
Fondat 1877
Nr. 7

Iulie 2020
Anul CI 

(101)
SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Membrii Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române ausărbătorit miercuri, 22 iulie 2020,prin rugăciune ziua de naștere aPărintelui Patriarh Daniel, care aîmplinit 69 de ani. ropolitul Clujuluia oficiat un Te Deum și a rostitun cuvânt aniversar. La final, încontextul Anului omagial al pasto-raViei părinVilor și copiilor, Patria-rhul României a îndemnat la culti-varea, în familie și școală, arecunoștinVei faVă de Dumnezeu șide părinVi.
RecunoștinMă faMă deDumnezeu
„În primul rând, trebuie săarătăm recunoștinCă lui Dumne-zeu pentru binefacerile revărsateasupra Bisericii Sale prin toCi slu-jitorii Bisericii, nu doar prinpatriarh”, a spus PreafericitulPărinte Daniel.Patriarhul a menVionat în acestsens mobilizarea exemplară a cle-ricilor și voluntarilor de la parohiiîn timpul pandemiei, când aceștia„au ajutat spitalele, au ajutatfamiliile sărace, i-au ajutat în spe-cial pe bătrânii singuri și neajuto-raCi”.„Pentru toate aceste ajutoarecare vin prin harul lui Dumnezeuîn sufletele și în mâinile credin-cioșilor noștri, care sunt îndrumaCiduhovnicește de părinCii slujitori aisfintelor altare, prin toate acestea,noi constatăm că Biserica este Tru-pul tainic al lui Hristos nu numai

din punct de vedere spiritual, ci șidin punct de vedere social”, a subli-niat Părintele Patriarh.„Atunci când Duhul lui Hris-tos locuiește sub forma iubiriismerite și milostive în sufletuloamenilor, ei devin mâinile iubiriimilostive a lui Hristos”, a adăugatPatriarhul României. „Deci Trupultainic al Domnului nu este doar ometaforă, este o realitate și el semanifestă în măsura în care Hris-tos locuiește în viaCa oamenilor, îninima, în sufletul omului și îlîndeamnă la fapta bună, la cuvân-tul bun și la o vieCuire bineplăcutălui Dumnezeu.”

RecunoștinMă faMă de părinMi
În al doilea rând, la aniversareazilei de naștere, Părintele Patriarhși-a exprimat recunoștinVa faVă depărinVii săi după trup și a evocatmomente din familie care au contri-buit la formarea sa.„Anul acesta, dedicat pastoraCieipărinCilor și copiilor, este un an încare trebuie să ne gândim ce daruriam primit de la Dumnezeu prinintermediul părinCilor și cât de multnoi, ca și copii ai lor, arătăm recu-noștinCă în timpul vieCii lor și dupătrecerea lor la cele veșnice – prinpomenirea lor și prin continuarea

faptelor bune pe care le-am văzut laei”, a spus Patriarhul Daniel.„De la mama am primit cre-dinCa vie care se arată prin rug-ăciune și prin postire, prin duce-rea la Biserică și, mai ales, dincopilărie ne-a învăCat să mergemla mănăstire, la hramuri, să mer-gem în pelerinaje, deși era o vremedificilă”, a continuat ÎntâistătătorulBisericii Ortodoxe Române.„De mici am fost obișnuiVi cumunca, dar aveam și bucuria roade-lor”, a spus Părintele Patriarh. Tatălsău muncea la câmp trei-patru ore înzori, apoi, de la 08:00 mergea lașcoală, fiind învăVător în sat.

Patriarhul a evocat și copilăriasa din epoca stalinistă, când muncaVăranilor era spoliată, iar religia eraoprimată.„În acea perioadă, a păstra cre-dinCa și a păstra dragostea faCă detradiCiile moștenite de la bunici, dela strămoși era un mare dar. Deaceea, ne amintim cu multă recu-noștinCă, cu evlavie, de părinCi șiîndemnăm totdeauna școlile noas-tre ca să cultive recunoștinCa faCăde părinCii care ne-au născut, ne-au crescut și ne-au ajutat să neformăm intelectual și spiritual”, aadăugat el.„Aceste amintiri din copilărieau fost adesea un motor, un catali-zator, o sursă de inspiraCie pentrulucrările de mai târziu”, a mărturi-sit patriarhul. Una dintre acestelucrări a fost declararea Anului oma-gial al satului românesc în PatriarhiaRomână.„Iată cum purtăm de la părinCidarurile primite: credinCa șidragostea faCă de locurile natale,faCă de Cară, faCă de tradiCii șirespectul faCă de cei care au con-tribuit la formarea noastră”, aîncheiat Patriarhul României.*Cuvânt rostit de PreafericitulPărinte Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, cu prilejul împli-nirii vârstei de 69 de ani, la 22 iulie2020. Sursa: https://basilica.ro/de-aniversarea-sa-patriarhul-daniel-indeamna-la-recunostinta-fata-de-dumnezeu-si-parintii-nostri/

RecunoștinMă faMă de Dumnezeu și părinMii noștri*

Având în vedere că în luna aceas-ta se face pomenirea marelui părinte alBisericii, Cuviosul Nicodim Aghioritul(1749-1809), (14 iulie), am consideratcă sunt necesare câteva referinţe asupraoperei canonice şi disciplinare a aces-tui spirit enciclopedic al Răsăritului.Desigur că numele şi faima acestuimare părinte este legată de cartea inti-tulată Pidalion, adică Îndreptar, apărutla Leipzig, în anul 1800. Cartea este ocolecţie de canoane care se referă laprobleme disciplinare, liturgice şi pas-torale din viaţa Bisericii. Unele con-firmă, sancţionează sau aprobă uzurisau rituri, care la vremea promulgăriicanoanelor, erau în discuţie; altele, dim-potrivă, interzic practici care nu erau înconformitate cu rânduielile cunoscutedin cultul bisericesc; altele reglemen-tează unele aspecte disciplinare dinviaţa credincioşilor. Un număr mare de canoanecuprind, deasemenea, hotărâri aleSinoadelor Ecumenice, a unor sinoadelocale sau ale unora dintre marii părinţiei Bisericii din epoca patristică. AşadarPidalion-ul constituie un îndreptar sauun instrument de lucru indispensabilîn activitatea pastorală a preoţilor. În acest spirit trebuie evaluat Pida-lion-ul pe care conştiinţa Bisericii l-aprimit ca pe un ajutor foarte folositorpentru exercitarea păstoririi ortodoxe.Cei ce au exercitat şi exercită lucra-rea pastorală a Bisericii, şi mai cu

seamă episcopii şi duhovnicii ei, auPidalion-ul drept o călăuză şi sfătuitoral lor pentru exercitarea păstoririi lor înacord cu spiritul teocentric al Bisericii,aşa cum îl exprimă Sfintele Canoane.Fără Sfintele Canoane şi Pidalion, careo tâlcuieşte corect, păstorirea Bisericiiriscă să devină antropocentrică şi săcadă într-una din cele două extreme: fieîn eticism şi juridism, fie în anomism şirespingerea moralei lui Hristos. Pida-lion-ul ajută şi călăuzeşte pe păstoriiBisericii ca să-i aducă pe credincioşi laautenticul etos eclezial şi euharistic.De mare interes ştiinţific suntnumeroasele note explicative adăuga-te de Sfântul Nicodim la comentariilecanoanelor de interes liturgic şi pasto-ral care privesc diverse probleme deistoria sau interpretarea cultului biseri-cesc. De pildă, în nota 1 la interpreta-rea canonului 42 al Sinodului local dinCartagina ni se oferă îndrumări practi-ce privind săvârşirea Liturghiei, împăr-tăşirea credincioşilor şi a bolnavilor. Înnota 1 la interpretarea canonului 58 alSinodului VI Ecumenic, se oferă deta-lii asupra împărtăşirii monahilor. Dinnou, în nota 1 la interpretarea canonu-lui 83 al Sinodului VI Ecumenic, aduceîn discuţie o problemă actuală din vre-mea sa, cu care el nu era de acord, şianume, îngroparea morţilor în biserică.În comentariile canonului 7 apostolic,vorbeşte despre importanţa zilei deduminică şi sărbătorirea Paştilor. 

Una dintre preocupările sale prin-cipale o reprezintă problema postului.În comentariul la canonul 51 apostolicaduce în discuţie îndrumări privitoare lamodalitatea postirii şi la dezlegările dintimpul postului. Este important de notatcă Sfântul Nicodim nu este de acord cudezlegarea la peşte din Duminica Flo-riilor, pe care o socoteşte o practicămai nouă (vezi, nota 1 la interpretareacanonului 69 apostolic). De asemeneael consideră nejustificată şi practicazilelor cu harţi din cele două săptămânidinainte de Lăsatul secului pentru Pos-tul Sfintelor Paşti (vezi nota 2 la inter-pretarea canonului 69 apostolic). Înaceeaşi notă aprobă postul din zilelede luni, recomandat călugărilor în tipi-curile mănăstireşti, pe care îl socoteştebun şi pentru laici. Notele 2 şi 3 la inter-pretarea canonului 56 al Sinodului VIEcumenic şi nota 2 la interpretareacanonului 89 al Sinodului VI Ecume-nic, oferă informaţii preţioase desprecele patru posturi mari din cursul anu-lui precum şi despre regimul alimentarprescris de tipicurile şi tradiţia Bisericii. Cât priveşte rezonanţa acesteiopere în spaţiul românesc amintim căopera sa a fost publicată la noi în 1842de către însuşi mitropolitul Moldoveide atunci, Veniamin Costachi, cu careNicodim corespondase pe la începutulsecolului. Şi la noi, ca şi în alte părţi, eraprima oară când se edita o astfel decolecţie completă a canoanelor, după ce

mai înainte fusese revizuită de NeofitScriban şi de Neonil stareţul de laNeamţ.Concluzionând, putem spune căopera cu caracter canonic şi disciplinar

a Cuviosului Nicodim Aghioritul aavut o importanţă şi în acelaşi timp orezonanţă deosebită în viaţa Bisericiidin Răsărit.Protos. Dr. Iustin Popovici

Sfântul Nicodim Aghioritul – opera canonică şi disciplinară



Introducere
Sfintele Taine sunt lucrări văzute,instituite de Mântuitorul Iisus Hristosşi încredinţate Bisericii, prin care seîmpărtăşeşte credinciosului harul Sfân-tului Duh. Săvârşitorul Sfintelor Taineeste Hristos prin slujitorii săi: episcopişi preoţi. Necesitatea Sfintelor Taine este denetăgăduit, pentru că împărtăşesc harullui Dumnezeu care este condiţia obli-gatorie pentru mântuire. Locul săvârşirii, de obicei în bise-rică. Numărul Sfintelor Taine în Bise-rica Ortodoxă este de şapte.Cele șapte Sfinte Taine suntsingurele mijloace de împărtăşire aharului. Ele sunt necesare oricărui cre-ştin pentru mântuire și sunt următoa-rele:1. Botezul – este Taina prin careomul, prin întreita cufundare în apă şiprin rostirea formulei botezului decătre săvârşitor, intră în starea harică,curăţindu-se de păcatul strămoşesc şidevenind membru al Bisericii. TainaBotezului a fost instituită de Mântui-torul Hristos înainte de Înălţarea Sa laCer, prin cuvintele: „Mergând, învăţaţitoate neamurile, botezându-le înnumele Tatălui şi al Fiului şi al Sfân-tului Duh!” (Matei 28, 19).2. Mirungerea – este acea Tainăprin care noul botezat, îndată dupăbotez, primeşte harul Duhului Sfânt,spre a se întări şi spori în noua viaţădobândită prin Botez. „Iar Cel Care neîntăreşte pe noi… şi ne-a uns pe noieste Dumnezeu, Care ne-a şi pecetluitpe noi” (II Corinteni 1, 21- 22).3. Sfânta Euharistie(Împărtăşania) – este Taina prin care,sub forma pâinii şi a vinului, creştinulse împărtăşeşte cu înseşi Trupul şi Sân-gele Domnului, prezente în mod realprin prefacerea elementelor la jertfaeuharistică de la Sfânta Liturghie. Afost instituită de Mântuitorul la Cinacea de Taină, atunci când luând pâineaa zis: „Luaţi, mâncaţi, acesta este Tru-pul Meu…, apoi luând paharul şimulţumind, a zis: Beţi dintru acestatoţi, acesta este Sângele Meu, al legiicelei noi…” (Matei 26, 26-28).4. Pocăinţa sau Mărturisirea –este Taina prin care creştinul, căindu-se de păcatele săvârşite şi mărturisin-du-le înaintea duhovnicului, primeştede la Dumnezeu, prin dezlegarea preo-tului, iertarea păcatelor.Această Taină a fost mai întâifăgăduită de Mântuitorul ApostolilorSăi: „Oricâte veţi lega pe pământ vorfi legate şi în Cer, şi oricâte veţi dezle-ga pe pământ vor fi dezlegate şi înCer” (Matei 18, 18), iar după ÎnviereaSa a fost instituită ca Taină, când azis „Luaţi Duh Sfânt, cărora le veţiierta păcatele se vor ierta lor; şi cărorale veţi Vine vor fi ţinute” (Ioan 20, 22-23).5. Taina Preoţiei – este Taina încare, prin punerea mâinilor episcopu-lui şi prin rugăciune, harul divin sepogoară asupra unui candidat, sfinţin-du-l şi aşezându-l într-o treaptă a ierar-hiei bisericeşti. Instituirea Tainei s-afăcut de Mântuitorul după Învierea Sadin morţi: „Precum M-a trimis peMine Tatăl, şi Eu vă trimit pevoi” (Ioan 20, 21-23).6. Taina Nunţii – Taina prin careun bărbat şi o femeie, care s-au hotărâtliber să trăiască împreună, primesc prinrugăciunile preotului harul divin caresfinţeşte legătura lor. Familia afost întemeiată de Dumnezeu înRai: „Nu este bine să fie omul singur;să-i facem ajutor potrivit pentruel” (Facere 2, 18).7. Taina Sfântului Maslu – esteacea Taină în care, prin rugăciunile

preoţilor şi prin ungerea cu untdelemnsfinţit, se împărtăşeşte creştinilor bol-navi harul vindecării de bolile sufleteştişi trupeşti, precum şi iertarea de păca-te. Practicarea obişnuită a acestei Taineeste arătată la Iacob 5, 14-15: „De estecineva bolnav între voi, să cheme preo-ţii Bisericii şi să se roage pentru dân-sul, ungându-l cu untdelemn întrunumele Domnului. Şi rugăciunea cre-dinţei va mântui pe cel bolnav… şi sevor ierta lui”.Sfintele Taine – mijloace de sfinţire şi de vieţuire în BisericăAtunci când vorbim despre viaţaBisericii trebuie să ne raportămnegreşit la Sfintele Taine. Acestea sunt lucrări sau acte sfin-te văzute, întemeiate de MântuitorulHristos şi săvârşite de Biserică prinepiscopi şi preoţi ei, prin care seîmpărtăşeşte primitorului harul dum-nezeiesc, nevăzut şi mântuitor.Din punct de vedere liturgic, prinSfintele Taine putem înţelege slujbelebisericeşti prin mijlocirea cărora ni seîmpărtăşeşte, în chip special şi prinanumite semne (forme) văzute, harullui Dumnezeu cel nevăzut, în cele maiimportante momente ale vieţii noastre. În legătură cu partea lor văzută,Sfântul Ioan Gură de Aur spune:„Dacă ar fi netrupesc ţi-ar da acestedaruri aşa cum sunt, netrupeşti. Darfiindcă sufletul este împreunat cu tru-pul, cele duhovniceşti ţi le dă în semnesupuse simţurilor… Tainele din faţanoastră nu sunt ale puterii omeneşti.Domnul care le-a săvârşit atunci lacina aceea, Acelaşi le săvârşeşte şi peacestea acum”. Numărul Sfintelor Taine este deşapte, după numărul darurilor Sfântu-lui Duh: Botezul, Ungerea cu SfântulMir (Mirungerea), Împărtăşania, Spo-vedania, Nunta (Căsătoria), Preoţia(Hirotonia) şi Maslul (Eleoungerea).Prin urmare, taina este o lucraremisterioasă (aşa cum arată şi etimolo-gia cuvântului: mistirion sau sacra-mendum – ceva ascuns, necunoscut şineînţeles) prin care Dumnezeu întăre-şte mădularele Bisericii Sale pentru caacestea să poată merge împreună spremântuire.Sensul biblic alcuvântului tainăTermenul de taină este folosit înNoul Testament sub diferite sensuri.Mântuitorul spune adesea ucenicilorSăi: „Vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tai-nele Împărăţiei lui Dumnezeu” (Marcu4, 11) – cuvântul taină vizând aici rea-litatea Împărăţiei Divine pe care Hris-tos o revelează prin minunile Sale.Sfântul Apostol Pavel foloseşte demai multe ori acest termen în epistolelesale. Astfel, el vorbeşte despre tainamântuirii poporului iudeu care va venidupă convertirea neamurilor la cre-dinţă: „Pentru că nu voiesc, fraţilor, cavoi să nu ştiţi taina aceasta, ca să nu văsocotiţi pe voi înşivă înţelepţi; că

