mitropoliei româ-nilor greco-orientali din Transilvania,Sibiu, 1923, pp. 94-95.
5 Biserica și Școala, anul XLIV, nr.47, 22 noiembrie/5 decembrie 1920, p.2.
6 A. Plămădeală, Contribu[ii istori-ce privind perioada 1918-1939, Sibiu,1987, p. 256, 257.
7 Moartea episcopului Ioan al Ara-dului, în Biserica Ortodoxă Română(București), Seria II, an 43, nr. 1 (526)ianuarie 1925, p. 44.
8 Biserica și Școala, Anul XLIX,nr. 5, 1 februarie, 1925, p. 44. 
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Activitatea episcopului Ioan Ignatie Papp după Marea Unire*

Urmare din pagina 2De aceea intelectualii numai cumare chibzuin[ă și cumpănire să por-nească la culturalizarea satelor.Poporul nostru are o firească încli-nare spre realitate, spre tot ceea ce estepractic și de folos. El nu crede cuvinte-lor care nu se pot aplica, dar îi plac oricemăsuri care duc la scop.Poporul nostru are mare dragostepentru plinătatea vie[ii, pentru ceea ceeste sănătos și trainic...Iată pe scurt struc-tura sufletească a poporului nostru, carestructură începe să fie atinsă de duhulorășenizării. O parte din sătenii săracicaută plasament la orașe, iar sătenii mai

înstări[i prin contractul frecvent ce-l aucu politicienii de la oraș, caută via[a dehuzureală.Traiul îmbelșugat și risipitor, leneași via[a liberă sunt privite ca cel maimare bun social și are perfectă dreptatedl. asistent universitar Henri Stahl, cândvorbește despre contractul dintre orașe șisate: ,,Să-și aducă aminte orișicine a tre-cut prin sate și care mai păstrează încă înel sentimentul frumosului și al sănăto-sului sufletesc, de jalnica priveliște aDuminecilor în care se strâng [ăranceleîmbrăcate în muselin fistichiu, boite pefa[ă, tunse a la garson, cu pantofi,,luchianz”, jucând foxtrot, șimiuri și

,,tangouri”, cu flăcăi îmbrăca[i pe jumă-tate militari pe jumătate civili! Să-șiaducă aminte, oricine a fost cândva fer-mecat de puternica sonoritate a limbiiromânești, cu splendidă și originalăînchegare sintaxică, de vorbirea ,,cârâi-tă” și ,,păsărească” a celor crescu[i, astăzi,în preajma falsei culturi. Dacă ne doarepierderea puterilor de creare ale neamu-lui acestuia, din pricina intelectualilorcrescu[i fals la o falsă cultură, ar fi deneiertat dacă nu ne-ar îndurera până pestemăsură mitocănizarea satului întreg”5.Este cert, că în zilele noastre cultu-ra satelor noastre este greu atacată și tre-buie să intervină o contrabalansare din

partea intelectualilor cul[i, pentru ca sate-le să rămână ceea ce au fost: adăposturiromânești, ferite de stricăciunile venitedin toate păr[ile.Culturalizarea satelor deci trebuiesă urmărească două scopuri bine defini-te: satul să fie imunizat de miasmeleunei vie[i păgubitoare și neromânești,iar pe de altă parte sătenilor să li se deatoate cunoștin[ele și institu[iunile nece-sare, care să-i pună la curent cu direc[ii-le culturii de azi, care cere mai multăsănătate trupească și mai multă reziste-n[ă sufletească decât în trecut. ,,Culturatradi[ională a satelor noastre stă pe loc șiva muri secătuită dacă noi izvoare cul-turale nu vin să o învioreze”6....
*(fragmente din lucrarea: Episcop

Dr. Grigorie Gh. Comșa, Cultura Sate-

lor Noastre, Tipografia Diecezana,
Arad, 1935, pp. 73-87)

1 Cazul e citat de dl. P. P. Negules-cu în: ,,Geneza formelor Culturii”,Bucureşti, 1934, p. 102.
2 Karl Gombel: Volkstum, Kulturund Volksbildung, Leipzig, 1909, p. 12.
3 N. Buta, Satul românesc dinArdeal în trecut. În ziarul ,,RomâniaNouă” din Cluj, de la 9 februarie 1935.
4 Dan M. Vizirescu, în ,,Zara Noas-tră”, din 8 Iunie 1934.
5 H. Stahl, ,,Adevărata CulturăSătească”, în revista ,,Satul și Școala”,Nr. 9 din 1934, p. 285.
6 H. Stahl, ,,Adevărata CulturăSătească”, în revista ,,Satul și Școala”,Nr. 7-8 din 1934, p. 255. 

În aceste zile, clericii și credin-cioșii arădeni și-au sărbătorit peÎntâistătătorul Eparhiei, pe Înaltpreas-fin[itul Părinte Timotei, care a împlin-it 35 de ani de la întronizarea ca epis-cop al Aradului (2 dec. 1984) și 10 anide la ridicarea Eparhiei arădene la ran-gul de Arhiepiscopie (28 noiembrie2009).Cu acest prilej, în ziua de luni, 2decembrie 2019, Înaltpreasfin[itulPărinte Timotei dimpreună cu Preas-fin[itul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,înconjura[i de un ales sobor de preo[i șidiaconi, au săvârşit Sfânta Liturghie înCatedrala Veche din Arad, catedrală încare Înaltpreasfin[itul Timotei a fostinstalat ca episcop al Aradului la 2decembrie 1984.Din sobor au făcut parte PărinteleArhim. Nestor Iovan de la MănăstireaHodoș-Bodrog, părin[ii consilieri șiinspectori de la Centrul Eparhial,

părin[ii protopopi din cele patru pro-topopiate, părintele decan și director dela școlile teologice din cadrul Arhiepis-copiei Aradului, și al[i preo[i și diaconi.În cadrul Sfintei Liturghii au fostînăl[ate rugăciuni de mul[umire pentrubinecuvântările revărsate de BunulDumnezeu asupra Chiriarhului, cleri-cilor și credincioșilor arădeni.Răspunsurile la strană au fost datede studen[i de la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad.După Priceasnă, Înaltpreasfin[itulPărinte Timotei a rostit un cuvânt deînvă[ătură în care a făcut referire și laevenimentele istorice na[ionale și localedin această perioadă a anului, precum șila activitatea desfășurată de ierarhii careau păstorit Eparhia Aradului în trecut.La finalul Sfintei Liturghii s-asăvârșit un Polihroniu. După ce a rostitun cuvânt de felicitare, Preasfin[itulPărinte Emilian i-a înmânat Înaltpreas-fin[itului Părinte Timotei o cârjă

arhierească trimisă în dar de către Înalt-preasfin[itul Părinte Casian, Arhiepis-copul Dunării de Jos, cu prilejul acesteianiversări.După aceasta, în sala festivă de lareședin[a eparhială, Permanenţa Cen-trului Eparhial, clericii şi credincioşiiarădeni, oficialităţile locale, reprezen-tanţii învăţământului arădean și ai cul-telor religioase istorice, s-au adunat pen-tru a-l sărbători cu multă bucurie peArhipăstorul arădean.Preasfin[itul Părinte EmilianCrișanul, atât la Sfânta Liturghie cât șila recep[ia oferită la reședin[a eparhială,a evocat prin cuvinte alese activitateaÎnaltpreasfinţiei Sale la Arad, activitatedesfășurată pe mai multe planuri, dupăcum ar fi: construcţia a zeci de bisericinoi; restaurarea a sute de biserici, unelemonumente istorice; ridicarea noii Cat-edrale Arhiepiscopale ,,Sfânta Treime”din Arad, prima catedrală episcopală ridi-cată în [ara noastră după Revolu[ia din

decembrie 1989; organizarea învăţămân-tului teologic arădean; participarea lanumeroase conferinţe teologice şi ecu-menice, în ţară şi peste hotare ş.a.Înaltpreasfin[ia Sa, a exprimatmul[umirile cuvenite, tuturor oficial-ităţilor locale şi judeţene, clericilor şicredincioşilor pentru toată dragosteaarătată de-a lungul vremii în cei 35 de

ani de când păstorește această binecu-vântată eparhie.Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Tim-otei, este cel de-al 23-lea ierarh în frun-tea trisecularei Eparhii Ortodoxe aAradului, dintre care zece, împliniţi la28 noiembrie, ca fiind cel dintâiArhiepiscop al Aradului.Protos. Iustin Popovici

Arădenii și-au sărbătorit pe Întâistătătorul eparhiei la35 de ani de arhipăstorire la Arad
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SLUJIRI CHIRIARHALE 
Ierarhii arădeni au participatla hramul Catedralei Episcopale din DevaÎn ziua pomenirii Sfântului Ierarh Nicolae,arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul deminuni, vineri, 6 decembrie 2019, CatedralaEpiscopală din Deva și-a sărbătorit hramul.Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită deun sobor de arhierei, preo[i și diaconi, din careau făcut parte Înaltpreasfin[itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, Preasfin[itul PărinteNicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei,Preasfin[itul Părinte Vincen[iu, EpiscopulSloboziei și Călărașilor, Preasfin[itul PărinteGurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, șiPreasfin[itul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Răspunsurileliturgice au fost oferite de către Corala „SfântulIerarh Nicolae” a Catedralei Episcopale, diri-jată de către Părintele Arhidiacon Nicolae-Daniel Balea.Cuvântul de învă[ătură a fost rostit de cătreÎnaltpreasfin[itul Părinte Arhiepiscop Timoteicare a vorbit despre milostenia arătată de cătreSfântul Ierarh Nicolae în timpul vie[ii sale, când,după moartea părin[ilor săi, și-a împăr[it toatăaverea celor care erau lipsi[i de posibilită[i mate-riale, fapt pentru care este recunoscut până înzilele noastre ca un mare binefăcător. Înalt-preasfin[ia Sa a amintit și rolul important pe carel-a avut Sfântul Nicolae în apărarea dreptei cred-in[e la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.Arhipăstorul hunedorean, Preasfin[itulPărinte Episcop Gurie, a mul[umit la finalsoborului slujitor, autorită[ilor jude[ene și locale,conducătorilor de institu[ii și tuturor credin-cioșilor prezen[i la sărbătoarea Catedraleidevene.Slujire arhierească și hirotoniede preot în Parohia Arad-Grădiște IIÎn Duminica a 27-a după Rusalii, 8 decem-brie 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit SfântaLiturghie în biserica cu hramul ,,Intrarea Dom-nului în Ierusalim”, din Parohia Arad-GrădişteII, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte Arhid. Tiberiu Arde-lean, inspector eparhial, Pr. paroh Viorel Roja,Pr. pensionar Traian Mo[iu și Diac. Sergiu Pop.În cuvântul de învăţătură Chiriarhul arădean avorbit despre ,,Privirea cerului” (cf.citirilor scrip-turistice ale duminicii: Luca 13, Efeseni 6) careeste o însușire proprie omului. Păsările cerului îlvăd mereu dar tot spre pământ se uită, aici avân-du-și existen[a. Omul nu doar vede cerul, ci îlprivește, adică îl contemplă, îi admiră măre[ia șiîn[elege abisurile sau nesfârșitul. Cel încovoiatsau gârbovit de greută[ile pământului, pentru afi beneficiarul darurilor cerești trebuie săprivească prin frumuse[ea crea[iei slava Cre-atorului cu care tinde să se asemene. Drept aceeaîncearcă să privească mereu spre ceea ce înal[ăla nivelul propriei înăl[imi prin ceea ce este bineîn lumea fiin[elor și a lucrurilor. Biserica paro-hială este nouă și se împodobește continuu, înprezent cu pictură care pentru a fi cuprinsă cred-incioșii își înal[ă privirile văzând în ea însășiicoana cerului. Sub acest unghi credinciosulcaută să își redobândească statura dreaptă dintruînceput și trupește și sufletește.În cadrul slujbei, Înaltpreasfin[ia Sa a hiro-tonit întru preot pe diaconul Sergiu Pop pe seamaParohiei Bochia, Protopopiatul Ineu. Tot încadrul acestei sfinte slujbe noul preot a fosthirotesit întru duhovnic.Slujire arhiereascăla Penitenciarul din AradVineri, 13 decembrie, la invita[ia domnuluisubcomisar Dan Halchin, directorul Penitencia-rului din Arad și a preotului capelan Vlad Oneţ,Înaltpreasfin[itul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, înconjurat de un sobor de preo[i șidiaconi din Arhiepiscopia Aradului, a săvârșitSfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfin[ilorApostoli Petru și Pavel” din cadrul Penitencia-rului Arad. Răspunsurile Sfintei Liturghii au fostdate de Corul Seminarului Teologic OrtodoxArad, care la final a interpretat pentru cei prezen[imai multe colinde. Alături de aceștia au partic-ipat și de[inu[ii înscriși la cursurile școlare pen-tru finalizarea studiilor în penitenciar, împreunăcu profesorii și învătătorii ce se ocupă de instru-irea lor.Slujirea Înaltpreasfin[iei Sale a fost legată dedata sărbătoririi Sfântului Ierarh Nicolae,deoarece în urmă cu 17 ani, ziua de 6 decembriea devenit cu totul deosebită pentru PenitenciarulArad, deoarece la această dată a avut loc slujbade sfin[ire a acestei frumoase biserici destinatăpersoanelor private de libertate aflate în Peni-tenciarul Arad.Ziua de astăzi a fost una binecuvântată pen-tru to[i angaja[ii Penitenciarului și pentru per-soanele private de libertate, deoarece s-au bucu-rat de prezen[a Înaltpreasfin[iei Sale, care lamomentul cuvenit a adresat un cuvânt de învăţă-tură, îndemnând pe cei prezen[i sa-L primeascăpe Pruncul Iisus in inimile lor pentru a devenioameni noi în Hristos prin împlinirea legii iubiriilui Hristos, dăruind celor la nevoie din pu[inullor. Domnul subcomisar de poli[ie penitenciarăa mul[umit la rândul lui Înalpreasfin[itului

Părinte Arhiepiscop Timotei pentru oficiereaSfintei Liturghii în Biserica Penitenciarului dinArad și pentru frumosul cuvânt de învă[ătură.La finalul sfintei Liturhii s-a oficiat slujbaParastasului, în prezen[a angaja[iilor din sec-torul de reintegrare socială și sector operativ,care s-au rugat împreună cu slujitorii bisericiipentru odihna sufletelor adormi[ilor robilor luiDumnezeu, directori, ofi[eri și subofi[eri depoli[ie penitenciară, care și-au desfășurat servi-ciul în cadrul Penitenciarului din Arad, muta[i înveșnicia lui Dumnezeu, în nădejdea Învierii luiHristos.Preotul capelan Vlad One[ a mulţumit celorprezen[i pentru participarea lor la acest momentde aducere aminte de to[i cei care au realizataceste lucruri cu care Penitenciarul Arad sepoate mândri astăzi.La momentul împăr[irii anafurei ceiprezen[i au primit din partea ArhiepiscopieiAradului câte un pachet ca dar, în amintireadarurilor pe care le-a dăruit și Sfântul IerarhNicolae celor afla[i în nevoie.Slujbă de pomenire pentruEroii RevoluAiei din 1989 înCatedrala Arhiepiscopală dinAradÎn Duminica dinaintea Nașterii Domnului,22 decembrie 2019, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfin[itul Părinte Timotei a participat la Sfân-ta Liturghie săvârșită în Catedrala Arhiepisco-pală ,,Sfânta Treime” din Arad, de un sobor depreo[i și diaconi.În cuvântul de învă[ătură pus sub titlul ,,Oistorie universală într-un capitol biblic” (cf. Evr.11, Matei 1) adică capitolul care deschide NoulTestament, în perspectiva aprofundării concor-dan[ei Sfintei Scripturi oglindind via[a lumii dela început până la desăvârșire, cum ultima scrierea aceluiași testament, sau Apocalipsa, lasă aîn[elege. Geneaalogia Mântuitorului aratănevoin[a omului de a-și regăsi starea paradisiacăpierdută, fapt posibil doar prin întruparea Fiuluilui Dumnezeu, face conștient pe credincios dechemarea la asemănarea cu Cel după chipulCăruia a fost creat. Genera[iile ce se succed con-firmă realitatea pe planurile existen[ei ce tindemereu spre bine. Se poate recunoaște aceastărealitate prin înnoirea vie[ii poporului și [ăriinoastre. La sărbătorirea a 30 de ani de la Rev-olu[ia română, care s-a desfășurat tocmai în zileleCrăciunului din 1989, drept care se înal[ă rugă-ciune pentru răsplătirea cerească a celor ce s-aujertfit și pentru împlinirea idealurilor de tot-deauna ale neamului, legate de ale întregii lumi,în acest context dându-se citire MesajuluiPreafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat:Jertfa lor – temelia libertă[ii noastre.La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfin[iaSa a săvârșit o slujbă de pomenire pentru EroiiRevolu[iei din Decembrie 1989, care s-au jert-fit pentru libertatea și demnitatea poporuluiromân, în urmă cu trei decenii.În semn de respect și de recunoştinţă faţă decei care şi-au pierdut viaţa în evenimentele deacum 30 ani, în această zi, după Sfânta Liturghie,în toate bisericile și mănăstirile din cuprinsulArhiepiscopiei Aradului au fost trase clopoteleşi au fost oficiate slujbe de pomenire.Praznicul Nașterii Domnuluisărbătorit de arădeniPraznicul Naşterii Domnului a fost sărbă-torit la Catedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad prin Sfânta Liturghiearhierească oficiată în mod solemn de Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi.Din sobor au făcut parte: Pr. SimionMladin, eclesiarhul catedralei, Pr. GheorgheGogan, Pr. Mircea Cricovean, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial, precum și Arhidi-aconii Claudiu Condurache și Alexandru Tiulea.Sute de credincioşi au venit din tot oraşulpentru a se ruga în prima zi de Crăciun şi pen-tru a primi binecuvântare şi ajutor de la Dum-nezeu.În cuvântul de învăţătură pus sub titlul ,,Fiullui Dumnezeu și Fiul Omului” (cf. Gal. 4; Matei2), Chiriarhul adâncește tâlcuirea citirilor bibliceîn sensul teologic al unirii ipostatice între fireadumnezeiască și omenească a Mântuitorului,potrivit tradi[iei Sfin[ilor Părin[i, cu accentul peîndumnezeirea omului. Colindele în biserici șicase, unită[i ale activită[ii umane și institu[ii decultură, aduce exemple grăitoare despre modulîn care folclorul religios a în[eles taina creșt-inătă[ii, întruparea Fiului lui Dumnezeu spremântuirea celui care a fost creat după chipul Luispre a tinde mereu spre asemănare.Zeci de credincioşi, tineri şi vârstnici, s-auîmpărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului.Răspunsurile liturgice au fost date de CorulCatedralei, dirijat de diac. Laviniu Morariu.În seara zilei, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei a oficiat Slujba Vecerniei în biserica cu hra-mul ,,Naşterea Domnului”, a Parohiei MicălacaVeche II.După terminarea slujbei, corul acesteiparohii a susţinut tradi[ionalul concert de colinde.Soborul Maicii Domnuluisărbătorit la Catedrala Vechedin AradCu prilejul sărbătoririi Soborului MaiciiDomnului, în cea de-a doua zi de Crăciun, Înalt-

