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Duminica Părinţilor şi Copiilor,prima duminică după data de 1 iunie– Ziua Internaţională a Copilului, rân-duită de Sfântul Sinod al Bisericiinoastre, prin Hotărârea nr. 629/12martie 2009, coincide, în acest an, cupraznicul Pogorârii Duhului Sfânt saual Cincizecimii.Cincizecimea este ziua constituiriiBisericii lui Hristos, ca adunare aoamenilor în iubirea Preasfintei Trei-mi, prin pogorârea Duhului Sfântasupra Apostolilor. După cum DuhulSfânt a pogorât peste Fecioara Mariași a unit în Persoana Mântuitoruluinostru Iisus Hristos firea Lui divină cufirea Lui umană (cf. Luca 1, 35), totaşa acum El uneşte prin har persoaneşi neamuri diferite, care mărturisescaceeaşi credinţă dreaptă şi sfântă.Creşterea sau extinderea Bisericii luiHristos se realizează cu fiecare per-soană nou botezată în numele Preas-fintei Treimi, începând cu ziua Cin-cizecimii când au fost boteza_i laIerusalim „ca la trei mii desuflete” (Faptele Apostolilor 2, 41) şipână la sfârşitul veacurilor.

Prin lucrarea Duhului Sfânt, noicunoaştem iubirea Preasfintei Trei-mi, prezentă şi lucrătoare în viaţaBisericii. Părintele Dumitru Stăniloaea numit Sfânta Treime structurasupremei iubiri, adică iubireadesăvârşită care există veşnic întreTatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.Această iubire desăvârşită şiveşnică a Preasfintei Treimi este izvorşi model de iubire şi armonie pentru

viaţa Bisericii, pentru familie şi pentrusocietate. În mod deosebit, familiacreştină este chemată să fie o icoanăa iubirii lui Dumnezeu în lume. Deaceea, Sfântul Ioan Gură de Aur anumit familia creştină biserica deacasă, în care se cultivă iubirea con-jugală, părintească, fiască şi frăţească.Cu ajutorul părinţilor, copilulîncepe să simtă iubirea lui Dumnezeupentru el şi să cultive iubirea faţă de

cei din jurul său. În contextul pan-demiei actuale, s-a evidenţiat maiintens importanţa primordială afamiliei, ca mediu natural decreştere şi de formare a copiilorpentru viaţă. În această perioadă,a fost apreciat foarte mult timpulpetrecut de părinţi alături de copiiilor, precum şi efortul de a-i ajuta peaceştia în împlinirea diferitelor sarci-ni şcolare online.Caracterul copiilor nu se formeazănumai prin vorbe şi sfaturi, ci şi prinviaţa şi exemplul părinţilor. În acestsens, părinţii sunt chemaţi să trăiascăadevărata credinţă, prin rugăciune şifapte bune, şi să cultive iubirea şi dăr-nicia în familie, după chipul iubiriimilostive a Preasfintei Treimi, astfelîncât familia să fie mereu izvor deiubire şi de bucurie pentru copii. Toto-dată, părinţii sunt chemaţi să ocroteascăviaţa încă de la zămislire şi să îi înveţepe copii să preţuiască sănătatea, ca daral lui Dumnezeu, pentru a creşte încomuniune cu familia şi cu alţi copii.Anul 2020 a fost declarat de cătreSfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe

Române drept An omagial al pas-toraţiei părinţilor şi copiilor. Prinaceastă iniţiativă, s-a dorit evidenţiereaimportanţei educaţiei creştine în soci-etatea contemporană. Într-o lume mar-cată profund de individualism şi sec-ularizare, Familia, Biserica şi Şcoalasunt chemate astăzi să ofere copiilorajutorul necesar dezvoltării lor atâtîn plan personal, cât şi comunitar, săcultive libertatea, responsabilitatea şidemnitatea copiilor, deoarece aceştiasunt dar al lui Dumnezeu pentru fam-ilie şi umanitate.Ne rugăm Preasfintei Treimi,Izvorul vieţii şi al iubirii veşnice,să lumineze şi să umple de pace şibucurie sufletele părinţilor şi copi-ilor, spre a fi o binecuvântare pen-tru Biserică şi pentru poporulromân. † DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
* Mesajul Preafericitului PărintePatriarh Daniel la DuminicaPărin[ilor și Copiilor

Familia creştină – icoană a iubirii lui Dumnezeu în lume*

Desfășurarea evenimentului
În ambientul academic şi spiritual alFacultăţii de Teologie Ortodoxă dinArad, în prezenţa IPS Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, a DoamneiProfesor Dr. Ramona Lile, Rectorul Uni-versităţii „Aurel Vlaicu”, a DomnuluiProfesor Dr. Ioan Radu, PreşedinteleSenatului, a Prorectorilor, a DecanuluiFacultăţii de Teologie şi a invitaţilor, înziua de 9 iunie, s-a desfăşurat ceremoniade acordare a Medaliei Universităţii„Aurel Vlaicu” şi a Diplomei de Exce-lenţă, Preasfinţitului Dr. Habilit. EmilianCrişanul, Episcop-Vicar al Arhiepisco-piei Aradului, în semn de apreciere pen-tru contribuţia adusă la dezvoltarea cul-turii teologice-istorice în învăţământuluniversitar românesc.Acest eveniment se înscrie în cadrulgeneral al conlucrării dintre Biserică şiUniversitate şi în mod special în identi-ficarea şi recunoaşterea unor persona-lităţi cu contribuţii în aria cercetării şi aculturii teologice actuale. Totodată, unasemenea eveniment creionează itinera-rul academic al celui omagiat, itinerardesfăşurat în trepte, urmând consecventverticala cunoaşterii, ştiinţei şi a mărturieiTeologiei în Universitate.IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului în cuvântul său, a apreciatimportanţa evenimentului pentru Bise-rică şi pentru prestigiul Teologiei în Uni-versitate, precum şi contribuţia acade-mică a celui omagiat. RectorulUniversităţii „Aurel Vlaicu”, Prof. Univ.Dr. Ramona Lile a exprimat motivaţiileacademice care prilejuiesc acest eveni-ment şi care se inserează în conlucrareadintre Teologie şi celelalte domenii decercetare din Universitate. De asemenea,Domnul Profesor Univ. Dr. Ioan Radu,

Presedintele Senatului, a exprimat câte-va aprecieri cu privire la personalitateaPreasfinţitului Părinte Episcop Emilian şila unele proiecte de cercetare viitoare.Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultăţii de Teologie, a creionat etape-le formative şi de cercetare ale Preasfi-nţiei Sale, precum şi contribuţia adusă ladezvoltarea culturii teolgice-istorice înteologia românească. A urmat ceremonia de decernare aPlachetei „Aurel Vlaicu” şi a Diplomeide Excelenţă din partea Senatului Uni-versităţii „Aurel Vlaicu”, de către Prof.Univ. Dr. Ioan Radu, Preşedintele Sena-tului, în acordurile melodice ale imnuluiacademic Gaudeamus igitur şi La mulţiani!Preasfinţitul Părinte Episcop Emi-lian a rostit un cuvânt de mulţumire rei-terând necesitatea unei bune conlucrări lanivel academic între Biserică şi Univer-sitate şi exprimând o largă deschiderepentru dezvoltarea Teologiei arădene – oinstituţie cu o tradiţie teologică îndelun-gată – în ceea ce priveşte cercetarea şi for-marea studenţilor teologi.
Discursul Președintelui 
Senatului UniversităBii 
„Aurel Vlaicu” Arad,

Prof. Univ. Dr. Ioan RaduEvenimentul de astăzi reprezintă unprilej de recunoaştere a excelenţei îndomeniul Teologiei şi implicit rolul pecare Teologia îl are în Universitateanoastră ca ştiinţă formativă şi de cerce-tare.Motivaţiile unui asemenea demersal Universităţii „Aurel Vlaicu” din Aradsunt multiple, trei dintre acestea cred căle putem exprima cu temeinicie:Cel omagiat, reprezintă un reper spi-ritual şi de conduită formativ teologică lanivel naţional

Cel omagiat, reprezintă o personali-tate cu o operă ştiinţifică frumos contu-rată, cu contribuţii în ţară şi străinătate, culucrări de specialitate şi, mai ales, cu des-chidere substanţială spre cercetarea isto-riei Bisericii, cu implicaţii nu doar în ceeace numim istoria recentă, ci şi în pasto-ra_ia şi misiunea de azi.Cel omagiat, reprezintă o personali-tate care va dinamiza studiile şi cerceta-rea teologică-istorică în cadrul ŞcoliiDoctorale prin punerea în lumină a docu-mentelor istorice ale Aradului şi ale altorzone ale României.Având în vedere aceste trei motiveilustrate în personalitatea şi contribuţiaştiinţifică a Preasfinţitului Părinte Epis-cop Emilian, Universitatea „Aurel Vlai-cu” din Arad a hotărât ca să i se conferePlacheta Universităţii „Aurel Vlaicu” şiDiploma de Excelenţă, în semn de apre-ciere pentru contribuţia adusă la dezvol-tarea culturii teologice-istorice înînvăţământul universitar românesc.
Cuvântul Preacucernicului

Părinte Prof. Univ. Dr. 
Cristinel Ioja,

Decanul FacultăBii 
de Teologie din Arad

Excelenţă şi recunoaştereîn dimensiuneaacademică a teologiei
Evenimentul de astăzi se înscrie încadrul general al conlucrării dintre Bise-rică şi Universitate şi în mod special înidentificarea şi recunoaşterea unor per-sonalităţi cu contribuţii în aria cercetăriişi a culturii teologice actuale. Totodată,un asemenea eveniment creionează iti-nerarul academic al celui omagiat, itine-rar desfăşurat în trepte, urmând consec-vent verticala cunoaşterii, ştiinţei şi amărturiei teologiei în Universitate. Des-

coperind vocaţia monahală în mănăstireaNeamţ, vechi centru monahal şi culturalal Moldovei şi hirotonit întru arhiereu –după ce a parcurs treptele monahale – decătre Preafericitul Părinte Daniel, Patriar-hul Bisericii Ortodoxe Române, Episco-pul Emilian a împletit ani la rând, cuabnegaţie şi dăruire, lucrarea pastoralăcu cea academică, catedrala cu catedra,concretul vieţii Bisericii cu concreteţeacercetării şi culturii teologice.Devenirea teologică a PreasfinţituluiPărinte Emilian s-a desfăşurat în ţară, subatenta îndrumare a AcademicianuluiEmilian Popescu, în cadrul Universităţii„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde înanul 2009 îşi susţine teza de doctorat cutitlul Aduce[i-vă aminte de înaintașiivoștri – Arhiepiscopia Iașilor între anii1900-1948, (568 p. cu anexe), şi în străin-ătate la Comunitty of the Resurrection,Mirfield, cursurile de teologie din cadrulColegiului Teologic Resurrection, MareaBritanie, precum şi la Consiliul Mondialal Bisericilor (Geneva) şi la Academia

Ortodoxă din Vilemov, Cehia. Fără arenunţa la legătura academică cu Facul-tatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”din Iaşi, unde se titularizează, activează înalte două centre teologice universitare,Craiova, unde desfăşoară în ultimii ani osemnificativă activitate academică şiArad, unde susţine examenul de habili-tare în domeniul Teologie, specializareaIstoria Bisericii Ortodoxe Române, orecunoaştere la nivel naţional a direcţii-lor de cercetare ştiinţifică dezvoltate înultimii ani.Cele zece lucrări în limba română şifranceză şi cele câteva zeci de studii ştii-nţifice, publicate în ţară şi străinătate, rodal cercetării şi participării la diverse sim-pozioane şi colocvii academice, contu-rează deja liniile de cercetare ale Preas-finţiei Sale, descoperind contururileculturale şi ştiinţifice ale unei opere înplină afirmare. Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Iojași Protos. Dr. Iustin PopoviciContinuare în pagina 2

PS DR. Emilian Crişanul, omagiat de cătreUniversitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad
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Urmare din pagina 1Fără a fi finalizată, contribuţia teolo-gic-istorică a celui pe care astăzi îl oma-giem se înscrie în descoperirea şi afir-marea tezaurului cultural şi de viaţă alBisericii Ortodoxe Române, adâncindunitar, printr-o metodă fenomenologicăşi totodată critică, istoria şi teologia,monahismul şi viaţa comunităţilor Bise-ricii în contexte istorice date. Reflecţiaistorică a Preasfinţiei Sale se circumscrie,în general, zonelor în care a activat încalitate de cadru universitar, de la zonaistorică a Moldovei, la zona istorică aOlteniei şi, mai nou, la zona Banatului încare, Arhiepiscopia Aradului, deţine unfond de documente istorice impresio-nant, menit să constuie pentru orice cer-cetător ferestre spre viitor – aşa cum pro-gramatic se exprima în finalul tezei dehabilitare în Teologie.Dar constanta contribuţiilor sale teo-logice-istorice pe care o asumă şi pentruviitor, rămâne monahismul românesc,vatră de cultură şi spiritualitate româ-nească şi un capitol decisiv al IstorieiBisericii Ortodoxe Române, pe care îlexprimă în studii şi cercetări, în convor-biri şi evaluări ştiinţifice. De obicei, gân-direa unui istoric rămâne în categoriilediacronice ale studiului, însă, în scrisul şiperspectivele de cercetare ale Preasfi-nţiei Sale, întâlnim şi o dimensiune sin-cronică care interelaţionează reflecţiaistorică cu misiunea actuală a Bisericii.Atunci când exprimă intenţia unei anali-ze istorice a diasporei ortodoxe române,implică nu doar elementele istorice, con-stitutive, ale unei asemenea realităţi ecle-siale şi mutaţii sociale, ci şi premisele

unei diagnoze a istoriei actuale cu privi-re la acest fenomen, cu implicaţii pasto-rale şi misionare complexe în contextglobal şi european.Placheta Universităţii „Aurel Vlai-cu” şi Diploma de Excelenţă acordateastăzi, reprezintă o recunoaştere a aces-tor elemente ştiinţifice, constitutive, ope-rei istoricului şi teologului omagiat şiimplicit premisa unui parcurs academic,teologic-istoric, în ambientul dialogic şiluminos al Universităţii. Gestul Univer-sităţii este onorant pentru cel omagiat,iar Universitatea prin acest gest se ono-rează, implicit, pe sine. Teologia, deşirod al contemplaţiei şi experienţei cuDumnezeu, rămâne în Universitate, înorizontul dialogului cu celelalte ştiinţe,formacreată prin care, în istorie, se trans-mit cele necreate şi veşnice, iar Preasfi-nţitul Episcop Emilian se arată a fi unul

dintre exponenţii de seamă ai Teologieiactuale în Universitate!
Cuvântul PreasfinBitului

Părinte Dr. Emilian Crișanul,
Episcop-vicar al 

Arhiepiscopiei Aradului
Comuniune și conlucrarepentru viaSă și educaSieîn Sfântul Duh

Înaltpreasfin_ia Voastră, StimatăDoamnă Rector, Preacucernice PărinteDecan, Stimate Domnule Președinte alSenatului Universită_ii, Distinși Rectori,Preacuvioși și Preacucernici Părin_i Con-silieri, Profesori și slujitori, Distinse auto-rită_i jude_ene și locale, Doamnelor șiDomnilor Profesori, Dragi Studen_i,Dreptmăritori creștini,

Au trecut aproape trei ani de când m-a_i primit în comunitatea arădeană ca slu-jitor al Bisericii Ortodoxe în Arhiepisco-pia Aradului, dar și ca împreună ostenitorla Facultatea de Teologie Ortodoxă, șiîntr-o colaborare benefică cu alte institu-_ii din Jude_ul Arad, spre binele tuturor șifolosul creștin și social.Nădăjduiesc că în acest timp amreușit alături de Înaltpreasfin_itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, Părin_iiconsilieri, Părin_ii profesori și împreunăcu reprezentan_ii autorită_ilor locale, aiinstitu_iilor pentru educa_ie și cultură,medicale, sociale ș.a., să contribui labunul mers al societă_ii arădene și la dez-voltarea activită_ilor comune și specificeEparhiei Aradului.Suntem în ziua după SărbătoareaPreasfintei Treimi, când primesc cumultă bucurie și recunoștin_ă aceste dis-tinc_ii, Placheta Universită_ii „AurelVlaicu” și „Diploma de Excelen[ă”,mul_umindu-vă pentru aprecierea și recu-noașterea lucrării în Biserică și Univer-sitate, contribuind după puterile mele șiajutorul lui Dumnezeu la bogata conlu-crare dintre aceste institu_ii.Având în vedere acest context spiri-tual și academic, cred că putem învă_a dinmodelul de via_ă dumnezeiască a SfinteiTreimi, că și noi trebuie să lucrăm per-manent în comuniune și conlucrare sfi-n_itoare și edificatoare.Persoanele Preasfintei Treimi (Tatăl,Fiul și Duhul Sfânt) nu Se concureazăuna pe alta, ci Se confirmă și Se comu-nică.Așa și noi, nu ne aflăm în concu-ren_ă, ci în conlucrare responsabilă pen-

tru binele oamenilor din Biserică și Uni-versitate, precum și din alte institu_ii șisocietate.În mod liber și fără constrângeri amsăvârșit activitatea teologico-știin_ifică șiam contribuit la unitatea dintre Bisericăși Universitate, atât la Neam_, cât și laIași, Craiova și acum la Arad.Este ca un zbor al savantului AurelVlaicu peste câmpii, dealuri și mun_i deîncercări și reușite, lumini și umbre, jertfăși biruin_e, bucurii și împliniri în oameni,fie studen_i, slujitori ai Sfintelor Altare,cadre didactice sau pur și simpluOameni.Faptul că astăzi dumneavoastră diri-guitorii Universită_ii „Aurel Vlaicu” mi-a_i acordat această distinc_ie, mă respon-sabilizează și mai mult în a lucra șiconlucra la înăl_imea zborului Arhiepis-copiei și Universită_ii într-o lume careașteaptă mult de la noi, și în institu_ii carecontribuie la formarea, educarea, sfin_i-rea și purtarea către orizonturi apropiateși eterne a persoanelor umane.Într-un cadru natural, spiritual și aca-demic, Vă mul_umesc Dumneavoastrăconducerii Universită_ii „Aurel Vlaicu”pentru acest premiu; conducerii Facultă_iide Teologie Ortodoxă pentru propunereși conslujire în Arhiepiscopie și Univer-sitate, Înalpreasfin_itului Părinte Arhie-piscop Timotei pentru bucuria rodnică aîmpreună slujirii în biserica lui Hristos, șidumneavoastră tuturor pentru participa-rea la acest eveniment, cred eu înăl_ătorși semnificativ pentru misiunea comunăși diversă în lumina permanentei coborâria harului Duhului Sfânt peste noi și crea-_ia lui Dumnezeu. Vă mul_umesc!