împietrirea s-a făcut lui Israel în parte,până ce va intra tot numărul neamuri-lor” (Romani 11, 25). În epistola către Efeseni, Aposto-lul Pavel vorbeşte despre taina mân-tuirii oamenilor prin împăcarea lor cuDumnezeu de către Iisus Hristos:„Căci El este pacea noastră, El care afăcut din cele două – una, surpândperetele cel din mijloc al despărţiturii,desfiinţând vrăşmăşia în trupul Său,legea poruncilor şi învăţăturile ei, ca,întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să întemeiezepacea” (Efeseni 2, 14-15). În prima epistolă către Corinteni,Marele Apostol Pavel dă cuvântuluitaină înţelesul de harismă: „Şi de aşavea darul proorociei şi toate tainele le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aşavea atâta credinţă încât să mut şimunţii, iar dragoste nu am, numic nusunt” (I Corinteni 13, 2).Taina credinţei este şi taina întru-pării Logosului, sau a Mântuitoruluinostru Iisus Hristos, care „S-a îndrep-tat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit întru neamuri, a fost cre-zut în lume, S-a înălţat întru slavă” (ITimotei 3, 16). Prin cuvintele epistolei sale, Apos-tolul neamurilor întăreşte şi proclamăpermanent taina creştinătăţii .Temeiurile scripturistice alecelor şapte Sfinte TaineDacă ne referim la sensul uzual altainei (ca lucrare sfântă a Bisericii princare se împărtăşeşte credinciosului înmod văzut harul cel nevăzut al Duhu-lui Sfânt) vom putea găsi în Scripturămai multe temeiuri prin care se argu-mentează existenţa şi întemeierea celorşapte Taine ale Bisericii. Astfel, Mântuitorul le spuneApostolilor Săi: „Mergând învăţaţitoate nemurile, botezându-le în nume-le Tatălui şi al Fiului şi al SfântuluiDuh, învăţându-le să păzească toatecâte v-am poruncit vouă” (Matei 28,19), acesta fiind momentul în care afost pusă temelie pentru Taina Sfântu-lui Botez. Necesiatea şi importanţa acesteitaine fusese arătată mai înainte de Mân-tuitorul în convorbirea Sa cu fariseulNicodim: „De nu se va naşte cinevadin apă şi din Duh, nu va putea să intreîn Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5).Taina Mirungerii este întemeiatăprin porunca Mântuitorului care le-aspus Sfinţilor Săi Apostoli: „Şi iată,Eu trimit făgăduinţa Tatălui Meu pestevoi, iar voi şedeţi în cetatea Ierusali-mului până ce vă veţi îmbrăca cu pute-re de sus” (Luca 24, 49). Aşezarea ei în Biserică se vaînfăptui însă la momentul Cinzecimii,devenind o întărire a Tainei SfântuluiBotez: „Iar Cel ce ne întăreşte pe noiîmpreună cu voi, în Hristos, şi ne-auns pe noi este Dumnezeu care ne-a şipecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhu-lui în inimile voastre” (II Corinteni 1,21-22; Efeseni 4, 30). 

Mirungerea s-a practicat încă dinepoca apostolică, fiind săvârşită laînceput prin punerea mâinilor: „Atunciîşi puneau mâinile peste ei şi luauDuhul Sfânt” (Faptele Apostolilor 8,17).Abia mai târziu, după înmulţireanumărului credincioşilor, a început săse folosească Sfântul şi Marele Mir.Taina Mărturisirii sau Pocăinţa afost de asemenea întemeiată de Mân-tuitorul Hristos care, după Înviere, asuflat asupra Apostolilor Săi şi le-azis: „Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi iertapăcatele, le vor fi iertate, şi cărora leveţi ţine, ţinute vor fi” (Ioan 20, 22-23;Matei 18, 18; Luca 22, 47). Puterea de a lega şi dezlega păca-tele oamenilor aparţine în exclusivita-te Mântuitorului, acest lucru fiinddovedit de nenumărate ori prin minu-nile Sale. Puterea săvârşirii acesteiSfinte Taine a fost transmisă de Hris-tos Apostolilor Săi şi prin aceştia între-gii Biserici prin episcopi şi preoţi.Sfânta Euharistie a fost instituită laCina cea de Taină, atunci când Mân-tuitorul a oferit Sfinţilor Apostoli Tru-pul şi Sângele Său sub forma pâinii şia vinului zicându-le: „Luaţi, mâncaţi,acesta este Trupul Meu”, apoi, luândpaharul după cină a mulţumit şi bine-cuvântându-l le-a zis: „Beţi dintruacesta toţi, acesta este Sângele Meu, alLegii cele noi, care pentru voi şi pen-tru mulţi se varsă spre iertarea păcate-lor”(Matei 26, 26, 28; Luca 22, 19-20;Ioan 6, 35; I Corinteni 11, 23-25). Din acest moment, săvârşirea Sfin-tei Euharistii a devenit o datorie sfântăpentru întreaga Biserică, după porun-ca dumnezeiască pe care ne-a dat-oMântuitorul zicând: „Aceasta să ofaceţi întru pomenirea Mea” (Luca 22,19; I Corinteni 11, 24-25).Taina Căsătoriei este întipărită înfirea primilor oameni încă de la crea-ţie: „Şi a zis Domnul Dumnezeu: « Nueste bine ca omul să fie singur pepământ, să-i facem ajutor asemenealui »” (Facere 2, 18). Apoi a binecuvântat însoţirea lorzicându-le: „Creşteţi şi vă înmulţiţi,umpleţi pământul şi-l stăpâniţi” (Face-re 1, 28). După cădere, această legătură s-aalterat, fiind restaurată şi readusă lavaloarea ei primordială de către Mân-tuitorul Hristos. El a luat parte la nuntadin Cana Galileii unde a sfinţit şi abinecuvântat pentru totdeauna împreu-narea dintre bărbat şi femeie (Ioan 2, 1-11). Sfântul Apostol Pavel comparăTaina Nunţii cu relaţia dintre Hristos şiBiserică: „Pentru aceea va lăsa omulpe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipide femeia sa şi vor fi amândoi un trup.Taina aceasta mare este, iar eu zic înHristos şi în Biserică” (Efeseni 5, 31-32).Taina Sfintei Preoţii a fost aşezatăde Mântuitorul în Biserică încă dinprima zi a Învierii Sale, spunându-leSfinţilor Apostoli: „Precum M-a tri-mis pe Mine Tatăl şi Eu vă trimit pevoi. Şi aceasta zicând a suflat asupralor şi a zis: Luaţi Duh Sfânt! Căroraveţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şicărora le veţi ţine, ţinute vor fi” (Ioan20, 21-23). Importanţa acestei Sfinte Taineeste arătată şi de Sfântul Apostol Pavelcare îi îndeamnă pe preoţii din Efes:„Luaţi aminte la voi înşivă şi la toatăturma peste care Duhul Sfânt v-a puspe voi episcopi, ca să păstoriţi biseri-ca lui Dumnezeu”(Faptele Apostoli-lor 20-28).Taina Sfântului Maslu îşi găseştetemei în trimiterea Apostolilor înmisiunea de probă, Mântuitorul arătân-du-le clar, încă de la început, valoarea

activităţii lor misionare: „Iar celor cevor crede le vor urma semne: în nume-le Meu vor scoate demoni, în limbinoi vor grăi, şerpi vor lua în mână şichiar ceva dătător de moarte de vorbea nu-i va vătăma, pe bolanavi mâi-nile-şi vor pune şi bine le va fi”(Marcu16, 17-18). După acest îndemn Apostolii aupracticat din plin această Sfântă Taină:„scoteau mulţi demoni şi ungeau cuundelemn pe mulţi bolnavi şi-i vinde-cau”(Marcu 6, 13). Sfântul ApostolIacob ne oferă indicaţii preţioase înacest sens: „Este bolnav cineva întrevoi să cheme preoţii Bisericii şi să seroage pentru el, ungându-l cu unde-lemn în numele Domnului. Şi rugă -ciunea credinţei va mântui pe cel bol-nav şi-l va ridica pe el Domnul; şi deva fi făcut păcate, se vor ierta lui”(Iacob 5, 14-15).Care este scopul SfintelorTaine?Deoarece se săvârşesc în Biserică,Sfintele Taine au un caracter eclesio-logic sau comunitar, efectele lor fiindrăspândite nu numai asupra beneficia-rilor ci şi peste toată Biserica dreptmăritoare: cu fiecare nou botazat tru-pul Bisericii creşte şi se măreşte; prinTaina Împărtăşirii fiecare credinciosintră în „comuniunea sfinţilor”, iar des-pre Taina Nunţii Sfântul Apostol Pavelspune că: „Taina aceasta mare este, iareu zic în Hristos şi în Biserică”(EfeseniV, 32).Din punct de vedere liturgicSfintele Taine au şi un scop latreutic,deoarece prin săvârşirea lor se împo-dobeşte trupul tainic al Bisericii, prin-cipala lor ţintă fiind unirea credin-cioşilor cu Dumnezeu, unire începutăprin actul creaţiei şi care se va des-ăvârşi prin în Împărăţia cea Cerească,atunci când El va fi totul în toate: „Iarcând toate vor fi supuse Lui, atunci şiFiul Însuşi Se va supune Celui ce i-asupus Lui toate, ca Dumnezeu să fietoate în toţi”(I Corinteni 15, 28). Aşadar, scopul principal al Taine-lor este acela de a-i sfinţi pe credin-cioşi, şi de a-i pregăti în perspectivăeshatologică pentru unirea cu Dum-nezeu în Dumnezeiasca Sa Împărăţie.Cine săvârşeşte Sfintele Taine?Vorbind despre modul săvârşiriiSfintelor Taine, Sfântul Ioan Gură deAur ne aminteşte despre momentulCinei celei de Taină: „Tainele din faţanoastră nu sunt fapte ale puterii ome-neşti. Domnul, Care le-a săvârşitatunci la cina aceea, Acelaşi le săvâ-rşeşte şi pe acestea acum. Noi preoţi nusunten decât slujitorii; El este cel ce lesfinţeşte şi le preface. Nici un Iuda sănu fie aici! Nici un iubitor de argint!Dacă nu eşti ucenic, pleacă! Masaaceasta nu-i primeşte pe unii ca ace-ştia”. Acest text mai mult decât rele-vant pentru întrebarea de mai sus. Prin urmare, ca izvor al lor,Mântuitorul este Săvârşitorul prinexcelenţă, preotul sau episcopul fiinddoar organele văzute şi iconomiilucrărilor celor sfinte, aşa cum ziceSfântul Apostol Pavel: „Aşa să nesocotească pe noi oamenii: ca slujitoriai lui Hristos şi iconomi ai Tainelorlui Dumnezeu” (I Corinteni 4, 1). Aşa se explică şi faptul că vadidi-tatea tainei se păstrează nealterată indi-ferent vrednicia slujitorului: „Dacăharul ar căuta pretutindeni vrednicia -spune Sfântul Ioan Hrisostom – n-ar finici Botez, nici Trup al lui Hristos, niciaducere înainte prin aceştia. Dar cumDumnezeu obişnuieşte să lucreze şiprin cei nedemni, harul Botezului nueste vătămat întru nimic de viaţa preo-tului”. Dr. Stelian GomboşContinuare în pagina 3
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Urmare din pagina 2Sfintele Taine: partea văzutăşi partea nevăzutăPentru a ne face să înţelegem maibine scopul Sfintelor Taine, Biserica adelimitat alcătuirea lor în douăpărţi: una văzută, exterioară sau natu-rală şi una nevăzută sau interioară.Partea văzută, externă sau naturalăa Sfintelor Taine se regăseşte în: sluj-ba liturgică, cuvintele, materia şi acte-le prin care se împărtăşeşte harul celnevăzut. În acest sens Mărturisirea de cre-dinţă spune: „Pentru plinirea tainei secere… materia cea după cuviinţă, pre-cum apa la Botez, pâinea şi vinul laSfânta Euharistie, untdelemn etc.corespunzătoare Tainei…, chemareaSfântului Duh şi forma cea anumită acuvintelor, prin mijlocirea căreia preo-tul sfinţeşte Taina cu puterea SfântuluiDuh”.Partea nevăzută sau internă a Sfin-telor Taine se referă la harul dumne-zeiesc, care se împărtăşeşte credin-cioşilor în mod nevăzut spre sfinţire şidesăvârşire. Astfel, prin Taina Sfântului Botezşi prin Spovedanie se dă har celui care

nu a primit sau a întrerupt legătura cuel, iar prin celelalte se întăreşte şi sesporeşte harul deja existent.În loc de concluzii - Rolul Sfintelor Taine în viaţanoastrăNecesitatea Tainelor în viaţanoastră rezultă din necesitatea haruluipentru mântuire şi din instituirea lordumnezeiască. Omul primeşte harul şise întăreşte în colaborarea cu acestaîmpărtăşindu-se cu Sfintele Taine. Este adevărat că sunt unele Taine decare nu se pot împărtăşii toţi oamenii,

aşa cum este cazul Preoţiei, însă acestaspect arată rolul şi locul pe care îl arefiecare credincios în Biserică, fiind aşe-zat de Dumnezeu la starea potrivită cudarurile pe care le primeşte prin TainaMirungeri: „Pe unii i-a pus Dumnezeu,în Biserică: întâi Apostoli, al doileaprooroci, al treilea învăţători, apoi pe ceice au darul de a face minuni; apoi daru-rile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile,felurile limbilor. Oare toţi sunt apos-toli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţiînvăţători? Oare toţi au putere să săvâ-rşască minuni? Oare toţi au darurile vin-

decărilor? Oare toţi vorbesc în limbi?Oare toţi pot să tălmăcească?” (I Corin-teni 12, 28-30).Fiecare creştin este legat indispensa-bil de Sfintele Taine, devenind de la Sfân-tul Botez mădular al Bisericii, căpătânddaruri şi totodată îndatoriri prin Mirun-gere, unindu-se în chip real cu Hristos înEuharistie, întorcându-se la dreptate prinPocăinţă, împlinind porunca paradisiacăprin Căsătorie, fiind ridicat din neputinţeprin Maslu şi devenind următor SfinţilorApostoli prin Taina Hirotoniei. Toate cele şapte Sfinte Taine seraportează direct realitatea vieţii noas-tre pe care o trăim întru nădejdea mân-tuirii şi a vieţii veşnice.Bibliografie:Izvoare:1. Biblia sau Sfânta Scriptură,E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2002.2. Sfântul Ioan Gură de Aur, încolecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti(P.S.B.) 23, Scrieri, partea a treia, Omi-lii la Matei, carte tipărită cu binecu-vântarea PF Teoctist, Patriarhul Bise-ricii Ortodoxe Române, traducere,introducere şi note de Pr. D. Fecioru,E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1994,Omilia a LXXXII-a, pp.926-938.

