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Timpul primăverii pe care-lpetrecem este plin de via[ă, ca unulce aduce și dezmor[irea înghe[uluiiernii desfătând cu adierea dinvăzduh tot ceea ce providen[a divinăcălăuzește spre bine. Biserica îl sfi-n[ește cu plinătatea vie[ii, amintindși retrăind sărbătoarea Paștilor înunitatea timpului și spa[iului, aju-tând credincioșii la înăl[area sprecerul chezaș al eternită[ii. Bogă[iaculorilor naturii înconjurătoare, cași a celor lucrate de om se perindă cufiecare clipă ce trece spre întregireaspectrului luminii, eviden[iind mul-titudinea și frumuse[ea celor createspre aducerea neîncetată de laudelui Dumnezeu. Prin sfintele slujbecredincioșii se alătură astfel puteri-lor cerești potrivit învă[ăturii de cre-din[ă, exaltând  bucuria vie[ii cepoartă și sim[ământul Învierii. Dacăodată cu moartea celor ce viază saupieirea celor ce există se sfârșesccele pământești, nu se pierde reali-tatea transformării sau s-ar zice,folosind o cugetare din vechime, tre-cerii spre o altă stare sau așezare,pentru om în duhul dăinuirii, carăsplătire în veșnicie. În unitatea fii-n[ei sale trup și suflet, omul trebuieașadar să stăruie mereu în săvârșireabinelui spre asemănarea cu Creato-rul său.1 Despre această lucrare, caTrup tainic al Domnului, Bisericaîmbră[ișează pe to[i cei ce suntmădulare ale Acestuia și care lapraznicul ce îl petrecem mor și înviecu El. Sfântul apostol Pavel, aceastărealitate o exprimă prin cuvintele:”Iar când Hristos, Care este viaţavoastră, Se va arăta, atunci şi voi,împreună cu El, vă veţi arăta întruslavă.”2 Desigur, fiecare va lua platădupă felul în care a plinit călătoriavie[ii în fa[a judecă[ii din urmă, cumÎnsuși Mântuitorul zice: ”Şi vor ieşi,cei ce au făcut cele bune spre învie-rea vieţii şi cei ce au făcut cele relespre învierea osândirii.”3 SfintelePaști, prin atmosfera sărbătoreascăîmpletind cele pământești cu celecerești, îmbie spre cugetare și trăirela cele înalte, nutrind în fiecare cre-dincios sim[ământul chemării de susspre o via[ă nouă prin jertfa mân-tuitoare a Domnului. Mărturiile și îndrumările SfinteiScripturi, precum și ale Sfintei Tra-di[ii, prin învă[ăturile Părin[ilorBisericii și rânduielilor creștineștistau la îndemână în a ne încopcia încomuniunea de via[ă în Hristos,rămânând în aceasta la nesfârșit șiunde moartea nu mai are putere,stăpânia ei fiind desfiin[ată prinînvierea Mântuitorului, El Însușiafirmând: ”Eu sunt învierea şi viaţa;cel ce crede în Mine, chiar dacă vamuri, va trăi.”4 Textul pericopeievanghelice după Ioan și anume alPrologului acesteia din ziua cea din-tâi a luminatului Praznic lămurește:”Toate prin El s-au făcut; şi fără Elnimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.Întru El era viaţă şi viaţa era lumina

oamenilor.”5 Tâlcuirea SfântuluiChiril al Alexandriei între altele estecă: ”Fericitul Evanghelist arată șiprin acestea pe Fiul fiind Dumne-zeu după fire și moștenitor prinfiin[ă al bunătă[ilor Celui ce L-anăscut. Căci, arătând mai înainte că,fiind Via[a prin fire, era El Însuși întoate cele făcute prin El, sus[inându-le și dându-le via[ă și dăruindu-le sătreacă, printr-o putere negrăită, dincele ce nu sunt la existen[ă și, o datăfăcute, păstrându-le, vine la altă tâl-cuire gândind să ne călăuzească depretutindeni așa cum se cuvine sprecuprinderea adevărului.”6 Apelândla același comentariu patristic tâl-cuitorul subliniază că, ”numai înHristos este via[a veșnică. Numai Elne-o comunică. Numai din El e via[ași numai din El ne vine putereabiruitoare asupra mor[ii. Căci El eFiul și Cuvântul lui Dumnezeu prinCare am fost crea[i și numai din Elne vine îmbogă[irea dumnezeiască,fără sfârșit, a existen[ei... În afarăde El nu cunoaștem și nu existătaină, ca izvor al neîncetatei înnoiri.Via[a fiecăruia este legată de o altăpersoană. Dar via[a veșnică este datănumai de Persoana Lui.”7 Imnogra-fia bisericească încă glăsuiește:”Via[ă de Dumnezeu plăcută izvor-ăște din Tine, o Iisuse, Fiul lui Dum-nezeu celui viu...”8 sau ”Iisuse,biruitorul mor[ii, biruiește-mi pati-mile mele cele rele; Iisuse, dătăto-rule de via[ă dă-mi și mie o via[ământuitoare.”9 Însuși mormântulMântuitorului este cinstit ca purtătorde via[ă.10 Acatistul Sfintei Învieri aDomnului privește și diferitele laturiale vie[ii credinciosului în careînvierea lui Hristos luminează caleaspre Împără[ia lui Dumnezeu, ca depildă în stihurile: ”Iisuse, Cel ce aiîmpreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer;Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumi-na Ta cea dumnezeiască în cele dededesubt, pogoară-Te și în adânculinimilor noastre; Iisuse, Cel ce ai

scos din temni[ele iadului sufletelece te așteptau, scoate-ne și pe noi,păcătoșii, din întunericul mâhnirii,căci via[a noastră de iad s-a apro-piat,”11 sau ”Iisuse, Cel ce nu ai oprita se zugrăvi cinstitul Tău chip, dă-neși nouă a avea pururea în sufletelenoastre chipul învierii Tale,”12 deasemenea, ”Totul ai fost iubire, Iisu-se, către omul cel căzut, și ai pus ladumnezeiasca strajă pe de Dumne-zeu grăitorul Avacum, să steaîmpreună cu noi și să arate pe înge-rul cel purtător de lumină, care agrăit luminat despre Învierea Ta.Pentru aceasta și noi grăim Zie uneleca acestea: Iisuse, Cel ce ai fost păzitde ostași, trimite la straja sufletelornoastre pe îngerul păzitor, pe carenoi îl alungăm cu păcatele noastre,ca să ne păzească și să ne călău-zească spre mântuire, pentru învie-rea Ta.”13 Într-o paralelă, canonulslujbei Sfintei Învieri eviden[iazătrecerea din moarte la via[ă și cea depe pământ la cer, care ne-a deschis-o Mântuitorul.14 Așa cum reiese dincele privitoare la sărbătoare, ”Paști-le este ultima trecere, cea definitivă,de la moarte la via[ă, de la stric-ăciune la nestricăciune, de pepământ la cer, ca la o nouă via[ă înDuhul Sfânt; Hristos Cel Înviatlucrează această trecere deoarece înEl, în Ipostasul Lui, în Persoana Luidivino-umană se unesc pentru tot-deauna, se întrepătrund umanul cudivinul, cerul îngerilor și pământuloamenilor cum se exprimă și imne-le slujbei.”15 De aici și îndemnulimnului ”ca pe Dumnezeu întrupatși înviat din mor[i, noi astăzi cucugetul văzându-L, toată grija cealumească să o lepădăm. Și ca peÎmpăratul tuturor să-L primim și să-I cântăm Lui: Aliluia!”16 Trebuieadăugat și ceea ce subliniază textuldin slujbă: ”Toată firea omeneascăîn Tine s-a preaslăvit, cu înviereaTa, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruitnestricăciune trupurilor sfin[ilor...”17
La fel și faptul că cele împlinite se

arată prin Înviere care este aduc-ătoare de via[ă, înviind sufletele cre-dincioșilor,18 ceea ce îi îndatoreazăpe aceștia a-și consacra această via[ăCelui ce le-o dăruiește, așa cum pre-vede și textul ecteniei sfintelor sluj-be: ”și toată via[a noastră lui HristosDumnezeu să o dăm.” Cuvântulsfântului amintit în contextul dat sereferă la acela al Mântuitorului, șianume: ”Cel ce îşi iubeşte sufletul îlva pierde; iar cel ce îşi urăşte sufle-tul în lumea aceasta îl va păstra pen-tru viaţa veşnică,”19 iar adâncirea luiîn[elegând prin suflet însăși via[aprecizează: ”via[a pământească tre-buie să fie mereu predată lui Dum-nezeu prin renun[ările la cele ce pro-vin din alipirea de lumea aceasta.Numai așa omul o unește încă deaici cu Dumnezeu, izvorul vie[ii...Așa se urmează lui Hristos, care afăcut din moarte o trecere la învie-re... Cine urmează lui Hristos pecalea nealipirii la plăcerile lumii,aceea a iubirii lui Dumnezeu, vaajunge spiritual tot mai aproape deEl.”20 În continuare, urmând și gân-direa părintelui Dumitru Stăniloae, ede men[ionat că ”Mântuitorul a dat,prin moarte, via[a Sa ca pre[ pentruvia[a noastră. Și a dat-o cu roddeplin. Căci, înviind El vom învia șinoi.21 Mântuitorul Însuși a arătat căa venit ca oile cuvântătoare ale tur-mei Sale ”via[ă să aibă și dinbelșug;”22 adică ”să le dea o via[ăspirituală cât mai bogată, ajutându-le să înainteze în infinitatea cunoa-șterii și bunătă[ii Lui, în iubirea nes-fârșită fa[ă de oameni.”23 Laînceputul rugăciunii arhierești înnoaptea despăr[irii de ucenicii Săi,Mântuitorul rostește cuvintele:”Aceasta este via[a veșnică să Tecunoască pe Tine, singurul Dumne-zeu adevărat, și pe Iisus Hristos peCare L-ai trimis.”24 Ori, în[elegemcă într-adevăr ”cunoaștem pe Dum-nezeu privind spiritual la Iisus Hris-tos, la cuvintele, la faptele, la via[aLui pilduitoare, care nu are loc fără

lucrarea Lui în noi. Numai trăindu-L ca Persoană desăvârșită cunoa-ștem pe Dumnezeu în mod con-cret.”25
Nenumărate sunt clipele debucurie sau întristare ale vie[ii ome-nești, dar care trebuie să cuprindă șinădejdea asisten[ei divine, credin-ciosul dovedind mereu prin strădaniică nutrește certitudinea prin rug-ăciune, postire și faptă bună, urmândporuncilor sfinte și datoriilor res-pectate de Biserică, precum și desocietate. Vremea din urmă a datîndeobște prilejul verificării aptitu-dinilor fiecărui trăitor în lume de arăspunde realită[ii cu conștiin[a de afi pe măsura acesteia. Pentru toate secuvine a aduce mul[umire Celui cedăruiește via[a în toată plinătatea ei.Să nu uităm cuvintele uceniculuiiubit al Domnului: ”Fii credinciospână la moarte şi îţi voi da cununavieţii.”26 Cu cele mai alese urări deSfintele Paști, ne rugăm neîncetatpentru mai binele obștesc, păstrândcu credincioșie comuniunea devia[ă, cu trebuin[a solidarită[ii șifră[ietă[ii tuturor înaintea lui Dum-nezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul șiSfântul Duh. Amin. Al vostru al tuturor, de tot binele doritor și către Domnul cu stăruin[ă rugător,† TIMOTEIA R H I E P I S C O P alARADULUI
1 Cf. Facerea 2, 7;
2 Coloseni 3, 4;
3 Ioan 5, 29;
4 Ioan 11, 25; I Cor. 15, 55;
5 Ioan 1, 3-4;
6 Sfântul Chiril al Alexandriei,Comentariu la Evanghelia Sfântu-lui Ioan, traducere, introducere șinote de Pr. Prof. D. Stăniloae, înScrieri, partea a patra, col. PSB 41,București, 2000, p. 67;
7 Idem, pp. 746 – 747, nota1399; 
8 Acatistul Sfintei Învieri a Dom-nului, Condac 5;
9 Idem, Icos 3, 1-2;
10 Cf. Idem, Icos 5; ProhodulMântuitorului, starea I, 1;
11 Idem, Icos 6, 2-4;
12 Idem, Icos 7;
13 Idem, Icos 8;
14 Cf. Irmosul 1;
15 Cf. Pr. Dr. Dumitru Moca,Sărbătoarea Învierii Domnului sau aSfintelor Paști, Arad, 2003, p. 236;
16 Acatistul Sfintei Învieri, Con-dac 8;
17 Idem, Condac 9;
18 Idem, cf. Icos 11;
19 Ioan 12, 25;
20 Sf.Chiril, o.c., pp. 773 – 774,nota 1464 și 1467; 
21 Idem, p. 1011, nota 1903;
22 Ioan 10, 10;
23 Sf. Chiril, o.c., p. 706, nota  1314;
24 Ioan 17, 3; 
25 Sf. Chiril, o.c., p. 1016, nota1916;
26 Apocalipsa 2, 10. 
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După cum se știe, postul este
abţinerea sau înfrânarea totală sau
parţială de la mâncare și băutură pe
timp limitat în scop religios – moral.

Din această defini[ie rezultă că
postul recomandat de Biserica
noastră are un caracter specific, în
sensul că, reprezentând ab[inerea
totală sau par[ială de la mâncărurile
numite „de dulce“ (produse animale,
lactate, ouă, grăsimi animale, bău-
turi alcoolice), postul vizează și can-
titatea produselor, evitând posibili-
tatea paradoxală de îmbuibare cu
mâncăruri de post... Prin urmare,
ab[inerea sau înfrânarea totală sau
par[ială de la mâncare și băutură are
ca scop dobândirea unei vie[i cum-
pătate. Iar pentru a realiza acest
obiectiv, postul trupesc este un exer-
ci[iu în vederea creșterii duhovni-
cești. De aici rezultă că postul  tru-
pesc trebuie să se îmbine armonic
cu postul duhovnicesc, în sensul că
ab[inerea de la bucate se îngem-
ănează cu ab[inerea de la păcate. În
același timp, constituindu-se ca un
exerci[iu duhovnicesc, postul prime-
ște și un caracter religios-moral, în
sensul că depășind forma unei sim-
ple diete alimentare, ab[inerea de la
bucate are rolul de a cultiva via[a
spirituală, prin intensificarea vie[ii
de rugăciune, precum și a celorlalte
virtu[i specifice vie[ii în Hristos prin
Duhul Sfânt; în special: smerenia,
pocăin[a, blânde[ea, dreptatea, inima
curată, pacea sufletească, și mai ales
actele de caritate prin care ne arătăm
iubirea fa[ă de Dumnezeu și fa[ă de
semeni. Întru atât de rodnică era
comuniunea fră[ească a primilor cre-
știni încât „dacă la ei era cineva
nevoiaș și sărac, și ceilal[i nu aveau
bucate prisositoare, atunci posteau
două sau trei zile ca să împlinească
nevoia de hrană a săracilor“.