preasfin[itul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârșit Sfânta Liturghie arhiereascăîn Catedrala istorică din Arad, înconjurat desoborul preoţilor şi diaconilor Parohiei Arad-Centru.Din sobor au făcut parte: Pr. Teodor Pavel,consilier eparhial, Pr. Flavius Petcuţ, protopop-ul Aradului, Pr. Prof. Cristinel Ioja, decanul Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, Pr parohTraian Micoroi, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspec-tor eparhial, Arhid. Viorel Herlo și Diac. LiviuBisorca.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului afost pus sub titlul ,,Călăuză familiei creștine”(cf. citirilor scripturistice: Evr. 2; Mt. 2), care esteSfânta Familie prin grija părin[ilor fa[ă de copiispre a-i feri de adversită[ile din lume printr-oeduca[ie pe măsura cerin[elor timpului spre adeveni folositori societă[ii. În toate se cuvine adesluși grija Părintelui ceresc pentru sporulbinelui în via[a oamenilor și drumul spre mân-tuire, Nașterea Domnului dând prilejul de adovedi realitatea pe un plan extins. În acestcadru, pe plan bisericesc, se anun[ă Anul oma-gial viitor, dedicat pastora[iei părin[ilor și copi-ilor, în Patriarhia Română.Sute de credincioşi au venit pentru a se rugaîn această zi de Crăciun, când Bisericaprăznuieşte Soborul Preacuratei Născătoare deDumnezeu, în Catedrala Veche a AraduluiA treia zi de Crăciun laMănăstirea Arad-GaiÎn cea de-a treia zi a praznicului NaşteriiDomnului şi totodată a pomenirii Sfântului Ap.întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,a ţinut să fie prezent în mijlocul obştii monahalede la Mănăstirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai. Cu acest prilej, Chiriarhul a săvârşit Sfân-ta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi. Obştea mănăstirii, înfrunte cu maica stareţă Ecaterina Joldeș, l-auîntâmpinat cu multă bucurie, ca de fiecare dată,pe Arhipăstorul arădenilor.Cuvântul de învăţătură rostit de Chiriarh afost pus sub titlul ,,Cununa nestricăciunii”(Matei. 21; Fp. Ap. 6-7), pe care o dobândeșteSfântul Arhid. Ștefan, cel dintâi martir creștin șicare face parte din clerul Bisericii, atestând ast-fel așezarea slujirii preo[ești prin însăși jertfaMântuitorului, venit în lume spre mântuireaacesteia. Pericopele biblice relatează deslușitînsemnătatea celei de a treia zi a praznicului,referindu-se la cele dintâi zile ale creștinismuluiși în legătura simbolică a parabolei despre lucră-torii cei răi ai viei, datoria credincioșilor fiindaceea de a se dovedi lucrătorii faptelor bune dinobștea Bisericii.La finalul slujbei, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei i-a binecuvântat pe cei prezenţi, urându-le cele de cuviinţă pentru anul nou ce vine.PrezenAă arhierească la Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn Duminica după Nașterea Domnului,Chiriarhul arădean, Înaltpreasfin[itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat laSfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită decătre un sobor de preo[i și diaconi în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean a rostit,la momentul rânduit, un cuvânt de învă[ăturăsub titlul ,,Visarea și realitatea” (cf. citirilorscripturistice: Gal. 1; Matei 2) luminate de dardivin, oglindesc împlinirea voii lui Dumnezeuprin ascultarea dovedită de către Fiul însuși, prinvenirea în lume, de către Sfânta Fecioară, prinprimirea mesajului divin, de către Iosif ocroti-torul Sfintei Familii prin grija sfântă, la fel și decătre magi, având to[i discernământul adevăru-lui spre a urma un [el binecuvântat, apărat defeluritele încercări sau primejdii. Numele însușide Nazarineanul, dat Mântuitorului, trimite la unspa[iu și timp biblic promi[îtor pentru lucrarea luiMesia. Citirile biblice subliniază tocmai ade-vărata însemnătate a Evangheliei și propovă-duirii în istoria bisericească, a subliniat Înalt-preasfin[ia Sa.La finalul slujbei, Înaltpreasfin[ia Sa i-abinecuvântat pe credincioșii prezen[i.
AGENDA PREASFINKITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Liturghie Arhierească și Tedeum în Catedrala Vechedin AradÎn Duminica a 16-a după Rusalii, 1 Decem-brie 2019, Preasfin[itul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului asăvârşit slujba Sfintei Liturghii în Biserica„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Arad.Alături de Preasfinţia Sa au slujit şi Pr.Pavel Teodor, consilier patrimoniu, Pr. FlaviusPetcu[, protopopul Aradului, Pr. paroh TraianMicoroi, Arhid. Gheorghe Lehaci și Diac. LiviuBisorca.În cuvântul de învă[ătură, Ierarhul a tâlcuitpericopa evanghelică de la Matei, cap. 24, în carene este prezentată Pilda Talan[ilor. Totodată,

aflându-ne în Ziua Na[ională a României, Preas-fin[ia Sa a făcut o paralelă între pericopaevanghelică și darurile primate de către poporul
român de la Dumnezeu, daruri puse în valoare
într-o ziditoare unitate și spre folosul românilor
și nu numai. ,,Neamul românesc a avut și are
mulHi oameni talentaHi și dăruiHi de Dumnezeu,
cea mai frumoasă rodire constă în mulHimea
SfinHilor români”, a afirmat Ierarhul.La momentul rânduit, mulţi credincioşi,mai ales tineri, s-au împărtăşit cu trupul şi Sân-gele Mântuitorului.Corul de copii ,,Sfântul Ioan Botezătorul”al parohiei, condus de domnul prof. Sorin-Ghe-orghe Săplăcan, a sus[inut în fa[a credincioșilorun buchet de colinde și ,,Polieleul românilor”.La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul dim-preună cu soborul slujitor, a săvârșit Slujba deTedeum pentru Ziua Na[ională a României.Răspunsurile liturgice au fost date de Corul,,Armonia” al Catedralei Vechi, dirijat demaestrul Ovidiu Boar.Slujire arhierească în ParohiaArad-BujacÎn Duminica a 27-a după Rusalii, Preas-fin[itul Părinte Emilian Crișanul, Episcop- Vicaral Arhiepiscopiei Aradului, a săvârșit slujba Sfin-tei Liturghii în biserica cu hramul ,,NaștereaSfântului Ioan Botezătorul” din Parohia Arad-Bujac, Protopopiatul Arad, împreună cu unsobor de preo[i și de diaconi. La intrarea în bis-erică, Preasfin[ia Sa a fost întâmpinat dePreacucernicul Părinte Flavius Petcu[, Protopopal Aradului, de Preacucernicul Părinte Dr. VasilePop, preotul paroh, împreună cu credincioșiiparohiei. Din sobor au făcut parte Preacucer-nicul Arhidiacon Mircea Proteasa, consilier eco-nomic al Arhiepiscopiei Aradului și Preacucer-nicul Arhidiacon Gheorghe Lehaci.În cuvântul de învă[ătură rostit celorprezen[i, Preasfin[ia Sa a făcut referire la impor-tan[a dragostei sincere fa[ă de fiecare persoană,necesară oricărui credincios pentru mântuire. Încontextul pericopei evanghelice citită în cadrulSfintei Liturghii, despre vindecarea femeii gâr-bove, Preasfin[ia Sa a accentuat cât este de nece-sar să fugim de fă[ărnicie, punând accentul peîngăduin[a pe care trebuie să o arătăm seme-nilor, pe milostenia care trebuie făcută necon-tenit. ,,Doar împlinind o tradi[ie sau un obicei…pentru că așa trebuie și așa am moștenit, nuînseamnă că suntem credincioși practican[i.Domnul Hristos ne îndeamnă să fim buni șimilostivi fa[ă de oameni, nu să-i judecăm sau să-i dispre[uim pentru lipsurile lor sau ale noastre,să fim aten[i cum ne comportăm, chiar în biser-ică, cu cei care mai greșesc, cu copiii…Lipsaiubirii fa[ă de aproapele duce la afectarea cred-in[ei celei drepte sau la necredin[ă, formalism,invidie și răutate”.La vremea cuvenită Preasfin[ia Sa acuminecat copiii și credincioșii maturi care s-auspovedit și au primit dezlegare să seîmpărtășească. Între aceștia peste 20 de copiicare au împlinit vârsta de șapte ani și au partic-ipat fiecare, în ziua precedentă, la prima lorspovedanie.La finalul slujbei, preotul paroh a adusmul[umiri Preasfin[iei Sale pentru că a popositîn mijlocul credincioșilor parohiei, soboruluislujitor și Corului ,,Armonia”, al Parohiei Arad-Centru, dirijat de domnul Ovidiu Boar, care a datrăspunsurile liturgice.Liturghie Arhierească și hirotonie întru deacon, în ziua depomenire a Sf. Ierarh SpiridonAstăzi, 12 decembrie 2019, când BisericaOrtodoxă sărbătorește pe Sfântul Ierarh Spiridon,Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni, înCatedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fostsăvârșită de Preasfin[itul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului,dimpreună cu un sobor de preo[i și diaconi, înprezen[a Întâistătătorului Eparhiei Aradului, aÎnaltpreasfin[itului Părinte Timotei.Din soborau făcut parte și Protos. Iustin Popovici, consili-er cultural, Pr. Pompiliu Gavra, directorul sem-inarului Teologic Ortodox din Arad, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, al[i preo[iși diaconi.Cu acest prilej, Preasfin[itul Părinte Emil-ian Crișanul, a hirotonit întru diacon pe tânărulValentin Viliga, coordonator pelerinaje laAgen[ia Basilica Travel din Arad, pe seama bis-ericii cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnu-lui”, a Parohiei Arad-Centru.În cuvântul de învă[ătură, Ierarhul a prezen-tat via[a și minunile Sfântului Ierarh Spiridon,trăitor în secolul al IV-lea. Sfântul Spiridon și-asfârșit via[a în timpul persecu[iei, schingiuit șiîntemni[at. A trecut la cele veșnice în anul 348d.Hr., la vârsta de 78 de ani. Sfintele sale moaștese păstrează în Insula Corfu, unde credincioșii îiaduc cinstire în mod deosebit de mai multe oriîn timpul anului, nu doar în ziua de pomenire.Astfel, în cinstea sfântului, la 11 august se faceprocesiune cu sfintele sale moaște în amintireaminunii prin care sfântul a oprit prin rugăciuneinvazia otomană pe Insula Corfu, în Sâmbăta luiLazăr, zi în care sfântul i-a scăpat de foamete pecorfio[i, în Duminica Floriilor, pentru vinde-carea celor bolnavi, în prima duminică dinnoiembrie, când îi vindecă pe suferinzii de boligrele.

La finalul cuvântului de învă[ătură, Preas-fin[ia Sa a mul[umit membrilor Grupului psaltic,,Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași,în frunte cu Părintele Arhidiacon Ciprian-IulianRusu, și prin aceștia Înaltpreasfin[itului PărinteTeofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,care le-a acordat arhiereasca binecuvântare săvină în Cetatea Aradului pentru a participa la săr-bătoarea Sfântului Spiridon și a sus[ine un con-cert de colinde în Catedrala Arhiepiscopală dinArad. De asemenea, Preasfin[itul Părinte Emil-ian l-a felicitat pe noul hirotonit, dimpreună cufamilia sa, cu dascălii și duhovnicii care l-auformat intelectual și duhovnicește.Liturghie Arhierească la Paraclisul FacultăAii de Teologie din AradPreasfin[itul Părinte Dr. Emilian Crișanul,Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului a slu-jit în Duminica a 28-a după Rusalii la ParaclisulFacultă[ii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din Arad. În cadrul DumnezeieștiiLiturghii a avut loc și Hirotonia întru diacon atânărului teolog Pavel Florin, profesor de ReligieOrtdoxă și absolvent al acestei institu[ii deînvă[ământ teologic. Preasfin[ia Sa a fost încon-jurat de un ales sobor de preo[i din care au făcutparte: Pr. Lect. Dr. Ștefan Negreanu, Pr. Conf.Dr. Lucian Farcașiu, preo[i slujitori la ParaclisulFacultă[ii, Pr. Dumitru Daniel Mirel, parohulbisericii „Înăl[area Domnului” din Chișineu Criș,precum și părin[ii Arhid. Lect. Univ. Dr. TiberiuArdelean, Inspector Eparhial în cadrul Arhiepis-copiei Aradului, Arhid. Mircea Proteasa, Con-silier Economic al Sfintei Arhiepiscopii și Arhid.Gheorghe Lehaci.În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, lamomentul potrivit Preasfin[itul Părinte Emiliana rostit un frumos cuvânt de învă[ătură, în carea subliniat principalele învă[ături desprinse dinpericopa evanghelică rânduită spre a fi citită înaceastă duminică. Ascultând Evangheliaîn[elegem cine este Dumnezeu dăruitorul și ceanume dăruiește, având în vedere faptul că Cinasemnifică tainic Împără[ia lui Dumnezeu.Observăm că Cina nu este nimic altceva decâtDumnezeu Însuși pentru că El a creat totul. Eaeste simbolul comuniunii, al bucuriei de a fiîmpreună, al iubirii și cunoașterii reciproce”. După momentul Axionului a urmat impre-sionantul moment al Hirotoniei întru diacon ateologului Pavel Florin, care dobândește astfel pelângă calitatea de profesor de Religie în orașulChișineu Criș și aceea de diacon slujitor la bis-erica cu hramul „Înăl[area Domnului” din acestoraș.După momentul hirotoniei, Preasfin[itulPărinte Episcop Emilian l-a felicitat pe tânăruldiacon Florin pentru darul primit, explicând pescurt semnifica[ia momentului hirotoniei dia-conului, felicitându-i deopotrivă pe membriifamiliei sale: părin[ii care l-au născut, so[ia, fiullor, precum și profesorii care l-au pregătit și l-auformat pentru slujirea Bisericii lui Hristos.La sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii, părin-tele Ștefan Negreanu i-a mul[umit Preasfin[ieiSale pentru darul făcut Paraclisului Facultă[iide Teologie din Arad prin slujirea arhiereascădin această duminică.Dealtfel, Preasfin[itul Părinte Episcop Dr.Emilian Crișanul este și cadru didactic al aces-tei Facultă[ii, implicându-se în formarea viito-rilor slujitori ai Sfintelor Altare, prin cursurile pecare le predă atât la programul de licen[ă, dar șila cel de masterat.Slujire arhierească în Parohia DrauADuminica dinaintea praznicului NaşteriiDomnului, a fost zi de praznic înainte de Praznic,dar şi zi istorică pentru Parohia Ortodoxă Drauţ,care după 23 de ani a avut bucuria de a primivizita unui ierarh, şi anume a PreasfinţituluiPărinte Emilian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului. La orele dimineţii,Preasfinţia Sa a fost întâmpinat în faţa bisericiide către un sobor de preoţi, format din preacucer-nicul părinte protopop Adrian Zaha, protopop alIneului, preotul paroh Robert Tudor şi preotulpensionar Teodor Feier, cel care a slujit la paro-hia Drauţ timp de 42 de ani, dar şi de tineriîmbrăcaţi în costume populare şi de credincioşiiParohiei Drauţ. Din soborul slujitor au făcutparte și Arhidiaconii Mircea Proteasa, consiliereconomic și Gheorghe Lehaci.Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Preas-finţia Sa a binecuvântat lucrările de înoire cares-au săvârşit la sfântul lăcaş în ultimii ani.În cuvântul de învăţătură rostit la SfântaLiturghie, Preasfinţitul Părinte Emilian a sub-liniat dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos,dar şi omenitatea Sa, prin prisma pericopeievanghelice care a fost citită în aceastăduminică, a strămoşilor după trup ai Mântu-itorului, a Celui care Se naşte în peşteraBetleemului pentru ca pe om să îl nască, să îlînvieze pentru viaţa cea veşnică în ÎmpărăţiaCerurilor. De aceea, sărbătorile Naşterii Dom-nului trebuie trăite în perspectiva veşniciei. Deasemenea, Preasfinţia Sa a explicat credin-cioşilor cum în Biserică, fără să ajungem înŢara Sfântă, putem să vedem şi să ne închinămpeşterii Betleemului, închipuită prin prosco-midiar, dar şi mormântului Domnului reprezen-tat prin sfânta masă a altarului.Continuare în pagina 5



