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Cinstiţi credincioşi şi credincioase,
Încercarea de a actualiza uneveniment al istoriei biblice poartă pecredincios într-un cadru înăl]ător, caredă sim]ământul prezen]ei celor ce l-aucreat, lăsând o moștenire nepieritoarece desigur, se cere sporită prin cei ceurmează, aceștia la rândul lor, cumse știe, perindându-se timp îndelun-gat, chiar de milenii, răspândindu-se,potrivit Sfintei Scripturi, până la mar-ginile lumii, și acestea diferit cuprinsepe epoci.[1] Zilele sărbătorii la careprin mila lui Dumnezeu s-a ajuns,încredin]ează că, cei ce le trăiesc sepot socoti cu adevărat moștenitori aidarurilor cerești nepre]uite, de îndatăce caută să lămurească sub unghiulînsuși al desfășurării vie]ii religioase,diferitele aspecte ale istoriei de refer-in]ă, oprind de acestă dată la loculpăstorilor, întrucât în planul lui Dum-nezeu fiecare își găsește rostul deîmplinit. Aceștia cutreierând întinsulpământului cu turmele sub boltacerească protectoare, la vremeacoborârii lui Dumnezeu pe pământ, însimplitatea perceperii lor, dar și laporunca îngerului vestitor au întâmp-inat și primit între ei pe Fiul lui Dum-nezeu, recunoscându-L în Prunculnou născut pe Însuși Mesia Cel aștep-tat de veacuri și pentru vecie, precumcunoaștem din Sfintele Scrip-turi.[2] În ele găseau întărire, princredin]ă sinceră și părtășie cu magiiancora]i în știin]ele lumii pentru apătrunde în tainele universului, căruiaapar]inea și steaua Betleemului. Ori,păstorii ]inutului înșiși în nop]ilesenine contemplând măre]ia ceruluiînstelat, aflau îndemnul a percepemesajele acestuia spre a răspundedupă cuviin]ă.
Iubiţi fraţi şi surori înHristos Domnul,
E potrivit ca în conturarea pro-filului lor spiritual ca oameni dinpopor pricepu]i și sinceri, lega]i de oîndeletnicire în preajma oilor careîmpreună cu mieii prin blânde]ea șinevinovă]ia lor în ascultare deplinăde stăpân sau păzitor și pregăti]i pen-tru jertfă deveneau un simbol pentrufiin]a omenească, să reamintim dincuvântul evanghelic citit la slujbaCeasurilor în ajunul Crăciunului: ”Iardupă ce îngerii au plecat de la ei, lacer, păstorii vorbeau unii către alţii:Să mergem dar până la Betleem, săvedem cuvântul acesta ce s-a făcut şipe care Domnul ni l-a făcut cunoscut.Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflatpe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, cul-cat în iesle. Şi văzându-L, au vestitcuvântul grăit lor despre acest Copil.Şi toţi câţi auzeau se mirau de celespuse lor de către păstori.”[3] Vestirealor continuă mereu.În comentariul la pericopaevanghelică Sfin]ii Părin]i ai Bisericiiau legat deosebit lucrarea păstorilorde misiunea pe care Mântuitorul o

avea primită de la Tatăl sprereașezarea omului în starea paradisi-acă. Astfel Sfântul Chiril al Alexan-driei zice următoarele: ”Taina cân-tată în imnuri de către îngeri a fostdescoperită mai întâi păstorilor, careerau chip și simbol al păstorilor ceaveau să fie în Biserică. Căci ei secuvenea să audă cei dintâi, cuvântul”pe pământ pace”, întrucât și păstoriiduhovnicești aveau să strige pacecătre toată mul]imea fiilor Bisericii.Apoi persoana păstorilor și bucuriace au avut prin descoperirea ce li s-afăcut înseamă în chip limpede, că Păs-torul cel Bun a venit la oaia pierdută.Căci nimic nu putea să bucure maimult pe păstori, decât găsirea oii celeipierdute. Dar pe această oaie nu eracu putin]ă să o găsească altcinevadecât Marele Păstor Hristos și apoi,întrucât Betleem se tălmăcește ”Casapâinii” unde trebuiau să se grăbească,să meargă păstorii după vestirea aceeaa păcii, decât la casa ceaduhovnicească a Pâinii celei cerești,adică la Biserică. Căci în ea, în chiptăinuit se slujește în fiecare zi pâineacare s-a coborât din ceruri și care a datvia]ă lumii. Păstorii s-au făcut începă-tori ai celor ce înva]ă și dezvăluiesctainele lui Dumnezeu. Iar simbolul șichipul privește și se îndreaptă spreadevărul real. Căci Hristos Domnul searată pe Sine în chip vădit păstorilorcelor duhovnicești, pentru ca aceștiasă-L binevestească și altora. Așa pre-cum și în acea vreme, păstorii deatunci au fost învă]a]i de către sfin]iiîngeri, și alergând, ei au vestit altora.Deci îngerii au început să facăvestirea și propovăduirea lui Hris-tos.”[4] Același sfânt părinte în tălmă-cirea Evangheliei după Sfântul Ioan,ca ucenic iubit scrie: ”după ce a ară-tat clar cât i-a păgubit pe cei vechiipocrizia proorocilor mincinoși sau apăstorilor mincinoși vădind prinfaptele mântuitoare prezen]a Sa șidovedind chiar din parabola oilor put-erea ei biruitoare, care îl încununează

cu strălucirea adevărului, a spus: ”Eusunt Păstorul cel bun”.[5] Continuândcugetarea patristică, părinteleDumitru Stăniloae consemneazăurmătoarele: ”Iisus este cu adevăratPăstorul oilor Sale cuvântătoare. CăciEl le-a dat existen]a și de El depindefericirea lor veșnică. El le iubește celmai mult și se face foarte apropiat lor.Își pune via]a pentru ele, apărându-le de lupul care vrea să le răpească. Ele Păstorul propriu-zis de care depindcu totul oile. El e Păstorul păsto-rilor… Păstorul cel bun, spre deose-bire de simbriaș, cel plătit, nu numaică duce oile la pășunea cea mai hrăni-toare și le îngrijește cu toată osteneala,ci e gata să-și dea și via]a pentru ele,când cineva vrea I le fure. Aici searată că ele sunt cu adevărat ale Lui,că există o intimitate deosebită întreEl și ele.”[6] În virtutea acesteiapropieri intervine și metafora pe careo înscrie cântarea: ”Mielușeaua ceafără prihană, purtând în pântece peMielușelul cel gras, vine în sfântapeșteră să-L nască în chip minunat, cuscutece să-L înfeșe, ca pe un om, șisă-L culce în iesle ca pe unprunc…”[7] Textul SfântuluiEvanghelist Ioan privind pe Păstorulcel bun e lămuritor aci. Sfântul IoanGură de Aur, referindu-se la reinte-grarea lui Petru după lepădarea deDomnul, în apostolatul ucenicilorrămași fideli, cu întrebarea ”Petre, măiubești?” și răspunsul afirmativ, arată:”Hristos atunci a adăugat: ”dacă Măiubești, păstorește oile Mele”. Nu-lîntreabă ca să afle de este iubit dePetru – cum putea face asta Hristos,care cunoaște gândurile tuturora? –ci ca să ne arate cât de mult Îi este lainimă purtarea de grijă de oile Salecele cuvântătoare.”[8] În concluzie,tot părintele bisericesc subliniază căHristos ”a vrut să arate lui Petru șinouă tuturora cât de mult Își iubeșteEl Biserica Sa, pentru ca și noi să oiubim mult.”[9] Literatura patristicăface mereu trimiteri la activitatea

numită pastorală datorită râvnei păs-torilor, ca primi vestitori ai întrupăriiCuvântului dumnezeiesc, la care sărăspundă întocmai cuvântul omenesc.În icoana Nașterii Domnului desigurse găsesc și chipurile păstorilor;nelipsind din evlavia credincioșilor șicea a Păstorului celui bun. Imnografianu încetează a arăta cum cântarea păs-torilor la Nașterea Pruncului Iisus seîmpletește cu cea a îngerilor aducândslavă lui Dumnezeu și dorin]a de pacepe pământ și bunăvoire întreoameni.[10] Una dintre cântărilereprezentative în acest context sunăașa: ”Oprind cântarea fluierelor păs-torești, oastea îngerească a strigat,zicând: înceta]i a mai petrece noapteape câmp, voi cei ce sunte]i mai maripeste turme; striga]i cântând, că S-anăscut Hristos Domnul, Care abinevoit a mântui, ca un Dumnezeu,neamul omenesc.”[11] Sau alta: ”…păstori petrecând noaptea pe câmp,cânta]i cântarea cea întreit sfântă.Toată suflarea să laude pe Făcătorul atoate.”[12] Și nu se pot uita colindelecare sunt la inima creștinilor, dintrecare multe fac amintirea păstorilor,cea mai cunoscută fiind intitulată”Trei păstori” ce duc o cunună de floriDomnului Hristos, în semn de aleasăcinstire pentru demnitatea Sa.
Dreptmăritori creştini şi creştine,
Odată cu Praznicul se încheie șianul care în Biserica noastră esteînchinat pastora]iei părin]ilor și copi-ilor, totodată și a filantropilorortodocși români, împreunăcunoscând însemnătatea unei astfelde lucrări în obștea creștină. Alătu-rarea preo]ilor ca păstori duhovniceștila părin]ii trupești în vederea unei câtmai rodnice formări a copiilor cărorale stă via]a înainte, folosește tuturor,nutrind convingerea că, Dumnezeueste începutul și încununarea a totbinele. O creștere bună în cadrulfamiliar aduce propășirea în toate

ramurile vie]ii societă]ii, cu atât maimult când aceasta este împlinită cudăruirea păstorilor aminti]i, virtute cei-a învrednicit de vederea Prunculuidumnezeiesc, pe care L-au vestitlumii. În apropierea locului NașteriiDomnului până astăzi se păstreazăsub o denumire memorabilă sălașulprimilor închinători ai Domnului.Într-adevăr ”Câmpul păstorilor” oferăpelerinilor care poposesc aici prilejulde a cugeta asupra mărturiilor lăsatemoștenire spre a le pune în lumină decei ce Îl caută pe Domnul cu aceeașirâvnă.[13] Întrucât cuvântul ”câmp”are sensul nu doar de întins al pămân-tului, ci și de spa]iu al lucrării în carecredinciosul se angajează cu toatăfiin]a sa din dăruire fa]ă de Dumnezeuși oameni, e potrivit ca îndemnullăuntric să devină faptă. În curgereaistoriei sale, poporul nostru drept-credincios a dat dovadă de înfăptuirimăre]e, depășind încercările vremilorși aducând totdeauna mul]umire luiDumnezeu pentru biruin]ă. Sărbă-toarea Crăciunului n-a încetat vreo-dată de a aduce o bucurie sfântă.Drept aceea, nădejdea tuturora este șiîmplinirea rugăciunilor neîncetatepentru izbăvirea întregii lumi de moli-ma care s-a abătut înverșunat pesteea. În felul acesta să ]inem cu ceiapropia]i după datină sărbătoarea Cră-ciunului, cu vegherea cuvenită asuprasănătă]ii și vie]ii spre mul]umireanoastră și spre slava lui Dumnezeu,Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin.
Al vostru, al tuturor, către Dom-

nul rugător și de tot binele doritor,† TIMOTEIA R H I E P I S C O P al ARADULUI
[1] Psalm 18,4;[2] Cf. Romani 9, 6 și Evrei 13, 8– 20;[3] Luca 2, 15 – 18; textul com-plet Idem 2, 8 – 18;[4] Sf. Chiril al Alexandriei,Comentar la Sfânta Evanghelie de laLuca, trad. diac Gh. Băbu], Oradea,1998, pp 16 -17;[5] Cf. Ioan 10, 10; Idem, Scrieri,partea a patra, în Col. Părin]i și Scri-itori Bisericești, trad. Pr. Prof.Dumitru Stăniloae, București, 2000,p. 708;[6] Nota 1317, p. 709 și nota1320, p. 711;[7] Stihirile Vecerniei din 21decembrie, stihira 3;[8] Cf. Ioan 21, 15 – 17; Desprepreo]ie, trad. Pr. D. Fecioru,București, 1987, Cartea II-a, 1, p. 40;[9] Idem, Ibidem, p. 41;[10] Cf. Luca 2, 14;[11] Sedealna Utreniei din 24decembrie;[12] Stihoavna Utreniei din 24decembrie, Slava… Și acum…;[13] Cf. Ierom. Ioanichie Bălan,Mărturii românești la locurile sfinte,Roman, 1986, p. 172, a se vedea și V.Aga, Dic]ionar enciclopedic, Timi -șoara, 1935, p. 239. 
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Dacă primul volum al prezenteiMonografii, editat în anul 2018 într-un tiraj de 1000 exemplare s-a epui-zat în câteva luni, oportunitatea uneinoi ediţii se certifică prin binecu-vântarea acordată de către Întâisă-tătorul Arhiepiscopiei Aradului,Înaltpreasfinţia Sa Dr. Timotei Sevi-ciu, ctitorul Noii Catedrale, de aîmplini ,,dorinţa cititorilor, atât acelor preveniţi, cât şi a celornepreveniţi, de a cunoaşte maiîndeaproape frumuseţile artei, acelei creştine cu precădere, a orto-doxiei în diferitele-i oglindiri careizvorăsc din adâncul minunat alînvăţăturii, ce se concretizează întrăirea chemării de sus spre des-ăvârşire. Iar în acest cadru, des-igur, autorul însuşi și-a simţit res-ponsabilitatea de a se faceinterpretul fidel încontinuare.”(Cuvânt înainte, p.10).De la început se cuvine să preci-zăm că, dacă redactarea primei ediţii

