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Anul 2020, declarat de cătreSfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne ca „Anul comemorativ alfilantropilor ortodocși români”, aprilejuit eviden^ierea unor person-alită^i cunoscute pe plan na^ionalsau local, care prin via^a și activi-tatea lor au contribuit la bineleobștesc. Unul dintre aceștia este șiarădeanul Petru Florescu, care prinactele și atitudinile sale exprimateîn via^a comunitară a orașului Aradîntregeşte, în mod fericit, impre-sionantul șir al filantropilor ară-deni.Datele privitoare la via^a șiactivitatea sa am reușit să le recon-stituim din documentele de epocă,din informa^iile referitoare la isto-ria Catedralei Vechi din Arad și dinarhiva de familie de^inută de undescendent al familiei Florescu,profesorul univ. dr. Radu Homescu.Petru Florescu s-a născut laLugoj, în anul 1824. La tânăravârstă de 19 ani se căsătorește cu
Iuliana Pălincaș și, împreună, sestabilesc în Arad, unde cumpărăcâteva loturi de pământ. Cu timpul,

ajung să de^ină hectare întregi depământ. Au avut o familie extremde numeroasă, Dumnezeu binecu-

vântându-i cu 18 copii, apucând săvadă 13 copii căsători^i. Din mareaspi^ă de neam a Floreștilor a făcutparte și distinsa doamnă academi-cian Cornelia Bodea, istoric și pro-fesor universitar. Una din nepoatelesale, Irina Jurj, era măritată cupreotul Sava Seculin, deputat înMarea Adunare Na^ională de laAlba Iulia, delegat al cercului elec-toral Aradul Nou, apoi protopop deVinga și consilier la Centruleparhial din Arad.După informa^iile din „Necro-logul” său, familia de^inea o casă încartierul Pârneava din Arad, uncartier românesc, în apropierea Cat-edralei Vechi, pe strada SfântulȘtefan cel Mare nr. 7. A fost o per-sonalitate cunoscută și influentă încadrul comunită^ii românești dinArad, înainte de Marea Unire.Ajunsese „membru în comitetulorașului liber regesc Arad”, iarprincipalul său apelativ era acelade „mare proprietar”. Lucrul aces-

ta este demonstrat mai târziu și depublicarea necrologului în cel maiimportant ziar al eparhiei și alorașului. Petru Florescu s-a stinsdin via^ă la vârsta de 67 de ani, îndata de 17 mai 1891.Pozi^ia sa socială a fost dublatăde puternicul său atașament fa^ă deBiserică și de Neam. Petru Flores-cu a fost implicat activ în via^acomunită^ii ortodoxe românești dinArad, sus^inând financiar ac^iunileși nevoile materiale ale acesteia. Afăcut parte din comitetul de con-struire a noii catedrale a românilordin Arad. În 1861, Episcopul Pro-copie Ivașcovici îl numește, alăturide al^i fruntași ai comunită^iiromânilor arădeni, într-un comitetspecial care avea drept sarcinăsupravegherea lucrărilor de demo-lare a vechii catedrale a românilorși de construire a celei noi. Protos. lect. dr. Nicolae M. TangContinuare în pagina  3

Petru Florescu, filantrop și patriot arădean

Dorinţa Conducerii Arhiepisco-piei Ortodoxe Române a Aradului,de a construi o Catedrală reprezen-tativă pentru Municipiul Arad, estelegată de necesitatea reflectării înistoria noastră naţională, a spiritua-lităţii şi demnităţii românilor orto-docşi din Eparhia Aradului. Oraşul Arad este situat într-oarie geografică în care spiritualitateacreştină s-a manifestat încă dinperioada formării şi afirmării noas-tre ca popor ortodox de sorginte lati-nă. S-a dezvoltat din punct de vede-re spiritual în vatra celor două centrebisericeşti: cel de la Morisena şiMănăstirea Hodoş-Bodrog (atestatădocumentar încă din anul 1177), şise înscrie între cele mai importantecentre religioase, culturale şi politi-ce ale vremii. Vechile documentedescoperite de istoricii români înArhivele Romei, menţionează exis-tenţa unor puternice centre mănăsti-reşti ortodoxe în jurul Aradului laînceputul secolului al XIII-lea:Ceala; Basaraga (Pecica); Popin;Mocrea; Lipova şi Ineu, care au con-tribuit la renaşterea spirituală şi pro-gresul social al românilor din Tran-silvania şi Banat.Aradul trăieşte o perioadămemorabilă, marcată prin efortulcelor care şi-au păstrat credinţa moş-tenită de la strămoşi şi părinţi, ală-turi de dorinţa de a edifica în peisa-jul oraşului un locaş de cult, camulţumire adusă lui Dumnezeu şiveşnică cinstire a memoriei tuturorcelor care s-au jertfit pentru deveni-rea noastră de-a lungul vremii.Nu în ultimul rând, prin con-strucţia Catedralei, ArhiepiscopiaAradului aduce un pios omagiu eroi-lor neamului românesc care şi-au datviaţa pentru apărarea fruntariilor

ţării, în vremuri de ocupaţie străină,luptătorilor români făuritori ai MariiUniri de la 1918 şi celor 21 de mar-tiri arădeni ai Revoluţiei din Decem-brie 1989, căzuţi pe teritoriul muni-cipiului. Pentru a înţelege mai bine, de ceacum şi nu altă dată s-a ridicat acestmonument reprezentativ al eparhieiAradului, evocăm o scurtă  retros-pectivă istorică.Se ştie că în 1690, Curtea dinViena recunoaşte libertatea religioa-să şi autonomia bisericească a româ-nilor ortodocşi din Arad, iar la 15aprilie 1706, se aprobă întemeiereaEpiscopiei Ortodoxe Române. Celdintâi episcop atestat documentarprin diploma împărătească din 18septembrie 1706, a fost Isaia Dia-covici. Acesta reorganizează loca-şul unei biserici ortodoxe construiteîn Arad, în timpul domniei lui MateiCorvin (1458-1490), devenind astfelprima catedrală episcopală. Nefi-ind însă la cota corespunzătoare,episcopul Pavel Avacumovici (1786-1815) reuşeşte să finalizeze un nouedificiu în 1791, pe acelaşi loc şi cuacelaşi hram pe care îl avea cate-drala anterioară. Supusă unui bom-bardament în timpul Revoluţiei din1848, deşi reparată, n-a rezistatvitregiei vremurilor; în 1857 tere-nul a fost expropriat şi în 1861,Catedrala a fost demolată pe motivcă icomoda aplicaţiile militare alefortăreţei de pe Mureş. Noul episcopal Aradului, Procopie Ivaşcovici(1853-1873), reuşeşte să ridice onouă catedrală ce va fi sfinţită la 17septembrie 1865, care există şiastăzi, fiind cinstită ca fosta sauvechea catedrală.Împrejurările determinate dePrimul Război Mondial şi rolul pe
care reprezentanţii Episcopiei l-auavut în realizarea Marii Uniri din1918, au stimulat conştiinţele cre-

dincioşilor ortodocşi români dinArad, precum şi ale noilor autori-tăţi de stat, în direcţia ridicării unei

noi catedrale reprezentative. Darîncercările care au urmat nu s-auputut concretiza din cauza unorîmprejurări nefavorabile. Acesteaau fost determinate, pe de o parte,de cel de-al Doilea Război Mon-dial şi, pe de altă parte de comu-nismul ateu statornicit o jumătatede veac în România. Abia dupăRevoluţia din Decembrie 1989 s-au putut realiza cu sorţi de izbândă,năzuinţele românilor ortodocşi  dinArad. Ca locaş de cult, Noua Catedra-lă reprezintă un unicat în opera arhi-tectonică, având menirea de a facesă vibreze sufletul omenesc pentrurevigorarea virtuţilor creştine înviaţa societăţii. Dar, împlinirea pecare o aduce Noua Catedrală Arhie-piscopală din Arad, ne determină sărememorăm întregul periplu pe carel-a făcut conducerea eparhială pânăla realizarea acestui ideal măreţ.Vrednic de rememorat este şi modulîn care s-au desfăşurat lucrările deconstrucţie pe o perioadă de maibine de un pătrar de veac.
Istoricul construcţiei: Con-strucţia Noii Catedrale a început în1990 cu demersurile în vedereaobţinerii autorizaţiilor, a stabiliriiamplasamentului, a întocmirii pro-iectului şi a alegerii constructoru-lui.Piatra de temelie a fost sfinţită la24 noiembrie 1991, de soborul preo-ţilor şi diaconilor în frunte cu Preas-finţitul Părinte Episcop Dr. TimoteiSeviciu şi Preasfinţitul Părinte Epis-cop-vicar Emilian Arădeanul (Bir-daş). Pr. Simion MladinAdministrator, Mare Eclesiarh al CatedraleiContinuare în pagina 2

Catedrala Arhiepiscopiei Aradului ,,visul împlinit al făuritorilorMarii Uniri” - 12 ani de la târnosire și 2 de la sfinKirea picturii



Urmare din pagina 1Lucrările de construcţie, inclusivpictarea Catedralei, s-au desfăşuratneîntrerupt între 1993-2018, forţade muncă fiind recrutată dintreoamenii locului, iar beneficiarulachitându-şi la timp obligaţiilefinanciare faţă de proiectant, de con-structor şi de pictor.Prima problemă cu care s-a con-fruntat Conducerea eparhială a fostcea a locului de amplasament alNoii Catedrale. După mai multecăutări şi zece variante propuse, s-astabilit ca loc de construcţie parculdin faţa Palatului CFR, ce găzduiaun obelisc al ostaşului sovietic,mutat ulterior în perimetrul eroilordin cimitirul Pomenirea.Apoi, alegerea constructoruluis-a făcut printr-un concurs de patruoferte, fiind câştigat de  Intreprin-derea  de Construcţii şi Montaj-Arad condusă de director ing. IoanTeodor Faur, care s-a angajat şi adus la împlinire oferta dintru înce-put, de a returna lunar profitul cuve-nit în favoarea construcţiei, devenidastfel ctitor al acestei lucrări încadrul ICIM-Arad. 
În 1992 s-a alăturat la iniţiativa

Chiriarhului un grup de intelectuali,
membri marcanţi ai cetăţii Aradu-
lui, de diferite profesii: ingineri, pro-
fesori, jurişti, arhitecţi, economişti,
reprezentanţi ai unor societăţi
comerciale de prestigiu şi ai unor
firme de construcţii cu experienţă în
domeniu, pentru a sprijini acţiunea
de adunare, utilizare sau control al
fondurilor şi pentru a oferi consul-
tanţă de specialitate în domeniul
organizatoric, juridic şi de constru-
cţii. Astfel, prin decizie chiriarhală,
grupul constituit s-a numit Comite-
tul de sprijin pentru construcţia
Catedralei şi s-a întrunit săptămânal
la sediul Episcopiei ori  pe şantier,
constituind un adevărat organism
verificator.

Întreg anul 1993 a fost marcat
de întocmirea documentelor de
proiectare, de obţinere a autorizaţii-
lor şi încheierea contractului de exe-
cuţie. Abia în 1994 au început
lucrările de construcţie, prin conso-
lidarea terenului de fundare, finali-
zate în primăvara anului 1995, prin
turnarea şapei de egalizare, pe care
s-a ridicat apoi radierul general al
fundaţiei Catedralei.

În urma consultărilor cu Comi-
tetul de sprijin pentru construcţia
Catedralei, în scopul bunei coor-
donări a lucrărilor de construcţie, a
încasărilor şi a efectuării plăţilor
către executant, pe lângă dirigintele
de şantier, s-au numit, începând cu 1
martie 1995, prin decizie chiriar-
hală, doi preoţi catedrali: preotul
Simion Mladin-coordonator de
lucrări şi preotul Gheorghe Gogan-
economist. Pentru o mai apropiată comuni-care cu sponsorii construcţiei şi cre-dincioşii donatori, s-a ridicat în 1995o capelă, ce a fost numită de credin-cioşi Bisericuţă, care a fost sfinţităla vecernia din Praznicului Schim-bării la Faţă a Mântuitorului, dinacelaşi an.Răspunzând numărului din ce înce mai mare al credincioşilor parti-cipanţi la slujbele de la bisericuţaşantierului, s-a reuşit în toamna anu-lui 1996, să se finalizeze  un  Para-
clis la demisolul Catedralei. Sfinţi-rea acestuia s-a săvârşit la 22
decembrie 1996, când s-a oficiat în

noua biserică şi primul parastas pen-tru ctitorii Catedralei şi eroii Revo-luţiei din 1989.A urmat un moment dificil dinpunct de vedere financiar, însăDumnezeu a venit în ajutor prinimplicarea părintelui Viorel Sasudin Miramar - Florida SUA, fostpreot în parohia Arad-Gai. El adeterminat o familie de români sta-biliţi în SUA: pe Corneliu şi Ruxan-
dra de Bota, să doneze pentru con-struirea Noii Catedrale, suma de210.000 dolari. Astfel, ei au devenitprimii ctitori ai Catedralei şi în ace-laşi timp cetăţeni de onoare ai Muni-cipiului Arad, împreună cu părinte-le Viorel Sasu şi preoteasa Rodica.La scurt timp, impresionaţi degestul creştinesc al ctitorilor, curecunoştinţă şi preţuire, Conduce-rea eparhială a înfiinţat Fundaţia
Pro-Catedrala Corneliu şi Ruxan-
dra de Bota, având ca scop aduna-
rea de fonduri pentru construcţia
Catedralei. Fundaţia s-a doveditfoarte eficientă prin numărul marede membri şi prin activitatea adun-ării de fonduri. Este momentul săreţinem în acest sens şi sprijinulfinanciar al credincioşilor, precum şicel din partea autorităţilor locale destat: Prefectură, Consiliul Judeţean,Primăria Municipiului, la care seadaugă, nu în ultimul rând, sprijinulfinanciar din partea Secretariatuluide Stat pentru Culte, precum şi alSocietăţilor comerciale din cuprin-sul Judeţului Arad.