Urmare din pagina 4La momentul rânduit, a fost săvârşită şislujba de pomenire a eroilor căzuţi la Revoluţiadin decembrie 1989.În încheierea Sfintei Liturghii, PreasfinţiaSa a transmis credincioşilor Parohiei Drauţbinecuvântarea arhierească a ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei, şi a apreciat toto-dată modul frumos în care au dat răspunsurile lastrană corul de credincioase din parohie, îndru-mate cu drag de doamna preoteasă Tudor Diana,corul primind prin grija Preasfinţitului PărinteEmilian ca ocrotitoare pe Sfânta Muceniţă Anas-tasia, cea care astăzi, 22 decembrie, este sărba-torită de Biserica Ortodoxă.Părintele paroh i-a mul[umit Preasfin[ituluiPărinte Emilian pentru vizită și slujireaarhierească în prag de praznic și din partea cred-incioșilor i-a oferit o bederni[ă și un frumosbuchet de flori, după aceasta a mul[umit preo[ilorîmpreună slujitori și tuturor credincioșilorprezen[i la sfânta slujbă.Prima zi de Crăciun la Catedrala Veche din AradÎn prima zi de praznic a Naşterii Domnului,miercuri, 25 decembrie 2019, PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a săvârşit SfântaLiturghie arhierească în biserica cu hramul,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, a Paro-hiei Arad-Centru, Catedrala Veche, înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor aufăcut parte: Părin[ii Teodor Pavel și Arhid.Mircea Proteasa, consilieri eparhiali, PărinteleFlavius Petcuţ, protopopul Aradului, PărinteleCristinel Ioja, decanul Facultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad, Părintele paroh TraianMicoroi, Arhidiaconii Gheorghe Hodrea și Ghe-orghe Lehaci și Diac. Liviu Bisorca.Preasfinţia Sa, a ţinut un cuvânt de învăţă-tură în care a vorbit despre semnificaţia acestuimare praznic. Preasfinţitul Emilian a spus celorprezenţi că ,,Nașterea după trup a Domnului
nostru Iisus Hristos, săvârșită nu din iniHiativă
omenească, nici din poftă bărbătească, ci prin
puterea Sfântului Duh, are ca scop înnoirea
omului, nașterea sa duhovnicească pentru ca el
să dobândească viaHa veșnică”.După aceasta, Preasfinţia Sa a transmisurările cuvenite pentru acest praznic din parteaChiriarhului locului şi a Preasfinţiei Sale tutur-or preo[ilor, diaconilor, monahilor, dreptmări-torilor creștini din istorica Eparhie a Aradului,celor prezenţi, precum şi celor dragi ai lor.Răspunsurile liturgice au fost date de corulArmonia, dirijat de maestrul Ovidiu Boar.La Sfânta Liturghie au participat și oficial-ită[ile locale și centrale, reprezentan[i ai celordouă universită[i și sute de credincioși tineri șivârstnici.Liturghie Arhierească la biserica cu hramul ,,AdormireaMaicii Domnului” din AradÎn cea de-a doua zi a Praznicului NaşteriiDomnului, când se sărbătorește Soborul MaiciiDomnului, Preasfin[itul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, asăvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înbiserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Dom-nului” a Parohiei Arad-Centru, în fruntea unuisobor de preoţi şi diaconiDin sobor a făcut parte și Părintele IoanTulcan, profesor la Facultatea de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad.În cuvântul de învă[ătură, Ierarhul a expli-cat de ce în a doua zi de Crăciun este sărbătorităMaica Domnului. Întotdeauna după praznic, înprima zi, Biserica noastră sărbătorește soborulpersoanelor sfinte aflate în legătură directă cusfântul prăznuit. La Nașterea Pruncului Iisuscea mai apropiată persoană dar și cea mai impor-tantă persoană aflată cu Pruncul în peștera dinBetleem este Mama Lui. De aceea în prima zidupă Nașterea Domnului, Biserica a rânduit săse aducă cinstirea cuvenită Preasfintei Născă-toare de Dumnezeu. După aceea, Preasfin[ia Saa prezentat celor de fa[ă via[a și învă[ăturileSfântului Nicodim cel Sfin[it de la Tismana,trăitor și nevoitor în sec. XIV. Pentru via[a sasfântă, Sfântul Nicodim a fost canonizat de cătreSfântul Sinod al Biserici Ortodoxe Române,încă din prima etapă de canonizări.La final, Preasfin[itul Părinte Emilian atransmis urările cuvenite tuturor credincioșilorprezen[i și familiilor lor.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
Ziua NaAională a Românieisărbătorită în AradLa 1 Decembrie, când este sărbătorită ZiuaNa[ională a României, Înaltpreasfin[itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a participatîn orașul de reședin[ă la festivită[ile omagialeorganizate de către institu[iile oficiale, cu acestprilej.Chiriarhul arădean, înconjurat de un soborde preo[i și diaconi, a oficiat în fiecare loca[iecâte o slujbă religioasă.Oficialită[ile locale și centrale prezente laacest eveniment au depus coroane la morminteledin cimitirul Eternitatea ale corifeilor Marii

Uniri: Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop și IoanSuciu.În Catedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, după Sfânta Liturghie, Înalt-preasfin[ia Sa a săvârșit slujba de Te Deum pen-tru eroii neamului românesc, care prin jertfa lorau înfăptuit unitatea naţională a românilor înanul 1918. La finalul acesteia, Înaltpreafin[itulPărinte Timotei a rostit un cuvânt în care a evo-cat marile personalită[i arădene care au avut ocontribu[ie extraordinară în realizarea mareluiideal na[ional al unirii tuturor provinciilorromânești.Concert caritabilîn Parohia MorodaDe Ziua Na[ională a României, ParohiaMoroda, protopopiatul Ineu a îmbrăcat hainede sărbătoare. La ini[iativa preotului parohStreulea Gheorghe Sorin s-a organizat un con-cert caritabil pentru câ[iva copii de la CasaFamilială Mocrea.Părintele paroh a invitat 10 coruri de copiidin alte parohii ale Eparhiei Aradului. Cei careau dat curs invita[iei părintelui paroh au îmbră-cat frumoasele noastre porturi populare și auîncântat credincioșii parohiei cu frumoase col-inde și cântece patriotice izvorâte din nevi-novă[ia sufletelor copiilor care le-au interpretat.Bucuria acestui concert a fost desăvârșită deprezen[a Preasfi[itului Părinte Emilian Crișanulcare a dat curs invita[iei părintelui paroh. Con-certul a început la ora 16:30 și a durat 2 ore. Auparticipat preo[i cu grupuri de copii din parohi-ile: Seleuș, Drau[, Șilindia, Prunișor, Moroda șigrupul psaltic Sf. Ioan Damaschin.La sfârșitul concertului Preasfin[itul PărinteEmilian a lăudat frumoasa organizare a eveni-mentului de către preotul paroh și a subliniatimportan[a atragerii și men[inerii tinerilor în Bis-erică, pentru a deveni oameni buni pentru soci-etate și pentru Împără[ia lui Dumnezeu.Părintele paroh a mul[umit Preasfi[ituluiPărinte Emilian pentru popasul făcut în parohiaMoroda, dăruindu-i o icoană cu Sf. Ierarh Nico-lae din partea credincioșilor parohiei. La rândulsău, Preasfin[itul Emilian a dăruit tuturor cred-incioșilor o icoană cu Sf .Ierarh Spiridon și Sfân-ta Cuvioasă Parascheva. Părintele paroh a mul[u-mit și credincioșilor pentru implicarea înorganizarea acestui concert.Dona[iile ob[inute vor fi direc[ionate cătreCasa Familială din Mocrea pentru nevoile copi-ilor. Seara s-a încheiat cu o agapă fră[ească.Arădenii și-au sărbătorit peÎntâistătătorul eparhiei la 35de ani de arhipăstorire la AradÎn aceste zile, clericii și credincioșii ară-deni și-au sărbătorit pe Întâistătătorul Eparhiei,pe Înaltpreasfin[itul Părinte Timotei, care aîmplinit 35 de ani de la întronizarea ca episcopal Aradului (2 dec. 1984) și 10 ani de la ridicareaEparhiei arădene la rangul de Arhiepiscopie (28noiembrie 2009).Cu acest prilej, în ziua de luni, 2 decembrie2019, Înaltpreasfin[itul Părinte Timotei dimpre-ună cu Preasfin[itul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, încon-jura[i de un ales sobor de preo[i și diaconi, ausăvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Veche dinArad, catedrală în care Înaltpreasfin[itul Timo-tei a fost instalat ca episcop al Aradului la 2decembrie 1984.Din sobor au făcut parte Părintele Arhim.Nestor Iovan de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog,părin[ii consilieri și inspectori de la CentrulEparhial, părin[ii protopopi din cele patru pro-topopiate, părintele decan și director de la școl-ile teologice din cadrul Arhiepiscopiei Aradului,și al[i preo[i și diaconi.În cadrul Sfintei Liturghii au fost înăl[aterugăciuni de mul[umire pentru binecuvântărilerevărsate de Bunul Dumnezeu asupra Chiri-arhului, clericilor și credincioșilor arădeni.Răspunsurile la strană au fost date de stu-den[i de la Facultatea de Teologie Ortodoxă dinArad.După Priceasnă, Înaltpreasfin[itul PărinteTimotei a rostit un cuvânt de învă[ătură în carea făcut referire și la evenimentele istoricena[ionale și locale din această perioadă a anului,precum și la activitatea desfășurată de ierarhiicare au păstorit Eparhia Aradului în trecut.La finalul Sfintei Liturghii s-a săvârșit unPolihroniu. După ce a rostit un cuvânt de felic-itare, Preasfin[itul Părinte Emilian i-a înmânatÎnaltpreasfin[itului Părinte Timotei o cârjăarhierească trimisă în dar de către Înaltpreas-fin[itul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării deJos, cu prilejul acestei aniversări.După aceasta, în sala festivă de la reședin[aeparhială, Permanenţa Centrului Eparhial,clericii şi credincioşii arădeni, oficialităţile locale,reprezentanţii învăţământului arădean și ai cul-telor religioase istorice, s-au adunat pentru a-lsărbători cu multă bucurie pe Arhipăstorularădean.Preasfin[itul Părinte Emilian Crișanul, atâtla Sfânta Liturghie cât și la recep[ia oferită lareședin[a eparhială, a evocat prin cuvinte aleseactivitatea Înaltpreasfinţiei Sale la Arad, activi-tate desfășurată pe mai multe planuri, după cumar fi: construcţia a zeci de biserici noi; restaurareaa sute de biserici, unele monumente istorice;ridicarea noii Catedrale Arhiepiscopale ,,Sfân-ta Treime” din Arad, prima catedrală episcopalăridicată în [ara noastră după Revolu[ia din

decembrie 1989; organizarea învăţământuluiteologic arădean; participarea la numeroase con-ferinţe teologice şi ecumenice, în ţară şi pestehotare ş.a.Înaltpreasfin[ia Sa, a exprimat mul[umirilecuvenite, tuturor oficialităţilor locale şi judeţene,clericilor şi credincioşilor pentru toată dragosteaarătată de-a lungul vremii în cei 35 de ani decând păstorește această binecuvântată eparhie.Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, estecel de-al 23-lea ierarh în fruntea triseculareiEparhii Ortodoxe a Aradului, dintre care zece,împliniţi la 28 noiembrie, ca fiind cel dintâiArhiepiscop al Aradului.ConferinAa cu tema: ,,Dascălul– învăAător român, făuritor deAară!”, susAinută în cadrulASCOR AradLuni, 2 Decembrie 2019 în sala festivă aFacultăţii de Teologie ,,Ilarion V. Felea „, prinorganizarea realizată de către membrii filialei A.S. C. O. R. Arad, a avut loc conferinţa susţinutăde către domnul Prof. Dr. Doru Bogdan cu tema: ,,Dascălul- învăţător român, făuritor de ţară!”-temă dedicată anului stabilit de PatriarhiaRomână .Fiind ceea de-a treia conferinţă din șirulcelor organizate de A.S.C.O.R Arad în perioa-da ,, Postului Nașterii Mântuitorului”, conferinţadin această seară a debutat printr-un momentdedicat Zilei Naţionale, cât şi Crăciunului. Invi-taţii speciali ai serii, şi anume ,, Corul de copiial parohiei Moroda, au încântat auzul celorprezenţi printr-un scurt moment de colindetradiţionale româneşti interpretate cu bucurie.În mijlocul celor prezenţi s-au aflat Preacu-vioşi şi Preacucernici părinţi profesori din cadrulFacultă[ii de Teologie Ortodoxă din Arad și aiSeminarului.Seara a continuat cu elaborarea temei decătre distinsul profesor Prof. Dr. Doru Bogdan,care a vorbit în prima parte a conferinţei saledespre întruparea visului Unirii, ca fiind cea maiimportantă componentă a istoriei româneşti prin:,,Rodirea sămânţei plantate de Mihai Viteazul”.De asemenea, s-a discutat despre importanţarolului educatorului în societatea românească. Înconcepţia conferenţiarului: educatorul-învăţă-torul, profesorul dar şi preotul reprezintă cel maiprofund rolul de dascăl al viitorului român patri-ot! Amintim astfel că, școala este o ,,Biserică înBiserică” pentru cei mici care s-a născut în tindaacesteia, iar călugării au fost cei care şi-auasumat la început rolul de învăţător, educator alneamului românesc, mai apoi formându-se şco-lile de masă. S-a vorbit de asemenea şi despreşcoala pedagogică din Arad, înfiinţată de cătredirectorul ei cel dintâi, Dimitrie Ţichindeal, câtşi despre rolul ei la acea vreme. Conferenţiarul,a amintit în cadrul celor spuse şi despre con-tribuţia semnificativă a învăţătorimii la făurireaRomâniei Mari dar şi participarea acestora laPrimul Război Mondial. În cele din urmă s-a evi-denţiat importanţa cunoaşterii limbii române,având în vedere faptul că, limba română era ceacare delimita la început graniţele ţării! În cea de-a doua parte a conferin[ei, au urmat o serie deîntrebări care au primit răspunsuri din parteaadmirabilului invitat, Prof. Dr. Doru Bogdan. Înfinal s-a cântat ,,La mulţi ani!” Părintelui Dr.Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepis-copiei Aradului care şi-a sărbătorit astăzi ziua denaştere. Moderatorul conferin[ei a fost studentulteolog Gaidoș Lucian din anul 2, care la final amul[umit tuturor pentru prezenţa, dar în specialdomnului conferenţiar pentru discursul folositorsusţinut în cadrul acestei întâlniri!Eveniment academic de excepAie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.Teza de abilitare susAinută dePS Părinte Emilian CrișanulFacultatea de Teologie din Arad a fostgazda unui eveniment academic deosebit. Îndiminea[a zilei de 3 decembrie 2019, Preasfin[iaSa Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a sus[inut teza de abilitare încadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a Uni-versită[ii „Aurel Vlaicu” din Arad, domeniulTeologie.La acest eveniment au luat parte, pe lângămembrii comisiei, Înaltpreasfin[itul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, Prof. Univ. Dr.Ramona Lile, Rectorul Universită[ii „AurelVlaicu”, Prof. Univ. Dr. Florentina Munteanu,Directorul Școlii Doctorale Interdisciplinare dincadrul Universită[ii „Aurel Vlaicu”, părin[ii con-silieri de la Centrul eparhial, părin[ii profesori aiFacultă[ii de Teologie și studen[i teologi.Comisia a fost alcătuită din profesori despecialitate de la facultă[ile de teologie din [arădupă cum urmează: Pr. Prof. Univ. Dr. CristinelIoja – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Uni-versitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, conducătorde doctorat al Universităţii „Aurel Vlaicu” dinArad; Pr. Prof. Univ. Dr. Mihai Săsăujan – Fac-ultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” a Uni-versită[ii din București, conducător de doctoratal Universită[ii din București; Pr. Prof. Univ.Dr. Ion Vicovan – Facultatea de Teologie Orto-doxă a Universită[ii „Alexandru Ioan Cuza” dinIași, conducător de doctorat al Universită[ii„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.Întregul eveniment academic a urmat pro-cedurile legale care se îndeplinesc cu acest prilej.