avea ca obiectiv dedicarea specialăcelebrării în 2018, a CentenaruluiMarii Uniri, fapt ce impunea eviden-ţierea multiplelor aspecte istoriceimplicate în jurul construirii NoiiCatedrale, actualizarea subiectuluiimpune o viziune unitară de ordinstrict monografic privind MăreţulLăcaş de cult, renunţând la unele ele-mente istorice secundare, adiacen-te,conjecturale...Astfel, volumul de faţă se doreş-te a fi o încercare de reconstituireunitară, detaliată şi obiectivă a stră-daniilor depuse de-a lungul timpuluiîn vederea edificării Noii Catedrale. Urmărind acest obiectiv, primeledouă capitole, precum şi unele sub-capitole s-au comasat în unul singur,în schimb au fost evidenţiate lucrări-le şi acţiunile ce s-au realizat dupăanul 2018, când a apărut prima ediţie.Mai departe, capitolul referitor la„Vechile Catedrale eparhiale arăde-ne”(p.31-43) şi-a redus dimensiunea,

reţinând doar numele ctitorilor vechiişi noii catedrale (p.39-40).Se consideră, apoi, oportun capersonalităţile slujitorilor actuali aiNoii Catedrale să fie expuse prinpozele lor într-un colaj(p.203-204).Încontinuare se apreciază ca nefi-ind oportun noii viziuni monograficecapitolul referitor la ridicarea la rangde Arhiepiscopie a Eparhiei Aradu-lui; în schimb, s-a creat un nou capi-tol intitulat sugestiv: „Punte pestetimp, monografia oglindită înimagini” (p.262-279), urmărind eta-pele străbătute în construcţia Cate-dralei, utilizând parte din pozele exis-tente în arhiva foto.În acelaşi timp, pe lângă „revi-zuiri”, prezentul volum reţine şi noile„adăugiri” aduse primei ediţii, pre-cum: pisania din marmură încrus-tată în peretele din pridvor; apoi,efectuarea  pardoselii cu marmurăîn abside şi naos.   Continuare în pagina 3
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În general se apreciază că un omeste înţelept atunci când îşi cunoaştesensul şi menirea misiunii sale, acţio-nând spre împlinirea ei cât mai des-ăvârşită. Pentru acest motivcomunităţile sociale îşi încredinţeazăbuna desfăşurare a vieţii lor, alegândpe cei mai înţelepţi dintre ei, să le rân-duiască activitatea şi să le stabileascăordinea. Şi aceasta, fiindcă înţelepţiiposedă capacitatea de a îmbina armo-nic dreptatea şi bunătatea, nelăsând cadreptatea să devină duritate oarbă iarbunătatea să  decadă în slăbiciunea, decare să profite abuziv, cei care sunt în-clinaţi spre delăsare şi dezordine.Sfânta Scriptură, considerând înţe-lepciunea ca fiind un atribut al luiDumnezeu şi un dar oferit omului sprea împlini voia Sa aducătoare de pace,ordine şi bunăstare în relaţiile interu-mane, deplânge situaţiile în care oa-menii dar mai ales conducătorii lor,abătându-se de la calea lui Dumnezeuce Sfântă, generează în viaţa comuni-tăţii tot felul de greutăţi de lipsuri şi de-zordini.Pe de altă parte, fericeşte pe ,,omulcare-şi pune nădejdea în Domnul şi nualeargă la deşertăciuni şi la părtăşiimincinoase,,. Unul ca acesta face voiaDomnului, având legea înscrisă îninima sa, putând spune: ,,Am vestitdreptatea Ta, Doamne, în adunareamare… … .Dreptatea Ta nu am as-cuns-o în inima mea ci am vestit ade-vărul Tău şi mântuirea Ta amspus……..N-am ascuns mila Ta şi ade-vărul Tău în adunare mare”(Ps. 39,6-14). Unul ca acesta, esteÎnaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopDr. Timotei Seviciu, rânduit de Dum-nezeu cu 44 de ani în urmă, să împli-nească voia Lui, dreptatea, adevărul,înţelepciunea şi bunătatea Lui.Ca unul care mai bine de şaptes-prăzece  ani, în calitate de secretareparhial şi cordonatorul şantieruluiconstrucţiei Catedralei Arhiepiscopaleşi apoi 7 ani Eclesiarh şi administratoral Catedralei, am arătat devotament fi-lial chiriarhului meu şi pot da mărturieasupra faptului că Înaltpreasfinţia Saeste pentru apropiaţii săi colaboratori,cât şi pentru întregul cler şi credincioşidin Arhiepiscopia Aradului, un modelde înţelepciune, de bunăvoinţă, de ge-ne ro zitate, de blândeţe sau ce numeşte

Sfânta Scriptură ,,blândeţea înţelep-ciunii” (Iacob 3,13), în misiunea ar-hierească a Bisericii, încât principiileşi comportamentul cultivat de-a lungulvremii, au devenit normative în activi-tatea parohială şi pastoral misionară apreoţimii noastre.Concret vorbind, îl simţim perma-nent alături de noi, fiindcă cel mai multtimp din activitatea zilnică o petrece înbirourile noastre, îndrumându-ne şiorientându-ne spre o activitate cât maieficientă. De pildă, fiind totdeaunaatent la soluţionarea optimă a proble-melor curente, ne cerea în redactareaactelor să prezentăm iniţial soluţiile înciornă, pe care verificându-le adăugacuvenitele îmbunătăţiri, iar după dacti-lografierea actului,verifica din nou re-dactarea însoţită de ciorna iniţială.Pe de altă parte, arătând totdeaunabunăvoinţă şi bunăcredinţă se mani-festa foarte respectuos cu cei primiţi înaudienţă nejignind, neofensând pe ni-meni, încât cuvântul său se dovedea,,ziditor, plăcut, dres cu sare”( Col.4,6)spre a aduce har ,,celor ce-l aud”(Efes.4,29).  Delicateţea sufletească a

arhiereului ieşea în evidenţă şi atuncicând îşi conducea pe cei primiţi în au-dienţă până la uşa de la ieşire din birou.În cazul problemelor controver-sate, mai deosebite sau dificile, dove-dea o răbdare plină de înţelepciune,spre a determina soluţiile cele mai efi-ciente. Aceiaşi bunăvoinţă îngădui-toare arăta şi celor nemulţumiţi,impacientaţi sau revoltaţi, căutând şigăsind mijloacele împăciuitoare, mer-gând până la identificarea cu activita-tea preoţilor sau a personaluluibisericesc de la parohii, spre a face aşacum ne îndeamnă Părinţii Bisericii,, caîn toate să biruiască iubirea lui Hris-tos,,-in omnibus caritas”, de aceia Chi-riarhul ştia,, să stăruie în răbdare şiînvăţătură,, (IITim.4,2 şi 2,5). În astfelde situaţii, chibzuit, dar niciodată pri-pit, îşi prelungea de cele mai multe oriprogramul de audienţă depăşind sauchiar renunţând la programul de masă.La fel de binevoitor se manifestaArhiepiscopul Aradului şi în multiplelevizite arhiereşti, luând în prealabil le-gătura cu preoţii în cauză şi atrăgândîntotdeauna atenţia să nu împovăreze

parohia cu cheltuieli, iar la oficiereaslujbei să nu fie invitaţi prea mulţi slu-jitori, spre a nu lăsa parohiile lipsite deLiturghia Duminicală.De altfel, Înaltul Ierarh ţine apro-piate legături cu preoţii, spre a le cu-noaşte deopotrivă preocupările,neajunsurile şi aspiraţiile lor misionare,participând chiar şi la evenimentelefestive din familia lor, precum cununii,botezuri sau sfinţirea caselor.Acelaşi spirit binevoitor şi plin deafecţiune, îl arăta şi cu prilejul eveni-mentelor festive şi ocazionale, la carese cuvenea să fie prezentă şi Bisericafiind totdeauna punctual, decent şi mo-dest, aprecia de fiecare dată activitateaorganizatorilor, evidenţiind în alocuţiaplină de înţeles duhovnicesc sensul şiimportanţa evenimentului comemoratpentru viaţa credincioşilor.Spirit irenic, promotor convins alacţiunilor menite să susţină unitateacreştină, Înaltul Ierarh a ştiut să ţinăechilibrul şi să cultive armonic comu-nicarea cu celelalte culte, care prin re-prezentanţii lor, şi-au arătatdisponibilitatea de a participa cu regu-laritate la evenimentele semnificativedin viaţa eparhiei şi chiar din viaţa per-sonală a Ierarhului, precum ziua denaştere, ziua onomastică, ziua instală-rii, etc.Menţinând relaţii de respect şi cor-dialitate cu confraţii membri ai Sfân-tului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, Înaltul Ierarh de la Arad ştieîn acelaşi timp să-şi dovedească recu-noştinţa filială şi faţă de înaintaşi, pro-fesori, concretizată de pildă, înridicarea unui monument funerar dinmarmură, ca simbol al cinstirii datoratăcelui care i-a fost profesor şi îndrumă-tor de doctorat Părintele Profesor Dr.Ioan G. Coman, care se odihneşte înaşteptarea învierii alături de soţia sa,preoteasa Irina, în cimitirul MănăstiriiCernica.Ceea ce aureolează şi eternizează,în mod deosebit activitatea Înaltpreas-finţiei Sale, este ridicarea CatedraleiArhiepiscopale, cu hramul SfântaTreime, în municipiul Arad, reprezen-tând după mai bine de o sută de ani dela sfinţirea Catedralei Vechi, ce deser-veşte astăzi Parohia Arad-Centru, oîmplinire, după trei veacuri a dorinţeişi idealului înaintaşilor adormiţi întru

fericire, ierarhi ai eparhiei arădene, dea avea o catedrală pe măsura rolului şiimportanţei acestui oraş în istoria şicultura poporului român.După multă chibzuinţă de cerce-tare a variantelor propuse de arădeniidornici să aibă o catedrală, a binecu-vântat fericitul amplasament, la răs-crucea celor patru puncte de intrare înoraş, sugerând astfel că toate drumu-rile duc la biserică.Având delegaţie specială de a par-ticipa la construcţia catedralei, mă simtdator să exprim întreaga mea recunoş-tinţă Arhipăstorului nostru, care petoată perioada construcţiei a coordonattotal şi responsabil desfăşurarea lucră-rilor, prin vizite de lucru la şantier, con-sultarea permanentă şi prelungită cuproiectanţii, meşterii, pictorii, spre agăsi soluţiile optime în realizarea pen-tru eternitate a măreţului edificiu.
Chiar şi numai rememorarea aces-tor câteva aspecte ale activităţii Înalt-preasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei al Aradului, consider în mă-sură să evidenţieze chipul luminos alArhipăstorului nostru, prin înţelep-ciune sfântă primită prin harul luiDumnezeu şi concretizată prin bună-voinţă şi generozitate. Aceasta este-aşa cum spune Sfântul Apostol Iacob,,blândeţea înţelepciunii”(Iac. 3,13)sau ,,înţelepciunea de sus, care esteîntâi curată, apoi paşnică, îngădui-toare, supusă, plină de roade bune, demilă, neîndoielnică şi nefăţarnică”(Iac. 3,17).Folosind acest prilej aniversar,mulţumesc lui Dumnezeu că m-a în-vrednicit să fiu cu modestie şi demni-tate, în apropiata oblăduire şiconlucrare cu unul dintre cei mai vred-nici episcopi ai Aradului şi ai BisericiiOrtodoxe Române, de la care am învă-ţat ,,cum trebuie să te porţi în casa luiDumnezeu, care este Biserica Dumne-zeului celui viu, stâlp şi temelie a ade-vărului” (I Tim. 3,15) şi  mă rog sădăruiască Înaltpreasfinţiei Sale şi pemai departe, lungă şi rodnică arhipăs-torire, să se poată bucura de roadelemuncii depuse. Întru mulţi şi fericiţi ani stăpâne!Preot Simion MladinAdministratorul Catedralei Arhiepiscopale

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului,model de înţelepciune şi blândeţe, în misiunea arhierească 