PS DR. Emilian Crişanul, omagiat de cătreUniversitatea ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad

PreliminariiPe tot cuprinsul istoriei umane,lumea a fost măcinată de un numărînsemnat de crize, cum ar fi cea reli-gioasă, cea socială, cea economică șimai nou cea ecologică. Într-o astfel delume în care omul modern încă este subpresiunea crizelor amintite mai sus, Bise-rica este chemată să dea un răspunsadecvat, nu neaparat o teorie despreDumnezeu, ci calea pentru întâlnirea ceavie cu Dumnezeu, cu Hristos1. Aceastăgrijă a Bisericii fa_ă de sănătatea sufle-tească, nu este singura grijă, încă din pri-mele secole Biserica purtând de grijă șisănătă_ii trupești a omului.Această lucrare de ajutorare a oame-nilor, este izvorâtă din lucrarea filantro-pică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos,din nemăsurata Sa iubire de oameni, șieste continuată de Biserică, prin slujito-rii săi până în zilele noastre. De aicivedem că avem de-a face cu o teologiea slujirii, o teologie care este parte din fii-n_a Bisericii, dupa cum spunea Înalt-preasfin_itul Antonie Plămădeală: ,,Bise-rica este slujitoare prin însăși structura eiteandrică, prin misiunea ei mântuitoareși prin perspectiva ei eshatologică”2.Despre opera Bisericii de ajutoraresocială s-a scris încă din trecut, multe dinpredicile Sfin_ilor Apostoli se axau înbună parte pe iubirea de Dumnezeu șiiubirea aproapelui, care trebuie mani-festate și în mod concret, nu doar teore-tic. Filantropia și asisten_a socială orga-nizată de Biserică a reprezentat obiectulmai multor studii de-a lungul timpului.Foarte importante sunt lucrările părin_i-lor Gheorghe Soare, Ioan Vicovan sauMihai Vizitiu.În prezentul studiu ne propunem săindicăm direc_iile teologice și practiceale filantropiei creștine din primele patrusecole, aprofundând atât temeiuri, cât șiactivită_i de ajutorare, dar și viziunea pecare au avut-o Sfin_ii Părin_i asupra filan-tropiei. Toate acestea pentru a putea în_e-lege cât mai bine duhul acelor vremuri,

în care Biserica, la început poate maimult pe ascuns, sub catacombe, apoiîntr-un mod văzut, a fost principala insti-tu_ie de ajutorare a semenilor. De aceeaîn cele ce urmează, vom prezenta atâtînvă_ătura desprinsă din cuvintele Mân-tuitorului, cât și modul în care Apostoliiiar mai apoi ucenicii lor au transformatîn fapte, cele lăsate de El.
Filantropia creștină în lumina

teologiei patristiceÎncă de la începuturile creștinismu-lui, grija pentru săraci sau problema asis-ten_ei sociale au ocupat un loc însemnatîn cadrul comunită_ilor creștine, aceastăpreocupare urmând poruncii Mântuito-rului. După adoptarea primelor regulipentru îndeplinirea carită_ii creștine,scriitorii bisericești o sa înceapă să scrietot mai mult în lucrarile lor despre aceas-ta. Predica Părin_ilor, lucrările, și scriso-rile unora precum Atanasie cel Mare,Ambrozie al Milanului, ale capadocie-nilor: Vasile cel Mare, Grigorie deNazianz, sau Grigorie de Nissa, ale anti-ohienilor, unde se eviden_iază SfântulIoan Gură de Aur, au lăsat frumoasepagini de îndemnuri pentru slujireaaproapelui în toate împrejurările și situa-_iile dificile ale lui3.Biserica veacurilor doi și trei, devinemult mai întinsă decât comunitateaprimilor creștini, numarul creștinilorcrescând tot mai mult în aceste secole.Frumos este îndemnul la milostenie allui Origen: ,,Noi suntem to_i prin fire,apropele unii altora; dar prin operele decaritate, cel care poate face bine devineîn chip deosebit, aproapele celui sărac.Astfel, această afec_ine reciprocă pe carenoi ne-o datorăm, cu toate că admitegrada_ii și trebuie să fie propor_ională cudemnitatea și meritele fra_ilor noștrii, șisă se atașeze mai ales oamenilor de bine,trebuie să îmbră_ișeze, de asemenea, peto_i oamenii, până chiar și pe vrăjmașiinoștrii..., și pe cei care sunt învălui_i înlegăturile nedreptă_ii, pentru că dreptu-rile rudeniei care ne unesc cu ei, nu sunt

aici mai pu_ine”4.În secolul apostolic a predominatgândul în conștiin_a oamenilor că tre-buie să rămână în unitate, într-o stare dejertfă și milostenie: ,,O pocăin_ă a păca-tului; mai bun este postul decât rugăciu-nea, iar milostenia mai bună decât amân-două. Dragostea acoperă mul_ime depăcate, iar rugăciunea, pornită dintr-oconștiin_ă curată, izbăvește de moarte.Fericit este tot cel gasit desăvârșit înacestea; că milostenia este ușurare depăcate”5.Tot Părin_ii Apostolici prescriu săfie asistat fiecare sărac, nu după cât vreael, ci în propot_ie cu adevăratele salenevoi, care erau stabilite de episcopi saudiaconi, ca nu cumva să se întâmple caunul să ia de mai multe ori, în aceeași zisau săptămână, iar al_ii să nu primeascădeloc ajutoare6. Trebuie însă să nucădem în cealaltă extremă și să neocupăm mult prea mult de cele materi-ale, cum spunea Părintele Pătuleanu:,,Preocuparea excesivă fa_ă de cele mate-riale, chiar dacă nu înseamnă o întreru-pere totală a rela_iei cu Dumnezeu, faceca râvna și puterea lui să scadă, cum dealtfel este arătat în lucrarea Păstorul luiHerma”7.,,Iubirea de oameni” a fost atribuităîn primele trei secole doar lui Dumne-zeu, termenul care era folosit pentru rela-_iile dintre oameni era ,,agape”, astfelSfin_i Părin_i precum Teofil al Antiohiei,Clement de Alexandria, Origen, Sozo-men, Sfântul Atanasie, în_eleg prin ter-menul de ,,philantropia” iubirea deoameni a lui Dumnezeu. Din secolul alIII-lea apare tot mai des tendin_a de araporta acest termen și la oameni, astfelcu timpul termenul de ,,philantropos” îlînlocuiește pe ,,agape”, preluându-Icon_inutul8.Filantropia a cunoscut o perioadăînfloritoare în veacul al IV-lea, care dealtfel este și cunoscut ca ,,veacul de aur”al creștinismului, însă și atunci mul_ioameni trăiau la limita sărăciei. Datorită

deselor incursiuni militare proprietari-lor care nu aveau sclavi le era foarte greudeoarece aceștia cand se întorceau,gaseau de obicei doar sărăcie și lipsuri.Astfel singurii care puteau rezistaerau cei mai înstăriti, care de multe ori îiasupreau pe ceilal_i. Sfin_ii Trei Ierarhi:Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz șiIoan Gură de Aur au contribuit decisiv ladărâmarea teoriei lui Aristotel conformcăreia sclavul nu are ra_iune și voin_ă,adică nu este persoană, reintegrându-l pesclav în via_a și calitatea sa de om,admi_ându-l în comunitate și poate chiardeschizându-i por_ile ierarhiei9. SfântulVasile recunoaște că principiul de scla-vie nu există ca ceva natural, el încearcăsă atenueze conflictele dintre sclavi șistăpâni, invocând problema de plandivin, un plan de egalitate al oamenilor,în care stăpânii sunt tovarășii sclavilorsub stăpânirea aceluiași Dumnezeu. Bachiar Sfin_ii Vasile și Grigorie deNazianz hirotonesc un sclav eliberat caepiscop și tot Vasile recomandă primireasclavilor în mănăstiri atunci când suntamenin_a_i de cruzimea și imoralitateastăpânilor10.Cu toate acestea cele mai de fruntepuncte din predica socială a Sfin_ilorTrei Ierarhi sunt binefacerea și miloste-nia. Ei recomandă obliga_ia milostenieiînaintea postului și a rugăciunii culacrimi, înaintea darurilor aduse la bise-rică, înaintea fecioriei, ba chiar înainteaoricărei virtu_i11. Sfântul Ioan Gură deAur arată că milostenia dă aripi pocăi-n_ei, și că este mijloc de mântuire a sufle-tului. To_i Sfin_ii Părin_i ai Bisericii n-aufost nepăsători fa_ă de atacurile ceveneau, și toată arta lor oratorică învă_atăîn școala vremii, au pus-o pentru aplica-rea virtu_ii milosteniei12. În acest sens,Sfântul Ioan Hrisostom amintea mereuîn predici și ucenicilor săi cât de impor-tantă este datoria milosteniei: ,,În fiecarezi – îmi va spune cineva – ne vorbeștidespre milostenie. Da, fără îndoială, și nuvoi înceta a vă vorbi. De a_i fi supuși așa

cum doresc eu, tot v-aș mai vorbi, pen-tru ca să vă împiedic de a vă încetini. Dardacă nu a_i ajuns nici la jumătatea dru-mului, a cui e vina? Trebuie, oare, să seplângă școlarul nesupus de repeti_iileprofesorului său? Eu suspin când văd cănici experien_a lucrurilor, nici făgă-duin_ele lui Dumnezeu, nici frica deviitor, nici sfaturile repetate, nu pot nimicasupra unora dintre voi; dar eu nu le voiînceta a le aduce aminte, până când voireuși să alung acea be_ie, în care vă _inecufunda_i dragostea de bunurile pămân-tești”13.Pentru Sfântul Vasile nu există nicioscuză pentru neînfăptuirea milosteniei,și mustră pe cei care gasesc scuze în aajuta pe apropele, astfel zice despreboga_ii care se scuză că strâng averipentru copii lor, dar de fapt acestia îșiacoperă în acest mod patima lor: ,,Tuspui că păstrarea bogă_iilor tale estenecesară pentru copii tăi. Acesta esteun motiv care convine zgârceniei; tu teagă_i de copii tăi pentru ca să î_i aperipatima ta... Nu uita că bogă_ia este, pen-tru al_i oameni, prilej de păcat; păzește-te ca nu cumva într-o zi, această bogă_iesă pricinuiască pierdera copiilor tăi.Dealtfel, sufletul nu î_i este mai aproa-pe decât copii tăi? Nu este el de maimare trebuin_ă pentru tine, decât toatecelelalte? Pentru că el este cel dintâi,dă-i lui partea principală de moștenire.Vei împăr_i apoi între copii, restulbogă_iei tale. Au fost foarte mul_i copii,care neavând de la părin_i nicio moște-nire, au știut să-și facă multe case; darsufletul tău dacă îl dai uitării, cine vaavea milă de el?”14
Chiar dacă puneau foarte multaccentul pe această formă de filantro-pie, milostenia, Părin_ii recunoșteau cămul_i dintre cei ajuta_i erau în acea staredatorită lenei și vie_ii dezordonate, dinacest motiv aveau  discernământ în acor-darea milosteniei și nu cereau ca to_i săfie ajuta_i la fel. Continuare în pagina 3
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Urmare din pagina 2Acești Sfin_i Ierarhi nu ajutau soci-etatea vremii lor doar cu cuvântul, cierau adevărate modele, punând în prac-tică ceea ce învă_au și îndemnau, predi-ca lor fiind făcută pe temeiul vie_ii prac-tice. Sfântul Vasile cel Mare este primulcare s-a ocupat într-un chip sistematic cuorganizarea unei filantropii creștine,făcând din propriile sale cheltuieli, 370de așezăminte între_inute, în CezareeaCapadociei unde era episcop15. Datoritărâvnei de care a dat dovadă, acesteașezăminte au fost numite ,,Vasiliade”.Sfântul Grigorie de Nazianz a consacrattoate bunrile Bisericii din Nazianz, pen-tru ajutorul și trebuin_ele celor săraci, iarSfântul Ioan Hrisostom, ajungând epis-cop de Constantinopol ia foarte multemăsuri de economisire a banilor,reducând semnificativ cheltuielile palat-ului16. Astfel, acești sfin_i, au luat mod-elul lui Hristos, întărind cuvântul cupilda vie_ii lor.Vedem dar, că Sfin_ii Părin_i puneaufoarte mare accent pe iubirea de semeniși pe ajutorarea lor, pe filantropie. Eiaveau o cunoaștere clară a problemelorsociale, însă nu-I putem numi pe ei liteal-mente reformatori sociali, deoarece eis-au ocupat de problemele sociale înspecial din punct de vedere creștin șimoral. Ei nu au încercat o reorganizarea societă_ii, fiindcă asta _inea de puterealumească, iar ei nu au subminat regimulpolitic al vremii, fiindcă acest lucru ar fifost o deviere de la principiile funda-mentale ale învă_ăturii creștine17.
Activitatea socială a Bisericii

