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SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a proclamat anul 2021drept Anul omagial al pastoraLieiromânilor din afara României și Anulcomemorativ al celor adormiLi în Dom-nul; valoarea liturgică și culturală acimitirelor. Cele două teme, omagială șicomemorativă, eviden]iază două coor-donate esen]iale prioritare în via]a șiactivitatea pastoral-misionară a Bisericiinoastre.Grija pastorală și aten]ia specialămanifestată de Patriarhia Română fa]ăde comunită]ile ortodoxe românești dinafara grani]elor ]ării s-au concretizatprin înfiinQarea de numeroase paro-hii și eparhii noi i.Prin slujitorii ei, Biserica-mamă îisprijină și-i încurajează pe fiii eiduhovnicești din afara grani]elor ]ării șiîn]elege greută]ile cu care aceștia se con-fruntă. Românii migran]i au aspira]iaunui viitor prosper, dar trăiesc uneori însocietă]i din ce în ce mai secularizate șiindividualiste, sunt privi]i adesea curăceală sau suspiciune, fapt care nu leinsuflă un sentiment de pace și mul]u-mire sufletească. De aceea, în bisericileortodoxe românești din străinătate,românii simt bucuria regăsirii și trăiriicredin]ei strămoșești, participă la via]aliturgică și își alină dorul mistuitor dupăcei dragi și după locurile natale, îșireconfirmă identitatea lor profundă șiîși redescoperă originile. Se adună maiales în jurul unui preot de parohie, căruiaîi spun în limba maternă nu doarpăcatele la spovedanie, ci și problemelecotidiene. Prin cult, dar și prin eveni-mentele culturale și ac]iunile social-filantropice organizate de parohiile dindiaspora română, sunt promovate valo-rile permanente ale Ortodoxiei și alepoporului român, se transmit tradi]iile

românești și se cultivă limba română,toate acestea contribuind la păstrareaidentită]ii culturale, etnice și eclezialeortodoxe a românilor din diasporă.Totodată, promovarea identită]iiromânești ortodoxe asigură o integraresocială în ]ările gazdă fără asimilare cul-turală și fără dezna]ionalizare. Sperămîntr-o convie]uire armonioasă amigran]ilor români cu cetă]enii din ]ărilede adop]ie, mai ales acum când, în multelocuri din lume, criza medicală, morală,spirituală și economică se manifestă șiprin tensiuni sociale care pot degenera înconflicte interetnice și interreligioase.Cu multă dragoste părintească, îiîndemnăm pe românii care trăiescdeparte de ]ară să rămână permanent încontact cu cei dragi rămași în ]ară, pen-tru ca distan]ele geografice mari să nuproducă îndepărtare sufletească sauînstrăinare spirituală a unora fa]ă de al]ii

și să se păstreze unitatea familiei.Sporirea comuniunii și conlucrareafraternă între românii care muncesc saustudiază în afara României și cei dragirămași în ]ară este o necesitate. Îiîndrumăm pe credincioșii ortodocși din]ară și din străinătate să pre]uiască famil-ia - constituită din bărbat, femeie și copii-, deoarece familia binecuvântată deDumnezeu reprezintă spa]iul intim celmai de pre] în care se exprimă iubireaconjugală, dar și dragostea părintească,filială și fră]ească. Le adresăm îndemnulde a educa genera]ia tânără în duhuliubirii de Dumnezeu, de Biserică și deneam și de a le cultiva copiilor și tiner-ilor virtu]i esen]iale ca: dragostea și com-pasiunea, solidaritatea cu oamenii afla]iîn dificultate, blânde]ea, sinceritatea,curajul și încrederea.Prin hotărârea Sfântului Sinod din25 februarie 2009, prima duminică

după sărbătoarea Adormirii MaiciiDomnului a fost dedicată migranQilorromâni, ca semn al permanentei grijipastorale a Bisericii OrtodoxeRomâne faQă de românii stabiliQidefinitiv sau temporar în străinătate.Îi încredin]ăm că Biserica OrtodoxăRomână, ca o mamă spirituală care nu-și abandonează niciodată fiii, prin vred-nicii ierarhi și preo]i misionari în dias-poră, le va fi în continuare alături,sus]inându-i atât prin rugăciunile ei per-manente, cât și prin activită]ile ei con-crete pastorale, social-filantropice și cul-turale. ***De asemenea,Sfântul Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române a declaratanul 2021 ca An comemorativ al celoradormiLi în Domnul; valoarea litur-gică și culturală a cimitirelor.Pomenirea în Biserică a celoradormiQi în Domnul constituie un actde credinQă ortodoxă și mărturie aiubirii faQă de semeni. Pentru cinstireamemoriei lor, Biserica Ortodoxăpăstrează o rânduială amplă de slujbe șipomeniri (parastase), care cuprind rugă-ciuni și cereri pentru iertarea păcateloracestora, odihna și mântuirea sufletelorlor. Cimitirele au, desigur, o semnifi-caQie liturgică, dar și o valoare cul-turală. Ele sunt expresia respectu-lui și pioasei aduceri aminte faQă deînaintași. Timpul orientat de credin-cioși spre Învierea de obște se exprimăși prin permanenta comemorare a celoradormi]i în Domnul, în rândul lornumărându-se șieroii neamului nostruromânesc. Pomenirea eroilor dintoate timpurile și din toate locurile,ca și cultul morQilor în general, con-stituie manifestări de statornicie în

credinQă, de continuitate și unitate încuget și simQiri de-a lungul generaQi-ilor. Este semnul neuitării și pre]uiriinoastre pentru jertfa lor și speran]acomuniunii lor veșnice cu Hristos Dom-nul, în nădejdea învierii și a vie]iiveșnice.Istoria Bisericii Ortodoxe Românedă mărturie peste veacuri despre grija pecare a avut-o pentru memoria înain-tașilor. La fiecare Sfântă și Dum-nezeiască Liturghie sunt pomeniPi ier-arhii Bisericii, ctitorii, miluitorii șibinefăcătorii sfintelor locașuri, eroii,ostașii și luptătorii români din toate tim-purile și locurile care s-au jertfit pe câm-purile de luptă, în lagăre și în închisori,pentru apărarea patriei și a credinPeiortodoxe strămoșești, pentru întregireaneamului, pentru libertatea, unitatea șidemnitatea poporului român, precum șitoPi cei adormiPi din neamurile noastre.Ne rugăm Preamilostivului Dum-nezeu să-i binecuvânteze pe to]i românii,din ]ară și din străinătate, dăruindu-lesănătate și mântuire, ocrotindu-i de totrăul și întărindu-i în tot lucrul bun, sprebucuria Bisericii noastre și a poporuluiromân de pretutindeni, iar pe ceiadormi]i în Domnul să-i așeze în ceatadrep]ilor și să le dăruiască odihnă înlumina și iubirea Preasfintei Treimi.† DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
* Cuvânt rostit în Catedrala Patri-arhală cu prilejul proclamării anului2021 drept Anul omagial al pastoraPieiromânilor din afara României și Anulcomemorativ al celor adormiPi înDomnul; valoarea liturgică și cultur-ală a cimitirelor, vineri, 1 ianuarie2021.

Cuvântul Patriarhului României la proclamareaAnului omagial și comemorativ 2021

Îndoliată și îndurerată familie,Aflând cu îndurerare de trecerea înveșnicie a vrednicului de pomenirepărintele Academician Prof. Dr.Mircea Păcurariu, ierarhii, preo]ii șicredincioșii Eparhiei Aradului suntalături de membrii întregii familii cusim]ămintele de sinceră compasiune.Pentru Eparhia Aradului, Părin-tele Profesor și fost Rector al Teologieisibiene, rămâne în conștiin]a tuturorfiul devotat al Arhiepiscopiei pentrucare a reprezentat o mândrie îndrep-tă]ită datorită firii și muncii presti-gioase dovedite. Dascăl și om de ști-in]ă unanim recunoscut, este o pierdereirecuperabilă pentru Biserica OrtodoxăRomână în istoria căreia se înscrie cucinstire veșnică. Lucrările sale vorcălăuzi mereu calea ucenicilor în aleștiin]ei sacre și îndatoririlor fa]ă deBiserica, \ara și Poporul dreptcredin-cios. Facultatea de Teologie arădeanăare privilegiul de a avea între profe-sorii și studen]ii ei, discipoli ai erudi-tului istoric bisericesc care le-a

pecetluit o aleasă pregătire în slujba luiDumnezeu și a oamenilor.Nutrind certitudinea răsplătirii salecerești, rugăm pe Bunul Dumnezeu săreverse peste cei apropia]i, darulmângâierii pentru pierderea suferită.În aceste momente de întristare,ne rugăm Mântuitorului Iisus Hris-tos, Biruitorul mor]ii şi Domnul vie]ii,să așeze sufletul robului Său împre-

ună cu drep]ii, în lumina şi iubireaPreasfintei Treimi, unde nu estedurere, nici întristare, nici suspin, civiaţă fără de sfârșit. Urmând tradi]ieistrămoșești, cu adâncă pietatecreștinească zicem cu to]ii: Dum-nezeu să îl ierte și veșnică să-i fiepomenirea din neam în neam!† TIMOTEIArhiepiscop al Aradului

Mesajul IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, latrecerea în veșnicie a Părintelui Acad. Mircea PăcurariuPrelegerea fiind o lec]ie de nivel înmod obișnuit conform maximei ”seînva]ă nu pentru școală ci pentru via]ă” sereferă și la chipul trăirii celor care partici-

pă la procesul de însușire în practica vie-]ii a ceea ce se înva]ă. Prin această acce-p]iune titlul rândurilor de fa]ă arpredispune cugetarea celor ce le citescspre însușirea unor metode noi în preda-rea lec]iei vie]ii, întrucât un dascăl știe să

aleagă ceea ce ucenicii înșiși pot în]elegeși aplica. De aceea referin]a se face maimult la personalitatea celui care întreagavia]ă o închină predării, ca unul care se

raportă mereu la posibilitatea de a fi urmatde cei ce îl ascultă, sinceritatea inten]iilorfiind aceeași de o parte și de alta. † TIMOTEIARHIEPISCOP al ARADULUI    Continuare în pagina 4
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Pornit pe cărarea vieţii pămân-
teşti, la data de 30 iulie 1932, ca fiu
al preotului Ştefan şi al doamnei
Cornelia, avea să fie botezat în
biserica satului Ruşi, judeţul Hune-
doara, acolo unde părintele Ştefan,
slujea lui Dumnezeu şi oamenilor,
în ziua de 14 septembrie, ziua Cru-
cii, de către „moşu” Toma Rin-
ghea, fiind pregătit aşa cum se
cuvine pentru Împărăţia cerului, de
către moşii şi strămoşii săi, atât de
conştienţi asupra rostului acesteia
în viaţa omului.