3. Învăţătura de credinţă creştinăortodoxă, Tipărită cu aprobarea Sfân-tului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti,2008, pp. 144-157.Cărţi:1. Branişte, pr. prof., Ene, Liturgi-ca Specială, Ediţia a IV-a, retipărităcu binecuvântarea IPS Laurenţiu,Mitropolitul Ardealului, Ed. LumeaCredinţei, Bucureşti, 2005, pp. 287-288.2. Idem, Liturgica Teoretică,tipărită cu binecuvântarea PF Teoc-tist, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti,2002, pp.204-205.3. Chiţescu, prof., Nicolae,Todoran, pr. prof., Isidor, Petreuţă,pr. prof., Ion, Teologia Dogmatică şisimbolică,Vol.II, Ediţia a II-a, Ed.Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005, pp.196-206.4. Mircea, pr. dr., Ioan, Dicţionar alNoului Testament, E.I.B.M.B.O.R.,Bucureşti, 1995, pp.213-214.5. Stăniloae, pr. prof., Dumi-tru, Teologia Dogmatică Ortodoxă,Vol. III, Ediţia a II-a, E.I.B.M.B.O.R.,Bucureşti, 1997, pp. 4-6.

Desfășurarea evenimentului
Cu emoViile cuvenite unui astfel demoment, în data de 10 iulie 2020, onouă promoVie de studenVi au absolvitcursurile FacultăVii de Teologie dinArad. Cu acest prilej s-au organizat fes-tivităVile devenite deja tradiVionale încadrul teologiei arădene. În dimineaVazilei a avut loc Sfânta Liturghie în para-clisul facultăVii, slujită de către Protos.lect. dr. Nicolae Tang, îndrumătorul dean, împreună cu Arhid. lect. dr. TiberiuArdelean. Răspunsurile au fost date decătre absolvenVii anului IV.În continuare, în curtea FacultăViide Teologie, a avut loc Cursul festiv lacare a participat ÎnaltpreasfinVitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Ara-dului, Prof. Univ. Dr. Ramona Lile,Rectorul UniversităVii „Aurel Vlaicu”din Arad, părinVii profesori și invitaVi.Cursul festiv a debutat prin cuvântuluipărintelui decan, Pr. Prof. Univ. Dr.Cristinel Ioja, care a salutat prezenVaoaspeVilor și a adresat un cuvânt defelicitare și îmbărbătare absolvenVilor.A urmat susVinerea ultimului curs, decătre Protos. lect. dr. Nicolae Tang,îndrumătorul de an, apoi cuvântul rec-torului, ceremonia de predare și pri-mire a cheii, cu discursurile aferentedin partea șefului de promoVie, Cătălin-Iulian Drăgan și a reprezentatului anu-lui III, Liviu Gheorghe Pasc.Întreaga ceremonia s-a încheiatprin cuvântul de binecuvântare și feli-citare adresat absolvenVilor de cătreÎnaltpreasfinVitul Arhiepiscop Timo-tei.Discursul Părintelui Decan, Pr.Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja

Fidelitate în mărturisirealui Hristos 
La această ceremonie și zi a împli-nirii vă întâmpinăm pe toVi cu salutul„Bine aVi venit” la Facultatea de Teo-logie Ortodoxă din Arad, o facultatecare încearcă să ilustreze în contextulactual tradiVia învăVământului teologicortodox din vestul României. Aceastăceremonie se desfășoară în condiVii cutotul speciale pentru că traversăm lanivel naVional și internaVional operioadă mai dificilă. Cu toate acestea,astăzi este o zi a comuniunii și a împli-nirii, a evaluării, a introspecViei și aprospecViei pentru viitor.

Avem deosebita bucurie ca în mij-locul nostru să fie prezent Înaltpreas-finVitul Părinte Timotei, Arhiepisco-pul Aradului, părintele nostruduhovnicesc care girează și coordo-nează această școală. De asemenea, înmijlocul nostru se află stimata doamnăRector, Prof. Univ. Dr. Ramona Lile,care a exprimat cu fiecare ocazie spri-jinul și o atitudine de ajutor și coordo-nare în ceea ce privește învăVământulteologic în Universitate. La fel, neadresăm și părinVilor care se află aici șicare au investit încredere în școalanoastră susVinând copiii lor în perioa-da studiilor.Ziua de astăzi a fost prefaVată deoficierea Sfintei Liturghii deoarece, înFacultatea de Teologie toate încep cuSfânta Liturghie, cu atitudinea noastrăde mulVumire și rugătoare faVă deDumnezeu prin care și întru care sunttoate și toate se sfârșesc și se împlinescîn Sfânta Liturghie, în binecuvântarealui Dumnezeu, așa cum absolvenViinoștri au arătat în dimineaVa aceastaslujind împreună cu profesorii lorSfânta Liturghie.În jurământul pe care dumnea-voastră l-aVi depus după examenul delicenVă, se conturează trei atitudini defidelitate: faVă de Hristos și de Evan-ghelia Sa, pentru că orice om care treceprintr-o Facultate de Teologie rămâneamprentat pentru întreaga viaVă, chiardacă la un moment dat, pe drumurilevieVii, își schimbă opViunile; faVă deînvăVătura ortodoxă și de ierarhia sa, iara treia atitudine este legată de școala încare v-aVi format. Bunul nume al aces-tei școli pe care și noi cei de astăzi l-amprimit, aveVi datoria să-l cultivaVi, să-ltransmiteVi pe mai departe și să-l expri-maVi în trăirile și atitudinile voastre șiîn lucrarea pastoral-misionară.Cheia pe care aVi primit-o, în modsimbolic, reprezintă toată tradiVia șizbaterea profesorilor de teologie deaproape 200 de ani, reprezintă cheiaspiritualităVii, a doctrinei și a fidelităViifaVă de tradiVia noastră, tradiVie pe careaveVi datoria să o păstraVi și să o trans-miteVi pe mai departe.SunteVi așteptaVi să vă exprimaVimăsura pregătirii dumneavoastră încâmpul pastoral și misionar al Biseri-cii cu toate provocările lumii actuale.Este un început al mărturisirii lui Hris-tos în familia dumneavoastră, în medii-le în care activaVi și în viaVa Bisericii.

Vă mulVumi pentru cei patru aniîn care aVi înVeles că sunteVi într-oșcoală de teologie, în care v-aVi inte-grat, potrivit măsurii dumneavoastră,spiritual, știinVific și duhovnicește, încare aVi căutat răspunsuri și sensuriMulVumim lui Dumnezeu pentruaceastă zi și vă dorim mult succes!Să rămâneVi fideli în cele trei ati-tudini despre care am amintit: IisusHristos, Evanghelia Sa și valorile aces-tei școli!Discursul îndrumătorului dean, Protos. Lect. Dr. Nicolae M. Tang
Iisus Hristos Logosul veșnic, călăuza oricăruiteolog

Întru El era viaVă și viaVa eralumina oamenilor. Și lumina lumi-nează în întuneric și întunericul nu acuprins-o. (Ioan 1, 4-5)Citatul face parte din prologulEvangheliei după Ioan, unul dintre celemai frumoase, faimoase și dense pasa-je ale NT. Cu siguranVă că acest prologne trimite cu gândul la cap. I dinGeneză, la începuturi. Și pentru dvs.astăzi este un început, un început pre-cedat de un parcurs de formare între-prins pe parcursul a patru ani în aceastăfacultate. Și fiind că este un început,orice început trebuie să fie în Hristos șicu Hristos, în dragostea Lui și pentrudragostea Lui, pe care aVi experiat-oîn această facultate și la nivel raVional,dar mai ales la nivel spiritual.Acest imn liturgic folosit, dupăpărerea specialiștilor, în comunitateaioaneică, ne pune în faVă adevărulsuprem și mântuitor: Iisus Hristos esteLogosul, Cuvântul-RaViune preexis-tent, coetern Tatălui, Logos creator,deasupra CreaViei și a creaturilor.„În El era viaVă...”. Dumnezeu esteviaVă, El este singurul Viu în sens abso-lut. „El ViaVa cea prin fire dăruieșteexistenVa și viaVa și mișcarea de multefeluri celor ce sunt, nu luând loc prinvreo împărVire și schimbare în fiecaredintre cele despărVite prin fire, ci crea-Via variindu-se în relaVie cu El prinnegrăita înVelepciune și putere a Crea-torului” (Sf. Chiril al Alexandriei).Cuvântul este în toate cele făcute caViaVă. ViaVa este dăruită întregii creaViiîn vreme ce lumina este pentru oameni.Logosul aduce creaturile la existenVă,

iluminându-i în același timp pe oameni.„Ce fel de lumină este aceasta?”, seîntreabă Sf. Ioan Gură de Aur. Și tot elrăspunde: „Nu este lumină ce cade subsimVuri, ci inteligibilă, lumină careluminează sufletul însuși”.„Și lumina luminează în întune-ric...”. Este vorba aici de luminarea cevine din interior, manifestarea luminiilăuntrice. Cu alte cuvinte, lumina searată pe sine, Logosul lumineazălumea, îi luminează pe oameni. Lumi-na se arată, ea nu poate fi luminată,întrucât ea este lumină, în vreme ceoamenii sunt luminaVi, întrucât ei nusunt lumină. „Căci, dacă firea celorcreate primește Cuvântului lui Dum-nezeu prin participare, ca Lumină, saudin Lumină, ea este întuneric și pri-mește lumina ca întuneric. Deci în ealuminează Fiul ca lumina în întuneric,chiar dacă întunericul nu cunoaștelumina” (Sf. Chiril al Alexandriei).Verbul este la prezent. EvanghelistulenunVă un lucru incontestabil, cu valoa-re de adevăr etern. Topica versetului 5descoperă faptul că într-un mediu întu-necat lumina iese la iveală. Așadar,Logosul-Lumină se arată pe fondulîntunericului lumii căzute în păcate,iar întunericul n-a ieșit victorios asupraluminii, nu a câștigat-o de partea lui.Aceste cuvinte, dimpreună cu tottezaurul dobândit în cei patru ani,puneVi-le la inima și la mintea dvs.,purtaVi-le ca pe un colier cu nestemateîn jurul gâtului dvs., luminaVi-vă șihrăniVi-vă viaVa cu ele!Indiferent de slujirea pe care o veViavea Vine-l pe Hristos în inima dvs.,raportaVi-vă la El, tot timpul, ca la ulti-ma realitate, așa veVi arăta că sunteVi fii

ai acestei instituVii sacre, moștenitori aiunei tradiVii biseculare de teologie șicultură, urmași vrednici ai iluștrilornoștri înaintași, înaintași care au fostcapabili să creeze o cultură și o tradi-Vie teologică și liturgică, parte inte-grantă a marii culturi ortodoxe teolo-gice și liturgice.Fiecare veVi merge la ale voastredar nu uitaVi legătura cu această școală.AVintiVi-vă ochii în permanenVă la acestloc și la oamenii care îl slujesc, nulăsaVi să se rupă firul nevăzut cu carene-am legat în acest răstimp. UineVi deacest fir roșu al cărui capăt este legat deepiscop, ca cel ce este „chip al lui Hris-tos”, după expresia Sf. Ignatie Teofo-rul, trece prin noi, dascălii voștri, con-tinuă prin voi și prin fiecare generaViece se formează în acest sanctuar și vadăinui până la ultimul absolvent careva Vine trează făclia credinVei noastre!Vivat, crescat, floreat!!!Discursul șefului de promoCie2019-2020, absolvent Cătălin-Iulian Drăgan
De la „Sus inima!”, la„Sus să avem inimile!”
Ziua de astăzi este un moment debilanV dar și de un nou început, un sfâ-rșit al unei iniVieri și un început al unuinou parcurs. Într-un astfel de contextse potrivește îndemnul latin „SUR-SUM CORDA” – Sus inima!, îndemncare valorifică verticala, mișcareaascensională, care îndeamnă la a nu telăsa copleșit de grijile și problemelevieVii, la a-Vi păstra coloana vertebralădinaintea adversităVilor.Protos. Lect. Dr. Nicolae M. TangContinuare în pagina 4
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În după-amiaza de 1 iulie2020, Părintele Dragoș Dumitru-Milan, în vârstă de 59 de ani,
preot paroh în Vărșand, Protopo-piatul Arad, a trecut la cele veșni-ce.