în primele patru secoleDupă înăl_area Mântuitorului, operafilantropică este continuată de Sfin_iiApostoli, care sunt primii organizatori aifilantropiei în comunitatea creștină, șicare și-au dat sema că elementul econo-mic nu putea fi exclus din această ecua-_ie. Astfel Apostolii au fost cei care auînceput a se îngrijii de săraci, bolnavi,copii, văduve, săraci, și de to_i cei caredin diferite motive aveau nevoie de oasisten_ă. Acesta nu a fost un lucru ușor,datorită faptului că în curând mul_imide nevoiași începuseră să caute pe Apos-toli,  auzind fiecare de iubirea lor pentruoameni. Creștinismul este repede cunos-cut și asta datorită apostolilor, ucenicilor,proorocilor, prin diaconi și diaconi_e șiprin to_i creștinii, fiindcă fiecare dorea săîsi ajute într-un fel sau altul aproapele18.Uciderea Diaconului Ștefan aînsemnat începutul unei stări de prigonăla care a început a fi supusă Biserica,care va dura mai bine de două vecuri șijumătate. Aceasta, bunîn_eles, a avutrepercusiuni și asupra stării sociale acreștinilor, astfel: săracii s-au înmul_it,fiindcă prigonirea îi făcea să își lase ave-rile și să fugă, s-au sporit orfanii și num-ărul văduvelor datorită mor_ii celor carenu se lepădau de Hristos, dar cu toateacestea vedem că iubirea de semeni asporit și mai mult ăn această perioadăceea ce deranja stăpânirea vremii. Cre-știnii erau lovi_i din toate păr_ile, dar fărătrufie și fără împotrivire, aceștia nu și-auplecat capul în fa_a nimănui. Chiar fiindsupuși la munci groaznice, târâ_i prinjudecăti, arunca_i la fiare, batjocori_i, exi-la_i, aceștia înfruntau totul pentru Hristosși pentru Evanghelia Sa. Trebuie să negândim totuși, cât de greu ar fi fost oorganizare a asisten_ei sociale în astfel devremuri! Totuși biserica primară a reușitprin diferite mijloace să ajute pe cei însuferin_ă, după posibilită_i, încercând pecale legală prin diferite forme de organi-zare să își îndeplinească opera socială.Astfel pentru început sunt cunoscute treiforme de organizare mai importante: orga-nizarea comunită_ilor bisericești cu pro-prietate de obște, organizarea sub formacolegiilor, corpora_iilor sau asocia_ilor, tol-erate bineîn_eles de legea romană, si ulti-ma, organizarea lor sub formă de soci-etă_ii fără proprietate de obște, care însăasigurau ajutorarea celor lipsi_i19.Biserica făcea toate acestea sub bici-ul persecu_iei, bineștiut ca la jumătatea

secolului al treilea Biserica Romei,hrănea zilnic 1500 de săraci. Acest lucrua trezit bănuiala păgânilor că Bisericaar avea averi foarte mari, astfel împărat-ul Valerian a fost îndemnat să confișteaverea pentru tezaurul statului, care înacele momente se afla în mare criză.Așteptările fiscului roman au fost înșe-late, singura avere a bisericii, în aceleperioade, fiind bogata milă și dragoste decare dispunea. Relevant este episodularestării diaconului Lauren_iu, care are-stat și întrebat unde este averea Bisericii,a aratat spre săraci răspunzând că aceaș-tia sunt averea bisericii20.Cu toate acestea, nu putem vorbidespre o asisten_ă socială organizatăpână în secolul al IV-lea, dar în acelevremuri fiecare creștin își punea locuin_ala dispozi_ie, astfel mila  creștinilor  aco-perea neajunsurile societă_ii21. Ca formede milostenie, în perioada apostolică,dar și post-apostolică, întâlnim: ofranda,colecta și agapa. Ofrandele erau aduse cadaruri, înlocuind jertfele de animale dinLegea veche. Acum jertfele nu mai erausângeroase, ofrandele reprezentând:grâu, struguri, lapte și miere. Episcopulprimea aceste ofrande, le sfin_ea, și dupăcaz, le împăr_ea poporului sau rămâneaubisericii, deoarece mul_i dintre slujitoriialtarului erau săraci, iar aceste ofrandereprezentau hrana lor22. Ce-a de-a douaformă de milostenie era colecta, care eradestinată la început pentru ajutorul ,, sfi-n_ilor”, adică a credincioșilor din Ieru-salim. Astfel  vedem în paginile NouluiTestament ca Sfântul Apostol Pavel,face două colecte  pentru creștinii dinIudeea. El le scrie să pună fiecaredeoparte suma pe care o dorește să odea, iar pentru a ușura munca, aceastăsumă, sau obiecte pre_ioase, se adunauîntr-o cutie, care putem spune ca dăinu-ie și azi ca și ,,cutie a milei”. Acestedouă forme de milostenie erau preluatede la iudei, însă cea de-a treia era tipiccreștină. Agapa își are originea în Cinacea de Taină, introdusă prima oară înIerusalim, acesta se răspândește ușor,astfel se dezvoltă institu_ia agapelor23.Agapa avea loc în special atunci când sesăvârșea Euharistia. Despre agapă a vor-bit și Ioan Gură de Aur: ,,Credincioșii,după sfintele învă_ături, rugăciuni, și par-ticipăre la Sfintele Taine, nu se des-păr_eau imediat, ci cei mai boga_i, și maiavu_i dintre ei, aducând de acasă hrană,invitau pe săraci la o masă pregătită chiarîn locul adunării. Această masă comunăși sfin_enia locului unde se celebra, strân-gea și mai mult legătura lor reciprocă, șide aici pentru to_i se revărsa o marebucurie, si tot așa un mare avantaj: săra-cii erau ajuta_i, iar boga_ii deveneauobiect de recunoștin_ă din partea celorcare îi hrăneau spre a fi bine plăcu_i luiDumnezeu, pentru ochii căruia ei făceauaceasta și de la care primeau mult har, încasele lor”24. Agapele nu puteau să semen_ină neschimbate cu trecerea vre-mii, și cu creșterea Bisericii în forma lorde la început, dar grija pentru hrana săra-cilor a luat diferite forme precum ani-versări de martiri, pomeni, înmor-mântări25. Toate aceste forme de milo -s tenie erau administrate de Biserici, prinepiscopi și prin ceilal_i slujitori. Dia-conii erau foarte importan_i în această

lucrare, ei fiind cei care pe lângă actulliturgic, aveau datoria să se informeze denevoile săracilor și să descopere sufer-in_ele ascunse ale oamenilor. De aseme-nea și diaconi_ele aveau rolul lor. Dinpunct de vedere social ele îndeplineauaceleași servicii sociale ca și diaconii,doar că pentru femeile sărace și pentruvăduve, pentru a evita orice neplăceride conduită. Pe lângă diaconi și dia-coni_e, se mai alăturau fra_ii și surorile decaritate, care erau niște simpli creștini,voluntari, le-am spune în zilele noastre,care îndeplineau activită_i asemăna-toare26.Anul 313 a reprezentat o bornăextrem de importantă în istoria Bisericii.Scos din postura de „religio illicita”,creştinismul şi-a putut dezvolta, de acumînainte, în mod deschis, instituţii propriide asistenţă socială, care, prin modul deorganizare şi prin competenţa lor, austârnit până şi admiraţia păgânilor.Specifică secolului al IV-lea, dar şiveacurilor următoare, este forma insti-tuţionalizată a filantropiei creştine, într-o diversitate de aşezăminte cu rolbinedeterminat27. De asemenea, acumvorbim și despre altfel de forme organi-zate de milostenie precum: pârga(desemna primul rod al recoltelor),zeciuiala (înţelegea acea cotă parte dinrecolta sau din produsul muncii unuiom, oferită în mod liber lui Dumnezeu,deci Bisericii), legatele (practică a unorcreştini bogaţi, de a-şi lăsa prin testa-ment averea Bisericii) și dona_ia (ceda-rea parţială sau totală a averii, Bisericii,spre ajutorarea celor năpăstuiţi). Pemăsură ce creștinismul înflorea, grijapentru administrarea bunurilor bisericii,care se înmul_eau, au trecut de la epis-cop, spre o persoană special numită caresă se ocupe de de această slujbă, astfelapărând titlul de ,,econom”28.Continuându-și opera filantropică,în sânul bisericii se nasc mai multe insti-tu_ii de asisten_ă socială, care și-au des-fășurat activitatea exclusive într-un cadrureligios. Documentele istorice stau măr-turie operei filantropice a bisericii dinprimele patru secole, cu siguran_ă că aufost mult mai multe, dar despre care s-auscos dovezi sunt următoarele: case pen-tru săraci (ptohotrofii), spitale (nosoco-mii), case pentru văduve (ghirocomii -),case pentru fecioare (partenocomii),leagăne pentru copii (brefotrofii), orfeli-nate (orfanotrofii -), aziluri (gheronto-comii), spitale pentru bolnavii incura-bili (arghirocomii), aziluri pentru invalizi(lobotrofii), case pentru orbi (tyfloco-mii), cimitire pentru săraci ( xenotafii)etc.29 Acestor aşezăminte filantropice lis-au adăugat o serie de asociaţii sau cor-poraţii caritabile: a groparilor (copiataesau vespillones), a sanitarilor (parabola-nes) şi a meşteşugarilor30.Totuși, cel care organizat pentruprima oară asisten_a socială a fost Sfân-tul Vasile cel Mare, care pune coroanaașezămintelor și faptelor de caritate,model de dragoste creștină și de organi-zare. Această institu_ie  de binefacerecompletă, a rămas unică în felul ei, chiarîn istoria creștinismului. Marele Arhie-piscop a cuprins într-un gând și într-ofaptă bună toate durerile omenești, și aridicat nu o institu_ie sau alta din cele ce

începuse să ridice deja Biserica, ci oîntreagă cetate a carită_ii creștine30. Cuma reușit acest lucru? În concep_ia lui to_ioamenii erau cu adevărat fra_i și fiecareașezare trebuia să constituie o familie.Cei sănătoși să ajute pe cei bolnavi șiboga_ii pe săraci. Negustorii care seîmbogă_iseră de pe urma comer_uluideosebit de activ din Cezareea, răspun-deau la apelurile și la îndemnurile epis-copului, a cărui elocin_ă avea mare pute-re asupra lor, însă el dorea ceva mai multpentru cei năpăstui_i, avea visul de a leface un adăpost permanent, să le asigu-re hrana permanent, nu doar la hramuriși în alte sărbători32. Astfel, el își împli-nește visul ridicând acest complex filan-tropic în special din veniturile sale ob_i-nute ca episcop, din averea personalămoștenită din familie, dar și din daniilepublice care se ob_ineau tot la îndemnu-rile sale33. ,,Vasiliada” era așezată lângăCezareea și cuprindea: un azil pentrubătrâni, o leprozerie (primul ospiciu pen-tru primirea leproșilor, de când eralumea), o casă de primire pentru călători,și un orfelinat cu școală de meserii pen-tru copii. Pe lângă acestea, diferite ate-liere de lucru, locuin_e pentru personalulbisericesc și laic34. Ierarhul locuia aici, seafla și biserica,  ba chiar și camere pen-tru guvernator și oamenii lui.Atât de mare a ajuns să-i fie faima,încât încetul cu încetulorașul s-a mutatînspre Vasiliadă, mul_i construind locui-n_e lângă ea. Vasiliada a fost o adevăratăminune a iubirii evangheliei, care nu atrezit doar admira_ie ci și invidie din par-tea păgânilor, dar chiar și din parteaguvernatorului provinciei35.În același timp, Sfântul Vasile a avutun rol important și în via_a monastică,însă din punct de vedere filantropic lui irevine meritul de a fi anexat mănăstiri-lor din eparhia sa spitale, azile pentrubolnavi, precum și orfelinate și multealtele36.Soarta Vasiliadei a fost aceeiași cu aoricărui lucru pământesc, supusă fiindpieirii. Clădită la poalele Muntelui Arge,care era un vulcan, dacă nu a fost îngro-pată sub lava acestuia, cu siguran_ă că audistrus-o nenumăratele cutremure,făcându-o să se prăbușească. Dar chiardacă cele materiale au pierit, ideea filan-tropului ierarh, a luminat în continuare cao făclie37. Gândul său a dat roade, și nedăm seama că a stat la baza unei lungiserii de realizări similare, în toate col_u-rile lumii.
ConsideraBii finaleChiar dacă au existat și în antichita-te anumite forme de asisten_ă socială,cea mai rodnică și mai îndelugată operăde filantropie a fost, fără nici o îndoială,cea a Bisericii, care izvorâtă fiind dinnemăsurata iubire de oameni a Mântui-torului nostru, a schimbat modul de agândi egocentrist al majorită_ii oameni-lor, făcându-i să își pre_uiască aproape-le. Chiar dacă primele trei secole aureprezentat o perioadă de mare jertfă acreștinilor, chinurile nu au fost zadarni-ce, ba chiar temelie pentru ce avea să seîntâmple după anul 313.Dacă vrem să descoperim adevăra-ta valoare a filantropiei, trebuie să privimretrospectiv asupra primelor atitudinifilantropice, care nu erau izvorâte dintr-o morală legalistă, ci erau rodul dragos-tei lui Dumnezeu pentru oameni. Sfân-tul Vasile rămâne un model demn deurmat chiar și astăzi, atât pentru scrieri-le și predicile sale, cât și pentru operasocială realizată de el care dăinuiește înistorie, ca prima și cea mai importantăoperă social-filantropică a creștinătă_ii.Alexandru ObradStudent teolog
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Academia Română a marcat joi, 4iunie, printr-o ședin_ă festivă a Prezid-iului, un secol de la semnarea Tratatu-lui de la Trianon, prin care s-a recunos-cut pe plan interna_ional unireaTransilvaniei cu România. Cu acestprilej, institu_ia a făcut public un comu-nicat în care rememorează eveni-mentele care, pe fondul destrămăriivechilor imperii, au condus la creareaRomâniei Mari.„Unirea cea Mare, înfăptuită depoporul român în anul 1918, a avutnevoie – ca și în cazul actelor similareîntreprinse de cehi, slovaci, croa_i,polonezi, sloveni, lituanieni, letoni,

estonieni etc. – de o legitimare inter-na_ională, care s-a realizat în anii 1919-1920, prin cele cinci tratate de paceîncheiate la Paris”, se men_ionează încomunicat.Tratatul de la Trianon, semnat cuUngaria, ultimul din această serie, a fostsemnat în 4 iunie 1920. Acesta „a cons-fin_it destrămarea Imperiului Austro-Ungar și formarea unor state indepen-dente ori întregirea altora”, explicămembrii Prezidiului AcademieiRomâne. „Între aceste state întregite s-a aflat și România, căreia prin tratatulmen_ionat i s-a recunoscut între altele,frontiera de apus”.

„Decizia românilor de unire a Tran-silvaniei cu România s-a făcut pe bazaaplicării principiului dreptului popoarelorla autodeterminare, recunoscut de comu-nitatea interna_ională, în urma ini_iativeipreședintelui american Woodrow Wil-son”, reamintesc academicienii.Cazul românilor nu a fost singular,mai arată ei: „Tratatele de pace dintreputerile aliate și asociate, pe de o parte,și Austria și Ungaria, pe de altă parte, nuau făcut decât să oficializeze – nu fărăanumite dificultă_i – rezolu_iilepopoarelor român, polonez, croat, ceh,slovac, sloven etc., care reprezentaumajorită_i etno-demografice în teritori-

ile desprinse din fostul imperiu”. Dar„recunoașterea interna_ională, în 1920,la Trianon, a hotărârilor fostelor popoaresupuse, ajunse să trăiască după 1918 înpropriile state independente, a fostmereu confirmată de noile tratateîncheiate din perioada de după cele de-al Doilea Război Mondial și pânăastăzi”, scriu academicienii.„Astfel, poporul român, fără să sebucure de triste_ea nimănui, este liber să-și celebreze împlinirea sa istorică,recunoașterea dreptă_ii sale alături dedreptatea altor popoare din vecinătate,angajate astăzi în construirea noii Europeunite”, mai men_ionează comunicatul.

Academia Română „aduce în fa_ana_iunii prinosul său de recunoștin_ă fa_ăde to_i acei mari oameni de stat, româniși străini, care au edificat România mod-ernă, unită prin voin_a poporului român.Important este să nu uităm jertfele lor șisă le ducem mai departe mesajul dedreptate, pace și în_elegere”, comunicăîn încheiere Biroul Prezidiului Acade-miei Române.Citește pe site-ul institu_iei Impor-tan[a Tratatului de la Trianon, prelegereasus_inută în adunarea Prezidiului Acade -miei Române din 4 iunie 2020 de acad.Ioan-Aurel Pop, președintele AcademieiRomâne. 