Sintetizând în[elesul spiritual al
postirii, Sfântul Grigorie de Nyssa
arată că „pe lângă postul cel trupesc
şi pe lângă înfrânarea cu privirea la
lucrurile materiale, mai este şi un
post netrupesc şi o înfrânare nema-
terială; iar acestea nu sunt altceva
decât îndepărtarea sufletească de la
cele rele. De altfel, numai în vederea
acesteia ni s-a legiuit nouă şi înfrâ-
narea de la mâncăruri. Îndepărtaţi-
vă deci, cu postul vostru sufletesc, de
la răutate!… Înfrânaţi-vă de la pof-
tirea lucrurilor străine! Fugiţi de
câştigul nedrept!… Ce câştig vei
avea dacă nu mănânci cele ale tale,
dar iei, în schimb, cu nedreptate, cele
ale săracului? Şi unde este credinţa ta
creştină dacă bând numai apă, ţeşi în
schimb, vicleşuguri şi însetezi de
sânge, din răutate? Iuda a postit şi el
împreună cu cei doisprezece; dar
neputându-şi ţine în frâu patima iubi-
rii de arginţi, cu tot postul lui nu a
putut agonisi nimic spre mântuire.
Nici diavolul nu mănâncă fiindcă
este duh fără de trup; dar din cauza
răutăţii, s-a prăvălit, totuşi, dintru
înălţime…Vă spun de mai înainte şi
vă dau de mai înainte mărturia mea,
că apa, verdeţurile şi masa cea fără
de carne, nu vă va folosi la nimic
atâta vreme cât dispoziţia voastră
lăuntrică nu va fi şi ea pe potriva
înfăţişării voastre din afară. Postul a
fost legiuit pentru curăţia sufletului.
Deci, dacă sufletul este întinat de
gânduri şi de hotărâri rele, pentru ce
atunci, mai consumăm în zadar
numai apă?… Postul este temelia
virtuţii“.

În altă ordine de idei, Postul –
spun Sfinţii Părinţi – este de origine
divină. El a fost instituit mai întâi de

Dumnezeu, înaintea căderii omului
în păcat, şi rezidă în porunca: „să nu
mâncaţi!“ Astfel, în paradis – spune
Sfântul Vasile cel Mare – nu se
cunoştea nici tăierea animalelor, nici
băutul vinului, „nici toate care tul-
bură mintea omenească“.

Necesitatea postului este moti-
vată şi de hrana dată prin poruncă
divină primilor oameni: „Iată vă dau
toată iarba ce face sămânţă pe toată
faţa pământului şi tot pomul ce are
sămânţă în el. Aceasta va fi hrana
voastră“ (Facerea 1, 29). Tălmăcind
această poruncă divină referitoare la
hrana omului întrun limbaj tehnic, e
ca şi cum am spune că motorului
cutare pentru funcţionare optimă îi
este necesar un anume carburant…

Altfel spus, vei putea folosi, dacă
vrei, şi alte forme de combustibil,
dar acestea vor crea dificultăţi în fun-
cţionarea maşinii… Şi-au dat seama
oamenii mai târziu că această
poruncă divină corespunde întru
totul naturii lor. I-au înţeles mai bine
sensul atunci când păcatul i-a făcut
victime plăcerilor, poftelor şi îmbui-
bării… Dar, pentru a-şi salva natura
din tirania obsedantă a mâncării şi
băuturii, înţelepţii au creat dieta ca
fel de trai adecvat, corespunzător nu
numai cu privire la

hrană şi băutură, ci şi referitor la
somn sau la raporturile cu mediul
înconjurător.

Cultivând dieta, s-a ajuns la
virtutea cumpătării, unde legea de
bază era: „mănâncă pentru ca să trăi-
eşti, nu trăi ca să mănânci!“ Sau cu
privire la băutură, că primul pahar de
vin îl bei de sete; al doilea de voie
bună, iar al treilea şi celelalte duc la
nebunie… Referitor la timpul când
trebuie să serveşti masa, se obişnuia
să se spună că masa de dimineaţă să
o serveşti singur, cea de la prânz, cu
prietenii, iar cina cu duşmanii.

Toate acestea vin să confirme
autoritatea divină a poruncii date în
paradis cu privire la hrana oameni-

lor, la modul lor cumpătat de a se
hrăni. Numai acest mod cumpătat de
a se hrăni aduce sănătate şi bunăsta-
re firii şi vieţii omeneşti.

Pătrunzând în tainele şi miraco-
lul vieţii, ştiinţa modernă oferă o
adevărată pledoarie pentru hrana cea
dintâi a omului, hrana recomandată
de Creatorul însuşi.

Să vedem însă mai în detaliu
demonstraţia şi recomandarea ştii-
nţei. Pornind de la afirmaţia unanim
recunoscută că viaţa poate fi consi-
derată un anumit mod de chimizare
a unuia dintre cele mai răspândite
elemente din natură – carbonul, plan-
telor verzi le revine această sarcină
prin miraculosul fenomen al foto-
sintezei. Această sinteză a luminii
solare este făcută de plantă prin
miraculoşii pigmenţi clorofilieni, ca
substanţe organice puse de Creator
în structura plantei. Aceştia luând
din mediul înconjurător dioxidul de
carbon şi apa, în prezenţa tempera-
turii pozitive şi a luminii solare se
produce fotosinteza, ca un adevărat
miracol prin care carbonul anorganic
se transformă în carbon organic. Şi
astfel apare viaţa. Procesul de chi-
mizare a carbonului mineral în car-
bon organic este strâns corelat cu
alte circa 60-62 elemente chimice
(din cele 110 cunoscute în univers).
Dintre acestea menţionăm: oxigenul,
hidrogenul, azotul, sulful, fosforul;
precum şi alte elemente aflate într-un
procentaj mai mic, dar indispensabi-
le organizării şi desfăşurării vieţii pe
pământ, cum ar fi: magneziul,
cuprul, fierul, cobaltul, clorul, iodul,
potasiul etc. Aceste elemente sunt
luate de plantă din pământ sau din
mediul înconjurător. Ele îndeplinesc
rolul de biocatalizatori, care ajută la
formarea reacţiilor chimice ale foto-
sintezei. Dintre aceştia, magneziul,
de pildă, este un adevărat stimulent
al fotosintezei prin captarea energiei
solare. După cum arătam, prin foto-
sinteză, pigmenţii clorofilieni trans-

formă carbonul mineral în carbon
organic, pe care unindu-l cu oxigenul
şi hidrogenul alcătuiesc cea mai
simplă formă de substanţă organică:
glucoza. Deşi încorporează doar trei
elemente chimice: carbon organic,
oxigen şi hidrogen, printr-un proces
miraculos, glucoza reuşeşte să preia
din lumina şi căldura solară o mare
cantitate de energie chimică, care
rămâne potenţială. Dar, odată intrată
în organismul uman, în urma arderi-
lor celulare, energia potenţială aflată
în glucoză, se transformă în energie
actuală, adică în energie vitală.

Mai departe, mergând pe urmele
Creatorului, observăm că prin foto-
sinteză se produce încă un fenomen
esenţial. Şi anume, plantele fotosin-
tetizate, pornind de la glucoza exis-
tentă, reuşesc cu forţe proprii numai
de ele ştiute să diversifice, să trans-
forme substanţele organice din ele
în celelalte două grupe de substanţe
organice proprii materiei vii şi
anume în proteine şi lipide, cărora li
se asociază şi acizii nucleici.

De aici vedem că prezenţa glu-
cozei ca produs primar de sinteză
organică motivează de la bun început
de ce alimentele de origine vegetală
primează într-o alimentaţie raţională,
asigurând valoarea nutritivă a tuturor
categoriilor de alimente recomanda-
te ca hrană de post. Încercăm să
motivăm aceste afirmaţii cu date pri-
vind valoarea nutritivă a acestor
categorii de substanţe. Astfel, baze-
le biochimice ale alimentaţiei raţio-
nale evidenţiază ca factori nutritivi:
proteinele, lipidele, glucidele, vita-
minele, sărurile minerale şi apa. Pe
lângă funcţiile de bază ale acestor
principii alimentare, considerăm că
rolul energetic primează mai ales
când aceşti factori în perioada de
post sunt în exclusivitate de origine
vegetală, deoarece leguminoasele
(fasole, mazăre, linte), sau cele din
grâu, orez, germenele de porumb,
oferă organismului surse energetice
ce satisfac cerinţele noastre. Valoa-
rea energetică a principiilor alimen-
tare de origine vegetală se motivează
mai ales prin faptul că din arderile
biologice celulare ale produşilor de
origine glucidică (zaharuri şi deri-
vatele lor conţinute în pâine, legume,
fructe) rezultă energie vitală în can-
titate de 4, 1 calorii/g de glucide şi
cantităţi neglijabile de apă şi dioxid
de carbon, faţă de care organismul se
comportă normal, fără a face apel la
eforturi suplimentare pentru neutra-
lizarea lor. În acelaşi timp, procen-
tual leguminoasele uscate asigură
20-25 % din necesarul zilnic de pro-
teine, cărora li se adaugă pâinea cu
10 %; pastele făinoase cu 10-15 % şi
nucile cu 17 %. Acestora li se adaugă
apoi uleiurile vegetale, germenii de
porumb şi margarina. Referitor la glu-
cide, ele sunt asigurate de zahăr: 100
%, paste făinoase: 60-80 %; pâinea:
50 %; produsele zaharoase: 70-75 %;
leguminoase uscate: 50-60 %; legu-
minoase proaspete şi fructe: 10-20 %.
La aceasta mai adăugăm şi faptul că
produsele de origine vegetală asigură
aproape în exclusivitate necesarul de
vitamine şi săruri minerale.

Pe de altă parte, metabolizarea
energetică a produşilor alimentari de
origine animală (carne, brânzeturi,
lapte, ouă etc.), pe lângă energia fur-
nizată: 9,1 calorii/g de lipide, sau 4,3
calorii/g de proteine, pe lângă apă şi
dioxid de carbon (similar cu cele din
glucide), lor li se adaugă produşi
secundari, extrem de toxici pentru
organism; iar pentru neutralizarea

lor la nivelul ficatului, rinichilor şi
altor organe sunt depuse eforturi
suplimentare. Dintre aceştia amin-
tim: amoniacul, ureea şi acidul uric
derivaţi din proteine; şi corpii ceto-
nici, derivaţi din lipide. Aceştia
acţionează asupra sistemului nervos,
endocrin, renal, hepatic, muscular,
şi nu de puţine ori le dereglează buna
lor funcţionalitate, manifestându-se
prin dureri musculare, ameţeli,
greţuri, cefalee, oboseală. Este ade-
vărat că organismul uman, prin fun-
cţia antitoxică a ficatului şi a rini-
chilor, reuşeşte de cele mai multe
ori, prin mecanisme biochimice
complicate, să neutralizeze aceste
substanţe nocive, dar nu de puţine
ori cu eforturi suplimentare, mai ales
când se abuzează de o nutriţie „car-
nală”. Neputând face faţă acestor
cerinţe, se instalează bolile renale şi
hepatice. Prin depunerea acizilor
graşi saturaţi, proveniţi din grăsimi-
le animale, pe pereţii vaselor de
sânge, se ajunge la ateroscleroza, cu
manifestările sale clinice multiple,
precum: infarctul miocardic, hemo-
ragia cerebrală, arteriopatia mem-
brelor inferioare. La fel şi obezitatea
poate fi determinată de o alimentaţie
excesivă. Ea se manifestă prin cre-
şterea exagerată a greutăţii corpora-
le datorită acumulării unei cantităţi
mari de grăsime în ţesutul subcutanat
şi în jurul viscerelor. Obezitatea nu
numai că „îngreunează“ organismul,
dar se asociază diabetului. Se apre-
ciază că peste 80 % dintre diabetici
sunt sau au fost obezi; iar 30-40 %
dintre obezi au şi un diabet mai evi-
dent sau mai ascuns. Datorită feno-
menului de insulinorezistenţă a obe-
zului, se impune ca orice diabetic
obez să slăbească pentru a-şi scădea
glicemia. Şi exemplele pot conti-
nua… Defineam de la început postul
şi ca o abţinere de la băutură (alcoo-
lică). Pe lângă faptul că rătăceşte
mintea, având consecinţe nefaste sub
aspect profesional, familial, social,
economic etc., nocivitatea alcoolului
se manifestă mai ales la nivelul orga-
nelor vitale, precum: nervi, inimă,
stomac, rinichi, ficat. Când este
vorba de ficat şi rinichi, alcoolul
„obligă“ la eforturi deosebite pentru
neutralizarea produşilor secundari
rezultaţi din metabolizarea lor ener-
getică, şi nu în puţine cazuri, celule-
le hepatice şi cele renale cedează,
ceea ce constituie punctul de pleca-
re în dereglările lor funcţionale,
inclusiv „pregătirea“ terenului pentru
maladiile canceroase…

Referindu-ne acum, şi numai în
treacăt, la numărul caloriilor nece-
sare organismului, apare diferenţa
dintre lipide şi glucide. În cazul tine-
rilor în dezvoltare, care au nevoie de
o mai mare cantitate de calorii, sau a
adulţilor care depun efort suplimen-
tar în munci grele, nu se poate admi-
te în nici un caz carenţa. Efectele carenţiale sunt tot atâtde dăunătoare vieţii biologice şisănătăţii ca şi elementele nocive des-pre care am vorbit până acum.Numai că diferenţa calorică poate fiechilibrată printr-un supliment ali-mentar cantitativ, ca în cazul dieteimedicale. Adică, în loc să servim treimese pe zi, vom servi cinci mese (înintervale mai scurte de timp), fiindcăşi organismului „îi convine“ şi „pre-feră“: „puţin şi des”. În felul acestase evită saturaţia care poate provocaindigestii şi care „îngreunează“ orga-nismul, punându-l la efort supli-mentar. Continuare în pagina 3
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Urmare din pagina 2Pe de altă parte, mâncarea de postbogată în glucoză are avantajul că sediversifică în organism, satisfăcândnecesarul de proteine şi lipide. (Nedăm seama mai uşor de acest meca-nism biologic dacă ne gândim la fap-tul că perfuziile pe care le-am văzutcu toţii în spitale se fac cu glucoză.)
Pentru armonizarea naturii fizice

şi spirituale a omului, postul trupesc
va fi orientat etic, prin îmbinarea
armonică cu postul sufletesc, mani-
festat încă dintru început prin disci-
plinarea simţurilor. E vorba, în fond,
de o înfrânare a simţurilor de a nu
cădea pradă ispitelor care să le sti-
muleze spre pierderea stăpânirii de
sine. Prin educarea simţurilor se
ajunge la o simbioză a vieţii trupeşti
şi sufleteşti. Iar armonizarea siner-
gică a simţurilor, cu ajutorul harului
divin, conduce la convertirea pati-
milor în virtuţi, ajungând la „senza-
ţia divinului“, ca spiritualizare a tru-
pului.