Arhitectura, caracteristici
principale ale construcţiei: Păstrândîn timp amprenta stilului arhitecturalal secolelor XIX-XX, centrul civical municipiului a fost lipsit de unmonument religios ortodox repre-zentativ. Prin ridicarea acestui edi-ficiu, Catedrala devine un obiectivde proporţii monumentale, cu o arhi-tectură reprezentativă pentru canoa-nele cultului ortodox şi răspundedesfăşurării în cele mai bune condi-ţii a ritualului bisericesc şi urmăririilui de către 2.000 de credincioşi lanivelul bisericii mari şi peste 400 laparaclisul de la demisol. 

Cote:Lungime: 62.00 m; Lăţi-
me: 35.00 m Cote nivelitice: Cotă de
fundare: 7.10 m; Cotă teren siste-
matizat: 2.50 m; Cotă planşeu demi-
sol: 5,40 m Cote planşee supra
structură: 0.00; +3.00; + 6.00;
+9.00; +12.00; +15.00; +18.00;

+21.00 şi +24.00 m; Cilindrii mici:
între cota +15.00 m şi 19.05 m cu
raza de 4.05 m; Cilindrii mari: între
cota +15.00 m şi 21.75 m, cu raza de
6.75 m; Absidele laterale şi absida
din altar: între cota +15.00 m şi
22.35 m, cu raza de 7.35 m; Cilin-
drii turn central: între cota +15.00
m şi 22.50 m, cu raza de 7.50 m;
Cupola turn central: între cota 34.50
m şi 42.00 m, cu raza de 7.50 m;
Cota superioară turn principal peste
învelitoare: +46.00 m +7.00 m şi
crucea = 53.00 m. Construcţia cate-
dralei este o clădire cu structura din
beton armat şi zidării de umplutură,
executată între anii 1995 şi2014 de
către antreprenorul iniţialşi gene-
ral al construcţiei.Este încadrată în
grupa de construcţieA.1; categoria
de construcţiea.; clasa de impor-
tanţă I; acceleraţia terenului ag
=0.20g; perioada de colţTc=0.7 sec.
Încadrarea construcţiei conform
HG nr. 776 din 1997 este la catego-
ria de importanţă:A, iar comporta-
rea în timp se constată a fi bună.

Iconostasul, detalii constructi-
ve: Proiectul iconostasului Catedra-lei, precum şi al mobilierului aparţi-ne sculptorului Sorin Martin, fiind ocompoziţie eclectică, o interpretarea stilului neoclasic cu influenţebrâncoveneşti, care poate fi obser-vată în elementele ornamentale.Ornamentaţia este formată în mareparte din motive antropomorfe, pre-dominând frunza de acant stilizată şiviţa de vie. Abordarea compoziţieiornamentale  şi modelajul motivelorornamentale traforate sunt încadra-te de profile cu ornament sculptatîn relief. A fost confecţionat de către
Fabrica de mobilă din Arad cumanopera sponsorizată,  din lemnde paltin, adunat din pădurile Ocoa-lelor silvice din judeţ. Este susţinutde o structură din lemn de brad, cudeschidere de 12, 8 m pe orizontalăşi 10, 3 m înălţime. Construcţia ico-nostasului s-a făcut pe registre, dinpanouri cu dimensiuni manevrabilemanual şi echipate în atelier cu tăbliisculptate în relief sau traforate, înca-drate cu profile şi poleit în tehnica
Bolos cu foiţă de aur, de 24 K, princontribuţia unuia din cei mai gene-roși donatori, Ion Sandu, preşedin-
tele P.A.B. România.

Clopotele Catedralei: După doiani de căutări şi cercetări, Conduce-rea eparhială, prin analiză de oferte,

a încredin^at confec^ionarea clopo-telor firmei Grassmayr dinInsbruck, Austria, donator fiind dis-tinsa familie a Domnului Mircea
Frenţiu cu soţia Livia. La turnareaclopotelor Catedralei arădene s-afolosit aliaj: 78% cupru electroliticcu puritatea de 99,99%; 22% staniuelectrolitic cu puritatea de 99,99%;impurităţi< 0,1% (plumb şi zinc).Acordajul clopotelor Catedraleis-a făcut individual, după vecheareferinţă muzicală de 435 Hz a anu-lui 1859 şi referinţa internaţionalăde 440 Hz a anului 1939, printr-olejeră modificare a profilului clopo-tului după turnare, cu scopul de aobţine notele muzicale juste cerutede beneficiar. Unicitatea  clopote-lor este dată de aspectul estetic şifuncţia sonoră, adică: timbrul, pute-rea şi armonia sunetelor. Sunetulclopotelor Catedralei se compune înprincipal din Fundamentală, Octa-va inferioară, Quintă, Terţă şi Octa-va superioară. Toate aceste note suntrealizate cu o precizie de şaispreze-cimi de semiton, potrivit normeiLimburg.

Personalizarea clopotelor:Personalizarea clopotelor amplificăpentru viitor simbolistica clopotu-lui, oferindu-i o importanţă istoricădeosebită. Astfel, clopotele Cate-dralei arhiepiscopale, pe lângă siglafirmei producătoare, poartă din tur-nare următoarele incripţii:Clopotul I. „Mărire Numelui
Tău Dumnezeule, Acest clopot
închinat eroilor şi martirilor neamu-
lui românesc pentru unitatea aces-
tuia, s-a turnat prin dărnicia tuturor
credincioşilor din eparhie pe seama

Catedralei Sfânta Treime din Arad,
în anul mântuirii 2003, sub păstori-
rea Preasfinţitului Părinte Episcop
Dr. Timotei Seviciu”, are 4058 kg, înnota muzicală LA, cu diametrul 186cm; Clopotul al II-lea „Prea Sfân-
tă Treime miluieşte-ne. Acest clopot
şi celelalte trei mai mici s-au turnat
pe cheltuiala familiei Mircea şi
Livia Frenţiu, pe seama Catedralei
Sfânta Treime, din Arad, în anul
mântuirii 2003”, are 1054 Kg., înnota muzicală MI, cu diametrul 121cm; Clopotul al III-lea „Doamne,
curăţeşte păcatele noastre”, are 738kg. în nota muzicală FA#, cu dia-metrul 107 cm; Clopotul al IV-lea„Stăpâne, iartă fărădelegile noas-
tre”,are 434 kg. în  nota muzicalăLA, cu diametrul 90,5 cm; Clopotulal V-lea„ Sfinte, cercetează şi vin-
decă neputinţele noastre”, are 250kg., în nota muzicală DO#, cu dia-metrul 74,5 cm.

Crucile Catedralei: Proiectul
Crucilor Catedralei eparhiale a fost
elaborat de către Institutul de Pro-
iectări din Arad sub conducerea
arhitectului Gheorghe Seculici și
aparţine arhitectului Ioan Hăprian,
şef de proiect. Crucile Catedralei, în
număr de patru, au fost confecţio-
nate gratuit de către Astra Vagoane
Arad secţia călători, prin bunăvoi-
nţa unuia dintre cei mai de seamă
donatori ai Catedralei, Domnul
Valer Blidar,acţionar unic şi preşe-
dinte. 

Materialele pentru confecţio -
narea Crucilor, profile metalice şi
tablă de inox, au fost donate de dis-
tinsa familie Mircea şi Livia Fre-
nţiu, care s-a ocupat de aprovizio-
narea lor, optând pentru un inox de
cea mai înaltă calitate.

Structura Crucilor este din
profile metalice îmbinate prin
sudură electrică şi placate cu tablă
de inox de 4 mm, proiectul de rezis-
tenţă aparţinând Domnului ing.
Sorin Soriţeu. 

Braţele Crucilor au formă  octo-
gonală iar la capete treflă realizată
întrun pătrat, cu următoarele dimen-
siuni:  Crucea mare, lungime 7,30
m; lăţime 3,5 m (braţul orizon-
tal);Crucile mici, în număr de trei,
sunt egale: lungime de 3,5 m; lăţime
de 1,75 m (braţul orizontal). 

După confecţionarea şi sablarea
abrazivă, Crucile au fost aduse în
curtea şantierului Catedralei şi cus-
prijinul conducerii Batalionului 191
Infanterie Col. Radu Golescu din
Cetatea Aradului, s-a amenajat un
atelier din patru corturi militare, în
care, timp de aproximativ trei luni
de zile, s-a făcut poleirea cu aur de
24 K prin electroliză. Continuare în pagina 3
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Urmare din pagina 1Tot în același an se instituie ocolectă generală care să vină însprijinul construirii noii catedraleși, totodată, un comitet care să seocupe de bunul mers la colectei șide eviden^a fondurilor strânse. Dinacest comitet face parte și PetruFlorescu.Procesele-verbale ale consiliilorcomunită^ii românilor de pe lângăCatedrala din Arad arată con-tribu^ia concretă a familiei Flores-cu la ridicarea și înfrumuse^areanoii catedrale. Astfel, la finalizareaconstruc^iei noii catedrale PetruFlorescu contribuie cu suma de 193de florini, ocupând pozi^ia 29 dincolecta ini^iată pentru strângerea defonduri, la data de 31 ianuarie1870. Pe lângă aceasta, doneazăcele două icoane de pe ușileîmpărătești.După moartea sa, văduvaIuliana Florescu va dona catedraleiromânilor din Arad un chivot, careva deveni un simbol al acestuilocaș. La 34 de ani de la târnosireacatedralei, membrii comunită^iiromânești se hotărăsc să oîmpodobească cu un chivotdeosebit. Este de semnat epitropulIoan Simu pentru a duce la bunsfârșit această sarcină, ceea ce va șirealiza cu succes. În ședin^aComitetului parohial din 7 iunie1899 (st.n.), același epitrop IoanSimu aduce la cunoștin^ă că acestchivot este deja realizat și așezatpe masa Sfântului Altar și că toatecheltuielile au fost sus^inute de„doamna Iuliana, văduva lui PetruFlorescu”. Chivotul va fi sfin^it laRusaliile aceluiași an.Așadar, chivotul este realizat înanul 1899 de către familia vesti^ilor

sculptori bisericești bănă^eni NistorBosioc și fiul său Iosif din Berliște.A fost conceput ca parte integrantăa iconostasului, de unde a și împru-mutat elemente decorative, precumși a întregului mobilier bisericescexistent. Valoarea sa la acea vreme afost estimată la 230 de florini, sumăachitată integral de văduva IulianaFlorescu din cartierul Pârneava.Chivotul este donat în amintireaso^ului ei, Petru Florescu, lucru pecare îl găsim inscrip^ionat la bazachivotului, pe latura principală aacestuia: „Chivotul e dăruit de vădu-va Iuliana a lui Petru Florescu”.Aceeași evlavioasă doamnăcreează un fond de 600 de florini, ladata 25 octombrie/6 noiembrie1899. Din valoarea totală a acestuifond, 500 de florini au fost depușica bani lichizi, iar 100 de florinisub formă de ac^iuni. De^inătorulși administratorul exclusiv al aces-tui fond va fi Comitetul parohial alCatedralei Ortodoxe din Arad.Iuliana Florescu va redacta, prinintermediul unui Birou notarial, un„act fonda^ional”, unde sunt stipu-late toate condi^iile și cerin^elefondării și administrării acestuifond. Astfel, fondatoarea aveaurmătoarele condi^ii: fondul înte-meiat de ea să fie de sine stătător,să nu se contopească cu altele și săpoarte numele „Fonda^iuneaIuliana Florescu”; fondul să fieadministrat prin epitropia parohieiși depus la Banca „Victoria” dinArad; din fond se putea întrebuin^adoar dobânda anuală, de unde oparte din bani se întrebuin^a pentruîngrijirea mormintelor familiei Flo-rescu, o altă parte pentru pomenir-ile îndătinate ale mor^ilor, în spe-cial lunea după Duminica Tomii și

de sărbătoarea Sfin^ilor ApostoliPetru și Pavel, iar o altă parte eradestinată necesită^ilor parohiei.Profitul celor 100 de florini depușisub formă de ac^iuni la Banca „Vic-toria” trebuia direc^ionat spre ac^i-

unile culturale ale parohieisus^inute mai ales prin CasaNa^ională. Tot din acest act aflămcă, înainte de moartea sa, Petru Flo-rescu creează și el un fond în val-oare de 2.000 de florini.