Filantropia creștină - o imitare a iubirii lui Dumnezeu faSă de oameni
Termenul  „filantropie” provine de lagrecescul „φιλανθρωπο̋”, compus dinφιλεω – φιλειν = a iubi și ανθρωπο̋ =om, care înseamnă așadar, iubitor de oa-meni (iubire de semeni). Acest termeneste foarte pu_in întrebuin_at și în SfântaScriptură a Noului Testament, apărânddoar de două ori: Tit 3, 4 – 5 și FapteleApostolilor 28, 2 și în cea a VechiuluiTestament, unde apare doar în unele căr_inecanonice, ca de exemplu în În[elepciu-nea lui Solomon (1, 6; 7, 23; 12, 19) și încăr_ile Macabeilor ( 2Macabei 9, 27; 14,9 și 3 Macabei 3,14).1Termenul se referă atât la filantropialui Dumnezeu, cât și la filantropia ca re-la_ie între oameni. În Epistola către Tit 3,4 – 5, Sfântul Apostol Pavel se referă lafilantropia lui Dumnezeu spunând: „Iarcând bunătatea și iubirea de oameni aMântuitorului nostru Dumnezeu s-auarătat, El ne-a mântuit...”, motivând prinaceasta venirea Mântuitorului în lume șiarătând că ini_iativa în actul de mântuirea lumii a apar_inut lui Dumnezeu. În în_eles obișnuit, prin filantropie seîn_elege un sentiment de omenie, de bu-nătate, de bunăvoin_ă, o „ac_iune de bi-nefacere întreprinsă în folosul oamenilorsăraci și al așezămintelor de binefacere.”2
Orice element de filantropie, oricecuvânt care ar vrea să exprime iubirea sauprietenia dintre oameni e necesar să por-nească de la adevărul că Dumnezeu nudă, ci Se dă pe Sine. Dumnezeu Se dă întoate, Se oferă în toate, Se dăruieşte întoate. Prin tot ceea ce gândeşte, prin totceea ce rosteşte, prin tot ceea ce face,Dumnezeu Se dăpe Sine Însuşi. Aceastae premisa de la care am putea porni pecalea aflării darului3. Sfânta Euharistieeste locul în care Hristos – Dumnezeu nise dăruiește deplin și astăzi: „La Cina ceade Taină, Iisus le împarte ucenicilor pâinespunându-le «Lua_i, mânca_i, Acesta esteTrupul Meu...», cuvântul acesta se referăla Trupul Său ca întreg, deși fiecare uce-nic _ine în palmă doar o parte a pâinii.Prin urmare, ca reiterare a faptului istoric,Hristos aduce și se aduce; ca plinire a fap-tului liturgic, primește și se împarte. Totulprim mâna preotului”4Ba chiar şi aceastăcălătorie, chiar şi această cale este ea în-săşi un dar de sus. Nicio intenţie ome-nească nu se poate desfăşura fără darulpus în noi de Creatorul Însuşi. „Dumne-zeule veşnic şi a toate Ziditor, Tu mi-aidăruit dorul de a Te căuta”5 – proclamăuna din rugăciunile arhimandritului So-fronie. E vorba de darul Sfintei Treimiaşezat în creaţie, în om, în istorie şi înlume. Reîntâlnirea cu darul numit lume,cu darul numit om, cu darul numit celă-lalt– Hristos fiind primul Celălaltşi Carese identifică cu fiecare (oricare) din cei„mai mici” (Mt. 25, 40) – este ţinta şi ra-ţiunea tuturor fenomenelor existenţei.Sacrificiul suprem pentru bineleaproapelui este esen_a vie_ii autentice acreștinilor, adică a celui ce se regăseștepe sine în rela_ie cu Hristos Dumnezeucare via_a Sa și-a pus-o pentru fiecare fii-n_ă umană în parte. Acesta este scopulsuprem al vie_uirii întru Hristos prin pu-terea Sfântului Duh spre slava Tatălui. 

Iată cât de frumos scrie SfântulApostol și Evanghelist Ioan în prima saepistolă: „iubi_ilor, să ne iubim unul pealtul, pentru că dragostea este de la Dum-nezeu și oricine iubește este născut dinDumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu.Cel ce nu iubește n-a cunosut pe Dum-nezeu, pentru că Dumnezeu este iubire.Întru aceasta s-a arătat dragostea luiDumnezeu către noi, că pe Fiul Său celUnul Născut, L-a trimis în lume, ca prinEl să avem via_ă. În aceasta este dragos-tea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumne-zeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi, și atrimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pen-tru păcatele noastre. Iubi_ilor, dacă Dum-nezeu astfel ne-a iubit pe noi, datorisuntem să ne iubim unul pe altul” (I Ioan4, 7 – 11). Iar Sfântul Apostol Iacobadaugă: „ce folos, fra_ii mei, dacă zice ci-neva că are credin_ă, iar fapte bune nuare? Oare credin_a poate să-l mântuiască?Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsi_ide hrana cea de toate zilele, și cineva din-tre voi le-ar zice: Merge_i în pace! Încăl-zi_i-vă și vă sătura_i! dar nu le da_i celetrebuincioase trupului, care ar fi folosul ?Așa și cu credin_a: dacă nu are fapte, emoartă în ea însăși. Dacă va zice cineva:tu ai credin_ă, iar eu am fapte, arată-micredin_a ta fără fapte, iar eu î_i voi arătadin faptele mele credin_a mea” (Iacob 2,14 – 18).De asemenea, pe Mântuitorul Hris-tos îl întâlnim concret, la modul cel maireal, pe lângă faptul Sfintei Liturghii,când ne cheamă la El pe to_i: „Lua_i mân-ca_i, acesta este Trupul Meu și be_i dintruAcesta to_i, Acesta este sângele Meu, alLegii celei noi, care pentru voi și pentrumul_i se varsă spre iertarea păcatelor”(Matei 26, 27) și în lucrarea Filantropieicreștine: „veni_i, binecuvânta_ii TatăluiMeu, moșteni_i Împără_ia cea pregătităvouă de la întemeierea lumii. Căci flă-mând am fost și Mi-a_i dat să mănânc, în-setat am fost și Mi-a_i dat să beau, străinam fost și M-a_i primit, gol am fost și M-a_i îmbrăcat, bolnav am fost și M-a_i cer-cetat, în temni_ă am fost și a_i venit laMine.” (Matei 25, 34 – 36)Asumarea acestui _el până la ultimelelui consecin_e este împlinită doar de geniilesfin_eniei, de sfin_ii Bisericii noastre, însăpână la un anumit nivel, mai înalt sau maipu_in înalt, orice creștin are atât capacitatea,cât și datoria să urce pe Golgota Învierii.Una din căile prin care creștinul estechemat să-și asume via_a prietenului său

- și în logica paradoxală a credin_ei totomul este prietenul creștinului, chiar du-șmanul lui – este caritatea. Hrana acor-dată celui flămând, îmbrăcăminteapentru cel gol, vizitarea celui din închi-soare, îngrijirea celui bolnav, constituiemodalitatea prin care creștinul urmează„Calea” – Care este Hristos, în_elege„Adevărul” – Care este Hristos și trăieșteautentica „Via_ă”, Care este Hristos. Ne-am obişnuit să ne risipim în propria con-fuzie. E nevoie să ne amintim că fiecareom este un alt „eu”, adică un om ce areaceeaşi interioritate profundă ca a mea.Filantropia aminteşte omului să fie om.Sau, cum ar spune cineva, „filantropiaeste faptul de a şti că celălalt există”6.Întreaga crea_ie este rodul iubirii șibunătă_ii nemărginite a lui DumnezeuCelui Treimic (Psalmi 32, 5-6; 135, 1-9),manifestată în afara Sfintei Treimi, omulformând însă obiectul iubirii speciale alui Dumnezeu, adevăr exprimat de Psal-mistul David prin cuvintele:„Când pri-vesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, lunași stelele pe care Tu le-ai întemeiat îmizic: „ce este omul că-_i amintești de el?Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Mi-cșoratu-l-ai pe dânsul cu pu_in fa_ă de în-geri, cu mărire și cu cinste l-ai încununatpe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrulmâinilor Tale, toate le-ai supus sub pi-cioarele Lui” (Psalmi 8, 3-6). Această iu-bire specială se vede și din faptul căDumnezeu l-a făcut pe om fiin_ă comu-nitară: „Nu este bine ca omul să fie sin-gur; să-i face ajutor potrivit pentru el”(Facerea 2,18), „Și a făcut Dumnezeu peom după chipul Său….a făcut bărbat șifemeie” (Facerea 1, 27). Unul din as-pectele chipului lui Dumnezeu sădit înom este capacitatea acestuia de a iubi, iu-birea fiind, până la un punct, „expresiacea mai deplină a chipului lui Dumnezeuși a men_inerii acestui chip”7. Așadar, ceadintâi îndatorire a primei perechi de oa-meni a fost într-ajutorarea, al cărei suporta fost comuniunea în iubire, după mode-lul iubirii și comuniunii dintre PersoaneleSfintei Treimi, această îndatorire extin-zându-se la to_i descenden_ii lui Adam șiEva. Ceea ce caracterizează pe om și-ldeosebește de celelalte vie_uitoare este„comuniunea și rela_ia cu ceilal_i, aces-tea fiind realitatea persoanei, chipul luiDumnezeu treimic în firea umană”.8Părintele Dumitru Stăniloae sur-prinde foarte frumos ideea că solidarita-tea dintre noi, oamenii, reprezintă o

obligativitate, prin care natura umană, pecare fiecare o ipostaziem, își împlineștescopul și se determină ca fiind unitară.„Potrivit credin_ei noastre, fiecare per-soană umană e într-un anumit fel un ipos-tas al întregii naturi cosmice, dar numai însolidaritate cu ceilal_i. Aceasta înseamnăca natura cosmică este comună tuturoripostaselor umane, deși fiecare o iposta-ziază și o trăiește personal într-un modpropriu și complementar cu ceilal_i.”9 Deasemenea, părintele continuă ideea căprin solidaritatea dintre noi și responsa-bilitatea pe care fiecare trebuie să o avempentru semenul nostru, indică, de fapt, șise finalizează într-o responsabilitate fa_ăde o persoană supremă, care e Dumne-zeu. „Aceasta indică o responsabilitate aomului fa_ă de natură, în care e implicatăo responsabilitate fa_ă de semenii săi. Iaracuitatea acestei responsabilită_i arată căea are un temei într-o responsabilitate fa_ăde o persoană supremă, care e Creatorulnaturii și al oamenilor.”10
În afară de om, care este „coroanacrea_iei” și care a fost „încununat cu mă-rirea și cu cinstea” (Evrei 2,7), desprenicio altă creatură nu ne spune SfântaScriptură că ar fi primit chipul Creatoru-lui său. Crearea omului într-un mod spe-cial, acordarea chipului Săi și sădirea în ela capacită_ii de a ajunge la asemănarea cuEl, în virtute, reprezintă prima manifes-tare a filantropiei divine. Prin urmare, fi-lantropia își are originea în SfântaTreime, Dumnezeu fiind primul filan-trop. Sfântul Evanghelist Ioan spune că:„Noi iubim pe Dumnezeu fiindcă El ne-a iubit Cel dintâi” ( 1 Ioan 4, 19)Desigur, Sfânta Scriptură a Vechiu-lui Testament ne descoperă și multe alteaspecte ale filantropiei divine, ca deexemplu: investirea omului cu demnita-tea de stăpân al pământului și naturii în-conjurătoare (Psalmul 8,6); providen_asau purtarea de grijă neîncetată a luiDumnezeu fa_ă de întreaga Sa crea_ie(Psalmul 118, 151; Matei 10, 29; Fap-tele Apostolilor 17, 27; În[elepciunea luiIsus Sirah 11, 16; 15,19; Pilde 20,24 etc.),în general, și fa_ă de om, în special,aceasta având caracterul de permanen_ă.11
Filantropia este în sine o formă decomportare prin care se manifestă bună-tatea oamenilor fa_ă de cei din jurul lor12;ajutoarea din iubire a celor nevoiași. Ter-menul de „filantropia”, după cum scriamși mai sus, nu este în totalitate specific pe-rioadei creștine, ci acest cuvânt este în-tâlnit și în lumea greco – romană păgânăcu în_elesul de „iubirea divinită_ii fa_ă deom”13. În concluzie, Dumnezeu, Care acreat pe to_i, are și grijă de to_i. Dar necheamă și pe noi să avem grijă de copiiiSăi, să avem grijă unii de al_ii. Ne cheamăsă-i fim „colaboratori” în această grijă aLui de noi înșine și de semenii noștri, înaceastă grijă a Lui pentru dezvoltareanoastră. Toată osteneala în zidirea reci-procă e „colaborare” a noastră cu Dum-nezeu: „Căci noi împreună-lucrători cuDumnezeu suntem; voi sunte_i ogorul luiDumnezeu, zidirea lui Dumnezeu” (ICorinteni 3, 9 ). Dumnezeu vrea în defi-

nitiv să creștem în iubirea noastră întreo-laltă. Prin aceasta răspundem solicităriiLui sau împlinim voia Lui. Dar fărăefortul nostru, fără străduin_a noastrăîntr-o slujire reciprocă, fără trăirea într-o efectivă răspundere reciprocă, nu neachităm de răspunderea aceasta fa_ă deDumnezeu. Pr. Vlad – Sergiu SanduParohia Firiteaz
1 Pr. Mihai Vizitiu,  „Bazele Nou –Testamentare ale filantropiei creștine” înAsisten[a social – filantropică și medi-cală organizată de Biserica OrtodoxăRomână în trecut și astăzi, editura Basi-lica, București, 2012, p. 58
2 A se vedea la Pr. Ioan M. Stoian.Dic[ionar religios, Editura Garamond,București, 1994 
3 Teologia darului este exprimată curigoare în scrierile lui Jean-Luc Marion,lucrări ce au fost tipărite de editura Deisisşi traduse, în mare parte, de părintele pro-fesor Ioan Ică jr.
4ÎPS Bartolomeu Anania, Arhiepis-copul Clujului, Cartea deschisă a împă-ră[iei, Editura Institutului Biblic și deMisiune al Bisericii Ortodoxe Române,București, 2005, p. 157
5 Sofronie al Gyulei, Cuvinte desprerugăciune ale părintelui Sofronie (Saha-rov), Cluj-Napoca, 2005, p. 54.
6 Olivier Clément, Introducere la P.Marko Ivan Rupnik, Cuvinte despre om.I. Persoana – Fiinţă a Paştelui, EdituraDeisis, Sibiu, 1997, p. 22.
7 Pr. Ioan G. Coman, Frumuse[ile iu-birii de oameni în spiritualitatea patris-tică, Timișoara, 1988, p.385
8 HRISTODULOS, Arhiepiscop alAtenei și Primat al Greciei, Misiunea so-cială a Bisericii, traducere din limbagreacă de Arhim. Mihail Filimon, Pr.Petru Sidoreac și Protos. Dosoftei Șcheul,Editura Trinitas, Iași, 2000, p. 113
9 Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae,Teologia Dogmatică Ortodoxă, EdituraInstitutului biblic și de Misiune al Biseri-cii Ortodoxe Române, București, 1996,p. 224
10 Pr. prof. dr. D. Stăniloae, TeologiaDogmatică Ortodoxă, p. 225
11 A se vedea, pe larg, la Pr. MihaiVizitiu, Filantropia divină și filantropiaBisericii după Noul Testament, EdituraTrinitas, Iași, 2002, p. 24-40
12 În cartea sa despre bunătatea sufle-tească „Jurnalul fericirii”, scriitorul, pu-blicistul, juristul român și monahulNicolae de la Rohia scria așa: „degeabale-am avea pe toate: inteligen_a, cultura,iste_imea, supra cultura, doctoratele,supra doctoratele, dacă suntem răi, haini,mojici și vulgari, proști și nerozi, doi baninu facem, se duc pe apa sâmbetei și inte-ligen_a și erudi_ia...bunătatea e totul” (Ni-colae Steinhardt, Jurnalul fericirii, edi_ieîngrijită, postfa_ă și note de Virgil Ciomoș,Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2002)
13 A se vedea în acest sens lucrărilelui Max I. Dermontt, Evreii, domnia și is-toria, București, 1997 și Mircea Eliade,Istoria credin[elor și ideilor religioase,Editura Universitară, Chișinău, 1992
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SLUJIRI CHIRIARHALE 
Duminica Rusaliilor la Cate-
drala Arhiepiscopală din AradDuminică, 7 iunie 2020, de Prazni-cul Rusaliilor, numeroși credincioşiarădeni au participat la Sfânta Liturghieoficiată de un sobor de preo_i și diaconiîn fa_a Catedralei Arhiepiscopale ,,Sfân-ta Treime” din Arad în prezen_a Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului.La momentul rânduit, Chiriarhularădean a rostit cuvântul de învă_ătură cutitlul ,,Împărtășirea Sfântului Duh” (pebaza citirilor scripturistice ale praznicu-lui: Fp. Ap. 2; Ioan 7 şi 8), în continuareacelui din duminica premergătoare, pen-tru a sublinia aceea că prazniculPogorârii Sfântului Duh peste uceniciiDomnului cheamă creștinii la unitate,subliniind pe aceea a neamului omenescși legătura Bisericii de pe pământ cu ceadin ceruri. Praznicul însuși face trim-itere la ziua întemeierii Bisericii. Toto-dată, Chiriarhul a amintit învă_ăturaSfin_ilor Părin_i despre familie ca o,,mică biserică” în care trebuie să serespecte aceleași legături dintre părin_i șicopii, la treapta părin_ilor și fiilorduhovnicești. În acest cadru, Înaltpreas-fin_ia Sa face referire la mesajulPreafericitului Părinte Patriarh Daniel,intitulat: Familia creştină – icoană a
iubirii lui Dumnezeu în lume, căruia is-a dat apoi citirea integrală.După săvârșirea Sfintei Liturghii, s-a oficiat o slujbă specială, numită Vecer-nia Rusaliilor, în cadrul căreia au fostrostite șapte rugăciuni şi au fost binecu-vântate frunzele de nuc sau de tei careamintesc simbolic de limbile ca de focprin care s-a arătat harul Duhului Sfântlucrător în ucenicii lui Hristos, trimişide El să binevestească Evanghelia Sa înlimbi diferite, adică la popoare diferite,până la marginile pământului, începândde la Ierusalim.Frunzele de tei sau de nuc se aduc înDuminica Rusaliilor la biserică pentru căau forma unor limbi şi prin aceasta sebinevesteşte bucuria răspândiriiEvangheliei lui Hristos în toată lumeaprin propovăduirea Tainei mântuiriioamenilor în iubirea lui Hristos şi aPreasfintei Treimi.Credincioşii veniţi să se roage laSfânta Liturghie din ziua Rusaliilor aurespectat condiţiile impuse de autorităţiîn starea de alertă în care ne aflăm, insti-tuită pentru a împiedica răspândireanoului coronavirus.