Preotul s-a născut în 22 octombrie1960 în Localitatea Ghioroc, judeVulArad.În anul 1982 a terminat SeminarulTeologic la Caransebeş iar în 2002 adevenit Licenţiat al Facultăţii de Teolo-gie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad.S-a căsătorit în 1988 cu DragoşNela Minodora cu care a avut douăfiice: Maria-Emanuela şi Aurora Min-odora.În anul 1982 a fost hirotonit preotpentru Parohia Nicolae Bălcescu, Jud.Arad.Din anul 1992 a fost preot în Paro-hia Vărșand, Protopopiatul Arad, pânăla încetarea din viaVă.La slujba de priveghere din cea de-a doua seară, au fost prezenVi Înalt-

preasfinVitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului și PreasfinVitul PărinteSiluan, Episcopul românilor ortodocșidin Ungaria. Ambii ierarhi au rostit uncuvânt de învăVătură și de mângâierepentru familia greu încercată, sublini-ind atât legătura duhovnicească a Părin-telui Dumitru-Milan Dragoș cu cred-incioșii din acest capăt de Vară, cât șibunele relaVii de frăVietate cu româniiortodocși de dincolo de graniVă, faptîntărit și de prezenVa PreasfinVituluiPărinte Siluan.Vineri, 3 iulie 2020, după oficiereaSfintei Liturghii, a avut loc slujba deînmormântare, oficiată de un sobor depreoVi și diaconi. La slujbă au fostprezenVi și Preacucernicul PărinteArhidiacon Paul-Tiberiu Ardelean,inspector eparhial și Preacucernicul

Părinte Flavius PetcuV, protopopulAradului. Acesta din urmă a rostit, lamomentul cuvenit, un cuvânt de învăVă-tură, în care a evidenViat principalelecoordonate ale slujirii unui preot, pre-cum și durerea resimVită de familie și decătre credincioși, în urma trecerii aces-tuia în veșnicie.Cuvântul de rămas bun adresatfamiliei, colegilor preoVi și credin-cioșilor parohiei Vărșand a fost rostit dePreacucernicul Părinte Daniel-MirelDumitru, coordonatorul Cercului Pas-toral Misionar Chișineu-Criș.După oficierea slujbei de înmor-mântare, trupul neînsufleVit al Părin-telui Dumitru-Milan Dragoș, a fost dusla cimitirul parohial din Miniș, locali-tatea sa natală, pentru a fi înhumat.Diac. Florin-Adrian Pavel
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În seara zilei de 29 iunie 2020, lavârsta de 65 de ani, Părintele Ștefan-Marian Moanea, preot în ParohiaCrocna, Protopopiatul Sebiș, până înanul 2016, a trecut la cele veșnice.Preotul s-a născut în 17 octombrie1954 în satul Laz, comuna Dezna,judeVul Arad.A studiat la Seminarul Teologicdin Caransebeș, iar în 1980 a absolvitInstitutul Teologic de grad universitardin Sibiu, devenind licenViat în Teolo-gie.S-a căsătorit în august 1974 cuMoanea Elena cu care a avut douăfiice: Ștefania Loredana și LuminiVaClaudia.În anul1975 a primit Taina Pre-oViei și a fost numit preot în ParohiaIgnești, Protopopiatul Ineu, iar în anul

1988 s-a transferat ca preot în ParohiaGroșeni, Protopopiatul Ineu. Din anul1990 a slujit ca preot paroh în ParohiaCrocna, Protopopiatul Sebiș, până înanul 2016 când s-a pensionat de boală.A rămas în parohie până la sfârșitulvieVii sale, exprimându-și dorinVa de afi înmormântat în curtea bisericii dinCrocna.Ierarhii, preoVii și credincioșiidin Arhiepiscopia Aradului seroagă Bunului Dumnezeu să-iașeze sufletul împreună cu drepViiși să dăruiască mângâiere mem-brilor familiei îndoliate și fiilorduhovnicești.Slujba de înmormântare cu rân-duiala specifică slujitorilor bisericii afost săvârșită în biserica parohiei înziua de 2 iulie 2020, în care l-am săr-

bătorit pe Voievodul Moldovei, Sfân-tul Ștefan cel Mare.Din încredinVarea ÎnaltpreasfinVit-ului Părinte Arhiepiscop Timotei alAradului și a PreasfinVitului EpiscopEmilian – episcop vicar, slujba deînmormântare s-a desfășurat sub pro-tia Pr. Silviu Faur – consilier bisericesceparhial, alături Pr. Beni Ioja – Pro-topopul Sebișului și un ales sobor depreoVi.În cuvântul de învăVătură Pr. SilviuFaur a așezat în sufletele familiei și acredincioșilor prezenVi cuvinte demângâiere, scoVând în evidenVă cal-ităVile de care Părintele Ștefan Mariana dat dovadă în slujirea sa, evocândcăldura, ospitalitatea și bucuria cu carea știut să îmbrace pe fiecare.Cuvântul de iertare a fost rostit de

Părintele Paroh Bej Florin, care la rân-dul său a dat mărturie de legătura fru-moasă pe care a avut-o cu PărinteleȘtefan Marian, dar și de dragostea șipreVuirea pe care credincioșii parohiei

au avut-o faVă de Părintele Ștefan pânăla ceasul greu al despărVirii.Părintele a fost înmormântat încurtea bisericii parohiale din Crocna.Preot Florin Bej

Absolvirea unei noi promoMii a FacultăMii de Teologie Ortodoxă din Arad
Urmare din pagina 3De la acest îndemn latin mintea seîndreaptă spre îndemnul euharistic „Sussă avem inimile”! Pentru noi cei caredorim să-l slujim pe Hristos, este limpe-de că acest îndemn nu mai este o simplăexigenVă sentimentală sau un preceptmoral. Inima este un mijloc de cunoa-ștere, poate cel mai eficient, când estevorba de cunoașterea lui Dumnezeu. Încazul nostru, al teologilor, acest îndemntrebuie să devină o axiomă a efortuluicognitiv, de aceea parabola cu „făcliapusă în sfeșnic”, înălVată pe un suportgeneros este revelatoare în efortul de a neridica. Dintotdeauna, marile contururiale adevărului și ale realului se văd maideslușit de sus. „A fi la înălVime” nu estedoar o tehnică de cercetare, ci o atitudi-ne de viaVă, modul optim de a te situaîntr-o lume căzută. Acest îndemn laînălVime și la înălVare nu înseamnă a trăimereu cu obsesia superlativului, ci a trăicontingenVa având mereu în minte ori-zontul care o depășește și o cuprinde!Aceste gânduri nădăjduim să necălăuzească în noul drum care ni sedeschide azi, ca o concluzie la cei patruani de formare teologică în aceastăcetate a teologiei, spiritualităVii și cul-turii arădene, Facultatea de Teologie.În încheiere dorim să aducemmulVumirile noastre și deplina noastrărecunoștinVă IPS Timotei Arhiepisco-pul Aradului pentru grija părintească cucare a vegheat asupra noastră în ceipatru ani de studii, iar pentru majorita-tea dintre noi opt ani; D-nei RectorProf. Univ. Dr. Ramona Lile, pentrusuportul oferit în pregătirea noastră aca-demică și întreaga deschidere arătată;Preacucernicului Părinte Decan, pentruexemplarul model de dascăl de teolo-gie și slujitor al lui Hristos, pentruintransigenVa și verticalitatea demons-

trate; tuturor părinVilor profesori și pro-fesori care au dăruit din cunoașterea șiexperienVa lor ca noi să ne putem înălVa;Preacuviosului Părinte Protos. Dr. Ius-tin Popovici, Consilier Cultural alArhiepiscopiei Aradului, responsabilcu învăVământul teologic; doamnelorsecretare și d-nei Viorica pentru toatădisponibilitatea de care au dat dovadăși de atașamentul lor faVă de proble-mele și nevoile noastre; colegilor noștrimai mici pentru părtășie la acelașigând: dragostea pentru Hristos și nu înultimul rând, preaiubiVilor noștri părinViși apropiaVi care ne-au susVinut în ceipatru ani de studii și ne-au oferit con-diViile optime de a studia și a ne forma. Tuturor un ales gând de mulVumire!

Discursul reprezentantului anului III, student LiviuGheorghe Pasc
Sfaturi și îndemnurifrăMești

Îmi vine greu sa vorbesc acum, laîncheiere, mă simt puVin melancolic.Încă de când mi s-a spus că voi Vineacest discurs am devenit melancolic.Apoi mi-am amintit că ori și ce sfârșiteste un nou început. Sunt melancolic,gândindu-mă la faptul ca frăViile voas-tre, aVi terminat examenele iar noi sun-tem abia la jumătatea sesiunii și încăne mai așteaptă un an întreg plin deexamene și încercări. Presupun căfrăViile voastre aVi trecut cu brio toate

examenele, însă, am o veste proastapentru voi: abia de acum înainte veVida adevăratele examene. Dacă la facul-tate părinVii profesori au fost de multeori indulgenVi cu voi, pentru că suntemoameni și, într-un anume fel, secreează legături sufletești, părinVii pro-fesori de multe ori socotindu-vă ca fiispirituali, duhovnicești, au fost tole-ranVi. De acum înainte veVi avea un altdascăl, cel mai dur dascăl, viaVa!ViaVa vă va da cele mai dure exa-mene, pe neanunVate. ViaVa vă va dacele mai dure lecVii și se va asigura căle veVi învăVa. Vă va pune să repetaVi olecVie până când o veVi învăVa. Dacă lafacultate, profesorul care v-a dat exa-menul v-a și evaluat, de acum înainteveVi fi evaluaVi de cel mai dur exami-nator, acesta este lumea. Lumea carenu va evalua cât de deștepVi sunteVi, câtde multe știVi, sau cât de buni sunteVi. Înschimb, lumea, va puncta cu minus totce nu știVi, tot ce greșiVi. Fiecare cuvânt,gest sau acViune a voastră va fi punctatcu minus și, asta se întâmplă pentru călumea nu vă iubește, nu vă place, pen-tru că voi numai sunteVi din lume. Și deaceea lumea vă va judeca. Lumea văvrea în lume: pierduVi, fără perspective,lumea vă vrea în cluburi, în baruri, beVisau drogaVi. Nu vă pierdeVi nădejdea,toate lucrurile îi slujesc celui ce-l iube-ște pe Dumnezeu.Sunt sigur că v-aVi făcut planuri maripentru viitor. Indiferent de planurile pecare vi le-aVi făcut rămâneVi fideli luiHristos. RămâneVi fideli acelui gând,idee, cu care aVi intrat pe porVile acesteifacultăVi, pentru că veVi fi ispitiVi de lumesă renunVaVi la ce aVi devenit. VeVi fi ispi-tiVi de lume cu carieră, poziVie socială,joburi mai bune, mai bine plătite decâtsalariul de preot, de cântăreV la strana saude profesor la catedră. Când lumea vă vaispiti, amintiVi-vă ce spunea prorocul

David: „Ei se lauda cu caii și căruVele loriar noi ne lăudam cu numele DomnuluiDumnezeului nostru”. UineVi minte: voinu mai sunteVi doar cunoscători de legeci sunteVi iniViaVi în Sfintele Taine ale luiHristos, aș putea spune că sunteVi pre-cum SfinVii Apostoli înainte de Cinci-zecime. Dacă viaVa va fi prea dura și văva pune întrebări la care nu aveVirăspuns, să știVi că ușa acestei facultăVirămâne deschisă pentru voi, iar părinViiprofesori va vor ajuta cu tot dragul.Uin să vă felicit! SunteVi primageneraVie de absolvenVi ai acestei pres-tigioase facultăVi, care timp de unsemestru aVi învăVat de acasă, online.Vă felicit și pentru că începând de azifaceVi parte din elita acestei Vări. În ast-fel de momente se spun cuvinte mari, sefac promisiuni. Nu pot să fac nicio pro-misiune. Trăim vremuri tulburi, întrea-ga lume trăiește în incertitudine. Nu potsă știu ce va fi mâine, ce va fi peste olună sau anul viitor. Dar, la cât de bineîmi cunosc eu colegii, știu că mulVi din-tre ei vor face tot ce le stă în putinVă săfie la fel de buni sau chiar mai bunidecât voi. Odată cu cheia facultăVii ne-aVi predate și o ștafeta, odată cu ștafetane-aVi lăsat și o ștacheta, pe care înain-taVii noștri au ridicat-o la un nivel foar-te înalt. O ștacheta greu de atins, pentrucă prin această facultate au trecutoameni care au făcut istorie, oamenicare au scris istorie. Aici, prin acest locau trecut 4 corifeii Marii Uniri. Oamenipe care lumea nu i-a putut doborî. Nuștiu câVi dintre noi vom reuși să ne ridi-cam la nivelul și la prestigiul pe care îlare aceasta facultate. Știu însă ca fieca-re dintre noi va face tot ce îi stă înputinVă să fie la înălVimea și prestigiulacestei facultăVi. Fiecare dintre noi vaîncerca să își înmulVească talanVii care i-au fost încredinVaVi. Așa să ne ajutebunul Dumnezeu! Amin!

Preotul Ștefan-Marian Moanea a trecut la cele veșnice

Preotul Dragoș Dumitru-Milan din Parohia Vărșand, a trecut la cele veșnice



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Hramul Schitului de laTămandJoi, 2 iulie 2020, obştea de maici,condusă de maica stareVă SerafimaCiorba şi pelerinii veniţi la SchitulTămand, Protopopiatul Ineu, au avutbucuria de a-l avea în mijlocul lor peÎnaltpreasfinVitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Saa săvârşit Sfânta Liturghie, în prid-vorul bisericii. Din sobor au făcut partePărintele Gheorghe Gligor, vicareparhial, Părintele Adrian Zaha, pro-topop al Ineului, Protosinghel Cleopa,stareVul Mănăstirii PortăriVa, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.La sfânta slujbă au fost prezenVi și alVipreoVi și credincioși din împrejurimi.În cuvântul de învăVătură Înalt-preasfinVitul Părinte Timotei a vorbitdespre ,,Veșmântul sfinVeniei”, privindSinaxarul zilei îmbogăVit cu datini noiale presei bisericești, întărind evlaviacredincioșilor faVă de odoarele rămasede la cei ce strălucesc astăzi pe cerulspiritual al Bisericii, lămurind și faptulcă haina pentru om oglindește și car-acterul acestuia ca și rostul în soci-etate, ca de exemplu: uniforma. Portulpopular, de exemplu, prezentând prinmigala alcătuirii, mai ales la straielede sărbătoare, darurile obștești și toto-dată zestrea neamului, îndemnând lapracticarea virtuVilor celor mai înalte.Veșmântul Maicii Domnului îmbracăastfel duhovnicește pe toVi cei ce alcă-tuiesc Biserica în podoaba sfinVenieiprin dorinVa de a o dobândi, a sublini-at ÎnaltpreasfinVia Sa.Schitul Tămand a pășit în al dois-prezecelea an de existenNăduhovnicească în Protopopiatul Ineu.A fost înfiinNat de către ÎnaltpreasfinNi-tul Părinte Arhiepiscop Timotei alAradului în anul 2009 și a primit caHram pe Voievodul Ștefan cel Mare șiVeșmântul Maicii Domnului.Liturghie Arhierească și hiro-tonie întru diacon în ParohiaArad-Micalaca Veche IIÎn Duminica a 4–a după Rusalii (avindecării slugii sutașului), Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a săvârşit Sfânta LiturghieArhierească în biserica cu hramul,,Naşterea Domnului”, a ParohieiArad-Micalaca Veche II, înconjurat desoborul slujitorilor acestei parohii, dincare a făcut parte şi Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial şi înprezenţa credincioşilor parohiei.Cuvântul de învăţătură rostit decătre Înaltpreasfinţitul Părinte Timoteia fost pus sub titlul ,,Podoaba CaseiDomnului” (și pe baza citirilor scrip-turistice ale duminicii: Rom. 6, Mt. 8)cum auzim în rugăciunea SfinteiLiturghii ce amintește credincioșilorcă înșiși fac parte din aceasta în înVe-lesul Bisericii ca instituVie de unde casafiecăruia este o mică biserică, dupăcum și familia creștină care o locuieșteeste considerată asemenea. În citirilescripturistice duminicale care au urmatPraznicului Rusaliilor s-a putut învăVadespre însușirile Bisericii cu cei care oalcătuiesc pe temelia SfinVilor Apostolisub grija lui Dumnezeu iar acum fap-tul că și casa fiecărui credincios trebuiesă fie ca o biserică încât cuvântul luiDumnezeu să pătrundă peste totînvrednicind pe toVi să-l primească cuvrednicie și înșiși să se facă vrednici dea face parte din Biserică și a intra în eaîn accepViunea de lăcaș sfânt, care cereși Vinuta corespunzătoare. ConștiinVasutașului din Sfânta Evanghelie estepilduitoare în acest înVeles. de altfel,rânduiala Sfintei Împărtășanii este