Actul va fi aprobat și validat înședin^a Consiliului parohial al Cat-edralei ortodoxe din Arad, la datade 13/25 februarie 1900, președin-tele consiliului fiind preotul parohGavriil Bodea, iar secretar NicolaeȘtefu. Actul se găsește în Exib-itele parohiei cu nr. 6584/900. Ladata de 6/19 septembrie, actul vafi validat și de către Episcopul IosifGoldiș.Cât privește atașamentul săufa^ă de cauza na^ională, știm căPetru Florescu își trimite doi băie^iîn Războiul de Independen^ă de la1877-1878. Mai mult, îl întâlnim,împreună cu so^ia sa, în frunteaunei liste de subscrip^ie ini^iate deziarul Gura Satului, editat deMircea V. Stănescu, la data de 31mai/12 iunie 1877: „Colecta diur-nului Gura Satului, pentru solda^iiromâni, răni^i în resbelul ruso-româno-turc”.Faptul că a sus^inut astfel deproiecte concretizate în dona^ii sub-stan^iale din care au beneficiatromânii arădeni nu face decât sădemonstreze atașamentul acesteifamilii fa^ă de credin^a ortodoxă,precum și sus^inerea idealului deemancipare și unitate na^ională.Rememorarea ac^iunilor și fapteloracestei familii, aducerea în actual-itate a personalită^ii arădeanuluiPetru Florescu, eviden^ierea unoratitudini și gesturi ale acestuiromân și credincios al Bisericiistrămoșești reînscriu în conștiin^anoastră atitudini demne de urmat,modele viabile în convie^uireanoastră de zi cu zi.Sursa: https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/an-oma-gial/petru-florescu-filantrop-si-patriot-aradean-159519.html

Petru Florescu, filantrop și patriot arădean
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Zestrea spirituală a Catedralei

arădene: Dorinţa Chiriarhului de aavea Sfinte Moaşte în Catedrală s-aîmplinit prin voia şi lucrarea Preas-fintei Treimi şi bunăvoinţa Eminen-ţei Sale, Cardinalul AngeloComastri, care menţiona în scrisoa-rea de însoţire: „Ca semn al credin-ţei şi unirii spirituale, urmare cere-rii deosebite, mă grăbesc să vă ofero relicvă - ex ossibus Sancti IoannisChrysostomi”. Au fost aşezate într-o raclă din argint confecţionată laMonetăria Statului-Bucureşti, subun baldachin sculptat din lemn, înnaosul bisericii, toată cheltuialafiind suportată de Societatea deInvestiţii Financiare Banat-Crişanaprin grija deosebită a Domnului Pre-şedinte Ec. Ioan Cuzman.Patrimoniul spiritual al NoiiCatedrale a fost îmbogăţit prinîmpodobirea cu două icoane repre-zentând pe Maica Domnului-Pan-tanassa şi Deisis. Icoanele au fostpictate la Muntele Athos, fiinddăruite Catedralei de către un grupde credincioşi. Icoana Deisis a fostaşezată alături de tronul arhieresc,iar icoana Maicii Domnului sime-tric, alături de tronul numit al Mai-cii Domnului.
Pictura Catedralei: În urmaunui concurs de oferte, lucrările depictură interioară au fost încredinţa-te prof. Cezar Cătălin Băluţ şi s-audesfăşurat în perioada 2010-2018.Pictura murală a catedralei repre-zintă una dintre cele mai spectacu-

loase realizări artistice, în care s-aucontopit influenţele bizantine şioccidentale, cu tradiţia locală, rezul-tând o pictură de un rafinamentartistic şi estetic remarcabil. Picturadovedeşte profunzimea şi temeiniciaunei sinteze artistice, care defineşteautorul ca personalitate de cultură,doctor în arte vizuale şi la curent cutoate inovaţiile artistice ale timpului,realizând un impresionant ansam-blu de pictură bisericească.
Mozaicuri: FrontispiciulCatedralei „Sfânta Treime” estemarcat de icoana hramului. Aceastaare o suprafaţă de 35 mp, şi lucratăde Sc Art Georgies Srl, reprezenta-tă de prof. Virgil Moraru din Iaşi.Lucrarea este de excepţie, mozaicGeorgies, culoare  fonduri de aur,inventat şi brevetat de executant,folosind în compoziţia lucrării: 10-12 kg material la culori/mp şi la fon-dul de aur 10-11 kg material/mp.

Aportul material şi logistic la exe-cutarea acestei lucrări l-a avut dis-tinsa  familie a generalului IoanHeredea, soţia Dorina şi fiicaIoana, care au contactat firma şi auachitat toate cheltuielile pentru exe-cuţie, transport şi montajul icoanei,devenind ctitori ai Catedralei.Apreciind iniţiativa donatoruluiicoanei de hram, cât şi lucrările prof.Virgil Moraru, la dorinţa credincio-şilor, s-a hotărât  ornamentarea firi-delor exterioare ale Catedralei, cuicoane de mozaic. Astfel, s-au donat44 de icoane, fiecare cu dimensiu-nea de 2,10 mp, la cota +18 m, lacare se mai adaugă 15 mozaicuri înParaclisul Catedralei cu aceleaşidimensiuni. Ele reprezintă pilde şiminuni din viaţa Mântuitorului. 
Târnosirea Catedralei: La 6decembrie, anul mântuirii 2008,Catedrala a fost târnosită de cătrePreafericitul Părinte DANIEL,

Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, înconjurat de Ierarhii Sfân-tului Sinod, de preoţi şi diaconi. Esteprima Catedrală episcopală ortodoxădin România finalizată după 1989 şicea dintâi din mileniul al treilea. Încadrul aceleiaşi slujbe s-au săvârşitşi cele rânduite la paraclisul Cate-dralei cu hramul Sfântul IerarhNicolae, de către Înaltpreasfin^itulPărinte Arhiepiscop şi Mitropolit alArdealului Dr. Laurenţiu Streza. 
Ridicarea Episcopiei la rang de

Arhiepiscopie: La 28 noiembrie2009, Catedrala Arhiepiscopală agăzduit slujba solemnă de ridicare aEpiscopiei la rang de Arhiepiscopieşi a Chiriarhului la demnitatea deArhiepiscop, săvârşită de cătrePreafericitul Părinte PatriarhDANIEL.
Sfin;irea picturii: Lucrarea pic-turală s-a sfinţit de soborul Ierarhi-lor, preoţilor şi diaconilor, sub pro-

tia Înaltpreasfinţitului Părinte IoanSelejan, Mitropolitul Banatului, în2018, anul comemorativ al Cente-narului Marii Uniri.
Concluzii: Eparhia Araduluieste păstrătoarea şi apărătoarea de-alungul vremurilor a idealurilornaţionale pe aceste meleaguri. NouaCatedrală simbolizează triumful lup-tei şi al aspiraţiilor seculare ale cre-dincioşilor ortodocşi, consfinţind înplan artistic afirmarea naţiunii româ-ne în cadrul civilizaţiei universale.Desigur, atât pentru Conduce-rea eparhială, cât şi pentru con-structor şi proiectant, edificareaNoii Catedrale a fost un examendeloc uşor de promovat; dar pestetoate a guvernat efortul comun şisusţinut al fiecăruia dintre cei res-ponsabili, impulsionaţi de credinţaşi trăirea creştină. De aceea, Mulţumind lui Dum-nezeu pentru toate, ne rugăm să pri-mească jertfa tuturor celor care auajutat la înălţarea şi împodobireaSfintei Catedrale, să binecuvintezestrădaniile tuturor celor care aujertfit şi s-au ostenit, să le dăruias-că pace şi întru toate cele de folos.Înscrie Doamne în cartea vieţii talepe toţi jertfitorii şi închinătorii aces-tui sfânt locaş, umple-i pe toţi dedragoste şi desăvârşită unire cătreSfântă Biserica Ta şi jerfelnica slu-jire a neamului nostru, ca şi prinaceasta să fie preamărit NumeleTău cel Sfânt. Amin! (din Hrisovulde târnosire al Catedralei, 6 decem-brie 2008)

Catedrala Arhiepiscopiei Aradului ,,visul împlinit al făuritorilorMarii Uniri” - 12 ani de la târnosire și 2 de la sfinKirea picturii
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Praznicul fecioriei curate și al nădejdii mântuirii noastre

În fiecare an, la 21 noiembrie,sărbătorim Intrarea în biserică aMaicii Domnului sau Vovidenia.Denumirea exactă a praznicului ar fiaceea de „Intrarea în Templu”, pen-tru că se referă la aducerea prunceiMaria la vârsta de 3 ani la TemplulLegii Vechi, de către bătrânii eipărin^i, Ioachim și Ana, unde au șilăsat-o, fiind purtată de către preo^iîn partea cea mai sfântă a Templu-lui, Sfânta Sfintelor, locul în careintra doar Arhiereul Legii o singurădată pe an. Tânăra Maria a rămasaici în Sfânta Sfintelor, până la vârs-ta de 14 sau 15 ani. Maica Domnu-lui a fost adusă la Templu pentru căîncă de la nașterea sa, părin^ii săi, însemn de mul^umire adusă lui Dum-nezeu pentru că dobândiseră rod devia^ă la bătrâne^e, au făgăduit-oDomnului.Evenimentul Intrării MaiciiDomnului în biserică, deşi nu paremenţionat în Sfânta Scriptură, aintrat în conştiinţa Bisericii prinSfânta Tradiţie. Biserica rupe

tăcerea Scripturilor şi ne arată căileascunse ale Proniei, care pregătescvasul Cuvân tului, „pe Maicahotărâtă dinainte de veacuri”, cea„vestită de proroci”, care intră acumîn Sfânta Sfintelor ca o „comoarăascunsă a Slavei lui Dumnezeu”.Evenimentul acesta din via^a MaiciiDomnului a fost preluat din Protoe-vanghelia lui Iacob, scriere dinprimele veacuri creștine: „Lunile seadăugau una câte una la vârstacopilei. Când împlini doi ani,Ioachim îi zise Anei: Iată a venittimpul s-o ducem la Templul Dom-nului. Trebuie să ne ^inem decuvânt, ca nu cumva să ne-o cearăAtotstăpânitorul și să rămână darulneprimit. Dar Ana răspunse: Hai sămai așteptăm un an, ca să nu plângămititica după tatăl și după mama ei.Să mai așteptăm, încuviin^ăIoachim. Când Maria împlini treiani, Ioachim zise: Chema^i pe fiiceleneîntinate ale evreilor. Fiecare să^ină în mână o făclie aprinsă pentruca pruncul să nu tânjească după celasă în urmă, iar inima să nu-i fierăpită de vreun lucru străin de Tem-plul Domnului. Fecioarele merserăcu făclii în mâini până la TemplulDomnului. Aici preotul o întâmp-ină pe Maria, și sărutând-o, o bine -cuvântă zicând: Domnul a preamăritpe veci numele tău. La sfârșitulveacurilor El își va arăta răs-cumpărarea fiilor lui Israel. Și aașezat-o pe a treia treaptă a altarului,

iar Domnul Dumnezeu a pogorâthar asupra ei. Atunci Maria începusă dăn^uiască și toată casa lui Israelo îndrăgi. Părin^ii plecară uimi^i șimulţumeau Dumnezeului Atot-stăpânitor că fiica lor nu și-a întorsprivirea înapoi. Maria rămase înTemplul Domnului curată ca oporumbi^ă și primea hrană dinpalma unui înger” (Evanghelii apoc-rife, 2002, p. 38).
Dezvoltarea ulterioară apraznicului

Praznicul acesta este unul din-tre cele mai noi ale Maicii Domnu-lui, datând din secolul 6, originealui fiind oraşul sfânt Ierusalim. Ast-fel, cunoaştem că, la 20 noiembrie543, a fost sfin^ită biserica pe careîmpăratul Justinian a zidit-o laIerusalim, chiar lângă ruinele Tem-plului, construind pe acel loc o bis-erică închinată Sfintei Fecioare,fiind numită „Sfânta Maria ceaNouă”, spre a o deosebi destrăvechiul locaş al Naşterii Maicii