Hramul Catedralei 
Arhiepiscopale din AradDe praznicul Sfintei Treimi care esteşi hramul Catedralei Arhiepiscopale dinArad, Chiriarhul arădean, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, a săvârşit Sfân-ta şi Dumnezeiasca Liturghie în prid-vorul catedralei, înconjurat fiind de unales sobor de preoţi şi diaconi.Chiriarhul arădean, în cuvântul deînvăţătură, a vorbit despre ,,Teologiaicoanei Sfintei Treimi” (în baza citirilorscripturistice ale praznicului: Efes. 5;Matei 18), în lumina hramului catedraleice poartă pe frontispiciu icoana SfinteiTreimi după modelul pictorului Rubliov(Sfântul Andrei Iconograful), cu men_i-unea existen_ei și unui model tradi_ion-al. În acest cadru, Ierarhul a arătat însem-nătatea icoanei în general, cu aceea de acuprinde, după putin_a omenească,măre_ia divină, însă cu darul inspira_iei șiurmând canoanele iconografice,transpun pe credincios în atmosfera deevlavie creștinească. De icoana de refer-in_ă se atașează și pioasă istorie cu tâl-cuirea ce redă planurile ei de desfășuraretâlcuite de cei competen_i, lăsând și cred-incioșilor a în_elege rosturile înalte aletainei – cel istoric, biblic, cel dogmatic,de învă_ătură și simbolic de înăl_are acredinciosului spre frumuse_ile nepieri-

toare. Astfel, în ziua de hram credin-cioșii catedralei, odată mai mult, au prile-jul de a contempla icoana Sfintei Treimispre apropierea de adevărul dumnezei-esc, a subliniat Înaltpreasfin_ia Sa.La sfânta slujbă de hram a participatun număr mare de credincioşi arădeniveniţi din tot oraşul.
Târnosirea bisericii din 
Parohia Luncșoara și 
hirotonie întru preotÎn Duminica întâi după Rusalii (aTuturor Sfin_ilor), 14 iunie 2020, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a poposit în mijloculcredincioşilor din Parohia Luncșoara,Protopopiatul Sebiș, pentru a sfin_i bis-erica parohială.Chiriarhul arădean a fost întâmpinatîn fa_a bisericii de Pr. Beni Ioja, pro-topopul Sebișului, preo_ii din vecinătateși de credincioşii din sat. După sosire,Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit slujba desfinţire a lucrărilor exterioare de reîn-noire a bisericii, după care, a fostsăvârşită Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie. Din sobor au făcut parte Pr.Beni Ioja, protopopul Sebișului, Pr.paroh Cătălin Tulcan, Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial și DiaconulAurelian-Iulian Mo_.La momentul cuvenit, Chiriarhularădean a rostit cuvântul de învăţăturădespre ,,Urmarea Mântuitorului” (pebaza pericopelor scripturistice: Evr. 11;Matei 10 și 19), privind ostenelilesfin_ilor spre mărturie a credin_ei șiexemplul pentru to_i creștinii. Astfel,Biserica din ceruri și cea de pe pământsunt într-o unitate a mărturisirii, asiguratăde Cel ce este Capul Bisericii-ÎnsușiMântuitorul. Ca sfânt lăcaș și Casă a luiDumnezeu, această unitate este ilustratăși de slujba târnosirii cu așezarea Sfin-telor moaște în Sfânta Masă a jertfeiMântuitorului în Sfânta Euharistie, cred-incioșii perindându-se prin Sfântul Altarspre cinstire, înșiși pecetluind comuni-unea în Biserică. Cea dintâi duminicădupă praznicul Rusaliilor este închinatăTuturor Sfin_ilor, în_elegând și cadrulcomuniunii men_ionate.În cadrul Anului omagial al pas-tora_iei părin_ilor și copiilor este de sub-liniat și faptul că comunitatea celor carealcătuiesc Biserica este reprezentată decler și popor, adică din părin_i și fiiduhovnicești. Hirotonia preo_ilor arătândchemarea specială pentru binecu-vântarea și îndrumarea celor ce le sunt îngrijă spirituală., eviden_indu-se înda-toririle fiecărei păr_i spre asigurarea con-tinuită_ii lucrării sfinte, a arătat Înalt-preasfin_ia Sa.Răspunsurile liturgice au fost date degrupul ,,Trifon Lugojan” al CatedraleiArhiepiscopale ,,Sfânta Treime” dinArad, condus de teologul Marinel Roz.În cadrul slujbei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a hirotonit întru preot pediaconul Aurelian-Iulian Mo_ pe seamaParohiei Gurahon_, protopopiatul Sebiș.Tot în cadrul acestei sfinte slujbe noulpreot a fost hirotesit întru duhovnic.La finalul Sfintei Liturghii, Înal-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop a hirote-sit întru iconom stavrofor pe părinteleparoh Cătălin Tulcan, pentru activitateapastoral-misionară desfăşurată în mijloculcredincioşilor pe care îi păstoreşte.La rândul său părintele paroh a aduscuvenitele mulţumiri, întâi de toateBunului Dumnezeu pentru darurilerevărsate, Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, pentrudinstinc_ia oferită, pentru toate binecu-vântările şi pentru toată purtarea de grijă,precum și tuturor credincioşilor impli-caţi, doamnei primar Mihaela Banci,ostenitorilor, binefăcătorilor şi donato-rilor pentru frumoasele lucrări de reno-vare ce s-au săvârşit la sfânta biserică.La final s-a săvârșit slujba de paras-tas pentru Preotul iconom Viorel Coto-cea.

Cu acest prilej, Chiriarhul a vizitat şibiserica din satul Vojdogi, prilej cu carea sfin_it o troi_ă ridicată pentru eroii sat-ului. În acest context, Înaltpreasfin_itulPărinte Timotei, amintind însemnătateajertfei Mântuitorului, în legătura SfinteiCruci, și arătând îndatorirea fiecăruicredincios a urma calea crucii prin jert-fă, a subliniat măre_ia eroismului creștinde care au dat dovadă eroii neamului,care s-au jertfit din dragostea de _ară,de-a lungul veacurilor, pentru apărarea șidemnitatea ei. Tot în acest cadru, Înalt-preasfin_ia Sa a men_ionat aparte jertfaostașilor români din aceste locuri, maiales prin ctitorirea troi_ei acum sfin_ite, înlegătura Centenarului Marii Uniri.
Slujire Arhierească în biserica
parohială Arad-Șega I, la 90

de ani de la punerea pietrei de
temelieÎn Duminica a 2-a după Rusalii (aSfin_ilor Români) 21 iunie 2020, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a săvârşit SfântaLiturghie în biserica cu hramul,,Pogorârea Duhului Sfânt” a ParohieiArad – Şega I, dimpreună cu preo_iiparohiei. Din sobor au făcut parte şiArhid. Dr. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial.Cuvântul de învăţătură rostit de cătreÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei, a fostpus sub titlul ,,Răspuns la chemareasfântă” (pe baza citirilor scripturistice:Rom. 2; Matei 4), acela al celor dintâichema_i la apostolat, adică dat îndată,fără pregetare, în împlinirea voii luiDumnezeu. Citirile duminicale pun înlumină realitatea că însăși firea ome-nească este înclinată spre bine, urmândporuncile dumnezeiești. În virtutea aces-tui fapt to_i cei ce fac parte din Biserica– trupul tainic al Mântuitorului, trebuiesă urmeze calea binelui. Dacă, dumini-ca cea dintâi după Rusalii este închinatătuturor sfin_ilor cinsti_i de Biserică, ceade-a doua prăznuiește pe Sfin_ii Români,bine știind că fiecare popor ce măr-turisește Ortodoxia, sărbătorește în moddeosebit pe cei odrăsli_i din sânul său.Astfel, în cinstire aparte este însuși celamintit în Sfânta Evanghelie, SfântulApostol Andrei, creștinătorul strămoșilornoștri. Istoria Bisericii OrtodoxeRomâne înscrie prin hotărârile de can-onizare a Sfin_ilor Români, mul_ime denume, între care amintim: ierarhi,mucenici, binecredincioși voievozi,cuvioși părin_i și maici, tot atâtea pilde șiîndemnuri pentru virtu_i care au adusînăl_are Bisericii și neamului, a arătatÎnaltpreasfin_ia Sa.Vizita Înaltpreasfin_itului PărinteArhiepiscop Timotei în mijlocul acesteicomunită_i parohiale din municipiu sedatorează și împlinirii în această lună a90 de ani de la punerea pietrei de temeliepentru biserica parohială și a sărbătoririihramului la praznicul ,,Pogorârii Sfân-tului Duh”. În acest context, Chiriarhula men_ionat meritele preo_ilor și credin-cioșilor parohiei de-a lungul timpului.Tot cu acest prilej, Înaltpreasfin_ia Sa amul_umit Părintelui Profesor ConstantinRus, preot slujitor în această parohie,pentru toată activitatea pastoral-mision-ară desfășurată în cadrul parohiei dinanul 1997 până în acest an, când a ieșitla pensie.Părintele paroh Aurel Bonchiş amulţumit Chiriarhului pentru prezenţaşi slujirea Sfintei Liturghii în această bis-erică parohială, la ceas aniversar şi pen-tru binecuvântarea arhierească oferităcredincioşilor prezenţi la sfânta slujbă.

Hramul Catedralei Vechi din
Cetatea AraduluiCu binecuvântarea Înaltpreasfin_itu-lui Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în zilele de 23 și 24 iunie 2020,clericii și credincioșii Parohiei Arad-Centru, Catedrala Veche a Aradului, ausărbătorit hramul bisericii, care este,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

Cu acest prilej, în seara zilei de ajuna sărbătorii, s-a oficiat slujba Priveg-herii: Vecernia cu Litie și Utrenia, dupăcare a avut loc o procesiune, în jurul cat-edralei, cu icoana hramului și o părtici-că din moaștele Sfântului Ioan Boteză-torul, aflate în vistieria catedralei.În diminea_a zilei de sărbătoare, laora 9, s-a oficiat Acatistul Sfântului IoanBotezătorul și slujba Ceasurilor.În continuare, ierarhii arădeni, Înalt-preasfin_itul Părinte Timotei dimpreunăcu Preasfinţitul Părinte Emilian Crişan-ul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, înconjuraţi de un numerossobor de preo_i și diaconi, au săvârșitSfânta Liturghie arhierească, în prezen_aoficialită_ilor locale și a unui mare numărde credincioși.Cuvântul de învăţătură rostit deÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei a fostpus sub titlul ,,Vrednicii grăitoare” (pebaza citirilor scripturistice: Luca 1,Romani 13) pentru istoria creștinătă_iiși de însemnătate pentru cea a BisericiiOrtodoxe Române – vie_ile sfin_ilor zilei:Ioan Botezătorul, Ioan cel Nou de laSuceava și Niceta de Remesiana,mănunchi de virtu_i spre urmare de cătrecredincioși. În Cetatea Aradului și nouaCatedrală continuă tradi_ia de hram, careeste Sfânta Treime. În acest cadru, Chiri-arhul a amintit că este ilustrativ referireala Taina Sfântului Botez, încă de laînceputul săvârșirii în bisericile centrelorepiscopale din Biserica primară, cate-hizarea celor chema_i la încreștinare, cul-tivarea devotamentului fa_ă de credin_amărturisită. Cronica bisericii cu hramul,,Sfântul Ioan Botezătorul”, catedralăistorică arădeană, este o dovadă înaceastă privin_ă, ca atare și reprezentativăpentru credincioși, a subliniat Înalt-preasfin_ia Sa.La finalul Sfinte Liturghii, s-aubinecuvântat prinoasele aduse în cinsteaSfântului Ioan Botezătorul, apoi s-asăvârșit îndătinatul Parastas pentru ctitorii,slujitorii și binefăcătorii Catedralei Vechi.După aceasta, Preasfin_itul PărinteEmilian Crișanul a făcut un excurs înistoria Catedralei Vechi, amintind celedouă date esen_iale, și anume, faptul căanul acesta se împlinesc 155 de ani de latârnosirea catedralei (1865) și 150 de anide la finalizarea tuturor lucrărilor (1870).A fost eviden_iată aici personalitateaproviden_ială a episcopului ProcopieIvașcovici, ctitorul Catedralei Vechi, darși a tuturor colaboratorilor săi. De aseme-nea, făcând o punte de legătură între Cat-edrală și Institutul Teologic, Preasfin_iaSa a amintit de episcopul Ioan Me_ianucare a ctitorit aripa de sud din complex-ul Catedralei, unde a func_ionat InstitutulTeologic între anii 1876-1885. Ierarhul asubliniat și rolul pe care autorită_ile stat-ului din acea vreme l-au avut în constru-irea Catedralei, actualizând din nou bunarela_ie dintre Biserică și institu_iilejude_ene și locale, precum și între Biser-ică și cele două universită_i arădene.La sfârșitul slujbei, PreacucerniculPărinte Traian-Ioan Micoroi, ParohulCatedralei Vechi, a mul_umit celor doiierarhi pentru prezen_a lor la hramul Cat-edralei istorice a Aradului și pentrudeosebita grijă pe care permanent o aratăacestui locaș, slujitorilor și credincioșilorcare se roagă aici. De asemenea, au fostadresate mul_umiri tuturor celor care s-au ostenit pentru organizarea hramului.Hramul Catedralei Vechi s-aîncheiat, în seara aceleași zile, prin TainaSfântului Maslu și Paraclisul SfântuluiIoan Botezătorul.Răspunsurile liturgice la aceste slu-jbe, au fost date de Corul de tineret, diri-jat de conf. univ. dr. Mircea Buta și decântăreţii stranei Catedralei.
Binecuvântare chiriarhală

pentru credincioșii 
din MoneasaÎn Duminica a 3-a după Rusalii,ajunul Sărbătorii Sfin_ilor Apostoli Petru