Cuvântul de deschidere a apar[inut părinteluidecan care a salutat prezen[a distinșilor partici-pan[i și membri ai comisiei, eviden[iind impor-tan[a evenimentului: prima abilitare din istoriateologiei arădene, ceea ce arată nivelul academicla care este astăzi Facultatea de Teologie dinArad. Această zi istorică, a subliniat părinteledecan, va deschide noi oportunită[i pentru teolo-gia arădeană.Tot în deschiderea evenimentului a luatcuvântul și Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, Rec-torul Universită[ii „Aurel Vlaicu”, care a evi-den[iat premiera evenimentului și pentru uni-versitate felicitând conducerea facultă[ii și pecandidat și mul[umind, deasemenea, Înalt-preasfin[itului Părinte Arhiepiscop Timotei pen-tru disponibilitatea și deschiderea arătate uni-versită[ii arădene.În continuare, Preasfin[ia Sa a prezentatteza de abilitare intitulată ,,Parohie și mănă-
stire, cultură și istorie bisericească. Lucrarea
Bisericii Ortodoxe Române de înveșnicire a
omului”. În preambulul expozeului, Preasfin[iaSa a evocat evenimentele care s-au succedat înaceste zile în Arhiepiscopia Aradului și în via[acetă[ii, creionând și un scurt parcurs biografic-intelectual al Preasfin[iei Sale. Prelegerea sus[in-ută a sintetizat întreaga activitate de cercetareîntreprinsă de Preasfin[ia Sa pe parcursul a 20 deani, începând cu perioada studiilor și contin-uând cu perioada activită[ii la catedră din cele treicentre universitare: Iași, Craiova și Arad.Cercetările și publica[iile Preasfin[iei Sale s-auaxat pe trei mari coordonate dictate de Statutulde Organizare și Func[ionare al BOR : Eparhie,Parohie și Mănăstire, aceste trei coordonate fiindlegate de istoria și via[a Mitropoliei Moldovei șiBucovinei, Eparhia Râmnicului și EparhiaAradului, centre bisericești unde a activat și slu-jit Preasfin[ia Sa. Diserta[ia s-a încheiat prinprezentarea proiectelor de viitor, avute în vederepentru cercetarea academică ulterioară. Acestedirec[ii s-au concretizat în patru puncte: mon-ahismul din Banat; Eparhia Aradului în perioa-da modernă și contemporană; istoria EparhieiHușilor și diaspora românească coagulată înparohiile și mănăstirile românești.Au urmat aprecierile din partea comisieipe care le putem sintetiza în câteva concluzii.Bogatul și sinteticul expozeu al Preasfin[iei Saledescoperă o asiduă muncă de cercetare pe par-cursul mai multor ani concretizată în căr[i, studii,articole, conferin[e etc. Noutatea cercetărilorconstă în abordarea fenomenologică a eveni-mentelor. Pe lângă prezentarea datelor istorice,Preasfin[ia Sa pune în eviden[ă și aspectele pas-torale și misionare, identificând „pașii lui Dum-nezeu în istorie”. Membrii comisiei au eviden[iatși relevan[a domeniilor de cercetare în istoria,filantropia, cultura și spiritualitatea Bisericii.Analizele concrete ale comunită[ilor parohiale șimănăstirești din diasporă aduce un element denoutate în istoriografia bisericească. Întreagacercetare academică este pecetluită prin identi-ficarea proniei lui Dumnezeu în istorie. Bogatelereferin[e bibliografice, cercetarea arhivistică,consemnarea unei istorii orale care va devenidocument eviden[iază contribu[ia esen[ială aoperei Preasfin[iei Sale în domeniul istoriei șispiritualită[ii Bisericii Ortodoxe Române. Întreg-ul itinerar biografic și academic al Preasfin[ieiSale, după aprecierile comisiei, pune în luminărolul, șansa, riscurile și provocările pe care și leasumă orice istoric.Conform procedurilor au urmat întrebăriledin partea comisiei, precum și întrebări șiaprecieri din partea participan[ilor. Înaltpreas-fin[ia Sa a concluzionat întregul eveniment, felic-itând pe Preasfin[ia Sa pentru performan[eleacademice și mul[umind membrilor comisiei. Lafel, a men[ionat faptul că unul dintre membriiSfântului Sinod a acces la un titlu academicdeosebit, aducând prezentarea doctoratelor lanivelul ierarhiei, „facem toate acestea pentruvia[a Bisericii”.Întânirea academică s-a încheiat prin citirea,de către președintele comisiei, a raportului deevaluare privind teza de abilitare a Preasfin[itu-lui Părinte Emilian Crișanul. Calitatea, origi-nalitatea și relevan[a activită[ii sale academice adeterminat comisia să propună spre conferireConsiliului Na[ional de Atestare a Titlurilor,Diplomelor și Certificatelor Universitare, a Ates-tatului de abilitare în domeniul Teologie, spe-cializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române.În finalul evenimentului de azi, Preasfin[iaSa a adresat mul[umirile cuvenite acestuimoment.Ierarhii arădeni au inauguratun nou spaAiu al bibliotecii FacultăAii de Teologie din AradFacultatea de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” din Arad a inaugurat un nou spa[iu albibliotecii, după cel deschis în anul 2016. Noulspa[iu a fost binecuvântat printr-o slujbă desfin[ire oficiată de cei doi ierarhi arădeni, Înalt-preasfin[itul Arhiepiscop Timotei și Preasfin[i-tul Episcop-vicar Emilian Crișanul.La acest moment au participat Prof. Univ.Dr. Ramona Lile, Rectorul Universită[ii „AurelVlaicu” din Arad, Pr. Prof. Univ. Dr. CristinelIoja, Decanul Facultă[ii de Teologie, cadreledidactice și studen[ii facultă[ii.Acest spa[iu va găzdui 25.000 de volume șireviste de specialitate, precum și colec[ii alerevistelor teologice din [ară și străinătate. În

cadrul bibliotecii va fi organizat și un fond decarte teologică veche. La acestea se adaugă șibiblioteca computerizată cu acces la baze dedate interna[ionale.După slujba de sfin[ire a bibliotecii, Înalt-preasfin[ia Sa a rostit un cuvânt arătând că însușinumele universită[ii ne îndeamnă la înăl[are, orispa[iul unei biblioteci este tocmai cadrul adec-vat pentru elevarea culturală și spirituală. Laaceasta se adaugă și semnifica[ia zilei de 4decembrie prin prăznuirea Sf. Ioan Damaschin,mare Părinte al Bisericii, sistematizatorul învă[ă-turii celei drepte, familiar cu tot ceea ce a însem-nat carte și știin[ă pentru perioada aceea.Manifestarea a continuat prin cuvântulpărintelui decan care a mul[umit ierarhilor pen-tru prezen[ă și sprijin, precum și doamnei rectorpentru sprijinul financiar acordat în organizarearespectivului spa[iu. De asemenea, a mul[umitpărintelui profesor Lucian Farcașiu, respons-abilul bibliotecii și studen[ilor angaja[i în orga-nizarea și indexarea fondului de carte.În încheiere, Prof. Univ. Dr. Ramona Lile,Rectorul Universită[ii „Aurel Vlaicu” din Arad,a felicitat conducerea facultă[ii pentru aceastărealizare, conferind câteva Diplome de exce-
lenHă, în semn de distinsă apeciere pentru per-forman[ele academice ob[inute în anul univer-sitar trecut, cadrelor și studen[ilor teologi arădeni.Organizarea și punerea în folosin[ă a nouluispa[iu al Bibliotecii Facultă[ii de Teologie dinArad este un proiect al părintelui decan Pr. Prof.Univ. Dr. Cristinel Ioja, care de la preluareamandatului de decan a făcut o permanen[ă dinacest proiect, pe de-o parte, ca o datorie deonoare pentru vechea bibliotecă a Institutului șiAcademiei Teologice iar, pe de altă parte, ca onecesitate de aliniere a teologiei arădene la stan-dardele academice na[ionale și interna[ionale.Slujbă de pomenire pentru Regele Mihai în CatedralaArhiepiscopală din AradJoi, 5 decembrie 2019, la împlinirea a doiani de la trecerea la cele veșnice a Regelui MihaiI al României, Chiriarhul arădean, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,a săvârșit o slujbă de pomenire pentru Majes-tatea Sa, în Catedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad. Din sobor au făcut parte:Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Pr.Dr. Mircea Cricovean şi Arhid. Dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial.La slujbă au participat domnul TiberiuDekany, fost co-preşedinte al Societăţii AmiciiRegelui Mihai, decorat cu Medalia RegeleMihai I pentru Loialitate şi Crucea Casei Regale,precum și alţi credincioşi.Înaltpreasfinţia Sa, în cuvântul rostit, a ară-tat legăturile Familiei Regale cu aceste părţi deţară, mai ales în preajma marilor sărbători. Deasemenea, a amintit participarea la evenimentelebisericeşti desfăşurate la bisericile însemnate aleţării, de pildă: sfinţirea Catedralei Mitropolitanedin Timişoara; mănăstirile arădene, bisericiledin Municipiul Arad şi alte localităţi, între careamintim Săvârşinul. Totodată, ÎnaltpreasfinţiaSa a transmis regretul și compasiunea comu-nită[ii arădene pentru Familia Regală și a mul[u-mit celor prezen[i pentru participarea la paras-tasul Majestă[ii Sale.Copreședintele Asocia[iei, dl. TiberiuDekany, i-a mul[umit Chiriarhului, Înaltpreas-fin[itului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, pentru slujba de pomenire și frumoasa evo-care a personalită[ii Regelui Mihai al României,preoţilor slujitori şi tuturor participanţilor la slu-jba de pomenire.Hramul Cantinei sociale aArhiepiscopiei AraduluiJoi, 5 decembrie 2019, în ajunul sărbătoriiSfântului Nicolae, ierarhii arădeni, ostenitorii șibeneficiarii de la Cantina socială a Arhiepis-copiei Aradului l-au sărbătorit pe ocrotitorulacesteia, pe Sfântul Ierarh Nicolae.Astfel, înprezen[a Înaltpreasfin[itului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, în incinta cantinei afost oficiată o slujbă de mul[umire de cătrePreasfin[itul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-ul vicar al Arhiepiscopiei Aradului, pentru toatedarurile revărsate de Dumnezeu asupra asupratuturor donatorilor, ostenitorilor și beneficiar-ilor cantinei.La finalul acesteia, Înaltpreasfin[itul PărinteTimotei a rostit un cuvânt în care a arătat perioa-da în care ne aflăm, aceea de a fi milostivi șidăruitori pentru semenii care au nevoie de spri-jin, după care i-a binecuvântat pe to[i beneficia-rii și le-a oferit daruri și iconi[e.Corul pensionarilor a sus[inut la final unfrumos repertoriu de poezie și colinde.PS Părinte Emilian Crișanul înmijlocul elevilor Școlii NaAionalede Pregătire a AgenAilor de Penitenciare din AradJoi, 05 Decembrie 2019, în ajunul Sărbă-torii Sfântului Ierarh Nicolae, Preasfin[itulPărinte Emilian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, la invita[ia doamneicomisar șef de poli[ie penitenciară DeliaHalchin, a săvârșit slujba Tedeumului de mul[u-mire în prezen[a profesorilor și elevilor ȘcoliiNa[ionale de pregătire a agen[ilor ce se pregătescsă devină poli[iști de penitenciare.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5După săvârșirea slujbei de mul[umire aurmat cuvântul de învă[ătură rostit de către PS.Părinte Emilian Crișanul, care a îndemnat pecei prezen[i, elevi și cadre didactice să-Lprimească în inimile și sufletele lor pe PrunculIisus Hristos, bucurându-se de fiecare dar cevine în via[a lor, punând pe primul loc toate val-orile spirituale moștenite de la înaintași .La finalul slujbei i-a binecuvântat pe to[i ceiprezen[i dăruindu-le tuturor calendare creștinortodoxe pe anul 2020 din partea ArhiepiscopieiAradului. Preasfin[itul Părinte Emilian, înso[it dearhid. Mircea Proteasa, consilier economic încadrul Arhiepiscopiei Aradului, a fost întâmpinatîn Capela cu hramul “Sfin[ii 40 de Mucenicidin Sevastia” din cadrul Centrului de Formare șiSpecializare a Ofi[erilor din Administra[ia Pen-itenciară Arad, de către elevii Școlii Na[ionale depregătire a agen[ilor de penitenciare, care auinterpretat câteva colinde tradi[ionale românești.Doamna comisar șef de poli[ie penitencia-ră Delia Halchin a mul[umit ArhiepiscopieiAradului pentru grija părintească pe care o arepentru institu[ia Penitenciarului din Arad dar șipentru elevii care se pregătesc să devină poli[iștide penitenciare, transmi[ând urările de bine cătreconducerea Arhiepiscopiei Aradului din parteadomnului subcomisar de poli[ie penitenciarăpenitenciare dr. Dan Halchin, directorul Peni-tenciarului Arad.Activitatea s-a încheiat prin interpretareaunor colinde tradi[ionale de către to[i cei prezen[i.PrezenAă arhierească la ȘcoalaOrtodoxă ,,Sfântul Nicolae”cu prilejul zilelor dedicateocrotitorului școliiPerioada 5-7 decembrie 2019 este dedicatăla Școala Ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae” dinArad manifestărilor prilejuite de zilele școlii.Astfel, joi, 5 decembrie a fost organizată activ-itatea tematică „GhetuHele Sf. Nicolae” cu grupamare de la Grădini[a PP „Bambi” din Arad. Înaceiași zi, la orele prânzului, cu binecuvântareaÎnaltpreasfin[itului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, Preasfin[itul PărinteEpiscop Dr. Emilian Crișanul, Episcopul-Vicaral Arhiepiscopiei Aradului a făcut o vizită pas-torală în această institu[ie de învă[ământ, la invi-ta[ia conducerii școlii și cadrelor didactice carelucrează aici. Preasfin[ia Sa a rostit mai multerugăciuni pentru luminarea min[ii copiilor, dupăcare a ascultat mini-concertul de colinzi al copi-ilor școlii și poeziile recitate de aceștia, în cinsteaSfântului Ierarh Nicolae. Preasfin[itul PărinteEmilian a oferit copiilor și cadrelor didacticedaruri și calendare, exprimându-și bucuria de areveni în această școală ortodoxă și punând lainima copiilor gândul că Sfântul Ierarh Nicolaepoate aduce și pentru ei daruri minunate, dacă eivor fi ascultători, buni și respectuoși fa[ă depărin[ii lor și fa[ă de dascălii și educatorii școliiîn care înva[ă. La sfârșitul întâlnirii, Preasfin[iaSa a purtat un dialog cu conducerea și cadreledidactice care predau la această școală orto-doxă.Bucuria cadrelor didactice și a copiilor de laaceastă școală a fost una aleasă, pentru prezen[aîn mijlocul lor, cu prilejul prăznuirii Sfântuluiocrotitor, Sfântul Ierarh Nicolae, a unuia dintreierarhii arădeni, care îi poartă în grijă și în rugă-ciune.Manifestările au continuat cu participareaelevilor școlii și a cadrelor didactice la Vecerniacu Litie săvârșită în Capela Facultă[ii de Teolo-gie Ortodoxă din Arad, aceasta fiind urmată deun scurt moment muzical de cântece patrioticeși colinde, sus[inut de elevii școlii și o sesiune depovești intitulată „Minunile Sf. Nicolae” sus[in-ută de Giorgiana Elena Popan.Vineri, 06 decembrie va avea loc proce-siunea cu icoana Sfântului Nicolae de la școalăpână la Biserica parohială Arad Grădiște I, și par-ticiparea elevilor școlii și a cadrelor didactice laSfânta Liturghie. Seara, va avea loc serbareaelevilor, în Sala Românească a școlii, urmatăde Târgul de iarnă – Școala „Sf. Ier. Nicolae”Arad, care se va desfășura în curtea școlii. Lamanifestările din seara acestei zile, vor partici-pa în calitate de invita[i de seamă: Preasfin[itulPărinte Episcop Vicar Dr. Emilian Crișanul, d-na Natalia Muzhennikova, directorul CentruluiCultural al Ambasadei Rusiei la București, d-nulBogdan Blaga, directorul Complexului MuzealArad, părintele Blaj Mihai de la ParohiaGrădiște I, pe raza căreia func[ionează școala,precum și părin[ii: conf. univ. dr. Lucian Far-cașiu și lect. univ. dr. Ștefan Negreanu de laFacultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din Arad.Manifestările dedicate ocrotitorului școliise vor încheia sâmbătă, 07 decembrie print-unatelier vesel, intitulat „Atelierul lui Moș Nico-
lae”, care se va desfășura în Sala Românească,a Școlii „Sf. Ier. Nicolae” din Arad.Rugăm pe Sfântul Ierarh Nicolae să-iocrotească pe to[i dascălii și elevii școlii care-ipoartă numele, ajutându-i pentru o frumoasărodire a cunoștin[elor sădite în sufletele și inim-ile copiilor care înva[ă și se formează pentruvia[ă, în această școală ortodoxă.Sfântul Ierarh Nicolae sărbătoritîn Parohia GrăniceriSărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae a fostsărbătorită în acest an într-un mod deosebit înParohia Grăniceri, Protopopiatul Arad. Sfânta