Preot Simion Mladin, Catedrala Arhiepiscopală„Sfânta Treime” din Arad, ediţia a II-a revizuităşi adăugită, Editura Arhiepiscopiei Aradului, 2020
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Urmare din pagina 2În acelaşi context, prezenta edi-ţie reactualizează slujba de binecu-vântare a lucrărilor de pictură, săvâr-şită de mai mulţi ierarhi, sub protiaÎnaltpreasfinţitului Părinte Arhie-piscop Ioan, Mitropolitul Banatu-lui.Pe de altă parte, privind sistemulde iluminare exterioară, s-a apre-ciat în principu că evitând „gran-doarea exterioară şi opulenţa, bise-rica nu trebuie să fie inundată delumină, pe care credinciosul estechemat să o parcurgă nu numai cuochiul trupului, ci şi cu ochiul sufle-tului despovărat de patimi. Dinacest motiv, iluminarea icoanei de

hram „Sfânta Treime” de pe fron-tispiciul construcţiei s-a făcut cu olumină pală, caldă, sensibilă şiaproape insesizabilă, putând fi cău-tată cu privirea de către trecători...”.„ Prin lumina cu care este înconju-rată acum, catedrala îşi arată prin eaînsăşi că este Casa PreasfinteiTreimi, care ne încorporează pe toţiînchinătorii ei; este lumina lumii,lumină pe care întunericul nu opoate cuprinde, şi prin lumina ei serisipeşte întunericul din întreguloraş, din casa şi fiinţa noastră...”(p.169-170).Privită în ansamblu, noua ediţie,asemenea celei dintâi, poate fi soco-tită un adevărat ghid orientativ în

construcţia unei biserici ortodoxe,mai ales că fiecare capitol este pre-cedat şi motivat de o expunere cate-hetică foarte bine documentată, pri-vind sensul, importanţa şi modul deinterpretare simbolică şi duhovni-cească a componentelor măreţuluiedificiu.Pentru a facilita lectura cărţii,mai ales pentru cei mai puţin fami-liarizaţi cu termenii de construcţiesau cu înţelesul noţiunilor biseri-ceşti, s-a anexat un Glosar, cuprin-zând 94 de cuvinte, cu explicaţiilecuvenite (p.279-296). Iar pentru caprezentarea materialului să fie câtmai convingătoare, expunerea esteîntregită cu ilustraţii intuitive, şi lasfârşitul volumului sunt adăugate 38de anexe, cu titlul: „Documente dearhitectură şi imagini pictura-le”(p.297-339).Temeluit pe piese arhivisticeoriginale şi inedite, ca şi pe biblio-grafia judicios selectată, prezentulvolum constituie un adevărat docu-ment menit să intre în patrimoniulistoriografiei bisericeşti şi cultural-artistice a Aradului.Astfel, prin construirea NoiiCatedrale, Aradul trăieşte o perioa-

dă memorabilă, marcată prin efortulcelor ce și-au păstrat credinţa moş-tenită de la strămoși şi părinţi, pre-cum şi ca mulţumire adusă lui Dum-nezeu şi veşnică cinstire a memorieituturor celor ce s-au jertfit pentrudevenirea noastră naţională de-alungul vremii. În acelaşi timp, NouaCatedrală din Municipiul Arad varămâne în conştiinţa generaţiilor cevor urma un simbol luminos al cre-dinţei ortodoxe şi a fiinţei naţionalea poporului român, ca mărturie aspiritualităţii şi demnităţii sale; iarca operă de artă are menirea de aface să vibreze sufletul omenescpentru renaşterea şi vigoarea virtu-ţilor creştine în viaţa societăţii, şi deafirmare a ortodoxiei româneşti înarealul culturii şi civilizaţiei euro-pene şi universale.Desigur, atât pentru ConducereaEparhială, cât şi pentru constructor,proiectant şi beneficiar, construcţiaNoii Catedrale a fost un examen nuuşor de promovat; dar peste toate a

guvernat efortul comun şi susţinut alfiecăruia dintre cei responsabili,impulsionaţi de credinţa şi trăireacreştină, ca jertfelnicie şi nădejde înviitor, promovate„cu timp şi fărătimp”, prin cuvânt şi faptă, de cătrePărintele Arhiepiscop Timotei, cti-torul sfinţitului Lăcaş de cult, secon-dat cu multă competenţă şi dăruirede coordonatorul şi administratorullucrărilor de construcţie, secretaruleparhial, eclesiarhul şi autorul aces-tui volum, Părintele Simion Mladin.Parafrazându-l pe TudorArghezi, vom spune în încheiere, cudeosebit respect, cu aleasă recunoş-tinţă şi cu vie admiraţie, în caltate defiu duhovncesc al Eparhiei Aradu-lui: Fii binecuvântată catedralăistorică, cinste celor care, într-oformă sau alta, și-au adus aportul lazidirea şi înfrumuseţarea ta; şi maideparte: ,,Fii binecuvântată carte,cinste cui te-a scris!Preot Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma

Preot Simion Mladin, Catedrala Arhiepiscopală„Sfânta Treime” din Arad, ediţia a II-a revizuităşi adăugită, Editura Arhiepiscopiei Aradului, 2020
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Dr. Simona Dumitra ,,Pediatrie în pandemie”. Ghid pentru părinIi, studenIi și medici rezidenIi

La finalul unui an omagial 2020dedicat pastora]iei părin]ilor șicopiilor, și totodată a unui an pan-demic, în cadrul Editurii Universi-ty Press a Universită]ii ,,VasileGoldiș” din Arad, în condi]ii grafi-ce deosebite, apare cartea doamneidoctor Simona Dumitra, intitulată,,Pediatrie în pandemie”. Medicul pediatru SimonaDumitra, pe lângă faptul că este obună credincioasă a Bisericii noas-tre, este și un medic care își facemeseria cu multă pasiune și dăruire,cu inima de părinte. În întreagaperioadă de pandemie din anul2020, medicul arădean s-a gânditsă aducă un dram de lumină în via]apărin]ilor și a copiilor, publicândperiodic în mediul online și pe pagi-na WEB a Arhiepiscopiei Aradului(www.arhiepiscopiaaradului.ro), cubinecuvântarea Înaltpreasfin]ituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, diferite teme de speciali-tate, la început la rubrica intitulată,,Școala pentru părinOi” iar mai apoi,,Sfaturi pentru familii fără frici”, încare analizează zeci de teme pre-cum și solicitările părin]ilor, cazu-rile din ultimele luni și situa]ia sani-tară actuală. Printre temele tratatede autoarea lucrării întâlnim cele deactualitate și legate de noul coro-navirus, cum ar fi ,,Câteva particu-

larităOi ale infecOiei cu noul coro-navirus la copil”; ,,Din nou despreinfecOia cu coronavirus la copil..10luni deja”; ,,Minifarmacia de acasădin perioada pandemiei” etc.Cartea este un ghid nu numaipentru părin]i ci și pentru studen]iide la medicină, medicii reziden]i,chiar și pentru medicii de speciali-tate, întrucât toate temele dezbătu-te și analizate, au ca temă principa-lă creșterea, dezvoltarea și patologiacopiilor.„O carte de suflet, pe care multeamprente s-au pus … și care aapărut acum, în postul Crăciunului,pentru că, numeroși oameni,conOinuOi într-o pagină de mulOu-miri, m-au impulsionat și mi-au fostmodel și sprijin. 189 de pagini desfaturi culese cu drag și verificateprin profesia de medic pediatru, 30de teme dezbătute din patologiacopilului. Și o menOiune – coperta-poem a Karlei Pater în care copiiiși îngerii salvează o planetă îndurere. «Pediatrie în Pan-demie» este cadoul meu de Crăciunpentru voi”, transmite medicalarădean într-un interviu.Practic, pe toată perioada pan-demiei, dr. Simona Dumitra aurmărit cazurile din pediatrie și aîncercat să vină cu lămuriri și expli-ca]ii pentru diferitele situa]ii întâl-

nite. „Elaborarea articolelor s-afăcut pe baza întrebărilor părinOilor,întrebări care mi s-au pus în cei 28de ani de pediatrie așa că venirea înfaOă, spre a oferi sfaturi desprecreștere, dezvoltare și patologiacopilului mi s-a părut cea maifirească atitudine… 2020 – un ansimetric matematic, dar asimetric șiatipic, plin de provocări și antiteze,cu lumini și umbre, suișuri șicoborâșuri. Un an în care am fost cutoOii scoși din matricea călduOă ahedonismului și autosuficienOei, pen-tru a ne confrunta cu obstacole întruDevenire, o perioadă în care Noi tre-buie să înlocuiască Eu, în care noOi-unea de comunitate trebuie sădomine cea de individualitate”, a maisubliniat dr. Simona Dumitra în pre-fa]a căr]ii. Tot în prefa]ă arată căaceastă carte este dedicată în modspecial studen]ilor mediciniști șimedicilor reziden]i pentru a-i impul-siona în abordarea integrativă abolilor copilului și ca un preambul alpove]elor pe care vor fi nevoi]i să ledea și pe care nu le vor întâlni întratatele consacrate.Dumnezeu să ne ajute ca,împreună, să trecem cu bine pesteaceastă pandemie, sunt cuvintelecare încheie prefa]a căr]ii doamneiDr. Simona Dumitra.Protos. Dr. Iustin Popovici 

Luni, 7 decembrie 2020, după oscurtă suferinţă, Preacucernicul Părin-te Pavel Brânduşa, fost preot paroh albisericii cu hramul ,,Sfântul Nicolae”,Arad-Faleza Sud, Mun. Arad şi fostcontabil şef al Arhiepiscopiei Aradu-lui, a trecut la cele veşnice, la vârsta de66 de ani.Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi -episcop Timotei împreună cu Preas-finţitul Părinte Episcop vicar EmilianCrişanul, ostenitorii CentruluiEparhial, alături de părinţii slujitoridin Sfânta Arhiepiscopie a Aradului,transmit familiei îndoliate con-doleanţe, alături de un mesaj demângâiere, alinare şi întăriresufletească.Bunul Dumnezeu să îl ierte şi să îlodihnească în Împărăţia Sa ceacerească împreună cu aleşii Săi!Veşnica lui pomenire din neam înneam!

Date biografice:Preacucernicul Părinte Pavel Brân-duşa s-a născut la data de 1 iulie 1954,în localitatea Cermei, Jud. Arad.A urmat cursurile şcolii gim-naziale în satul natal, apoi cele licealela Liceul Teoretic Dr. Petru Groza,Jud. Bihor. Studii universitare a urmatla Institutul Teologic din Sibiu, dupăcare Master la Facultatea de ŞtiinţeEconomice din Oradea, la Facultateade Ştiinţe Economice din Craiova şiDDPPD la Universitatea ,,AurelVlaicu” din Arad.În anul 1984 se căsătoreşte cutânăra Florica Tunbuc.Între anii 1986-1988 a fost revizorcontabil în cadrul Centrului EparhialArad iar mai apoi, între anii 1988-2013, a funcţionat pe postul de contabilşef în cadrul aceleiaşi instituţii.Este hirotonit preot la data de 29iunie 1989 pe seama Parohiei Arad-
Ceala, de către ÎPS Părinte Timotei.În anul 1997 este transferat în ParohiaArad-Faleza Sud, în postul de preot

paroh, unde în anul 1999 începe con-struirea unei biserici noi.În anul 2007 este hirotesit iconom,
iar în 2008 iconom stavrofor.A încetat din viaţă la vârsta de 66de ani.

PC Părinte Pavel Brândușa a trecut la Domnul

PC Părinte Ioan Iercoșan din Parohia Aldești, a trecut la Domnul
Duminică, 13 decembrie 2020,Preacucernicul Părinte Ioan Ier- coșan, preot paroh în ParohiaAldești și filia Voivodeni, Pro- topopiatul Sebiș, a trecut la via]aveșnică, la vârsta de 66 de ani. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi -episcop Timotei împreună cu Preas-finţitul Părinte Episcop vicar Emil-ian Crişanul, alături de preo]ii șicredincioșii din ArhiepiscopiaAradului se roagă Bunului Dum-nezeu să-i așeze sufletul împreunăcu drep]ii și să dăruiască mângâieremembrilor familiei îndoliate și fiilorduhovnicești.

Date biografice:Preacucernicul Părinte Ioan Ier-coșan s-a născut la data de 1 martie1954, în localitatea Bârsa, Jud.Arad.După absolvirea şcolii gim-naziale a urmat cursurile Seminaru-lui Teologic din Caransebeș.În 6 iulie 1975 se căsătorește cutânăra Ana Hamat.Este hirotonit preot la 19 august1975, pe seama Parohiei Susani. Din

anul 1976 până astăzi a păstoritcredincioșii din Parohia Aldești șisatul Voivodeni, ProtopopiatulSebiș.În Aldești, părintele s-a ocupatde zidirea actualei biserici, cu hra-mul ,,Buna Vestire”, care a începutîn anul 1994 și a fost finalizată în1999, construită în locul bisericiivechi din 1864. Noua biserică a fosttârnosită de către Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei la 17 decembrie2006. Tot atunci, pentru bogataactivitate desfășurată în parohie, estehirotesit iconom.Părintele Ioan Iercoșan a încetatdin viaţă la vârsta de 66 de ani.
Bunul Dumnezeu să îl ierte şi să

îl odihnească în Împărăţia Sa cea
cerească împreună cu aleşii Săi!

Veşnica lui pomenire din neam
în neam!



SLUJIRI CHIRIARHALE 
IPS Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a împlinit 36 de ani dearhipăstorire la AradÎn aceste zile, clericii și credincioșiiarădeni și-au sărbătorit pe Întâistătă-torul Eparhiei, pe Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei, care a împlinit 36 deani de la întronizarea ca episcop alAradului (2 dec. 1984) și 11 ani de laridicarea Eparhiei arădene la rangul deArhiepiscopie (28 noiembrie 2009).Cu acest prilej, la Centrul Eparhialdin Arad a fost sfinţit un nou spaţiu debibliotecă, care va purta numele,,Arhiepiscopul Timotei” şi este pussub ocrotirea Sfântului Apostol Timo-tei, ocrotitorul Înaltpreasfinţitului nos-tru Părinte Arhiepiscop.Slujba de sfinţire a noului spaţiu afost săvârşită în prezenţa Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei de cătrePreasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, dimpreună cu Pr. Gheorghe Glig-or, vicar administrativ, Protos. IustinPopovici, consilier cultural, Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic şiArhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial.La eveniment au participat şireprezentanţii autorităţilor locale şi cen-trale, ai celor două universităţi arădeneşi ai centrelor culturale locale, precumşi ostenitorii de la Centrul Eparhial.Acest spa]iu va găzdui câteva sutede volume și reviste de specialitate,precum și colec]ii ale revistelor teo-logice din ]ară și străinătate, care vor fipuse la dispoziţia profesorilor de la şco-lile teologice arădene, a preoţilor, stu-denţilor şi elevilor seminarişti dornicide cercetare şi aprofundare.Preasfinţitul Părinte EmilianCrişanul a rostit un cuvânt de felicitarela acest moment aniversar pentru Chiri-arhul nostru, evocând bogata activitatea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei laArad şi grija arătată faţă de carte.La rândul său, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei a vorbitdespre importanţa unei biblioteci într-un mediu cultural şi universitar şi amulţumit tuturor celor ce s-au implicatşi sprijinit realizarea acestui importantobiectiv cultural. De asemenea, Chiri-arhul nostru a făcut o înşiruire a eveni-mentelor ce se derulează în aceste zile,şi anume: Ziua Naţională a României;11 ani de la ridicarea Eparhiei arădenela rang de Arhiepiscopie, 12 ani de latârnosirea noii catedrale din Arad şi a 2ani de la sfinţirea picturii.Înaltpreasfin]ia Sa, a exprimatmul]umirile cuvenite, tuturor oficial-ităţilor locale şi judeţene, clericilor şicredincioşilor pentru toată dragosteaarătată de-a lungul vremii în cei 36 deani de când păstorește această binecu-vântată eparhie.Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Tim-otei, este cel de-al 23-lea ierarh în frun-tea trisecularei Eparhii Ortodoxe aAradului, dintre care unsprezece,împliniţi la 28 noiembrie, ca fiind celdintâi Arhiepiscop al Aradului.