grăitoare pentru toVi cei care oîmplinesc cu vrednicie, a amintit Înalt-preasfinVia Sa.În cadrul slujbei, Chiriarhularădean a hirotonit întru diacon petânărul GaiVă Dan-Alexandru, acestaurmând a fi hirotonit preot pe seamaParohiei Rădești, Protopopiatul Sebiș.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfinViaSa l-a hirotesit duhovnic pe PărinteleAdrian Crainic, noul preot al ParohieiSântana II, Protopopiatul Arad.Răspunsurile liturgice au fostoferite de Corul Mixt ,,Naşterea Dom-nului” al Parohiei Micalaca Veche II,dirijat de Prof. Laura Roșu.În numele preoţilor şi credin-cioşilor parohiei, părintele parohMircea Bupte i-a mulţumit Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei pentruprezenţa şi slujirea în mijlocul acesteicomunităţi parohiale.Binecuvântare de lucrări înParohia CuiedÎn Duminica a 5-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat înmijlocul credincioşilor din ParohiaCuied, Protopopiatul Sebiş. Cu acestprilej Chiriarhul arădean a sfinVit nouliconostas și proscomidiarul din mar-mură, două policandre, o clopotniVănouă cu un clopot și altarul de vară.După aceasta, Înaltpreasfinţia Saa săvârşit Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie în biserica parohială cu hra-mul ,,Sfântul Ierarh Vasile cel Mare”înconjurat de un sobor de preoţi și dia-coni, din care au făcut parte și Pr. BeniIoja, protopopul Sebișului și Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.Cuvântul de învăVătură rostit decătre Chiriarhul nostru a fost despre,,Lucrări binecuvântate” (pe baza citir-ilor scripturistice: Rom. 10, Mt. 8) pecare credincioșii, vizitaVi în aceiașiduminică a anului precedent, le-aurealizat pe parcurs, în continuarea celorde până atunci, dovedind hărnicie șicredincioșie. Acestea întregesc chipulcreștinului sârguincios care lucreazăneîncetat pentru mai binele Bisericiispre mulVumirea sa sufletească. Con-trar purtării locuitorilor din VinutulGadarei, care au cerut Mântuitorului săse îndepărteze de ei, credincioșii tre-buie să nutrească simVământulprezenVei dumnezeiești continue înBiserică, atât în înVelesul de instituVieîntemeiată pentru mântuirea oamenilorcât și ca sfânt locaș în care săinvestească tot ce este spre slava luiDumnezeu și mai binele obștesc. Sim-bolul fiecăreia dintre lucrările săvârșiteaici și amintite reprezintă o garanVie amuncii și pe mai departe a tuturor celorce alcătuiesc parohia spre încununaresfântă, a subliniat ÎnaltpreasfinVia Sa.În cadrul slujbei, diaconul GaiVăDan-Alexandru a fost hirotonit întrupreot pe seama Parohiei Rădești, Pro-topopiatul Sebiș.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei, i-a oferit Părintelui paroh Lucian-Bogdan Coșeri pentru activitateapastoral-misionară desfăşurată înmijlocul credincioşilor pe care îi păs-toreşte distincVia de iconom-stavroforiar noul hirotonit a fost hirotesitduhovnic.Răspunsurile liturgice au fost datede grupul ,,Trifon Lugojan” al Cate-dralei Arhiepiscopale din Arad, con-dus de tânărul Marinel Roz.În încheiere, părintele paroh CoșeriBogdan a adus cuvenitele mulţumiri,întâi de toate Bunului Dumnezeu pen-tru darurile revărsate asupra sa șiasupra comunităVii pe care o păstorește,Înaltpreasfinţitului Părinte Timoteipentru binecuvântarea lucrărilor dereînnoire și pentru dragostea părin-

tească, credincioşilor care l-au spijinitîn frumoasele lucrări de renovare labiserică, preoţilor prezenţi, autorităţilorlocale, precum şi bunilor credincioşiprezenţi la această sărbătoare a paro-hiei.Binecuvântare chiriarhală înParohia Arad-Grădiște IIÎn Duminica a 6-a după Rusalii,19 iulie 2020, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, asăvârşit Sfânta Liturghie în biserica cuhramul ,,Intrarea Domnului în Ierusal-im”, din Parohia Arad-Grădişte II,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni.Din sobor au făcut parte Pr. VasileCucu, secretar eparhial, Pr. FlaviusPetcuV, protopopul Aradului, Pr. parohViorel Roja și Diac. Călin Teuca.În cuvântul de învăţătură Chiri-arhul arădean a vorbit despre ,,Puterealui Dumnezeu” (în baza citirilor scrip-turistice: Rom. 12; Mt. 9) așa cumnumește pe Mântuitorul stihul final alCanonului Învierii Domnului în tălmă-cirea constatării martorilor minuniivindecării slăbănogului din Evanghe-lia zilei. Capacitatea de a lucra numaibinele în viaVă prin puterea cu careDumnezeu a înzestrat făptura, dacă nuconlucrează cu voinVa divină alunecăspre cele potrivnice. Venirea Mântu-itorului în lume vindecă neputinVaomenească – slăbiciunea firii, redândadevărata putere cu care a fost înzestratînaintea alunecării în neascultare deDumnezeu. Ierarhizarea valorilor pecare le atinge puterea omenească orelevă și Apostolul zilei încadrând pecreștini la treapta potrivită, adicăprivind casa fiecăruia, familia și pe ceiapropiaVi. Pomenirea în aceastăduminică și a PărinVilor de la SinodulIV Ecumenic reamintește hotărâreaalegată de unirea firii dumnezeiești șiomenești în Persoana Mântuitorului șicare a biruit răul, păcatul și moarteaprin puterea lui Dumnezeu ce vine tot-deauna în ajutorul oamenilor, a sub-liniat ÎnaltpreasfinVia Sa.Cu acest prilej, Chiriarhul arădeana sfinVit noile icoane împărătești de peiconostasul bisericii.Răspunsurile liturgice au fostoferite de Corul parohiei, dirijat dedoamna prof. Georgiana Maria.La finalul Sfintei Liturghii, Părin-tele Paroh a mulVumit ÎnaltpreasfinVit-ului Părinte Timotei pentru binecu-vântarea arhierească și împreunăslujirea în această nouă biserică aflatăîn plin proces de pictare, precum șituturor oficialităVilor și credincioșilorprezenVi la Sfânta Liturghie.Binecuvântare de lucrări înParohia Hunedoara TimișanăÎn Duminica a 7-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, apoposit în mijlocul credincioșilor dinParohia Hunedoara-Timișană, Pro-topopiatul Arad, la invitaţia preotuluiparoh Goronea Valentin şi a Consiliu-lui Parohial.Cu acest prilej, Chiriarhul arădeana sfinVit pictura bisericii, executată peparcursul a trei ani de zile, cu sprijin-ul credincioșilor, după care a săvârșitSfânta Liturghie în biserica parohialăcu hramurile Sfântul Mare MucenicGheorghe și Sfânta Treime. Din soborau făcut parte și Pr. Răzvan Sas de laParohia Vinga, Pr. Marius Ardeleande la Parohia Șagu, Pr. paroh ValentinGoronea și Diac. Călin Teuca.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Ajutordumnezeiesc și întrajutorare ome-nească” (pe baza citirilor scripturisticeale duminicii: Rom. 15; Matei19). Cazania Duminicii a 7-a dupăRusalii îndeamnă la a nu căuta laudele

oamenilor în săvârșirea faptelor bune,astfel că fiecare trebuie să se facăfolositor celorlalVi pentru ca obșteaîntreagă să aibă îndestulare în cele tre-buitoare vieVii trupești și celeisufletești; iar cele dintâi cuvinte alepericopei apostolice subliniază tocmaifaptul că cel mai tare trebuie să sprijinepe cel mai slab. Dacă Dumnezeu ajutăpe fiecare dintre credincioși și aceștiaau datoria a fi de folos semenilor lor.Fiecare trebuie să caute a fi plăcut nusieși ci semenilor după cum ÎnsușiMântuitorul dă pildă. Primirea saudeschiderea reciprocă a oamenilordovedește că sunt întocmai gândiriiMântuitorului spre mulVumirea per-sonală și spre slava lui Dumnezeu, aarătat ÎnaltpreasfinVia Sa.La sfârșitul Sfintei Liturghii, Chiri-arhul nostru, în semn de apreciere pen-tru efortul depus în înfrumuseVarea bis-ericii, l-a hirotesit pe părintele parohValentin Goronea întru iconom stavro-for.După săvârşirea DumnezeieştiiLiturghii, ÎnaltpreasfinVia Sa a sfinVit otroiVă de lemn ridicată în curtea bis-ericii.La final, părintele paroh GoroneaValentin, a adresat cuvinte de mulţu-mire Înaltpreasfinţiei Sale, preoţilor şituturor credincioşilor care l-au sprijinitîn frumoasa lucrare.
AGENDA PREASFINLITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Punerea pietrei de temelie pentru biserica din incinta Clinicii Laser System din VladimirescuSâmbătă, 4 iulie, PreasfinVitulPărinte Emilian Crișanul a pus piatrade temelie pentru biserica ParaclisuluiEparhial din incinta Clinicii Laser Sys-tem, Localitatea Vladimirescu. Biser-ica va fi închinată Sfântului ApostolAndrei – Apostolul românilor.Așadar, ”Cu vrerea Tatălui, cuajutorul Fiului și împreună-lucrare aSfântului Duh”, cu binecuvântarea Ier-arhilor arădeni și prin strădania dom-nului Asad Fatah Sherzad, managerulClinicii Laser System, și a doamnelorIonela Lazăr și Maricica Motoi, Sfân-tul Apostol Andrei va fi ocrotitorulnoii biserici din Vladimirescu.Biserica va fi construită în formăde cruce în stil maramureșean pe fun-daVie de beton armat, din lemn și avândacoperișul din șindrilă, de o echipă demeșteri maramureșeni condusă dedomnul Vasile Pop.Terenul este donaVie a Clinicii LaserSystem, iar cheltuielile pentru con-strucVie, pictură, catapeteasmă, strane,clopote, policandre, prapori, veșminte,odoare, cât și a tuturor celor necesarecultului vor fi suportate în totalitate deconducerea aceleiași instituVii.Înconjurat de un sobor de preoVi șidiaconi, Ierarhul arădean a săvârșit slu-jba de sfinVire a pietrei de temelie pen-tru lăcașul de cult și a foișorului ,,Altarde vară” din proximitatea bisericii,rugându-se Lui Dumnezeu să binecu-vinteze strădaniile ctitorilor precum șiale celor ce au jertfit și ostenit pentruaceasta și să-i înscrie în Cartea VieViipe toVi jertfitorii și închinătorii acestuisfânt lăcaș, umplându-i pe toVi dedragoste desăvârșită și unire cătreSfânta Biserică și de jertfelnică slujirea neamului nostru.În Cuvântul așezat la sufleteletuturor celor prezenVi, PreasfinVia Sa asubliniat importanVa conlucrării dintrespital și Biserică, Biserică și spital,felicitând pe toVi cei care participă laaceastă lucrare necesară, sfinVitoare și