Satul Ruşi situat pe valea râului
Strei, într-o poziţie geografică
foarte deosebită, este străjuit de
dealuri împădurite care se întind
apoi spre Munţii Poiana Ruscăi,
adică spre „ţara pădurenilor”, o
zonă de şes fertil, în dreapta Stre-
iului ca apoi să urmeze Munţii
Sebeşului, şi vârfurile Munţilor
Retezat, în faţa cărora se găseşte
depresiunea Haţegului, numită de
localnici „Ţara Haţegului”. În
această zonă se găsesc cunoscute-
le biserici medievale care, se pare
că au contribuit la cristalizarea,
dorinţei de a descoperi,  încă din
copilărie, lucrurile oarecum tăi-
nuite la Strei, acolo unde slujea
tatăl său, ori deopotrivă la Strei
Sângeorgiu, Sântămăria Orlea,
Densuş sau mănăstirea Prislop,
situate în apropiere. 

La Ruşi, avea să cunoască,
binefacerile satului de altă dată,
jucându-se, pe valea râului Strei
sau luând seamă la munca neînce-
tată a familiei sale, care se ostenea
şi peste săptămână, atât la munca
câmpului şi în gospodărie, pentru a
obţine şi valorifica grânele, laptea
sau carnea, necesare zidirii casei
proprii, şi asigurării resurselor
necesare, creşterii şi educării celor
doi copii ai familiei: Mircea Iosif şi
Stela, născută în anul 1938. După
finalizarea casei, avea să ajungă în
contact cu primele cunoştiinţe ale
istoriei, povestite în fapt de seară,
în curtea sau casa părintească, de
către ţăranii întorşi din război. 

Şcoala primară, avea să o
înceapă, în anul 1939, la vârsta de
7 ani, la mătuşa din partea mamei,
la Orăştie, în vechea şcoală confe-
sională, situată în curtea Bisericii
„Adormirea Maicii Domnului” (de
la drumul ţării), în care funcţiona-
se ca învăţător şi primul patriarh
al României, Elie Miron Cristea.
Încheindu-se clasa I avea să se
întoarcă acasă, la Ruşi, acolo unde
şi-a petrecut  vacanţa de vară, în
lumea satului atât de familiară. Din
clasa a II-a, avea să fie încredinţat
bunicilor dinspre mamă şi înscris
la şcoala primară, cu clasele I-VII
de pe strada Mihai Eminescu din
Deva, acolo unde a urmat şi clasa
a III-a. Dar o dată cu începutul cla-
sei a IV-a fost transferat la Şcoala
Normală, actualmente Liceul peda-
gogic, unde a finalizat ciclul pri-
mar, într-un cadru deosebit, cu das-
cali de vocaţie, aşa cum s-a
străduit, la rândul său, să fie o viaţă
întreagă. 

În urma examenului de admite-
re, susţinut în vara anului 1943,
avea să fie admis, la Liceul de
băieţi „Decebal” din Deva, acolo
unde a avut şansa unei educaţii
autentice, chiar dacă, după înche-
ierea celui de al doilea război mon-

dial, lucrurile s-au mai schimbat.
Acolo, mărturisea părintele, a învă-
ţat să muncescă şi mai ales să fie
cinstit, corect, înţelegător faţă de
toţi, să nu facă rău nimănui, să nu
jignească pe nimeni. Mai mult a
învăţat cât de important este să
intuiască dacă elevii sau studenţii
erau mulţumiţi de felul în care se
preda şi de modul de comportare
faţă de ei. Exemplul acestor dascăli
din Decebal l-a păstrat, o viaţă
întreagă, amintindu-şi adesea de
felul în care ştiau să-şi predea lec-
ţiile. 

Anul 1951 a fost anul în care
părăsea Deva, pentru ca toamna să
fie admis la Facultatea de Istorie
din Cluj.  Profesorii de acolo erau
oameni de înaltă ţinută profesio-
nală, figuri de adevăraţi savanţi,
ceea ce a determinat cristalizarea
în mintea tânărului student a
importanţei prestanţei profesionale
a unui dascăl adevărat. Mai mult
din mărturisirile părintelui, acolo
a învăţat cum se face istorie, cum
se întocmeşte o lucrare ştiinţifică,
cum se face o fişă, cum se scriu
notele de la subsol, cum trebuie să
se predea un curs ori cum să se
conducă un seminar, cum trebuie
să fie un profesor, fie el secundar,
fie universitar. Cu alte cuvinte,
Facultatea de Istorie clujeană şi-a
pus definitiv amprenta pe forma-
rea ulterioară. Chiar dacă vitregii-
le vremii şi „invidia” unora dintre
cei la care nici nu ar fi fost posibil
a se fi gândit cineva, au determinat
exmatricularea sa, de la Cluj, în
toamna anului 1952, este evident
că anul petrecut la Facultatea de
Istorie, l-a conştientizat asupra
modului în care se cuvine a aborda
lucrurile, pentru a sluji cu conşti-
inţa împacată la altarul catedrei.

Stăruinţa tatălui dar mai ales
perseverenţa tânărului de atunci au
făcut ca în toamna anului 1952, să
fie declarat admis la Institutul teo-
logic sibian. Anii de studii petre-
cuţi la Sibiu, se pare că au fost
determinanţi, căci prin regimul
strict pe care trebuiau să îl respec-
te, prin programul de rugăciune şi
studiu, a reuşit să deprindă, încă  de
atunci, rânduiala sfintelor slujbe,
care i-au rămas întipărite în suflet şi
în minte până în ultima clipă a vie-
ţii sale pământeşti. Atmosfera de
muncă şi de disciplină existente în
tot Institutul şi corectitudinea rar
întâlnită au fost cele care au rămas
peste ani ca un ideal, demn de
urmat, pe care s-a străduit să îl res-
pecte în timpul slujirii sale la alta-
rul bisericii, şcolii şi familiei. În
plus temeinicile cunoştiinţe acu-
mulate la orele de curs şi seminar,
bine fundamentate prin nenumăra-
tele ore de studiu individual petre-
cute în sala de lectură, i-au oferit
posibilitateaca, pe parcursul des-
ăvârşirii sale profesionale, să aibă
posibilitatea structurării cursurilor
pe care le-a predat în calitate de
suplinitor, la Seminarul de la
mănăstirea Neamţ sau în primii ani
de activitate, la Institutul din Sibiu.

Finalizarea studiilor de la
Sibiu, în vara anului 1956 avea să
îi ofere şansa unei burse de docto-
rat la o Facultate de Teologie de
la Budapesta dar cu toate aprobă-
rile necesare obţinute, din partea
patriarhului Iustinian şi a episco-

pului Andrei Magieru al Aradului,
de care aparţineau jurisdicţional
parohiile hunedorene, avizul
Ministerului Cultelor, firesc pe
atunci, care se obţinea doar în baza
acordului securităţii, nu au fost pri-
mite niciodată. Dumnezeu poartă
însă permanent de grijă oamenilor
săi şi ca urmare i-a scos în cale pe
părintele profesor Liviu Stan, care
l-a sfătuit să se înscrie la cursurile
de „magisteriu”, de trei ani de la
Institutul teologic din Bucureşti,
unde a fost admis, în toamna ace-
luiaş an, tot cu binecuvântarea
episcopului Andrei al Aradului. În
acest fel, aşa cum mărturisea părin-
tele Mircea Păcurariu, „am avut
posibilitatea să cunosc şi atmosfe-
ra de la Institutul de acolo, cu pro-
fesorii lui, să leg prietenii cu o
serie de colegi...”, care au devenit
adevărate personalităţi ale timpu-
lui, „... care durează de o viaţă, dar
mai ales să pot studia la Biblioteca
Academiei Române, care a fost,
pentru mine, o adevărată mană
cerească.” În acest fel se deschi-
deau noi orizonturi ale cunoaşterii
pentru veritabilul istoric al Biseri-
cii Ortodoxe Române, profesorul,
academicianul şi jertfitorul pe alta-
rul teologiei neamului românesc. 

La finalizarea celor trei ani de
„magisteriu”, în anul 1959, la pro-
punerea părintelui Gheorghe Moi-
sescu şi la recomandarea profeso-
rului Liviu Stan, avea să ajungă
bibliotecar la Episcopia Romanului
, de unde, în toamna aceluiaş an,
mitropolitul Moldovei de atunci,
Iustin Moisescu,  l-a numit ca şi
profesor la Seminarul teologic de
la mănăstirea Neamţ, unde a func-
ţionat timp de trei ani. A rămas cu
amintiri de neuitat şi experienţe de
viaţă deosebite, predând diferite
discipline. Anul 1961 avea să
aducă noi schimbări în viaţa părin-
telui fiindu-i acceptată, de către
mitropolitul Nicolae Colan, cere-
rea de a fi încadrat ca suplinitor la
catedra de limbi clasice a Institu-
tului sibian, cu toate că numirea
din partea Ministerul Cultelor avea
să o primească abia în luna decem-
brie, când, de altfel a şi plecat l-a
Sibiu. Întâmpinat, aşa cum tot părin-
tele mărturisea,  în dimineaţa de 5
decembrie 1961, în pauza de la ora
9, cu cuvintele adresate la intrarea în
sala profesorală de către părintele
Nicolae Neaga: „Iată te-ai făcut ca
unul dintre noi”, avea să fie primit
cu multă bucurie, deschizându-se
noi orizonturi în cariera şi viaţa sa. 