AGENDA PREASFINHITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL
Sfântul Ioan Damaschinprăznuit de arădeni în cântăriși laude duhovniceștiÎn ajunul prăznuirii Sfântului IoanDamaschinul, grupul psaltic – condusde Pr. Streulea Gabriel – care îi poartănumele, avându-l ca ocrtotitor șiîndrumător duhovnicesc, l-a prăznuit,cu binecuvântarea IPS Timotei –

Arhiepiscop al Aradului și prinprezen]a în mijlocul comunită]ii aPreasfin]iei Sale, Preasfin]itul PărinteEmilian Crișanul, la Catedrala Vechedin Arad, prin slujba privegherii, alăturide un sobor de preo]i și diaconi.Din sobor au făcut parte Pr. Pro-topop Flavius Petcu], Pr. Cristinel Ioja– decan al Facultă]ii de Teologie „Ilar-ion V. Felea” din Arad, Pr. Lucian Far-cașiu – profesor de liturgică la Facul-tatea de Teologie „Ilarion V. Felea”din Arad, Pr. Petru Ursulescu, Arhid.Tiberiu Ardelean – profesor al Fac-ultă]ii de Teologie și Inspector, Diac.Gheorghe Lehaci, Diac. Cristian Petru]și al]i preo]i recent hirotoni]i aflându-se în practică. Privegherea a început cuslujba Vecerniei cu Litie, la finalulcăreia PS Părinte Emilian Crișanul aadresat un cuvant de învă]ătură celorprezenti, despre via]a și activitateaSfântul Ioan Damaschinul, continuândapoi cu slujba Utreniei. SfântaLiturghie fiind săvârșită în ziua de 4decembrie.Sfantul Ioan Damaschin (675-749),considerat „ultimul părinte bisericesc”al perioadei patristice, s-a născut într-ofamilie aristocrată (probabil arabă), înjurul anului 675, care se afla în frunteaadministra]iei fiscale a Siriei. Dupămoartea tatălui său, Ioan ocupă aceeașidregătorie, până în 718, când califulOmar II (717-720) pornește o perse-cutie sângeroasă împotriva creștinilor,interzicând acestora orice func]ie înstatul musulman. Ioan împarte avereasăracilor și, împreună cu fratele săuadoptiv, Cosma, se retrage la mănă-stirea Sf. Sava din Pustiul Iudeii. Estehirotonit preot de Patriarhul Ioan V alIerusalimului, care îi dă și sarcina de apredica în Biserica Învierii din CetateaSfântă. Fratele său, Cosma, ajungeepiscop de Maiuma în 743. Deși retrasdin via]a publică, Sf. Ioan se angajeazăactiv în controversele vremii,dezlăn]uind o luptă aprigă împotrivadușmanilor icoanelor, ajutând la for-mularea dogmei de credin]ă prin celetrei tratate de cinstire a sfintelor icoane,învă]ătură acceptată cu Sinodul al VII-lea Ecumenic din 787. Totodată, el seva angaja și în disputele teologice,apărând doctrina ortodoxă niceeanăîmpotriva monofizitismului, nestorian-ismului, iacobismului, maniheilor și aislamului. El nefiind doar un teolog aldogmelor și al textelor bisericești, ci șiun maestru al tainelor muzicale, de laavând sistematizarea muzicii bis-ericești, în ceea ce astăzi numim „eh-uri” sau „glasuri”.După informa]ia biografului său,Ștefan Taumaturgul, Sf. Ioan se stingedin via]ă în anul 749, la MănăstireaSava, unde a fost înmormântat. Sf. IoanDamaschin apare ca un teolog com-plet, în el se regasesc elementele fun-damentale ale cugetătorului, dar și celeale trăitorului celor înalte.Slujire arhierească de SfântulNicolae în Catedrala Vechedin AradDespre bucurie, sărbătoare,așezare, nădejde și aflarea vindecăriiasemeni femeii gârbove din Evanghe-lia de astăzi s-a sim]it, trăit și liturghisitastăzi și în Catedrala Veche din Arad,acolo unde Preasfin]itul Părinte Emil-ian Crișanul, împreună cu un sobor depreo]i și diaconi, a săvârșit SfântaLiturghie Arhierească.Cuvântul Ierarhului,,Am ajuns la sărbătoarea multiubită de către cei mici, dar și de cătrecei mari, sărbătoarea Sfântului IerarhNicolae. Se pune întrebarea dacă Sfân-tul Nicolae v-a adus vreun dar. Sigur căne putem referi la diferite daruri, dar cusiguran]ă Sfântul Nicolae a adus un darfiecăruia dintre noi, că s-a rugat luiDumnezeu să ne mai dăruiască încă o

zi: o zi din via]a pământească, cel maide pre] dar pe care îl primim. Că ne-adat Dumnezeu, prin rugăciunileSfin]ilor și ale Sfântului Nicolae încă ozi să ne bucurăm de existen]a noastră,de existen]a celor din jur, a familiei,prietenilor și de ceea ce vedem frumosîn jurul nostru.Sfântul Nicolae este cinstit în moddeosebit și în Răsărit și în Apus. Lamormântul său, aflat în Italia, la Bari,sunt două candele care ard, două flăcăricare simbolizează cele două păr]i alecreștinismului de odinioară: creștinis-mul răsăriten și apusean.Sf. Nicolae este iubit și cinstit nupentru lucrări teologice ci pentru via]alui plină de bunătate și de dragoste.Chipurile și vie]ile Sfin]ilor lecunoaștem după icoană și după tropar,ele reflectând cel mai bine vie]ile lor.Icoana și troparul Sfântului Nicolae nearată că este îndreptător credin]ei șichip al blânde]ilor, care a trăit în a douajumătate a sec. al III-lea și prima jumă-tate a sec. al IV-lea, în Asia Mică, într-o perioadă de persecu]ii puternice dinpartea împăra]ilor păgâni, care l-au șiîntemni]at împreună cu al]i creștini caremărturiseau credin]a în Hristos. Odatăcu libertatea dăruită de Împăratul Con-stantin cel Mare creștinilor, în anul 313,a fost eliberat și Sfântul Nicolae dinînchisoare și și-a manifestat în modliber credin]a.A mărturisit în timpul persecu]iilordin exteriorul bisericii, dar și în timpulpersecu]iilor din interiorul bisericii.Pentru că la un moment dat a apărut unpreot din Alexandria Egiptului, penume Arie, care învă]a greșit desprepersoana Mântuitorului Iisus Hristos:că nu este Dumnezeu, ci este doar opersoană umană îndumnezeită. Și atun-ci, împreună cu al]i Sfin]i, SfântulNicolae a mărturisit credin]a adevăratăcă Iisus Hristos este Dumnezeu ade-vărat și om adevărat, iar ÎmpăratulConstantin a convocat primul SinodEcumenic la anul 325 la Niceea, la carea participat și Sfântul Nicolae. Nu erateolog dar avea sim]ul adevărului, aveainstinctul mărturisirii adevărului decredin]ă așa cum mul]i credincioși, cusau fără pregătire teologică, mărturisescadevărul.În bunătatea sa a reușit să măr-turisească cu mult curaj, în timpul Sin-odului I Ecumenic și chiar l-a ocărât peArie pentru mărturisirea greșită a cred-in]ei despre persoana MântuitoruluiIisus Hristos.Sfântul Nicolae pentru bunătateași dragostea lui a fost ales să păstore-ască Eparhia Mira Lichiei și a făcut omul]ime de minuni, atât în via]apământească cât și după înveșnicireprin Sfintele sale Moaște. A ajutatoameni săraci, corăbieri care erau înprimejdie pe mare, tinere care doreausă se căsătorească, copii și tineri,bătrăni și săraci, pentru că el credea înbunătatea și iubirea Mântuitorului IisusHristos. A avut mult curaj în a-L măr-turisi pe Hristos în fa]a dificultă]ilor șiașa se face că el este și astăzi un modelpentru noi de credin]ă și curaj în măr-turisire, dar și model de bunătate.Sfântul Nicolae ne înva]ă săpăstrăm dreapta credin]ă, de aceea estenumit îndreptător credin]ei. Chiar dacănu avem pregătirea necesară, să avemsim]ul adevărului, să cunoaștem, pentrucă nu întotdeauna faptul că am citit șicunoaștem ne ajută la mântuire ci săpunem și în practică ceea ce cunoaștem,ceea ce am aflat și ceea ce am cercetat,ceea ce am văzut, aceea să mărturisim:ceea ce vedem în Biserică, în Scriptură,și în vie]ile Sfin]ilor, că Sfin]ii sunt ceicare L-au iubit până la moarte martiricăpe Mântuitorul Iisus Hristos și vedem învie]ile lor modele de mărturisire într-olume în care sunt multe rătăciri.

Sfântul Nicolae ne înva]ă că ade-vărata credin]ă nu se poate mărturisidoar prin sentimentalisme, ci să fim șisensibili și mărturisitori ai credin]einoastre. Nu doar să ne impresionezeceva, o cântare, o rugăciune, o scriereteologică, un paragraf din Sfânta Scrip-tură, ci să căutăm să punem în practicăcredin]a și bunătatea.Sfântul Nicolae este chip al blân-de]ilor pentru că a fost un om blând, unom cuminte, dar ferm în mărturisireacredin]ei. Este iubit de toată lumea pen-tru milostivirea lui. Este unul dintre ceimai iubi]i Sfin]i pentru via]a lui plină debunătate și milostivire.Sfântul Nicolae ne îndeamnă să îiurmăm exemplul și să ajutăm ori decâte ori este cazul, să dăm din ceea ceavem și celor afla]i în dificultate pentrucă așa ne înfră]im mai mult, ne iubimmai mult, suntem într-o comuniunemai strânsă, devenind astfel mâinileiubirii lui Dumnezeu.Dumnezeu lucrează prin noi. Să-lrugăm pe Sfântul Nicolae să nedăruiască în]elepciune, curaj, fermitateîn păstrarea și mărturisirea dreptei cred-in]e. Să urmăm modelul lui, în]elegândcă Sfântul astăzi sărbătorit ”cu celesmerite a câștigat cele înalte și cu sără-cia lui a câștigat bogăOia cerului”.Să privim icoana Sfântului Nicolae,care luminează pentru tot omul, pentruto]i cei care cred în lucrarea Haruluilui Dumnezeu în Sfin]i. Să-l rugăm săne ajute să fim buni, să fim blânzi, săfim plini de bunătate și să fim darnicicătre cei lipsi]i. La mul]i ani celor carepurtat]i numele Sfântului Nicolae.Sfântul Nicolae să vă ajute în lucrareape care o ave]i de săvârșit în familie șiîn lume”, a spus Preasfin]itul PărinteEmilian Crișanul. (sursa: glasulc-etatii.ro)Slujire Arhierească în Duminica dinaintea NașteriiDomnului la Mănăstirea Arad-GaiAm fost astăzi la Mănăstirea Gai,acolo unde Preasfin]itul Părinte Emil-ian Crișanul, împreună cu un sobor depreo]i și diaconi, a săvârșit SfântaLiturghie Arhierească. Și așa cum seîntâmplă adesea, participând poate la oconferin]ă, citind un articol sau o carte,ori ascultând o predică, ca din întregulcuprins al acestora sufletul să î]i fieatins în mod deosebit, dar deloc întâm-plător, de câteva cuvinte. Acele cuvintecare opresc cumva timpul personal șilasă loc întrebărilor despre care Sfin]iiPărin]i spuneau că de vrei să te mântu-iești cu ele să călătorești.Cuvântul Ierarhului Pregătire pen-tru Nașterea Domnului,,În așteptarea Praznicului NașteriiDomnului nostru Iisus Hristos, SfântaBiserică a rânduit să se citească la Sfân-ta Liturghie, Evanghelia de la Matei,
capitolul 1, versetele 1-25, în care esteprezentată genealogia Mântuitoruluisau Cartea neamurilor lui Iisus. Aceastăgenealogie subliniază umanitatea Mân-tuitorului Iisus Hristos, arătând astfel căMesia – Hristos nu a fost înger, dupăcum în mod greșit credeau unii, darnici numai Dumnezeu, după cum, la felde greșit, au crezut al]ii.Evanghelia de astăzi ne atrageaten]ia, așadar, că Iisus Hristos a fost nunumai Dumnezeu, ci și om. Și pentruaceasta ne arată concret care sunt stră-moșii Săi: că provine din neamul luiAvraam, Isaac, Iacov, David, Solomonși ceilal]i, de trei ori câte patrusprezeceneamuri. De ce atâtea? Pentru căpatrusprezece înseamnă de două orișapte, iar șapte este număr sfânt, estesimbolul sfin]eniei. Și S-a născut IisusHristos pe acest pământ atunci cândde trei ori patrusprezece neamuri au„plinit vremea”.