Domnului, biserică pe care o găsimpână astăzi, în apropierea Scăldă-torii Oilor. Un martor din aceaepocă, Grigorie de Tours, vorbeştechiar despre relicve ale SfinteiFecioare, care, păstrându-se înaceastă biserică, săvârşeau mariminuni (Egon Sendler, Icoanelebizantine ale Maicii Domnului,2008, p. 25).Conform Tradiţiei, a doua zidupă sfinţire, adică la 21 noiembrie,a început să fie prăznuit hramulacestei biserici, adică însăşi MaicaDomnului, sub forma aducerii ei laTemplul Sfânt.Praznicul acesta era generalizatîn Răsăritul creștin înainte de sec-olul 7. Astăzi, din această bisericănu se mai păstrează nimic. Zdrunci-nată de cutremurele din secolul al 8-lea, ruinele sale au fost folosite decătre musulmani la ridicarea uneimoschei. În secolul al 12-lea, cruci-aţii au ridicat pe acest loc un spital,iar în secolul al 19-lea, locuitoriievrei ai cartierului au construit peacest loc o mare sinagogă.În secolul al 8-lea, SfântulAndrei Criteanul participă laprăznuirea acestei mari sărbători laIerusalim. În acelaşi secol, Sfin^iiPatriarhi Gherman I (†733) șiTarasie (†806) ai Constantinopolu-lui rostesc frumoase cuvântări delaudă în cinstea Maicii Domnului laacest praznic. Abia după încheiereacrizei iconoclaste, când cinstirea

Maicii Domnului a cunoscut o nouăetapă a dezvoltării ei, această săr-bătoare s-a răspândit în tot Răsărit-ul creștin.Cu toate că datează din secolulal 8-lea, praznicul nu este menţion-at oficial în calendar decât din 1166.Împăratul Manuil Comnenul a dec-retat această zi ca PraznicÎmpărătesc în care nu se lucra.În ziua acestui praznic se facedezlegare la pește, fiind primadezlegare de acest fel din PostulNașterii Domnului.
Desfăşurarea evenimentului în texteleslujbei

Căutând să redea momentuladucerii la Templu a pruncei Maria,textele slujbei acestui praznic daumărturie: „De la Domnul luând roadafăgăduinţei Ioachim şi Ana, pe Maicalui Dumnezeu, jertfă bine-primită, înTemplu au adus-o astăzi, şi Zaharia,marele arhiereu, binecuvântând-o, aprimit-o”. Preotul Zaharia, care o

întâmpină pe Fecioara la intrarea saîn Templu, este tatăl Sfântului IoanBotezătorul. Textul liturgic arată:„Strălucit-a zi de bucurie şi praznicpreacinstit. Că astăzi ceea ce a fostmai înainte de naştere fecioară şidupă naştere a rămas fecioară înTemplu sfânt este adusă. Şi Zahariabătrânul, tatăl Mergătorului îna inte,se bucură şi strigă cu veselie: Apro -

piatu-s-a nădejdea celor necăjiţi, înTemplul cel sfânt, ca o sfântă, să sesfinţească spre sălă şluirea Împăratu-lui tuturor…”La aducerea sa în Templu, MaicaFecioară este întâmpinată și de cetelefecioarelor şi de oştile îngereşti. Tex-tul slujbei praznicului arată: „Cetelefecioarelor, purtând făclii, astăzipetrec împreună cu îngerii pe singurăpururi Fecioara şi curata Născătoareade Dumnezeu, în casa Domnului, cape o sfinţită dăruire şi ca pe un locaşpreasfinţit, în care Dumnezeu în chipde negrăit a locuit, înnoind toată fireaoamenilor pentru milostivirea milei”.Într-un alt text liturgic auzim și altedetalii: „Mieluşeaua cea nepătată şicămara cea neîntinată, Născătoareade Dumnezeu Maria, cu veselie esteadusă în chip prealuminat. Pe careîngerii lui Dumnezeu o înconjură cucredinţă şi toţi credincioşii o fericescpururi şi cu mulţumire cântă ei neînc-etat cu glas mare…”Tot din textul imnografic aflămcă Prunca Sfântă a fost pusă în Sfân-

ta Sfintelor: „Să se deschidă uşa Tem-plului celui de Dumnezeu primitor, căpe aceea ce este Biserica Împăratuluituturor şi scaun, astăzi cu slavă pri m-ind-o, Ioachim a pus-o, dând-o Dom-nului pe cea aleasă de El spre a fi LuiMaică”.Cât priveşte vieţuirea Fecioarei înTemplu, textele slujbei arată: „Dupăce te-ai născut tu, dumnezeiascăMireasă, Stăpână, ai venit la TemplulDomnului, ca să te hrăneşti în SfinteleSfintelor ca o sfinţită. Atunci şi Gavri-il a fost trimis la tine, ceea ce eşti cutotul fără de prihană, hrană ţieaducându-ţi…” Înţelegem de aici căFecioara vieţuia în Sfânta SfintelorTemplului, fiind hrănită în chip min-unat de însuşi îngerul Gavriil, trimisullui Dumnezeu, care-i va aduce şivestea Bunei Vestiri.
Troparul sintetizeazăteologia sărbătorii
Troparul praznicului sintetizeazăîntregul mesaj teologic şi duhovnicescal sărbătorii: „Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dum-nezeu şi propovăduirea mântuiriioamenilor, în Templul lui Dumnezeuluminat Fecioara se arată şi pe Hristostuturor mai înainte Îl vesteşte. Aces-teia şi noi cu mare glas să-i strigăm:Bucură-te, plinirea rânduielii Zidi-torului”. Troparul prezintă evenimen-tul acesta ca început al lucrării mân-tuirii oamenilor, în sensul că încă deacum se arată planul lui Dumnezeupentru mântuirea lumii. AducereaFecioarei la Templu și curăţia vieţii eiarată că finalitatea unei asemeneaasceze reprezintă pregătirea sa pentruprimirea în pântece a MântuitoruluiHristos. Fecioara, prin curăţia vieţiiei, Îl vesteşte încă de acum pe Cel pecare-L aştepta. Tocmai de aceeaspunem că prin Maica Curată s-aîmplinit rânduiala Ziditorului, de mân-tuire a lumii.Pr. Conf. Dr. Lucian FarcașiuArticol preluat din:https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/liturgica/praznicul-fecioriei-curate-si-al-nadejdii-mantuirii-noastre-158734.html



AGENDA PREASFINJITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL
Slujire Arhierească la
Mănăstirea FeredeuLa început de noiembrie, înDuminica a 22-a după Rusalii, Preas-fin^itul Părinte Emilian Crișanul asăvârșit Sfânta Liturghie Arhiereascăla Mănăstirea Feredeu, împreună cuun sobor de preo^i și diaconi.Cuvântul Ierarhului: Captivi-tatea omului în realitatea vieKii,,Evanghelia Duminicii a 22-adupă Rusalii ne prezintă Pilda bogat-

ului nemilostiv și a săracului
Lazăr (Luca 16, 19-31), rostită decătre Mântuitorul nostru Iisus Hristosîntr-un context în care a spus uceni-cilor și ascultătorilor Săi, mai multepilde și învă^ături despre Împără^iacerurilor și realită^ile legăturilorinterumane în diferite situa^ii.Prin această pildă, Domnul Hris-tos arată clar faptul că există via^ă asufletului uman după despăr^irea detrup. Totodată putem în^elege legă-tura care există între via^a pămân-tească a omului și via^a de dincolo demormânt a sufletului uman. Dupămodul cum s-a pregătit în via^apământească, sufletul omului mergefie în fericita existen^ă a raiului, fie înnefericita existen^ă a iadului, fie încomuniunea sfin^ilor cu Dumnezeu,fie în izolarea și întristarea păcă-toșilor.Aceste realită^i existen^iale neduc cu gândul la modul cum trăiescoamenii pe pământ și cum seraportează ei la învă^ătura Evanghe-liei transmisă de Mântuitorul IisusHristos.Pericopa evanghelică ne sur-prinde prin simplitatea, naturale^eași frumuse^ea cu care este prezentatăexisten^a umană în aspectul ei istoricreal, concret. Aici nu sunt specula^iiși nici nu se face o teoretizare a prob-lemei sociale bogat – sărac, puternic,sănătos, etc. Se ia un fragment dinrealitatea general – valabilă a exis-ten^ei umane, se așează în fa^a noas-tră, se descrie atât de simplu și realtotul încât te sim^i la un moment datintegrat…

Bogatul nemilostiv și săracul
Lazăr reprezintă două persoanediferite, două stări sociale diferite șidouă stări spirituale diferite.Într-o primă etapă Dumnezeurespectă libertatea omului de a trăivia^a cum dorește pe pământ, iar în adoua etapă se descoperă dreptatea luiDumnezeu care răsplătește fiecăruiom după modul în care a trăit pepământ.Astfel, pilda prezentată ne aratăcum să ne purtăm în societate ca săfim bineplăcu^i lui Dumnezeu și cumsă folosim cele ce avem, ca sădobândim cu ele Împără^ia lui Dum-nezeu.Sunt cunoscute în general, treifeluri în care oamenii își pot ducevia^a în societate:1. a trăi unul împotriva altuia;2. a trăi unul lângă altul;3. a trăi unul pentru altul.Primul fel de via^ă arată starea lacare ajung oamenii care se urăsc și serăzboiesc din diferite motive materi-ale și sociale; al doilea fel de vie^uireîn societate este al oamenilor indifer-en^i sau care văd în semenii lor doarinterese de profit, rela^ii determinatede interese mărunte; iar al treilea felde vie^uire în lume este cel pe care ni-l arată Evanghelia: a trăi unul pentrualtul. Rostul omului în via^ă este de a

fi milostiv, bun și iubitor de semeni,după pilda dată nouă de DomnulHristos.Sfântul Ioan Gură de Aur spunecă Dumnezeu i-a dat pe săraci în grijanoastră, ca să ne facă buni colabora-tori ai Săi în lume. Mântuitorul nuare ceva împotriva bogatului, El îiiubește nediferen^iat și pe cel bogat șipe cel sărac. El a creat pe om puter-nic, bogat, frumos și sănătos. Prob-lema noastră începe de la modul cumse situează fiecare om, fie cel bogat,fie cel sărac. Adică fiecare om câtăcredin^ă are, în cine crede și cumcrede. De aceea apare în pildaprezentată Avraam, cel mai bogat omdin istorie, care a depășit istoria princredin^ă. Credin^a în Dumnezeu, învia^a veșnică, credin^a în mântuire,pentru că credinLa este învierea din
moarte. Ea ne face să avem o atitu-dine normală fa^ă de oameni, fa^ă debogă^ie și sărăcie.Și ne întrebăm: există aceeașiprăpastie dintre mine și tine, dintrenoi și Dumnezeu, dintre noi și uni-versul care ne înconjoară?Să cultivăm credin^a adevărată,dărnicia și iubirea în societate sprefolosul oamenilor și dobândirea vie^iiveșnice”, a spus Preasfin^itul PărinteEmilian Crișanul (sursa:glasulc-
etatii.ro).

Slujire Arhierească și
hirotonie întru diacon la 

Catedrala Veche din Arad
În cea de-a doua duminică din

Postul Crăciunului, în Catedrala
Veche din Cetatea Aradului, Preas-
fin^itul Părinte Emilian Crișanul,
înconjurat de un sobor de preo^i și
diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie
Arhierească, rugându-se, așa cum o
face de obicei, pentru ,,cercetarea
viei și desăvârșirea ei”.

Ierarh, preo^i, diaconi și credin-
cioși, afla^i acolo unde este firesc să
se afle Duminica, în Casa lui Dum-
nezeu, uni^i în rugăciune și purtându-
i cu ei pe to^i cei care din binecuvân-
tate pricini nu au putut participa fizic
la Sfânta Liturghie, au mai parcurs o
zi pe Calea Postului, pe Calea
Betleemului.

Cuvânt de învă^ătură: Omul
bogat sau sărac 

,,În Duminica a 26-a după
Rusalii, Sfânta Biserică a rânduit ca
la Sfânta Liturghie să fie citită Pilda
bogatului căruia i-a rodit Lari-
na (Luca 12, 16-21), pildă rostită de
către Mântuitorul nostru Iisus Hris-
tos într-un context în care era încon-
jurat de mii de oameni (Luca 12,1),
iar cineva din mul^ime I-a cerut să
zică fratelui său să împartă
moștenirea cu el (Luca 12,13). Dom-
nul Hristos îi spune că nu este
pus judecător sau împărLitor peste
ei. Și le-a zis: „VedeLi și păziLi-vă de
toată lăcomia, căci viaLa cuiva nu
stă în prisosul avuLiilor sale” (Luca
12,15). După care, Mântuitorul Hris-
tos rostește Pilda bogatului căruia
i-a rodit Larina.