vindecătoare. O lucrare spre vinde-carea sufletească și trupească a celorcare, aflaVi acum în neputinVă, aunevoie de acea binecuvântată atmos-feră de comuniune în care să simtă căviaVa lor nu a fost în zadar, că au ofamilie. PreasfinVia Sa a urat putere demuncă slujitorilor și cadrelor medicale,subliniind în mod special lucrareadomnului manager Asad FatahSherzad care, deși nu este creștin, afăcut și face dovada unei inimi maimari decât a unui creștin, înVelegândnevoile și neputinVele poporului înmijlocul căruia își desfășoară activi-tatea cu toată deschiderea și cu multădragoste.MulVumind Lui Dumnezeu pentruaceastă zi și Sfântului Andrei pentrulucrarea în și prin oamenii anume aleșipentru zidirea acestei biserici, Preas-finVia Sa a transmis tuturor arhiereas-ca și părinteasca binecuvântare a Înalt-preasfinVitului Părinte Timotei (Sursa:glasulcetatii.ro).Slujire Arhierească și hirotonie de diacon în Catedrala Veche din AradSâmbătă, 4 iulie 2020, PreasfinVi-tul Părinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului asăvârşit slujba Sfintei Liturghii în bis-erica „Nașterea Sfântului Ioan Boteză-torul” din Arad.Alături de Preasfinţia Sa au slujit şiArhid. Mircea Proteasa, consilier eco-nomic, Pr. Flavius PetcuV, protopopulAradului, Pr. Gabriel Streulea, Pr.Mirel Lazăr de la Parohia Șeitin, Pr.Radu Kosztner de la Parohia Pecica IșI Arhid. Gheorghe Lehaci.În cadrul slujbei, Ierarhul l-a hiro-tonit pe tânărul Daniel-ConstantinSbârcea întru diacon, acesta urmând afi hirotonit preot pe seama ParohieiAgrișu Mic, Protopopiatul Ineu.La finalul slujbei, PreasfinVia Sa l-a prezentat pe Părintele GabrielStreulea, noul preot slujitor al Cate-dralei Vechi, dirijor al Corului psaltic,,Sfântul Ioan Damaschin”, inspectoreparhial misionar în cadrul CentruluiEparhial, fost preot paroh în Șilindia șicoordonator al Cercului misionarTârnova, Protopopiatul Ineu.PreasfinVitul Părinte Emilian i-afelicitat pe cei doi slujitori tineri, dupăcare le-a vorbit celor prezenVi despreTaina PreoViei, importanVa activităVilorcu tineretul în parohie și misiunea ce oare de îndeplinit preotul în acest sens.PS Părinte Emilian Crișanul aresfinCit biserica din ȘepreușChemaVi deja spre sfinVenie fiind,încă din primele două Duminici dedupă Rusalii, după modelul TuturorSfinVilor și a SfinVilor Români, și aflânddin cea de a treia că grijile vieVii greșitdozate și direcVionate ne Vin departe devocaVia noastră, astăzi, Duminica a 4-a după Rusalii ne aduce înaintea sufle-tului și a minVii un dialog al credinVeiîntre Mântuitorul și sutașul care avea oslugă ce ”rău se chinuia”.Iubirea, smerenia, credinVa suntmesajele acestei Duminici, coborâte dinCuvânt de Evanghelie prin pilda credinVeinestrămutate a sutașului. Nu aduce sluga,nu o coboară prin acoperișul casei, nucere să Se atingă de ea ci la răspunsulMântuitorului că ”voi veni și îl voi vin-deca”, acesta reușește să Îl uimeascăchiar și pe Hristos prin cuvintele”Doamne, nu sunt vrednic să intri subacoperișul casei mele, ci zi numai cucuvântul și se va vindeca sluga mea”.Tulburător și greu și numai deprivit spre o astfel de măsură a cred-inVei despre care Însuși Mântuitorulavea să spună: ”Adevărat grăiescvouă: la nimeni, în Israel, n-am găsitatâta credinţă”.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Despre credinVa sutașului dinEvanghelia de astăzi, mântuire șiresponsabilitatea folosirii cuvântului avorbit astăzi și PreasfinVitul PărinteEmilian Crișanul, aflat în ParohiaȘepreuș din Arad, unde, împreună cuun sobor de preoVi și diaconi, a săvârșitSfânta Liturghie Arhierească. Bucu-ria tuturor celor care s-au părtășit astăzide această împreună-rugăciune cu ier-arhul arădean a fost cu atât mai marecu cât pe lângă Sfânta Liturghie, aufost sfinVite lucrările (refacerea cat-apetesmei, parte din pictura interioară,pardoseala, exteriorul, acoperișul,Capela mortuară) de care Părinteleparoh și credincioșii s-au îngrijit pen-tru ca biserica cu hramul ”BunaVestire” în haină se sărbătoare să fie lafiecare liturghie. Iar pentru că PărinteleFlorin HoraViu Borca, împreună cufamilia, a arătat prin fapte că a înVeleslucrarea în Biserică a fost hirotesiticonom stavrofor.Tot astăzi, și tot în mijlocul comu-nităVii din Șepreuș, Protopopiatul Arad,tânărul Sebastian Bunteanu a fost hiro-tonit diacon pentru ParohiaȘomoșcheș, iar Constantin DanielSbârcea hirotonit întru preot pentruParohia Agrișu Mic.Cuvântul Ierarhului
Solidaritate prin rugăciune, bunătate șicuvânt bun

”Evanghelia Duminicii a 4-a dupăRusalii (Matei 8, 5-13) ne relateazăcum Domnul nostru Iisus Hristos avindecat în Capernaum pe servitorulunui sutaș sau centurion roman. Vin-decarea unui om bolnav de alt neamdecât evreu și de altă religie, pre-vestește faptul că Evanghelia lui Hris-tos va fi propovăduită la toată lumea,fiindcă Dumnezeu iubește pe toVioamenii. Totodată, acest evenimentarată că mântuirea nu este un program,nu este un lucru prestabilit, nu este oproblemă fixă. Mântuirea nu este aomului, ci este a lui Dumnezeu. Deaceea nu avem voie să ne mândrimnici chiar cu faptele pe care noi lefacem în vederea mântuirii.Sutașul arată că mântuirea esteîntâlnirea cu Dumnezeu, cunoașterealui Dumnezeu, iar această minune nuare limite și legi. Luând în considerareacest comportament, Sfântul ApostolPavel spune atât de elocvent: „Păgâniicare nu au lege din fire fac cele alelegii”. Sutașul nu a avut legea luiMoise, ci a avut bunătate și aceastăbunătate l-a dus la Domnul Hristos.Dacă nu ar fi iubit pe sluga lui, n-ar fiavut prilejul să se adreseze lui Dum-nezeu: „Doamne, sluga mea zace încasă, slăbănog, chinuindu-se cumplit”.Iar Domnul l-a lăudat pentru credinValui și i-a vindecat sluga.Este impresionantă credinVa put-ernică și deloc sofisticată a sutașului.Smerenia lui este semnificativă,arătând că nu este vrednic săprimească în casa lui pe MântuitorulIisus Hristos. Vedem că valoarea per-soanei umane este mai presus de oricerang și stare a vieVii. Observăm deasemenea că, cuvântul Domnului Hris-tos ridică din boală și din moarte per-soana umană, dăruind sănătate șiviaVă.Evanghelia ne determină să negândim și la forVa cuvântului mobi-lizator a sutașului și la puterea cuvân-tului vindecător și dătător de sănătatea Domnului Hristos.De aceea, trebuie să folosim cutoată responsabilitatea cuvântul,deoarece cuvântul poate vindecasufletește și poate răni. Să ne rugămpentru cei bolnavi, pentru cei care nu

se pot ruga și pentru cei care au nevoiede rugăciunea noastră, fiindcă Dum-nezeu primește rugăciune pe care osăvârșim în biserică, acasă și pretutin-deni. Să luăm exemplu de credinVă, pecât de simplă pe atât de puternică, de laacest sutaș păgân. Să căutăm smerenialui și să nu ne lăsăm biruiVi de mândrieori de o prea bună părere despre noiînșine. Solidaritatea cu oamenii aflaViîn dificultăVi, rugăciunea și cuvântulziditor să le practicăm pentru a cultivacomuniunea cu Dumnezeu și cusemenii.”, a spus PreasfinMitulPărinte Emilian Crișanul.5 iulie 2020, o zi de frumoasă săr-bătoare în Parohia Șepreuș, unde pre-oVii, diaconii, autorităVile locale,judeVene și centrale, și credincioșii,adunaVi în împreună-rugăciune cu Ier-ahul lor au trăit momente de odeosebită încărcătură duhovnicească.O zi și o Sfântă Liturghie, la finalulcăreia PreasfinVia Sa a adresat cuvintede apreciere pentru frumuseVea lucrăriidin Parohia Șepreuș, pentru frumoasaconlucrare din comunitate, iar Părin-tele Paroh a mulVumit, la rândul său,PreasfinVitului Emilian pentruprezenVă, pentru distincVia primită, șiÎnaltpreasfinVitului Timotei, Arhiepis-copul Aradului, pentru toată dragostea(Sursa: glasulcetatii.ro).Slujire Arhierească și hirotonie de diacon la Catedrala Veche din Arad, în ziua de prăznuire a Sf. Mc.Emilian de la DurostorumSâmbătă, 18 iulie 2020, laprăznuirea Sfântului Emilian dinDurostorum, în Catedrala Veche dinArad, PreasfinVitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a săvârșit Dum-nezeiasca Liturghie pentru a-și cinstipe sfântul ocrotitor, înconjurat de unsobor de preoVi și diaconi.În cadrul Sfintei Liturghii au fostînălVate rugăciuni de mulVumire pentrubinefacerile revărsate asupra Preas-finVitului Părinte Emilian Crișanul, pre-cum și asupra clerului și a întreguluipopor din Eparhia Aradului.În cadrul Sfintei, PreasfinVia Sa ahirotonit întru diacon pe seama Cate-dralei Vechi pe tânărul Cristian-Mar-ian PetruV.La sfârșitul DumnezeieștiiLiturghii, Părintele Cristinel Ioja,Decanul FacultăVii de Teologie ,,Ilari-on V. Felea” din Arad a subliniat sem-nificaVia acestei zile de cinstire anumelui PreasfinVitului Părinte Emilianprin pomenirea ocrotitorului spiritual,ca ziua împlinirilor pastorale, mision-are și academice desfășurate în cei 3ani de slujire în Arhiepiscopia Aradu-lui. Această zi, a mai spus părinteledecan, se desfășoară sub semnul uneidinamici pastorale și misionare prinhirotonia în treapta de diacon a tânăru-lui Cristian-Marian PetruV, absolvent alșcolilor teologice arădene. De aseme-nea, părintele a amintit că precum

Sfântul Emilian l-a mărturisit pe Hris-tos în primele secole în CetateaDurostor, astfel și PreasfinVia Sa Îlmărturisește pe Hristos în CetateaAradului. La final, părintele decan aexprimat preVuirea și recunoștinVa slu-jitorilor și credincioșilor CatedraleiVechi a Aradului.Slujire Arhierească și hirotonie de preot în Parohia ChișlacaÎn Duminica a 6-a după Rusalii,PreasfinVitul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, a poposit în mijlocul cred-incioșilor din Parohia Chișlaca, Pro-topopiatul Ineu.PreasfinVia Sa a fost primit încurtea bisericii parohiale de cătrePărintele Adrian Zaha, protopopulIneului, înconjurat de un sobor de pre-oVi, de copii îmbrăcaVi în frumosul portpopular și de numeroși credincioși.În biserica parohială cu hramul,,SfinVii Arhangheli Mihail și Gavri-il”, PreasfinVia Sa a săvârșit SfântaLiturghie, împreună cu soborul de pre-oVi și diaconi. Din sobor au mai făcutparte Pr. Paroh Petru Ardelean, Pr.Ciprian Petru Sălăvăstru de la ParohiaMoViori, Pr. Ovidiu Oprișa de la Paro-hia Rogoz, Arhid. Gheorghe Lehaci,Diac. Cristian Marian PetruV și Diac.Sebastian Petru Bunteanu.În cadrul Sfintei Liturghii diaconulSebastian Petru Bunteanu a fost hiro-tonit preot pe seama ParohieiȘomoșcheș, Protopopiatul Ineu.În cuvântul de învăVătură, Ierarhula vorbit credincioșilor prezenVi desprevindecare și iertarea păcatelor,explicând textul Evangheliei de laMatei, capitolul 9, în care se vorbeștedespre vindecarea slăbănogului dinCapernaum. De aici vedem că vinde-carea vine de la Hristos, iar împreunăcu această vindecare, slăbănogulprimește și iertarea păcatelor, arătândprin aceasta că Hristos este cu ade-vărat Dumnezeu.De asemenea PreasfinVitul PărinteEmilian a felicitat preotul nou hiro-tonit dând câteva îndrumări în activi-tatea pastoral-misionară a acestuia.Felicitări s-au îndreptat și asupra preo-tului paroh pentru toată activitatea des-fășurată în parohie timp de aproxima-tiv 17 ani, transmiVând și bine -cuvântarea și purtarea de grijă a Înalt-preasfinVitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului.La finalul Sfintei Liturghii, părin-tele paroh Petru Ardelean i-a mulVu-mit PreasfinVitului Părinte Emilianpentru binecuvântarea oferită cred-incioșilor din Chișlaca, adresândurări de bine PreasfinViei Sale pentruprezenVă în mijlocul păstoriVilor lui,pentru ziua ocrotitorului Sf. Mc.Emilian de la Durostorum și pentrucei trei ani de episcopat în părVileAradului, soborului de preoVi și tutur-or credincioșilor prezenVi la sfântaslujbă.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
AcCiune de ecologizare în Parohia PrunișorÎn Parohia Prunișor a avut loc oacViune de ecologizare, punctul princi-pal fiind cimitirul satului. La aceastăactivitate au participat 26 de persoane,printre care tineri și copii ai GrupuluiCatehetic „Sfântul Stelian” din aceastălocalitate.Totodată pe lângă aceștia au luatparte la această acViune și reprezen-tanVi ai Subfilialei Crucea Roșie Sebiș,prin doamnele Lulușa Cristina –președinte al subfilialei și PașcalăuOltiVa – vicepreședinte al aceleiașiorganizaVii.Prin această activitate am dorit săatinge două aspecte esenViale: înprimul rând, copiii și tinerii trebuie săfie conștienVi de cinstea pe care tre-buie să o acordăm înaintașilor noștri,prin fapte simple, ca cel de astăzi. Înal doilea rând, responsabilitatea pe careo are fiecare om pentru de mediulînconjurător.Cred că prin acViunea de astăzi,participanVii au înVeles cât de importanteste să te implici în viaVa socială a uneicomunităVi.Examen de LicenCă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradÎn zilele de 8 și 9 iulie 2020 s-adesfășurat examenul de licenVă la Fa -cul tatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilari-on V. Felea”, din cadrul UniversităVii,,Aurel Vlaicu” din Arad, potrivitMetodologiei în vigoare și a regle-mentărilor de distanVare socială,impuse de autorităVi.La această sesiune s-au înscris can-didaVi din promoVia curentă și din pro-moVia anterioară. Aceștia au susVinutdouă probe orale, una la disciplinaTeologie Dogmatică și o probă de spe-cialitate. Apoi, fiecare candidat și-aprezentat lucrarea de licenVă, de faVăfiind și ÎnaltpreasfinVitul Părinte dr.Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului.În cuvântul său, părintele decan,prof. dr. Cristinel Ioja, a mulVumitÎnaltpreasfinViei Sale pentru prezenVa laacest eveniment important din viaVaFacultăVii de Teologie din Arad, evi-denViind faptul că ,,prin harul și

purtarea de grijă a lui Dumnezeu încă
o promoNie de absolvenNi încheie
primul ciclu de formare teologic-aca-
demică și duhovnicească, cu toate
provocările prezente în societate, în
perioada pe care o parcurgem de câte-
va luni. Întreg corpul de profesori și
ostenitori al facultăNii s-a mobilizat
pentru ca studenNii să fie cât mai puNin
afectaNi în procesul educaNional-for-
mativ, cursurile și examenele fiind
împlinite cu respectarea standardelor
impuse. Nădăjduim că prin întreg actul
academic școala noastră teologică va fi
reușit să imprime în mintea și inima
studenNilor și absolvenNilor valorile
perene ale Evangheliei Domnului Iisus
Hristos, păstrate și promovate de Bis-
erica Ortodoxă românească stră-
moșească, prin care aceștia să poată
răspunde exigenNelor actuale și viitoare,
fie la altar, fie la catedra de religie orto-
doxă”. Totodată, sfinVia sa le-a mulVumitși absolvenVilor pentru întreg efortuldepus de ei în desăvârșirea formării lorteologice, invitându-i să continueaceastă lucrare prin cursurile de mas-terat oferite de facultatea arădeană, princele două programe masterale: Doc-
trină și cultură creștină, respectiv Pas-
toraNie și viaNă liturgică.ÎnaltpreasfinVitul Părinte Arhiepis-cop Timotei a felicitat Facultatea și pe

absolvenVii ei pentru rezultateleobVinute pe parcursul anilor de studiiuniversitare precum și la acest exam-en de licenVă, exprimându-și speranVacă și prin această generaVie se va man-ifesta buna formaVie teologică și spiri-tuală primită în această străveche vatrăde cultură teologică, slujită astăzi de uncolectiv de profesori implicaVi șiresponsabili.Examenul s-a încheiat cudepunerea jurământului, în conformi-tate cu hotărârile Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române.Examen de DisertaCie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradAbsolvenVii programelor de studiiteologice masterale din cadrul Fac-ultăVii de Teologie Ortodoxă ”IlarionV. Felea” a UniversităVii ”AurelVlaicu” din Arad și-au susVinut exam-enul de disertaVie, luni 13 iulie 2020.După încheierea prezentăriilucrărilor, candidaVii au depusjurământul în capela instituViei. Dupăcitirea catalogului și a frumoaselorrezultate obVinute părintele decan,preot profesor Cristinel Ioja, i-a felic-itat pe absolvenVi arătând că: ”aceastăetapă înseamnă o încununare a studi-ilor masterale, precum și începutulunei etape noi în misiunea pastorală șiapologetică a Bisericii. Examenul deastăzi s-a desfășurat în condiVii spe-ciale, potrivit reglementărilor învigoare și reprezintă un semn al seri-ozităVii și al responsabilităVii fiecăruiadintre noi în formarea academică”.Facultatea de Teologie Ortodoxădin Arad pregătește pe viitori slujitoriai Bisericii și ai învăVământului teo-logic prin programele de studii mas-terale: PastoraNie și viaNă liturgică,respectiv Doctrină și cultură creștină,acestea fiind premise ale studiilor doc-torale.
Instalări de noi preoMi înparohii arădene:

Parohia BeliuÎn Duminica a 5-a după PogorâreaSfântului Duh, 12 iulie 2020, în Paro-hia Beliu, Protopopiatul Ineu, a avutloc un eveniment istoric de o însem-nătate deosebită în plan duhovnicescși socio-cultural, prin instalarea unuinou preot paroh în persoana Pr. Ic.Morar Ioan-Teodor.După terminarea Sfintei Liturghii,părintele Adrian Zaha, Protopop alIneului, l-a instalat pe părintele MorarIoan, ca paroh pe seama credin-cioșilor ortodocși din Beliu. Deasemenea, trebuie precizat că părin-tele protopop a adus mulVumiri dinpartea Centrului Eparhial Arad, preo-tului HuViu Ioan și familiei sale, caredin anul 1994 a păstorit Parohia Beliucu timp și fără de timp pe calea mân-tuirii, cu vrednicie și tact pastoralavând împliniri în plan duhovnicesc șiadministrativ. Evenimentul s-a încheiat cu mulVu-miri și alese împărtășiri duhovnicești apreotului HuViu Ioan, acum pensionat,și a preotului Morar Ioan, noul alesslujitor al Altarului Bisericii Ortodoxedin Beliu.Parohia Pecica IPrin mila lui Dumnezeu și cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinVituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui în Duminica a 5-a după Rusalii, 12iulie 2020, în biserica Parohiei PecicaI, Protopopiatul Arad, un sobor de pre-oţi a săvârşit Slujba Vecerniei. Dinsoborul slujitor au făcut parte:Preaonoratul Părinte Flavius Petcuţ,protopop al Aradului și PărinteleArhidiacon Tiberiu Ardelean, inspec-tor eparhial. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6La finalul slujbei, a avut loc insta-larea întru Preot Paroh a PărinteluiKosztner Radu Ioan și a PărinteluiGavra Pompiliu întru preot slujitor, laacest eveniment au luat parte atât ofi-cialităVile locale cât și judeVene împre-ună cu credincioșii prezenVi mulVumindlui Dumnezeu pentru toate.Parohia CermeiÎn Duminica a 6-a după Rusalii, înParohia Cermei, Protopopiatul Ineu, aavut loc instalarea noului preot paroh,a părintelui Dan-Marius BraiV.După săvârșirea Sfintei Liturghii,Preaonoratul Părinte Adrian Zaha, pro-topopul Ineului a înmânat noului preotparoh Sfânta Evanghelie și SfântaCruce, ca simboluri ale misiunii șidemnităVii preoVești. În cuvântul rostitcu acest prilej, protopopul Ineului aamintit de chemarea sfântă a preotuluide a vesti Evanghelia, mai ales înlumea de azi, dar și cinstea de care esteînvrednicit preotul.Părintele Petru Lazea, fostul paroh, amulVumit colaboratorilor săi, credin-cioșilor și membrilor Consiliului paro-hial, asigurându-l pe noul paroh de toatădeschiderea și frăVeasca dragoste. Lafinalul slujbei, părintele Dan Marius BraiVa adresat un cuvânt noilor săi păstoriVi. Parohia MoneasaIn Duminica a 6-a după PogorâreaSfântului Duh, credincioșii ParohieiMoneasa au avut bucuria de a-și priminoul preot paroh, pe părintele TulcanGhiVa-DănuV. Prea Onoratul părinteBeni Ioja, protopop al Sebișului i-aînmânat noului preot paroh, SfântaEvanghelie, crucea și cheile bisericii,îndemnându-l să păstorească cudragoste credincioșii parohiei.Părintele protopop a mulVumitPărintelui pensionar Breteanu Gheo-rghe pentru cei 5 ani de slujire în paro-hia Moneasa.Parohia OstrovCredincioșii din Parohia Ostrov dinProtopopiatul Lipova au avut o seară demare bucurie și de înaltă trăireduhovnicească prin instalarea nouluipăstor în persoana părintelui Iosif-Fabius Trif.Părintele protopop Nelu Mercea, avorbit despre frumuseVea slujirii pre-oVești și despre importanta păstoruluisufletesc în viaVa spirituală a credin-cioșilor.Parohia Ostrov a fost păstorită timpde 45 de ani de un vrednic slujitor, pr.ic. stavr. Eugen Volungan, care aamintit în cuvântul rostit că și acum 45de ani a fost încercat de aceleași emoViica și astăzi când se retrage, dar rămâneîn continuare sprijin și ajutor pentrunoul preot dar și pentru credincioșii pecare i-a slujit cu devotament atâVia ani.Parohia ZăbraniDin încredinVarea ÎnaltpreasfinVitu-lui Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, în ajunul săr-bătorii Sfântului Mare Mucenic șiTămăduitor Pantelimon, 26 iulie 2020,credincioșii comunităVii eclesiale dinZăbrani și-au primit pe noul păstor desuflete, în persoana preotului Pop Ghe-orghe.Astfel că acest moment debucurie a început prin săvârșirea slujbeiVecerniei de către un sobor de preoVisub protia Preaonoratului Părinte Mer-cea Nelu, protopop al Lipovei. Părintele Teodor Farcaș a reiteratmomentele de neuitat petrecute alăturide bunii săi credincioși, mulVumind luiDumnezeu pentru toate binecuvântărilepe care le-a primit în cei 35 ani în carea muncit și a lucrat pentru mântuireasufletelor mădularelor Trupului luiHristos din Parohia Zăbrani.Noul preot paroh a primit din parteaPărintelui Protopop: Sfânta Evanghelie,Sfânta Cruce și cheile bisericii. 

Cea mai veche biserică ortodoxă din Municipiul Aradși-a sărbătorit hramulDuminică, 12 iulie 2020, credin-cioșii ortodocși din Parohia OrtodoxăSârbă Arad-Centru, Municipiul Arad,și-au sărbătorit ocrotitorii spirituali, peSfinVii Apostoli Petru și Pavel.Sfânta Liturghie a fost săvârșită deun sobor de preoVi și diaconi. Din parteaArhiepiscopiei Aradului a fost prezentpărintele Protos. Dr. Iustin Popovici,consilier cultural.Cuvântul de învăVătură a fost rostitde Părintele Adrian Boba, protopop deBiserica Albă, din cadrul EpiscopieiOrtodoxe Române de Dacia Felix, Ser-bia.După Sfânta Liturghie a avut loc oprocesiune în jurul bisericii și tăiereacolacului, potrivit tradiViei sârbești.La final, Părintele paroh OgneanPlavsici, protopop ortodox sârb deArad, le-a mulVumit tuturor preoVilor șicredincioșilor prezenVi la sărbătoareaparohiei.***Biserica Ortodoxă Sârbă cu hra-mul SfinNilor Apostoli Petru și Pavel,este cel mai vechi edificiu din Municip-iul Arad, și totodată cea mai veche bis-erică, fiind ridicată între 1698-1702 decătre Jovan Popović Tekelija (IovanPopovici Techelia), pentru familiilegrănicerilor sârbi (conform docu-mentelor 300 pedestraşi şi 200călăreţi) stabiliţi aici împreună cufamiliile lor. Între 1790-1822, clădireaeste mărită de către strănepotul cti-torului Sava Tekelija (1761-1842) șiprimește actuala înfăNișare. Lucrărileau fost executate cu meșteri din Rusia,și au constat în supraînălNarea turnului,cu aproximativ 4 metri, adăugând oturlă în stil rococo, poleirea globului șia crucii din vârful turnului. Pentru ter-minarea edificiului și-au adus aportulun număr însemnat de artiști ai vremii.Astfel, iconostasul iniNial a fost pictat,în 1772, de renumitul pictor arădeanStefan Tenecki (Ştefan Teneţchi), fiindînsă îndepărtat în anii şaizeci ai sec-olului al XIX-lea și vândut bisericii dinFiscut (păstrat până în zilele noastre).Noul iconostas a fost sculptat de Miha-jlo Janić (Mihailo Ianici) şi pictat deNikola Alexić (Nicola Alexici). Tot el apictat şi frescele pe suprafaţa bolţilor.Stranele bisericii au fost decorate deStevan Alexić (Ştefan Alexici) care, înperioada 1902-1903, restaurează pic-tura interioară a bisericii. Cea mairecentă restaurare a avut loc în perioa-da 2002-2008.În jurul bisericii a existat un cimi-tir care ulterior a fost desfiinţat, iarcele mai însemnate pietre funerare aufost zidite în pereţii clădirii, respectiv înjurul acestuia. Tot aici se află zidită șipiatra funerară a lui Sava Arsić(Sava Arsici), fost primar al Aradului.În cripta din naosul bisericii esteînmormântat marele protector alcomunităţii sârbeşti Sava Tekelija,primul doctor în drept de etnie sârbă,fondator al ,,Matica srpska”, filantro-

pist, om politic, nobil şi comerciant deorigine arădeană şi înaintaşii săi pelinie masculină, iar femeile din famil-ia Tekelija sunt înmormântate înpronaos.,,Discernământ, unitate și iubire” în cadrul Cerculuipastoral-misionar Arad 1Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, preoVii din cadrul Cerculuipastoral-misionar Arad 1, sub coor-donarea Părintelui Petru Ursulescu s-auîntrunit, joi, 16 iulie, în biserica avândhramul „Sfântul Apostol Andrei, dinmunicipiul Arad, Parohia MicălacaNouă, zona 300.În debutul întâlnirii Părintele coor-donator a reamintit preoVilor partici-panVi faptul că anul 2020 este proclamatde Sfântul Sinod ca fiind ”Anul oma-gial al pastoraNiei părinNilor și copi-ilor și Anul comemorativ al filantropi-lor ortodocși români”. În acest context,datorită faptului că întreaga societateresimte din plin efectele nefaste pe carele are existenVa acestui virus în întregalume, au fost enunVate câteva principiide urmat, pentru a păstra sănătatea fiz-ică a societăVii, dar și a purta grijă faVăde suflet. Societatea în care trăim segăsește într-o stare de debusolare, copi-ii și tinerii învaVă online iar părinViiacestora se găsesc într-o stare de incer-tituduine. Tuturor acestor provocări,Biserica trebuie să le vină în întâmp-inare, pentru a aduce liniște si pace înrândul credincioșilor săi.Părintele paroh, GheorgheOprea, gazda întâlnirii a adus în faVaauditoriului câteva probleme prac-tice cu care se confruntă preoVii dinmediul urban, pastoraVie diferită decea din mediul rural, datorită multorfactori. Părintele a susVinut oprelegere intitulată, ”Provocări alepastoraViei urbane, în contextul Anu-lui Omagial”, în cadrul căreia a for-mulat câteva întrebări, privitoare laactivitatea preotului, vis a vis de pas-toraVia părinVilor și copiilor. Câtevadintre întrebări le vom reda mai jos.Cum trebuie să se pregătească miriiînainte de a primi Sfânta Taină aCununiei? Cât de des ar trebui să seîmpărtășească o femeie însărcinată?E necesar ca aceasta să postească?Ce nume recomandăm să fie pusecopiilor? Botezul, prin întreită afun-dare, sau…? Împărtășim copiii lafiecare Sfântă Liturghie? Care estevârsta de când un copil trebuie să sespovedească? și multe altele, la carepreoVii prezenVi au răspuns, fiecare înparte, căutând soluVii practice pentruo pastoraVie rodnică. Cuvântul celmai des folosit a fost discernământ,mai ales într-o societate ca cea deastăzi.Întâlnirea de astăzi a fost o reușită,datorită faptului că au fost puse în dis-cutate probleme actuale cu care se con-fruntă Biserica, încercându-se găsireaunor soluVii viabile pentru rezolvarealor, dar și datorită faptului că preoVii au