S-a căsătorit în anul 1966, cu
tânăra ingineră textilistă Minerva
Breazu, căreia i se spunea în fami-
lie Mioara, aşa cum de altfel o
cunosc cei care au călcat pragul
casei de pe Calea Dumbrăvii, casă
cumpărată în acelaşi an. Ulterior
doamna Păcurariu avea să funcţio-
neze ca profesor la Liceul textil din
Sibiu, până la pensionare şi ca pro-
fesor asociat la noua Facultate de
Industrie Uşoară înfiinţată la Sibiu.
Dumnezeu i-a binecuvântat cu
două fiice Mirela şi Corina. Mire-
la, licenţiată a Facultăţii de Filolo-
gie a Universităţii „Babeş -
Bolyai” din Cluj Napoca – secţia
Română – Engleză, căsătorită cu
medicul Ovidiu Petraşcu, avea să
aducă mângâierea celui de  al doi-
lea nepot Tudor-Dominic. Corina

este licenţiată a Facultăţii de Fizi-
că a Universităţii „Babeş Bolyai”
din Cluj, fiind căsătorită cu ingi-
nerul Adrian Lazăr, în Cluj, fiind
cei care au adus familiei bucuria
celui dintâi nepot, Horia-Mircea. 

În plan profesional, preocupa-
rea constantă faţă de studiul siste-
matic al istoriei bisericii strămo-
şeşti dar, în egală măsură și faţă de
împărtășirea prin cuvânt, faptă și
felul de a fi, a hranei izvorâte din
valorile tezaurului na]ional și spi-
ritual românesc a făcut să devină,
peste ani, un veritabil istoric al
Bisericii și al neamului din mijlo-
cul căruia provenea. În timp
învă]ăturile cucerniciei sale au
ajuns să fie făclii călăuzitoare ale
genera]iilor de tineri care l-au
cunoscut ca profesor în Seminarul
de la Neam] și în special în Insti-
tutul teologic de grad universitar,
azi Facultatea de Teologie „Sfântul
Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu
dar și de către to]i aceia care au
avut prilejul de a lectura, asculta
sau viziona articolele și interve-
n]iile difuzate, întocmite sau reali-
zate de ilustrul nostru dascăl sau
cu participarea sfin]iei sale. 

Munca de cercetare știin]ifică
s-a concretizat prin realizarea
lucrărilor fundamentale: Istoria
Bisericii Ortodoxe Române - pen-
tru Seminariile Teologice, urmată
de versiunea în trei volume pentru
Facultă]ile de Teologie, ambele
apărute în mai multe edi]ii și ulte-
rior de o variantă de sinteză adre-
sată publicului larg, sub același
titlu, dar într-un singur volum care
păstrează temeinicia și acrivia știi-
n]ifică. Acestora li s-au alăturat
lucrări ca ,,Începuturile Mitropo-
liei Transilvaniei”, ,,Politica statu-
lui ungar fa]ă de Biserica româ-
nească din Transilvania în perioada
dualismului 1867-1918”, ,,Istoria
mănăstirii Prislop”, ,,Două sute de
ani de învă]ământ teologic la Sibiu,
1786-1986”, ,,Pagini din Istoria
Bisericii românești. Considera]ii în
legătură cu unia]ia din Transilva-
nia”, ,,Istoria Bisericii Românești
din Transilvania, Banat, Crișana și
Maramureș până în 1918”, ,,Istoria
Eparhiei Aradului”, ,,Basarabia.
Aspecte din istoria Bisericii și a
neamului românesc”, ,,Sfin]ii
daco-romani și români”, ,,Revolu-
]ia românească din Transilvania și
Banat în anii 1848-1849. Contri-
bu]ia bisericii”, ,,Dic]ionarul teo-
logilor români”, ,,Predici la dumi-
nici și sărbători, la praznicele
împărătești și ale Maicii Domnului,
ale sfin]ilor și la sfin]i români; pre-

dici ocazionale și la sărbători”,
,,Cărturari sibieni de altădată”,
,,Catedrala mitropolitană Sibiu”,
,,Studii de istorie a Bisericii Orto-
doxe Române” – 2 volume,  ,,Cul-
tura teologică românească” și
,,Enciclopedia ortodoxiei româ-
nești”. Lucrările amintite au rolul
de a-i edifica, pe cei cărora se adre-
sează, asupra vie]ii creștine, care
a pulsat de două milenii pe aceste
teritorii, cu toate jertfele în lupta
pentru apărarea credin]ei străbune
și a fiin]ei na]ionale și de a-i sta-
tornicii pe fiii neamului în credin]a
strămoșilor. 

Imaginea laborioasei munci
desfășurate nu ar fi completă dacă
nu am aminti cele aproximativ
1.000 de studii, articole, recenzii,
conferinţe şi comunicări  sau inter-
viuri apărute în ţară şi străinătate, o
parte dintre ele traduse în limbi de
circula]ie interna]ională, multe
referitoare la diaspora românească
atât din răsăritul ortodox, cu refe-
riri speciale la legăturile bisericești
ale românilor cu vechile patriarhii
de la Constantinopol, Antiohia,
Alexandria și Ierusalim și deopo-
trivă cu mănăstirile din Muntele
Athos, Muntele Sinai, Rusia, Kie-
vul sau Serbia, dar și cele din Sta-
tele Unite ale Americii şi Canada. 

Marele artizan al Istoriei Biseri-
cii strămoşeşti şi-a canalizat astfel,
în mod evident, iscusinţa şi price-
perea sa în apărarea unităţii de cre-
dinţă şi prin aceasta implicit a uni-
tăţii naţionale. Acrivia şi acurateţea
de care a dat dovadă la întocmirea
acestora au adus, în toamna anului
1997,  alegerea ilustrului nostru
dascăl, ca membru corespondent al
Academiei Române iar uterior ca
membru cu drepturi depline.

Cunoscând îndeaproape jertfa
vieţii omului, părintelui şi profe-
sorului Mircea Păcurariu, care a
fost şi a rămas, pentru generaţii
întregi, un veritabil creator de isto-
rie, plecat la Domnul în dimineaţa
zilei de 13 Ianuarie 2021, avem
convingerea, exprimată de altfel şi
de alţi ucenici şi apropiaţi ai părin-
telui, încă din ziua prohodirii, că s-
a mutat în faţa amvonului altarului
ceresc şi a celei mai ziditoare cate-
dre a veşnicei împărăţii, unde
având ca argument tot ceea ce a
temeinicit în sufletele elevilor, stu-
denţilor şi dreptmăritorilor creştini
a găsit veşnica bucurie a misiunii
pe deplin îndeplinite.   Pr. lect. dr. Gabriel Valeriu Basa, Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion.V. Felea”, 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

În faţa catedrei şi amvonului ceresc: omul, părintele, profesorul,  MIRCEA Ş. IOSIF PĂCURARIU
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1. IntroducereTemele anunţate pentru anul aces-ta de către Patriarhia Română ca reco-mandare şi sugestie de meditaţie pen-tru eventualele simpozioane şi sinaxelocale sunt Anul omagial al pastoraţieiromânilor din afara României şi anulcomemorativ al celor adormiţi înDomnul. Valoarea liturgică şi cultu-rală a cimitirelor. Ele invită la medi-taţie şi oferă, mai ales pentru o sinaxămonahală, prilejul abordării, din mul-tiple perspective, a unui subiect impor-tant şi drag călugărilor: cugetarea lamoarte. Tema e cu atât mai actuală, cucât pandemia pe care o străbatem, deaproape un an de zile, a făcut să iasă laiveală o frică de moarte care tinde,uneori, să acopere ca un obroc luminacredinţei în Hristos.În cele ce urmează voi schiţa câte-va elemente ale acestui exerciţiu lăun-tric, din perspectivă limbii române, afilozofiei greceşti vechi, a SfinteiScripturi şi, în fine, a Filocaliei.1. Din perspectiva filologiei româneşti. Ca să rămânem într-un registrulegat de actualitate, amintim că Limbaromână veche deţine un sinonimpuţin cunoscut astăzi pentru neologis-mul „pandemie”, termen de originegreacă, intrat în limba română pefilieră occidentală. Acest sinonimvechi este tocmai substantivul „moar-te”, ale cărui înţelesuri s-au restrânsfoarte mult astăzi în mintea vorbitori-lor. Nu aşa stăteau lucrurile pentruînaintaşii noştri: Cuvente den Bătrâni:„Trimite-voi pre voi moarte de ciumăşi de lângoare.” Mineiul din 1776: „Încetatea Solunului Dumnezeu au poto-lit şi foametea şi moartea.”1
Sinonimia dintre termenii pan-demie şi moarte arată că, pentru limbaromână, în mod paradoxal, „moartea”îşi pierde înţelesul de trecere defini-tivă în lumea „celor adormiţi în Dom-nul”, întrucât ea denumeşte şi o starede boală gravă din care se poate ieşiprin ajutorul lui Dumnezeu. Resimţimîn aceste relaţii semantice un substratmarcat de pecetea creştină a învierii, abiruirii morţii în Hristos, vizibil chiarşi fără explicitări teologice savante.Impregnată de duhul Evangheliei,limba română păstrează elemente caremărturisesc aceeaşi viziune creştinăoptimistă asupra morţii şi asupra birui-nţei vieţii, fiind un adevărat tezaur allucrurilor pe care le cunoaştem şi decare ne amintim, fără să le fi învăţatşcolăreşte niciodată, cum spunea Con-stantin Noica.Dar şi alte cuvinte ale limbii româ-ne, aparţinând aceleiaşi arii semantice,mărturisesc, poate chiar mai pregnant,această perspectivă creştină asupramorţii. Un martor este şi cuvântulcimitir, aparţinând câmpului semantical tematicii noastre, cuvânt care are oserie de sinonime populare deosebitde expresive şi, în acelaşi timp, de pito-reşti. Alături de derivatul „îngro-pelniţă” al verbului „a îngropa”, amin-tesc substantivul „dormir”, a căruietimologie – din verbul „a dormi” –sugerează, extrem de transparent, fap-tul că morţii nu au trecut „în nefiinţă”,cum prea ades se aude, ci dorm, aştep-tând să fie treziţi de trâmbiţa cea deapoi a arhanghelului. Mai menţionez şiexpresia, întâlnită în zona Braşovului,„grădina morţilor”, prescurtată uneoriîn „grădiniţă”, cuvânt cules de la vor-bitorii din zona Rucărului în al căruisufix diminutival simţim atitudineasufletească de duioşie şi chiar de alin-tare pe care cei rămaşi în această viaţăo au pentru fraţii lor trecuţi la Domnul. Pe lângă cuvintele şi expresiile demai sus, nu putem să trecem peste sub-