De multe ori Domnul Hristos aatras aten^ia să nu ne punem nădejdeaîn bogă^ie, dar nu a interzis niciodatăgrija fa^ă de viitor sau asigurarea zileide mâine. Ceea ce a condamnatDomnul a fost transformareabunurilor pe care le acumulăm, înbunuri exclusiv personale, și con-centrarea tuturor preocupărilorasupra lor, cu gând egoist, cu gândulde a avea mai mult decât avemnevoie. Astfel, El condamnă lăco-mia, egoismul, plăcerea de a aduna șia contempla avu^iile acumulate. Ceicare au o asemenea atitudine nu maivăd împrejurul lor că sunt oamenilipsi^i sau care au nevoie de ajutor. Și,mai ales, uită că vor muri și că tot ceadună în plus, adună de fapt pentrual^ii. Moartea creează astfel de situ-a^ii, cu adevărat ciudate, oricât ar fide naturale, încât mul^i dintre noi auvăzut în momentul trecerii unoroameni din lumea aceasta, că al^iiumblau prin bunurile lor, fără teamăși fără sfială, ca prin niște bunuri fărăstăpân, iar cel care trecuse la celeveșnice nu mai putea acum să le zicănimic.
Bogatul se adresa sufletului lui,

ca și când acesta se hrănește cu
lucruri materiale: „Suflete, ai multe
bogăLii, strânse pentru mulLi ani, odi-
hnește-te, bea, mănâncă, veselește-
te”. În momentul acesta apare în
parabolă un al doilea personaj: Dum-
nezeu. El apare pentru că nu i-a plă-
cut filosofia și gândirea bogatului,
concep^ia lui de via^ă. Ea era foarte
apropiată de una din filosofiile
antice, hedonismul, adică reducerea
vie^ii la trup, la plăceri cultivate în
egoism.

Din relatările Sfin^ilor Evanghe-
liști cunoaștem că Mântuitorul Hris-
tos i-a mângâiat pe săraci, dar nu a zis
niciodată că trebuie să rămână săraci.
Nu a sacralizat sărăcia și nu a făcut
din ea o condi^ie a mântuirii.
Săracilor credincioși le-a oferit o
compensa^ie dincolo, numai când nu
le-a oferit aici pe pământ. Domnul a
condamnat bogă^ia, vrând să atragă
aten^ia că uneori boga^ii abdică de la
conștiin^a răspunderii pentru al^ii.Lui Dumnezeu nu i-a plăcutbogatul din pilda rostită, din maimulte motive. În primul rând pentrucă bogatul și-a suspendat munca. Înal doilea rând, pentru că și-a rezervatbunurile numai pentru sine și, în al

treilea rând, pentru această convor-bire intimă pe care a avut-o cu sufle-tul său, ca și când era limitat numai lavia^a pământească. De aceea Dum-nezeu i-a atras aten^ia: „Nebune! În
această noapte vor cere de la tine
sufletul tău. Și cele ce ai pregătit ale
cui vor fi?” Și spune în continuare căsufletul nu de acestea are nevoie, cide o „bogăLie în Dumnezeu”.În vorbirea populară, românii autransformat învă^ăturile creștine înzicale: „Cine dă, lui își dă” sau „Cine
pe sărac ajută, pe Dumnezeu împru-
mută”.Într-o lume în care se cultivăhedonismul, suntem pândi^i tot maimult de egoism: fiecare este maimult pentru sine; foarte pu^ini maiau inimă pentru celălalt; privim totmai mult cu invidie, cu dispre^ și curăutate la cei din jur.Se cultivă omul, dar nu omul luiDumnezeu, nu omul format din trupși suflet, ci doar omul material. Câtprivește sufletul, Evanghelia deastăzi ne îndeamnă să în^elegem căacesta nu se hrănește cu tot ceea ceeste „la modă” în ziua și în lumea deastăzi. Tot ceea ce este promovat delumea aceasta: pe stradă, prin pub-licitate, în media ș.a., toate acesteanu fac doi bani pentru sufletul dinnoi. Sufletul se hrănește cu credin^ă,rugăciune, asceză, dragoste, miloste-nie și altele.Este paradoxal cum în lumeacealaltă vor ajunge numai„bunurile” la care suntem gata sărenun^ăm aici, adică le-am dăruitcelorlal^i. De aceea Sfânta noastrăBiserică a organizat și cultivă operafilantropică prin spitale, cămine debătrâni, orfelinate, cantine sociale șialte forme de întrajutorare a oame-nilor.

Pregătindu-ne pentru sărbă-
torirea Nașterii Domnului, dar și
pentru plecarea din lumea aceasta,
să unim postul cu rugăciunea și cu
milostenia, având în vedere și în
punerea în practică a unei învă^ături
creștine a poporului român: „Dar
din dar se face Rai”, a spus Preas-
fin^itul Părinte Emilian Crișanul
(sursa:glasulcetatii.ro).

În cadrul slujbei, Ierarhul a hiro-
tonit pe tânărul teolog Juc Gheorghe
Gabriel întru diacon, urmând a fi
rânduit ca preot la Parohia cu hra-
mul ,,Adormirea Maicii Domnului”
din Vărșand.

Liturghie Arhierească și 
hirotonii întru diacon și preot
la Catedrala Veche din Arad

În ziua de pomenire a Sfântului
Antonie de la Iezerul Vâlcii, Preas-
fin^itul Părinte Emilian Crișanul, a
slujit în Catedrala Veche din Arad.Cuvântul Ierarhului,,O diminea^ă de luni bogată înrecunoștin^a arătată fa^ă de ajutorulprimit de la Dumnezeu, în cinstireafa^ă de Sfin^i și totodată în invocareaDuhului Sfânt de a sfin^i doi tineripregăti^i pentru slujba preo^iei, unul

primind taina hirotoniei întru dia-con, iar celălalt întru preot.Este astăzi o zi de sărbătoarepentru poporul român și pentru Bis-erica noastră Ortodoxă, pentru căSfântul Antonie de la Iezer a vie^uitîn ultima parte a vie^ii sale pămân-tești în ^inuturi românești, lângăCarpa^i, în apropiere de RâmnicuVâlcea, la finalul sec. al XVII-leași începutul sec. al XVIII-lea, cândTransilvania, poporul român orto-dox se afla în mare încercare, fiindfor^a^i să accepte Unia^ia, să treacăla credin^a romano-catolică. Poporulromân care a crescut o mul^ime deSfin^i, așa după cum spune și Mit-ropolitul Dosoftei al Moldovei, îlare spre prăznuire și pe SfântulAntonie de la Iezerul Vâlcii, de orig-ine din Grecia, părin^ii SfântuluiAntonie mutându-se la Vâlcea. Demeserie negustor, comerciant, Sfân-tul Antonie a fost un om căsătorit, aavut și un copil, iar spre bătrâne^e s-a retras șa Schitul Iezer, pe la anul1690. Când Sfântul Voievod Con-stantin Brâncoveanu ctitorea biseri-ci și mănăstiri, printre care și Mănă-stirea Hurezi, când Sfântul AntimIvireanul tipărea căr^i la Snagov, laBucurești și Râmnicu Vâlcea, învremurile acelea Sfântul Antonie s-a retras în pustie, a rectitorit Mănă-stirea Iezer, cerând Episcopului Ilar-ion al Argeșului de care depindeacanonic atunci Schitul Iezer, săsfin^ească Mănăstirea, iar el și-asăpat în anii de vie^uire acolo opeșteră în piatră, unde s-a nevoit cumultă rugăciune, în asceză și înpostire, ca un adevărat doritor decele sfinte. Acolo l-au cercetatromânii doritori de cuvânt de folos,care doreau să se spovedească șicare cereau mijlocirea Cuviosuluiînaintea lui Dumnezeu pentru ei șipentru familiile lor. Acolo l-au găsitși românii transilvăneni care au tre-cut mun^ii, din cauza asupririi decare aminteam, l-au cercetat și augăsit la el cuvânt de folos și deîntărire duhovnicească.Și-a dat obștescul sfârșit Sfân-tul Antonie în același loc, pe la anul1720. Mormântul cu Sfintele salemoaște a fost descoperit după anul1990, iar în 1992, între mul^i al^iSfin^i ai poporului român și SfântulAntonie a fost canonizat de câtreSinodul Bisericii noastre OrtodoxeRomâne.Între mul^ii Sfin^i pe care îi arepoporul român, Sfântul Antonie faceparte din ceata Cuvioșilor Părin^icare mijlocesc înaintea Sfintei Trei-mi pentru noi. Am avut bucuria de asluji în mănăstirea pe care el a cti-torit-o, dar și de a merge de multeori în pelerinaj cu Moaștele Sfântu-lui Antonie în diferite Eparhii(Mehedin^i, Hunedoara, Constan^aetc). Sfin^ii ne înso^esc cătreÎmpără^ia lui Dumnezeu și esteimportant lucru să avem evlavie laSfin^ii Bisericii noastre pentru că eisunt prietenii și casnicii lui Dum-nezeu.Bogă^ia Bisericii stă tocmai înmul^imea de Sfin^i, neputând finumită biserică aceea care nu aresfin^i. Dumnezeu ne cheamă pe to^isă fim sfin^i, plini de Duh Sfânt, desfin^enia lui Dumnezeu. Acesta estesensul vie^ii noastre!Istoria Bisericii noastre esteplină de lucrarea Duhului Sfânt,pentru că Dumnezeu nu stă doar înceruri, departe de oameni, ci El pro-niază lumea, ne poartă de grijă tutur-or, iar prin Duhul Sfânt coboară înBiserică și ne sfin^ește.Continuare în pagina 6
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Astăzi, cu binecuvântarea Înalt-

preasfin^itului Părinte Timotei,
Arhiepiscopul Aradului, după ce cei
doi tineri s-au pregătit urmând cur-
surile Seminarului Teologic și Fac-
ultă^ii de Teologie și au sus^inut exa-
menul de capacitate, dovedind că
sunt pregăti^i pentru slujirea pre-
o^ească în parohiile pe care ei și le-au
ales dintre cele scoase la concurs, au
fost hirotoni^i.

Acolo, în parohiile încredin^ate, îi
așteaptă credincioși care au nevoie
de îndrumare și de părintească slujire
în toate cele ale vie^ii. Noi nădăjduim
că cei doi noi slujitori vor fi exem-
plari în slujirea lui Dumnezeu și a
credincioșilor. 

Nu contează cât de mare este
parohia, contează cât de bogată este
slujirea preo^ească, pentru că dacă îi
slujim pe oameni Îl slujim și pe
Dumnezeu. Jertfa, slujirea, dra -
gostea, răbdarea, dăruirea, toate
aceste nevoin^e vor face ca la
momentul potrivit să vină și mul^u-
mirile sufletești și materiale. În
primul rând preotul este slujitor al
lui Dumnezeu și al oamenilor și
aceasta trebuie să în^eleagă fiecare
tânăr care dorește să devină preot și
fiecare preot care este încă în slujire
trebuie să își aducă aminte că Îl slu-
jește pe Hristos.

Oamenii poartă în ei chipul lui
Hristos și au nevoie de această
sus^inere din partea preotului, care
are o responsabilitate foarte mare
după cum spune atât Sfântul Ioan
Gură de Aur, în Tratatul despre Pre-
oLie, cât și întreaga Biserică: nu se
poate compara slujirea preo^ească
cu nimic altceva, pentru că preotul
poartă pe umerii săi sufletele încred-
in^ate spre păstorire, așa cum și
Arhiereul poartă pe umerii săi pe
to^i credincioșii. Chiar dacă
veșmintele sunt frumoase, frumos
brodate, omoforul acesta înseamnă
jugul arhieriei. Epitrahilul preotului
înseamnă jugul preo^iei care nu este
deloc ușor, dar dacă Îl chemăm pe
Hristos să ne ajute, El ne va ajuta să
ne purtăm crucea, fie că suntem
clerici fie că suntem credincioși.
Fără ajutorul Lui nu putem face
nimic, de aceea spune și rugăci-
unea ”Nu prin punerea mâinilor
mele se face hirotonia, ci prin
Pogorârea Duhului Sfânt”. Ceea
ce a^i văzut astăzi sunt gesturi
văzute, cu semnifica^ii teologice,
dar care poartă în ele lucrarea
Duhului Sfânt, iar noi suntem
mâinile lucrării lui Dumnezeu în
Biserică.

Felicităm pe cei doi tineri, pe
Raul Ioan și Gheorghe Gabriel, pen-
tru lucrarea aleasă, pe părin^i, profe-
sori, pe duhovnicii care i-au format și
familiile care i-au sus^inut în această
dorină de afi slujitori ai lui Dum-
nezeu.

Post binecuvântat în continuare,
sănătate și pregătire folositoare pen-
tru Nașterea Domnului și să fi^i măr-
turisitori ai Lui Dumnezeu oriunde
ve^i merge!”, a spus Preasfin^itul
Părinte Emilian Crișanul în cuvântul
de învă^ătură.

La momentele potrivite din tim-
pul Sfintei Liturghii Arhierești ofi-
ciate de Preasfin^itul Părinte Emilian
Crișanul, teologul Bele Raul Ioan a
fost hirotonit întru diacon pentru
Parohia Secaș, iar diaconul Juc Ghe-
orghe Gabriel, a fost hirotonit preot
spre buna păstorire a credincioșilor
din parohia cu hramul ,,Adormirea

Maicii Domnului” din Vărșand
(sursa:glasulcetatii.ro).

Liturghie Arhierească și 
hirotonii întru diacon și preot
la Catedrala Veche din Arad

În ziua de 25 noiembrie, Preas-
fin^itul Părinte Emilian Crișanul,
înconjurat de un sobor de preo^i și
diaconi, a săvârșit din nou Sfânta
Liturghie Arhierească în Catedrala
Veche din Arad. Sfântă Liturghie în
timpul căreia, prin punerea mâinilor,
a dat Eparhiei și Bisericii un preot și
un diacon, iar prin cuvânt, a așezat la
sufletele tuturor celor prezen^i exem-
plul vie^ii Sfintei Muceni^e Ecaterina
și a Sfântului Mare Mucenic Mer-
curie, astăzi prăznui^i în Biserica
noastră.