reușit să comunice și să semnalezeproblemele cu care se confruntă în pas-toraVie. Dacă discernământul trebuieaplicat în pastoraVie, cuvântul care aajuns în inimile celor prezenVi a fostunitate. Chiar dacă fiecare dintre noisuntem diferiVi prin obiceiuri și pringândire, în final trebuie să dăm dovadăde iubire, de unitate, conștienVi fiindcă, ”slujind lui Dumnezeu, slujimoamenilor”.Dumnezeu să ne ajute, ca și pe maideparte să avem înVelepciunea nece-sară de a împlini voia Lui, de a aveadiscernământ și de a trăi într-o unitatea dragostei.Tineri din ASCOR Arad au donat sângeCâţiva tineri Ascor-iști din Arad aurăspuns cu promptitudine și de aceastădată solicitării venite din partea Cen-trului de Transfuzie Sanguină Arad.Cunoscând situaVia gravă a lipsei desânge , membrii A.S.C.O.R s-au mobi-lizat donând și ei, împletind și deaceastă dată rugăciunea, așa cum neînvaVă Sfântul Apostol Iacov ;,,...rugaţi-vă unul pentru altul, ca săvă vindecaţi…” ( Iacov 5, 16) cupovaVa iubirii aproapelui, după cum neînvaVă Însuși Mântuitorul nostru IisusHristos ; ,,Să iubești pe aproapele tăuca pe tine însuNi. ” (Mt. 22, 39), făcândpe această cale un apel către toVi ceicare au posibilitatea de a dona: Fii cura-jos ! Donează sânge!Sfântul Ilie, celebrat de AsociaCia Ortodoxă ,,Sf. MareMc. Gheorghe” Aradul NouAsociaţia Ortodoxă „Sf. Mare Mc.Gheorghe” Aradul Nou l-a sărbătoritieri pe Sfântul Ilie printr-o acţiune ined-ită, care a adus bucurie în sufletele eno-riaşilor din cadrul parohiei, dar mai alesîn cele ale copiilor. Aceştia au pornit pebiciclete din faţa Bisericii din AradulNou şi au pedalat pe pista de bicicletepână în Parcul Natural Lunca Mureşu-lui. Acolo, enoriaşii i-au ascultat pecei doi preoţi, părintele paroh TeodorFaur şi părintele Gabriel Mariş, cumau vorbit despre viaţa SfântuluiProoroc Ilie şi despre datini şi obi-ceiuri de ziua acestuia. Ulterior, ceimici au avut ocazia de a se da cu tiro-liana, lucru care i-a bucurat enorm.De asemenea, au mai putut să sebucure de activităţi precum bad-mintonul, baschet, fotbal şi alte jocuri.„Cu prilejul acestei sărbători aSfântului Prooroc Ilie, după slujba devecernie, ne-am îndreptat spre Par-cul Natural Lunca Mureşului unde amdesfăşurat un eveniment cultural,„Obiceiuri de Sfântul Prooroc Ilie”.Cei aproape 50 de participanţi copii,părinţi şi bunici care au fost prezenţila acest eveniment s-au bucurat de oactivitate în aer liber, activităţi recre-ative pentru copii care s-au dat petiroliană, au jucat badminton, fotbal,baschet sau au tras cu arcul, şi inclu-siv plimbatul cu bicicleta a fost orelaxare pentru ei. La faţa locului,evenimentul s-a desfăşurat prinprezentarea unei cateheze despreSfântul Ilie, dar am vorbit şi despretradiţiile populare din diverse locuri.S-a vorbit despre tradiţii din Sălaj,din zona Devei şi inclusiv despretradiţii din Aradul Nou, dar şi despreTârgul de Fete de la Muntele Găina.Discuţia a fost una liberă, în care i-amprovocat inclusiv pe enoriaşi să nepovestească despre datinile pe carele cunosc şi se practică şi în ziua deastăzi”, a declarat părintele GabrielMariş.Chiar dacă vremea i-a pus la încer-care pe credincioşi, aceştia nu s-au datbătuţi şi au continuat traseul. Eveni-mentul s-a desfăşurat fără niciun inci-

dent, prezenţi la această acţiune fiindmai multe echipaje ale Poliţiei Locale,care au dirijat traficul şi s-au asiugrat căbicicliştii vor ajunge în siguranţă la des-tinaţie.Ziua Imnului NaCional al României sărbătorită la AradZiua Imnului Naţional al Românieia fost marcată, miercuri, 29 iulie, laArad printr-un ceremonial militar şireligios, la care au participat reprezen-tanVi ai administraViilor locale șijudeVene, ai instituViilor deconcentrate,ai partidelor politice, precum și vet-erani.Evenimentul a debutat la ora 10.00,pe platoul din faţa Palatului Adminis-trativ din Municipiul Arad prinoficierea unei slujbe religioase de cătreÎPS Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului. În alocuţiunea rostită, Înalt-preasfinţia Sa a elogiat prin cuvintealese imnul ţării și importanVa lui pen-tru poporul nostru, făcând o trecere înrevistă a apariViei sale, o implicaredeosebită în apariVia acestuia având-otocmai oamenii de cultură ai Bisericii.Programul a continuat cu o scurtăalocuţiune privind simbolistica ver-surilor Imnului Naţional al României,susţinută de reprezentantul MuzeuluiJudeţean Arad. După aceasta, PrefectulJudeţului Arad, domnul GheorgheStoian, a rostit o alocuţiune privindsemnificaţia sărbătorii Zilei ImnuluiNaţional al României.Manifestările s-au încheiat cuintonarea Imnului Naţional de cătreîntreaga asistenţă.Ceremonialul şi manifestările evo-catoare dedicate acestui evenimentnaţional au fost organizate de InstituţiaPrefectului în colaborare cu celelalteinstituţii importante din oraş.***Ziua Imnului naţional este sărbă-torită la 29 iulie, anual, potrivit Legii99, din 26 mai 1998, pentru procla-marea Zilei Imnului Naţional alRomâniei, „se proclamă ziua de 29iulie Ziua Imnului naţional al României– Deşteaptă-te, române, simbol alunităţii Revoluţiei Române din anul1848”. La 29 iulie 1848, ,,Deșteaptă-te române!” a fost cântat pentru primadată în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâl-cea. La originea Imnului NaNional alRomâniei se află poemul patriotic ,,Unrăsunet” de Andrei Mureșanu, publicatîn numărul iunie-iulie 1848 al supli-mentului ,,Foaie pentru minte, inimă șiliteratură”, pe o melodie culeasă deAnton Pann. ConNinutul profund patri-otic și naNional al poeziei a fost denatură să însufleNească numeroaseleadunări ale militanNilor pașoptiști pen-tru drepturi naNionale, mai ales dinTransilvania, Nicolae Bălcescu numindacest imn ,,o adevărată Marsiliezăromânească”.Imnul a fost intonat în timpulRăzboiului de IndependenNă, înPrimul Război Mondial și la MareaUnire din 1918. A fost, de asemenea,intonat în al Doilea Război Mondial.,,Deșteaptă-te române!” a fost interzisdupă instaurarea regimului comunist,timp de aproape o jumătate de secol.A fost cântat, însă, în timpul Revolteide la Brașov, din 15 noiembrie 1987,și în timpul RevoluNiei din decembrie1989.Imediat după RevoluNia din decem-brie 1989, ,,Deșteaptă-te române!” afost ales Imn NaNional al României,fiind consacrat prin ConstituNia din1991. Conform ConstituNiei României,Imnul NaNional este considerat simbolnaNional, alături de drapelul tricolor,stema Nării și sigiliul stat.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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Miercuri, 1 iulie – a prezidatşedinţa Permanenţei ConsiliuluiEparhial.MarMi, 2 iulie – a  slujit SfântaLiturghie arhierească de hram laSchitul Tămand, predica fiind pusăsub titlu „Veșmântul sfinVeniei”.Schitul Tămand a pășit în al doi-sprezecelea an de existenVă duhov-nicească în Protopopiatul Ineu. Afost înfiinVat de Chiriarhul arădeanîn anul 2009 și a primit ca hram peVoievodul Ștefan cel Mare șiVeșmântul Maicii Domnului.Duminică, 5 iulie – a săvârșitSfânta Liturghie la Parohia Arad-Micălaca Veche II, predica fiindintitulată „Podoaba Casei Domnu-lui” (cf. Rom. 6; Matei 8). În cadrulslujbei, Chiriarhul arădean a hiro-tonit întru diacon pe tânărul GaiVăDan-Alexandru, acesta urmând a fihirotonit preot pe seama ParohieiRădești, Protopopiatul Sebiș. Lafinalul slujbei, ÎnaltpreasfinVia Sa l-a hirotesit duhovnic pe PărinteleAdrian Crainic, noul preot al Paro-hiei Sântana II, Protopopiatul Arad.Miercuri - Joi, 08-09 iulie – aprezidat examenul de licenVă laFacultatea de Teologie Ortodoxă”Ilarion V. Felea”, din cadrul Uni-versităVii ”Aurel Vlaicu” din Arad.Examenul s-a încheiat cu depune-rea jurământului, în conformitate cuhotărârile Sfântului Sinod al Biseri-cii Ortodoxe Române.

Vineri, 10 iulie – a participat laSfânta Liturghie în Paraclisul epis-copal din incinta FacultăVii, apoi laCursul festiv a noii promoVii de stu-denVi de la Facultatea de TeologieOrtodoxă ”Ilarion V. Felea” dinArad, rostind un cuvânt de felicita-re adresat absolvenVilor.Duminică, 12 iulie – a săvârșitSfânta Liturghie arhierească la Paro-hia Cuied, Protopopiatul Sebiș, pre-dica având ca titlu ,,Lucrări bine-cuvântate” (cf. Rom. 10; Mt. 8). Încadrul slujbei, diaconul GaiVă Dan-Alexandru a fost hirotonit întrupreot pe seama Parohiei Rădești,Protopopiatul Sebiș. Cu acest prilejChiriarhul arădean a sfinVit noul ico-nostas și proscomidiarul din mar-mură, două policandre, o clopotniVănouă cu un clopot și altarul de vară.La finalul Sfintei Liturghii, Chiriar-hul arădean a oferit părintelui parohLucian-Bogdan Coșeri pentru acti-vitatea pastoral-misionară desfăşu-rată în mijlocul credincioşilor pecare îi păstoreşte distincVia de ico-nom-stavrofor iar noul hirotonit afost hirotesit duhovnic.Luni, 13 iunie – a participat lasusVinerea examenului de disertaViepentru cele două programe mastera-le ale FacultăVii de Teologie Orto-doxă ”Ilarion V. Felea” din Arad.După încheierea prezentării lucrări-lor, candidaVii au depus jurământulîn capela instituViei.

Joi, 16 iulie – a prezidat şedinţaPermanenţei Consiliului Eparhial.Duminică, 19 iulie – a săvârșitSfânta Liturghie la Parohia Arad-Grădiște II, predica fiind intitulată„Puterea lui Dumnezeu” (cf. Rom.12; Matei 9). Cu acest prilej, Chiriar-hul arădean a sfinVit noile icoaneîmpărătești de pe iconostasul bisericii.Luni-Miercuri, 20-22 iunie –A participat la ședinVa de lucru aSfântului Sinod care a avut loc laPalatul Patriarhal.Duminică, 26 iulie – a săvârșitSfânta Liturghie arhierească la bise-rica Parohiei Hunedoara-Timișană,Protopopiatul Arad, predica a fostpusă sub titlul ,,Ajutor dumnezeiescși întrajutorare omenească” (cf.Rom. 15; Matei 19). Cu acest prilej,Chiriarhul arădean a sfinVit picturabisericii. În semn de apreciere pen-tru efortul depus la înfrumuseVareabisericii, a hirotesit pe părinteleparoh Valentin Goronea întru ico-nom stavrofor. După săvârşireaSfintei Liturghii, a sfinVit o troiVă delemn ridicată în curtea bisericii.Miercuri, 29 iunie – a participatla manifestările religioase şi milita-re organizate cu prilejul sărbătoririiZilei Imnului Naţional al României,la Arad, săvârșind slujba rânduităpentru Ziua Imnului Naţional, și ros-tind un cuvânt festiv. Pr. Dr. Vasile Cucu –Secretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinMitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Iulie 2020

În ziua de marVi, 21 iulie 2020, înAula Magna „Teoctist Patriarhul” dinPalatul Patriarhiei, sub preşedinţiaPreafericitului Părinte PatriarhDaniel, s-a desfăşurat şedinţa de lucrua Sfântului Sinod al Bisericii Orto-doxe Române.În ziua 11 iulie 2020, Sinodulmitropolitan al Mitropoliei Moldoveiși Bucovinei, în consultare cu Adu-narea eparhială a ArhiepiscopieiSucevei și RădăuVilor, a desemnatprin vot secret doi candidaţi pentruscaunul vacant de Arhiepiscop alSucevei și RădăuVilor: PreasfinVitulPărinte Calinic Botoșăneanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei IașilorPreasfinVitul Părinte DamaschinDorneanul, Episcop-vicar al Arhie-piscopiei Sucevei și RădăuVilor.În data de 21 iulie a.c., SfântulSinod l-a ales prin vot secret pe Preas-finVitul Părinte Calinic Botoșăneanulcu 30 de voturi din 46 de voturi validexprimate.Alte hotărâri ale Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române:La solicitarea Episcopiei Devei șiHunedoarei a fost aprobată înfiinVareaunui post de arhiereu-vicar.A fost aprobată înscrierea în Cal-endarul bisericesc pentru anul 2021,în secViunea „Zile și date importante”,a Duminicii MironosiVelor (a treiaDuminică după Paști) ca DuminicaFemeilor creștine și Duminica Fam-iliei Creștine în apropierea zilei de 15mai.A fost apreciată declararea decătre Parlamentul României a zilei de

16 august ca Ziua NaVională pentrucomemorarea martirilor Brâncoveniși de conștientizare a violenVelorîmpotriva creștinilor.A fost aprobată înscrierea în cal-endarul Bisericii Ortodoxe Române aSfintei Xenia din Petersburg (24 ian-uarie).Au fost aprobate mai multe texteliturgice: Acatistul și ParaclisulMaicii Domnului „Grabnic ascultă-toarea”; Acatistul și Paraclisul MaiciiDomnului „Potirul nesecat”; Acatis-tul Maicii Domnului „Potoleșteîntristările noastre”; Acatistul MaiciiDomnului – îndrumătoarea și ocroti-toarea copiilor; Acatistul și ParaclisulSf. Cuv. Paisie Aghioritul (12 iulie);Acatistul SfinVilor Ierarhi Atanasie șiChiril, arhiepiscopii Alexandriei (18ianuarie), precum și includerea aces-tor texte în cărVile de cult ale BisericiiOrtodoxe Române.A fost aprobat Regulamentul pen-tru organizarea și funcVionarea Vic-ariatului Ortodox Ucrainean din Bis-erica Ortodoxă Română.Sfântul Sinod a luat act de:răspunsurile întâistătătorilor Bis-ericilor Ortodoxe autocefale adresatePatriarhului României referitoare lamodalitatea de împărtășire a credin-cioșilor în cadrul Sfintei Liturghii încontextul pandemiei cu noul coron-avirus. Toate Bisericile Ortodoxeautocefale rămân fidele tradiVieiliturgice ortodoxe de împărtășire acredincioșilor dintr-un singur PotirsfinVit și cu o singură linguriVăsfinVită;

contribuVia Patriarhiei Române lasprijinirea persoanelor afectate depandemia cu COVID-19 pe perioadastării de urgenVă. Ajutorul cuantifica-bil financiar oferit de Biserica Orto-doxă Română a fost de 20.896.872lei; donarea a 4617 tablete și a altordispozitive electronice oferite elevilorşi cadrelor didactice la solicitareaMinisterului EducaViei și Cercetării;aprobarea noului Statut pentruorganizarea și funcVionarea Epis-copiei Ortodoxe Române a Spaniei

și Portugaliei de către MinisterulPreședinViei, al RelaViilor cu Parla-mentul și al Memoriei Democraticedin Spania;În perspectiva alegerilor pentruautorităVile administraViei publicelocale din toamna anului 2020,Sfântul Sinod a reiterat faptul căBiserica Ortodoxă Română rămâneneutră din punct de vedere politic,dar îi îndeamnă pe toţi cetăţeniiortodocși să-și manifeste dreptul lavot având în vedere criterii carevizează realizarea binelui comunitar

şi promovarea valorilor creştine însocietate.Preafericitul Părinte PatriarhDaniel a mulVumit tuturor ierarhilorBisericii Ortodoxe Române care ausprijinit pe plan local dialogul cuautorităVile și au respectat îndrumărileCancelariei Sfântului Sinod în con-textul pandemiei cu noul coronavirus(SARS-COV-2). Sfântul Sinod cererespectarea regulilor sanitare pe toatăperioada pandemiei.Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române