stantivul „comoară”, care este, pro-babil, unul dintre sinonimele cele maiexpresive pentru „cimitir”. Derivat dinlatinescul camera, cameră, chimir,boltă, arcadă (şi nu din slavonesculkomora, cum uneori se spune), sub-stantivul comoară a dobândit în româ-neşte mai multe sensuri: Biblia din1688 îl foloseşte pentru a denumi loculde păstrat grâne, hambarul pentrucereale, uz care, prin sinonimia luicomoară cu cimitir, sugerează că înmintea vorbitorului român cel morteste sămânţa care trebuie să fie îngro-pată în … comoară, ca să învieze.Acest sens este atestat în vorbireapopulară, în expresia „comoara satu-lui”, care nu denumeşte nimic altcevadecât cimitirul obştesc al creştinilordintr-o anumită localitate, expresiefrecventă în satele din Transilvania.Prin extensiune, „comoară” capătă şisensul de obiect sau obiecte de valoa-re, această din urmă semnificaţie, înalianţă semantică cu cea deja preci-zată, arătând că, pentru creştini, ceiaflaţi în cimitir reprezintă un lucru demare valoare. În fine, tot prin„comoară” este denumită şi steaua luiPollux, de culoare aurie, cu numelepopular „comoara lui Iov”, cea maistrălucitoare stea din constelaţia Gemi-norum, şi una dintre cele mai străluci-toare stele de pe firmamentul nopţilorde primăvară timpurie. Sintetizândobservaţiile semantice de până acumlegate de termenul „comoară” în cali-tatea sa de sinonim al substantivului„cimitir”, putem spune că, pentruromân, mortul îngropat în cimitir estesămânţa care va învia, reprezentânduna din bogăţiile obştii creştine şi toto-dată o stea foarte luminoasă, aurie,capabilă să pună în valoare prin lumi-na ei şi să identifice o întreagă conste-laţie. Acest din urmă aspect în face peromânul care se întoarce de la Litur-ghia de noapte a Învierii c, privindcerul înstelat de deasupra sa, să seîntâmpine cu toţi ai lui trecuţi la Dom-nul cel Înviat.Nu putem încheia aceste conside-raţii introductive legate de valorile lin-gvistice implicate în termenii de„moarte” şi de „cimitir” fără câtevascurte consideraţii pe marginea utiliz-ării acestui termen şi noţiuni de cătrecel mai mare mânuitor al limbii româ-neşti, Mihai Eminescu. Ţin să facaceastă precizare, întrucât „setea demoarte” despre care vorbeşte uneoripoetul nu este expresia unui pesimism,aşa cum foarte des se spune, ci „seteade previaţă”, adică de perioada nema-culată de păcat a omenirii, după expli-caţiile criticului Alex. Ştefănescu2.Pentru Eminescu, moartea este o bine-facere, întrucât face absolutul inteligi-bil pentru oamenii prinşi în ceea ceEminescu numeşte „comedia umană”,adică banalul veşnicei agitaţii şi aler-gături după nimic, care îl dezgustă atâtde mult pe poet şi, în orice caz, nu-iinsuflă dorinţa de a lua parte la com-petiţie. În Odă în metru antic, primulvers: „Nu credeam să-nvăţ a murivreodată” nu vorbeşte despre o resem-nare în faţa morţii, ci despre faptul cădevenim bătrâni în momentul în careînvăţăm să murim3. În monahism,adevăratul bătrân frumos (cum setraduce cuvântul grecesc „călugăr”)este cel care ştie să cugete la moarte, săfacă din ea un exerciţiu zilnic al vieţii,întrucât „viaţa pustnicească nu e nimicaltceva decât o meleti thanatou, o exer-sare a morţii”, cum o defineşte AvvaEvagrie. Odă în metru antic este scrisădin perspectiva celui care constatăcutremurat că a învăţat să moară. De laaceastă viziune asupra morţii şi detaşa-rea monahală, înţeleasă ca moarte sau

răstignire faţă de lume nu este decât unpas, pe care îl vor face traducătorii tex-telor filocalice.2. În filosofia precreştină Întrebările legate de moarte şi defelul în care omul trebuie să se rapor-teze la ea se întâlnesc, într-o formă ela-borată, încă de la vechii filozofi greciprecreştini. Pentru mulţi dintre aceştiînţelepţi antici cugetarea la moarte eraun exerciţiu spiritual. El consta într-o„schimbare a perspectivei asupra lumii,în trecerea de la o viziune a lucrurilordominată de patimi individuale la oreprezentare a lumii guvernată de uni-versalitatea şi de obiectivitatea gândi-rii”4. Dintre numeroasele exemple carepot fi date, reţinem doar cuvintele luiSocrate, care spune în Phaidon: „Este,aşadar, un fapt de netăgăduit că ade-văraţii filozofi nu fac altceva prin filo-zofare decât un exerciţiu neîncetat înperspectiva ceasului morţii şi că, dintretoţi oamenii, ei se tem cel mai puţin dea fi morţi”5. Expresia tehnică prin carevechii filosofi denumeau meditarea lamoare suna în greceşte meleti thanatou,iar traducerea ei cea mai potrivită ar fi,potrivit gânditorului român AntonDumitriu, „exersare a morţii”6, sens cucare ne vom mai întâlni în cele ceurmează. 3. În FilocalieCele spuse despre viziunea filozo-fică elină asupra morţii se regăsesc,înnobilate hristic, în scrierile filocalice.. Părinţii au numit adeseori monahis-mul „adevărata filozofie”, mai alespentru că anumite căutări ale vechilorînţelepţi şi-au găsit răspunsul doar înHristos şi în Evanghelie. De aceea şi„exersarea morţii” a fost reinterpretatăîn cheia Învierii Domnului, aşa încâtîntâlnim îndemnul ca monahul şi cre-ştinul „să facă din viaţă, în mod filo-zofic, o exersare a morţii, potrivit luiHristos”7.Toţi Părinţii filocalici vorbescdespre cugetarea la moarte ca despreuna dintre metodele cele mai pline deroade pentru lucrarea trezviei, cea maiimportantă formă de asceză. În conti-nuare ne vor referi doar la doi dintre ei.Primul este Sfântul Isihie Prezvite-rul, care arată că trezvia este „ometodă duhovnicească prin care omuleste izbăvit cu totul, cu ajutorul luiDumnezeu, de înţelesuri pătimaşe, degânduri şi de fapte rele … care dăru-ieşte cunoştinţa sigură a lui Dumnezeu,dezlegarea tainelor dumnezeieşti,împlineşte toată porunca lui Dumne-zeu din Vechiul şi Noul Legământ şiaduce tot binele veacului ce va să fie şieste, propriu zis, curăţia inimii”8. Sfân-tul Isihie enumeră mai multe feluri delucrare a trezviei: supraveghereaimaginaţiei pentru a nu lăsa momelilede gând să se dezvolte în imagini; tăce-rea adâncă a inimii unită cu rugăciu-nea; chemarea neîncetată cu smereniea Domnului Hristos în ajutor şi „a aveaîn suflet neîncetat amintirea morţii”9.

Tâlcuind acest din urmă aspect, părin-tele Emilianos Simonopetritulspune: „Sfântul Isihie se referă la ceicare ajung de la ei înşişi la amintireamorţii, care constituie cea mai dina-mică faptă a omului. Într-adevăr, pen-tru cine este puternic, niciun alt mijlocnu-l va putea apropia mai repede deDumnezeu decât gândul la moarte, aşacum s-a întâmplat cu toţi Părinţii. Cândne gândim cu bucurie la moarte, cândzicem: „Dar-ar Dumnezeu să mor! De-ar veni clipa când se vor împlini toatevisele mele, toate dorinţele mele, cândvoi vedea pe Dumnezeul meu, cândmă voi desface şi voi fi cu Hristos,cum zice Apostolul Pavel (Filip. 1, 23)şi cu toţi sfinţii!“, atunci ia naştere ceamai bucuroasă dispoziţie. De aceeaSfântul Isihie recomandă tuturoroamenilor neîncetata pomenire amorţii. Dar cum? Cu gândul tău, cumintea ta, cu citirea ta, cu rugăciuneata, cu discuţiile tale, neîncetat să inven-tezi modalităţi de amintire a morţii.Spui că pe Dumnezeu Îl uiţi, că la rug-ăciune ţi-e greu, oboseşti, că te dorşalele. Să ai cel puţin amintireamorţii!”1.Al doilea autor filocalic pe care îlamintim, dascălul prin excelenţă alpustiei, este Sfântul Isaac Sirul. El sereferă adeseori la cugetarea la moarteşi face câteva analize deosebit depătrunzătoare. Pentru el, „frica demoarte îl întristează doar pe bărbatultrupesc, în timp ce cel care are în sinemărturia cea bună doreşte moartea caviaţa”1. Întreaga vieţuire monahală,când este trăită cu acrivia respectăriirânduielilor patristice, este echivalentăcu un martiriu nesângeros, şi deaceea „nu numai cei ce primesc moar-tea pentru Hristos sunt martiri, ci şi ceicare mor pentru păzirea poruncilorLui”1. Sfântul Isaac mai stabileşte şi oierarhie valorică specifică monahi-lor, potrivit căreia „Mai de folos îţi esă te îngrijeşti să te înviezi pe tine însuţidin moartea patimilor, prin mişcareacea întru Dumnezeu a gândurilor tale,decât să înviezi morţii”1. Iar ca uncorolar, „pentru cei înţelepţi, moarteaeste dorită mai mult decât să fie osân-diţi că s-au folosit fără trezvie de lucru-rile lor”1.Poate că aspectul cel mai impor-tant de reţinut din învăţăturile mareluimistic sirian este că în moarte omulface experienţa deplină a slăbiciuniifirii omeneşti, iar „cine a ajuns lacunoaşterea slăbiciunii sale, a ajuns laadâncul smereniei”1. La originea rău-lui stă moartea unită cu libertatea, şimai ales frica de moarte. Frica demoarte este, pentru Sfântul Isaac,cauza păcatului şi, de aceea, numaiacceptând moartea sau murind pro-priei vieţi, omul poate să învingă păca-tul. Rodul harului este faptul de a nu nemai teme de moarte, de a o dispreţui.Fiind locul extremei slăbiciuni a firiiumane, moartea este totodată locul în