Cuvântul Ierarhului: SfântaMuceniKă Ecaterina, frumuseKeamărturisirii creștine
,,Cinstirea Sfintei Mare Muceni^e

Ecaterina în ziua ei de prăznuire ne
duce cu gândul la mărturisirea cred-
in^ei în Mântuitorul Iisus Hristos,
într-o vreme a marilor persecu^ii fa^ă
de Biserica creștină din primele
veacuri.

Credin^a, dragostea, voin^a și
curajul în conlucrare cu harul lui
Dumnezeu stau la baza unei evidente
atitudini de mărturisire a adevărului
revelat și a Fiului lui Dumnezeu
întrupat pentru a noastră mântuire.

Izvoarele istorice spun că Sfânta
Ecaterina a trăit la sfârșitul secolului
al III-lea și începutul celui de-al IV-
lea și era fiica guvernatorului
Alexandriei Egiptului.Plină de în^elepciune, cunoscă-toare a Sfintei Scripturi, persoanăbogată și frumoasă, Sfânta Ecaterinaa mărturisit credin^a creștină în fa^aîmpăratului Maximian (286-305), darși în fa^a filosofilor și a învă^a^ilorpăgâni care au fost puși să o convingăsă apostazieze de la credin^a în Hris-tos. Încercările tuturor au eșuat, maimult unii au fost converti^i la creș-tinism. Sfânta a fost închisă în tem-ni^ă, apoi a fost supusă la chinuri șisuferin^e grele, iar în cele din urmă afost condamnată la moarte printăierea capului.Tradi^ia spune că îngerii au dustrupul Sfintei Muceni^e Ecaterina peMuntele Sinai, în apropierea Ruguluiaprins, unde, în anul 327, împără -teasa Elena, mama Sfântului Con-stantin cel Mare, a dispus constru-irea unei biserici. Mai târziu,împăratul Justinian a întărit locașulde cult, transformându-l în fortărea^ăși mănăstire. În această mănăstire,care îi poartă numele se află douăcasete de argint care con^in capulSfintei Ecaterina și mâna ei stângă. Însemn de binecuvântare, părin^ii dinmănăstire oferă pelerinilor inele careau stat pe degetele Sfintei Muceni^eEcaterina, simbol al logodirii ei cuMirele Hristos, pentru Care și-a datvia^a.

Mănăstirea Sfânta Mare
Muceni^ă Ecaterina de la Muntele
Sinai este vizitată de mul^i pelerini

români și din alte ̂ ări. Fragmente din
Moaștele ei Sfinte se află în unele
lăcașuri bisericești de la noi. Multe
biserici din ^ara noastră au ca ocroti-
toare pe Sfânta Ecaterina. Ea este
considerată ocrotitoarea tinerilor, a
teologilor, a apologe^ilor, a filosofilor
și a tuturor celor care i se roagă cu
credin^ă și evlavie.

Chiar dacă au trecut aproximativ
1700 de ani de la mucenicia ei, Sfân-
ta Ecaterina este prezentă în conști-
in^a Bisericii și în evlavia credin-
cioșilor, care o cinstesc ca pe o mare
Sfântă, mijlocitoare înaintea Dom-
nului Hristos pentru rugăciunile
noastre.

Învă^ăm de la Sfânta Ecaterina că
învă^ătura Evangheliei este mai put-
ernică decât toate învă^ăturile lumii
acesteia; că bogă^ia materială și
func^ia nobilă nu au valoare în fa^a
vie^ii veșnice și a harului Duhului
Sfânt; că frumuse^ea fizică este trecă-
toare, iar frumuse^ea darurilor lui
Dumnezeu persistă în veșnicie.

Având în vedere că mul^i oameni
aleargă după putere, func^ii, titluri
academice/nobiliare, bunuri materi-
ale și altele, în detrimentul împliniri
umane și creștine, dar și al semenilor,
Sfânta M. Mc. Ecaterina ne arată
limita celor pământești și
nemărginirea slavei sfin^ilor lui
Dumnezeu. Multe persoane își schi-
monosesc chipul fizic pentru a-
l înfrumuseLa și întineri, neglijând
naturale^ea și podoaba cu care fiecare
persoană a fost împodobită de Dum-
nezeu.

Tot astăzi pomenim pe Sfântul
Mare Mucenic Mercurie, care L-a
mărturisit pe Hristos în aceeași
perioadă (sec. al III-lea) a persecu^i-
ilor creștinismului. Chiar dacă a fost
general în armata romană și s-a bucu-
rat de cinste și privilegii, Sfântul
Mercurie tânăr (aproximativ 25 de
ani) și frumos, a crezut în Iisus Hris-
tos, Fiul lui Dumnezeu, a pătimit
mari chinuri și a manifestat o puter-
nică statornicie în mărturisirea
dreptei credin^e, primind cununa
muceniciei. Capul Sfântului M. Mc.
Mercurie se află în mare cinste la
Catedrala arhiepiscopală din Râm-
nicu Vâlcea, după ce mul^i ani a fost
găzduit de una dintre bisericile din
localitatea Ocnele Mari din aceeași
eparhie.

Să nu uităm ce spune Sfânta
Scriptură că frumuseLea lumii aces-
teia trece, și omul trece, dar el (omul)
este chemat să trăiască frumos în
veșnicia lui Dumnezeu, după ce L-a
mărturisit în lumea aceasta”, a spus
Preasfin^itul Părinte Emilian Crișan-
ul.

Tinerilor teologi astăzi hirotoni^i,
Bele Raul Ioan întru preot pentru
Parohia Secaș, iar Anghel Vasile
Cătălin diacon pentru Parohia cu
Hramul Cuvioasa Parascheva – Joia
Mare, Preasfin^ia Sa le-a urat să aibă
păstorire rodnică, cu o atitudine
demnă, sfântă, curată înaintea lui
Dumnezeu și a credincioșilor încre -

din^a^i spre păstorire, asigurându-i de
părinteasca purtare în rugăciune
(sursa:glasulcetatii.ro).

Noi hirotonii întru diacon
și preot la Catedrala Veche

din Arad
În Duminica a 30-a după Rusalii,

Preasfin^itul Părinte Emilian Crișan-
ul, împreună cu un sobor de preo^i și
diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în
catedrala Veche din Arad și noi hiro-
tonii întru diacon și preot.Cuvântul Ierarhului

,,În această a 30-a Duminică după
Rusalii, Evanghelia de la Luca 18,18-
27 ne vorbește despre dialogul purtat
de Mântuitorul Hristos cu Dregătorul
bogat despre păzirea poruncilor.

Domnul Hristos, aflat în Caper-
naum și urmând să meargă în Ierihon
să se întâlnească cu Zaheu și apoi să
intre în Ierusalim, rostește multe
cuvinte de învă^ătură, sfaturi prac-
tice, iar la un moment dat spune
ascultătorilor Săi: ”Lăsa^i copiii să
vină la Mine, căci a unora ca acetora
este Împără^ia Cerurilor!”. Împără^ia
lui Dumnezeu este dăruită oamenilor
care nu au încetat să fie copii, fiind
vorba aici de nevinăvă^ie.

Întâlnirea Mântuitorului cu
tânărul dregător a fost una cu totul
excep^ională, cu toate că mai avusese
dialoguri cu oameni, fie boga^i sau
săraci. Acest om, acest tânăr era
bogat, dar era și înfăptuitor al porun-
cilor. Cunoștea Legea, cunoștea
poruncile și le împlinea.

Întrebarea care se pune este dacă
noi, dacă am venit la biserică ce am
cunoscut până acum? Am participat
la Sfânta Liturghie, este parcursul
nostru unul folositor? Am în^eles
ceva? Am reușit noi să ne întâlnim cu
Mântuitotul Hristos în Liturghie sau
plecăm de aici așa cum am venit sau
chiar mai rău câteodată? În biserică,

fiind Casa lui Dumnezeu, venim să
ne întâlnim cu Mântuitorul Iisus
Hristos și în timpul Sfintei
Liturghii refacem parcursul Lui,
drumul Lui pământesc de la Peștera
din Betleem simbolizată prin
Proscomidiar și până la Înăl^area la
Ceruri. Participăm împreună cu El
la toate evenimentele vie^ii Sale: la
cruce, Răstignire, moarte, Înviere,
Pogorârea Duhului Sfânt și mai
ales la Cina cea de Taină când ne
împărtășim cu Trupul și Sângele
Domnului.

Noi călătorim în fiecare Liturghie
cu Mântuitorul, iar El, ca Unul care a
trăit doar 33 de ani pe pământ, în
tinere^ea Sa S-a întâlnit cu mul^i
tineri, printre care și acest dregător. I-
a iubit pe tineri pentru că tinere^ea
de fapt simbolizează via^a veșnică în
Biserică și pe pământ. Tinere^ea în
biserică nu are vârste și apreciază
Mântutorul tinerii pentru că sunt și
disponibili, dar și vulnerabili, ei
având multe idealuri, fiind capabili
de multă jertfă.

Părin^ii și preo^ii au o respons-
abilitate foarte mare fa^ă de acești
tineri, care trebuie asculta^i și îndru-
ma^i, dându-le răspunsurile potriv-
ite nevoii lor de cunoaștere, tocmai
pentru a-i ajuta să vadă sensul exis-
ten^ei lor, nu în bogă^ii, ci în ceea ce
înseamnă esen^a vie^ii: mântuirea.

,,Bunule învăLător, ce să fac ca
să moștenesc viaLa de veci?”, a
întrebat tânărul din Evangheia de
astăzi.

Ce să fac eu pentru a crește fru-
mos în Biserică și în societate? Ce să
face eu dacă vin la biserică? Ce să
face eu dacă sunt tată sau mamă? Ce
să fac eu dacă sunt copil sau școlar
sau student? Ce să fac eu dacă sunt
preot pentru a dobândi via^a veșnică,
pentru a-i iubi pe oameni, pentru a le
face bine… ce trebuie să fac?

Mântuitorul ne înva^ă să împlin-
im poruncile, începând cu iubirea
fa^ă de Dumnezeu, fa^ă de părin^i și
celalte legi divine de a nu fura, nu
ucide, a nu desfrâna, a nu min^i, și
celelalte.

Nu este suficient doar să împlin-
im niște porunci sau legi cum sunt
cele bisericești sau cele de Stat, ci
trebuie să mergem dincolo de formă,
la esen^ă. Să privim duhul, profunz-
imea, esen^a lucrurilor și a legilor,
pentru că dacă nu fur nu înseamnă că
nu trebuie să fac milostenie, dacă n-
am ucis pe cineva fizic nu înseamnă
că am voie să ucid pe cineva cu
cuvântul sau cu neiubirea sau indifer-
en^a mea.

Noi trebuie să împlinim Legea
iubirii pe care Mântuitorul Iisus Hris-
tos o aduce odată cu Harul Lui.

Să ne dăruiască Dumnezeu put-
erea și în^elepciunea de a depăși
momentele grele de încercare și de
suferin^ă prin care uneori trecem. Să
ne dăruiască Dumnezeu o tinere^e

veșnică în sufletele noastre, pentru a
fi capabili și de jertfă și de căutare,
dar și de în^elegere. Dacă am venit la
bserică și plecăm din biserică să
devenim misionari prin aceea că
spunem ceea ce am ascultat la biser-
ică, ceea ce am învă^at, și mai ales
povestind despre momentele fru-
moase, duhovnicești pe care le-am
trăit în momentele liturgice. Să
încercăm să îi aducem și pe cei care
nu obișnuiesc să vină la biserică, nu
pentru mine, nu pentru ceilal^i ci
pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne
așteaptă pe to^i, ne iubește pe to^i, ne
rabdă pe to^i, ne în^elege pe to^i,
indiferent de cum suntem. Datori
suntem să ne hrănim cu ceea ce este
esen^ial pentru via^a noastră: cuvân-
tul Lui, via^a Lui și Sfânta
Euharistie.