Liturghie a fost săvârșită în biserica parohială cuhramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” decătre Protos. Iustin Popovici, consilierul cultur-al al Arhiepiscopiei Aradului, dimpreună cupărintele paroh Adinel Popovici.În cuvântul de învă[ătură, părintele consili-er a vorbit despre via[a și minunile SfântuluiNicolae, care este numit și pre[uit în Bisericacreștină ca modelul iubirii lucrătoare, chipulblânde[ilor, cald folositor al celor necăji[i,mângâierea celor ce plâng și părintele săracilor.La Sfânta Liturghie, pe lângă oficialită[ilelocale și jude[ene, domnul Iustin Cionca, președ-intele Consiliului Jude[ean Arad, domnul Petru-Claudiu Bătrânu[, primarul localită[ii, domnulPaul Krizner, directorul școlii, au participatcadrele didactice cu to[i elevii Școlii Generaledin localitate și mul[i credincioși. Cei mici aucântat câteva colinde, s-au împărtășit cu Trupulși Sângele lui Hristos și la final au primit daruri,dulciuri și iconi[e din partea preotului paroh.Răspunsurile liturgice au fost oferite deCorul parohiei.La final, Părintele Adinel Popovici a mul[u-mit tuturor celor prezen[i, conducerii primăriei șișcolii pentru sprijinul acordat în acest demers alsău. După Sfânta Liturghie, oficialită[ileprezente au vizitat, la invita[ia domnului direc-tor, Școala Gimnazială din Grăniceri.Lansare de carte în ParohiaNădlac, cu prilejul hramuluibisericiiVineri, 6 decembrie 2019, credincioșii dinParohia Ortodoxă Română Nădlac, și-au sărbă-torit ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Ierarh Nico-lae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul deminuni.Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fostsăvârșită de părintele paroh Alexandru Cotoraci.Slujba Vecerniei a fost săvârșită de un soborde preo[i din parohiile învecinate, avându-l înfrunte pe Preacuviosul Părinte Iustin Popovici,consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului șidelegatul Înaltpreasfin[itului Părinte ArhiepiscopTimotei.În cuvântul de învă[ătură, părintele consili-er a vorbit de perioada liturgică în care ne aflămși despre ocrotitorul comunită[ii parohiale, Sfân-tul Nicolae, care ocrotește această biserică deaproape două secole.La finalul slujbei, a avut loc lansarea căr[ii,,Nădlac. Elite ecleziastice. PreoHi și învăHători
confesionali ortodocși”, scrisă de Dr. Gabriela-Adina Marco. Pe baza datelor culese din docu-mentele și scrierile vremii, autoarea reușește săfacă o reconstituire a unei păr[i din șirul preo[ilorortodocși și a învă[ătorilor care au activat laNădlac. Volumul a fost alcătuit cu prilejulîmplinirii a 190 de ani de la finalizarea constru-irii bisericii parohiale.Despre carte au vorbit părintele paroh drd.Alexandru Cotoraci, domnul primar Ioan-RaduMărginean și autoarea.La eveniment au participat domnul IustinCionca, președintele Consiliului Jude[ean Arad,oficialită[i centrale și locale, istorici, cadre didac-tice și numeroși credincioși.Părintele Iustin Popovici a felicitat-o peautoare din partea Înaltpreasfin[itului PărinteTimotei și a Sectorului cultural al ArhiepiscopieiAradului, pentru această lucrare de istorie bis-ericească locală și i-a oferit o icoană cu MaicaDomnului.Chiriarhul arădean a participatla o expoziAie aniversară de artăiconografică și decorativăSâmbătă, 7 decembrie a.c. la Centrul Cul-tural- Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Paro-hiei Arad- Bujac, a avut loc vernisajul expozi[ieipersonale de icoane pe sticlă a Profesorului Cor-neliu Artimon, intitulată „Icoana și Satul Româ-
nesc”.Evenimentul s-a desfășurat cu binecu-vântarea și în prezen[a Înaltpreasfin[itului PărinteDr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,și s-a dorit a fi o celebrare a artei iconograficeortodoxe și a satului românesc. Prezentareaexpozi[iei a fost făcută de către profesorul HoriaTru[ă.În cuvântul de deschidere Înaltpreasfin[itulArhiepiscop Timotei a subliniat trăinicia conlu-crării cu profesorul Artimon dealungul anilor, unnumăr important de lucrări din eparhie, cu val-oare artistică, dar și eclezială, între care și nouastemă a Arhiepiscopiei Aradului, aprobată decătre Sfântul Sinod, purtând pecetea măiestrieidistinsului pictor. Exponatele cuprind 26 deicoane pe sticlă și 30 de lucrări de artă decora-tivă executate de profesorul Artimon. Icoanelesunt lucrări pictate începând cu anul 2001, întehnica tempera și acryl, expozi[ia subliniindastfel stilul caracteristic al autorului pe parcursula 20 de ani de crea[ie artistică.Lucrările de artă decorativă provin din cos-tume populare din zonele Ineu-Șicula și ValeaMureșului, cu o vechime de peste 80 de ani.Fragmente din costumele ini[iale, deteriorate înmare propor[ie, au fost puse în valoare creândmotive decorative aplicate pe suport de lemn.Expozi[ia cuprinde și icoane pe sticlă realizate decătre copii, sub îndrumarea pictorului CorneliuArtimon în cadrul atelierului de pictură des-fășurat în perioada 2016-2018 la Centrul Cul-tural- Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Paro-hiei Ortodoxe Arad –Bujac.

Expozi[ia celebrează nu doar arta icono-grafică și populară, ci și aniversarea de 80 de ania artistului Corneliu Artimon. Cu o experien[ă depeste 40 de ani în învă[ământ, Corneliu Artimona început să picteze icoane abia după revolu[ie,când înfiin[ează și cercul de iconografie ortodoxăla Palatul Copiilor din Arad, făcându-se cunos-cut cu elevii săi atât pe plan local, dar și na[ion-al și interna[ional, prin numeroasele expozi[iiunde ob[in binemeritate premii.În paralel cu activitatea didactică la clasă,dar și după ieșirea la pensie, împreună cu maimul[i colegi pictori și restauratori, contribuie larestaurarea și pictarea unor lăcașuri de cult dinArad, Timiș, Bihor și Ungaria. De asemenea,restaurează icoane de mare valoare care se găs-esc acum în lăcașuri de cult și colec[ii particularedin [ară și străinătate.La vernisajul expozi[iei au participat:Preacuviosul Arhimandrit dr. Simeon Stana, Dr.Doru Sinaci, Directorul Bibliotecii Jude[ene ,,A.D. Xenopol” Arad, Conf. univ. Dr. Maria Sinaci,Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad,Arhid. Dr. Gheorghe Hodrea, reprezentan[i aipresei românești și ai unor comunită[i româneștidin Ungarie, preo[i, profesori, un mare număr decredincioși din Parohia Arad- Bujac.Preotul paroh, în calitate de gazdă și orga-nizator a mul[umit tuturora pentru participare. Laceas aniversar, cei prezen[i l-au felicitat și încor, au cântat octogenarului Corneliu Artimon,distins profesor și maestru al artei iconografice,,Mul[i ani trăiască ! ”.Vizita istorică a MitropolituluiBanatului în Parohia FântâneleDuminică, 8 decembrie 2019, comunitateaparohială din Fântânele, Arad, a trăit clipe dealeasă sărbătoare. Aceasta a fost prilejuită depopasul duhovnicesc săvârșit de MitropolitulBanatului Ioan în această localitate.Înaltpreasfin[ia Sa a fost întâmpinat de cătreChiriarhul locului, Înaltpreasfin[itul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de unales sobor de preo[i și diaconi, adresându-i Părin-telui Mitropolit un cuvânt de bun venit și prezen-tându-i istoria satului și denumirea localită[ii,făcând apel la cartea Fântâna Darurilor, Fân-tânele din care izvorăsc harurile.După acest moment, cei doi ierarhi ausăvârșit o slujbă de sfin[ire a Centrului de tineret,,Sfântul Nicolae”, construit prin grija deosebităa părintelui paroh Dan-Dorin Mândra. Dinsoborul slujitor au făcut parte și părin[ii con-silieri Protos. Dr. Iustin Popovici și Pr. GheorgheGligor, Pr. Flavius Petcu[, protopopul Aradului,Pr. Conf. Constantin Jinga, de la Facultatea deLitere, Istorie și Teologie din Timișoara, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, părin[iiCodin Șimonca-Opri[a, Dacian-Emilian Nan șiDiac. Lucian Baba, profesori la Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad și al[i slujitori de la paro-hiile învecinate.După sfin[irea Centrului de tineret, în bis-erica parohială cu hramul ,,Adormirea MaiciiDomnului”, Ierarhii bănă[eni și soborul numerosde preo[i, au săvârșit slujba Acatistului Mântu-itorului Iisus Hristos, slujbă la care au participatun număr mare de credincioși.În cuvântul Înaltpreasfin[iei Sale, PărinteleMitropolit Ioan i-a îndemnat pe credincioși laacte de milostenie fa[ă de cei sărmani și neaju-tora[i, mai ales în preajma marilor sărbători creș-tine. ,,Nimeni să nu rămână fără o bucată de
pâine pe masă de sărbători”.Mai apoi, au fost distinși preotul, învă[ătorulși primarul gospodar, în contextul Anului oma-gial 2019. Astfel, părintele Dan-Dorin Mândraa primit din partea Chiriarhului locului distinc[iade iconom stavrofor, domnului primar Emil-Nicolae Otlăcan, i-a înmânat un Hrisov de cin-
stire pentru sprijinul constant oferit ParohieiFântânele, iar doamna învă[ătoare Elena Otlăcana primit o distinc[ie din partea conducerii Uniu-nii Jurnaliștilor din Banatul istoric, pentru rod-nica activitate la catedră în decursul a patruzecide ani. ,,Nu se poate pune în cuvinte emoHia pe
care o trăiesc toamnă de toamnă, când îmi întâl-
nesc elevii și începem un nou drum împreună”,a mărturisit doamna învă[ătoare, cu glasul plin deemo[ii. Tot în acest cadru, Arhiepiscopul Aradu-lui i-a oferit un Hrisov de cinstire și primaruluilocalită[ii Vinga, domnului Ioan-Sorin Negrei.Evenimentul s-a desfășurat în mijloculcomunită[ii, pentru că activitatea celor trei sepoate împlini doar cu și prin oameni, colaborareadintre ei fiind esen[ială.Aduna[i în biserică, casa sufletească acomunită[ii, s-au bucurat unii de ceilal[i și, fiindperioada postului Crăciunului, au încheiat searacu un concert de colinde. Bucuria a fostîmpărtășită de câteva cete de colindători. Pelângă copilașii din parohia gazdă, au colindat șicopiii din Parohia Vladimirescu II și Aluniș. Lafinal, Grupul Psaltic ,,Sfântul Ioan Damaschin”a transmis emo[ia Praznicului prin colindeleinterpretate.La eveniment, au fost prezente oficialită[ilelocale și centrale: domnul Iustin Cionca, Președ-intele Consiliului Jude[ean Arad, deputa[ii DorelCăprar și Adrian Todor, doamna Ramona Lile,Rectorul Universită[ii ,,Aurel Vlaicu” din Arad,domnul Vasile Todi, Președintele Uniunii Jur-naliștilor din Banatul Istoric, consilieri jude[eniși locali, inspectori școlari și cadre didactice.La final, părintele paroh le-a mul[umit celordoi înal[i ierarhi pentru această mare zi de săr-bătoare și bucurie făcută credincioșilor parohieiși le-a oferit câte o icoană cu Sfântul Ierarh Nico-

lae și câte un buchet cu flori, precum și tuturoroficialită[ilor, preo[ilor, grupurilor de colindătoriși credincioșilor care au luat parte la această zi desărbătoare a parohiei.Eveniment a fost unul istoric pentru ParohiaFântânele, fiind prima vizită mitropolitană, care aîncununat activitatea celor trei stâlpi ai comu-nită[ii: preotul, dascălul și primarul gospodar.ConferinAa ASCOR Arad:,,Ierarhi de seamă ai Araduluiși contribuAia acestora lapăstrarea Ortodoxiei în satulromânesc”Luni, 9 decembrie 2019, în sala festivă aFacultă[ii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din Arad, prin organizarea realizată decătre membrii filialei A.S.C.O.R. Arad, a avutloc conferin[a sus[inută de către Părintele PetruUrsulescu cu tema: „Ierarhi de seamă ai Aradu-
lui și contribuHia acestora la păstrarea ortodox-
iei în satul românesc” – temă dedicată anuluiomagial stabilit de Patriarhia Română.Fiind ultima conferin[ă din șirul celor orga-nizate de A.S.C.O.R. Arad în perioada PostuluiNașterii Mântuitorului, conferin[a din aceastăseară a debutat de la citatul lui Nicolae Iorga„Poporul care nu-și cunoaște istoria este ca uncopil care nu își cunoaște părin[ii”, iar părinteleconferen[iar a descris istoria românilor care auajuns dintr-un popor necreștin un popor botezatîn credin[a ortodoxă în Hristos, credin[ă care i-a [inut uni[i pe români până în prezent. Înmijlocul celor prezen[i s-au aflat Preacuvioși șiPreacucernici părin[i profesori din cadrul Fac-ultă[ii de Teologie Ortodoxă din Arad și ai Sem-inarului. Seara a continuat cu elaborarea temei decătre Preacucernicul Părinte Petru Ursulescu,care a vorbit despre ajutorul sârbilor în păstrareacredin[ei ortodoxe pe meleagurile românești șidespre episcopiile de la Ineu, Lipova și Mănă-stirea Hodoș-Bodrog ca predecesoare aleArhiepiscopiei Aradului. Părintele conferen[iara amintit de episcopii arădeni, atât cei sârbi câtși cei români, și de ceea ce au făcut pentru păs-trarea Ortodoxiei și pentru drepturile românilor.Printre episcopii enumera[i amintim pe: IsaiaDiacovici, ca prim episcop sârb al Aradului înanul 1706, Sinesie Jivanovici, ca și ctitor almănăstirii din cartierul Gai, Pavel Avacumovi-ci, care a convocat marele sinod de la Timișoarași a discutat despre separa[ia ierarhică pentrubinele românilor, Nestor Ioanovici, ca prim epis-cop român în anul 1829, care a păstorit doar doiani până la trecerea la cele veșnice, ProcopieIvașcovici, care a ctitorit actuala CatedralăVeche a Aradului și a reînfiin[at episcopia șimitropolia Ardealului, Ioan Me[ianu, ca înte-meietor al tipografiei Diecezena și Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscop al Aradului din anul 1984 pânăîn prezent, care a edificat visul arădenilor și a cti-torit Catedrala Nouă a Aradului.Ca și ultim gând părintele Petru Ursulescui-a îndrumat pe cei prezen[i să urmeze pilda deiubire în Hristos și de iubire de [ară precum aufăcut episcopii arădeni.Trecerea dintre prima parte de dezvoltare atemei alese și partea a doua de răspundere aîntrebărilor participan[ilor a fost făcută de cătreelevul seminarist Dimitrie Blidar prin recitareapoeziei „Amintiri de iarnă”, crea[ie proprie.În partea a doua a conferin[ei au fost puseo serie de întrebări despre episcopii din eparhiaAradului și influen[ele sârbilor în istoriaromânilor, întrebări care au primit răspunsuridin partea admirabilului invitat, părintele PetruUrsulescu.În final s-au cântat colinde de către mem-brii A.S.C.O.R. Arad.Moderatorul conferin[ei a fost studentulteolog Alexandru Obrad din anul II, care lafinalul momentului de colinde a mul[umit tutur-or pentru prezen[ă, dar în special părintelui con-feren[iar pentru discursul folositor sus[inut încadrul acestei întâlniri.Corurile FacultăAii de Teologiedin Arad, reunite în Concertde colindeMar[i, 10 decembrie 2019, ora 18, în sala deconcerte a Filarmonicii de Stat din Arad, a avutloc tradi[ionalul concert de colinde sus[inut decele două coruri ale Facultă[ii de Teologie „Ilar-ion V. Felea” din Arad: Corul bărbătesc„Atanasie Lipovan” instruit și condus de Arhid.Lect. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean și Corul mixt„Sf. Maxim Mărturisitorul”, instruit și dirijat dedomnul Conf. Univ. Dr. Mircea Remus Buta.Edi[ia din anul acesta, cu numărul XXVI-II, s-a desfășurat sub genericul „Colindă lină”,fiind prezentată de Pr. Prof. Drd. Vlad-SergiuSandu, cadru didactic al Seminarului TeologicOrtodox din Arad.La manifestare au participat ÎnaltpreasfinţiaSa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,Preasfin[ia Sa Dr. Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, ostenitorii Cen-trului Eparhial, conducerea Universită[ii „AurelVlaicu”, în frunte cu doamna Rector Prof. Univ.Dr. Ramona Lile, reprezentan[i ai Universită[ii„Vasile Goldiș”, reprezentan[i ai autorită[ilorcentrale și locale, conducerea Facultă[ii deTeologie, cadre universitare, studen[i și unnumeros public.Repertoriu concertului a cuprins colindetradi[ionale și colinde prelucrate de Conf. Dr.Mircea-Remus Buta. Adaugă și numele câtorva