Implicând deopotrivă funcţiile
sufleteşti şi trupeşti ale omului, pos-
tul îndeplineşte şi o funcţie educa-
tivă, constituind un exerciţiu perma-
nent spre virtute. Am văzut din cele
până aici tratate că postul reprezintă
un model de viaţă naturală şi raţio-
nală. Şi când spunem „raţională”,
apreciem că postul are o acţiune
benefică atât asupra trupului, cât şi
asupra sufletului, asigurând astfel
sănătatea întregii fiinţe umane. Fap-
tul că vasele sanguine ale creierului
sunt lipsite de toxine şi depuneri face
ca mintea să rămână mereu lucidă,
iar inteligenţa activă şi spontană;

memoria proaspătă şi fidelă; imagi-
naţia, orientată creator, este lipsită
de reprezentările subconştientului
instinctiv. Pentru voinţă, postul este

un exerciţiu de educaţie şi fortifica-
re, dat fiind faptul că atât nesaţiul,
îmbuibarea cât şi alcoolismul sunt
defecte, ba chiar maladii ale voinţei.

De aceea, pentru voinţă, postul este
o adevărată terapie, fiindcă nu e tot-
deauna şi pentru toţi uşor să pos-
tească… Abstinenţa de la mâncare şi
băutură, mai ales sub formă inte-
grală, dar şi parţială, produce o pier-
dere de energie, lasă un gol, pe care
instinctul de conservare îl resimte şi
se „revoltă”. Dar conştientul se
impune prin puterea voinţei, sau prin
exersarea voinţei. Şi astfel, voinţa se
întăreşte, aducând în viaţa sufle-
tească a omului stăpânirea de sine.
Dacă ar fi să vorbim în termeni ana-
tomo-fiziologici, am spune că prin
voinţă conştiinţa „învinge“ hipotala-
musul, ca sediu al instinctelor prima-
re, şi prin biruinţa spiritului, omul
devine din ce în ce „mai-OM”. Devi-
ne adică, o fiinţă liberă care poate
spune NU instinctului orb, dobândind
lumina vieţii. Astfel, prin harul lui
Dumnezeu, care îi luminează mintea
și îi fortifică voin[a, omul reuşeşte să
domine atât „pofta ochilor şi trufia
vieţii“ (I Ioan 2, 16), precum şi mânia,
ura, invidia, încât postul trupesc se
îmbină armonios cu postul sufletesc,
devenind virtute religios-morală.

În altă ordine de idei, privind
aspectul spiritual al postului, con-
statăm două elemente neconforme
autenticită[ii lui.

În primul rand, privind aspectul
spiritual al vietii cumpătate se poate
constata un paradox al postirii spe-
cific epocii postmoderne, atât sub
obsesia plăcerii cât și a înșelării gus-
tului. Concret, e vorba de căutarea
satisfacerii plăcerii gustului cu mân-
căruri de post, în sensul că mintea
iscoditoare  şi vicleană a omului a

inventat o adevărată artă culinară cu
mâncăruri de post, din care nu lip-
sesc torturile şi prăjiturile fine şi gus-
toase, fructele exotice, băuturile de
cea mai bună calitate, precum şi alte
„dezlegări“ la diferite sortimente de
cărnuri de peşte şi de vieţuitoare
acvatice „fără sânge”, care întrec
prin gusturile lor rafinate multe din
mâncărurile numite „de dulce”.
Poate fi vorba în astfel de situaţii
chiar de o îmbuibare cu mâncăruri de
post. În acest caz, rolul educativ al
înfrânării sau abţinerii de la plăcere,
care în fond este legea de bază a
înduhovnicirii, este neglijat, ca să nu
spunem compromis...

În al doilea rând, se constată că
bucuria sfântă a marilor praznice este
din ce în ce mai mult înlocuită cu
îmbuibările la mâncare și băutură,
pregătite cu multă trudă, încât cre-
dincioasele - gospodine se plâng de-
a dreptul de „oboseala sărbătorilor“,
iar spitalele își lărgesc por[ile pentru
a primi mul[i dintre „postitorii“ care
nu au în[eles sensul și valoarea vie-
[ii cumpătate în urcușul duhovnicesc.

Confirmarea însă a știin[ei că
postul adevărat este o sursă de
sănătate fizică și duhovnicească,
constituie un argument și un îndemn
de a-l practica înainte de a bate pe la
ușile spitalelor ca medicii să indice și
să impună dietele alimentare pentru
refacerea organelor deja bolnave, și
men[inerea apoi cu greu și cu multă
cheltuială a stării de sănătate, de care
cu to[ii avem nevoie pentru buna
desfășurare a vie[ii.Preot prof. univ. dr. Sorin Cosma 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad a editatîn anul universitar 2019-2020, onouă revistă știin[ifică cu titlul Stu-dia Theologica et Historica Ara-densia. Revista este editată subcoordonarea Centrul de Studii Teo-logice-Istorice și de Prognoză Pas-toral-Misionară al facultă[ii arădene,înfiin[at în anul 2004. Scopul revis-tei este acela de a reuni concluziilecercetărilor în domeniul de compe-ten[ă al Centrului atât la nivel na[io-nal, cât și interna[ional. Revista vaacoperi preocupările știin[ifice aleCentrului de cercetare, cooptândnume de referin[ă din via[a acade-mică, teologică și laică: academi-cieni, teologi, istorici, profesori, cer-cetători.Revista apare cu binecuvântareași sub îndrumarea Înaltpreasfin[itu-lui Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, care este președin-te de onoare al revistei și aPreasfin[itului Dr. Conf. Univ. Emi-lian Crișanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Aradului, care estevicepreședinte al revistei.Colegiul de redac[ie al revisteicuprinde nume sonore din mediuluniversitar românesc, teologic și laic,precum: Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop, Președintele AcademieiRomâne, Acad. Pr. Prof. Univ. Dr.Mircea Păcurariu, Acad. Prof. Univ.Dr. Ioan Bolovan, Pr. Prof. Univ.Dr. Mihail Săsăujan, Pr. Prof. Univ.Dr. Ion Vicovan. La aceștia se adau-gă profesorii universitari din cadrulFacultă[ii de Teologie din Arad.Finalitatea și motiva[ia revis-tei este sintetic creionată în cuvân-

tul înainte al primului număr, sem-nat de Pr. Prof. Univ. Dr. CristinelIoja, Decanul Facultă[ii de Teolo-gie, cel care a avut ini[iativa apa-ri[iei unei astfel de reviste: „Amales acest titlu nu doar motivat degândul de a acoperi o parte a spec-trului de cercetare al Centrului, ciși de gândul de a deschide cerce-tarea istorică-teologică arădeanăspre o și mai strânsă conlucrare cucercetarea istorică în general, pre-cum și pentru a eviden[ia contri-bu[ia arădeană la dezvoltarea stu-diilor de teologie și de istorie înactualitate”.Motiva[ia prezentată de părinte-le decan are o perfectă acoperire înistoria și tradi[ia Facultă[ii de Teo-logie din Arad. O scurtă incursiuneîn istoria acestei institu[ii ne desco-peră nume de mare rezonan[ă în teo-logie și cercetarea istorică și misio-nară românească. Vasile Mangra,Iosif Goldiș, Roman Ciorogariu,Teodor Botiș, Gheorghe Ciuhandusunt personalită[i care au contribuitprin opera lor, în mod substan[ial, ladezvoltarea istoriografiei românești,fiind aprecia[i de cel mai înalt forcultural și știin[ific al [ării noastre,Academia Română. Unii dintre eiau fost membri coresponden[i, al[iimembri de onoare, iar al[ii cu lucrăripremiate de această înaltă institu[ie.Cât privește spectrul misionar estede ajuns să amintim impresionantalucrare misionară a episcopului Gri-gorie Comșa, precum și, la fel deimpresionant, lucrările tipărite subepiscopatul lui, multe dintre ele scri-se de el însuși, precum și colec[iilecu rol catehetic-misionar, dar și

numele părintelui Petru Deheleanuși a neîntrecutului său tratat de Sec-tologie.Cât privește apari[ia viitoarelornumere revista va cuprinde studii șiconferin[e teologice-istorice care se

vor desfășura în cadrul Centrului,precum și recenzii și concluziileunor cercetări academice actuale. Ocomponentă esen[ială a acesteireviste va fi deschiderea ei interna-[ională, o platformă în care să se

regăsească elementele definitorii alemișcării ideilor, precum și ale cer-cetării în arhive, la confluen[a stu-diilor de specialitate din mediul aca-demic.Primul număr al revistei cuprin-de lucrărilor a două conferin[e na[io-nale organizate în anul 2019, încadrul Centrului de Studii Teologi-ce-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară, sub genericul PatriarhulNicodim Munteanu și memoria isto-rică a interbelicului românesc (9aprilie 2019) și Patriarhul IustinMoisescu – promotor al dialoguluiecumenic (3 iunie 2019), conferin[ecare au reunit specialiști în temeleabordate de la Facultă[ile de Teolo-gie Ortodoxă din Patriarhia Româ-nă. Centrul de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară func[ionează în cadrulFacultă[ii de Teologie și, de multeori, evenimentele Facultă[ii și aleCentrului au coincis. În anii 2006 și2008 în cadrul Centrul de Studii aufost editate două volume care reu-nesc contribu[iile știin[ifice ale unorteologi români, contribu[ii editatesub genericul Ortodoxie și globali-zare. RelevanFa relaFiei local-uni-versal în Europa de astăzi (2006) șiTeologia icoanei și provocările ei înlumea contemporană (2008). Sin-tagma din titulatura Centrului „prog-noză pastoral-misionară” este aco-perită și astăzi prin publica[iasăptămânală Calea Mântuirii, de laeditarea căreia anul acesta se împli-nesc 20 de ani. Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang

O nouă revistă știinJifică editată deFacultatea de Teologie din Arad
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Sfântul ierarh și mărturisitor Sava Brancovici, mitropolitul Transilvaniei 
Anul acesta se împlinesc 400 de

ani de la nașterea Sfântului Ierarh
Mărturisitor Sava Brancovici, Mit-
ropolitul Transilvaniei. Sfântul Ier-
arh Mărturisitor Sava Brancovici,
Mitropolitul Transilvaniei, s-a năs-
cut în localitatea Ineu dintr-o fami-
lie care a oferit Bisericii mai mulFi
arhierei. A fost ales Mitropolit al
Transilvaniei în 1656, când românii
ortodocși din Transilvania treceau
printr-o perioadă de tulburări și
încălcări ale libertăFii lor religioase.
În aceste condiFii, sfântul a salvat
însăși existenta Bisericii ortodoxe
și dăinuirea românească în Transil-
vania. A fost canonizat în 1955 și
este serbat în 24 aprilie alături de
alFi doi mărturisitori care au fost
mitropoliFi ai Transilvaniei: SfinFii
Ierarhi Ilie Iorest și Simion Ștefan.

În continuare vom reda un text al
Părintelui Prof. Mircea Păcurariu
despre via[a acestui sfânt:

După înlăturarea lui Ilie Iorest
din scaunul de mitropolit al Tran-
silvaniei, în 1643, soborul pro-
topopilor români ardeleni a ales în
locul său pe ieromonahul Ștefan (din
botez Simion), din mănăstirea de
la Alba Iulia. În timpul păstoririi lui
s-a tipărit Noul Testament de la
Alba Iulia, în anul 1648, prima
edi[ie în românește, cu o impresion-
antă prefa[ă, scrisă probabil de mit-
ropolit, în care se punea problema
unită[ii limbii românești.

În vara anului 1656, după
moartea lui Simion Ștefan, în
scaunul vacant a fost ales protopop-
ul văduv Simion Brancovici din
Ineu (jud. Arad). Spre deosebire de
al[i mitropoli[i din trecut, via[a lui
este destul de bine cunoscută, dintr-
o Cronică scrisă de fratele său,
învă[atul Gheorghe Brancovici. Din
această Cronică aflăm că viitorul
mitropolit făcea parte dintr-o veche
familie sârbească, se pare, originară
din Her[egovina. Pe la sfârșitul sec-
olului al XVI-lea, această familie s-
a refugiat în păr[ile Aradului, din
pricina expansiunii turcești; trăind
vreme îndelungată printre români,
familia respectivă s-a românizat.
Din sânul ei s-au ridicat câ[iva epis-
copi care au păstorit la Ineu
(jud. Arad), numit pe atunci Ieno-
pole: Matei, apoi fiul său Sava și
Longhin, hirotonit ,,mitropolit” de
către patriarhul Chiril Lucaris.

Viitorul mitropolit al Ardealu-
lui s-a născut în jurul anului 1620, în
Ineu, primind la botez numele Sime-
on. A învă[at carte în casa părin-
tească, apoi a călătorit prin Ungaria,
Serbia, Bulgaria și, în cele din urmă,
s-a îndreptat spre mănăstirea
Comana, din Zara Românească,
unde se retrăsese vlădica Longhin,
fratele tatălui său. Desigur, acolo și-
a completat și învă[ătura. Aflând de
moartea tatălui, a doi fra[i și a unei
surori, s-a reîntors acasă, s-a căsă-
torit, a avut copii, dar aceștia i-au
murit de mici. Între timp a murit
Gheorghe Brancovici, protopopul
Ineului, o altă rudenie. Credincioșii
de acolo l-au rugat atunci pe tânărul
Simeon să-și închine via[a slujirii
lui Dumnezeu ca preot-protopop.
Răspunzând la stăruin[ele acestora a
plecat în Zara Românească, unde a
fost hirotonit preot, la Târgoviște,

de către mitropolitul Ștefan, care
păstorea atunci. După hirotonie și
un popas la mănăstirea Comana,
preotul Simeon s-a reîntors la turma
sa duhovnicească din Ineu. Aici află
cu durere că so[ia îi murise cu pu[ine
zile înainte de hirotonie, iar bătrâna
sa mamă se călugărise. Învingând
necazurile văduviei, a păstorit mai
mul[i ani ca preot-protopop în Ineu,
îngrijindu-se nu numai de via[a
duhovnicească a păstori[ilor săi, ci
si de apărarea lor în fa[a invadato-
rilor turci, a căror stăpânire se întins-
ese până în păr[ile vestice ale terito-
riului românesc de astăzi.

În vara anului 1656 se petrece o
nouă schimbare în via[a preotului-
protopop din Ineu, fiind ales în
scaunul vacant de mitropolit al
Transilvaniei, cum am arătat mai
sus. Potrivit vechiului obicei, a ple-
cat în Zara Românească, unde a fost
călugărit sub numele Sava, în cate-
drala mitropolitană din Târgoviște,
la praznicul Înăl[ării Sfintei Cruci,
iar după trei zile a fost hirotonit
arhiereu, în aceeași catedrală, de
către mitropolitul Ștefan, unchiul
său Longhin și al[i arhierei. Încărcat
cu daruri oferite de domnitorul Con-
stantin Șerban Basarab și vlădicii
[ării, s-a reîntors la fiii săi
duhovnicești, fiind primit cu mare
cinste și instalat la Alba-Iulia.