Să ne ajute Dumnezeu să în^e -
legem și să punem în practică această
chemare, invita^ie, iar această par-
ticipare a noastră la Sfânta Liturghie
să ne fie cu folos”, a spus Preas-
fin^itul Părinte Emilian Crișanul.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Noilor slujitori ai Sfântului Altar,diaconului Valentin Vasile rânduitpentru Parohia Mănăștur și părinteluiVasile Cătălin pentru Parohia JoiaMare, Preasfin^itul Emilian Crișanulle-a transmis părinteasca binecu-vântare a Înaltpreasfin^itului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului,îndemnându-i la o rodnică slujire înmijlocul credincioșilor încredin^a^ispre păstorire (sursa:glasulcetatii.ro).
Slujire Arhierească și 
hirotonie întru preot, 

la hramul bisericii 
Sf. Ap. Andrei din AradZiua de 30 noiembrie, zi debucurie frumos așezată în calendarsub oblăduirea Sfântului ApostolAndrei și providen^ial legată cu tri-colorul românesc de dincolo deveacuri. Este Ziua noastră Na^ionalăBisericească.”… și atunci ne-ai umplut debucurie când în România ai venit,unde pe Hristos Domnul L-aipropovăduit.”, cântăm spre finalulTroparului Sfântului Andrei.A umplut românii și România debucurie. Și privind spre ^ăranii care,în urmă cu 102 ani, au așezat bucurielângă bucurie înfăptuind Unirea,privind la măicu^ele care încă însu-fle^esc satul românesc plinind sfintelerânduieli, privind la nevinovă^ia copi-ilor în fa^a Sfântului Potir… reușim aîntrezări bucuria de dincolo debucurie pe care în Troparul Sfântuluinoi o cântăm.Privind peste România anului2020, aflăm că peste 850.000 deromâni se bucură de ocrotirea spiri-tuală a Sfântului Andrei, având toto-dată numeroase biserici și mănăstiriînchinate Sfântului astăzi prăznuit.Și tot peste România aceluiași an2020 privind, cu gândul la îndemnulprimit în cuvântul de învă^ătură deieri de a încerca să vedem esen^alucrurilor, nu putem să nu ne între-băm dacă mai știm, mai vedem, maisim^im bucuria de dincolo de stareaunui simplu ”La mul^i ani!”. Maiștim a așeza bucurie lângă bucuriepentru o Românie-]ară a SfântuluiAndrei?Nădăjduim că încă da. Desigur,ne întristăm văzând valul de dure -roase glume și atacuri îndreptate spreacea „expresie a sufletului românesc

când se află în stare de bucurie”,după cum frumos descria PărintelePatriarh Catedrala Mântuirii Neamu-lui, de altfel ocrotită de același Sfânt”Ocrotitor al României”, dar ne șibucurăm când intrăm într-o bisericăși părtășindu-ne de bogă^ia rânduieliiei, sim^im că suntem acasă.Acasă ne-am sim^iti astăzi în sin-gura biserică din municipiul Aradînchinată Sfântului Apostol Andrei,prin grija și râvna Părintelui Gheo-rghe Oprea. Biserică în care, împre-ună cu un sobor de preo^i și diaconi,Preasfin^itul Părinte Emilian Crișan-ul a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească și l-a hirotonit întru preotpe teologul Valentin Vasile, rânduitspre slujirea Sfântului Altar al bis-ericii din Parohia Mănăștur.
Preasfin;itul Părinte Emilian

Crișanul, cuvânt de învă;ătură
Sfântul Apostol Andrei și certi-

ficatul de botez al neamului româ-
nesc”Mântuitorul nostru Iisus Hris-tos, Fiul lui Dumnezeu devenit Omprin întrupare din Sfânta FecioaraMaria, pentru ca mesajul și învă^ătu-ra Sa să fie răspândite în întreagalume, Și-a format ucenici, care tre-buiau să înve^e și să boteze în numele

Preasfintei Treimi și al Său: „Dreptaceea, mergând, învăLaLi toate nea-
murile, botezându-le în numele
Tatălui și al Fiului și al Sfântului
Duh. ÎnvăLându-le să păzească toate
câte v-am poruncit vouă. Și iată, Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârșitul veacului. Amin.” (Matei 28,19-20).Evanghelia trebuia propovăduităla to^i oamenii, la toate neamurile,indiferent de cultură, stare socială,etnie sau pregătire intelectuală.Această poruncă au primit-o uceniciiDomnului Hristos, când ei s-aumaturizat spiritual și au în^eles sensulși scopul întrupării, pătimirii, mor^iiși învierii Domnului nostru IisusHristos.Apostol înseamnă trimis:adică trimis pentru o lucrare divino-umană.Ucenicilor Săi, Domnul Hristosle-a dat puterea de a face minuni, put-erea de a lega și dezlega păcateleoamenilor („Și zicând acestea, a
suflat asupra lor și le-a zis: LuaLi
Duh Sfânt! Cărora veLi ierta
păcatele, le vor fi iertate, și cărora le
veLi Line, vor fi Linute”, Ioan 20, 22-23), preo^ia săvârșirii Sfintei și Dum-nezeieștii Euharistii și preo^ia rugă-ciunii atotbiruitoare.Până la Sinodul de la Ierusalim(anii 49-50), activitatea misionară aSfin^ilor Apostoli s-a desfășurat cuprecădere în mediul iudaic dinPalestina și Siria. După acest Sinod,activitatea apostolică s-a extins laneamuri. Atunci trebuie să fi avut locși împăr^irea regiunilor de evanghe-lizare între apostoli, care s-a făcutprin tragere la sor^i.Sfântul Apostol Andrei originardin Betsaida și frate cu Sfântul Petru,a fost cel dintâi ucenic al DomnuluiHristos, iar regiunile pentru desfășu-rarea activită^ii lui misionare au fost:Pont, Bitinia, ]arigrad (Constan-tinopol), Tracia, Macedonia, darși Scythia.Sfântul Mitropolit Dosoftei înlucrarea sa „Via^a și petrecereaSfin^ilor” pe luna noiembrie, spune„că apostolului Andrei i-a revenit
(prin sorLi) Bitinia și Marea Neagră
și părLile Pontului, Chalcedonul și
Vizantea, unde e acum Karigradul
(Constantinopol), Tracia și Macedo-
nia și sosind la Dunăre, ce-i zic
Dobrogea, și altele ce sunt la
Dunăre, Tesalia și acestea toate le-a
umblat”.Sunt izvoare istorice și arheo-logice (Eusebiu de Cezareea; Ipolit
Romanul; Sinaxarul Bisericii Con-
stantinopolitane; Epifanie Mon-
ahul ș.a.), care atestă faptul căSfântul Apostol Andrei a propovă-duit Evanghelia Domnului Hristosși în regiunea Dobrogei de astăzi.În sprijinul evanghelizării DacieiPontice de către Sf. Ap. Andrei vinși unele colinde, crea^ii folcloricedobrogene, toponime, careamintesc de trecerea sa prin acesteteritorii.

Sfântul Apostol Andrei a pusbazele primelor comunită^i creștinede la noi, a hirotonit episcopi și pre-o^i, care au continuat lucrarea detransmitere a harului lui Dumnezeu șiîntemeierea de biserici locale. Epis-copia Tomisului (secolul IV) și cele-lalte eparhii creștine de pe ^ărmulMării Negre sunt continuatoare aactivită^ii misionar – pastorale dincadrul Bisericii Domnului Hristos,Biserică ce a fost întemeiată pe Cruceși la Cincizecime.Ocrotitorul poporului român, Sf.Ap. Andrei este cinstit de către toatăBiserica Ortodoxă Română și nunumai, cu multă evlavie și credin^ă,fiind declarată ziua lui, Sărbătoare
naLională bisericească. El este șiocrotitorul spiritual al CatedraleiMântuirii Neamului, al multor bis-erici și a numeroase persoane care îipoartă numele.Sfântul Andrei reprezintă legătu-ra duhovnicească între neamul nostruromânesc și Preasfânta Treime, întrepoporul nostru și Împără^ia lui Dum-nezeu.Responsabilitatea noastră esteaceea de a păstra credin^a ortodoxă,adevărul de credin^ă și să dăm măr-turie în lume despre acestea prindragoste și jertfelnicie.Ne bucurăm duhovnicește că și înorașul Arad avem o biserică cu hra-mul Sfântului Apostol Andrei, pringrija părintelui Gheorghe Oprea și actitorilor acestei biserici.Să continuăm lucrarea apostolicăde chemare, implicare și răspunderea credincioșilor de toate vârstele înBiserică pentru o frumoasă comuni-une și dăruire în ^ara ApostoluluiAndrei”, a spus Preasfin^itul Emil-ian Crișanul.Arad 30 noiembrie 2020, ziuaSfântului Andrei, hramul bisericii dinMicălaca Zona 300. O zi în care nu teputeai sim^i altfel decât bucuros căești acasă. Un acasă în care întâmp-ina^i am fost încă de la intrare deSfântul Andrei, frumos pictat pe bis-erică, pentru ca mai apoi, odată tre-cu^i de pragul bisericii, să descoper-im o adevărată catedrală a Sfin^ilorRomâni, în mijlocul arădenilor. Erauacolo și ne priveau a binecuvântareSfin^ii Martiri Brâncoveni, SfântulIoan cel Nou de la Suceava, SfântulSava de la Buzău, Sfântul Irodion dela Lainici, Sfântul Mucenic AtanasieTodoran, Sfin^ii de la Niculi^el, Sfân-tul Partenie de la Agapia, SfântulNatan de la Putna… mul^ime deSfin^i Români, to^i înveșmânta^i înstraie populare, în zi de mare sărbă-toare (sursa:glasulcetatii.ro).

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
Corul ,,Nașterea Domnului”

la 20 de aniDuminica a 22-a după Rusalii, laîntâi noiembrie a acestui an, a adus înParohia Arad-Micalaca Veche II unprilej de cinstire a corului ,,Nașterea

Domnului” din această parohie, laîmplinirea a 20 de ani de existen^ă.După slujba utreniei a fostsăvârșită Sfânta Liturghie de cătrepărintele Flavius Petcu^, protopopulAradului, alături de preo^ii PavelGoldiș, Bogdan One^, Vlad One^ șide cei ai parohiei. S-a împlinit astfelo legătură între genera^ii – preo^i careau slujit această parohie de la începu-turile zidirii bisericii și ale întemeieriicorului până la foști cântăre^i destrană, astăzi slujitori ai sfinteloraltare. La momentul rânduit părin-tele protopop a rostit un frumos șipilduitor cuvânt de învă^ătură referi-tor la pilda duminicii, în care a sub-liniat pe baza citirii scripturistice dela Sfântul Evanghelist Luca trebuin^avie^uirii credinciosului ca fiu al luiDumnezeu.Corul a prezentat un scurt pro-gram care a cuprins interpretarearugăciunii Tatăl nostru, de DragoșAlexandrescu, Doamne miluiește, dePaul Constantinescu și Priveghea^i șivă ruga^i de Gheorghe PopescuBrănești. S-a săvârșit slujba parasta-sului pentru ini^iatorul corului, părin-tele Iacob Bupte, pentru părinteleDemian Tudor și pentru to^i mem-brii corului muta^i la Domnul.Semn al aprecierii întregii activ-ită^i de două decenii, conducereaeparhială a oferit Diploma de meritsemnată de Înaltpreasfin^itul PărinteArhiepiscop Timotei și de Preas-fin^itul Părinte Emilian Crișanul.La final preotul paroh a mul^u-mit tuturor pentru prezen^ă, ierarhilorpentru binecuvântare și cuvântul deapreciere, părintelui protopop pentrubucuria slujirii, preo^ilor pentru

dăruire, părintelui Aurelian Popa,coordonatorul corului, dirijorilor pen-tru inspira^ie, coriștilor pentru abne-ga^ie, credincioșilor pentru dăruire șisus^inere.
Corul mixt ,,Nașterea Domnului”

Arad a luat naștere din dorin^a înfru-
muse^ării cântării bisericești la noua
biserică ce se construia în parcul Ori-
zont din Arad. La chemarea părin-
telui Iacob Bupte adresată celor care
participau în duminici și sărbători la
slujbele oficiate în aer liber la para-
clisul din parc au răspuns, rând pe
rând, credincioși dornici să-L laude
pe Dumnezeu și copii de la Școala
Generală nr. 22 aflată în vecinătate. Ca
dirijor al formaţiei corale a fost numită
doamna profesor Magdalena Lodi. În
primul an de activitate Corul Mixt
„Naşterea Domnului” număra 30 de
membrii, cu timpul acesta ajungând la
45 de membrii. De la început a
funcţionat ca un cor de cameră pe
patru voci, având componenţă diver-
sificată din punct de vedere a pregătirii
şi experienţei muzicale, situaţie des
întâlnită în cadrul corurilor de amatori
din cadrul parohiilor.Repertoriul corului cuprinde treiLiturghii de mare circulaţie: SfântaLiturghie de Gavriil Musicescu,

Liturghia psaltică de Nicolae Lunguși Liturghia psaltică de GheorgheCucu. Pe lângă acestea corul are înrepertoriu un număr mare de pricesnepentru fiecare sărbătoare religioasăde peste an, colinde şi prelucrări defolclor. De-a lungul existenţei salecorul a luat parte la numeroase săr-bători religioase, a participat la zilelecartierului Micalaca, a desfăşuratnumeroase pelerinaje la mănăstirirenumite de pe tot teritoriul ţării, acântat în spectacole caritabile, aînso^it ierarhi ai Bisericii OrtodoxeRomâne la târnosiri de biserici în ̂ arăși în străinătate. Între anii 2011 –2014 corul a participat la Concursuriinternational,organizate sub egidaAsocia^iei Interna^ionale Interkultur,ob^inând următoarele premii: Ohrid-Macedonia 2011 – locul al II-lea,Graz-Austria, 2012 – locul al II-lea,Praga-Cehia, 2013 – locul al II-leași Riga-Letonia, 2014 – locul al II-lea. Din anul 2015 forma^ia coralăeste condusă de domnișoara Laura-Andreea Roșu, ob^inând pe plannational următoarele premii: Râm-nicu Vâlcea 2014 – locul I, BaiaMare, 2015, festivalul Liviu Borlan –Premiul Special, Orăștie 2016 – Pre-miul I, 2018 – Premiul al II-lea, 2019– Trofeul Festivalului; Baia Mare2019 Săracă inima me’ – Marele Pre-miu.
Hramul bisericii și Concursul
,,Sfin;ii – prietenii noștri” în

Parohia PrunișorÎn fiecare an, la data de08.11.2020, întreaga suflare dinlocalitatea Prunișor îmbracă haine desărbătoare datorită faptului că, în urmăcu aproximativ cinci decenii, aceștia

au fost așeza^i sub oblăduirea Sfin^ilorArhangheli Mihail și Gavriil.Bucuria hramului a început în săp-tămâna premergătoare sărbătorii prinoferirea de îmbrăcăminte și alimenteoamenilor încerca^i de suferin^e.
În ajunul sărbătorii, la ceas de

seară a fost organizat un concurs
intitulat „SfinKii – prieteniinoștri”, la care s-au înscris 40 de
copii de diferite vârste. Marea
bucurie a fost aceea că fiecare din-
tre aceștia au prezentat câte un
desen. Acestea au fost diverse, unii
au desenat sfin^i, al^ii biserici,
cruci, căr^i de cult, etc.