Evanghelia de astăzi vrea să ne maispună și că Iisus Hristos S-a născutdintr-un neam anume, așa după cum șinoi oamenii ne naștem dintr-un anumitneam. Fiecare dintre noi are strămoși,părin]i și, la rândul nostru avem copii,nepo]i și strănepo]i.Sfântul Evanghelist Matei ne prez-intă pregătirea poporului evreu prinprorocii și drep]ii Vechiului Testamentcare așteptau în mod activ –duhovnicesc pe Mesia – Hristos.Prin citirea Apostolului de astăzi(Evrei, 11), unde se vorbeștedespre credinOă și puterea ei, în corelarecu Evanghelia, în]elegem că prin cred-in]ă, prorocii au văzut mai dinainte și aubinevestit taina Întrupării Fiului luiDumnezeu. Prin credin]ă, ei au pre-văzut și prezis coborârea din slavacerească a Fiului lui Dumnezeu, Caredevine Fiul Omului prin întruparea Luismerită din Fecioară, răstignirea,moartea, învierea și înăl]area Lui laceruri: „Fecioara va lua în pântece șiva naște Fiu și vor chema numele LuiEmanuel” (Isaia 7,14). Sfântul Ap.Pavel mai arată că pregătirea pentruvenirea în lume a Mântuitorului Hris-tos se face în suferin]ă și în speran]ă.Sfântul Matei descrie și modul încare s-a săvârșit zămislirea Mântu-itorului Hristos și nașterea Sa, și anumeîngerul îl înștiin]ează pe dreptul Iosifcă ce s-a zămislit sau Cel zămislit înpântecele Fecioarei Maria este de laDuhul Sfânt. Așadar, Iisus Hristos esteDumnezeu-Omul Care mântuieșteomenirea de păcate și de moarte,dăruindu-i iertare, înviere și via]ăveșnică.Nașterea Domnului Hristos uneșteveșnicia cu timpul istoric. Dumnezeucheamă la mântuire toate popoarele șipe to]i oamenii, pentru că El iubeștepe to]i oamenii, după cum în]elegemdin Sfânta Evanghelie și din istorialumii.Sfântul Ioan Gură de Aur spune că„Fiul lui Dumnezeu S-a născut dupătrup, ca tu să te naști după Duh, pen-tru aceasta Fiul lui Dumnezeu a avut oîndoită naștere: una asemenea nouă, șialta mai presus de noi”.Suntem chema]i să-L cunoaștempe Mântuitorul Iisus Hristos dinEvanghelie, Sfânta Scriptură și Tradi]iaBisericii. În acest sens SfântulEvanghelist Ioan zice: „Cel ce nuiubește n-a cunoscut pe Dumnezeu,căci Dumnezeu este iubire” (I Ioan4,8).Este adevărat, potrivit învă]ăturiinoastre de credin]ă că, fără iubire fa]ăde Dumnezeu, fără iubirea Lui fa]ă denoi și fără iubirea noastră întreolaltă și„bunăvoire”, cum cântau îngerii lanașterea lui Hristos, nu va putea trăinimeni.Să ne pregătim duhovnicește și tru-pește pentru primirea Domnului IisusHristos în peștera fiin]ei noastre, pen-tru ca El să locuiască în noi, iar noi sădevenim purtători de Hristos, într-olume care adeseori Îl respinge, Îlexclude și transformă Sărbătorile Lui înpreocupări materiale și lumești.Să așteptăm Crăciunul, să-L aștep-tăm pe Domnul Hristos în via]a șifamilia noastră, pentru că El dă sensexisten]ei noastre.”, a spus Preasfin]it-ul Părinte Emilian Crișanul, în cuvân-tul de învă]ătură așezat la sufletele celorcare astăzi au luat Calea Gaiului (sursa:glasulcetatii.ro).Hirotesii întru duhovnic la Catedrala Veche din AradMar]i, 22 decembrie 2020, cubinecuvântarea Înaltpreasfin]ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, Preasfin]itul Părinte Episcop vicarEmilian Crișanul a hirotesit întruduhovnic cinci preo]i tineri.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Slujba de hirotesie s-a săvârșit înCatedrala Veche din Arad la finalulSfintei Liturghii.Preasfin]itul Părinte EmilianCrișanul le-a vorbit noilor hirotesi]idespre importanta lucrarea aduhovnicului în via]a credinciosului șidespre modul în care trebuie să se com-porte duhovnicul în cadrul parohiei pecare o păstorește.Totodată, fiind în pragul SfintelorSărbători, Preasfin]ia Sa a transmisbinecuvântarea și urărire de bine dinpartea Înaltpreasfin]itului Părinte Tim-otei, noilor hirotesi]i și credincioșilordin parohiile pe care le vor păstori.Noii duhovnici hirotesi]i de Preas-fin]ia Sa sunt: Pr. Alexandru Păcurar –Parohia Cruceni; Pr. Valentin Strâmbei– Parohia Mănăștur; Pr. Gheorghe Juc– Parohia Vărșand; Pr. Raul Bele –Parohia Secaș și Pr. Cătălin Anghel –Parohia Joia Mare.Liturghie Arhierească și hirotonii în prima zi deCrăciun la Catedrala Vechedin AradÎn prima zi de praznic a NaşteriiDomnului, vineri, 25 decembrie 2020,Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească în biserica cu hramul,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”,a Parohiei Arad-Centru, CatedralaVeche, înconjurat de un sobor de pre-oţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte: Părin]iiTeodor Pavel și Arhid. Mircea Pro-teasa, consilieri eparhiali, PărinteleFlavius Petcuţ, protopopul Aradului,Părintele Cristinel Ioja, decanul Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad,Părintele paroh Traian Micoroi, Arhid.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial șial]i părin]i slujitori.Preasfinţia Sa, a ţinut un cuvânt deînvăţătură în care a vorbit despre sem-nificaţia acestui mare praznic, cea maipopulară sărbătoare creștină din lume,fiind percepută în mod deosebit ca săr-bătoare a darurilor făcute altora pentrua răspunde darului pe care Dumnezeu-Tatăl l-a făcut oamenilor dăruind peUnicul Său Fiu pentru via]a lumii.Taina Întrupării și a Nașterii Domnuluine descoperă Lumina cunoștin]ei pecare Biserica o laudă în troparul sărbă-torii Crăciunului. De asemenea, Preas-fin]ia Sa a spus că Nașterea Domnuluinostru Iisus Hristos este sărbătoareaiubirii nesfârșite a lui Dumnezeu pen-tru lume, este Taina Fiului lui Dum-nezeu, Care S-a făcut OM din iubiredesăvârșită fa]ă de om, care estetemelia și inima credin]ei creștine. Ier-arhul a vorbit și despre faptul că lumeaîntreagă se află astăzi în pandemie șidespre problemele cu care se confrun-tă familia creștină astăzi.În cadrul slujbei, Preasfin]ia Sa ahirotonit întru preot pe seama ParohieiArad-Centru pe părintele Arhid. Dr.Tiberiu Ardelean, inspector eparhial șilector universitar la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, iar pe tânărul teolog FlaviusLazăr, profesor de religie la ColegiulNa]ional ,,Preparandia Dimitrie \ichin-deal”, întru diacon, urmând a fi hiro-tonit preot pe seama Parohiei Iratoș,protopopiatul Arad.La finalul slujbei, Preasfin]itulPărinte Emilian a sfin]it una dintre cru-cile ce va fi așezată pe una dintre turleleCatedralei Vechi.După aceasta, Preasfinţia Sa atransmis urările cuvenite pentru acestpraznic din partea Chiriarhului locu-lui, a Înaltpreasfin]itului Părinte Tim-otei şi a Preasfinţiei Sale tuturor pre-o]ilor, diaconilor, monahilor, drept -măritorilor creștini din istorica

Eparhie a Aradului, celor prezenţi,precum şi celor dragi ai lor.Soborul Maicii Domnuluiprăznuit la Catedrala Arhiepiscopală din AradSuntem, cu ajutorul lui Dum-nezeu, în a doua zi de Crăciun a anu-lui 2020. Într-un an în a cărui vâltoareveștile venite din toate direc]iile ne-aupurtat pe fiecare în parte prin diversestări, gânduri și trăiri, rânduielile Bis-ericii, așezarea, firescul și continui-tatea lor au fost și sunt, fără tăgadă,liantul și echilibrul care ajută corabiasufletească să răzbată spre lumină,indiferent de învolburări și furtuni…Sub cupola Catedralei Arhiepis-copale, tinerii de toate vârstele veni]ia o prăznui pe cea pe care adesea ochemăm a ne fi ,,scut de întărire și zidde mântuire”, s-au bucurat de împre-una-rugăciune, colind și bun gând cuPreasfin]itul Emilian care, împreunăcu un sobor de preo]i și diaconi, asăvârșit Sfânta Liturghie Arhiereascăși a hirotonit întru preot pe tânărulteolog Flavius Alexandru Lazăr, pro-fesor de religie la Colegiul Na]ional,,Preparandia Dimitrie \ichindeal”,ieri hirotonit diacon la CatedralaVeche din Cetatea Aradului.Cuvântul Preasfin]itului PărinteEmilian Crișanul, a doua zi de Crăci-un 2020, la prăznuirea SoboruluiMaicii Domnului: Fecioara Maria –Născătoare de Dumnezeu,,În a doua zi de Crăciun, SfântaBiserică a rânduit sărbătorea Soboru-lui Maicii Domnului pentru a arătaimportan]a conlucrării FecioareiMaria cu Dumnezeu, Făcătorul lumiivăzute și nevăzute.Dacă biruin]a Învierii Domnuluia fost precedată de suferin]ă, nicinașterea Sa nu a fost lipsită de dureripremergătoare. Este adevărat că Sfân-ta Fecioară Maria s-a bucurat atuncicând îngerul i-a binevestit vrerea luiDumnezeu; e adevărat că ea, aflându-se mai târziu, în vizită la ruda sa Elis-abeta, avea deplină conștiin]ă că estealeasa Creatorului și că de acum o vorferici toate neamurile. Dar nu e maipu]in adevărat că tot ea avea să treacăprintr-o seamă de încercări numai aleei, pe care nici o altă femeie nu le-aavut și nu putea să le aibă.Dumnezeu deplin devine Omdeplin, asumându-Și toate slăbiciunileomenești în afară de păcat. El trebuiasă Se nască mai presus de fire, șianume dintr-o fecioară neprihănită,spre a-Și atesta propria Sa dumnezeireși spre a arăta că omul Iisus Hristoseste una și aceeași persoană cu Fiul pecare Dumnezeu Tatăl Îl născuse maiînainte de to]i vecii.Fecioara Maria însă nu trăia unde-va în singurătate, ci într-o comunitateumană; acolo, în orășelul Nazaret,avea o casă, avea vecini, rude,cunoscu]i, în mijlocul cărora își duceavia]a de zi cu zi. Tânăra nu era căsă-torită atunci când semnele stăriibinecuvântate au început să devinăevidente. Acum putea începe drama:discu]ii, cleveteli, priviri critice, bârfe,batjocoră publică etc. Cum era să-iconvingi pe oameni că sarcina ei erade la Duhul Sfânt? Cine ar fi crezut-o?Adevărul ei nu putea deveni și ade-vărul celorlal]i. Primul care seîndoiește de neprihana FecioareiMaria este dreptul Iosif, logodnicul șiprotectorul ei. Fuga lui Iosif ar fiînsemnat începutul dezastrului. DarHristos Domnul nu îngăduie așa cevapentru Sfânta Sa Maică. Interven]iadivină prin îngerul lui Dumnezeu, îldetermină pe Iosif să rămână alături deFecioara Maria.Înainte de a-L naște pe Iisus,Fecioara Maria mai trece printr-oîncercare dureroasă: drumul obliga-