Deși îndelungată, păstoria lui ca
mitropolit a fost mult tulburată de
propoganda calvină pe care încer-
cau să o desfășoare printre românii
ortodocși conducătorii confesiunii
calvine maghiare, sprijini[i de prin-
cipii Transilvaniei, dar și din cauza
războaielor și a schimbărilor politice
care au avut loc în primii ani de păs-
torire. Astfel, în anii 1659-
1661, Sava a fost chiar înlocuit cu
al[i doi mitropoliti: cu Ghenadie III,
iar după moartea acestuia, cu Dani-
il. Abia în aprilie 1662 a primit o
nouă diplomă de confirmare în

scaun din partea noului principe
calvin al Transilvaniei, Mihail Apaf-
fi. De acum înainte păstorirea lui s-
a desfășurat fără întrerupere până în
1680, deși cu multe neajunsuri,
provocate de refuzul său de a colab-
ora cu principele și cu ceilal[i con-
ducători ai confesiunii calvine.

Datorită greută[ilor materiale
prin care trecea Biserica sa, în anul
1668 mitropolitul Sava a fost nevoit
să plece în Rusia după ajutoare, asa
cum făcuseră Ilie Iorest și chiar
unchiul său, mitropolitul Longhin.
Călătoria este descrisă pe larg în
Cronica fratelui său Gheorghe, care
îl înso[ea. A stat în Moscova vreo
trei luni, fiind primit în două rân-
duri de [arul Alexei Mihailovici
Romanov, care i-a oferit mai multe
ajutoare pentru Mitropolia sa, cu
dreptul - pentru el și urmașii săi - de
a călători în Rusia după ajutoare tot
la șapte ani. La sărbătoarea Sfin[ilor
Apostoli Petru și Pavel a slujit în
biserica Uspenia din Kremlin, ală-
turi de patriarhii Paisie al Alexan-
driei, Macarie al Antiohiei, cel al
Moscovei și al[i ierarhi, ruși sau
străini, prezen[i la lucrările unui
mare sinod convocat atunci la
Moscova.

După reîntoarcerea din această
călătorie, pentru mitropolitul Sava
a început o perioadă de noi asupriri
din partea lui Mihail Apaffi și a
celorlal[i cârmuitori calvini, conș-
tien[i că acea călătorie la Moscova i-
a întărit încrederea în biruin[a cred-
in[ei ortodoxe. Drept aceea, în
februarie 1669, principele a dat un
decret prin care și impuneau mitro-
politului o serie de îngrădiri, cea mai
grea fiind aceea a supunerii sale fa[ă
de superintendentul calvin maghiar
din Alba Iulia în toate problemele
bisericesti, măsură reînnoită după
cinci ani.

Cu toate acestea, mitropolitul a
știut să înfrunte măsurile umilitoare

ale principelui, salvând însăși exis-
ten[a Bisericii ortodoxe și a neamu-
lui românesc. Se cunosc chiar câte-
va fapte ale lui care au dus la
întărirea vie[ii bisericești din cuprin-
sul eparhiei pe care o cârmuia. De
pildă, în 1670 a făcut o călătorie în
Zara Românească, unde domnitorul
Antonie Vodă i-a întărit o veche
danie de 6000 de aspri pe an pe
seama Mitropoliei sale. În 1672
a sfin[it mănăstirea Moisei din
Maramureș, care există și azi. În
1675 a convocat un ,,sobor” sau
adunare de protopopi, preo[i și
mireni în Alba Iulia, când s-au luat
mai multe măsuri cu privire la
întărirea vie[ii religios-morale a pre-
o[ilor și credincioșilor români din
Transilvania. De pildă, preo[ii erau
îndatora[i să predice și să slujească
în românește în fiecare zi de
duminică și sărbătoare, iar în timpul
posturilor zilnic. Alte măsuri
priveau disciplina clerului, hotărându-
se depunerea celor nevrednici de slu-
jirea preo[ească.  Câteva măsuri
priveau înlăturarea supresti[iilor, mai
ales a celor legate de cultul mor[ilor.
Credincioșilor li se cerea să se
împărtășeasca de patru ori pe an, să ia
parte la slujbele care se săvârșeau în
zilele de duminici și sărbători, să
cunoască rugăciunile, Crezul și cele
10 porunci, să-și trimită copiii la bis-
erică în vederea catehizării. Așadar,
mitropolitul Sava era mereu preocu-
pat de ridicarea duhovnicească și cul-
turală a clerului și a credincioșilor săi.

Desigur, toate ac[iunile mitro-
politului au provocat nemul[umirea
dar și teama principelui și a câr-
muitorilor confesiunii calvine din
Transilvania. Se adaugă la aceasta
și descoperirea unui complot
îndreptat împotriva lui Apaffi, la
care își dăduse consim[ământul și
fratele mitropolitului, cărturarul
Gheorghe Brancovici. De aceea, din
dispozi[ia principelui, la 2 iunie
1680 s-a constituit un ,,scaun de
judecată“ la Alba Iulia, format din
101 persoane (conducători calvini
maghiari, protopopi români filo-
calvini, mireni ș.a.), în vederea
judecării mitropolitului Sava. A fost
judecat și condamnat în aceeași zi,
după o cunoscută colec[ie de legi
medievale transilvane, ,,Approbatae
Constitutiones” și după ,,Canoanele”
Bisericii calvine maghiare, cu
depunerea din treaptă.

Îndată după pronun[area sen -
tin[ei, a fost aruncat în închisoare,
iar averea confiscată de principe. S-
a constatat, cu acest prilej, că avea
câte o frumoasă bibliotecă, în Alba
Iulia și Sibiu, cu sute de căr[i
latinești, românești și ungurești, care
dovedesc preocupările cărturărești
ale mitropolitului. Odată cu el a fost
aruncat în închisoare și fratele său
Gheorghe, dar acesta a fost eliberat
nu după mult timp.

Cronicarul maghiar Mihail
Cserei, contemporan cu Sava, scria
că unii dintre acuzatorii săi au fost
,,mitui[i cu daruri”, ca să-i aducă
acuze nedrepte, că ,,i-a fost prădată
întreaga avere” și că în închisoare
,,era bătut până când se rupea
cămașa și carnea de pe trupul lui”.
Aceleași lucruri le relata și pastorul
sas Andrei Gunesch din Petrești

(jud. Alba). Mult mai târziu,
istoricul Samuil Micu scria că ,,tot
norodul și clerul românesc ca un
lucru adevărat [ine, cum de la cei
bătrâni au luat, că Sava toate întâm-
plările acestea le-a pă[it pentru cred-
intă, că s-a împotrivit eresului calvi-
nesc și l-a lepădat și n-a vrut a se uni
cu acela”. Iar Petru Maior în cartea
sa Istoria Bisericii românilor, aduce
alte câteva amănunte: ,,În castelul
de la Blaj al principelui Apaffi, din-
tru a cărui poruncă lăudatul Sava fu
bătut de moarte, după aceia din nou
băgat în temni[ă și de acolo scos în
toată vinerea, fu bătut cu toiege până
la moarte”.

Adevărul este că, la scurt timp
după judecarea și întemni[area lui
Sava, s-au făcut mai multe încercări
pentru eliberarea lui, prin mijlocirea
fratelui său Gheorghe, care a cerut
sprijinul domnitorului Șerban Can-
tacuzino al Zării Românești și al
lui Constantin Brâncoveanu, viitorul
domn. Din ra[iuni de ordin politic -
pentru a nu ajunge la neîn[elegeri
cu domnul muntean - Mihail Apaf-
fi l-a eliberat pe mitropolit din
închisoare, la o dată pe care nu o
cunoaștem. Bătrân și bolnav, a tre-
cut la cele veșnice, în primele luni
ale anului 1683, probabil în aprilie.
Nu stim unde se găsește mormântul
său.

Așadar, mitropolitul Sava a fost
o mare personalitate a vie[ii bis-
ericești a românilor transilvăneni.
Păstorind aproape un sfert de veac în
împrejurări din cele mai vitrege, el a
izbutit, totuși, să-și apere clerul și
credincioșii în fa[a oricăror încer-
cări de înstrăinare de credin[a stră-
moșească și de neamul din care
făceau parte. Pentru strădaniile
depuse de el în acest scop, dar mai
ales pentru suferin[ele pe care le-a
îndurat spre sfârșitul vie[ii cu dem-
nitate și răbdare creștinească, a fost
socotit de urmași ca un ,,mucenic”
sau ,,martir” al legii strămoșești. Așa
se explică hotărârea sinodală din
1950 privind canonizarea sa, act
care s-a săvârșit apoi la Alba Iulia,
adică acolo unde a păstorit, în anul
1955. De atunci este prăznuit în
fiecare an la 24 aprilie, odată cu
înaintașul său Ilie Iorest. După
această dată s-a întocmit slujba lor,
care a fost introdusă în Minei, la
ziua respectivă, precum și acatistul
lor; s-au ridicat biserici care au
drept ocrotitori fie pe unul din ei fie
pe amândoi, iar chipul lor s-a
zugrăvit în numeroase biserici, mai
ales în Transilvania.

Cunoscând aceste fapte din via[a
celor doi sfin[i transilvăneni, să ne
rugăm lor, zicând: ,,O, preafericitilor
ierarhi ai lui Hristos, Ioreste și Sava,
care prin strădaniile și patimile voas-
tre din via[ă v-a[i învrednicit să
dobândi[i partea cea de-a dreapta
Tatălui ceresc, primind rugăciunile
noastre cele smerite de acum, cere[i
de la Bunul Dumnezeu să dăruiască
Bisericii Sale tărie, [ării noastre pace
și întru toate bună sporire, iar nouă,
credincioșilor, iertare de păcate și
mare milă“. (Din Acatistul Sfin[ilor
Iorest si Sava, condacul 13). Sursa:
crestinortodox.ro Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Duminica Floriilorsărbătorită la CatedralaArhiepiscopală din Arad

În ziua Praznicului Intrării Dom-nului în Ierusalim, 12 aprilie 2020,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfân-ta Liturghie în Catedrala Arhiepisco-pală ,,Sfânta Treime” din Arad, încon-jurat de un sobor de preo[i și diaconi.Din sobor au făcut parte: Pr. SimionMladin, eclesiarhul catedralei, Pr. Ghe-orghe Gogan, Arhidiaconii TiberiuArdelean, inspector bisericesc, ClaudiuCondurache și Alexandru Tiulea.În cuvântul de învă[ătură chiriarhula vorbit despre ,,Biruitorul mor[ii” (pebaza citirilor scripturistice alepraznicului: Filipeni 4; Ioan 12), titlulreluând cuvintele imnului de prazniculintrării triumfale a Mântuitorului înCetatea Sfântă, chip al Ierusalimuluiceresc din împără[ia lui Dumnezeuîntemeiată de Mântuitorul prin jertfacrucii la care sunt chema[i fiii Bisericii,deci mădulare ale trupului tainic alDomnului. Sărbătoarea însăși ia asupranumele floriilor cele neveștejite, adicăale veșniciei, fiecare floare desemnândo virtute în cadrul naturii ce reînvie,salcia dispunând de o însemnătateaparte, aceea a finicului biblic, obinecuvântare pentru cei vii dar și pen-tru cei adormi[i. Sfintele citiri luândca temei învierea lui Lazăr, prilej derecunoaștere publică a mesianită[iiMântuitorului închipuie învierea deobște spre răsplătirea judecă[ii dinurmă. Epistola paulină a zilei întăreștepe credincios în certitudinea triumfu-lui binelui, și biruin[a vie[ii, acesteavestind Învierea.La finalul slujbei au fost sfin[iteramurile de salcie ce ne amintesc deîntâmpinarea Mântuitorului Hristos demul[imile din Ierusalim care strigau„Osana! Binecuvântat este cel ce vineîntru numele Domnului” (Matei 21,9).
Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Joi seara, în Săptămâna Mare,Chiriarhul Aradului, Înaltpreasfin[itulPărinte Timotei, a săvârșit slujba Denieicelor 12 Evanghelii în Paraclisul ,,Sfân-tul Nicolae” din incinta CatedraleiArhiepiscopale din Arad, împreună cuun sobor de preo[i și diaconi.La final, Înaltpreasfinţia Sa a rostito medita[ie despre Calea crucii șiurmarea ei de către credincioși ca o par-ticipare la jertfa Mântuitorului. La afir-ma[ia Mântuitorului în legătură cudespăr[irea de ucenicii Săi, că, Îl vorlăsa singur dar El este împreună cuTatăl, în[elegem că și credincioșii nu-Lpărăsesc pe Mântuitorul fără a retrăi cuEl împreună pătimirea spre mântuire,realizând astfel deplină comuniune cuDumnezeu, Care este Calea, Adevărulși Via[a. Istorisirea Sfintelor Pătimirieste reluată pentru a treia oară în cadrulSfintelor Slujbe din aceste zile și în slu-jba Ceasurilor Împărătești din VinereaMare, tocmai pentru a fi în continuărememorare și retrăire a momentelordescrise în Sfânta Scriptură spredesăvârșită edificare în învă[ătura șipractica Bisericii, a arătat Înaltpreas-fin[ia Sa.Cu acest prilej, Chiriarhul arădeana binecuvântat Paștile, prin stropire cuaghiasmă și vin, ce urmează a fi dis-tribuite credincioșilor, respectându-sereglementările prevăzute în ordonan[elemilitare.