care creştinul primeşte şi lucrareacovârşitoare a Duhului. Aceste gân-duri ale Sfântului Isaac sunt, în cele dinurmă, un fel de exegeză siriacă a tro-parului bizantin al Învierii în carese spune că Hristos a biruit „cu moar-tea pe moarte călcând”. „Desăvârşireavieţii este murirea cu moarte de bun-ăvoie faţă de tot ce este pământesc,păcătos şi trecător”. Pentru SfântulIsaac Sirul şi pentru întreaga spiritua-litate pe care el o exprimă în scrierilesale, mântuirea este un proces peda-gogic lent, în care experienţa slăbiciu-nii, a păcatului, a decăderii omului îlface pe acesta să simtă necesitateaintervenţiei lui Dumnezeu prin revela-ţie şi har. Însăşi denumirea siriacă pen-tru mântuire, substantivul haye însem-nează „viaţă”, iar mhayana, careînseamnă Mântuitor, are sensul literalde „Dătător de viaţă”.4. În ScripturăÎncheiem consideraţiile prilejuitede tema cugetării la moarte, a exer-sării ei şi a confruntării actuale cu„moartea” Covidului prin scurte refe-riri la câteva texte scripturistice. Aces-tea, ca o hrană tare, pot fi asimilatenumai după pregătirea la care ne-ausupus consideraţiile filologice, filozo-fice şi filocalice de mai înainte.În Apocalipsa Sfântului Ioan Teo-logul ni se spune că biruitorii celui răuau învins deoarece „nu şi-au iubitsufletul lor până la moarte” (Apoc. 12,11). Ei au primit o pietricică albă pecare stă scris un nume nou, necunoscutaltuia în afara primitorului (cf. Apoc. 2,17). Tot un nume nou primeşte şimonahul la slujba de călugărie, ca unsemn că acest moment reprezintă fina-lul şi încununarea unei perioade deîncercări, care durează, uneori, ani dezile, dar şi începutul unei noi vieţi. Deaceea, slujba călugăriei este privită cao biruinţă la care noul călugăr prime-şte acest nume nou, al cărui înţeles detaină doar inima lui îl înţelege în toateprofunzimile şi rezonanţele sale. Cutoate acestea, noul monah nu se aflădecât în faţa unei prime biruinţe deci-sive dintr-un război care va dura întrea-ga viaţă. Reuşita lui în acest războieste asigurată de alianţa euharisticădintre „sângele Mielului” şi cuvântulpropriei sale mărturii, posibilă doardacă lepădarea omului vechi capătădimensiunea „neiubirii propriei vieţipână la moarte” (Apoc. 12, 11).Din perspectiva antropologieibiblice, moartea este o dezbrăcare ahainelor de piele cu care a fostîmbrăcat Adam pentru a putea trăi înlumea căzută şi care, în actualul lor„croi” sunt o piedică în calea întoarce-rii depline la Dumnezeu. Omul nostrulăuntric tânjeşte după această schim-bare a stării de acum cu cea eshatolo-gică şi, de aceea, „noi, cei ce suntem încortul acesta, suspinăm îngreuiaţi,dorind să nu ne scoatem haina noastră,ci să ne îmbrăcăm cu cealaltă pedeasupra, ca ceea ce este muritor să fieînghiţit de viaţă” (2 Cor. 5, 4). Moar-tea este aşadar nu numai desfacereaacestui trup, ci îmbrăcarea noastră cu„zidirea de la Dumnezeu”, şi, totodată,un hotar peste care, păşind, trecem dela moartea depărtării de Dumnezeu laviaţa împreună cu El (cf. In. 5, 24).Privind spre moarte, creştinul arenădejdea că, asemenea unei seminţe,trupul lui „se seamănă întru stricăciu-ne, înviază întru nestricăciune, seseamănă întru necinste, înviază întruslavă, se seamănă întru slăbiciune,înviază întru putere; se seamănă trupfiresc, înviază trup duhovnicesc” (1Cor. 15, 42-44).Ierom. Agapie CorbuContinuare în pagina 4

Despre taina morţii din perspectivă filologică,filozofică, filocalică şi biblică*
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Programul manifestărilor academice-culturale organizate de Facultateade Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, în anul 2021

În anul 2021, proclamat de SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe RomâneAnul omagial al pastora]iei românilordin afara României şi „Anul comem-orativ al celor adormi]i în Domnul;valoarea liturgică și culturală a cimi-tirelor”,Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad va orga-niza, în parteneriat cu EpiscopiaCaransebeșului, cu binecuvântareaÎnaltpreasfin]itului Părinte Dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui și a Preasfin]itului Părinte Dr.Emilian Crișanul, Episcop Vicar alArhiepiscopiei Aradului, o serie demanifestări academice şi bisericeşti-culturale.I. SIMPOZIOANE NAŢIONALE1. Simpozion NaQional Stu-denQesc și Masteral (20-21 septem-brie 2021)Provocările Bisericii în mediulonline. Tipologii pastorale și atitudi-ni misionare2. Simpozionul NaQional al Școl-ii Doctorale (21-22 septembrie 2021)Societatea sub asediu. Semnifi-caLiile credinLei Bisericii în era pan-demiei

II. COLOCVII1. Colocviul NaQional de Teolo-gie Dogmatică din cadrul Fac-ultăQilor de Teologie din PatriarhiaRomână (11-12 octombrie 2021,reprogramat)Persoana lui Hristos în Dogmat-ica actuală. ContestaLiile modernităLiiși postmodernităLii

III. SIMPOZION INTER-NAŢIONAL1.Simpozion internaQional cuparticiparea profesorilor de bioeticăși spiritualitate ortodoxă din Patri-arhia Română, a unor specialiști dinaria știinQelor și biotehnologiilor dinQară și străinătate (2-3 noiembrie2021)

The phenomenon of death in theage of biotechnologyIV. CONFERINŢE INTER-NAŢIONALE1. Prof. Dr. Jürgen Henkel („Exfide lux” – Institutul Germano-Românpentru Teologie, Știin]ă, Cultură șiDialog, Nürnberg)Die Beziehung zwischen Kircheund Staat in Europa. BesondereBerücksichtigung in Deutschlandund Rumänien (27-28 mai 2021)2. Prof. Dr. Jerzy Ostapczuk(Universitatea din Varșovia, Polonia)Cyrillic Gospel Manuscripts copiedfrom early printed books. Preliminaryremarks (20 octombrie 2021)3. Arhim Prof. Dr. Jack Khalil(Decanul Facultă]ii de Teologie dinBalamand, Liban)Antiochian Orthodoxy after thechallenges of war (28 octombrie 2021)4. Prof. Dr. Andreas Müller(Universitatea Kiel, Germania),Some Reflections on EasternOrthodoxy After the Synod ofCrete (15 noiembrie 2021)V. CONCERT DE COLINDEConcert de colinde sus]inut deCorurile Facultă]ii de Teologie Orto-

doxă la Sala Palatului Cultural dinArad (9 decembrie 2021) ColindstrăbunLa aceste evenimente se vor adău-ga exigen]ele știin]ifice constante aleFacultă]ii de Teologie Ortodoxă pen-tru un an de zile: editarearevistei Teologia, editarea AnuaruluiFacultăLii, editarea revistei StudiaDoctoralia, editarea revistei Centru-lui de Studii Teologice-Istorice și dePrognoză Pastoral-Misionară, StudiaTheologica et Historica Aradensia,precum și editarea volumelor mani-festărilor ştiinţifice.Prin aceste evenimente, institu]iateologică arădeană se integrează înProgramul cadru propus spre dez-batere, în anul 2021, de SfântulSinod al Bisericii OrtodoxeRomâne.Nădăjduim că aceste manifestăriacademice cu implica]ii teologice,bisericești, sociale și culturale vorexprima și contura rolul BisericiiOrtodoxe în societatea și culturaactuală. Pr. Prof. Dr. Cristinel IojaDecanul Facultă]ii de Teologie„Ilarion V. Felea”, Arad