și Pavel, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului a fostprezent în mijlocul credincioșilor laSchitul monahal din staţiunea Moneasa,Protopopiatul Sebiş, cu prilejul hramu-lui acestui sfânt lăcaș.Chiriarhul arădean a fost întâmpinatîn fa_a bisericii de Pr. Beni Ioja, Pro-topopul Sebișului, vie_uitorii schitului șipelerinii veni_i la sfânta slujbă.Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfântaşi Dumnezeiasca Liturghie în altarul devară. Din sobor au făcut parte: Pr. BeniIoja, Protopopul Sebișului, Protos. DavidIonescu și Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.În cuvântul de învăţătură, Chiri-arhul arădean a vorbit despre ,,Provi-den[a divină” (în baza citirilor scrip-turistice: Rom. 5, Mt. 6), care estelucrarea comună Persoanelor SfinteiTreimi, reprezentând grija lui Dum-nezeu fa_ă de crea_ie în mersul spredesăvârșire. Ea este pusă în luminaînvă_ăturii creștine, în Duminica a 3-adupă Rusalii, în legătura celor ante-rioare privind întemeierea Bisericii șichemarea ei pentru cei ce-o alcătuiesc,îndemnându-i ca pe calea vie_ii să deaprioritate realită_ilor spirituale cărorase adaugă în chip firesc tot binele. Ast-fel, răul nu poate intra în lucrare când înlibertatea dată de Dumnezeu alegereaomenească lucrează cu voin_a dum-nezeiască. Frumuse_ea naturii ceîncadrează așezământul monahal cinstitde pelerini dovedește o dată mai multpe cea a lumii întregi, fiecare vie_uitorîn aceasta trebuind să ostenească laasigurarea acesteia spre biruin_a vie_iiasupra căreia veghează mereu Dum-nezeu, a arătat Înaltpreasfin_ia Sa.
Binecuvântare de lucrări în

Parohia MoneasaÎn după-amiaza zilei, Înaltpreas-fin_itul Părinte Timotei a poposit înmijlocul credincioșilor din Parohia Mon-easa, răspunzând invita_iei părinteluiparoh Gheorghe Breteanu. Cu acestprilej Chiriarhul a binecuvântat lucrărilede renovare executate la biserica paro-hială.După aceasta a săvârșit SlujbaVecerniei în biserica parohială cu hra-mul ,,Sfânta Cuvioasă Paraschiva”.În cuvântul de învă_ătură, Înalt-preasfn_itul Părinte Timotei a vorbitdespre ,,Însușirile Bisericii” mărturisiteîn Simbolul de credin_ă, adică unitatea,sfin_enia, sobornicitatea și apostolici-tatea, fiecare în parte și laolaltă trebuie săstăruiască în conștiin_a creștină spresporirea în via_a duhovnicească, con-tribuind la binele celei obștești. CuvioasaParaschiva, ocrotitoarea sfântului lăcaș,este o pildă călăuzitoare pentru preo_ii șicredincioși, înșiși fiind exemplu pentrupelerinii ce se perindă atât aici cât și laschitul din apropiere, astfel încât râvna șia unora și a altora să aducă prinos demul_umire lui Dumnezeu și cinstire Bis-ericii.La finalul slujbei, Înaltpreasfin_ia Sai-a acordat preotului paroh distinc_iade iconom.
Hramul bisericii –paraclis
arhiepiscopal din Cimitirul

PomenireaÎn ziua de sărbătoare a SfinţilorApostoli Petru şi Pavel, 29 iunie 2020,Chiriarhul arădean s-a aflat în biserica –paraclis arhiepiscopal din CimitirulPomenirea, Municipiul Arad care îi areca ocrotitori pe Sfinţii Apostoli Petru şiPavel.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit Sfânta LiturghieArhierească, împreună cu Pr. IoanPagubă, Pr. Adrian Han_iu de laParohia Vânători, Pr. pensionar DanNicolau, Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial şi Diac. LucianBaba. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Cuvântul de învăţătură rostit de cătreChiriarhul nostru a fost despre ,,Măre_iaapostolatului” (în baza citirilor scriptur-istice ale sărbătorii: II Cor. 11, 12; Matei16) ce privește mărturia despre Mântu-itorul în lume prin via_a, pătimirea șiÎnvierea Sa, pecetluită cu învă_ăturaapar_inătoare descoperirii dumnezeiești.Via_a Sfin_ilor Apostoli însăși adevereștemărturia ce o dau până la jertfirea desine. Cei doi apostoli prăznui_i dau măr-turie în chip înăl_ător prin cele consem-nate în citirile zilei, apostolul pentruSfântul Pavel iar evanghelia pentru Sfân-tul Petru. Istoria bisericească a primelorveacuri după Înăl_area Mântuitorului lacer confirmă cuprinderea întregii lumi decătre propovăduirea Sfin_ilor Apostoliși următorilor lor, întinzându-se mai apoiși în lumea necunoscută până atunci.Cinstirea Sfin_ilor Apostoli are în vederenumărul celor 12 (30 iunie), apoi a celor70 de ucenici (4 ianuarie) și a celor carepentru râvna lor sunt socoti_i întocmai cuapostolii, men_ionând că fiecare dintreaceștia au și zilele proprii de prăznuire încursul anului bisericesc. În contextulacesta, astăzi se vorbește și de un apos-tolat laic sau social având în vedere olucrare extinsă care prin semnifica_ia eise încadrează într-una din însușirile fun-damentale ale Bisericii, adică apostolic-itatea.Biserica Ortodoxă Română a dobân-dit pe drept cinstirea de a avea origineapostolică adeverită de propovăduireaSfântului Ap. Andrei, frate cu ver-hovnicul apostolilor, Sfântul Petru, într-o succesiune istorică luminoasă, prin ier-arhia acesteia, clerul și poporul românbinecredincios de pretutindeni și de tot-deauna, a amintit Înaltpreasfin_ia Sa.Preotul învăţător Ioan Pagubă, sluji-tor la acest paraclis, i-a mul_umit Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pentruprezen_a și slujirea în această biserică, ande an, cu prilejul hramului și tuturorclericilor și credincioșilor prezen_i.În Eparhia Aradului mai multe bis-erici sunt puse sub ocrotirea Sfin_ilorApostoli Petru și Pavel, între careamintim: Andrei Șaguna, Arad – 6Vânători, Bata, Călugăreni, Donceni,Dumbrava, Ineu-Traian, Nadăș, Pân-cota, Sânpetru German, Seliște, Șilin-dia, Tisa, Schitul de la Moneasa.
AGENDA PREASFINRITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Praznicul Rusaliilor la
Mănăstirea FeredeuÎn rostul Praznicului Împărătesc deastăzi fiind, credincioșii care au ales să iacalea Mănăstirii Feredeu s-au pututbucura de Sfânta Liturghie Arhiereascăoficiată de Preasfin_itul Părinte EmilianCrișanul împreună cu un sobor de preo_iși diaconi.Vremea prietenoasă, împreuna-rugăciune, frumuse_ea unui timp petre-cut cu folos, frunze de tei care săamintească de ,,puterea cea de viaţă făcă-toare a Duhului Sfânt”, unirea SfinteiLiturghii cu slujba Vecerniei și Cuvân-tul de învă_ătură în care Preasfin_ia Sa avorbit despre ”Sfântul Duh – Dătătorulde via[ă într-o lume adeseori îndreptatăspre moarte”, precum și bucuria de acânta ”La mul_i ani!” Părintelui Stare_Ilarion, care ieri și-a serbat ocrotitorulspiritual, au făcut ca această zi să fie unanumai bună de purtat cu folos spre ceade mâine și, de ce nu, pe calea spreAcasă.

Cuvântul Ierarhului
Sfântul Duh – Dătătorul

de viaBă într-o lume adeseori
îndreptată spre moarte”Sfânta Evanghelie (Ioan 7,37-53;8,12) și Apostolul Duhul Sfânt ca apa ceavie și în chipul unor limbi de foc.

Astăzi, la 50 de zile după ÎnviereaMântuitorului Iisus Hristos, se încu-nunează calendarul sărbătorilor din Bis-erica Ortodoxă. La 50 de zile dupăieșirea poporului ales din robia egipteanăa primit legea pe muntele Sinai, iar la 50de zile după Învierea Domnului Secoboară harul Sfântului Duh peste Apos-toli. Atunci lege, acum har.Duhul Sfânt, a treia Persoană dinSfânta Treime, nu are chip, nu Se aratăîn formă de om, ci El Se arată fie ca focluminător, cură_itor și încălzitor, fie caapă vie care dă via_ă, deoarece DuhulSfânt nu-L concurează pe Fiul lui Dum-nezeu, ci Îl confirmă și-L comunicăoamenilor, ca Fiul să devină via_a vie_iilor prin împărtășirea cu Sfintele Taineale Bisericii.Duhul Sfânt îi sfin_ește pe fiecaredintre ucenicii Domnului Hristos aduna_ilaolaltă, pentru că El sfin_ește pe fiecareom în parte, dar și persoane adunate încomunitate, pentru a trăi în comuniunede credin_ă și iubire.Duhul Sfânt este Dătător de via[ă,este Duhul libertă[ii, după cum ne spuneSf. Ap. Pavel „acolo unde este DuhulDomnului, acolo este libertate” (I Cor-inteni 3,17), este Duhul unită[ii saual comuniunii, Care adună laolaltăoameni diferi_i, înstrăina_i și singuri, pen-tru ca prin sfin_ire și rodire să ajungăSfin_ii Bisericii.Astăzi ni se descoperă în profunzimeo taină foarte însemnată și înfricoșătoare,aceea că Dumnezeu este cel mai ascultă-tor, săvârșitor, lucrător și smerit.Este Dumnezeul smereniei. Încâtînvă_ăm în Biserică, faptul că primelesemne clare ale prezen_ei și lucrăriiDuhului Sfânt în omul credincios suntsmerenia și pocăin_a.În Sfânta Treime vedem ascultareadesăvârșită. Dumnezeu Fiul ascultă deDumnezeu Tatăl și Se întrupează; Dum-nezeu Duhul Sfânt ascultă de Fiul și Secoboară peste Apostoli și peste oameni,în baza legii iubirii prin jertfă a Fiului luiDumnezeu. Toate sunt organizate într-oiubire smerită.Dacă Duhul Sfânt venea de la Sine,când voia El, nu era Duh Sfânt. Era oricealt duh; doar celelalte duhuri vin haotic,năvălesc, asaltează și ucid. Toate cele-lalte duhuri vin agresiv să anuleze peom, să-l nimicească, să-l înșele.Duhul Sfânt este Duhulascultării, Duhul smereniei și nu vinedecât la capătul unei ascultări împlinite.Fiul și-a împlinit întocmai ascultareaLui. Nu există limită în ascultare și înpogorâre la Dumnezeu. Pogorârea luiDumnezeu spre noi oamenii se face suc-cesiv și în ascultare: întâi Tatăl, apoi Fiulși Duhul Sfânt. Astfel, astăzi esteîmplinirea teologică a în_elegerii tainelordumnezeiești.La Cincizecime, când Duhul SfântSe coboară peste Sfin_ii Apostoli, El con-stituie Biserica lui Hristos, care seextinde apoi prin Botezul oamenilor dinneamuri diferite.Roadele lucrării Duhului Sfânt învia_a oamenilor sunt: „dragostea, bucu-ria, pacea, îndelunga-răbdare, bună-tatea, facerea de bine, credin[a, blân-de[ea, înfrânarea, cură[ia” (Galateni5,22-23). Cultivăm aceste virtu_i în via_anoastră?Cunoaștem că Duhul Sfânt înnoieșteși sfin_ește via_a omului; de aceeamergem la Biserică, de aceea casa, loculunde lucrăm, institu_iile, pământul,lucrurile sunt sfin_ite pentru ca via_anoastră să fie o existen_ă nu numai bio-logică trecătoare, ci și o via_ă spiritualăîn bucuria și slava lui Dumnezeu.În Sfânta Liturghie, precum și întoată slujirea Sfintei Biserici Îl sim_imprezent pe Duhul Sfânt, Care sfin_eștejertfa de pe Sfântul Altar în care se întâl-nesc iubirea, ascultarea și puterea luiDumnezeu.Este necesar ca și noi, care trăim înmeandrele lumii, dar am primit pe Duhul

Sfânt, să fim capabili de iubire sfântă,ascultare de Domnul Iisus Hristos și săavem putere prin harul lui Dumnezeupentru săvârșirea binelui comun”, a spusPreasfin_itul Părinte Emilian Crișan-ul obștei și credincioșilor care astăzi aumers la Mănăstirea Feredeu și tuturorcelor care vor a se părtăși de cuvântcitind într-un moment de tihnă GlasulCetă_ii. ”Cultivăm aceste virtu_i (dragostea,bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bună-tatea, facerea de bine, credin_a, blân-de_ea, înfrânarea, cură_ia) în via_a noas-tră?”, se și ne întreba Preasfin_itul PărinteEmilian Crișanul. Și putem răspunde,fiecare în parte și to_i împreună.Putem răspunde la fel cum astăziprin mâinile ridicate ale ierarhilor și pre-o_ilor de pretutindeni ne-am putut ruga,fiecare din locul în care ne-am aflat,zicând ”Doamne, Cel ce ai trimis pePreasfântul Tău Duh, în ceasul altreilea, Apostolior Tăi, pe Acela Bunule,nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouă,celor ce ne rugăm Ţie…”Să ne întâlnim cu bine în Liturghiade mâine! (sursa:glasulcetă[ii.ro)
Liturghie Arhierească 

la Schitul TămandRânduit este de Biserica noastră, caa doua zi după Rusalii să avem spreprăznuire Sfânta Treime.Timp pentru Dumnezeu și-au făcutși credincioșii care, mul_i frumosînveșmânta_i cu costume populare, astăziau ales să participe la Sfânta Liturghie,la Schitul Tămand. Iar bucuria zilei afost cu atât mai mare cu cât în mijlocullor s-a aflat și Preasfin_itul Părinte Emil-ian Crișanul. Prinos de lumină și har, împreună-rugăciune și o Sfântă LiturghieArhierească așezată astăzi în fa_a SfinteiTreimi –”modelul suprem de iubire,ascultare și dăruire”, după cum avea săsublinieze în cuvântul de învă_ăturăPreasfin_ia Sa.
Sfânta Treime – model de 
iubire, ascultare și dăruire,,După Sărbătoarea Rusaliilorprăznuim Sfânta Treime, adică pe Dum-nezeu-Tatăl, Făcătorul sau Ziditorullumii văzute și nevăzute, Dumnezeu-Fiul, Mântuitorul ei, și pe Dumnezeu-Duhul Sfânt, Sfin_itorul ei.Avem în Vechiul și Noul Testamentfoarte multe argumente cu privire laexisten_a lui Dumnezeu în trei Persoane.Prin arătarea celor trei Îngeri lui Avraamla stejarul din Mamvri, în evenimentulBunei-Vestiri, la Botezul DomnuluiHristos, la Schimbarea la Fa_ă pemuntele Tabor și în alte împrejurări.Învă_ătura despre Sfânta Treime afost formulată la primele două SinoadeEcumenice, Sfin_ii Părin_i alcătuind într-o formă concentrată învă_ătura creștinănumită Crez sau Simbolul de credin[ă.Cele trei Persoane ale Sfintei Treimiau o singură fiin_ă, voin_ă, putere și slavă,o singură dumnezeire, arătată în treiipostasuri, un singur Dumnezeu în treiPersoane.În teologia Bisericii noastre cel maiprofund și bun tâlcuitor, cu privire laînvă_ătura Sfintei Treimi, a fost PărinteleDumitru Stăniloae care, în cartea sa„Despre iubirea Sfintei Treimi”, nedescoperă dumnezeirea și lucrarea smer-ită, iubitoare și plină de putere a luiDumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.Credin_a în Sfânta Treime estetemelia învă_ăturii mântuirii noastre.Ne-am botezat în numele SfinteiTreimi, facem semnul Sfintei Cruci înnumele Sfintei Treimi, așadar dupăîndemnul de la Sfânta Liturghie, „să neiubim unul pe altul, ca într-un gând sămărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfân-tul Duh, Treimea cea de o fiin[ă șinedespăr[ită”, a spus Preasfin_itulPărinte Emilian Crișanul.8 iunie 2020 – Ziua lui Dumnezeu,frumos, în tihnă și cu bucuria timpuluipetrecut cu folos, sărbătorită la Schitul

Tămand. Un loc pe care maicile cu grijăl-au transformat într-un col_ de rai și deunde, astăzi, Ierarhul înconjurat de pre-o_i, diaconi și bucuroși credincioși auînăl_at frumos gând de mul_umire pentrutoate binefacerile primite de la Dum-nezeu. (sursa:glasulcetă[ii.ro)
Liturghie Arhierească, 

hirotonie și instalare de preot
în Parohia Sântana IICu voia și ajutorul lui Dumnezeu,astăzi ne-a fost dat a ajunge să nebucurăm de Duminica întâi dupăRusalii. Duminica în care Bisericaprăznuiește roadele Duhului Sfânt: To_iSfin_ii, știu_i sau neștiu_i, iar nouă, tutur-or, ne arată rostul și chemarea. Rostulvenirii Sfântului Duh în lume, sfin_ireaoamenilor, și sfin_enia, starea spre caresuntem cu to_ii chema_i. Iar ei, To_iSfin_ii, trecu_i în calendar sau nu, suntdovada incontestabilă că se poate.Și avem, din vie_ile lor, exemple căa fi ceea ce trebuie în locul și timpul tăupoate fi o cale spre sfin_enie. Asta pen-tru că avem în rândul lor medici (doar cel-am sărbătorit pe Sfântul Luca alCrimeei, nu?), avem ierarhi (chiar nudeparte de noi, în Cetatea Ineului, îlavem de Sfântul Sava Brancovici), avemsenatori (Sfântul Dionise Erhan, singu-rul român canonizat în Anul Centenaru-lui), avem militari, copii, oameni sim-pli… și avem sfin_ii închisorilor. AvemSfin_i, știu_i și neștiu_i, candele veșnicaprinse menite a lumina lumii, căci cumar putea ”o cetate aflată pe vârf de muntesă se ascundă”?Așadar, ”Este posibilă sfin[irea vie[iinoastre prin Duhul Sfânt, chiar în lumeade astăzi”, după cum avea să afirme înCuvântul de învă_ătură, rostit în ParohiaSântana II, Preasfin_itul Părinte EmilianCrișanul.Bucurie aparte, astăzi, în comuni-tatea din Sântana. Liturghiile la carecredincioșii unei comunită_i așezate peCalea cea bună pot participa sunt multe,poate chiar și cele Arhierești, însă ocazi-ile de a se face părtași unor Liturghii încare au loc hirotonii de preo_i pot fi celmult câteva într-o via_ă, cu atât mai multcu cât ne referim la cea a celui careurmează să slujească Altarului parohieidin care faci parte. Sărbătoare, așadar, cuatât mai mare astăzi în Parohia SântanaII, cu cât în Duminica Tuturor Sfin_ilorl-au avut în mijlocul lor pe Ierarhularădean care le-a hirotonit întru preo_ieși instalat preot pe seama bisericii cuhramul ”Sfânta Treime” pe părinteleAdrian Ioan Crainic, care vreme deaproape zece ani a slujit din treapta dediacon, alături de Părintele Ioan Crainic,tatăl său, în aceeași biserică.A fost hirotonit, a fost instalat capreot paroh, iar credincioșii au cântat:”Vrednic este!”