Slujba Prohodului Dom-nului săvârșită la Cate-drala Arhiepiscopală dinArad
În Vinerea Mare, în Paraclisul cuhramul ,,Sfântul Nicolae” al CatedraleiArhiepiscopale ,,Sfânta Treime” dinArad, slujba Prohodului Domnului afost oficiată de un sobor de preoţi şidiaconi condus de ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui. Înaltpreasfinţia Sa a rostit uncuvânt de învăţătură despre ProhodulDomnului, con[inutul și însemnătateaimnelor sale în cadrul rânduielilor bis-ericești ale Săptămânii SfintelorPătimiri ale Domnului. Totodată,Chiriarhul a subliniat în mod deosebitîmbogă[irea cuprinsului prohoduluipropriu-zis prin împletirea sa cuPsalmul 118 pentru ceea ce înseamnăo în[elegere mai adâncă a frumuse[ilorOrtodoxiei.După aceasta cu to[ii s-au închinatla Sfântul Epitaf, după care acesta a fostreaşezat în Mormânt, cântându-setroparul „Iosif cel cu bun chip…”În toate bisericile din cuprinsulArhiepiscopiei Aradului, preo[ii ausăvârșit în Vinerea Mare Denia Proho-dului Domnului.
Învierea Domnuluisărbătorită în Arhiepiscopia Aradului

Anul acesta, datorită vremurilortulburi pe care le trăim cu to[ii, și ară-denii, ca și ceilal[i credincioși ortodocșidin lumea întreagă, au sărbătoritÎnvierea Domnului de acasă, respec-tând în deplin recomandărileautorităţilor.Bucurie mare și mângâiere a fostpentru ei aducerea Sfintei Lumini de laIerusalim și în Cetatea Aradului. Ast-fel, în seara zilei, pe platoul din faţaCatedralei Arhiepiscopale, Înalt-preafinţitul Părinte Timotei, înconju-rat de delega[ii preo[ilor din întregcuprinsul eparhiei arădene, a întâmp-inat venirea Sfintei Lumini, adusă de laMormântul Domnului, din Ierusalim,prin purtarea de grijă a PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel. Sfânta Luminăa ajuns la aeroportul din Timișoara,unde a fost întâmpinată de Mitropolit-ul Banatului, și de acolo în CetateaAradului, printr-o delega[ie condusăde Părintele Silviu-Nicolae Faur, con-silier bisericesc, delegat al ÎPS PărinteTimotei.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa arostit o scurtă alocuţiune în care a trans-mis tuturor credincioşilor arădeni caSfintele Sărbători să le aducă bucurie însuflet, fiecăruia în parte, tuturor celordragi, dar şi apropiaţilor, precum şicelor care sunt departe, plecaţi înstrăinătate.În noapte, la Catedrala Arhiepisco-pală, Arhiepiscopul Aradului a săvârşitslujba Învierii Domnului și SfântaLiturghie, înconjurat de soborul pre-oţilor şi diaconilor catedrali.După citirea Cuvântului SfântuluiIoan Gură de Aur, Chiriarhul arădean atransmis prin intermediul internetuluiun părintesc cuvânt de învăţătură tutur-or credincioșilor arădeni care au urmăritSlujba Sfintei Învieri de la casele lor,cuvânt în care a arătat învăţătura decredinţă ortodoxă despre înviere șiveșnicie, cu îndemnul de a păstralăsământul sfânt prin trăirea conformacesteia.În toate lăcaşele de cult din eparhies-au aflat la Slujba Învierii doar preoţii,care mai înainte de aceasta, alături devoluntari, au mers din casă în casă pen-tru a da lumina sfântă și paștile tuturorcredincioșilor.

Slujba a fost transmisă online demajoritatea parohiilor, iar credincioşiiau urmărit în număr mare transmisiu-nile în direct.În ziua de praznic, Chiriarhularădean a participat la Slujba Vecerniei,sau a doua Înviere, rostind un cuvântintroductiv la Pastorala cu titlul ,,IisusHristos Via[a noastră”, transmisă cred-incioșilor arădeni cu ocazia SfintelorPaști a anului 2020, insistând asupracomuniunii care trebuie păstrată întrecredincioși și a solidarită[ii în societatepentru a depăși starea de molimă. Dupăaceasta, Părintele Simion Mladin a datcitire Pastoralei Înaltpreasfin[ituluiPărinte Timotei.
AGENDA PREASFINIITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Duminica a 5-a din Postul Mare la CatedralaVeche din Arad
În Duminica a 5-a din Postul Mare(a Sfintei Cuv. Maria Egipteanca),Preasfin[itul Părinte Emilian Crișanul,Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui a săvârşit slujba Sfintei Liturghii înbiserica „Nașterea Sfântului IoanBotezătorul” din Arad.Alături de Preasfinţia Sa au slujit şiArhid. Mircea Proteasa, consilier eco-nomic, Pr. Flavius Petcu[, protopopulAradului, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja,decanul Facultă[ii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, Pr.Paroh Traian Micoroi, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial și Arhid.Gheorghe Lehaci.În cadrul slujbei, ierarhul a rostit uncuvânt de învă[ătură cu referire la peri-copele scripturistice rânduite pentruaceastă duminică dar și la via[a șinevoin[ele Sfintei Cuvioase MariaEgipteanca.Via[a ei de la păcat și pusti-ire sufletească până la drumul Ierusal-imului, când rămâne neputincioasă înfa[a Bisericii Sfântului Mormânt alDomnului, avea să se schimbe prinfăgăduin[ă și pocăin[ă în singurătateapustiului de lângă Iordan. Conflictuldintre har, sfin[enie și păcat, iad se con-centrează într-un trup de femeie, carepătrunde în pustiu (47 de ani petrecu[iîn pustie) și nu se mai întoarce niciodatăîn lume, între oameni, ci a mers numaispre Dumnezeu. Acolo în pustiu aprimit botezul cu harul lui Dumnezeu șia găsit-o Cuviosul Zosima, care aîmpărtășit-o, și căruia i-a povestit via[aei atât de tumultoasă. Trăirea șinevoin[ele ei sunt o lec[ie pentru noito[i, că oricât de păcătoși am fi, dacă nepocăim și ne întoarcem la Hristos –Dumnezeu, El ne iartă, fiindcă nu existăpăcat care să biruiască puterea șidragostea Lui.Întrucât ne apropiem de PrazniculÎnvierii Domnului, Sfânta Biserică nepregătește pentru participareaduhovnicească la pătimirile, răstignirea,moartea și Învierea Domnului Hristos,așa după cum El i-a pregătit pe uceniciiSăi, introducându-i în taina Patimilor,Mor[ii și Învierii, a mai arătat Preas-fin[ia Sa.La finalul cuvântului său, Ierarhul i-a binecuvântat pe credincioșii careurmăresc transmisia online a slujbelorsăvârșite în Catedrala Veche.

Slujire Arhierească înDuminica Floriilor laCatedrala Veche dinArad
În ziua Praznicului Intrării Dom-nului în Ierusalim, 12 aprilie 2020,Preasfinţitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-

lui, a oficiat Sfânta Liturghie în Cate-drala Veche din Arad, împreună cu unsobor de preo[i și diaconi.Alături de Preasfinţia Sa au slujit şiArhid. Mircea Proteasa, consilier eco-nomic, Pr. Flavius Petcu[, protopopulAradului, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja,decanul Facultă[ii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, Pr.Paroh Traian Micoroi, Pr. Dr. Ioan Tul-can, profesor la Facultatea de TeologieOrtodoxă și Arhid. Gheorghe Lehaci.În cuvântul de învă[ătură, Ierarhul avorbit despre sărbătoarea Intrării Dom-nului în Ierusalim, numită în poporși Floriile care face legătura între Sâm-băta Învierii lui Lazăr și Învierea Mân-tuitorului nostru Iisus Hristos.Evanghelia Praznicului (Ioan 12,1-18) pomenește de învierea lui Lazăr,ungerea lui Iisus cu mir de către Maria,sora lui Lazăr, atitudinea egoistă a luiIuda, semnifica[ia ungerii cu mir,intrarea Domnului în cetatea Ierusal-imului pe mânz de asină și entuzias-mul mul[imilor de oameni.Stâlpările de finic, salcie sau de floripe care Biserica le sfin[ește pentru a fipurtate în mâini de credincioși suntsemnele biruin[ei vie[ii asupra mor[ii,semnele virtu[ilor cultivate în timpulpostului, prin rugăciune, spovedanie,pocăin[ă și împărtășanie.În Duminica Floriilor vă întâmp-inăm pe to[i cu rugăciune, dragoste,stâlpări, flori și cu inimile deschise.Pune[i flori sau ramuri înverzite laicoane, că prin acest gest și rugăciune,dumneavoastră Îl întâmpina[i pe Mân-tuitorul Hristos, chiar dacă în aceste zilede încercare (epidemie) sta[i în casă.Face[i din casa sau apartamentul dum-neavoastră un Ierusalim, în care să intreDumnezeu, Maica Domnului și Sfin[iicu dragostea, harul și binecuvântarealor, a mai îndemnat Preasfin[itul Emil-ian în cuvântul său.În cadrul slujbei au fost sfin[iteramurile de salcie. Acestea ne amintescde întâmpinarea Mântuitorului Hristosde mul[imile din Ierusalim care strigau„Osana! Binecuvântat este cel ce vineîntru numele Domnului” (Matei 21, 9).La finalul slujbei, Preasfin[ia Sa neîndeamnă să ne rugăm împreună luiDumnezeu ca să ne izbăvească deboală, de epidemie, de necazuri, depăcate și moarte, și să dăruiască tutur-or sănătate, ajutor, credin[ă, dragoste șibună în[elegere, iar celor ce poartănume de flori le-a urat bucurii alese,liniște și pace și să trăiască La mul[iani!” (sursa:glasulcetatii.ro)
Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala Veche dinArad

Preasfin[itul Părinte EmilianCrișanul, împreună cu un sobor de pre-o[i și diaconi, a săvârșit în această searăDenia celor 12 Evanghelii. Împreună cuceilal[i slujitori ai Sfântului Altar șiîmpreună cu to[i credincioșii care, deșiabsen[i trupește din biserică, prezen[iîn duh și rugăciune.În această seară, în Sfânta și MareaJoi, Îl înso[im și ne cutremurăm. Îlvedem pe El, Dumnezeu Cel întrupat,spălând picioarele ucenicilor și chiarcelui care avea să Îl vândă. Îl vedemluându-și rămas bun în timpul Cineicelei de Taină de la Apostoli și lăsându-le cea mai patrunzătoare formă decomunicare după plecarea Sa: SfântaEuharistie. Îl vedem rugându-se culacrimi de sânge și Îl mai vedem vândutprintr-un sărut de cel căruia pu[in maiînainte îi spălase picioarele. Și Îl vedemarestat.Bate toaca în cer a tăcere. Comem-orăm și tăcem ascultând tăcerea asurz-itoare a Cerului care Își vede Fiul trecut

prin săbiile neputin[ei noastre de a-Iîn[elege iubirea, dar încercând acum săîn[elegem cum, în mijlocul celor ce setocmeau pentru a-L vinde, stătut-a și atăcut-a iubind, știind totodată patima ceurma…În acest astăzi al Săptămânii Mariîntâlnim ochii Celui Preaînalt deschiși,dar plini de durere pentru ucigașii Săi.Și nu face nimic pentru a împiedica ceamai mare oroare a istoriei, din care,însă, avea să se nască cea mai marebinecuvântare a veşniciei: Învierea şinemurirea întregii umanităţi. (sursa:glasulcetatii.ro)
Denia Prohodului Domnului la CatedralaVeche din Arad

Preasfin[itul Părinte EmilianCrișanul, împreună cu un sobor de pre-o[i și diaconi, a săvârșit Denia Proho-dului. Împreună cu ceilal[i slujitori aiSfântului Altar și împreună cu to[i cred-incioșii care, deși absen[i trupește dinbiserică, prezen[i în duh, rugăciune șicântare.În cuvântul de învă[ătură, Preas-fin[ia Sa a vorbit despre MormântulMântuitorului ca izvor de lumină șivia[ă.,,În Biserica noastră Ortodoxă, înSfânta și Marea Vineri sunt săvârșitemai multe sfinte slujbe între care Vecer-nia, în timpul căreia se așează în biser-ică Sfântul Epitaf (Icoana punerii Dom-nului în mormânt) și Utrenia în timpulcăreia se cântă Prohodul Domnului.Este ziua în care Domnul Hristos a fostrăstignit pe Cruce și a murit pentru noiși a noastră mântuire.Slujba Prohodului este un imn deînmormântare și în același timp, denădejde și de laudă a Fiului lui Dum-nezeu pentru iubirea Lui smerită șinemărginită fa[ă de noi. Slujba aceastaeste o tânguire de îngropare ce osăvârșim în jurul icoanei MântuitoruluiHristos pus în mormânt. Este impre-sionantă prin con[inutul și frumuse[eaei, încât îmbină teologia cu poezia,așezându-ne în fa[a Celui necuprins, aMântuitorului Hristos, Izvorul vie[iiveșnice, Care se află în mormânt.Ne gândim cu to[ii în acestemomente, cum un mormânt poate să-Lcuprindă pe Cel ce este via[a lumii, prinCare toate s-au făcut, pe Cel ce [inemilioanele de galaxii, pe Cel ce esteLumina lumii! „În mormânt viaFă; Pusai fost, Hristoase”.Taina crucii și a înmormântăriiMântuitorului Iisus Hristos ne descop-eră smerenia, bunătatea și dragosteanesfârșite ale lui Dumnezeu.Să în[elegem că Hristos Domnulrespectă libertatea noastră încât S-a lăsatrespins, batjocorit, omorât și înmor-mântat, tocmai pentru că iubirea Luinu for[ează pe nimeni.Sfântul Apostol Pavel spune despreHristos: „Chip de rob luând, S-a smer-it pe Sine până la moarte, și încămoarte pe cruce. Pentru aceasta Dum-nezeu L-a preaînălFat și I-a dăruit LuiNume care este mai presus de oricenume; ca întru numele Lui Iisus totgenunchiul să se plece, al celor cerești,al celor pământești și al celordedesubt” (Filipeni 2, 7-10).În condi[iile sociale, de epidemie,respectând măsurile recomandate, par-ticiparea la Deniile din SăptămânaPatimilor este una specială, de acasă.Nu ave[i voie să veni[i la Sfintele Slu-jbe, dar ave[i voie să vă ruga[i, săaprinde[i candela, să crede[i în Hristosși în dragostea Lui milostivă. Mijloacelede transmitere a slujbelor din Bisericăvă dau posibilitatea să fi[i conecta[i laslujirea Bisericii, care aduce slavă șimul[umire lui Dumnezeu.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Triste[ea de acum să se transformeîn bucurie și lumină, Prohodul Dom-nului să ne [ină aproape de Crucea șiMormântul Domnului Hristos,învingând teama, boala, supărarea șidurerea, și zicând: „Ieri m-am răstignitîmpreună cu Tine, Hristoase, astăziînviez împreună cu Tine” (Sfântul Grig-ore Teologul)”, a spus Preasfin[itulPărinte Emilian Crișanul în cuvântul deînvă[ătură așezat la sufletele tuturorcelor care astăzi au fost doar cu inimi-le, rugăciunea și cântul și prohodul înbiserici. (sursa: glasulcetatii.ro)
Învierea Domnuluisărbătorită la CatedralaVeche din Arad