Urmare din pagina 1De această dată învă]ăceii suntmul]i, pentru că activitatea celui carei-a învă]at se întinde pe aproape totparcursul vie]ii sale, având mul]u-mirea de a-i vedea așeza]i în multi-plele rosturi ale societă]ii și exerci-tându-și îndeletnicirea pecoordonatele conștiin]ei și cunoști-n]ei precum li s-a predat. Antrenareaucenicilor în urmarea dascălului con-tribuie în cea mai mare parte la apro-fundarea datelor ce urmează să spo-rească patrimoniul știin]ific șicultural de care să se împărtășeascămai apoi genera]ii la rând. De fapt,fiecare dascăl, învă]ător sau profesorîn orice domeniu dă o lec]ie care sărămână pentru totdeauna în suflete-le școlarilor, elevilor sau studen]i-lor, precum și ale oricăror auditorisau ascultători, cu to]ii căutând săpreia și după caz să o predea celor cesunt interesa]i cu adevărat, ca unlăsământ ce se îmbogă]ește cu fieca-re genera]ie. Este aceasta o realitatecare se repetă pretutindeni și tot-deauna, impunându-se din parteacelor angaja]i în ea cu tăria unui tes-tament. Procesul de formare al uce-nicilor așadar, ilustrează competen]ași capacitatea celor ce i-au învă]atnu numai după carte, ci și după pro-pria lor trăire. Cel la care ne referimeste regretatul preot și profesor aca-demician dr. Mircea Păcurariu, titu-larul catedrei de Istoria BisericiiOrtodoxe Române la Facultatea deTeologie din Sibiu, continuatoarea

credincioasă a vestitei Teologii arde-lene, care sub titlul de Institut sauAcademie a asigurat formarea gene-ra]iilor de slujitori ai altarelor și cate-drelor pentru românii de pretutin-deni. Atât ca profesor, cât și ca decana adus spor de prestigiu institu]ieislujite. Desigur că atunci când s-afăcut vestirea trecerii sale în veșniciemai ales cei apropia]i s-au rupt dinrealitatea zilnică spre a ]ese în recu-legere pânza amintirilor care puneîn lumină mai puternică autenticita-tea valorilor promovate de cel cepoartă pecetea nemuritorilor, așacum se supranumesc membrii titulariai Academiilor. Personalitatea saeste îndeobște cunoscută spre a nustărui asupra biografiei și bibliogra-fiei, cu toate aprecierile ce le înso]escatât din partea celor în materiile dereferin]ă, cât și a celor nepreveni]i. Încugetul tuturor rămâne omul admi-rabil, slujitor jertfelnic al Bisericii,cetă]eanul loial exemplar al ]ării șifiul devotat al poporului, prezentândconstant un caracter ales ce l-a făcutunanim apreciat, oricând cuvântulsău având autoritatea de necontes-tat. E descendent al unei merituoasefamilii preo]ești al cărei nume trimi-te la o obârșie pastorală, cunoscutsimbol al implica]iei sacerdotale încădintr-o lume străveche, care și culti-va datoria fa]ă de via]ă, ca dar alCreatorului, având mereu înăl]atcugetul spre El. La numele familieia adaus pe cel al voievodului ce l-aînscris cu cinste în istoria \ării

Românești. Crescut în duh bisericescse înscrie între slujitorii acestuia.Într-o legătură firească cu însuși tre-cutul poporului nostru a cultivat dinfragedă vârstă aplecarea spre istorie,împletind cele două chemări într-ounitate grăitoare pentru afirmarea capreot și totodată profesor de Istorie aBisericii noastre, un destin hărăzitîncă de strămoși prin voia Ceruluisub care au trăit și vrednicia pămân-tului pe care l-au muncit. Într-o ast-fel de stare s-a format ca om de știi-n]ă și credin]ă, devenind la rându-ietalon al formării celor de sub îndru-marea sa. A ilustrat desăvârșit cate-dra, întregindu-o cu grija altarului,reciprocitatea afirmându-se mereudatorită tenacită]ii, priceperii și, întâide toate, voca]iei învederate. Deopo-trivă a fost slujitor atât cuvântuluilui Dumnezeu prin carte de predici,cât și istoriei împlinirii datoriilor cre-știnești în vetrele bisericești, așa cummai ales cele trei volume în domeniuo demonstrează. De altfel, operaîntreagă este sintetizarea de o via]ăaleasă și o gândire temeluită pe cer-cetările de la început cu privire spreviitor. Cunoscut îndeobște drept celmai mare istoric al Bisericii noastre,a știut într-un  mod excep]ional săcerceteze trecutul spre a desprindeconsidera]iile obiective asupra coor-donatelor care vor călăuzi spre vii-torul pe care îl vor defini to]i cei carevor prelua și vor aprofunda vastaoperă lăsată. În acest context rea-mintim doar că întreaga activitate

știin]ifică a magistrului însumeazăpeste 700 de titluri cu peste 13 000pagini tipărite (Prof. Univ. Dr. PaulBrusanowscki, Părintele Academi-cian Mircea Păcurariu 1932-2021,în Ziarul Lumina, nr. 9/2021 (4729),XVII, pag. 7). Recunoașterea meri-telor i-au adus distinc]ii și aprecieripe măsură. Astăzi lucrările sub sem-nătura sa, mai ales cele de speciali-tate, sunt folosite cu autoritatea îndri-tuită, având o circula]ie mereu sporităatât în ]ară, cât și peste hotare, încu-nunând astfel o carieră preo]ească șiprofesorală cu recunoștin]a generală,men]ionând aparte pe cea a colegilorsau a discipolilor care sunt îndatora]ia-i păstra memoria vie și continualucrarea. Eparhia Aradului, carecuprindea o vreme și ]inutul hune-dorean căruia apar]inea cel vrednicde pomenire, se mândrește cu aceeade a-l avea ca fiu duhovnicesc. S-abucurat astfel de aprecierea clerului șicredincioșilor apar]inători. Au rămasmemorabile aprecierile Întâistătăto-rilor ei, amintind pe episcopii AndreiMagieru, Nicolae Corneanu – deve-nit mitropolit al Banatului – și Visa-rion Aștileanu. Semnatarul acestorrânduri însuși i-a mărturisit totdeau-na admira]ia colegială și prieteneas-că pentru întreaga muncă strădalnicădepusă și apreciată la înăl]imea recu-noscută. Aparte de men]ionat faptulcă a condus colectivul alcătuitor alprimei monografii tipărite a Eparhiei,în afară de care a semnat diferite stu-dii și articole în publica]iile locale, iarcu deosebită grijă istoria MănăstiriiPrislop, de care era legat sufletește șica una ce face mândria întregii zone.

Totodată de men]ionat că, reluareaînvă]ământului teologic la Arad s-abucurat de contribu]ia iubitului fiual eparhiei. Ori de câte ori amănun-tele de natură istorică au cerut olămurire privind eparhia, Părinteleprofesor a răspuns cu promptitudineași competen]a cunoscută. Nu este destăruit asupra aportului lucrărilor pri-vitoare la locurile natale, întrucâtprin întreaga sa activitate s-a doveditfiu devotat al întregii Biserici stră-moșești, pe care a slujit-o cu credin-cioșie până în clipa din urmă, cum arezultat și din prohodirea la vremearânduită a lui ianuarie, anul mântui-rii 2021 și din omagiile aduse de pre-tutindeni la mormântul său. Nu poatefi uitată contribu]ia familiei la reuși-ta muncii sale, pentru care fapt îirevine și mul]umirea de a-i fi fostalături mereu. Ea va rămâne și cus-todele pre]iosului lăsământ, ca măr-turie de cinstire, cele scrise consti-tuind material de cercetare încontinuare, având bază îndeplinireacerin]ei de cunoaștere a istoriei bise-ricești. Autorul n-a pregetat de acuvânta mereu în acest cadru. O pre-legere de mare ]inută ce se cere con-tinuată în același fel. Cu acest sim]ă-mânt, se poate îndrăzni a crede că lasfârșitul sfintelor sărbători de la răs-crucea anilor 2020-2021, după ce aprimit colindul străbun ce îndatora lapăstrarea datinilor și tradi]iilor popo-rului, ca și urările de bine ale plu-gușorului și sorcovei pentru vremeace urmează, a părăsit cele pămân-tești împăcat cu cele împlinite,moștenind nemurirea, știind căDumnezeu nu uită răsplătirea. 

Predică și prelegere continuă

Despre taina morţii din perspectivă filologică,filozofică, filocalică şi biblică*
Urmare din pagina 3În ultimă instanţă, pentru un cre-ştin, moartea apare – în viziunea sin-tetizată de apostolul Pavel în 2 Cor. 5,1-4 – ca o dezbrăcare de acoperămin-tele de piele sub care stă ascuns, potri-vit prorocului Osea, „Sfântul dinlăun-trul tău” (Osea 11, 9), spre a Căruiîntâlnire, sufletul pregătit şi iubitor deHristos nu poate decât să se grăbească,

zicând: „Iată, vin să fac voia Ta, Dum-nezeule!” (Ps. 39, 10).*Expunere la sinaxa stareţilor dinArhiepiscopia Aradului, 21 ianuarie 2021
1 Dicţionarul Limbii Române, volIX, Editura Academiei Române, 2010,p. 755-758.
2 Alex. Ştefănescu, Eminescu,poem cu poem. Antumele, Ed. All,Bucureşti, p. 119.

3 Cf. Alex. Ştefănescu, Eminescu,poem cu poem. Antumele, p. 228.
4 Pierre Hadot, Exerciţii spiritualeşi filosofie antică, trad. rom. de Pr.Constantin Jinga, Ed. Sfântul Nectarie,Arad, 2014 p. 53.
5 Platon, Phaidon 77e.
6 Anton Dumitriu, Eseuri, Ed.Eminescu, Bucureşti, 1986, pp. 393-394.

7 Sfântul Maxim Mărturisitorul,Tâlcuire la Tatăl nostru, PG 90, 900 A.
8 Isihie Sinaitul, Cuvânt despretrezvie, c. 1. 
9 Ibidem, c. 17.
10 Arhimandrit Emilianos Simo-nopetritul, Tâlcuire la Sfântul Isihie,trad. rom. de ierom. Agapie Corbu,Ed. Sfântul Nectarie, Arad, 2008,pp.153-154.

11 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte asce-tice, Cuvântul 1.
12 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte asce-tice, Cuvântul 1.
13 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte asce-tice, Cuvântul 4.
14 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte asce-tice, Cuvântul 29.
15 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte asce-tice, Cuvântul 45. 