compozitori consacra[i: Filaret Barbu, Gheo-rghe Danga, Dumitru Georgescu-Kiriac, Gheo-rghe Cucu, Traian Costea, Gheorghe Budiș darși compozitori locali, cum ar fi Pr. Ioan Șerb șiDoru Șerban.În cadrul prezentării concertului, părinteleprezentator a adus în aten[ia publicului valorilesatului tradi[ional românesc, valori bazate decredin[a în Dumnezeu, cultivarea limbii șitradi[iei românești și familia tradi[ională. Colin-dul se eviden[iază ca o crea[ie specifică spa[iu-lui românesc prin care [ăranul român și-a expri-mat credin[a sa și cele mai nobile sentimente.În încheierea concertului cele două corurireunite sub bagheta părintelui Arhid. Lect. Dr.Tiberiu Ardelean, au interpretat binecunoscutelecolinde: Pogorât-a Domnul Sfânt O, ce vesteminunată!, și Sus boieri nu mai dormi[i, acom-paniate de cvartetul de coarde „Debussy”, alColegiului de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad,instruit de prof. Dan Boar.Chiriarhul arădean, Înaltpreasfin[itul PărinteTimotei i-a felicitat pe organizatorii evenimen-tului, făcând urările cuvenite în prag de sărbătoripublicului prezent.Atmosfera a fost cu totul deosebită menităsă pregătească sufletele participan[ilor pentrumarele praznic al Nașterii Domnului, concertulfiind darul discret pe care Facultatea de Teologiedin Arad îl oferă comunită[ii arădene, precum șio mărturie a prezen[ei Bisericii în societate.Priveghere în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon alTrimitundei în CatedralaArhiepiscopală din AradBiserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 12decembrie pe Sfântul Ierarh Spiridon al Trimi-tundei, făcătorul de minuni, ocrotitorul InsuleiCorfu din Grecia. Arădenii au început sărbă-torirea Sfântului Ierarh Spiridon încă din ziua deajun, când un sobor de preo[i, avându-i în fruntepe ierarhii arădeni, au săvârșit slujba de priveg-here în Catedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad.Astfel, Slujba Vecerniei cuLitie a fost săvârșită de către Preasfin[itul PărinteEmilian Crișanul, Episcopul vicar al Arhiepis-copiei Aradului, în prezen[a Înaltpreasfin[ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și aunui număr însemnat de credincioși. Alături dePreasfin[ia Sa au slujit Protos. Iustin Popovici,consilier cultural, Protos. Nicolae Tang, lectoruniversitar la Facultatea de Teologie Ortodoxădin Arad, Pr. Pompiliu Gavra, directorul Semi-narului Teologic Ortodox, Pr. Sergiu Sandu,profesor la seminar, Pr. Simion Mladin și Pr.Gheorghe Gogan de la Catedrala Arhiepisco-pală, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhialși Arhid. Gheorghe Lehaci. Seara a fost cu totuldeosebită întrucât răspunsurile liturgice au fostoferite de Grupul psaltic ,,Chivotul” al Cate-dralei Mitropolitane din Iași, condus de Arhid.Ciprian-Iulian Rusu.Chiriarhul arădean, Înaltpreasfin[itul PărinteTimotei, în cuvântul de învă[ătură rostit la sfârși-tul Utreniei, a parcurs întregul Sinaxar al luniiDecembrie. Nu au fost uita[i sfin[ii români ailunii, majoritatea din Moldova, aceasta în legătu-ra cu oaspe[ii care au împodobit slujba privegheriidin această seară, Grupul psaltic ,,Chivotul” al cat-edralei Mitropolitane din Iași. Înaltpreasfin[ia Saa salutat membrii corului și i-a felicitat pentrudeosebita interpretare de la slujba privegherii.Însăși numele corului arată grija de a păstra șiinterpreta muzica autentică și originală a credin[einoastre ortodoxe. După cum Sfântul Chivotpăstrează Sfintele Taine, tot așa grupul acesta,din imediata apropiere a altarului celei dintâi bis-erici din Moldova, păstrează tradi[ia și duhul cân-tării bizantine, a amintit Înaltpreasfin[itul PărinteTimotei. Prin slujba din această seară s-a deschisseria manifestărilor dedicate sărbătorii SfântuluiIerarh Spiridon, făcătorul de minuni.PS Părinte Emilian Crișanul,însoAit de membrii ASCORArad, i-au colindat pe bătrâniide la Centrul Medical din VladimirescuJoi, 12 decembrie 2019, membrii ASCORArad au fost în misiune la Centrul Medical LaserSystem din comuna Vladimirescu. Cu binecu-vântarea Înaltpreasfin[itului Părinte TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, tinerii dinASCOR i-au colindat pe vârstnicii de la acestcentru.La finalul programului to[i cei prezen[i aucântat colinda ” O, ce veste minunată ” și un fru-mos „Mul[i ani trăiască!”. Alături de membriiASCOR a fost Preasfin[itul Părinte EmilianCrișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, Preacucernicul Părinte Gheorghe Gligor,consilier social în cadrul Arhiepiscopiei,Preacucernicul Părinte Lucian Farcașiu, părintelecoordonator al ASCOR și PreacucerniculPărinte Bogdan Tod. Preasfin[ia Sa le-a oferittuturor câte o iconi[ă și le-a pus la suflet uncuvânt de mângâiere, îndemnându-i pe membriiASCOR să-și iubească aproapele, să-șipre[uiască via[a și să nu uite niciodată de ceivârstnici și afla[i în suferin[ă . Mul[umirea vârst-nicilor s-a putut vedea în lacrimile de bucurie pecare le-au avut. Totodată, ASCOR Arad a dăruitCentrului calendare pentru anul 2020. Înainte deplecare, tinerii împreună cu PS Părinte Emilianau cântat „Vin colindătorii ”.Continuare în pagina 7

Actualitate eparhială – Decembrie 2019



Urmare din pagina 6Festival coral în ParohiaArad-BujacÎn biserica cu hramul ,,Nașterea SfântuluiIoan Botezătorul” a Parohiei Arad Bujac, Pro-topopiatul Arad, s- a desfășurat cea de a șaseaedi[ie a Festivalului coral ,, Vin colindătorii ! ”organizat de către Centrul Cultural – Pastoral,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei AradBujac.Destinat cunoașterii și promovării colin-delor tradi[ionale, manifestarea a reunit în acestan grupuri de colindători din parohiile: AradMicălaca – Veche II, Pâncota , Conop și AradBujac, elevi și eleve de la Colegiul de Arte,,Sabin Drăgoi” Arad, Liceul cu Program SportivArad și Seminarul Teologic Ortodox din Arad.Reprezenta[ia corală s-a bucurat de prezen[aÎnaltpreasfin[itului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, a Preasfin[itului PărinteDr. Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a unor înalte oficialită[i locale,a preo[ilor din parohiile amintite și din alte paro-hii, a unui mare număr de cadre didactice dinșcoli ale municipiului Arad și a enoriașilor. Aufost prezen[i: Preacucericii Preo[i: Prof Univ.Dr. Constantin Rus, Silviu Faur, Consilier Bis-ericesc, Arhid. Dr. Tiberiu Ardelean, Inspectoreparhial, Pompiliu Gavra, Director și SergiuSandu, Profesor, de la Seminarul Teologic Orto-dox Arad.În cuvântul de deschidere și binecuvântare,Înaltpreasfin[itul Arhiepiscop Timotei a sub-liniat importan[a păstrării și promovării tezau-rului colindelor strămoșești. ,, Faptul că festivalul,,Vin colindătorii” a ajuns la a șasea edi[ie esteunul meritoriu. Ini[iat în scopul redescopeririiobiceiurilor de Crăciun de odinioară, între careacela a umblatului cu colindatul în seara deAjun, când grupuri de copii, mai ales în lumeasatului, dar și la orașe, după o prealabilă pregătireîn decursul Postului, vesteau pe la case NaștereaDomnului Iisus Hristos prin graiul frumoaselorcolinde, acest proiect al Centrului Cultural –Pastoral ,,Sfântului Ierarh Nicolae” bucurăsufletele auditoriului dar și privirea, prin eta-larea frumoaselor costume populare.Înaltpreasfin[ia Sa a transmis arhiereascabinecuvântare și îndemnul continuării acestuifrumos obicei.Fiecare grup coral a fost apreciat după cuvi-in[ă și răsplătit cu generozitate cu daruri.În cuvântul adresat la finalul reprezenta[iei,colindătorilor și credincioșilor prezen[i, Preas-fin[itul Părinte Episcop – Vicar Emilian, aîndemnat la păstrarea autenticită[ii valorilortradi[ionale ortodoxe și românești, între care unloc central îl au colindele de Crăciun cu fru-muse[ea lor și a felicitat grupurile de colindătoripentru osteneala depusă în pregătirea repertori-ului, pentru frumuse[ea costumelor populare, deasemenea pe organizatorii festivalului coral și atransmis tuturor alese doriri de sănătate și bucuriiduhovnicești cu prilejul apropiatelor sărbători.În încheierea programului, preotul paroh amul[umit Înal[ilor Ierarhi și tuturor celor prezen[ipentru participare și a felicitat colindătorii pen-tru frumuse[ea programului prezentat.PS Părinte Emilian Crișanul,însoAit de tinerii din ASCORArad, au colindat elevi și bolnavi din AradAstăzi, 13 decembrie 2019, o zi binecu-vântată din postul Crăciunului, membriiA.S.C.O.R. Arad, înso[i[i de către Preasfin[itulPărinte Emilian Crișanul, Episcop-Vicar alArhiepiscopiei Aradului, Preacucernicul PărinteGheorghe Gligor, Consilier-social, Preacucer-nicul Părinte Vasile Cucu, secretar Eparhial,Preacucernicul Părinte Lucian Farcașiu, coor-donator ASCOR Arad, i-au colindat pe cei însuferin[ă.Ei au fost la Centrul Școlar pentru Edu-ca[ie Incluzivă din Arad, Centrul de PrimireMinori Arad și Spitalul Clinic De Urgen[ă Arad, colindându-i cu dragoste sufletească, aducândlaudă Nașterii lui Iisus Hristos, le-au dăruitpache[ele cu dulciuri, calendare și iconi[e sfin[ite.Preasfin[itul Părinte Emilian Crișanul a fostla bolnavi împăr[indu-le iconi[e și vorbind cufiecare în parte, și împreună cu PreacucerniciiPărin[i și tinerii ascoriști au colindat, aducându-le bucurie, pace și lacrimi în ochii tuturor copi-ilor si bolnavilor.Concert extraordinar susAinutde Grupul psaltic ,,Chivotul”din Iași, în Catedrala Arhiepiscopală din AradGrupul psaltic ,,Chivotul” al Catedralei Mit-ropolitane din Iaşi, dirijat de Arhidiacon Cipri-an-Iulian Rusu, a susţinut vineri, 13 decembrie2019, un concert extraordinar de colinde intitu-lat ,,Nașterea Domnului în inimile noastre”, înCatedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad.Cu binecuvântarea Înaltpreasfin[ituluiPărinte Teofan, Mitropolitul Moldovei șiBucovinei, și la invita[ia Înaltpreasfin[ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, mem-brii corului au traversat Carpa[ii pentru a ducevestea Nașterii lui Hristos de la Iași la Arad.Concertul s-a desfășurat în prezen[a ier-arhilor arădeni, a Înaltpreasfin[itului PărinteArhiepiscop Timotei și a Preasfin[itului PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a oficialită[ilor locale și centrale,a preo[ilor, monahilor și numărului mare decredincioși veni[i din toată Cetatea Aradului.Concertul din această seară a cuprins: Cân-tări bisericești și Colinde la Nașterea Domnului;Colinde laice și Cântece patriotice.

Prezentarea concertului a fost făcută de Pro-tos. Dr. Nicolae Tang, lector universitar la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, care, în cuvântul său a subliniat impor-tan[a acestui an omagial pentru satul românesc,dar și faptul că ,,anul 2019 reprezintă, mai alesîn spa[iul transilvan, anul Centenarului instaurăriiadministra[iei românești, a consolidării actului dela 1 Decembrie 1918, a deschiderii unui noudrum pentru românii de peste Carpa[i, a instau-rării limbii române în liceele și școlile de stat”.De asemenea, părintele prezentator a amintit căîn aceste zile cântarea bizantină a fost inclusă înPatrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO.Concertul a avut și un scop caritabil, întrucâtcei prezen[i au putut face dona[ii către Asocia[ia,,Dania”, care în parteneriat cu ArhiepiscopiaAradului, dorește să sus[ină un proiect de reno-vare și igienizare a Sec[iei de Psihiatrie din Arad.Chiriarhul arădean i-a felicitat pe membriiGrupului psaltic ,,Chivotul” pentru excep[ionalaprezentare și le-a mul[umit pentru toată oste-neala depusă pe parcursul celor trei zile petrecuteîn Cetatea Aradului, participând la Slujba depriveghere și Sfânta Liturghie cu prilejulpomenirii Sfântului Ierarh Spiridon al Trimi-tundei și încununând călătoria lor în aceastăseară de pomenire a Sfântului Ierarh Dosoftei,Mitropolitul Moldovei prin acest frumos concert.Organizatorii evenimentului sunt PrimăriaMunicipiului Arad, Centrul Municipal de Cul-tură Arad, Consiliul Jude[ean Arad și CentrulCultural Jude[ean Arad, în colaborare cuArhiepiscopia Aradului.SfinAirea Monumentului preoAilormartiri Cornel Popescu și Cornel LeucuAa din ȘimandDuminica a 28-a după Rusalii, 15 decem-brie 2019, a constituit pentru comunitatea orto-doxă din Șimand un moment de excep[ie care varămâne înscris cu litere de aur în istoria acesteilocalită[i și va dăinui multă vreme în sufletelecelor care au avut bucuria de a participa la acesteveniment. Cu prilejul centenarului martiriuluicelor doi preo[i din Șimand, Cornel Popescu șiCornel Leucu[a (9 aprilie 1919), Asocia[ia„Anastasis Orbis” din Șimand, a organizat oserie de manifestări dedicate acestui eveniment.Astfel, la orele amiezii, în prezen[a anumeroși credincioși din Șimand și din împre-jurimi, a avut loc sfin[irea monumentului pre-o[ilor martiri, ridicat pe malul Canalului Morilor,în hotarul dintre localită[ile Șimand și Socodor,locul unde au fost martiriza[i cei doi preo[i dinȘimand. Evenimentul a început cu dezvelireamonumentului, urmat de slujba de sfin[ire șipanihida oficiate de un sobor de preo[i. Dinsobor au făcut parte: Protos. Dr. Iustin Popovi-ci, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui, Protos. Lect. Dr. Nicolae M. Tang, de laFacultatea de Teologie Ortodoxă din Arad și fiual satului, Pr. Viorel Bo[oc și Pr. Ovidiu Arde-lean de la Parohia Socodor, Pr. Adinel Popovi-ci de la Parohia Grăniceri și Pr. Mircea Hurdeade la Parohia Șimand, care a coordonat ac[iunileAsocia[iei „Anastasis Orbis”.De asemenea, la eveniment au participat șioficialită[i: doamna Olimpia Popa, subprefectal Jude[ului Arad, Florin Dema, primarul local-ită[ii Șimand și Iustin Șodincă, viceprimarullocalită[ii Șimand.Ca delegat al Înaltpreasfin[itului PărinteArhiepiscop Timotei, părintele consilier IustinPopovici a transmis cuvântul de binecuvântaredin partea Chiriarhului locului, și a subliniatimportan[a aducerii-aminte de jertfa celor doipreo[i care au sfin[it acel loc cu sângele lor înVinerea Mare a anului 1919.A urmat cuvântul domnului sculptorDumitru Paina, cel care s-a ocupat de parteaartistică a monumentului și care a oferit câtevaexplica[ii cu privire la realizarea acestuia. Părin-tele Mircea Hurdea a eviden[iat pe de-o parte,însemnătatea acestei zile pentru comunitatea dinȘimand, iar pe de altă parte responsabilitatea cerevine fiecăruia de a purta veșnic în sufletechipurile celor doi preo[i, modele demne deurmat.Evenimentul a continuat cu oferirea dinpartea Asocia[iei a unor distinc[ii pentru părin[iidin sobor, oficialită[i și nu în ultimul rând pen-tru sponsorii care au făcut posibil ridicarea aces-tui monument.În după-masa aceleași zile, s-a desfășurat oconferin[ă cu titlul „Centenarul martiriului pre-o[ilor Cornel Popescu și Cornel Leucu[a dinȘimand 1919-2019”. Pentru început, grupulvocal al Asocia[iei „Anastasis Orbis” a încântatsufletele celor prezen[i cu un buchet de colindetradi[ionale.În cadrul conferin[ei, au fost prezentate treialocu[iuni, după cum urmează: prof. Vlad Ciur-dar a reliefat contextul politic în care se aflaTransilvania la sfârșitul anului 1918 și începutulanului 1919; masterandul Alin Ciotea a făcut oprezentare a martiriului celor doi preo[i și a evi-den[iat modul în care credincioșii din Șimand și-au arătat întreaga pre[uire pentru jertfa lor, iarProtos. Lect. Dr. Nicolae M. Tang a creionat unportret intelectual al părintelui Cornel Leucu[aașa cum reiese din articolele publicate de aces-ta în revista Biserica și Școala, și a oferit câtevadetalii inedite cu privire la reînhumarea celordoi preo[i în curtea bisericii din Șimand, în 22mai 1919. A urmat o sesiune de discu[ii pe mar-ginea acestor referate, în care cei prezen[i auavut ocazia să pună întrebări sau să aducă anu-mite completări la cele spuse.Este important de men[ionat că la acesteveniment, au participat istorici, profesori și