La Catedrala Veche din CetateaAradului, Preasfin[itul Părinte EmilianCrișanul, împreună cu un sobor de pre-o[i și diaconi, a săvârșit Slujba Învieriiurmată de Sfânta Liturghie. Cu acest prilej Preasfin[itul PărinteEmilian Crișanul a transmis un mesajpentru credincioșii din cuprinsulEparhiei Aradului și pentru to[i româniiafla[i în încercare, dar în duh de bucurieși nădejde în Înviere:
Învierea Domnului –nădejdea și viaJa noastră
În această noapte luminată deÎnvierea Domnului Iisus Hristos, sun-tem în biserică sau acasă, cu lumini înmâini și în suflet, împărtășindu-ne cuto[ii din lumina Învierii lui Hristos.Hristos Domnul ne spune: „Eu suntînvierea și viaFa; cel ce crede în Mine,chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan11,25). Astfel suntem chema[i să măr-turisim credin[a în Mântuitorul IisusHristos, moartea și învierea Lui pentrua ne bucura de via[a și învierea noastră.Astăzi ca și ieri, credin[a noastră înÎnvierea lui Hristos este curajul de aevada în lumină. Să iubim lumina și sănu trăim în întuneric.Învierea lui Hristos este sărbătoarealumii creștine. Această sărbătoare semai numește Paște, cuvânt care tradusdin ebraică înseamnă trecere. Ast-fel Hristos – Paștile cele Noi, ne ajutăsă trecem de la păcat la sfin[enie, de lamoarte la via[a veșnică.Un Om a îndrăznit să înfruntemoartea și chiar să învie; Acesta esteFiul lui Dumnezeu, Om adevărat șiDumnezeu adevărat.Dumnezeu nu a murit, ci a coborâtîn iad și i-a înviat pe cei drep[i. Deaceea, mărturisim că prin ÎnviereaDomnului „toate s-au umplut delumină; cerul și pământul și cele de subpământ”.Hristos Cel înviat din mor[i face sărodească via[a din moarte, de aceeazice: „Eu am venit ca oamenii viaFă săaibă, din belșug să aibă”.Așadar, dreptmăritori creștini, chiardacă anul acesta sunte[i acasă în timpulSlujbei Învierii, să nu rămânem înîntunericul lumii, al păcatului, al egois-mului, al răută[ii, ci să devenim icoaneale învierii noastre împreună cu Hristos,în duhul dragostei, luminii, în[elegerii,sănătă[ii și al comuniunii sfinte.Acum să fim lumina lumii, dupăcum ne îndeamnă Hristos Domnul.Acum cu lumânările în mâini săcântăm „Hristos a Înviat”, indiferentunde ne aflăm: acasă, în biserici, încomunitate, în [ară sau în străinătate.Chiar dacă [ara și lumea este cuprin-să de boală (epidemia de Covid – 19),să fim lumina lumii, cultivând darurilecu care Dumnezeu ne-a împodobitvia[a; să fim plini de har și luminoșipentru familie, pentru Biserică, școală,comunitate și pentru [ara în care locuimși muncim.Și în aceste condi[ii de existen[ă, săavem capacitatea de a primi iubirea șilumina Învierii Domnului Hristos:„Ziua Învierii, să ne luminăm popoare!

Paștile Domnului, Paștile! Că dinmoarte la viaFă și de pe pământ la cer,Hristos – Dumnezeu ne-a trecut pe noi,cei ce cântăm cântare de biruinFă”.Dragi arădeni și români: Bucu-ra[i-vă în lumina Învierii Domnului șiaduce[i această bucurie și lumină încasele și familiile dumneavoastră, dar șiacolo unde este singurătate și bătrâne[e,boală și suferin[ă, întristare și așteptare.Să ne rugăm cu to[ii, ca Hristos CelÎnviat, Doctorul sufletelor și trupurilornoastre, să aducă sănătate celor bolnavi,har și putere cadrelor medicale, și la ceicare îi îngrijesc pe cei bolnavi și îi pro-tejează, dar și celor sănătoși.Mama noastră, Sfânta Biserică,prin clerul și credincioșii ei, se implicăprofund în slujirea bolnavilor, a per-sonalului medical, a persoanelor dindiferite institu[ii, care participă la imple-mentarea măsurilor de protec[ie aromânilor.De aceea, lumina, via[a și speran[aaduse de Învierea Domnului, să necuprindă ca într-o familie plină dedragoste, credin[ă și har dumnezeiesc,zicând fiecare și to[i împreună cu Hris-tos: „Eu sunt învierea și viaFa; cel cecrede în Mine, chiar dacă va muri, vatrăi. Și oricine trăiește și crede în Minenu va muri în veac” (Ioan 11, 25-26).Hristos a Înviat!Cu dragoste, prietenie, slujire șibinecuvântare, vă port în suflet, rugăci-une și iubire jertfelnică,†Emilian CrișanulEpiscop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului(sursa: glasulcetatii.ro)
Izvorul Tămăduiriisărbătorit la MănăstireaArad-Gai

În prima vineri după Sfintele Paști,în Săptămâna Luminată, Biserica Orto-doxă a rânduit prăznuirea IzvoruluiTămăduirii, sărbătoare închinată MaiciiDomnului menită a sublinia rolul avutde Fecioara Maria în lucrarea de mân-tuire a neamului omenesc. În această zide sărbătoare, Preasfin[itul PărinteEmilian Crișanul a săvârșit SfântaLiturghie la Mănăstirea Arad-Gai,împreună cu un sobor de preo[i și dia-coni.În cuvântul de învă[ătură, Preas-fin[ia Sa a vorbit despre importan[aacestei sărbători din Vinerea Luminată,Izvorul Tămăduirii sau Izvorul cel deViaFă purtător.Această sărbătoare ne arată cumharul tămăduitor al lui Dumnezeu alucrat de-a lungul veacurilor, într-o bis-erică închinată Maicii Domnului dinConstantinopol.Prin apa din acel loc și biserică,harul dumnezeiesc a vindecat omul[ime de împăra[i, patriarhi, monahiși credincioși, datorită credin[ei lor put-ernice în Mântuitorul Hristos și MaicaDomnului.Așezate în legătură, Vinerea Sfin-telor Patimi și Vinerea sărbătoriiIzvorului Tămăduirii, arată taina Bis-ericii ca loc de vindecare și de iertare apăcatelor.Istoria sărbătorii Izvorului Tămă-duirii ne descoperă că harul vindecătoral Domnului Hristos Cel răstignit șiînviat se revarsă în Biserică, în SfinteleTaine și rugăciuni, în mod deosebit prinmijlocirea, milostivirea și rugăciunileMaicii Domnului.Sfântul Ioan Gură de Aur a numitBiserica lui Hristos „o farmacieduhovnicească, unde se pregătescleacuri noi, ca să ne vindecăm de rănilepe care ni le face lumea”. Ce bine ar fi șiacum în momente de epidemie și boalăsă în[elegem rostul și lucrarea Bisericii devindecare sufletească și trupească.Sunt în istoria Bisericii o mul[imede oameni care au fost vindeca[i prinmijlocirea Maicii Domnului. Observăm

totodată că Dumnezeu se folosește deelemente materiale (apa, uleiul, pâineaș.a.) pentru a transmite harul Său vin-decător.De aceea în bisericile noastre la săr-bătoarea Izvorul Tămăduirii sesăvârșește Slujba de sfin[ire a apei, princare primim de la Dumnezeu multebinecuvântări.Pe calea vie[ii pământești, pentru ane pregăti pentru Înviere și via[aveșnică, trebuie să ne unim cu HristosDomnul prin har și credin[ă, prin careprimim iertarea păcatelor și vindecareade suferin[e și de moarte.În rugăciunea de dinaintea primiriiSfintei Împărtășanii se spune că aceas-ta se dă spre „tămăduirea sufletului și atrupului” și spre „iertarea păcatelor șispre viaFa de veci”. Așadar să nu ne fiefrică în a ne împărtăși cu SfântaEuharistie.Astfel, în aceste zile de încercare, deboală și suferin[e să ne pregătimduhovnicește pentru a ne împărtăși cucuvântul lui Dumnezeu, cu SfinteleTaine, cu Aghiasmă și Anafură, careajută și sufletește și trupește fiecare per-soană.Să pre[uim cu to[ii darul sănătă[ii,evitând bolile și să fim recunoscătorilui Dumnezeu, Maicii Domnului,Sfin[ilor, dar și fa[ă de persoanele careîi ajută pe cei bolnavi, singuri sausăraci.Recunoscători îi suntem în moddeosebit și Sfântului Ierarh Sava Bran-covici, ocrotitorul ArhiepiscopieiAradului, de la a cărui naștere seîmplinesc astăzi 400 de ani și căruia îiînăl[ăm rugăciune de mul[umire, rugân-du-l totodată să mijlocească înaintea luiDumnezeu pentru poporul său aflatacum în încercare.”, a spus Preasfin[it-ul Părinte Emilian Crișanul. (sursa:glasulcetatii.ro)Slujire Arhierească în DuminicaTomii la Catedrala Veche din AradÎn Duminica a 2-a după Paști, aSfântului Apostol Toma, Preasfin[itulPărinte Emilian Crișanul a săvârșitSfânta Liturghie în catedrala Veche dinArad, împreună cu un sobor de preo[i șidiaconi.În cuvântul de învă[ătură, Ierarhul avorbit despre Duminica Sfântului Apos-tol Toma și despre drumul de la îndoialăla credin[ă. După Înviere, Hristos searată doar celor apropia[i, doar celor ceconsideră că merită să se reveleze, fiindnelimitat în atotprezen[a Sa și în atrece prin ușile încuiate. El se aratăucenicilor fără să fie prezent Toma, darși în prezen[a lui, voind să-l vindece peacesta de îndoială, pe un ton de mus-trare și printr-o dovadă palpabilă, fizică,de atingere a trupului Său înviat dinmor[i: „Adu degetul tău încoace și vezimâinile Mele, și adu mâna ta și o puneîn coasta Mea, și nu fi necredincios, cicredincios”. Însă când s-a atins de trupulomenesc al lui Hristos, Toma a mărtur-isit Dumnezeirea Lui, zicând: „Domnulmeu și Dumnezeul meu!”Toma s-a atins de trupul material,văzut și spiritualizat, dar a mărturisit peDumnezeu Cel nematerial, nevăzut șinemărginit. S-a atins de semnele sufer-in[ei și ale Crucii lăsate de păcateleoamenilor și a mărturisit puterea biruin[eivie[ii și slava Învierii Domnului Hristos.Prin această întâlnire, Domnul IisusHristos îl vindecă pe Toma de pu[ină-tatea credin[ei, pe ucenici îi vindecă deteamă, iar pe noi, cei de peste veacuri,care suntem prietenii Săi, cei pentrucare El înviază în fiecare an și cu carepetrecem nu doar patruzeci de zile dupăÎnviere, ci zi de zi, clipă de clipă în inte-riorul nostru, în fiin[a noastră, spune:„FericiFi cei ce n-au văzut și au crezut!”.Astfel Hristos ne încredin[ează că aînviat cu adevărat, că este viu și că estecu noi și că nu refuză mâhnirea noastră,ori lupta și dorin[a noastră de a neconvinge de adevăr. 

Așadar, credin[a nu este o vederefizică, trupească, prin sim[uri, ci este ovedere spirituală, o cunoaștere a real-ită[ilor spirituale nevăzute și netrecă-toare: „Iar acestea s-au scris ca să cre-deFi că Iisus este Hristos, Fiul luiDumnezeu, și, crezând, viaFă să aveFi înnumele Lui” (Ioan 20,31). Cu altecuvinte, în[elegem că rodul credin[einoastre în Hristos este via[a veșnică, iarscopul scrierii Evangheliei este acelade a ne întări în credin[a în Iisus HristosCel răstignit, mort și înviat, și de a nechema la mântuire, adică via[a veșnică(sursa: glasulcetatii.ro).
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Deniile din Săptămâna a cincea din Postul Mareîn Eparhia Aradului
În cea de-a cincea săptămână a Pos-tului Mare, ierarhii arădeni și preo[iidin Arhiepiscopia Aradului au săvârșitîn sfintele biserici Denia Canonului celMare și a Acatistului Bunei Vestiri.

ÎnaltpreasfinJitul PărinteTimotei, a săvârșit slujbaDeniilor la ParaclisulreședinJei arhiepiscopaledin Arad
Chiriarhul arădean transmite tutur-or credincioșilor un cuvânt duhov -nicesc, în care arată importan[a săp-tămânii a cincea din Postul Mare, carese apropie de încununarea cu sfintelesărbători, acum săvârșindu-se slujbacelor două denii de miercuri, aCanonului cel Mare și vineri, a Acatis-tului Bunei Vestiri, care se tâlcuiesc caprivegheri. Cea dintâi s-a săvârșit și înprima săptămână a Postului Mare,împăr[ită în primele patru zile, dândpilde biblice de pocăin[ă din Vechiulși Noul Testament, adică, referindu-sela pocăin[a pentru clipele de rătăcireca și pentru îndreptare în clipele deregăsire sau revenire în sine. AcatistulBunei Vestiri, slujba însemnând o par-ticipare în picioare, adică neobosirespre înăl[are, în toate cele 24 de cea-suri ale zilei, prin cele 12 icoase și 12condace de preacinstire a MaiciiDomnului, cu referire la evenimenteleprincipale din istoria mântuirii.Săptămâna ca atare face referire lavia[a sfântă a Maicii Domnului, pre-cum și în cadrul Canonului cel Mare, lacea căzută dar îndreptată a Sfintei MariaEgipteanca, cu îndemnul îndeobșteprimit de credincioși de a urmaascultarea sau împlinirea voii dum-nezeiești.Frumuse[ea slujbelor Bisericiistăruie în sufletele credincioșilor, Bis-erica însăși însemnând adunarea tutur-or, dar nu numai, întâi de toate fiindtrupul tainic al Domnului, credincioșiireprezentând membrele acestuia. To[isunt în unitatea Bisericii, chiar înrăspândire materială, dar nu în risipirespirituală, în depărtare trupească, darnu în îndepărtare sufletească, ci fiecarecăutând cale către aproapele și cătreDumnezeu, în primul rând, Care esteînsăși calea. Rămânerea la vatrăamintește vatra strămoșească, aceea acredin[ei și vie[ii de totdeauna a nea-mului nostru, care a biruit toate vit-regiile, cutremure, războaie, molimede toate felurile, cum glăsuiește șirugăciunea Bisericii. Trebuie amintit șiun cuvânt al Sfântului Ioan Gură deAur, ale cărui sfinte moaște se află înCatedrala Cetă[ii, și anume, că famil-ia, casa, este o mică biserică. Suntemîndemna[i cu to[ii să luăm aminte laaceasta, în rugăciune către BunulDumnezeu, spre mântuire, îndeamnăÎnaltpreasfin[itul Părinte Timotei înmesajul transmis.

PreasfinJitul PărinteEmilian Crișanul a săvârșit slujba deniilorla Catedrala Veche dinArad
În serile de miercuri și vineri din ceade-a cincea Săptămână din Postul Mare,Preasfin[itul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, a săvârșit slujba Deniilor în Cate-drala Veche din Arad, alături de preo[iiși diaconii parohiei Arad-Centru.Slujbele Deniilor au fost transmiseîn direct pe pagina de facebook a Cat-edralei Vechi din Arad, pentru a ofericredincioșilor posibilitatea de a se rugaîmpreună cu preo[ii lor.Cu acest prilej, Ierarhul a transmiscredincioșilor binecuvântări, încurajăriși rugăciuni pentru a trece cu bine deaceastă perioadă de epidemie.