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Unirea Principatelor Românesărbătorită de arădeniDuminică, 24 ianuarie 2021, ară-denii au sărbătorit 162 de ani de laUnirea Principatelor Române, eveni-mentul istoric care a stat la bazafăuririi statului unitar român.Cu acest prilej, Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a participat la SfântaLiturghie săvârșită de către un soborde preo]i și diaconi în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, iar la finalul acesteia a oficiat oslujbă de Te-Deum ca mulţumireadusă lui Dumnezeu pentru realizareaacestui act fundamental din istorianoastră naţională.Cuvântul de învă]ătură rostit decătre Înaltpreasfin]itul Părinte Timoteia fost pus sub titlul ,,Stăruirea înbine” (pe baza citirilor scripturisticeale duminicii: I Tim. 1; Luca 18) pestepiedicile ce se pot ivi, implorând con-stant ajutorul lui Dumnezeu. Prinharul ceresc chiar pornirea rea poate fischimbată înspre bine, aducând biru-in]ă deplină spre slava lui DumnezeușI mul]umirea omenească. Pericopelebiblice ale zilei dau exemplureferindu-se la convertirea Sf. Ap.Pavel și la vindecarea orbului din Ier-ihon. Astfel se asigură apropierea din-tre oameni, comuniunea propriu-zisă,temeluită pe unitatea firii lor în con-sonan]ă cu a lumii întregi după voia luiDumnezeu, spre armonia universală.Or, și voin]a credinciosului trebuie sărăspundă mereu voii divine cultivândvirtutea creștină și stăruind în rugăci-une. Istoria na]ională dovedeșteaceastă realitate prin sărbătorirea deazi a Unirii Principatelor Române:Moldova și \ara Românească, caurmare a dublei alegeri a domnuluiAlexandru Ioan Cuza la 24 ianuarie1859. Adevărul exprimat de unul din-tre arhitec]ii unirii, Mihail Kogăl-niceanu, anume că ,,Unirea na]iunea afăcut-o” arată unitatea voin]ei tuturorcetă]enilor cultivată cu vrednicie deînaintași. Anul în curs, consacratromânilor din afara grani]elor ]ării,îndeamnă în continuare la stăruin]ă întot ceea ce se lucrează în unitate sprefolosul genera]iilor viitoare, a arătatÎnaltpreasfin]ia Sa.Festivită]ile dedicate Unirii Prin-cipatelor Moldova și \araRomânească în ziua de 24 ianuarie1859 au continuat pe platoul din fa]aPrimăriei Aradului cu intonarea Imnu-lui Na]ional al României și o slujbă debinecuvântare săvârșită de Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei,dimpreună cu un sobor de preo]i.În alocu]iunea rostită, Înaltpreas-fin]ia Sa a subliniat că ,,24 Ianuarie

1859 rămâne o sărbătoare de bucurie
pentru ceea ce s-a realizat în cursul
veacurilor, ne gândim încă la unirea
lui Mihai Vodă Viteazul și, după aceea
mergem pe secole în urmă să vedem
etnogeneza poporului român, căci în
fiinPa fiecăruia dintre români există
acest semn al unităPii”.Au urmat apoi alte alocu]iuni cuprivire la însemnătateaPrincipatelorRomâne.Festivită]ile s-au desfășurat înprezen]a reprezentan]ilor Primărieimunicipiului Arad, a celor din Con-siliul Jude]ean Arad, a subprefectuluijude]ului și a unui pluton al Batal-
ionul tatea Aradului.Clopotele bisericilor arădene ausunat timp de un minut, în memoriacelor care au contribuit la realizareaUnirii Principatelor. (Protos. Dr.Iustin Popovici)

Pomenirea SfinLilor Trei Iera-rhi – ocrotitorii învăLământu-lui teologic, la Facultatea deTeologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din AradSărbătoarea Sfin]ilor Trei Ierarhireprezintă prăznuirea ocrotitorilorînvă]ământului teologic. Și pentrușcoala teologică arădeană, prăznuireade anul acesta a Sfin]ilor Trei Ierarhi s-a constituit, ca de obicei, într-unmoment de aleasă sărbătoare.Astfel, în ajunul sărbătorii, la Par-aclisul din curtea clădirii școlilor teo-logice arădene a fost săvârșită slujbaPrivegherii, Vecernia cu Litie și Utre-nia sărbătorii la care a slujit un alessobor format din Pr. Prof. Dr. CristinelIoja, Decanul Facultă]ii de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea”, Diac.Prof. Călin Teuca, Directorul Semi-narului Teologic, Pr. Lect. Dr. IoanLazăr, duhovnicul studen]ilor, Pr. Conf.dr. Lucian Farcașiu și Pr. Lect. Dr. Ște-fan Negreanu, preo]i slujitori la Para-clisul așezământului teologic, precumși Arhid. Mircea Proteasa, Consilier încadrul Arhiepiscopiei Aradului și Diac.Cristian Petru]. În fruntea acestui sobors-a aflat în slujire Preasfin]itul PărinteDr. Emilian Crișanul, Episcop Vicaral Arhiepiscopiei Aradrului și cadrudidactic al Facultă]ii de Teologie Orto-doxă. Răspunsurile la strană au fostoferite de grupul de studen]i și absol-ven]i ai Facultă]ii, care după obiceiînfrumuse]ează cântarea liturgică înacest Paraclis.După slujba Vecerniei cu Litie,Preasfin]itul Părinte Episcop Emilian avorbit despre însemnătatea acestei săr-bători în via]a studen]ilor teologi șielevilor seminariști, precum și în gen-eral, în via]a fiecărui credincios, sub-liniind pe de o parte contribu]ia teo-logică a celor trei mari sfin]i ierarhi lacristalizarea învă]ăturii despre SfântaTreime, a învă]ăturii despre persoanadivino-umană a Mântuitorului Hristos,precum și a învă]ăturii despre SfântulDuh. Din această perspectivă, Sfin]iiTrei Ierarhi „au trăit, au întrupat în via]ași trăirea lor adevărul evanghelic, pecare mai apoi l-au și mărturisit”, a ară-tat Preasfin]ia Sa. În continuare, ier-arhul arădean a făcut o bogatăprezentare a vie]ii și activită]ii social-filantropice desfășurate de Sfin]ii TreiIerahi, subliniind faptul că pilda vie]ii șitrăirii lor trebuie urmată de către fiecareviitor slujitor al Sfântului Altar, dar șide către fiecare credincios al BisericiiMântuitorului Hristos. În finalul cuvân-tului, Preasfin]ia Sa și-a exprimataprecierea pentru dascălii, studen]ii șielevii școlilor teologice arădene, undeaceștia se formează pentru mai bineleBisercii Ortodoxe din această parte de]ară.În diminea]a zilei de 30 ianuarie afost săvârșită Sfânta și DumnezeiascaLiturghie de către Înaltpreasfin]itulPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, în Catedrala Veche dinArad, soborul părin]ilor slujitori fiindformat din părin]ii profesori care oste-nesc la cele două școli teologice ară-dene: Facultatea de Teologie Ortodoxăși Seminarul Teologic, răspunsurileliturgice fiind oferite de corurile reunitea studen]ilor și elevilor seminariști, subconducerea Pr. Lect. Dr. Tiberiu Arde-lean, Conf. Dr. Mircea Buta, Prof.Marius-Martin Lăscoiu și Prof. BugyiȘtefan-Adrian, dascălii de muzică aicelor două institu]ii de învă]ământ teo-logic.În cuvântul de învă]ătură rostit încadrul Dumnezeieștii Liturghii, Înalt-preasfin]itul Părinte Arhiepiscop Dr.Timotei Seviciu a eviden]iat câtevaaspecte relevante din via]a Sfin]ilorTrei Ierarhi, virtu]ile lor creândimbolduri spre un permanent urcuș

duhovnicesc a fiecărui credincios alBisericii Mântuitorului Hristos, dar maiales pentru viitorii slujitori ai SfintelorAltare.La finalul Dumnezeieștii Liturghiia fost hirotesit întru Iconom StavroforPărintele Lect. Dr. Tiberiu Ardelean șiîntru Arhidiacon, Diaconul Prof. Călin-Dan Teuca, Directorul SeminaruluiTeologic din Arad și mai apoi a fostsăvârșit Parastasul pentru dascălii,ostenitorii și absolven]ii școlilor teo-logice arădene, adormi]i în Domnul.După aceasta, corurile reunite alecelor două școli teologice arădene auintonat două piese corale adecvateacestei sărbători, între ele fiind interca-late lecturi din operele Sfin]ilor Treimari Ierarhi interpretate de elevi sem-inariști.La această manifestare din Cate-drala Veche arădeană a fost prezentă șid-na Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, Rec-torul Universită]ii „Aurel Vlaicu” dinArad, în cadrul căreia func]ioneazăFacultatea de Teologie Ortodoxă, însemn de apreciere pentru tot aportul pecare teologia arădeană și-l aduce laprestigiul Universită]ii de stat arădene.La sfârșitul slujbei de hram Părin-tele Prof. Dr. Cristinel Ioja a mul]umitierarhului arădean și d-nei Rector aUniversită]ii „Aurel Vlaicu” pentruprezen]a la această manifestare spiritu-al-academică și pentru sprijinul con-stant pe care cei doi îl oferă școlilorteologice arădene, precum și credin-cioșilor prezen]i în Biserică, amintinddinamica în care se afirmă cele douăinstitu]ii de învă]ământ teologic, înașteptarea în anul viitor a manifestărilordedicate împlinirii celor 200 de ani deînvă]ământ teologic la Arad.Înaltpreasfin]itul Părinte Arhiepis-cop Timotei a mul]umit părin]ilor pro-fesori slujitori la catedrele celor douăinstitu]ii de învă]ământ teologic pentrutot efortul pe care îl depun la formareaviitorilor slujitori ai Sfintelor Altare,mul]umind pe această cale și Preas-fin]itului Părinte Episcop Dr. LucianMic al Caransebeșului, care l-a delegatla această sărbătoare a învă]ământuluiteologic pe Părintele Arhimandrit Lect.Dr. Casian Rușet, consilier în cadrulEpiscopiei Caransebeșului, întrucâttinerii din această eparhie ser pregătescpentru slujirea preo]iei la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad. ui teo-logic superior.După sfârșitul DumnezeieștiiLiturghii în Catedrala Veche arădeană,în clădirea școlilor teologice arădene, înprezen]a cadrelor didactice de la celedouă institu]ii de învă]ământ a fostlansat Anuarul pe anul 2020, pe careFacultatea de Teologie Ortodoxă dinArad îl editează în fiecare an. (Pr. Conf.Dr. Lucian Farcașiu)PrezenLă chiriarhală la Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn Duminica a 32-a după Rusalii,31 ianuarie 2021, Chiriarhul arădean,Înaltpreasfin]itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participat laSfânta și Dumnezeiasca Liturghiesăvârșită de către un sobor de preo]i șidiaconi în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad.La momentul rânduit, Chiriarhularădean a vorbit în cuvântul de învă]ă-tură despre ,,Casa sufletului” (pe bazacitirilor scripturistice ale duminicii: ITim. 4; Luca 19) care trebuie refăcutăîn urma stricăciunii pricinuite de păcat,iar aceasta prin primirea Mântuitoruluiîn ea, așa cum consemnează Evanghe-lia zilei privind pe Zaheu vameșul.În]elegem din aceasta că DumnezeuÎnsuși găsește pe cel ce-L caută. Icoanade pe frontispiciul catedralei înfă]ișeazăSfânta Treime la stejarul din Mamvri,amintind ca Dumnezeu cercetează pe