Cuvântul Ierarhului
Este posibilă sfinBirea vieBii
noastre prin Duhul Sfânt –

chiar în lumea de astăzi”Așezarea de către părin_ii Bisericiia Duminicii Tuturor Sfin[ilor imediatdupă Duminica Pogorârii Duhului
Sfânt, arată că rostul sau sensul veniriiSfântului Duh în lume este constituireaBisericii și sfin_irea oamenilor.De asemenea, Biserica a rânduitaceastă sărbătoare numită Duminica
Tuturor Sfin[ilor pentru a arăta legăturadintre sfinSii cunoscuSi și necunoscuSi.Biserica a înscris mul_i sfin_i în calen-darul ei, însă mai există o mul_ime desfin_i necunoscu_i, care nu sunt în modoficial canoniza_i de Biserică, dar suntcunoscu_i de Dumnezeu. Sfin_ii sunt pri-etenii și casnicii lui Dumnezeu.Așadar, Pogorârea Duhului Sfânt înlumea căzută în păcat are ca scop ridi-carea oamenilor la via_a de sfin_enie,spre a fi asemenea Fiului lui DumnezeuCare S-a făcut Om, pentru ca oamenii sădevină fii ai lui Dumnezeu după har.

Cunoaștem mai multe cete sau cat-egorii de sfin_i: Apostoli, Prooroci sauÎnvă[ători, Mărturisitori, Mucenici, Ier-arhi și Cuvioși. În fruntea cetelor de sfin_ise află Preasfânta Născătoare de Dum-nezeu și Pururea Fecioară Maria.Deși pomenim în fiecare zi unul saumai mul_i sfin_i, totuși acești sfin_i nu seaflă în izolare, ci în comuniune și con-lucrare, fiind uni_i prin același har șiaceeași credin_ă în Domnul Hristos, deșisunt diferi_i ca vârstă, timp și loc în careau trăit, ca neam, ca gen și ca rang însocietate.Sfin_enia este iubirea desăvârșită deDumnezeu și de oameni și se dobândeșteprin intensitatea maximă a trăirii dragosteicreștine și a tuturor valen_elor ei.Condi_iile de fond pe care o per-soană trebuie să le îndeplinească spre afi așezată în rândul sfin_ilor sunt: 1. orto-doxia credin_ei; 2. sfin_enia vie_ii(proslăvirea lui de către Dumnezeu prindiverse daruri); 3. fapte minunate și cin-stirea în evlavia populară.Când Dumnezeu ne spune: „Fi_isfin_i, pentru că Eu sunt Sfânt” (I Petru1,16), nu S-a adresat doar ucenicilor Săisau celor care aveau să devină mărtur-isitori sau cuvioși, ci S-a adresat tuturor,pentru că sfin_enia este o voca_ie a tutur-or oamenilor indiferent de rasă, de neam,de pregătire intelectuală, de pozi_iesocială, ori de activitatea pe care o des-fășurăm fiecare în societate. Prin TainaBotezului, to_i creștinii sunt chema_i lasfin_enie, devenind o făptură nouă ceparticipă la sfin_enia lui Hristos.Cum să fim și noi sfin_i într-o lumeprecum este aceasta în care trăim? Să nucrede_i că Dumnezeu ne cere numaid-ecât extraordinarul: să ne dăm via_ainutil, să ne prăpădim tinere_ea fără rost,să ne îmbolnăvim cu post exagerat ori săne claustrăm în forme extreme deasceză!După cum observăm, Dumnezeuîngăduie și binecuvintează căsătoria,ducând o via_ă normală în cadrul căsni-ciei legiuite, însă ca buni părin_i și copii.Și aceasta se cheamă sfin_enie pentruoamenii din societate.To_i putem ajunge sfin_i dacă neluăm în serios rolul de creștini purtătoriai Duhului lui Dumnezeu, și cu rugăci-une, cu postire, cu spovedanie, cudragoste și pocăin_ă ne sfin_im via_a și nurămânem în păcatele noastre, ci neridicăm și ne luptăm ca să ne cură_imprin harul Duhului Sfânt și să ne sfin_im.Duhul Sfânt a transformat oameniipăcătoși, prigonitori și atei în oameni sfin_i,mucenici și mărturisitori. Cât de minunatăeste lucrarea Duhului Sfânt în via_asfin_ilor! Ei sunt cartea vie a prezen_ei șilucrării lui Dumnezeu în lume.Cinstindu-i pe sfin_i, noi Îl cinstim înmod indirect pe Dumnezeu (după cummărturisim că, „Minunat este Dumnezeuîntre Sfin[ii Săi”), Care a dat acestoraharul Său, ca prin ajutorul Lui șiostenelile lor să devină persoane bine-plăcute Sfintei Treimi.Sf. Ioan Gură de Aur aducea mereuîn fa_a credincioșilor chipuri ale sfin_ilor,îndemnându-i să le urmeze pilda, căci,zicea el, cel mai bun mod de a-i cinsti pesfin_i este imitarea lor. Fericitul Augustinne spune: „Dacă-i iubim pe sfin[i, să-iimităm”. Să le cerem sfin_ilor să mijlo-cească pentru noi înaintea lui Dum-nezeu”, a fost cuvântul și îndemnulPreasfin_itului Părinte Emilian Crișanul.14 iunie 2020, Prima Duminicădupă Rusalii, cea a Tuturor Sfin_ilor, înParohia Sântana II. Ziua în care unPărinte a fost așezat spre slujire credin-cioșilor, un Ierarh ne-a încredin_atcă ”sfin[enia este o voca[ie a tuturoroamenilor indiferent de rasă, de neam,de pregătire intelectuală, de pozi[iesocială, ori de activitatea pe care o des-fășurăm fiecare în societate”, și un timpcu folos petrecut prăznuind To_i Sfin_ii,prietenii Lui Dumnezeu, și cântând:Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6”Cu sângele Mucenicilor Tăi, celordin toată lumea, ca și cu porfiră și visonBiserica Ta fiind împodobită, printr-înșiistrigă către Tine, Hristoase Dum-nezeule: poporului Tău trimite-iîndurările Tale, pace obștii Taledăruiește și sufletelor noastre maremilă” (Troparul Tuturor Sfin_ilor)(sursa:glasulcetă[ii.ro)
PS Părinte Emilian Crișanul a
sfinBit biserica din ComăneștiÎn cea de a treia Duminică dupăRusalii, prin Evanghelia rânduită sprecitire, ni se descoperă ceea ce ne _inedeparte de voca_ia noastră: Grijilevie[ii.Aflat în mijlocul comunită_ii dinFilia Comănești a Parohiei Agrișul Micdin Protopopiatul Ineu, Arad, Preas-fin_itul Părinte Emilian Crișanul aașezat la sufletele credincioșilor unmesaj pe cât de simplu pe atât decuprinzător și pătrunzător: ”Omuldevine ceea ce caută: lumină sauîntuneric”.Și vorbind despre grijile vie_ii, cred-incioșii aduna_i în jurul Bisericii cu hra-mul ”Buna Vestire” au făcut dovadapurtării lor spre lumină atât prin partici-parea la Sfânta Liturghie Arhierească,cât și prin cărămizile faptelor buneașezate în ultima vreme la lucrările șicatapeteasma care astăzi au fost sfin_itede Ierarhul arădean. Au făcut dovadapurtării pașilor spre lumină și s-aupărtășit de bucuria hirotesiei părinteluiparoh ca iconom stavrofor.

Cuvântul Ierarhului
Omul devine ceea ce caută: 

lumină sau întuneric”Textul Evangheliei din Duminica a3-a după Rusalii (Matei 6, 22-33)cuprinde multe învă_ături folositoarepentru via_ă, care trebuiesc în_elese înmodul arătat de Mântuitorul nostru IisusHristos.Aceste învă_ături: „Luminătorultrupului este ochiul, lumina și întunericuldin conștiin[a omului, slujirea lui Dum-nezeu, grija fa[ă de suflet și apoi detrup, căutarea mai întâi a Împără[iei luiDumnezeu”, ne arată sensul adevărat alvie_ii creștine și modul în care trebuie sătrăim via_a ca oameni liberi din punct devedere spiritual.Domnul Iisus Hristos ne îndeamnăsă avem conștiin_a curată, privirea lumi-noasă și gândirea în_eleaptă pentru cavia_a noastră trăită în legătura cu Dum-nezeu să aibă sens și importan_ă. El nune îndeamnă la lene și nelucrare, ci maiîntâi să ne îngrijim de sufletul nemuritorși apoi de cele necesare vie_ii trupuluitrecător. Adică să nu reducem via_anoastră doar la aspectul ei biologic,material și trecător: „Căuta[i mai
întâi Împără[ia lui Dumnezeu și drep-
tatea Lui, și toate celelalte vi se vor
adăuga vouă!”Nu vrea Dumnezeu să ne spună cănu trebuie să ne îngrijim de mâncare, debunurile materiale și de îmbrăcăminte, cine interzice să ne facem din acestea mici„dumnezei”, care să se substituie ade-văratului Dumnezeu în sufletele noastre.Dumnezeu se vrea prezent permanentîn sufletul și preocupările noastre. Deaceea S-a întrupat, a murit și a Înviat a
treia zi, pentru că acesta este termenulluminii, având o întreită strălucire: Tatăl,Fiul și Duhul Sfânt. La această lumină neinvită Hristos Domnul astăzi. Săcăutăm Lumina, fiindcă ea ne facedrep_i, în_elep_i și frumoși și fără de grijă:„Lua[i seama la crinii câmpului cum
cresc”. Cât de rușinos ar fi pentru noi,oamenii, să fim mai pu_in și maineîn_elep_i decât un crin căutător delumină și decât o pasăre care zboarănumai în lumină!„Dumnezeu este Lumină”, iaresen_a ultimă a tuturor lucrurilor estelumina. Să trăim via_a în lumina și

iubirea Lui!”, a fost îndemnul părintescal Preasfin_itului Emilian Crișanul.(sursa:glasulcetă[ii.ro)
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Parastas pentru eroi în biserici
arădene Joi, 4 iunie 2020, în bisericile ară-dene au fost pomeniţi în cadrul SfinteiLiturghii, eroii, soldaţii, luptătorii, diplo-maţii români şi toţi cei care au contribuitla realizarea României Mari la nivelnaţional, între anii 1916-1918, şirecunoaşterea acesteia pe plan inter-naţional, în special prin Tratatul de laTrianon din 4 iunie 1920.Chiriarhul arădean, Înaltpreasfinţit-ul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului a participat la Sfânta Liturghieşi a săvârşit slujba Parastasului pentrueroii amintiţi mai sus, la CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Saa evocat contribuţia acestora la realizareaRomâniei Mari.În Catedrala Veche din Arad, Sluj-ba Parastasului pentru eroi a fostsăvârşită de către Părintele Prof. CristinelIoja, Decanul Facultăţii de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad,dimpreună cu Arhid. Tiberiu Ardelean,inspector eparhial.

Instalarea noului preot în Pa-
rohia GroșeniPraznicul Cincizecimii a constituitpentru credincioșii parohiei Groșeni,Protopopiatul Ineu, un prilej de marebucurie duhovnicească și un momentpastoral de o importan_ă aparte, prile-juit de instalarea noului păstor de sufle-te pentru această parohie, părinteleRadu Sas. Începând cu orele 15:00, laaltarul de vară al bisericii parohiale,situat pe amplasamentul fostei bisericiparohiale, Prea Onoratul Părinte Pro-topop Adrian Zaha împreună cu unsobor de preo_i și în prezen_a autori-tă_ilor locale dar și a unui număr marede credincioși din parohia Groșeni pre-cum și din parohia Agrișu Mic, fostaparohie a părintelui Radu Sas, s-a ofi-ciat Paraclisul Maicii Domnului. Dupăotpustul Paraclisului a avut loc oficiulde instalare. Părintele protopop a înmâ-nat părintelui Radu Sas SfântaEvanghelie, Sfânta Cruce și cheile bis-ericii, înso_ind fiecare din aceste gesturisimbolice cu un cuvânt adecvat princare a subliniat legătura dintre acestetrei lucruri amintite și lucrarea de pas-tora_ie a unui preot în parohia încred-in_ată. La finalul cuvântului de învă_ă-tură, părintele protopop l-a felicitat penoul păstor al parohiei Groșeni și i-aîndemnat pe credincioșii parohiei să-lprimească cu bucurie pe noul lor păs-tor si să-l sprijine în toate lucrările pecare le va întreprinde pentru bunulmers al parohiei, amintind de activi-tatea rodnică pe plan administrativ șipastoral realizată de părintele Radu Sasîn fosta parohie.În cuvântul său noul preot paroh aadus mul_umire lui Dumnezeu pentrubinecuvântările revărsate, Înaltpreas-fin_itului Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului pentru încrederea acordată,părintelui protopop pentru sprijinul ofer-it, preo_ilor participan_i, autorită_ilorlocale și credincioșilor care au venit înnumăr mare.