ConfecJionare de măștide protecJie pentru arădeni
Cu binecuvântarea Înaltprea sfin -[itului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, monahiile de la MănăstireaArad-Gai și Schitul Tămand, con-fec[ionează zilele acestea câteva mii demăști de protec[ie ce vor fi donate spi-talelor arădene și persoanelor nevoiașe.Și prin această activitate desfășu-rată în cadrul Arhiepiscopiei Aradului,alături de celelalte ac[iuni social-filantropice, încearcăm să venim în spri-jinul arădenilor și să să oferim ajutor înlupta cu noul coronavirus.

CredinJa care rodeștefapte bune în ParohiaSântana II
Comitetul de ac[iune al ParohieiOrtodoxe Române Sântana II, constitu-it special pentru ajutorarea persoanelorvârstnice și izolate, sub coordonarea dia-conului Adrian Crainic, a identificatpeste 50 de persoane care necesitau spri-jin de urgen[ă. Drept urmare au fostîmpăr[ite pachete care con[in alimentede bază necesare fiecărei gospodării.Această ac[iune a fost posibilă datoritădiaconului Adrian Crainic, preoteseiNatalia Crainic și a comitetului de femei.„Acum mai mult ca oricând eimportant să aplicăm în mod concret învia[a cotidiană principiile evanghelicede via[ă creștină. În această perioadă deîncercare și distan[are socială, îi îndem-năm pe to[i credincioșii, la o implicareconcretă în via[a și nevoile semenilordincolo de pragul bisericii, binecunoscând valoarea faptei în planulmântuirii personale. Rămânem încreză-tori și fermi în fa[a acestei noi provocări,și suntem încredin[a[i de faptul cănumai prin credin[ă, rugăciune și soli-daritate putem trece de această perioadăde încercare socială și spirituală”.

8 sisteme de ventilaJie șimonitorizare respiratorieachiziJionate de Arhiepiscopie și UVVGpentru Spitalul dinGrădiște-Arad
Funda[ia Universitară Vasile Goldiș”din Arad în parteneriat cu ArhiepiscopiaAradului a demarat un proiect de achiz-i[ionare a unor sisteme de ventila[ie șimonitorizare respiratorie necesare spi-talelor arădene direct implicate în luptacu pandemia de coronavirus.Prin grija și implicarea directă aDoamnei prof. univ. dr. Coralia AdinaCotoraci și a Preasfin[itului PărinteEmilian Crisanul, Episcop Vicar alArhiepiscopiei Aradului, cărora aurăspuns și al[i parteneri antreprenoriali,astăzi, 8 astfel de sisteme de ventila[ie,fabricate în Germania, au fost donateSpitalului din Grădiște.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 6,,8 sisteme de ventilaFie și monitor-izare respiratorie au fost donate astăziSpitalului din Grădiște unde sunt îngri-jiFi pacienFii bolnavi de Covid 19!MulFumesc FundaFiei Universitare“Vasile Goldiș” din Arad, Arhiepis-copiei Aradului, Combinatului Agroin-dustrial Curtici, doamnei rector prof.univ. dr. Coralia Cotoraci, PreasfinFit-ului Emilian Crisanul, Episcop Vicar alArhiepiscopiei Aradului și domnuluiDimitrie Muscă”, a declarat președin-tele CJA, Iustin Cionca.Când oamenii de bine își unescfor[ele, lucrurile nu pot decât să seîndrepte spre făgașul normal, iar noi săputem nădăjdui a ieși din această pan-demie, pe cât posibil, cu cât mai pu[inepierderi de vie[i omenești. Orice aparatde ventila[ie în plus poate însemna ovia[ă salvată.,,Pe lângă celelalte acFiuni prin careSlujitorii Sfintelor Altare, monahii șimonahiile din Arhiepiscopia Araduluiau venit și continuă să vină în sprijinulcelor din prima linie care luptă cu pan-demia de coronavirus, dar și a celorafectaFi de aceste vremuri tulburi, Cen-trul Eparhial împreună cu mai multeParohii a contribuit și la acest proiectde achiziFionare a sistemelor de venti-laFie și monitorizare respiratorie atâtde necesare spitalelor care trateazăpacienFii cu COVID-19. Arhiepiscopianu se oprește aici, ci va continua activ-ităFile de ajutorare în lupta cu acestvirus”, a spus Preasfin[itul PărinteEmilian Crișanul. (sursa: glasulc-etatii.ro)
În sprijinul celor aflaJi înnevoi în Parohia Sebiș II

În acest răstimp al Postului Paștilorîn care ne aflăm, în contextul stării deurgen[ă în care se află România șiomenirea din cauza pandemiei provo-cate de noul coronavirus, (Covid-19),primind binecuvântarea Înaltpreasfin[i-tului Părinte Dr. Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului și îndemnul Preafin[ituluiPărinte Dr. Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, avândcoordonarea Preacucernicului PărinteGheorghe Gligor, Consilier Social alArhiepiscopiei Aradului, prin con-tribu[ia și implicarea PreacucerniculuiPărinte Cătălin Rus-Mercea, preotparoh al parohiei Sebiș II din Pro-topopiatul Sebiș, secondat de credin-cioșii parohiei care au răspuns afirma-tiv la îndemnul: responsabilitate,echilibru și solidaritate, am demarat lanivel local un proiect social Masa peroFi.Astfel, se oferă o masă caldă zilnic,ajungând în doar câteva luni de laimplementare, la un număr de peste 500de por[ii de hrană lunar, persoanelor înmajoritate vulnerabile:- vârstnicilor care nu au niciun venitsau care au o pensie modică, pensiesocială;- familiilor cu mai mul[i copii;- persoanelor fără loc de muncă;- persoanelor aflate în izolare înaceastă perioadă de criză medicală.Această hrană este oferită seme-nilor noștri din categoriile socialeamintite, din orașul Sebiș și localită[ileînvecinate. Această ini[iativă a comunită[iiparohiale vine ca un răspuns la îndem-nul dat prin cuvintele Sfântului IoanGură de Aur, care zice: Rugăciunea șipostul sunt lipsite de putere dacă nusunt însoFite de milă. Fără milostenie,ele nu se ridică la cer.
Acte de milostenie în Parohia Sederhat
În această perioadă a Postului Mare,în Parohia Ortodoxă Română Sederhats-a organizat un act de întrajutorare apersoanelor în vârstă, precum și a celorcare aveau nevoie de un sprijin pentru

un trai mai bun în aceste zile de încer-care a credin[ei.La ini[iativa preotului paroh ArxinteMureșan și cu ajutorul membrilor Con-siliului Parohial Sederhat, în aceastăcomunitate de credincioși s-a făcut ofrumoasă ac[iune filantropică. Datăfiind situa[ia din cauza problemelor desănătate ce frământă o lume întreagă,oamenii au început să fie în lipsă și vul-nerabili. De aceea Parohia Sederhat apregătit pentru credincioșii ei 50 depachete cu alimente de bază din fonduriproprii. În urma acestei ac[iuni de aju-tor a celor în lipsă, preotul paroh pre-cum și credincioșii parohiei au învă[atun lucru: milostenia își are izvorul îniubirea aproapelui. Și așa cum se cântăla fiecare Liturghie: „Ferici[i ceimilostivi, că aceia se vor milui”, nădăj-duim că în iubirea lui Dumnezeu to[i ceimilostivi vor primi la rândul lor mila ceamare a lui Dumnezeu pentru a ne puteaîntâlni cu to[ii și a cânta ,,Hristos aÎnviat!” plini de lumină dumnezeiască.Nu în ultimul rând dorim să pre-cizăm că alimentele au fost în cantitatede aproximativ 500 de kilograme (ulei,orez, făină de grâu și de porumb, griș șiconserve) toate însumând o valoaretotală de peste 2000 lei.
AcJiune social-filantropică în Parohia Pecica I

La îndemnul Mântuitorului de acerceta pe aproapele nostru, ParohiaOrtodoxă Pecica I, prin dragostea șibunăvoin[a credincioșilor a făcut posi-bilă această ac[iune social-filantropicăîn aceste vremuri de încercare prin caretrecem cu to[ii.Astfel s-au împăr[it alimente, pro-duse de igienă dar și jucării și dulciuripentru copilașii mai nevoiași din aceastăparohie.Suntem chema[i cu to[ii să fim maibuni, mai îngăduitori și mai aproape înduhul dragostei creștine unii de al[iipentru că doar așa vom da dovadă căsuntem fii ai Celui Preaînalt după cumne spune Mântuitorul ,,Întru aceasta vorcunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei,dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”( In. 14, 35).
Procesiune cu sfintemoaște și icoane organizată pe străzileAradului în DuminicaFloriilor
În Duminica Floriilor, 12 aprilie2020, după oficierea Sfintei Liturghii înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei şi împreuna lucrare a Preas-fin[itului Părinte Episcop-vicar Emil-ian Crișanul, pe străzile Aradului a fostorganizată o procesiune cu moașteleSfântului Ioan Gură de Aur și douăicoane ale Maicii Domnului, ce se aflăîn Catedrala Arhiepiscopală.Procesiunea a fost săvârșitădeoarece întreaga lume este încercată denoua boală molipsitoare (Coronavirus),pentru a cere mila și ajutorul lui Dum-nezeu pentru tămăduirea celor bolnaviși ferirea de boală a celor sănătoși.Itinerarul procesiunii a cuprins: Cat-edrala Arhiepiscopală – Spitalul Clinicde Urgen[e Jude[ean – Spitalul Munic-ipal – Spitalul TBC – Bulevardul Rev-olu[iei – Calea Aurel Vlaicu – StradaVoinicilor – Calea Timișorii și Șoseauade centură a Municipiului Arad.Pe tot parcursul traseului, clericiiau rostit ectenii și rugăciuni pentru înc-etarea noii epidemii.

8 umidificatoare pentrusecJia ATI a SpitaluluiTBC din Arad
În baza parteneriatului dintre Fun-da[ia Universitară ,,Vasile Goldiș” din

Arad şi Arhiepiscopia Aradului, au fostachiziţionate şi donate către Secţia ATIa Spitalului TBC din Arad 8 umidifi-catoare, accesorii la cele 8 sisteme deventilaţie şi monitorizare respiratorie,donate în urmă cu câteva zile.Aparatele au fost preluate de cătredirectorul medical Onel Mircea de lareprezentanţii celor două instituţii dona-toare, reprezentate de Conf.univ.dr.Paul Freiman, Preşedintele SenatuluiUVVG şi Pr. Gheorghe Gligor, con-silier social al Arhiepiscopiei Aradului.
Bucurie și filantropie înParohia Prunișor

În această perioadă prepascală, Bis-erica ne îndeamnă pe fiecare dintre noisă încercăm să fim alături de oameniiafla[i în suferin[ă, însingura[i, neputin-cioși, care au nevoie de sprijin și ajutor.În special datorită vremurilor pe care letrăim, avem datoria sfântă de a cercetape Cei care sunt încerca[i de boalanemiloasă COVID19.Astfel că, după îndemnul Mântu-itorului Iisus Hristos: „Și mergând,propovădui[i zicând: S-a apropiatÎmpără[ia Cerurilor. Tămădui[i pe ceineputincioși, învia[i pe cei mor[i, cură[i[ipe cei leproși…” (Matei 10, 7-8), amorganizat o ac[iune social-filantropică,având ca scop principal cercetarea celorbolnavi și întrajutorarea celor cu o situ-a[ie materială precară.Încercând prin această ac[iune săaducem o rază de lumină și speran[ă însufletele oamenilor. Această ac[iune s-a putut realiza datorită unor oameni cusuflet mare.
Îndătinata Procesiune,,Drumul Crucii” a fostsăvârșită de obșteaMănăstirii Hodoș-Bodrog
În Vinerea cea Mare, după SlujbaCeasurilor Împărătești care s-a săvârșitîn biserica nouă a mănăstirii, obșteamonahală a săvârșit îndătinata Proce-siune ,,Drumul Crucii” pe drumul celvechi din incinta mănăstirii, fără partic-iparea credincioșilor. La fiecare popaspărin[ii slujitori au rostit câte o pericopăevanghelică și câte-o rugăciune, cerân-du-I Bunului Dumnezeu să ne ajute șisă ne păzească pe to[i de boala ucigă-toare pornită asupra lumii întregi.La Mănăstirea Hodoș – Bodrog,această tradiţie dăinuie de câtevadecenii (mai precis din anul 1925), depe vremea episcopului Grigore Comșa,rânduiala constând pe atunci doar dinmeditaţii şi pe parcurs s-au adăugatunele cântări specifice Săptămânii Mari.Din anul 2000, procesiunea se face pedrumul de la mănăstire spre satulBodrogul Nou, drum pe care au fostamplasate 14 cruci, fiecare având câte oicoană cu una din cele paisprezeceopriri, conform mărturiilor SfinteiScripturi și ale Sfintei Tradi[ii, șianume: prima oprire: interogatoriul șicondamnarea la moarte; a doua oprire:arcada ,,Ecce Homo”, unde Iisus a luatcrucea; a treia oprire: Prima cădere a luiIisus sub povara Crucii; a patra oprire:întâlnirea lui Iisus cu Mama Sa; acincea oprire: întâlnirea cu Simon dinCirene; a șasea oprire: întâlnirea dintreIisus și Veronica; a șaptea oprire: Dru-mul Crucii întretăiat de Cardo Max-imus; a opta oprire: a doua cădere a luiIisus sub povara Crucii; a noua oprire:a treia cădere a lui Iisus sub povaraCrucii; a zecea oprire: dezbrăcarea luiIisus de hainele Sale; a unsprezeceaoprire: pironirea pe Cruce; a dois-prezecea oprire: Răstignirea și Moartealui Iisus; a treisprezecea oprire:coborârea de pe Cruce și cea de-a pais-prezecea oprire: mormântul și loculÎnvierii lui Hristos.,,Drumul Crucii”, pe lângă faptul căeste un ritual bisericesc apreciat cumultă evlavie de credincioși, a devenit

o tradi[ie foarte cunoscută în aceste păr[iale [ării, credincioșii participând tru-pește și sufletește, ca o jertfă adusă luiDumnezeu pentru a primi ajutor lacererile lor și iertare de păcate. Aceastătradiţie a fost dusă şi în alte părţi decătre părinţi care au fost vieţuitori laMănăstirea Hodoş-Bodrog şi mai apoiau devenit stareţi la alte mănăstiri, pre-cum: Feredeu, Hadâmbu, din Iaşi şiSchitul Straja, din Hunedoara.Fie ca străbaterea cu nevoin[ă aacestui drum să ne aducă tuturor multfolos duhovnicesc.
AcJiune social-filantropică în Parohia Mândruloc