toriu de la Nazaret la Betleem, caurmare a unui ordin general al cezaru-lui de la Roma. La capătul drumului seafla în ultima fază a sarcinii și dă pesteun Betleem neprimitor, fiind nevoităsă nască într-o iesle săracă.Astfel, înainte de a deveni istorie,nașterea Pruncului Iisus s-a zămislit întaina inimii Fecioarei Maria, prinveste cea bună adusă ei deArhanghelul Gavriil.Rânduiala Fecioarei Maria esteaceea a unei maici îndurerate: naștereaumilă din Betleem, pribegia în Egipt,singurătatea ei după ieșirea lui Hristosla propovăduire, drumul Crucii, răstig-nirea Fiului sub propria ei privire,jalea îngropării, toate sub taina unuisingur cuvânt „Fie!”.La Crăciun și în tot timpul, bucu-ria creștinului este o bucurierecunoscătoare; prin ea Îi mul]umimlui Dumnezeu că ni L-a dăruit pe FiulSău. Dar ea este și o bucurie aîmplinirii, prin aceea că noi prinFecioara Maria am răspuns ini]iativeiCreatorului.Cântările de la Praznicul NașteriiDomnului exprimă gândul lui Dum-nezeu de a-Și trimite Fiul să Se întru-peze, fiecare dăruind câte ceva:îngerii, cântarea; cerul, steaua; magii,darurile; păstorii, minunarea; pămân-tul, peștera; iar noi, oamenii, pe Sfân-ta Fecioară.Să o cinstim pe Fecioara Mariapentru că l-a născut pe Fiul lui Dum-nezeu, pentru că ne ajută pe to]i ceicare o invocăm în rugăciune. Eaeste scara pe care Dumnezeu acoborât la moi. Ea este ușa prin careDumnezeu a intrat la noi și a devenitOm. Ea este lăcașul în]elepciunii luiDumnezeu, conform profe]iilorVechiului Testament.Maica Domnului să ne ocroteascăpe to]i!”, este cuvântul astăzi așezat lasufletele credincioșilor de Preasfin]i-tul Părinte Emilian Crișanul (sursa:glasulcetatii.ro).Slujire Arhierească laMănăstirea Feredeu, în Duminica după Nașterea DomnuluiAstăzi, 27 decembrie, Biserica îlare spre prăznuire pe Sfântul ÎntâiMucenic şi Arhidiacon Ştefan, ”băr-bat plin de credinţă şi de DuhSfânt”, care ,,pe Dumnezeu L-a iubitcu adevărat”, după cum vorbeștedespre el Acatistul. În această zi Sfân-ta Liturghie a fost săvârșită la Mănă-stirea Feredeu de către Preasfin]itulPărinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului,înconjurat de un ales sobor de preo]i șidiaconi.Cuvântul Ierarhului,,În a treia zi de Crăciun, Sărbă-toarea Sf. Arhidiacon și Mucenic Şte-fan ne arată ce înseamnă slujireaaproapelui și a lui Dumnezeu, ved-erea dincolo de limitele lumii princredin]a și sacrificiul pentru Evanghe-lia Domnului Iisus Hristos.Cartea Faptele Apostolilor, încapitolele 6-7, relatează aspecte dinvia]a și mărturisirea Sf. ArhidiaconȘtefan.El cunoștea Vechiul Testament,profe]iile depre Domnul Hristos și”vedea cerurile deschise și pe FiulOmului stând de-a dreapta lui Dum-nezeu” (Fapte 7, 56).Sfântul Ștefan este o pildă pentrunoi în ceea ce priveste slujireaaproapelui și cunoașterea adevăruluidespre Dumnezeu și lucrările Lui înlume.Puterea credin]ei, după cum nespune Domnul Hristos și o vedemmanifestată în via]a Sfântului Ștefan,ne ajută să împlinim învă]ătura dinEvanghelie și să avem o atitudine nor-

mală și benefică fa]ă de problemele cucare ne confruntăm în via]ă.Chiar dacă suntem împroșca]i cupietre, cuvinte jignitoare, potrivnicii șiură, suntem datori, creștini fiind, săiertăm și să iubim, să zicem împreunăcu Sfântul Ştefan: ”Doamne nu lesocoti lor păcatul acesta” (Fapte7,60)”, a spus Preasfin]itul Emilian,urând totodată celor care poartă numeleArhidiaconului Ștefan, sănătate, sporîntru toate cele bune, iar cel cel al căruinume îl poartă să îi ocrotească și să lefie pildă vie de credin]ă și slujire fa]ă deaproapele și Dumnezeu (sursa: glasul-cetatii.ro).
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Ziua Na@ională a Românieimarcată la AradMar]i, 1 decembrie 2020, laîmplinirea a 102 ani de la realizareastatului na]ional unitar român, arădenii,respectând măsurile stabilite pentrustarea de alertă pentru combaterea șiprevenirea efectelor pandemiei deCOVID 19, au sărbătorit în modrestrâns acest eveniment.Din partea Arhiepiscopiei Aradu-lui, delegat al Înaltpreasfin]ituluiPărinte Arhiepiscop Timotei a fostPreasfin]itul Părinte Episcop vicarEmilian Crișanul, care împreună cu unsobor de clerici a oficiat slujba de TeDeum la Crucea Eroilor din ParculEminescu.După acest moment a urmatdepunerea coroanelor de flori la Mon-umentul Crucea Eroilor, din ParculEminescu, din partea ParlamentuluiEuropean, a Senatului României, aGuvernului României, a Institu]iei Pre-fectului și a structurilor MAI, a admin-istra]iei locale și jude]ene – PrimăriaMunicipiului Arad, a ConsiliuluiJude]ean Arad, a Garnizoanei Arad, acadrelor militare în rezervă sauretragere, a asocia]iilor de revolu]ionariși veterani de război, dar și a celor douăuniversită]i arădene. Ultimii pe listă aufost reprezentan]ii partidelor politice,care au și închis ceremonia din ParculMihai Eminescu.De la ora 13:00, Ziua României afost marcată prin depunerea de coroanede flori și la mormintele corifeilorMarii Uniri – Vasile Goldiș, ȘtefanCicio Pop și Dr. Ioan Suciu – din cim-itirul Eternitatea.ÎPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a împlinit 36 de ani dearhipăstorire la AradÎn aceste zile, clericii și credincioșiiarădeni și-au sărbătorit pe Întâistătă-torul Eparhiei, pe Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei, care a împlinit 36 deani de la întronizarea ca episcop alAradului (2 dec. 1984) și 11 ani de laridicarea Eparhiei arădene la rangul deArhiepiscopie (28 noiembrie 2009).Cu acest prilej, la Centrul Eparhialdin Arad a fost sfinţit un nou spaţiu debibliotecă, care va purta numele,,Arhiepiscopul Timotei” şi este pussub ocrotirea Sfântului Apostol Timo-tei, ocrotitorul Înaltpreasfinţitului nos-tru Părinte Arhiepiscop.Slujba de sfinţire a noului spaţiu afost săvârşită în prezenţa Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei de cătrePreasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, dimpreună cu Pr. Gheorghe Glig-or, vicar administrativ, Protos. IustinPopovici, consilier cultural, Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic şiArhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial.La eveniment au participat şireprezentanţii autorităţilor locale şi

centrale, ai celor două universităţi ară-dene şi ai centrelor culturale locale,precum şi ostenitorii de la CentrulEparhial.Acest spa]iu va găzdui câteva sutede volume și reviste de specialitate,precum și colec]ii ale revistelor teo-logice din ]ară și străinătate, care vor fipuse la dispoziţia profesorilor de laşcolile teologice arădene, a preoţilor,studenţilor şi elevilor seminarişti dor-nici de cercetare şi aprofundare.Preasfinţitul Părinte EmilianCrişanul a rostit un cuvânt de felicitarela acest moment aniversar pentru Chiri-arhul nostru, evocând bogata activitatea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei laArad şi grija arătată faţă de carte.La rândul său, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei a vorbitdespre importanţa unei biblioteci într-un mediu cultural şi universitar şi amulţumit tuturor celor ce s-au implicatşi sprijinit realizarea acestui importantobiectiv cultural. De asemenea, Chiri-arhul nostru a făcut o înşiruire a eveni-mentelor ce se derulează în aceste zile,şi anume: Ziua Naţională a României;11 ani de la ridicarea Eparhiei arădenela rang de Arhiepiscopie, 12 ani de latârnosirea noii catedrale din Arad şi a2 ani de la sfinţirea picturii.Înaltpreasfin]ia Sa, a exprimatmul]umirile cuvenite, tuturor oficial-ităţilor locale şi judeţene, clericilor şicredincioşilor pentru toată dragosteaarătată de-a lungul vremii în cei 36 deani de când păstorește această binecu-vântată eparhie.Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Tim-otei, este cel de-al 23-lea ierarh în frun-tea trisecularei Eparhii Ortodoxe aAradului, dintre care unsprezece,împliniţi la 28 noiembrie, ca fiind celdintâi Arhiepiscop al Aradului.Zilele Na@ionale ale României– Concurs Jude@ean online.Proiect educativ-interdisciplinarÎn fiecare an, românii îşi serbeazăZilele Naţionale: 30 noiembrie, ceabisericească, în care-l prăznuim peSfântul Apostol Andrei ÎntâiulChemat, Ocrotitorul României, celcare a adus creştinismul pe teritoriulromânesc şi 1 Decembrie – ZiuaNaţională a României, în care sărbă-torim Marea Unire Naţională de laAlba Iulia din 1 decembrie 1918.În prag de iarnă, ne-am gândit săîmbinăm aceste evenimente şi să lesubliniem importanţa printr-un con-curs interdisciplinar, în care elevii săpreţuiască momentele cruciale dinviaţa înaintaşilor, momente care auformat neamul românesc atât din punctde vedere spiritual cât şi istoric.Felicitări elevilor Weisz RebecaAlexandra, Lup Loredana Florina,Pantiș Luca Eduard, Cre]u Călin Ioan,Pîrv Patrik Raul din clasele a V-a de laLiceul Teoretic “Mihai Veliciu”Chișineu-Criș, membrii ai echipeiCORINTENILOR pentru LOCUL Iob]inut la concursul jude]ean onlineZile Na]ionale ale României, desfășu-rat în data de 26 noiembrie 2020.Mul]umim Prea CucernicieiSale, părintelui Daniel Dumitru carei-a premiat pe micii creștini rostindla finalul Sfintei Liturghii alesecuvinte de mul]umire elevilor și pro-fesorilor organizatori, felicitându-ipentru osteneala depusă.Profesorii coordonatori, împreunăcu conducerea liceului mul]umescpărin]ilor și cadrelor didactice pentrudorin]a de a insufla tinerei genera]ii deelevi dragostea fa]ă de credin]astrăbună, de neam și de patrie precumși profundele sentimente de cinstire aînaintașilor și a valorilor pe care aceș-tia ni le-au lăsat.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad într-oconferin@ă online organizatăde Institutul de Studii în Creștinismul Răsăritean dinNew York, SUAÎn data de 11 decembrie 2020 s-adesfășurat conferin]a anuală a Institu-tului de Studii în CreștinismulRăsăritean (Institute for Studies in East-ern Christianity: https://www.isec-ny.org/) de la New York, SUA, cu par-ticiparea câtorva cadre didactice de laFacultă]ile de Teologie Ortodoxă dinSibiu, Cluj Arad și din străinătate, total-izând mai mult de 100 de profesori șicercetători, ca parte a unui proiect inter-na]ional de amploare.În cadrul acestei conferin]e online,cu tema: Răul și lupta spirituală învreme de pandemie, au fost organizatetrei sec]iuni speciale în limba românăunde au conferen]iat cadrele didacticede la facultă]ile de teologie din Româ-nia.Din partea facultă]ii arădene auprezentat referate părin]ii profe-sori: Cristinel Ioja, Eucharist duringPandemic – Evil Influences and Spiri-tual Combat (Euharistia în pandemie –influenţele răului şi lupta spiritu-ală); Caius Cu]aru, Mentalities andReligious Atitudes in Times of Pan-demic (Mentalităţi şi atitudini reli-gioase în vreme de pandemie); AdrianMurg, Christian Life as Warfare,according to Ephesians 6: 10-18 (ViaOași lupta creștină potrivit Eph 6: 10-18);și Filip Albu, Preaching of the Churchduring Pandemic. Same Patristic andModern Thoughts (Predica bisericii înpandemie. repere patristice şi actuale).Toate referatele se vor regăsi învolumele de studii proiectate a se tipărianul viitor.Educa@ia Continuă …în mediul onlineSub genericul Educa]ia Continuă,în perioada 04 – 17 decembrie 2020,cadrele didactice care predau disciplinaReligie au participat la activită]i didac-tice demonstrative, sesiuni de îndru-mare și consiliere derulate online, dupăcum urmează:04 decembrie 2020 – activitatemetodică demonstrativă destinată pro-fesorilor care predau disciplina Religieortodoxă sus]inută de d-na prof. StanaAmalia, Liceul Teoretic Adam MullerGuttenbrunn Arad; clasa a V-a – Deca-logul;07 decembrie 2020 – sesiuneaonline dedicată disciplinei Religie,eveniment din pachetul-suport deîndrumare și consiliere #Educa]iaCon-tinuă, lansat pentru a veni în sprijinulcadrelor didactice care își desfășoarăactivitatea, în această perioadă, prinintermediul tehnologiei. Webinarul afost moderat de către prof. dr. VasileTimiș (inspector general în MinisterulEduca]iei și Cercetării). În cadrul aces-tei sesiuni au fost eviden]iate posibileabordări ale demersului didactic la dis-ciplina Religie (nivel primar, gimnazialși liceal), în context online. Într-un for-mat dinamic și interactiv, zece cadredidactice care predau disciplina Religieau împărtășit participan]ilor exemplede abordări practice în predare, învă]areși evaluare;08 decembrie 2020 – activitatemetodică destinată profesorilor carepredau disciplina Religie ortodoxă,baptistă și penticostală sus]inută de d-nul prof. Botezatu Onisim, ȘcoalaGimnazială Agrișu Mare; Tema –Predarea online a Religiei. Slujire realăîn mediul virtual. Obiectivul asumat –sprijinirea cadrelor didactice în proce-sul de predare prin intermediul tehnolo-giei online;