SfinBire de altar de vară la bi-
serica din CicirFamilia Istrate Dan și Corina dinMândruloc, comuna Vladimirescu, adonat, zilele trecute, o terasă acoperită –Filigorie, pentru Biserica Ortodoxă dinCicir, păstorită de preotul paroh TodorMureșan.Filigoria a fost sfin_ită duminică, înziua de Rusalii, 07.06.2020, și a fostconstruită cu sprijinul familiei Istrate –Dan și Corina, în contextul actual al pan-

demiei pentru ca slujbele religioase să sedesfășoare în aer liber, conformnormelor impuse de autorită_i.Domnul Dan Istrate ne-a declarat:„Am făcut acest gest pentru ca enoriașiiBisericii Ortodoxe din Cicir să poatăparticipa la Sfânta Liturghie de duminicăși alte slujbe bisericești – botez, cununii,parastas”.Familia Istrate Dan și Corina estecunosută în comuna Vladimirescu șisatele apar_inătoare – Mândruloc, Cicir,Horia, pentru actele de caritate făcute, îndecursul anilor, pentru biserică și comu-nitate.
Parohia Sebiș II în 

conlucrare cu Crucea Roșie
oferă mângâiere celor 

neajutoraBiParohia Ortodoxă Română SebișII, la ini_iativa Pr. Paroh Cătălin Rus încolaborare cu Filiala arădeană CruceaRoșie a întreprins joi, 11 iunie 2020,sub auspiciile marelui praznic alRusaliilor, un bogat act de milostenieîn rândul credincioșilor din orașulSebiș, cu o situa_ie materială pre-cară.Pr. Cătălin Rus alături de Dr.Samuel Dragoș, doamna asistentămedicală Violeta Stein și domnul asis-tent medical Daniel Dragoș au împăr_itzeci de pachete cu alimente, produse deigienă, haine și jucării unor familiinevoiașe, care au primit o mângâieresufletească de la Dumnezeu prinoameni de bine, mai ales în aceastăperioadă în care omul trebuie să vadăcă Dumnezeu întotdeauna întinde omână de sprijin și nu-l lasă să cadă îndeznădejde.
Slujbă de pomenire pentru

poetul naBional 
Mihai EminescuLuni, 15 iunie 2020, când seîmplinesc 131 de ani de la trecerea laDomnul a poetului na_ional Mihai Emi-nescu, după Sfânta Liturghie oficiată înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, împreună cu Părintele SimionMladin, eclasiarhul catedralei, a săvârşito slujbă de pomenire pentru marele nos-tru poet.La finalul acesteia, Chiriarhularădean a vorbit despre importanţacomemorării a 131 de ani de la trecereapoetului naţional la cele veşnice şi con-tribuţia adusă de acesta la îmbogăţirealimbii noastre literare, de asemenea, ladezvoltarea terminologiei ştiinţificeromâneşti, ca om de cultură şi ştiinţă,politolog de larg orizont, studiat şi apre-ciat de cercetători şi specialişti înmaterie. ***Poetul Mihai Eminescu a trecut lacele veșnice în data de 15 iunie 1889, înBucurești. Două zile mai târziu, Emi-nescu a fost înmormântat la umbra unuitei din cimitirul Bellu din Capitală. Afost ales post-mortem (28 octombrie1948) membru al Academiei Române.

Examen de Capacitate
PreoBească în Arhiepiscopia

AraduluiSub conducerea Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, pe parcursul a două zile, 16-17 iunie 2020, la Centrul eparhial, s-adesfăşurat sesiunea de vară a exam-enului de Capacitate preoţească pentruabsolvenţii de facultate şi master ai Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” din Arad, fii duhovniceşti aiArhiepiscopiei Aradului, doritori sădevină slujitori ai sfintelor altare. Aceş-tia au susţinut proba scrisă şi probaorală, în sala de şedinţe a CentruluiEparhial.La examen s-au înscris şi au partic-ipat un număr de 10 candidaţi. Comisiade examinare, compusă din părinţi pro-fesori de specialitate şi părinţi consilieride la Centrul eparhial, a fost prezidată de

Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, iar Vicepreşedinte alComisiei de examinare a fost Preas-finţitul Părinte Emilian Crişanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Din comisia de examinare au făcut parteși Pr.prof.univ.dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultă_ii de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” și Pr. Pompiliu Gavra, Direc-torul Seminarului Teologic Ortodox dinArad.În deschiderea sesiunii Înaltpreas-finţia Sa, după ce a arătat importanţaacestui examen, care are drept scop eval-uarea cunoştinţelor de specialitate, dar şicercetarea devoţiunii sau chemării pre-oţeşti, i-a binecuvântat pe candidaţi şile-a urat mult succes.Examenul a debutat cu susţinereaexamenului scris, în cadrul căruia, can-didaţilor li s-au evaluat cunoştinţele dindomeniul administrativ-bisericesc, dreptcanonic şi legislaţie, pastoral – mision-ar şi social, catehetic, mass – media şiactivităţi cu tineretul, economic – finan-ciar şi patrimonial. Apoi, în cea de-adoua zi, miercuri, a avut loc proba prac-tică. Această probă a constat din exam-inarea cunoştinţelor de tipic şi liturgică,muzică bisericească, omiletică şi cate-hetică.Prin acest mod se realizează o depar-tajare a absolvenţilor care devin candi-daţi pentru parohiile din eparhia noastră.Candidaţilor, înainte de începereaexamenului, li s-a citit și adus la cunoșt-in_ă prevederile din hotărârea SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române cunr. 10.079/29 octombrie 2018 privindvalabilitatea examenului de capacitatepreoţească, pentru cei care au obţinutcel puţin media 9.00 să fie de 2 ani (iarpentru cei care au obţinut media sub9.00 este de 1 an, cf. prevederilorhotărârilor Sfântului Sinod nr.1199 din9 iulie 2008, nr.567/2017 și nr.7.764 /2013 ), timp în care vor putea participala concursurile de ocupare a unui postclerical.După încheierea sesiunii de exa-men, în temeiul notelor şi medieiobţinute, toţi candidaţii au fost declar-aţi promovaţi. Aceştia vor avea drep-tul să candideze la ocuparea unui postclerical în cadrul ArhiepiscopieiAradului.La final, Preasfin_itul PărinteEmilian Crișanul i-a felicitat pe absol-ven_i și le-a urat mult succes pe maideparte. De asemenea, Ierarhul le-aoferit mai multe îndrumări despre ceeace înseamnă misiunea și responsabil-itatea slujirii preo_ești în vremurilenoastre.Organizarea probelor din ambelezile s-a făcut în deplină concordan_ă cuprevederile stării de alertă, candida_iiau fost așeza_i la distan_a de siguran_ăși au purtat măști de protec_ie.
Instalare de preot în Parohia

GurahonBDuminica a doua după Rusalii aconstituit pentru credincioșii parohieiGurahon_, Protopopiatul Sebiș, unprilej de mare bucurie duhovniceascăși un moment pastoral de o importan_ăaparte, prilejuit de instalarea nouluipăstor de suflete în această parohie, apărintelui Iulian Mo_.După terminareaSfintei Liturghii, din binecuvântareaÎnaltpreasfin_itului Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscop al Aradului,Preaonoratul părinte protopop BeniIoja i-a înmânat noului preot sim-bolurile și totodată fundamentele mis-iunii preo_ești: Sfânta Evanghelie,Sfânta Cruce precum și cheia bisericii,cu îndemnul de a sluji cu timp și fărătimp în mijlocul credincioșilor ce i s-auîncredin_at spre păstorire. Părintele pro-topop a precizat de asemenea că totastăzi Biserica Ortodoxă îl sărbătoreștepe Sfântul Mucenic Iulian din Tars , peaceastă cale aducându-i noului preotparoh urări cu ocazia zilei numelui și

totodată subliniind frumoasa misiunede propovăduitor al Evangheliei luiHristos. Preaonoratul Părinte Protopopa adus aminte și de părintele Ic.Stavr.Crăciun Dorel Mo_, tatăl noului preotparoh, ctitorul bisericii din Gurahon_,fost membru în Adunarea Eparhială șiales în Adunarea Na_ională Bis-ericească, coordonator al CerculuiMisionar Gurahon_, care a păstorit Bis-erica din Gurahon_ timp de 30 de ani.Un emo_ionant cuvânt a rostit și părin-tele Cristian Bacoș, fiu al satului Gura-hon_, de la Parohia Hălmagiu care princuvântul său a urat succes noului preotparoh. La final, noul preot al ParohieiGurahon_, Iulian Mo_, a mul_umitBunului Dumnezeu pentru toatedarurile revărsate asupra sa, Înalt-preasfin_itului Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, pen-tru încrederea și sus_inerea acordată,părintelui protopop pentru frumosulcuvânt și pentru tot sprijinul acordat,părintelui Bacoș Cristian pentruemo_ionantul cuvânt și familiei, evi-den_iind că aplecarea sa spre Teologieşi spre Sfânta Taină a Preoţiei estelegată de tatăl său, un mare iubitor alBisericii şi al misiunii de preot. Nu înultimul rând părintele paroh a adusmul_umiri tuturor credincioșilor paro-hiei Gurahon_ pentru sus_inerea șidragostea dovedită.
Arhiepiscopul Aradului 

a sfinBit Drapelul NaBional în
Catedrala Arhiepiscopală din

AradChiriarhul arădean, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, a sfinţitvineri, 26 iunie, Drapelul Naţional înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad. În Cetatea Aradu-lui, în seara zilei de 25 iunie, DrapelulNaţional arborat în faţa PalatuluiAdministrativ a fost coborât de pecatarg, împăturat şi condus de cătregarda portdrapel în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” ,unde a rămas peste noapte.În dimineaţa zilei de 26 iunie, s-aoficiat slujba de sfinţire a drapeluluide către Întâistătătorul Eparhiei noas-tre, Înaltpreasfin_itul Părinte Timotei.La sfârşitul slujbei, Înaltpreasfin_itulTimotei a rostit o alocuţiune în carea vorbit despre rolul Drapelului înviaţa ţării şi a Bisericii, şi a subliniatlegătura între cele trei culori aleDrapelului şi cele trei virtuţi teologice:credinţa, nădejdea şi dragostea, şibinecuvântat în Catedrala Arhiepis-copală din central oraşului, ea însăşipusă sub ocrotirea Sfintei Treimi, şicare consolidează unitatea noastrănaţională şi demnitatea poporuluiromân. Totodată, Înaltpreasfinţia Sa atălmăcit conţinutul rugăciunii pre-văzute pentru această sărbătoare.La sfârşitul ceremoniei religioasedrapelul a fost înmânat comandatuluigărzii portdrapel care l-a dus la locul dearborare.După aceasta, în faţa primăriei s-adesfăşurat ceremonialul militar şi reli-gios de arborare a drapelului. ÎPS Tim-otei a rostit rugăciunea de binecuvântare,a binecuvântat cu crucea drapelul, l-asărutat, după care l-au sărutat domnulprefect Gheorghe Stoian și comandantulgarnizoanei.Semnifica_ia Zilei Drapelului a fostprezentată de domnul muzeograf Bog-dan Ivașcu din cadrul ComplexuluiMuzeal Arad. Discursuri legate de acesteveniment au rostit şi oficialităţileprezente.După aceasta, potrivit ceremonialu-lui de sfinţire a Drapelului României,Drapelul a fost înălţat pe catarg în acor-durile imnului naţional.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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Joi, 4 iunie – Chiriarhul arădeanși-a sărbătorit ziua de naștere. A parti-cipat la Sfânta Liturghie la CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad. La sfârșit a săvârşit slujba Paras-tasului pentru eroii, soldaţii, luptătorii,diplomaţii români şi toţi cei care aucontribuit la realizarea României Marila nivel naţional, între anii 1916-1918,şi recunoaşterea acesteia pe plan inter-naţional, în special prin Tratatul de laTrianon din 4 iunie 1920. Cu acest pri-lej, Înaltpreasfinţia Sa a evocat contri-buţia acestora la realizarea RomânieiMari.Duminică, 7 iunie – de PrazniculRusaliilor a săvârşit Sfânta Liturghie înCatedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Trei-me” din Arad, predica având ca temă,,Împărtășirea Sfântului Duh”, (Fp. Ap.2; Ioan 7 și 8). După săvârșirea SfinteiLiturghii, s-a oficiat o slujbă specială,numită Vecernia Rusaliilor, în cadrulcăreia au fost rostite șapte rugăciuni şiau fost binecuvântate frunzele de nucsau de tei care amintesc simbolic delimbile ca de foc prin care s-a arătatharul Duhului Sfânt lucrător în uceniciilui Hristos, trimişi de El să bineves-tească Evanghelia Sa în limbi diferite,adică la popoare diferite, până la mar-ginile pământului, începând de la Ieru-salim.

Luni, 8 iunie – de Praznicul SfinteiTreimi, Chiriarhul arădean, a săvârşitSfânta Liturghie în Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad, pre-dica având ca temă ,,Teologia icoaneiSfintei Treimi” (cf.:Efes. 5; Matei 18), înlumina hramului catedralei ce poartăpe frontispiciu icoana Sfintei Treimidupă modelul pictorului Rubliov(Sfân-tul Andrei Iconograful).MarSi, 9 iunie – A participat laceremonia de acordare a Medaliei

Universităţii „Aurel Vlaicu” şi a Diplo-mei de Excelenţă, Preasfinţitului Dr.Habilit. Emilian Crişanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, însemn de apreciere pentru contribuţiaadusă la dezvoltarea culturii teologice-istorice în învăţământul universitarromânesc. Înaltpreasfin_itul Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, încuvântul său a apreciat importanţa eve-nimentului pentru Biserică şi pentruprestigiul Teologiei în Universitate, pre-cum şi contribuţia academică a celuiomagiat.Duminică, 14 iunie – A  binecu-vântat şi sfinţit lucrările săvârşite laBiserica Parohiei Luncșoara, Protopo-piatul Sebiș. A slujit Sfânta Liturghie înbiserica parohială, predica fiind pusăsub titlul ,,Urmarea Mântuitorului” (cf.Evrei 11; Matei 10 și 19). A hiroto-nit întru preot pe diaconul Aurelian-Iulian Mo_ pe seama Parohiei Gura-hon_, Protopopiatul Sebiș. Tot în cadrulacestei sfinte slujbe noul preot a fosthirotesit întru duhovnic. La finalul Sfin-tei Liturghii, a hirotesit întru iconomstavrofor pe părintele paroh Cătălin Tul-can, pentru activitatea pastoral-misio-nară desfăşurată în mijlocul credin-cioşilor pe care îi păstoreşte. La final s-asăvârșit slujba de parastas pentru Preo-tul iconom Viorel Cotocea. Cu acest

prilej, Chiriarhul a vizitat şi biserica dinsatul Vojdogi, prilej cu care a sfin_it otroi_ă ridicată pentru eroii satului.Luni, 15 iunie – A participat laSfânta Liturghie oficiată în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, apoi  a săvârşit o slujbă de pome-nire la împlinirea a 131 de ani de la tre-cerea la Domnul a poetului na_ionalMihai Eminescu. MarSi-Miercuri, 16-17  iunie – Aprezidat examenul de Capacitatepreoţească pentru absolvenţii de facul-tate şi master ai Facultăţii de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad,fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Ara-dului. Aceştia au susţinut proba scrisă şiproba orală, în sala de şedinţe a Cen-trului Eparhial.Duminică, 21 iunie – A slujit Sfân-ta Liturghie în biserica cu hramul„Pogorârea Sfântului Duh” a ParohieiArad-Șega I, predica fiind pusă sub tit-lul ,,Răspuns la chemarea sfântă” (cf.Rom 2 și Matei 4).Miercuri, 24 iunie – A slujit SfântaLiturghie în Catedrala istorică cu hra-mul „Sf. Ioan Botezătorul”, predicaavând ca titlu ,,Vrednicii grăitoare” (cf.Luca 1; Romani 13). La finalul SfinteLiturghii, a binecuvântat prinoaseleaduse în cinstea Sfântului Ioan Botez-ătorul, apoi a săvârșit îndătinatul Paras-

tas pentru ctitorii, slujitorii și binef-ăcătorii Catedralei Vechi.Vineri 26 iunie – A  oficiat slujbade binecuvântare a Drapelului na_ional,de ziua acestuia, _inând o alocu_iune laCatedrală. La sfârşitul ceremoniei reli-gioase drapelul a fost înmânat coman-datului gărzii portdrapel care l-a dus lalocul de arborare.Duminică, 28 iunie –A slujit Sfân-ta Liturghie de hram la Schitul Monea-sa, Protopopiatul Sebiș,  predica fiindpusă sub titlu ,,Providen[a divină” (cf.Rom. 5; Mt. 6). În după-amiaza zilei,Chiriarhul arădean a binecuvântatlucrările executate la biserica din Paro-hia Moneasa. După aceasta a săvârșitSlujba Vecerniei în biserica parohială cuhramul ,,Sfânta Cuvioasă Paraschiva”,rostind un cuvânt de învă_ătură despre,,Însușirile Bisericii” mărturisite în Sim-bolul de credin_ă. La finalul slujbei, aacordat preotului paroh Gheorghe Bre-teanu distinc_ia de iconom.Luni, 29 iunie – A slujit SfântaLiturghie în Paraclisul arhiepiscopal dinCimitirul Pomenirea, Municipiul Aradcare îi are ca ocrotitori pe Sfinţii Apos-toli Petru şi Pavel. Predica a fost pusăsub titlu ,,Măre[ia apostolatului” (cf. IICor. 11, 12; Mt. 16). Pr. Dr. Vasile Cucu –Secretar eparhial
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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 - 17.00

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.