În perioada martie-aprilie, dinmomentul decrătării situaţiei de urgenţăprovocată de virusul Covid-19, ParohiaOrtodoxă Română Mândruloc prinparteneriatul cu Grădiniţa Bamby,împreună cu familia domnului IstrateDan – consilier parohial au crezut decuviinţă să ofere sprijin pentru maimulte persoane vulnerabile din paro-hie, mai întâi au fost selectate persoanedin localitatea Mândruloc, iar după doaro săptămână sprijinul s-a extins pringrija preotului paroh Teodor Mureşan şila Parohia Ortodoxă Cicir.Acţiunea umanitară începută înluna Martie a acestui an, prin care s-aoferit o masa caldă, zilnic – la peste 30de persoane vulnerabile, va continua şidupă Sărbătorile Pascale. Cu ocazia Sar-batorii Sfintelor Paşti, s-au împărţit pelângă masa caldă obişnuită şi mai multepachete cu alimente care au conţinut:pulpe de pui, ficat de pui, legume, zahar,ulei, orez, făina şi câte un cozonac.Se cuvine să mulţumim tuturorcredincioşilor şi voluntarilor implicaţi:Merca Andreea, Farcas Monica şiCozma Floare care au ajutat lapregătirea pachetelor, dar şi S.C. CodleaVial SRL din Arad.Pe toată durata programului, celepeste 1000 de porţii de mâncare au fostdistribuite, în condiţiile de igienă reco-mandate de autorităţi, de către preoţiiparohi: Bogdan Oneţ – Mândruloc,Teodor Mureşan – Cicir, care au dăruitcu bucurie precum ne spune şi citatulbiblic din Epistola a II-a către Corintenia Sfântului Apostol Pavel, capitolul 9;versetul 7: “Fiecare să dea cumsocoteşte cu inima sa, nu cu părere derău, sau de silă, căci Dumnezeu iubeştepe cel care dă cu voie bună”.
Un videolaringoscoppentru secJia ATI aSpitalului din Arad
Un nou gest de omenie și respons-abilitate civică în plină pandemie deCOVID-19. Funda[ia Universitară„Vasile Goldiș” din Arad în parteneri-at cu Arhiepiscopia Aradului, alături departeneri antreprenoriali, firmereprezentative din municipiul și jude[ulArad, au livrat conducerii SpitaluluiClinic Jude[ean de Urgen[ă Arad, unset videolaringoscop de intubaţie pentrusecţia ATI şi halate de unică folosinţă.Aparatura medicală, de ultimă gen-era[ie, în valoare de 3000 de euro, a fostcomandată în baza consultării și la reco-mandarea conducerii Spitalului ClinicJude[ean de Urgen[ă și este donată spi-talului spre a împlini necesită[ile ime-diate ale municipiului și jude[ului nos-tru. Preşedintele Senatului UVVG, PaulFreiman şi consilierul social în cadrulArhiepiscopiei, părintele GheorgheGligor, au predat donaţia reprezentan-tului Spitalului Clinic Judeţean deUrgenţă Arad, directorul medicalMircea Onel.Donatorii implicaţi în această cam-panie sunt: Funda[ia Universitară„Vasile Goldiș” din Arad în parteneri-at cu Arhiepiscopia Aradului, Combi-natul Agro-Industrial Curtici, Funda[ia

pentru Medicină Celulară și Molecu-lară, S.C. Filip D Impex SRL, Asocia[iapentru Responsabilitate Comunitară.Astfel de acţiuni de suflet ini[iate decătre Președintele Funda[iei Univer-sitare „Vasile Goldiș” din Arad, prof.univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, vorcontinua cu alte proiecte social-uman-itare și caritabile de impact, menite săcontribuie la rezolvarea problemelorcomplexe a vremurilor pe care le tra-versăm.
Ventilator mecanic de Tip Astral 150 donatSpitalului Orășenesc din Ineu

Astăzi 23 aprilie, în ziua prăznuiriiSfântului Mare Mucenic Gheorghe,Arhiepiscopia Aradului și Asocia[iaComposesoratului Foștilor UrbarialiștiHodiș, condusă de domnul PreședinteTeodor-Adrian Herbei, împreună cuUniversitatea Aurel Vlaicu din Arad,au donat Spitalului Orășenesc Ineu unaparat medical pentru Sec[ia de Ter-apie Intensivă a acestei unită[i, reprezen-tând un ventilator mecanic de tip Astral150.Acest ventilator, model de ultimăgenera[ie, oferă 9 tipuri diferite de ter-apie pentru pacien[i, în func[ie de diag-nostic. Aparatul medical în valoare de56.525 lei a fost dăruit din partea și princolaborarea celor două institu[ii, în con-textul pandemiei actuale, când cerereade aparatură medicală pentru ventila[iamecanică a pacien[ilor grav afecta[i deCovid 19, dar și cu alte patologii, este încontinuă creștere. În cadrul întâlniriipentru recep[ia aparatului, cu doamnaMonica Mang, Directorul unită[ii san-itare, Universitatea Aurel Vlaicu a fostreprezentată prin doamna rectorRamona Lile alături de domnul pro-rector Teodor Cilan, iar din parteaArhiepiscopiei Aradului a fost delegatîn acest scop preotul Radu Constanti-nescu, slujitor la Biserica Izvorul Tămă-duirii, Capela Spitalului OrășenescIneu.
ÎnvăJământ de ladistanJă, prin activităJieducative online

Jocuri și exerci[ii interactive folositeîn activitatea didactică este un CD lacare au contribuit 41 de cadre didacticedin [ară, de toate specializările, și a fostlansat în mediul educa[ional online în25 aprilie 2020. CD-ul a fost elaboratpentru a veni în sprijinul elevilor și alcadrelor didactice, ca un ajutor în prac-tica predării la distan[ă, prin activită[ididactice online și urmărește valorifi-carea experien[elor dobândite de-a lun-gul activită[ii didactice, folosireametodelor și tehnicilor inovative castrategii didactice necesare în noul con-text educa[ional actual, astfel încâtactivită[ile desfășurate să se desfășoareîntr-un mediu plăcut, relaxant și atrac-tiv. Totodată, se urmărește și schimbulde bune practici în educa[ie și dez-voltarea competen[elor participan[ilorde a proiecta și desfășura activită[ieducative cu impact pozitiv asupraelevilor, în special al celor cu caracterludic, atât de îndrăgite de copii/elevi.Coordonatorul proiectului este d-naBeatrice Mandă, profesor pentru disci-plina Religie ortodoxă la Școala Gim-nazială Caius Iacob Arad, iar comitetulștiin[ific este alcătuit din: prof. univ. dr.habil. Dorin Herlo – Facultatea de Ști-in[e ale Educa[iei, Psihologie și Asis-ten[ă Socială Universitatea AurelVlaicu Arad, protos. dr. Iustin Popovi-ci – consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului și arhid. prof. Florin AdrianSirca – inspector școlar pentru disci-plina Religie, I.S.J Arad.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro). 
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Vineri, 3 aprilie – A săvârșitslujba Deniilor la Paraclisul reșe-din[ei arhiepiscopale din Arad.Duminică, 5 Aprilie – A slujitSfânta Liturghie la Paraclisul reșe-din[ei arhiepiscopale din Arad.Luni, 6 Aprilie – A prezidatședin[a Permanen[ei ConsiliuluiEparhial al Arhiepiscopiei Ara -dului.Duminică, 12 Aprilie – A slu-jit Sfânta Liturghie la Catedralaarhiepiscopală. Predica a fost pusăsub titlul ,,Biruitorul morFii” (cf.Filipeni 4; Ioan 12). La finalulslujbei au fost sfin[ite ramurile desalcie ce ne amintesc de întâmpi-narea Mântuitorului Hristos demul[imile din Ierusalim care stri-gau „Osana! Binecuvântat este celce vine întru numele Domnului”(Matei 21, 9). După oficierea Sfin-tei Liturghii a participat la proce-siunea cu moaștele Sfântului IoanGură de Aur și două icoane aleMaicii Domnului. Joi, 16 aprilie - A săvârșit sluj-ba Deniei celor 12 Evanghelii înParaclisul ,,Sfântul Nicolae” dinincinta Catedralei arhiepiscopale

din Arad. La final, a rostit o medi-ta[ie despre Calea crucii și urmareaei de către credincioși ca o partici-pare la jertfa Mântuitorului. Cuacest prilej, Chiriarhul arădean abinecuvântat Paștile, prin stropirecu aghiasmă și vin.Vineri, 17 aprilie - A săvârșitslujba Prohodului Domnului înParaclisul ,,Sfântul Nicolae” dinincinta Catedralei arhiepiscopaledin Arad. La final, a rostit uncuvânt de învăţătură despre Pro-hodul Domnului, con[inutul șiînsemnătatea imnelor sale încadrul rânduielilor bisericești aleSăptămânii Sfintelor Pătimiri aleDomnului.Sâmbătă, 18 Aprilie - A dat uninterviu „mesajul pascal” la TV-Arad, Radio Timișoara și Trinitas.A primit la Catedrala arhiepisco-pală Sfânta Lumină de la Mormân-tul Mântuitorului, spre împăr[irepreo[ilor din întregul jude[. A săvâ-rşit slujba Învierii Domnului șiSfânta Liturghie, rostind un cuvântde învăţătură tuturor credincioșilorarădeni care au urmărit online Sluj-ba Sfintei Învieri de la casele lor,

cuvânt în care a arătat învăţăturade credinţă ortodoxă despre învie-re și veșnicie.Duminică, 19 Aprilie – A parti-cipat la Slujba Vecerniei, sau a douaÎnviere, rostind un cuvânt introduc-tiv la Pastorala cu titlul ,,Iisus Hris-tos ViaFa noastră”, transmisă cre-dincioșilor arădeni cu ocaziaSfintelor Paști a anului 2020.Luni, 20 Aprilie – A participatla slujbele rânduite în Paraclisulreședin[ei arhiepiscopale din Arad.MarJi, 21 Aprilie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședin[ei arhiepiscopaledin Arad.Joi, 23 Aprilie – A participat laslujbele rânduite în Paraclisulreședin[ei arhiepiscopale din Arad.Vineri, 24 Aprilie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședin[ei arhiepiscopaledin Arad.Duminică, 26 Aprilie – A par-ticipat la Sfânta Liturghie în Cate-drala arhiepiscopală, rostind uncuvânt de învă[ătură.Pr. Dr. Vasile Cucu Secretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinJitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Aprilie 2020

AGEN&IA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

Agenţia de Pelerinaje „Basilica Travel” vă invităsă participati la pelerinaje în Ţara Sfântă, cu noiprograme în anul 2020. Printre locurile în carene vom închina, menţionăm: Muntele Tabor,Râul Iordan, participare la Sfânta Litur ghie laBiserica românească de la Ierusalim, Bisericaortodoxă a Naşterii Domnului din Betleem,Drumul Crucii, Sfântul Mormânt şi BisericaÂÎnvierii, Golgota, Biserica ,,Buna Vestire" dinNazaret, Muntele Măslinilor şi multe altele. 

Agenţia Basilica Travel are bucuria de avă invita să păşiţi într-un circuit culturalşi spiritual deosebit în Ţările Nordice.Descoperiţi locuri de închinare şi vizitareatinse de istorie şi spiritualitate, într-uncircuit cultural aparte, în care, vom faceun popas pentru suflet şi pentru albumulde fotografii în: Budapesta, Varşovia,Stockholm, Oslo, Danemarca, Copenhaga, Berlin, Praga.

Agentia de Pelerinaje "Basilica Travel"organizează un pelerinaj la Constantinopol.Cu această ocazie dorim să menţionămcâteva din numeroasele obiective: Bisericadin Vlaherne cu hramul AcoperământulMaicii Domnului, Patriarhia Ecumerticã,Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, CatedralaSfânta Sofia, Palatul Topkapi, MuzeulNaţional al Turciei, Moscheea Albastră şiBasilica Cisterne.

Agenţia Basilica Travel a pregătit unprogram nou de vizitare a Ţării Sfinte, cutrecere pe la obiectivele cele mai importante,precum: Ierusalim cu Sfântul Mormânt, CaleaCrucii, Golgota, Grădina Ghetsimani, Nazaretcu biserica unde Sfânta Fecioară Maria aprimit Buna Vestire, Hozeva, închinare lamoaştele Sfântului loan Iacob Românul,Betleem cu Biserica Naşterii Domnului şi alte biserici care marchează evenimenteledeosebite petrecutr în istoria mântuirii.

Vă aşteptam să vă înscrieţi în Pelerinaje laLocurile sfinte din israel. Programele cuprindrnai multe obiective: Nazaret, Betleem, Mănă-stirea Sfântul Sava, Muntele Tabor, Capemaurn,Muntele Fericirilor, Calea Crucii, Biserica Sfân-tului Mormânt, râul Iordan, AşezăminteleRomâneşti de la Ierusalim şi Ierihon, - închinareîn Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, undesunt moaştele întregi ale Sfântului Ioan Iacob dela Neamţ, Mănăstirea Dudul lui Zaheu şiFoişorul Cinei celei de Taină de pe MunteleSion, acestea sunt câteva repere ale călătoriei.

Agenţia de Pelerinaje a Patriarhiei Române or-ganizează pelerinaje în Asia Mică şi Capadociacu vizitarea unor importante obiective religioaseşi istorice, printre care: Kusadasî, Troia, CurteaRoşie, trecere prin Izmir, închinare în BisericaMaicii Domnului din Efes; Pamukkale, vizitareateraselor calcaroase cu apă termală, Istanbul:Cetatea Sfânta Sofia-, Palatul Topkapî, actualulMuzeu Naţional al Turciei, Moscheea Albastră;închinare în Patriarhia Ecumenică, bisericaromânească Sfânta Muceniţă Paraschevi.

Agenţia Basilica Travel va invită să participaţi lapelerinaje în Grecia pentru a vă bucura de de întâlnirea în rugăciuni cu sfinţii mult iubiţi şi alepnptirul nastm. Amintim: Biserica Sfântul Dimitrie din Salonic, mănăstirile din ansamblulMonahal Meteora, Mănăstirea Sfânta Treime dinInsula Eghina, unde sunt moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, Biserica Sfântul loan Rusul de laProkopi, cu Închinare la moaştele lui, MănăstireaBună vestite din Nea Makri, în care se aflămoaştele Sfântului Mucenic Efrem cel Nou. 

Vă invităm să participaţi într-un pelerinaj deosebit în Rusia.un circuit cultural şi spiritual aparte. Printre obiectivele peleri-najului în Rusia amintim; Piaţa Roşie, Catedrala Kazansc,Bisericuţa lversk, Catedrala Vasilie Blajinul, MănăstireaDonskoi, Mănăstirea Pocrovsk, Mănăstirea Stretensk, Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Vladimir, LavraSfintei Treirni a Sfântului Serghie de Radonej, SatedralaSfânta Sofia, Bisericuţa Sfânta Xenia din cimitirul Smolensk,Catedrala Sfântul Isaac, Catedrala Sfântul Nicolae cel Mare,catedrala Cazanskii, Catedrala Învierii Domnului (Mântu-itorul însângerat), Muzeul Ermitaj, Mănăstirea Valaam, Catedrala Schimbarea la Faţa şi multe alte deosebite locuri.