16 decembrie 2020 – prezentareaoficială a platformei interna]ionale –Resurse Educa]ionale DeschiseReligie- www.red-religie.ro, pentruprofesorii de religie și pentru catehe]iidin Diaspora, în cadrul conferin]ei Edu-ca]ia religioasă la începutul secoluluiXXI între provocări și perspective.Platforma educa]ională propune exem-ple de bună practică în domeniul activ-ită]ilor didactice la clasă, în condi]iileînvă]ării de la distan]ă, precum și mod-ele de activită]i extrașcolare, proiecteeduca]ionale na]ionale și interna]ionaleși softuri educa]ionale. Platforma a luatnaștere la ini]iativa și sub coordonaread-nei prof. dr. Ioni]a Timiș, ColegiulNa]ional Pedagogic Gheorghe LazărCluj-Napoca; parteneri și colaboratoriai acestui proiect sunt și cadre didacticedin Arhiepiscopia Aradului, dupăurmează: arhid. prof. Sirca Florin Adri-an, prof. Lazăr Flavius – ColegiulNa]íonal Preparandia-Dimitrie \ichin-deal Arad, prof. Sirca Veronica-Colegiul Economic Arad, prof. Șan-dor Viorica-Colegiul Na]ional MoiseNicoară Arad, prof. Ciucaș Adriana-Școala Gimnazială Mihai EminescuArad, prof. Tiulea Ioana, prof. LăscoiuMartin Marius-Liceul Na]ional deInformatică Arad, prof. Mandă Beat-rice-Școala Gimnazială Caius IacobArad, prof. Bun Claudia-Școala Gim-nazială Vasile Pop Bocsig, prof. dr.Todea Adina-Liceul Teoretic Pânco-ta, prof. Ciorba Mihaela-Școala Gim-nazială Iosif Moldovan Arad, prof.Mihi] Flavia-Liceul Teoretic AdamMuller Guttenbrunn Arad, prof. VandCătălin-Școala Gimnazială Zărand;14 – 16 decembrie 2020 – etapafinală a concursului jude]ean Hristosîn școală -cunoaștere și trăire, edi]iaXX, concurs de crea]ii ale elvilor carestudiază Religie ortodoxă, pentru sec]i-unile: poezie religioasă, pictură reli-gioasă/desen cu tematică religioasă,felicitări și ornamente de Crăciun;17 decembrie 2020 – apari]ia nr.2(31), anul XV al revistei Catehetul,revistă de metodică și spiritualitate aprofesorilor de religie din jude]ul Arad.Proiectul ,,Dăruind o pâine,dobândim raiul” derulat înParohia PrunișorÎn contextul Anului comemoratival filantropilor ortodocși români înParohia Prunișor s-a derulat proiectul„Dăruind o pâine, dobândim raiul”,care a avut ca scop principal, aducereabucuriei în sufletele oamenilor sufer-inzi, bătrâni și singuri, dar și sprijinireaoamenilor care au o stare materială pre-cară.Acest proiect s-a putut derula, prinimplicarea credincioșilor din satulPrunișor, care și-au arătat dragosteaprin faptă pentru confra]ii lor. Toto-dată, în acest proiect s-a implicat șiPrimăria Sebiș, prin domnul primarCristian Feieș și domnul consilier localHaniș Cornel.Proiectul s-a derulat într-un intervalde timp de două săptămâni, în aceastăperioadă strângându-se 112 kg de ali-mente, 50 kg de haine.Consider că, proiectul implementatși derulat în această parohie și-a atinsscopul. În pragul sărbătorilor închinateNașterii Domnului, to]i oameni trebuiesă simtă bucuria acestor momente debucurie.Corul psaltic ,,Sfântul IoanDamaschin” a lansat un CDde Colinde în scop umanitar Corul Psaltic „Sfântul Ioan Dam-aschin” al Arhiepiscopiei Araduluianun]ă un dublu eveniment, prinvocea dirijorului forma]iei, pr. GabrielStreulea: lansarea de colinde în medi-ul virtual, sub forma unor videoclipurifilmate în condi]iile impuse de nouapandemie, dar și a unui CD.

„Încercăm să aducem și în acestan greu frumoasele colinde româneștiîn casele ascultătorilor noștri, adap-tându-ne cerin]elor din vremurileactuale. Am pus toată dragostea și jert-fa noastră în aceste 18 piese atentalese, prin care dorim să aducemvestea Nașterii Domnului în sufleteletuturor celor care le vor urmări șiasculta.Totodată, am lansat și un CD cucolindele înregistrate la concertul deanul trecut, încercând să acoperim câtmai bine cerin]ele publicului nostru.CD-ul se află deja la dispozi]ia dum-neavoastră la pangarele mai multorbiserici din oraș, la magazinelearhiepiscopiei și la librăriile ortodoxe.Aducem pe această cale mul]umirituturor celor implica]i, în special paro-hiei „Sfântul Mare Mucenic Gheo-rghe” din Aradul-Nou, prin pr. parohTeodor Faur, care ne-a găzduit pentrufilmări”.La fel cum au obișnuit în ultimiiani, membrii corului psaltic arădeansus]in un caz umanitar și vin deaceastă în ajutorul unui băiat pe numeAlexandru Padina, care suferă de oboală numită amiotrofie spinala ̆de tip1 (SMA1), având nevoie de cel maiscump tratament din lume: Zolgens-ma. Terapia îi asigură dreptul la viat_as_i costă 2,1 milioane de dolari, dintrecare s-au strâns aproximativ 18,4 %.„Dorim să sensibilizăm opiniapublică în cazul lui Alexandru,dedicându-i aceste colinde, îndem-nându-vă și pe dumneavoastră să fi]ialături de el prin modalită]ile care vorfi enumerate mai jos, arătându-ne înacest fel dragostea milostivă fa]ă denecazurile lui. Totodată, distribuireacolindelor corului nostru în mediu vir-tual ar ajuta la popularizarea cazului”,a conchis pr. Gabriel Streulea, careocupă totodată și func]ia de Inspectorpe probleme misionare în cadrulArhiepiscopiei Aradului.Corul psaltic „Sfântul Ioan Dam-aschin” are fost înfiin]at în urmă cu 12ani la ini]iativa unor studen]i teologiarădeni și abordează un repertoriu decântece bisericești bizantine și locale,dar și patriotic și folcloric românesc,participând la numeroase evenimenteatât în ]ară, cât și în străinătate. Dintoamna anului trecut, corul reprezintăArhiepiscopia Aradului, func]ionândcu binecuvântarea ÎPS. Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului. Forma]ia corală are în com-ponen]ă preo]i, diaconi, teologi, dar șiprofesori, ingineri, IT-iști și elevi.Sfin@irea noului clopot din Parohia IneuMiercuri 16 decembrie 2020, pre-o]ii Parohiei Sfin]ii Arhangheli Mihailși Gavriil din Ineu, Protopopiatul Ineu,alături de credincioșii parohiei, camul]umire adusă lui Dumnezeu pen-tru binecuvântările revărsate asupranoastră am săvârșit Paraclisul MaiciiDomnului, iar în continuare slujbă desfin]ire a noului clopot care va fiașezat alături de celelalte patruclopote în turnul bisericii.Cu binecuvântarea Inaltpreasfin]i-tului Părinte Arhiepiscop Timotei alAradului, preotul Adrian Zaha ademarat lucrările de reabilitare-autom-atizare a clopotelor, prilej cu care s-aschimbat al cincilea clopot, întrucâtcel vechi era foarte uzat, nefolosit defoarte mul]i ani. Din mărturisirea cred-incioșilor clopotul vechi s-a păstrat dela vechea biserică parohială a Ineului.Noul clopot cântărește 135 kg şi afost turnat în Baia-Mare de către SC.Bing-Beng SRL.Acesta s-a realizat dintr-un sprijinfinanciar de la Secretariatul de Statpentru Culte, dona]ia foarte consis-tentă a credincioasei Doamna Stela

Petcu și din dona]iile bunilor credin-cioși ai parohiei noastre.Cu acest prilej binecuvântat deDumnezeu, plini de emo]ie și bucurieduhovnicească preotul Adrian Zaha aadresat celor prezen]i un cuvântdespre importan]a clopotelor în cadrulparohiei.Clopotele ne cheamă la Biserică,la rugăciune. Trei lucrări importantefac clopotele: prima lucrare este de a-i chema pe vii la biserică, la rugăciune,la fapte bune. A doua lucrare este dea-i plânge pe mor]i, de a ne cântăduios atunci când ne mutăm în veșni-cie. Iar ce-a de-a treia lucrare esteaceea că frâng fulgere atunci când evreme grea, a spus preotul.Tot anul acesta cu prilejulîmplinirii a 400 de ani de la naștereaSfântului Ierarh Mărturisitor SavaBrancovici parohia noastră a așezatspre închinare o frumoasă icoană asfântului, executată în ateliereleMănăstirii Vatoped din MunteleAthos.Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad a organi-zat a XV-a întâlnire a profeso-rilor de Omiletică șiCatehetică din Patriarhia Ro-mânăÎn data de 16 decembrie 2020 aavut loc cea de-a XV-a întâlnire a pro-fesorilor de omiletică și cateheticăcare activează în facultă]ile de teolo-gie ortodoxă din cuprinsul PatriarhieiRomâne, în organizarea Facultă]ii deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”a Universită]ii „Aurel Vlaicu” dinArad.Datorită contextului actual al pan-demiei, această manifestare s-a des-fășurat în mediul online, purtândgenericul: Provocări și strategii pas-torale, omiletice și catehetice în vre-mea pandemiei. Perspective omilet-ice și catehetice în pastoraOia familieiși copiilor, în contextul secolului XXI.În deschiderea manifestării, Preas-fin]itul Părinte Episcop EmilianCrișanul, Episcopul-vicar al Arhiepis-copiei Aradului a transmis mesajul debinecuvântare al Înaltpreasfin]ituluiPărinte Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului. În mesajul său, Preas-fin]ia Sa a evocat rolul important alcuvântului predicatorial în vremurileproblematice pe care le parcurgem,felicitându-i pe organizatori și pe par-ticipan]i pentru implicare.În continuare, părintele profesorCristinel Ioja, Decanul Facultă]ii deTeologie din Arad, a salutat partici-pan]ii, exprimându-și bucuria de a figazda acestui eveniment academic.Părintele profesor Vasile Gordona mul]umit ierarhilor pentru binecu-vântare, precum și organizatorilorpentru prilejul oferit comunită]ii pro-fesorilor de omiletică și catehetică dinPatriarhia Română de a se reuni, chiarși în format online. Tradi]ia acestorîntruniri a debutat în anul 2005, laAlba-Iulia, la ini]iativa părin]ilor pro-fesori Jan Nicolae și Constantin Nec-ula, continuând în toate centrele uni-versitare, în ordine alfabetică.Conform programului, părin]iiprofesori de specialitate de la Fac-ultă]ile de Teologie din: Bucuresti,Sibiu, Cluj, Iasi, Craiova, Oradea, Târ-goviște, Timișoara, Alba-Iulia, Con-stan]a, Craiova și Arad, și-au prezen-tat referatele, animate de dezbateriinteresante, toate aceste studii urmânda fi cuprinse într-un volum, ce va fitipărit în perioada următoare.Instalare de preot în ParohiaSecașLa ceas de seară, credincioșiiParohiei Secaș cu filia Iacobini, aufost chema]i de glasul clopotelor pen-tru a fi prezen]i la slujba Vecerniei,

unde a avut loc prezentarea tânăruluipreot Raul Ioan Bele, ca păstorduhovnicesc al acestei comunită]i.Din încredin]area Înaltpreasfin]it-ului Părinte Arhiepiscop Timotei șicu purtarea de grijă a Preasfin]ituluiPărinte Emilian Crișanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Aradului,Preaonoratul Părinte Beni Ioja, pro-topop al Sebișului, a instalat pe noulpreot din Parohia Secaș. Părintele pro-topop i-a înmânat noului preot parohSfânta Evanghelie, Sfânta Cruce șicheile bisericii, arătând care este sem-nifica]ia simbolică a acestora, totodatăîndemnându-l să își asume preo]ia ală-turi de Hristos, învă]ând și povă]uind pecredincioșii încredin]a]i spre păstorire. După aceea, noul preot paroh aîmpărtășit un cuvânt de mul]umireemo]ionant, mul]umind întâi lui Dum-nezeu pentru că l-a învrednicit de acestmare har al preo]iei, mai apoi a trans-mis cuvânt de recunoștin]ă celor doiierarhi arădeni, asigurându-i de întrea-ga ascultare. Totodată a adresat mul]u-miri părintelui protopop pentru cuvin-tele încurajatoare, tuturor preo]ilorprezen]i, autorită]ilor locale, familiei,credincioșilor care au luat parte laaceastă bucurie a parohiei, și nu înultimul rând a transmis cuvânt demul]umire și recunoștin]ă fostuluipreot paroh, părintelui Petcu] Tu]ucare a slujit în această parohie 43 deani, exprimându-și dorin]a de a lucraîmpreună la mântuirea oamenilor.Nu în ultimul rând, părintelePetcu] Tu]u a mul]umit lui Dumnezeucă l-a învrednicit să slujească patrudecenii și jumătate în această parohie,credincioșilor pentru sus]inere și deasemenea l-a felicitat pe noul preot,oferindu-i o icoană.Instalare de preot în ParohiaMănășturDin încredin]area Înaltpreasfin]it-ului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, în Duminicaa 28-a după Rusalii, credincioșii dinParohia Mănăștur, ProtopopiatulArad, și-au primit pe noul păstor desuflete în persoana părintelui ValentinVasile Strâmbei. Evenimentul a debu-tat cu săvârșirea Vecerniei de către unsobor de preo]i sub protia Preaono-ratului Părinte Flavius Petcu], Pro-topopul Aradului. Părintele protopopFlavius Petcu] a vorbit despre impor-tan]a păstorului sufletesc în via]a spir-ituală a credincioșilor, mul]umind fos-tului părinte paroh Nicolae Ursupentru cele trei decenii de slujire atâtîn slujba sfântului altar cât și a cred-incioșilor pe care i-a păstorit, prezen-tându-l în același timp pe noul preot.După tradi]ie, noul preot paroh aprimit din partea părintelui protopop,Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie șicheile bisericii.Cuprins de emo]ii părinteleValentin a mul]umit în cuvântul săuIPS Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului și PS Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, pentru numirea înParohia Mănăștur, domnului primaral comunei Vinga, Sorin-Ioan Negrei,preo]ilor împreună slujitori dar și cred-incioșilor prezen]i la acest evenimentimportant din via]a acestei comunită]i.Eroii Revolu@iei din Decembrie1989 au fost comemora@i laAradDuminică, 20 decembrie 2020, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, în cadrul SfinteiLiturghii, în toate bisericile din cuprin-sul Arhiepiscopiei Aradului se vorînălţa rugăciuni pentru eroii Revoluţieidin Decembrie 1989, jertfiţi pentru lib-ertatea, credinţa şi demnitatea poporu-lui român. Continuare în pagina 8
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Miercuri, 2 decembrie – Chiri-arhul arădean a sărbătorit împlinireaa 36 de ani de la întronizarea caepiscop al Aradului (2 decembrie1984) și 11 ani de la ridicarea Epar-hiei arădene la rangul de Arhiepis-copie (28 noiembrie 2009). Cuacest prilej, la Centrul Eparhial dinArad a fost sfinţit un nou spaţiu debibliotecă, care va purta numele,,Arhiepiscopul Timotei” fiind pussub ocrotirea Sfântului ApostolTimotei, ocrotitorul Chiriarhului. Arostit un cuvânt de mul]umire tutu-ror celor ce s-au implicat şi sprijinitrealizarea acestui important obiec-tiv cultural. Înaltpreasfinţitul Arhie-piscop Timotei, este cel de-al 23-lea

ierarh în fruntea trisecularei EparhiiOrtodoxe a Aradului, dintre careunsprezece, împliniţi la 28 noiem-brie, ca fiind cel dintâi Arhiepiscopal Aradului.Vineri, 4 decembrie – A prezi-dat ședin]a Permanen]ei Consiliuluieparhial.Duminică, 6 decembrie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședin]ei arhiepisco-pale.Duminică,  13 decembrie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședin]ei arhiepisco-pale.Duminică, 20  decembrie – Aparticipat la slujbele rânduite în