oameni de cultură, dintre care amintim: istoriculHoria Tru[ă, d-nul Eugen Criste, fost director alArhivelor Statului, filiala Arad, părintele Arhid.Dr. Gheorghe Hodrea și al[ii.Această zi este o încununare a mai multorevenimente pe care Asocia[ia ,,Anastasis Orbis”le-a desfășurat pe parcursul întregului an 2019.AcAiune caritabilă pentru copiiispeciali în Parohia Aradul-NouCu o săptămână înainte de Praznicul Naș-terii Domnului nostru Iisus Hristos, în ParohiaOrtodoxă Aradul Nou s-a desfășurat o frumoasăactivitate filantropică de colectare de daruri pen-tru copiii cu nevoi speciale din cadrul LiceuluiSpecial „Sf. Maria” din Arad.La îndemnul Sfân-tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de aorganiza, la parohii, mănăstiri, protopopiate şi lacentrele eparhiale, colecte de bani, alimente,haine şi medicamente pentru a fi distribuite celoraflaţi în suferinţă şi în lipsuri, familiilor defa-vorizate cu mulţi copii, bătrânilor și persoanelorsingure fără copii sau rude, în cadrul parohiei s-a desfășurat o activitate împăr[ită în trei etape.Prima etapă a fost intitulată „Să îl ajutămpe Moș Crăciun în jurul unui ceaun” și a avutloc sâmbătă 14 decembrie 2019 pe malulMureșului la Port Arthur, loca[ia unde s-auadunat darurile pentru acești copii speciali. Părin-tele paroh Teodor Faur a mul[umit aici tuturorcelor prezen[i și mai ales celor implica[i în orga-nizare și a subliniat importan[a milosteniei și aiubirii aproapelui, concretizată mai ales acum înperioada postului. To[i cei care au adus daruri, s-au bucurat de o agapă creștinească, o ciorbă depește gătită la ceaun de chef Marcello Ionescuîmpreună cu colaboratorii săi. S-au adunat cuacest prilej peste două remorci de haine,încăl[ăminte și jucării pentru copii și aproape200 kg de dulciuri.A doua etapă, petrecută Duminică 15decembrie la sfârșitul Sfintei Liturghii, a fostunul emo[ionant fiindcă un grup de copii de lașcoala pentru care a fost organizată colecta, ausus[inut un concert de colinde ascultat cu o marebucurie de enoriași. Cu acest prilej, Grupulpsaltic Trifon Lugojan, cel care a dat și răspun-surile liturgice, a sus[inut, în continuarea copiilor,un alt concert de colinde spre încântarea tuturorcelor din biserică. To[i colindătorii au fost răs-plăti[i cu daruri.Ac[iunea s-a finalizat mar[i 17 decembriecând toate cele adunate au fost duse și împăr[itecopiilor la școala lor, după o frumoasă serbare cumulte colinde și poezii de Crăciun. Dragostea șibucuria copiilor s-a revărsat asupra tuturor celorprezen[i și prin ei asupra tuturor celor care aucontribuit la frumoasa ac[iune.Ac[iunea a fost realizată de membrii Aso-cia[iei Ortodoxe „Sf. M. Mc. Gheorghe” AradulNou împreună cu to[i cei cu inimă mare dingrupului filantropic „Gătim împreună pentru olume mai bună”.Liceul Special „Sf. Maria” din Arad este oșcoală specială pentru elevii din jude[ul Arad cudeficien[e de vedere și deficien[e asociate careasigură școlarizarea elevilor de la nivelul preș-colar, primar, gimnazial, liceal, profesional șipostliceal. Școala dispune și de un internat cupeste 100 de paturi și cantină.PS Părinte Emilian Crișanul i-acolindat pe copilașii suferinziMiercuri, 18 decembrie 2019, Preasfin[itulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, înso[it de Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic și un grupde colindători, a transmis vestea Nașterii Prun-cului Iisus copilașilor interna[i în Sec[ia de Pedi-atrie din Arad. Preasfin[ia Sa a fost întâmpinat decătre doamna dr. Simona Dumitra și alte cadremedicale la Sec[ia Clinică de Pediatrie II și laCompartimentul de Neurologie și Pediatrie Pedi-atrică a Spitalului Jude[ean din Arad, unde i-abinecuvântat pe copii, le-a împăr[it pachete cudulciuri și iconi[e.Cu acest prilej, Preasfin[itul Părinte Emil-ian s-a rugat pentru însănătoșirea copiilor bolnaviși le-a transmis tuturor sărbători binecuvântate.În diminea[a zilei, Preasfin[ia Sa a fost col-indat în Catedrala Veche din Arad de către copi-lașii de la Grădini[a ,,Palatul fermecat” și ȘcoalaGimnazială ,,Mihai Eminescu” din Arad.Corala PreoAilor Arhiepisco-piei Aradului a susAinut unConcert de colinde în SebișCu binecuvântarea Înaltpreasfin[ituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, în biserica Parohiei Sebiș II, la invita[iapărintelui paroh Cătălin Rus, a avut loc miercuri,18 decembrie 2019, începând cu ora 18:00, con-certul de colinde sus[iut de Corala preo[ilorArhiepiscopiei Aradului, dirijată de părinteleArhid. Dr. Lect. Tiberiu Ardelean.Evenimentuls-a desfășurat în prezen[a preaonoratului PărinteProtopop Alexandru Botea, a oficialită[ilorlocale, a preo[ilor și numărului mare de credin-cioși.Concertul a fost prezentat de părintele drd.Florin Gașpar, de la Parohia Cărand, care a sub-liniat faptul că în decursul istoriei poporuluiromân, colindele au circulat prin viu grai, elefiind consemnate în scris și notate muzical, multmai târziu. Aceste comori au apărut în sânulBisericii, fiind crea[ia sfântă a poporului român,mărturisitor al credin[ei celei adevărate.Corul a interpretat un buchet de colindetradi[ionale, dintre care amintim binecunoscutele„O, Ce veste minunată!”, „Doamne a Tale
cuvinte”, „Pogorât-a Domnul Sfânt”, cu menirea

de a fi zămislit în sufletul fiecărei persoaneprezente la eveniment, un mic Betleem, loc alNașterii Mântuitorului Iisus Hristos.În încheierea programului, preotul parohCătălin Rus, a mul[umit Înaltpreasfin[ituluiPărinte Timotei pentru arhiereasca binecu-vântare, părintelui Arhid. Tiberiu Ardelean șifra[ilor preo[i coriști pentru frumoasa interpretareși tuturor celor prezen[i pentru participare.Marșul Colindătorilor 2019,organizat de ASCOR AradMiercuri, 18 decembrie 2019, cu ajutorullui Dumnezeu și cu binecuvântarea IPS PărinteTimotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, peste100 de credincioși au participat la manifestareareligios-tradi[ională cunoscută în Arad ca și„Marșul Colindătorilor”.Evenimentul a fostorganizat de către membrii A.S.C.O.R. Arad, încolaborare cu Paraclisul Facultă[ii de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” Arad, PrimăriaArad, Arhiepiscopia Aradului. Evenimentul aînceput la ora 17:00 în Biserica Facultă[ii deTeologie, săvârșindu-se Acatistul Acoperămân-tului Maicii Domnului, fiind prezent și PSPărinte Dr. Emilian Crișanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului. Din partea Facultă[ii deTeologie au fost prezen[i Pr. Lucian Farcașiu, Pr.Ștefan Negreanu și Pr. Ioan Lazăr.După terminarea slujbei, credincioșii împre-ună cu PS Părinte Emilian au plecat în marș peun traseu dinainte stabilit: Biserica Facultă[ii deTeologie – Catedrala Veche – Teatru – Primărie-Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime”. Pedrum, creștinii au cântat colinde, au aprins făcliiși au purtat cu mândrie, în mâini, icoane. În tim-pul manifestării religos-tradi[ionale, au avut locdouă opriri: la Catedrala Veche, unde s-au cân-tat colinde și în fa[a monumentului eroilor de laPrimărie, unde s-a înăl[at o rugăciune pentru ceicare și-au dat via[a pentru credin[a în Dumnezeuși libertatea neamului.Ultimul popas a fost la Catedrala Arhiepis-copală, unde grupul de colindători a fost întâmp-inat de către IPS Părinte Arhiepiscop Timotei.După ce l-au colindat pe Înaltpreasfin[ia Sa,acesta a rostit câteva cuvinte de mul[umire pen-tru colindă și de apreciere pentru marșul ceatrage atenţia asupra faptului că dincolo de toate,în centrul sărbătorilor de iarnă, stă Iisus Hristos.După rostirea acestor cuvinte, cântând colinde,cei prezen[i s-au închinat la icoanele [inute înmâini în timpul marșului de către doi tineri. Ast-fel, la final to[i credincioșii s-au îndreptat cătrecasele lor bucuroși că au vestit prin colindeletradiţionale româneşti, Nașterea Domnului șiMântuitorului nostru Iisus Hristos!Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad a sărbătorit 25 de anide la înfiinAareJoi, 19 decembrie 2019, la Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad s-a desfăşurat, cubinecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, un eveniment cul-tural-artistic sub genericul ,,Din adânc de dalbedatini”.Evenimentul marchează împlinirea unuisfert de veac de la înfiinţarea instituţiei deînvăţământ teologic seminarial din Arad.Această manifestare, care l-a avut ca prezenta-tor pe domnul secretar Cătălin-Iulian Drăgan, adebutat cu un program de colinde şi cântece deCrăciun susţinut de către elevii din grupa pregăti-toare din cadrul Colegiului Naţional ,,ElenaGhiba Birta”, instruiţi de către domnul învăţătorAlexandru Bacter.Mai apoi, cele două coruri ale SeminaruluiTeologic, dirijate de către domnii profesori Mar-ius Lăscoiu-Martin şi Ştefan-Adrian Bugyi, auinterpretat câte un program de colinde, inte-grându-se astfel în programul şezătoriitradiţionale ,,Primirea colindătorilor”, pregătităcu multă dăruire de către doamna Irina-ElenaAncuţa, profesor de Limba şi LiteraturaRomână. Acest eveniment se încadrează în tem-atica Anului omagial al satului românesc.La manifestare au participat ÎnaltpreasfinţiaSa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,Preasfin[ia Sa Dr. Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Protos. Dr.Iustin Popovici, consilier cultural, Arhid. lect.univ. dr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial,Arhid. Florin Sirca, inspector şcolar, reprezen-tanţi ai autorităţilor centrale şi locale, reprezen-tanţi din cadrul Universităţilor ,,Aurel Vlaicu” şi,,Vasile Goldiş” din Arad, elevi şi un numerospublic.Invitaţii speciali la acest eveniment au fosttoţi profesorii şi ostenitorii care au fost implicaţi,de-a lungul timpului, în actul educaţional şiadministrativ al acestei instituţii de învăţământteologic liceal, precum şi absolvenţi ai acesteia.În cadrul prezentării, domnul prezentator asubliniat câteva idei cu privire la Întruparea Fiu-lui lui Dumnezeu, precum şi la urmările pe carele implică Aceasta în perspectiva restaurării firiiumane, ,,ceea ce face din praznicul NaşteriiMântuitorului, prilej de bucurie şi înălţareduhovnicească”. De asemenea, a adus în atenţiapublicului valorile satului tradiţional românesc,în care ,,s-au dezvoltat şi s-au desăvârşit valorilespirituale, culturale şi morale ale neamului nos-tru”.După încheierea programului, PărintelePompiliu Gavra, directorului Seminarului Teo-logic, i-a invitat pe cei prezenţi la un moment dereculegere pentru eroii Revoluţiei din Decembrie1989, la împlinirea a 30 de ani de la acestmoment istoric, după care, a subliniat câtevaidei cu privire la momentul înfiinţării Semi-narului Teologic Ortodox din Arad, în 13 ian-

uarie 1994, amintind, în primul rând, ostenealaPreasfinţitului Părinte Timotei, pe atunci, Epis-cop al Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi aHunedoarei, precum şi a Părintelui dr. VasilePop, pe atunci, consilier cultural în cadrul cen-trului eparhial. De asemenea, i-a amintit pe toţiprofesorii, directorii, ostenitorii şi elevii care auconlucrat la devenirea acestei instituţii, mulţu-mindu-le tuturor. Mai apoi, Părintele EmilRoman, fost director al Seminarului, în numeletuturor dascălilor care au ostenit la catedra aces-tei instituţii, a rostit, cu emoţie, câteva cuvinteprin care a rememorat momente şi trăiri dinactivitatea unui sfert de veac de învăţământ teo-logic liceal la Arad.La final, Chiriarhul arădean, Înaltpreas-fin[itul Părinte Timotei, i-a felicitat pe organi-zatorii evenimentului amintind de cei 25 de anide activitate ai Seminarului şi făcând urărilecuvenite în prag de sărbători publicului prezent.Concert de colinde susAinut deCorala PreoAilor în CatedralaArhiepiscopală din AradCu binecuvântarea Înaltpreasfin[ituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, în Catedrala Arhiepiscopală „SfântaTreime” din Arad, a avut loc joi, 19 decembrie2019, începând cu ora 18:00, un concert caritabilde colinde sus[iut de Corala preo[ilor Arhiepis-copiei Aradului, dirijată de părintele Arhid. Lect.Dr. Tiberiu Ardelean. Concertul de astăzi a fostunul caritabil și a avut ca scop strângerea defonduri pentru renovarea și igienizarea sec[iei dePsihiatrie, a Spitalului Clinic Jude[ean Arad,proiect ini[iat de Asocia[ia ,,Dania” din Arad șisus[inut de Arhiepiscopia Aradului.La eveniment au participat ÎnaltpreasfinţiaSa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,Preasfin[ia Sa Dr. Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, ostenitorii Cen-trului Eparhial, cadre universitare, studen[i și unnumăr mare de credincioși.Concertul a fost prezentat de părintele drd.Florin Gașpar, de la Parohia Cărand, care a sub-liniat faptul că, în primul rând colindele au unfundament biblic, relatând în versuri eveni-mentele legate de Nașterea Domnului. În aldoilea rând, acestea con[in profunde învă[ăturidogmatice ale Bisericii, în special legate de hris-tologie. În al treilea rând, colindele sunt mesajemuzicale ce con[in urări de bine și îndrumări sprefapte bune.Corul a interpretat un buchet de colindetradi[ionale românești, cu menirea de a fi zămis-lit în sufletul fiecărei persoane prezente la eveni-ment, un mic Betleem, loc al Nașterii Mântu-itorului Iisus Hristos.În încheierea programului, Chiriarhularădean, Înaltpreasfin[itul Părinte Timotei aadresat celor prezen[i un mesaj de binecuvântare,vorbindu-le despre semnifica[ia colindelor învia[a poporului român, i-a felicitat pe preo[iicoriști pentru frumoasa interpretare și le-a urattuturor participan[ilor la acest eveniment sărbă-tori binecuvântate.Concert caritabil susAinut deCorul psaltic Sf. Ioan Damaschin la Filarmonica deStat din AradÎn seara zilei de vineri, 20 decembrie 2019,sala mare a Palatului Cultural din Arad a devenitneîncăpătoare pentru arădenii iubitori de muzicăpsaltică și folclor românesc autentic. Aici s-adesfășurat Concertul de colinde sus[inut de Corulpsaltic ,,Sfântul Ioan Damaschin”, condus dePărintele Gabriel Streulea.La eveniment au par-ticipat ierarhii arădeni, Înaltpreasfin[itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfin[itulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar, ofi-cialită[ile locale în frunte cu domnul primar CălinBibar[, preo[i, monahi și monahii din toatăeparhia, arădeni de toate vârstele. În fa[a publicului numeros, membrii Coru-lui psaltic Sf. Ioan Damaschin au sus[inut con-certul de colinde „Stea, iată a răsărit”. Subîndrumarea Părintelui Gabriel Streulea, de laParohia Șilindia, psal[ii au interpretat în primaparte a concertului colinde, dintre careamintim: Primenește-Hi gazdă, casa; SculaHi fete
și feciori; Steaua sus răsare; Sora leor; Leru-i
Doamne, ler, solo Carina Pirtea; Pe plai înflorit;
Toată oastea creștinească; Azi îi miercuri,
mâine-i joi, solist prof. Marius Lăscoiu; Sfânt
Domnului, Sfânt, solo Adelin Rusu; Sus la naltu
ceruluiu, solo Carina Pirtea și Nectarie Lehaci;
Suită de colinde, solo Ștefan MuH și altele.În cea de-a doua parte, colinde precum: Am
venit gazdă Mihai și Noi umblăm și colindăm aufost interpretate de Corul de fete „Sf. Lavrentie”dirijat de D-na Diana Ban, care au interpretat maiîntâi singure iar mai apoi împreună cu psal[iicolinda Leroi leo; Crăciun urban, solo AdelinRusu cu chitară.La finalul concertului, precum la NaștereaDomnului, îngerii și oamenii și-au unit glasurileîntr-o cântare, Corul psaltic și cei prezen[i auinterpreat bine-cunoscuta colindă O, ce veste
minunată și La mulHi ani!Prezentatorul concertului a fost PărinteleMircea Hurdea, preot slujitor în Parohia Șimandși doamna Nicoleta Pavel, prezentatoare TV.Concertul din această seară a avut un scopcaritabil, întrucât, cu acest prilej, Asocia[ia,,Dania”, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradu-lui, a adunat fonduri pentru renovarea și igien-izarea Sec[iei de Psihiatrie a Spitalului Jude[eandin Arad. Continuare în pagina 8
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Duminică, 1 decembrie – a partici-pat la festivită[ile omagiale organizate decătre institu[iile oficiale cu ocazia sărbăto-ririi Zilei Na[ionale a României. Chiriarhularădean, a oficiat în fiecare loca[ie câte oslujbă religioasă. După Sfânta Liturghie, asăvârșit slujba de Te Deum pentru eroiineamului românesc, care prin jertfa lor auînfăptuit unitatea na[ională a românilor înanul 1918. La finalul acesteia, a rostit uncuvânt în care a evocat marile personalită[iarădene care au avut o contribu[ie extraor-dinară în realizarea marelui ideal na[ionalal unirii tuturor provinciilor românești.Luni, 2 decembrie – a săvârșit Sfân-ta Liturghie la Catedrala Veche la împlini-rea a treizeci și cinci de ani de când se aflăla conducerea Eparhiei Aradului și zeceani de la ridicarea în rang de arhiepiscop.La recep[ia oferită la reședin[a eparhială,Chiriarhul arădean, a exprimat mul[umiri-le cuvenite, tuturor oficialită[ilor locale șijude[ene, clericilor și credincioșilor pentrutoată dragostea arătată de-a lungul vremiiîn cei 35 de ani de când păstorește aceastăbinecuvântată eparhie.Miercuri, 4 decembrie – a inauguratun nou spa[iu al bibliotecii Facultă[ii deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad, rostind un cuvânt în care arată căînsuși numele universită[ii ne îndeamnă laînăl[are, ori spa[iul unei biblioteci este toc-mai cadrul adecvat.Joi, 5 decembrie – a săvârșit o slujbăde pomenire pentru Majestatea Sa, în Cate-drala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, la împlinirea a doi ani de la trecereala cele veșnice a Regelui Mihai I al Româ-niei. Chiriarhul arădean, a transmis regre-tul și compasiunea comunită[ii arădenepentru Familia Regală și a mul[umit celorprezen[i pentru participarea la parastasulMajestă[ii Sale. Tot în această zi, a partici-pat la o slujbă de mul[umire pentru toatedarurile revărsate de Dumnezeu asupra

asupra tuturor donatorilor, ostenitorilor șibeneficiarilor de la Cantina socială a Arhie-piscopiei Aradului, care are ca ocrotitor peSfântul Ierarh Nicolae.Vineri, 6 decembrie – a săvârșit Sfân-ta Liturghie în Catedrala Episcopală dinDeva. La predică a vorbit despre miloste-nia arătată de către Sfântul Ierarh Nicolaeîn timpul vie[ii sale, când, după moarteapărin[ilor săi, și-a împăr[it toată avereacelor care erau lipsi[i de posibilită[i mate-riale, fapt pentru care este recunoscut pânăîn zilele noastre ca un mare binefăcător.Sâmbătă, 07 decembrie – a participatla o expozi[ie aniversară de artă iconogra-fică și decorativă. În cuvântul de deschi-dere, Chiriarhul arădean a subliniat trăini-