După jurizare, to^i copiii și tinerii
au fost răsplăti^i pentru munca depusă
cu diplome și alte lucruri care să îi
stimuleze în a continua să fie promo-
tori ai valorilor perene ale Ortodoxiei,
prin faptă, cuvânt, purtare, etc.

O tradi^ie care s-a ini^iat în urmă
cu trei ani, este purtarea portului pop-
ular în ziua hramului, astfel că mem-
brii Grupului Catehetic „Sfântul
Stelian” din Prunișor, au înfru-
muse^at ziua aceasta prin port și cânt,
dând răspunsurile la Sfânta Liturghie,
fiind conduși de tânărul teolog Roșu-
Drăgan Denis. Continuare în pagina 8
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Duminică, 1 noiembrie – A
participat la slujbele rânduite în
Paraclisul reședin^ei arhiepiscopa-
le.

Luni, 2 noiembrie – a prezidat
ședin^a Permanen^ei Consiliului
eparhial.

Duminică,  8 noiembrie – A
participat la slujbele rânduite în
Paraclisul reședin^ei arhiepisco-
pale.

Duminică, 15  noiembrie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședin^ei arhiepiscopa-le. Sâmbătă, 21 noiembrie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședin^ei arhiepiscopa-le. Duminică, 22 noiembrie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședin^ei arhiepiscopa-le.

Luni, 23 noiembrie – A prezi-dat ședin^a Permanen^ei Consiliuluieparhial.Duminică, 29 noiembrie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședin^ei arhiepiscopa-le. Luni, 30 noiembrie – A partici-pat la slujbele rânduite în Paraclisulreședin^ei arhiepiscopale.Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinKitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Noiembrie 2020

Urmare din pagina 7După Sfânta Liturghie, s-asăvârșit un parastas pentru preo^ii,ctitorii și binefăcătorii trecu^i la celeveșnice. După aceea s-a înconjuratbiserica, rostindu-se ectenii specialedupă rânduială. 

Astfel că ziua aceasta a fost unprilej de comuniune și bucurieeuharistică, îngemănată cu reiterareavrednicilor de pomenire înaintași ainoștri trecu^i la cele veșnice.
ASCOR Arad și-a sărbătorit

online hramul, 
Sfântul Ierarh NectarieAstăzi, 9 noiembrie 2020, în ziuade prăznuire a Sfântului Ierarh Nec-tarie de Eghina, ASCOR Arad își săr-bătorește hramul. Conform statutuluiASCOR, ocrotitorii spirituali la nivelna^ional ai asocia^iei sunt Sfântul Ier-arh Calinic de la Cernica, episcopulRâmnicului și Sfântul ApostolAndrei, cei întâi chemat, Ocrotitori-ul României.La nivelul fiecărei filiale a fostales un sfânt ocrotitor, ASCORArad avându-l pe Sfântul IerarhNectarie din Eghina, episcopul Pen-tapolei. Dacă în anii trecu^i, hramulasocia^iei a fost sărbătorit prinsăvârșirea și participarea la sfinteleslujbe, anul acesta, în contextulrestric^iilor impuse din cauza epi-demiei, precum și din alte motivebinecuvântate, hramul ASCORArad a fost sărbătorit online. Mem-brii ASCOR Arad au postat și pro-movat pe re^elele de socializarenumeroase articole, informa^ii,imagini și mărturisiri legate de via^aSfântului Nectarie și de modul încare acesta se face ajutor neclintittuturor celor ce au nevoie. Tineriidin asocia^ie au citit astăzi acatistulSfântului Ierarh Nectarie, fiecare dela casa lui, rugându-se Sfântuluipentru apărarea si izbăvirea de noua

boală molipsitoare, pentru întărireacelor bolnavi si a celor care îi îngri-jesc pe cei neputincioși și, totodată,au cerut Sfântului să le călăuzeascăpașii în toate activită^ile si ini^ia-tivele pe care le vor realiza în cadrulasocia^iei.

La ceas de seară, membriiASCOR Arad s-au întâlnit pe plat-forma online Zoom, unde au discutatlucruri legate de bunul mers al aso-cia^iei, dar au purtat și conversa^iiprietenești, întrucât o adunare gen-erală nu a mai fost posibilă în ultim-ul timp.Ne rugăm Sfântului Ierarh Nec-tarie să mijlocească înaintea luiDumnezeu pentru noi, rugându-L săne izbăvească de toată primejdia șinevoia și să ne dea credin^ă tare siputere să trecem peste aceste vremuritulburi.
Instalarea noului preot slujitor

în Parohia ȘiriaDuminică 15 noiembrie 2020,la slujba Vecerniei oficiate de cătreun sobor ales de preo^i conduși depreotul Mercea Nelu, protopopulLipovei, credincioșii parohiei Șiriaau trăit clipe de înăl^are sufleteascăcu prilejul instalării noului preotslujitor, în persoana părintelui Bli-dariu Gheorghe Aurel, care vremede 30 de ani, cu multă râvnă a păs-torit Parohia ]ela din Protopopiat-ul Lipova.După oficierea Vecerniei preo-tul paroh Botezatu Iulian Dimitriea făcut o scurtă introducere dupăcare l-a invitat la cuvânt pe părin-tele Mercea Nelu, ProtopopulLipovei.Părintele protopop Mercea Nelua făcut câteva referiri la perioadadeosebită a anului bisericesc în carene aflăm și a amintit de Pastoralavenită din partea Sfântului Sinod laprima Duminică din Postul Crăci-

unului, unde am primit un îndemnpentru a înmul^i rugăciunea la ceasde încercare pentru întreaga omenire.După acest moment părintele Pro-topop Mercea Nelu a mul^umit înnumele Centrului Eparhial pentruosteneală părintelui Pavel Savu, carecu timp și fără timp a păstorit Paro-hia Șiria vreme de 33 de ani, dupăcare a dat citire deciziei de numire înpostul de preot slujitor la ParohiaȘiria a preotului Blidariu GheorgheAurel.Părintele Pavel Savu văditemo^ionat a adresat un cuvânt demul^umire credincioșilor ParohieiȘiria care l-au ascultat vreme de 33de ani și i-a incredin^at, că va fi însprijinul Parohiei ȘiriaPărintele Blidariu GheorgheAurel s-a prezentat în fa^a credin-cioșilor și a amintit câteva dinreperele pastora^iei din Parohia Ţela.La cuvânt a fost invitat și profesorulMarcel Priescu, președinteleComisiei de Cultură din cadrul Con-siliului Local Șiria și membru alConsiliului Parohial.La final părintele paroh BotezatuIulian Dimitrie a adresat mul^umiriÎnaltpreasfin^itului Părinte TimoteiSeviciu și Preasfin^itului PărinteEmilian Crișanul pentru numireanoului preot slujitor, părintelui Pro-topop Mercea Nelu și preo^ilorprezen^i la eveniment și a urat suc-ces preotului Blidariu GheorgheAurel.
Cerc misionar în Parohia

ConopÎn Duminica a XXII dupăRusalii, intitulată și Duminica bogat-ului nemilostiv și a săracului Lazăr,a avut loc întrunirea cercului pas-toral-misionar Bârzava în ParohiaOrtodoxă Conop din ProtopopiatulOrtodox Lipova coordona^i fiind decătre Părinte le Cosmin-MihaiIORDĂCHESCU, preot la ParohiaNicolae Bălcescu.Membrii cercului pastoral-misionar s-au întrunit în după-masazilei de la orele 16 în biserica paro-hială, pentru a săvârși Taina Sfântu-lui Maslu.Din sobor au făcut parte preo^iiVasile-Florin MATEI- de la ParohiaBata; Cosmin-Călin CORÂCI- de laParohia Odvoș; Florin FLOREA- dela Parohia Groșii Noi; Dan LULAȘ-de la Parohia Căpru^a; Cosmin-Mihai IORDĂCHESCU- de la Paro-hia Nicolae Bălcescu; Florin BEJ- dela Parohia Crocna, Protopopiatul

Sebiș și Viorel IUTE preot paroh alParohiei Conop.La finalul slujbei Tainei Sfântu-lui Maslui Părintele Dan LULAȘ- dela parohia Căpru^a, a rostit un fru-mos cuvânt de învă^ătură cu titlulTinerii și tinere^ea în Sfânta Scripturăși la Sfin^ii Părin^i, această expunereprezentată aflându-se sub egidaproclamării Anului omagial al pas-tora^iei părin^ilor și copiilor și Anulcomemorativ al filantropilorortodocși români.La final au fost aduse mul^u-miri lui Dumnezeu pentru harulrevărsat asupra celor prezen^i, pre-o^ilor pentru bucuria înpreunei slu-jiri și pentru bucuria duhovniceascăadusă în parohie, precum și credin-cioșilor prezen^i pentru atașamentularătat fa^ă de Biserică și de SfinteleSlujbe.
O nouă sus;inere a tezei de
abilitare la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din AradÎn data de 23.11.2020, la Facul-tatea de Teologie Ortodoxă „IlarionV. Felea” din cadrul Universită^ii

„Aurel Vlaicu” din Arad, a avut locsus^inerea tezei de abilitare îndomeniul de studii universitare dedoctorat Teologie a domnului Lect.univ. dr. Daniel Lemeni, cadrudidactic al Universită^ii de Vest dinTimișoara.Datorită situa^iei generate depandemie, această activitate s-a des-fășurat online, cu prezen^a comisiei,a candidatului și a doamnelor prof.univ. dr. Ramona Lile, RectorulUniversită^ii și prof. univ. dr. Flo-rentina Munteanu, DirectorulIOSUD.Conform deciziei RectoratuluiUAV nr. 383 din 07 iulie 2020 şi aadresei MEC nr. 35704/07.10.2020,

din comisie au făcut parte Pr. prof.univ. dr. Cristinel Ioja (Universitatea„Aurel Vlaicu” Arad), Pr. prof. univ.dr. Cristinel Teşu (Universitatea „Al.I. Cuza” Iași) și Pr. conf. univ. dr.Nicolae Răzvan Stan (Universitateadin Craiova).În sus^inerea publică a tezei deabilitare, domnul Daniel Lemeni aprezentat câteva coordonate alecercetărilor sale, puse sub gener-icul: Sfântul Antonie cel Mare și
spiritualitatea deșertului. Comisiaa avut în vedere următoareleaspecte: calitatea, originalitatea șirelevan^a ştiinţifică şi tehnică arezultatelor ob^inute de candidat,evolu^ia carierei academice, știin^i-fice și profesionale, capacitateaindividuală a candidatului de acoordona echipe de cercetare, de aorganiza şi gestiona activităţi deformare prin cercetare, direc^iile dedezvoltare a carierei academice,ştiinţifice şi profesionale în dome-niu.În urma prezentării și a dezba-terilor, Comisa a eviden^iat câteva

aspecte observate și anume: relea-van^a temei monahismului atât pen-tru cercetarea teologică cât și pentruspiritualitatea răsăriteană; caracterulacademic, interdisciplinar, spiritulirenic și critic, precum și preciziaarătată atât în opera bogată a candi-datului, cât și în calitatea prezen-tării.În final, comisia a felicitat pe can-didat precum și Facultatea de Teolo-gie din Arad pentru această frumoasărealizare, prin care se consolideazăcercetarea teologică românească deastăzi.(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.arhiepiscopiaaradului.ro). 
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