Paraclisul reședin]ei arhiepisco-pale.Luni, 21 decembrie – A prezi-dat ședin]a Permanen]ei Consiliuluieparhial.Vineri, 25 decembrie – A par-ticipat la slujbele rânduite în Para-clisul reședin]ei  arhiepiscopale.Sâmbătă, 26 decembrie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședin]ei arhiepisco-pale.Duminică, 27 decembrie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședin]ei arhiepisco-pale. Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinIitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Decembrie 2020

Urmare din pagina 7Manifestările dedicate Revolu]ieidin Decembrie 1989 s-au desfășuratpe parcursul a trei zile. ConsiliulJude]ean Arad, în colaborare cuComplexul Muzeal Arad, a organi-zat un amplu eveniment de comem-orare a eroilor Revolu]iei din 1989,după aceea a avut loc un momentsolemn, la Monumentul Eroilor dinPia]a Revolu]iei, la care au participatasociaţiile de revoluţionari, reprezen-tan]ii autorităţilor și institu]iilor pub-lice, cadrele militare active în rez-ervă și retragere, reprezentan]iibisericii, ai universită]ilor, partidelorpolitice, ONG-urilor, precum șicetăţeni interesa]i.Omagierea Eroilor Revolu]iei afost deschisă de intonarea Imnuluide Stat al României, moment urmatde oficierea serviciului religios șidepunerea coroanelor și jerbelor deflori.De la ora 13:30, un moment sim-ilar a avut loc la monumentul din fa]asediului Inspectoratului Jude]ean dePoli]ie Arad, după care participan]iis-au deplasat la Garnizoana Arad.Comemorările s-au încheiat la ora15:30, la Monumentul Eroilor de laFăt Frumos.Manifestările dedicate comemo-rării Eroilor Revolu]iei continuă îndata de 23 decembrie, la Monumen-tul Toth Sandor, amplasat pe falezaMureșului, în apropierea PoduluiDecebal.Ei au murit pentru libertateanoastră24 de tineri s-au jertfit, la Arad,în lupta împotriva comunismului.Dintre aceștia, trei au murit pe 22decembrie, opt pe 23 decembrie,zece dintre ei în ajunul Crăciunului,doi pe 25 decembrie, iar unul a dece-dat la spital pe data de 29 decem-brie.Ac@iune social-filantropicăîn Parohia Gurahon@,,Milostenia este ca o sămân]ă.Osămân]ă bună poate da rod bun, însu-tit, fă ca și sămân]a milosteniei talesă fie aleasă, să o dai cu inimă bună,curată și milostivă”(Sfântul Ioan deKronstadt).Având în vedere însem-nătatea perioadei în care ne găsim,precum și importan]a milosteniei,

despre care Sfântul Ioan Gură deAur spunea:„Nimic nu e mai puter-nic pentru a șterge păcatele decâtmilostenia”, preotul paroh Mo]Aurelian Iulian, și-a îndreptat aten]iași pașii către persoanele vârstnice șisingure precum și către familiile cuprobleme sociale din parohia Gura-hon].Ca în fiecare an, în preajma săr-bătorii Naşterii Domnului, ParohiaGurahon] organizează ac]iuneasocial caritabilă “Dăruim cu inimăcurată”, de a veni în sprijinul cred-incioşilor nevoiaşi şi a familiilor cumai mulţi copii de pe raza parohiei.Au fost pregătite pachete cu alimenteși diferite ajutoare ca toate per-soanele să aibă o bucurie de Sfin-tele Sărbători. Toate acestea au fostduse spre îndeplinire prin grija preo-tul paroh Mo] Aurelian Iulian.Acţiunea socială a Bisericii areca temei de referinţă valoarea per-soanei care este mai presus de oricedemnitate și condi]ie socială. Deșitrăiesc modest, sunt o mul]ime deoameni care dau dovadă de bunătateși cinste, așezându-și nădejdea înmilostivirea lui Dumnezeu. Bisericaeste și spa]iul în care cei bolnavi găs-esc vindecare, însă, până laredobândirea sănătă]ii, aceste per-soane trebuie sprijinite iar aceastareprezintă o datorie morală a creșt-inului ca manifestare a dragostei fa]ăde aproapele.Scopul ac]iunii sociale ,,Dăruimcu inimă curată” a avut caracterulde ajutorare fa]ă de familiilenevoiașe, având ca fundamentiubirea fa]ă de aproapele.Îngeri pentru suflet în ajunde CrăciunZilele ce preced Praznicul Naș-terii Domnului, reprezintă pentruadevăratul creștin în fiecare an, unbun prilej de înveșmântaresufletească cu podoabele virtu]ilor înperspectiva întâlnirii cu Dumnezeu.Între aceste virtu]i, la loc de cin-ste se găsește virtutea milosteniei,izvorâtă din dragoste fa]ă de semeniiafla]i în suferin]ă. Implicarea fiecăruisemen în ac]iunile cu caracter socialmenite să vină în sprijinul celor afla]iîn dificultă]i, reprezintă dincolo detoate, o dovadă a iubirii lui Dum-

nezeu care lucrează în suflete, și careîn pofida distan]ării sociale, ori aaltor disensiuni, caută să uneascăsufletele în același „colind al iubiriiși unită]ii”. Acest lucru se întâmplăan de an și în ac]iunea Asocia]iei„Îngeri pentru Suflete” coordonatăde către tânăra arădeancă – Alexan-dra Timar, care prin implicarea mul-tor persoane fizice sau juridice,reușesc să aducă un strop de bucurieîn sufletele celor afla]i în dificultă]i,prin ac]iunile sociale derulate lanivel na]ional pe parcursul anului.Chiar dacă acest an a fost, și varămâne în istorie, marcat de pan-demia ce s-a abătut asupra întregiilumi, iar distan]area socială a fost (șieste) una dintre măsurile de pre-ven]ie în răspândirea acestei pan-demii, sufletele tuturor celor impli-ca]i au fost la „aceeași frecven]ă alucrării lui Dumnezeu”, la „frecven]aiubirii jertfelnice a samarineanuluimilostiv care vede în orice semencăzut-chipul lui Dumnezeu-fa]ă decare nu se cuvine să trecem cu igno-ran]ă”. În acest an, în zilele pre-mergătoare Praznicului Nașterii Dom-nului, de Crăciun, printre mul]imeamare de beneficiari la nivelul întregii]ări, se numără și copii, vârstnici șifamilii defavorizate din 18 localită]iarădene cărora li s-au distribuit unnumăr de 1000 de pachete pentrucopii și 300 pachete alimentare pen-tru vârstnici și familii defavorizate,prin osteneala și implicarea preo]ilorparohi a 12 Parohii din cuprinsulArhiepiscopiei Aradului: ParohiaSebiș I; Parohia Sebiș II; ParohiaIgnești; Parohia Cărand; ParohiaSălăjeni; Parohia Secaș cu filiaIacobini; Parohia Lazuri cu filiileMermești și Groși; Parohia Prunișor;Parohia Groșeni cu filia Bârzești;Parohia Susani cu filia Nădălbești;Parohia Vărșand; Parohia Buhani cufilia Minead.Daruri pentru copii din spitalele arădeneCrăciunul este pentru copii ceamai așteptată sărbătoare . Ei suntnerăbdători să primească darurile de laMoș Crăciun, așa cum sunt obișnui]i.Pentru copiii afla]i în aceste zileîn Sec]iile de Boli Infec]ioase copiiși Pedi 2 ale Spitalului Jude]ean

Arad, moșul a venit pu]in mairepede, făcând o călătorie magică.A venit încărcat cu bucurie, veselie,armonie și multe, multe cadouri. IarAsocia]ia Via]a, Fapta Dragostei ală-turi de Asocia]ia Cetatea Voluntar-ilor Arad a făcut posibilă aceastăcălătorie. Suferin]a din ochișorii lora fost înlocuită în doar câteva clipede o bucurie nemărginită la vedereaMoșului care a poposit la geamulfiecărui salon unde ei sunt interna]i.Și cum această sărbătoare prinfrumuse]ea colindelor care vestescNaștere Domnului nostru Hristos, eatât de aparte, ele s-au auzit pringlasurile noastre și ale îndrăgituluiinterpret Ionu] Langa, în curtea spi-talului. Am făcut-o în semn demul]umire și pre]uire pentru ceiafla]i în linia întâi doctori, asistente,infirmiere, care veghează cudragoste asupra acestor copii.Colind cu sufletul în spitalele arădeneSă spui despre Grupul Psaltic”Sfântul Ioan Damaschin” din Aradcă doar cântă ar fi total nedrept. Astapentru că de fiecare dată când psal]iicare îl alcătuiesc își unesc vocile,cântecele și colindele nu doar par cichiar sunt cântate cu sufletul.Cu și din suflet pentru suflete șitrupuri greu încercate a cântat înaceste zile Grupul Psaltic ”SfântulIoan Damaschin”, care a ales să col-inde acolo unde este, cu siguran]ă,mai mare nevoie ca în oricare alt loc:în spitalele arădene. Asta cu atât maimult cu cât vorbim, pe lângă Spi-talul Jude]ean, de Spitalele suportCovid – Municipal și TBC dinGrădiște.Respectând toate normele deprotec]ie, au cântat și au cântat cumnu se poate mai frumos, au smulslacrimi de emo]ie, au picurat năde-jede în suflete și au bucurat atâtcadrele medicale cât și pe cei afla]ipe patul de suferin]ă. Și pentru camedicii să fie ocroti]i și îndruma]iîn Noul An ce stă să înceapă, col-indătorii au împăr]it acestora calen-darele ortodoxe pentru anul 2021,iar bolnavilor pachete de Crăciun.E sărbătoarea de Crăciun! Iar întimpul în care, poate, cei mai mul]idintre noi alergăm degrabă la

cumpărături și ne grijim să avemmese cât mai îmbelșugate, psal]iiarădeni din Arhiepiscopia Aradului,aduna]i în Grupul ”Sfântul IoanDamaschin”, au ales să ducă vesteacea bună a Betleemului acolo undeeste cea mai mare nevoie de sper-an]ă, căldură sufletească și lumină.
,,La sărbătoarea de Crăciun
Noi colindăm din casă în casă
Ne punem straie noi și calde
Și stăm cu Dumnezeu la masă”Ieri și astăzi ”cu Dumnezeu la

masă”, prin intermediul colindelor,au stat cei afla]i în Spitalul Jude]ean,Municipal și TBC, urmând ca mâinebucuria Nașterii Domnului să fiedusă la Sec]ia de Pediatrie (sursa:
glasulcetatii.ro)Ac@iuni caritabile deCrăciunSărbătorile înseamnă dragoste,bucurie, dăruire și magie! Dăruieșteun zâmbet. Un dar cât de mic făcutde noi, ne schimbă via]a, o schimbăși pe acelui care primește dar și pe acelui care dăruiește.Dumnezeu mi-a arătat încă odată că totuși printre noi există sioameni care își doresc să dăruiascădin suflet, care vor să aducă un zâm-bet pe fa]a celor greu încerca]i devia]ă. Mul]umesc celor care au făcutposibile aceste ac]iuni în prag desfinte sărbători, cu ajutorul cărora amreușit să aduc un zâmbet în acestevremuri grele, datorită vouă oameniminuna]i peste 70 de familii au ben-eficiat de daruri constând în alimente,scutece, fructe, jucării șiîmbrăcăminte. Nu pot să nu amintescpe cei ce au contribuit la posibilitateaacestor ac]iuni, generozitatea voastrămă face să cred că totuși se poatedacă ne dorim cu adevăratMul]umesc Mănăstirii Hodoș-Bodrog, Școlii gimnaziale ,,AronCotruș”, Camelia Tuduce, MihaelaStoica, Ana Maria Stoica, PreotTripa Ciprian, Universitatea ,,VasileGoldiș” (facultatea de farmacie),Școala gimnazială ,,Iustin Marșieu”Socodor, Maria Gherghel, AnaMaria Smocov, Bodea Ana (farma-cia Bodea), Parohia Mâsca.(mai multe detalii se află pe pagina

WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.arhiepiscopiaaradului.ro). 
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