cia conlucrării cu profesorul Artimondealungul anilor, un număr important delucrări din eparhie, cu valoare artistică, darși eclezială, între care și noua stemă aArhiepiscopiei Aradului, aprobată de cătreSfântul Sinod, purtând pecetea măiestrieidistinsului pictor.Duminică, 8 decembrie – a săvârşitSfânta Liturghie în biserica din ParohiaArad-Grădişte II. Chiriarhul arădean avorbit despre ,,Privirea cerului” (cf. Luca13, Efeseni 6). În cadrul slujbei, Chiriarhularădean a hirotonit întru preot pe diaconulSergiu Pop pe seama Parohiei Bochia, Pro-topopiatul Ineu. Tot în cadrul acestei sfin-te slujbe noul preot a fost hirotesit întruduhovnic. În dupăamiaza zilei, a poposit înParohia Fântânele unde a săvârșit o slujbăde sfin[ire a Centrului de tineret ,,Sfântul
Nicolae”. A oferit părintelui Dan-DorinMândra distinc[ia de iconom stavrofor.MarLi, 10 decembrie – a participat laFestivitatea de inaugurare a Centrului deMedicină Tradi[ională Chineză CHINA –ROMÂNIA, proiect realizat de către Uni-versitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” dinArad în parteneriat cu Universitatea Medi-cală Chineză Zhejiang din China.Cu acestprilej, Arhiepiscopul Aradului a adresatcelor de fa[ă un cuvânt de binecuvântare șifelicitare pentru cele realizate în folosularădenilor. În seara zilei a fost prezent însala de concerte a Filarmonicii de Stat dinArad unde a avut loc tradi[ionalul concertde colinde sus[inut de cele două coruri aleFacultă[ii de Teologie „Ilarion V. Felea”din Arad: Corul bărbătesc „Atanasie Lipo-van” instruit și condus de Arhid. Lect.Univ. Dr. Tiberiu Ardelean și Corul mixt„Sf. Maxim Mărturisitorul”, instruit și diri-jat de domnul Conf. Univ. Dr. MirceaRemus Buta.Joi, 12 decembrie, - a participat laSfânta Liturghie de sărbătoarea SfântuluiIerarh Spiridon, Episcopul Trimitundei,

făcătorul de minuni, în Catedrala Arhie-piscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.Vineri, 13 decembrie – a săvârșit Sfân-ta Liturghie în biserica cu hramul „Sfin[ilorApostoli Petru și Pavel” din cadrul Peni-tenciarului Arad. La finalul Sfintei Liturhiia oficiat slujba Parastasului, pentru to[i careși-au desfășurat serviciul în cadrul Peniten-ciarului din Arad, muta[i la cele veșnice.După amiază, a participat la cea de-a șaseaedi[ie a Festivalului coral ,,Vin colindătorii”organizat de către Centrul Cultural – Pasto-ral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al ParohieiArad Bujac. În seara zilei, a participat laconcertul extraordinar de colinde intitulat,,Nașterea Domnului în inimile noastre”,în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Trei-me” din Arad, oferit de Grupul psaltic ,,Chi-
votul” al Catedralei Mitropolitane din Iaşi,dirijat de Arhidiacon Ciprian-Iulian Rusu.Duminică, 15 decembrie – a vizitatParohiile Odvoș, Conop, Bârzava șiBătu[a. Chiriarhul arădean, le-a vorbit cre-dincioșilor prezen[i la Sfânta Liturghie des-pre ,,Pregătire de praznic” (cf. Col. 3, Luca14). Luni, 16 decembrie – a participat laȘedin[a de lucru a Sfântului Sinod al Bise-ricii Ortodoxe Române.Miercuri, 18 decembrie – a participatla manifestarea tradi[ională „Marșul colin-
dătorilor”, cu o binecuvântare. Joi, 19 decembrie 2019 – a participatla evenimentul cultural-artistic sub generi-cul ,,Din adânc de dalbe datini”, care s-adesfăşurat la Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad. În seara zilei, a participat la con-certul de colinde sus[iut de Corala preo[i-lor Arhiepiscopiei Aradului, dirijată depărintele Arhid. Lect. Dr. Tiberiu Arde-lean, cu un cuvânt de felicitare. Vineri, 20 decembrie – a participat laȘedin[a festivă de comemorare a 30 de anide la Revolu[ia anticomunistă din decem-brie 1989, desfășurată în Sala Ferdinand a

Palatului Administrativ. Tot aici s-a des-fășurat și Concertul de colinde sus[inut deCorul psaltic ,,Sfântul Ioan Damaschin”,condus de Părintele Gabriel Streulea.Duminică, 22 decembrie  – a parti-cipat la Sfânta Liturghie săvârșită în Cate-drala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, predicând despre ,,O istorie univer-
sală într-un capitol biblic” (cf. Evr. 11,Matei 1). A participat la manifestarea par-ticipan[ilor la Revolu[ia din Decem-brie’89, cu rugăciune și slujbe de pome-nire și cuvântare la loca[iile: Orologeria,Strungul, Biserica Martirilor de la UTA,Troi[a Eroilor din Cimitirul Eternitatea șila Crucea Eroilor Revolu[iei din fa[a Pala-tului Administrativ. MarLi, 24 decembrie – a primit peDomnul Adrian Ardelean de la RadioTimișoara și Arad în vederea transmiteriimesajului chiriarhal de Crăiun. A asistat la pri-mirea colindătorilor la Reşedinţa eparhială,mulţumind prin câte un cuvânt fiecărui grup. Miercuri, 25 decembrie – a săvârșitSfânta Liturghie la Catedrală, predica fiindpusă sub titlul ,,Fiul lui Dumnezeu și Fiul
Omului” (cf. Gal. 4; Matei 2). În seara zileia slujit și predicat la  Vecernie în bisericadin cartierul Micalaca Veche II, asistând latradi[ionalul concert de colinde.Joi, 26 decembrie – A slujit SfântaLiturghie la Catedrala istorică, predica fiindpusă sub titlul ,,Călăuză familiei creștine”(cf. Evr. 2; Matei 2).Vineri, 27 decembrie – A săvârșitSfânta Liturghie în biserica de la Mănăsti-rea Arad-Gai, predica având ca titlu,,Cununa nestricăciunii” (Matei 21; Fp.Ap. 6 și 7). Duminică, 29 decembrie – A slujitSfânta Liturghie la Catedrală, predica fiindpusă sub titlul ,,Visarea și realitatea” (cf.Gal. 1; Matei 2). Pr. Dr. Vasile Cucu – Secretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinLitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Decembrie 2019

Urmare din pagina 7Tot în acest scop, la încă două concerte car-itabile organizate cu binecuvântarea Arhiepis-copiei Aradului, s-au adunat fonduri, și anume:la concertul Grupului psaltic ,,Chivotul”, al Ca -tedralei Mitropolitane din Iași s-au strâns 10.901lei, iar la Concertul sus[inut de Corala Pre-
oHilor din Arhiepiscopia Aradului, s-au strâns7.102 lei, ambele fiind sus[inute în CatedralaArhiepiscopală din Arad.Comemorarea eroilor RevoluAieidin Decembrie 1989 la AradAradul a fost primul oraș din [ară care arăspuns chemării Timișoarei în zilele de foc arevolu[iei din 1989 și al doilea oraș din [arăcare s-a ridicat împotriva comunismului. Latrei decenii de la acele evenimente tragice pen-tru poporul român arădenii își cinstesc eroiirevolu[iei, astfel că ieri după masă începând cuora 17.00 câteva sute de arădeni au pornit într-o procesiune, refăcând simbolic cu candeleaprinse în mână drumul spre Pia[a Revolu[ieipornind de la Muzeul de artă.La evenimentau participat atât autorită[ile locale și jude[ene,cât și urmași din familiile revolu[ionarilor,mul[i oameni în vârstă care au trăit din plinacele zile grele dar și mul[i tineri sau chiarcopii. Aceștia au mărșăluit până în fa[a Palat-ului Administrativ, strângându-se apoi în jurulMonumentului Eroilor din Pia[a Revolu[iei,unde a avut loc o slujbă de pomenire oficiatăde IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului și unceremonial de rememorare a evenimentelorcare au avut loc în urmă cu 30 de ani în cen-trul Aradului. După terminarea slujbei reli-gioase, sute de lumânări aprinse au fost depusede arădenii prezen[i, la baza monumentuluieroilor, in memoria celor căzu[i răpuși degloan[e în acele zile. De la ora 18.00 ceiprezen[i au putut urmări un program în cadrulcăroia s-au putut asculta melodiile cântate înPia[a Universită[ii din Bucureștii, melodiivechi de acum 30 de ani. Tot în fa[a PalatuluiAdministrativ din Arad a fost montat și unecran mare pe care a rulat un film realizat laArad în acele zile fierbin[i din decembrie 89.De asemenea în holul Palatului Administrativ

a fost realizată o expozi[ie de fotografii dinacea perioadă. La eveniment a participat șidomnul Valentin Voicilă unul dintre cei carea trăit acele zile de teroare pentru [ară șimunicipiul Arad.Sprijin de alimente la Cantinasocială ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din AradRăstimpul postului în care ne aflăm,reprezintă cea mai potrivită perioadă de reîn-tâlnire a omului cu Dumnezeu prin pocăin[ă,prin rugăciune stăruitoare, prin iertare șimilostenie. Milostenia încununează rugăci-unea și nevoin[a. Cuvintele Sfântului IoanGură de Aur sunt ilustrative în acest sens:,,Rugăciunea și postul sunt lipsite de puteredacă nu sunt înso[ite de milă. Fără milostenie,ele nu se ridică la cer”.Astfel, în primele patrusaptămâni ale postului Nașterii Domnului,credincioșii parohiilor arădene: Bodrogu-Nou,Felnac, Sânpetru German, Munar șiSecusigiu, din Protopopiatul Arad, cu îndem-nul și prin purtarea de grijă a preo[iilor paro-hi, au organizat o colectă de alimente în spri-jinul Cantinei Sociale ,,Sfântul Ierarh Nicolae”din Arad, care oferă o masă caldă zilnic, deluni până vineri unui număr de aproximativ120 de beneficiari, care sunt persoane vulner-abile din municipiul Arad (persoane cu hand-icap, persoane de etnie romă, persoane învârstă care nu au nici un venit sau care au opensie mica, pensia socială, familii cu maimul[i copii, persoane fără loc de muncă). Cred-incioșii din aceste parohii au strâns alimenteneperisabile, la care au adăugat și o cantitatemare de legume din produc[ia proprie.Această ini[iativă a comunită[ilor paro-hiale men[ionate a venit în urma prezentăriifăcute de preo[ii care păstoresc aceste comu-nită[i, în prima duminică din postul NașteriiDomnului, a proiectelor sociale desfășurate decătre ,,Asocia[iea Filantropia” Arad, coordo-nate cu binecuvântarea Înaltpreasfin[ituluiPărinte Arhiepiscop Timotei, de către Pr. Ghe-orghe Gligor Consilier Social al ArhiepiscopieiAradului.

IniAierea unor proiecte academiceîntre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad și Facultateade Teologie Catolică din VienaÎn data de 20 decembrie, pr. prof. dr.Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii de Teologie„Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „AurelVlaicu” din Arad a vizitat Universitatea dinViena, prestigioasă institu[ie de învăţământ euro-peană. În cadrul Facultăţii de Teologie Catolicădin Viena au fost iniţiate consultări privind deru-larea unor proiecte academice şi parteneriateîntre cele două instituţii de învăţământ superior.Astfel, în consultare cu părintele Ioan Moga,profesor şi doctor abilitat al Facultăţii de Teolo-gie Catolică din Viena, Departamentul EasternChristian Studies – Orthodox Theology s-ahotărât ca începând cu anul 2020 să fie derulate,printr-un parteneriat academic, proiecte de cerc-etare, conferinţe, simpozioane şi editări de vol-ume pe teme teologice. De asemenea, au fostdiscutate şi oportunităţile pe care, la nivel euro-pean, le oferă mobilităţile Erasmus celor douăinstituţii atât pentru profesori cât şi pentru stu-denţi.Un parteneriat academic între Facultateade Teologie Catolică din Viena, Departamen-tul Eastern Christian Studies – Orthodox The-ology şi Facultatea de Teologie Ortodoxă dinArad se înscrie în exigeneţele actuale aleînvăţământului teologic superior şi în afirmarea,în context european, a unei tradiţii teologice adialogului.PS Părinte Emilian Crișanul, învizită la cei aflaAi pe patul de su-ferinAă în Ajunul CrăciunuluiNeașteptată vizită și bucurie pentru ară-denii afla[i pe patul de suferin[ă în Ajunul Cră-ciunului. Ce poate fi mai trist decât ca AjunulCrăciunului să te afle pe un pat de spital? Nici nucontează vârsta. Suferin[ele, bolile, neputin[elenu [in cont de sărbători, iar asta am aflat-o, cusiguran[ă, fiecare dintre noi la un moment dat învia[ă, fie că a fost vorba de noi sau de cei dragiai noștri. Însă, atunci când însingurarea [i-e maimare, cei dragi fiind acasă, preocupa[i cu

pregătirea celor ale sărbătorii așteptate, cineva î[ideschide ușa în mod neașteptat nu po[i decât săte bucuri și să sim[i că Dumnezeu lucrează prinoameni.Iar cel care le-a deschis ușa spre binecu-vântare, colind, bucurie și alinare, în aceastăseară, în Ajunul Crăciunului, a fost Preasfin[it-ul Părinte Emilian Crișanul. Preasfin[ia Sa,împreună cu Corala ”Sfântul Maxim Mărturisi-torul”, au dus vestea Nașterii Domnului acolounde era mai mare nevoie de ea: la bolnaviiafla[i la Spitalul Jude[ean, Spitalul Municipal,Pediatrie II și Spitalul Matern din Arad.Suferin[a, reac[iile, emo[ia, bucuria, colin-dul, binecuvântarea, alinarea, toate parte a uneialtfel de Povești de Ajun de Crăciun pe care cusiguran[ă cei care s-au părtășit de ea o vor păs-tra ca dragă amintire.Cete de colindători la ReședinAaarhiepiscopală din AradÎn seara zilei de mar[i, 24 decembrie 2019,ca-n fiecare an, cete de colindători din toatepăr[ile Aradului, tineri şi bătrâni, veniţi împreunăcu preoţii lor, au vestit Naşterea Domnului nos-tru Iisus Hristos, la reşedinţa arhiepiscopală dinArad.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, i-a întâmpinat cu multă bucuriepe colindători, adresându-le fiecăruia cuvânt debun venit şi mulţumire pentru vestea adusă şi înacest an, prin colind.Dintre grupurile care l-au colindat pe chiri-arhul nostru amintim: Corul Parohiei Șiria; Corulde copii al Parohiei Galșa; Corul ,,Oastea Dom-nului” Arad; Corul Parohiei Grădişte I; Corul decopii ,,Sfântul Ioan Botezătorul” al ParohieiArad-Centru; Corul Parohiei Micălaca Veche I;Corul Parohiei Grădiște II; Corul de copii alȘcolii Generale ,,Iosif Moldovan” din Arad;Corul Parohiei Cintei; Corul de tineri al Cate-dralei Vechi; Corul Parohiei Șofronea; CorulParohiei ,,Naşterea Domnului” Micalaca VecheII; Corul vocal de la Parohia Vasile Goldiș;Corul de copii al Parohiei Aradul Nou.Cetele de colindători au fost întâmpinatede către chiriarh într-o atmosferă frumoasă deCrăciun, cu bradul frumos împodobit, oferindu-le tuturor daruri specifice sărbătorii Crăciunului,pachete de dulciuri, cozonac şi vin.

PrezenAă arhierească șiConcert de colinde la ParohiaArad-Micalaca Veche IIÎn seara zilei Nașterii Domnului, Înalt-preasfin[itul Părinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, a participat la slujba Vecerniei în bis-erica parohiei Arad Micalaca Veche II cu hramulpraznicului sărbătorit, săvârșită de preo[ii paro-hiei, de Preacucernicul Părinte ArhidiaconTiberiu Ardelean, inspector eparhial și de părin-tele Emil Roman, fost preot în această parohie.Cuvântul chiriarhal a făcut referire la jertfel-nicia credincioșilor și preo[ilor parohiei de a aveao biserică într-un loc al unui sat, transformat încartier al municipiului de pe Mureș. Acestea înAnul 2019, Omagial al satului românesc și cuanticipare a celui care vine de pastora[ie a părin[ilorși copiilor. Întâistătătorul eparhiei a apreciat activ-itatea desfășurată de corul parohiei și în anul încurs, dorind frumoase realizări pentru viitor.A urmat îndătinatul concert de colindesus[inut de corul parohiei, dirijat de domnișoaraLaura Roșu, fiind prezentate crea[iile: Din cer
senin, Sus la poarta raiului, O, brad frumos,
Leru-i ler, DomnuleH și Domn din cer, Soare-cer,
Soare-n pământu, Vine Crăciunu pă sară,
Praznic luminos, Rămâi om bun sănător și O ce
veste minunată.Prezen[i în biserică, tineri din Centrul deIntegrare prin terapie ocupaţională Tabacovici-Arad, au primit daruri din partea credincioșilorparohiei.Preotul paroh a mul[umit Înaltpreasfin[itu-lui Părinte Timotei pentru prezen[ă și binecu-vântare, dorind zilele praznicului de fa[ă și acelor ce vin cu liniște și pace cerească.
CERCURI MISIONARE

În luna Decembrie au avut loc Cercuri pas-toral-misionare în următoarele parohii arădene:- Protopopiatul Arad: Grădiște II;- Protopopiatul Lipova: Dorgoș; Păuliș;- Protopopiatul Sebiş: Buhani; Ignești;Poienari;(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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