cei ce nutresc credin]a în ajutorul Său,ca de pildă Avraam și Sara. În felulacesta creștinul este îndemnat arăspunde prin fapta bună harului ceresccare îl întărește în lucrarea binelui.Apostolul zilei îndeamnă, la fel, laîmplinirea îndatoririlor ce revin creșt-inului în slujirea pe care o împlinește,a îndemnat Înaltpreasfin]ia Sa.La finalul Sfintei Liturghii, înprezen]a Înaltpreasfin]itului PărinteTimotei, Părintele Simion Mladin,mare eclesiarh și administrator al cate-dralei, l-a prezentat credincioșilor penoul diacon, Daniel Cociuba, hirotonitpe seama Catedralei Arhiepiscopaledin Arad. (Protos. Dr. Iustin Popovici)
AGENDA PREASFINPITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Botezul Domnului sărbătoritla Catedrala Veche din AradÎn ziua praznicului Botezului Dom-nului, Preasfinţitul Părinte EmilianCrişanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului a săvârşit SfântaLiturghie şi Slujba de sfinţire a apei laCatedrala Veche din Arad.Cuvântul de învăţătură al Ierarhu-lui a fost: Botezul Domnului – arătareaiubirii Preasfintei Treimi,,Praznicul Botezului Domnului(Boboteaza) numit și DumnezeiascaArătare sau Epifanie ne amintește defaptul că Mântuitorul nostru Iisus Hris-tos înainte de a începe propovăduireaEvangheliei a mers la râul Iordan undea fost Botezat de către Sfântul IoanBotezătorul, Proorocul și Înainte-mergătorul Domnului. To]i cei patruevangheliști relatează despre BotezulDomnului.Sfântul Ioan săvârșea un botez sprepocăin]ă, ca stare pregătitoare pentruprimirea iertării păcatelor, după cumreiese din cuvintele rostite de el, în carecaracterizează și botezul pe care-L vapractica Domnul Hristos, precum șimisiunea Lui în lume: „Eu unul văbotez cu apă spre pocăinPă, dar Cel cevine după mine este mai puternic decâtmine; Lui nu sunt vrednic să-I ducîncălPămintea. Acesta vă va boteza cuDuh Sfânt și cu foc. El are lopata înmână și va curăPi aria Sa și va adunagrâul în jitniPă, iar pleava o va arde cufoc nestins” (Matei 3, 11-12).Domnul Iisus Hristos primeșteBotezul pocăin]ei nu pentru Sine, cipentru păcatele tuturor oamenilor, alelumii întregi. De aceea, Sfântul Ioanspune: „Iată Mielul lui Dumnezeu Careridică păcatele oamenilor” (Ioan 1,29), adică păcatul neascultării oame-nilor de Dumnezeu, din care derivătoate celelalte păcate. El acceptă prim-irea Botezului lui Ioan pentru a „împli-ni toată dreptatea”, la vârsta de 30 deani, o vârstă matură, pentru a avea cred-ibilitate când Își începe activitateamesianică.La Botezul Domnului s-au deschiscerurile și un glas s-a auzit din cerzicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubitîntru Care am binevoit… ar DuhulSfânt, în chip de porumbel, a coborâtpeste Iisus pe când ieșea din apele Ior-danului”.Această deschidere a cerurilor șiarătarea Sfintei Treimi după săvârșireaBotezului lui Iisus în Iordan, constitu-ie temelia Botezului creștin în numelePreasfintei Treimi.Când Dumnezeu-Tatăl din Ceruri azis: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit,întru Care am binevoit”, El se referăatât la dumnezeirea veșnică a Fiului, câtși la umanitatea pe care a luat-o Fiulprin întrupare. Astfel, Sfânta TreimeSe descoperă ca Dumnezeul Iubiriinemărginite, pentru că prin umanitatea

lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,noi suntem înfia]i în iubirea lui Dum-nezeu-Tatăl și devenim fra]i întru Hris-tos, prin lucrarea Duhului Sfânt.Prin Taina Botezului pe care amprimit-o în copilărie ni s-a dăruitînfierea și învierea ca început al vie]iiveșnice încă din via]a noastră pămân-tească. Sfânta Biserică ne pregăteșteaici pe pământ pentru intrarea înÎmpără]ia lui Dumnezeu, Împără]iecare se află în noi, după cum ne spuneMântuitorul Hristos: „ÎmpărăPia luiDumnezeu este înlăuntrul vostru”(Luca 17,21), iar El ne îndeamnă săne pocăim, să ne îndreptăm prin har,credin]ă și fapte bune.Venind Domnul Hristos să SeBoteze în Iordan, ne spun cântările bis-ericești de azi, că „s-au sfin]it toateapele” și apa Iordanului. De aceea șinoi sfin]im apa astăzi, în numele și cuputerea Sfintei Treimi, și Agheasmaaceasta primește puteri sfin]itoare.Așadar cei care primesc AgheasmaMare „se sfinPesc gustând din ea” și opăstrează tot anul, bând în fiecarediminea]ă pe nemâncate, timp de optzile până la Odovania PrazniculuiBotezului Domnului și apoi când rân-duiește preotul duhovnic al fiecăruicredincios.Observăm cu to]ii cât de ușor Seoferă Dumnezeu nouă: în apă, înpâine, în vin, în undelemn...Să ne împărtășim cu Dumnezeu,din darurile Lui, din iubirea Lui, pentrua primi puterea de a ne face fii ai luiDumnezeu. Să avem credin]a că prim-ind Apa sfinPită, Dumnezeu ne dă put-erea să luptăm mai eficient cu păcatul,boala, suferin]a și ispitele ce vin asupranoastră.Să ne lăsăm sfin]i]i de Dumnezeu șisă sfin]im prin Agheasma Mare, casa,gospodăria, locul de muncă și activ-ită]ile ce le săvârșim, pentru a sim]iprezen]a și lucrarea lui Dumnezeu învia]a noastră.”, a fost cuvântul și a fostpărintescul îndemn al Preasfin]ituluiEmilian Crișanul, în ziua mareluipraznic al Botezului Domnului (sursa:glasulcetatii.ro).Slujire Arhierească la prăznuirea Soborului Sf. Ioan Botezătorul, în Catedrala Veche din AradÎn ziua prăznuirii Soborului Sfân-tului Ioan Botezătorul, 7 ianuarie 2021,Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ara-dului a săvârşit Sfânta Liturghie şi Sluj-ba de sfinţire a apei la Catedrala Vechedin Arad.Preasfin]itul Emilian Crișanul încuvânt de învă]ătură a vorbit despre:Sfântul Ioan Botezătorul – glasul luiDumnezeu către noi,,Sfânta noastră Biserică a rânduitca după Praznicul Botezului Domnu-
lui să îl sărbătorim în mod deosebit peacela care L-a botezat pe Iisus Hristosîn râul Iordan, adică pe Sfântul Proroc
Ioan Botezătorul.Din apelativele pe care le-a prim-it Sfântul Ioan în]elegem că el afost Proroc, Înaintemergătorul Dom-nului Hristos și Botezătorul Lui, iarSfin]ii Evangheliști arată ce cuvinteși fapte îl caracterizează în cele treiipostaze.Cea mai interesantă descriere aSfântului Ioan Botezătorul o face Sfân-tul Ioan Evanghelistul: „Fost-a om
trimis de la Dumnezeu, numele lui era
Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca
să mărturisească despre Lumină, ca
toPi să creadă prin el. Nu era el Lumi-
na, ci ca să mărturisească despre
Lumină. Cuvântul era Lumina cea ade-
vărată, Care luminează pe tot omul
care vine în lume” (Ioan 1,6-9).Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Pe Sfântul Ioan Botezătorul îl vomvedea întotdeauna deasupra omeniriiun cot, după cum spune MântuitorulIisus Hristos. Sfântul Ioan este oexcep]ie absolută. El a reușit de faptpentru că tot ce a avut el, tot ce a fost el,nu era de la el, era de la Dumnezeu. Totomul vine în lume cu un rost de laDumnezeu; întrebarea este însă cât îșiîmplinește fiecare rostul lui dumnezei-esc, pe care vine în existen]ă?!„A fost cuvântul lui Dumnezeucătre Ioan” (Luca 3,2), ca să iasă dinpustie și să meargă în împrejurimileIordanului pentru a „propovăduibotezul pocăinPei, spre iertareapăcatelor”.Era în vremea aceea în \ara Sfân-tă o mișcare religioasă cum nu mai fus-ese de mult timp. Se ridicase un ascetcare își făcuse repede un nume mare,devenind cunoscut, ascultat, urmat șichiar temut. Era Sfântul Ioan, o per-sonalitate extraordinară, postitor renu-mit, vorbitor cu har, de o intransigen]ătemută și nu știa ce-i compromisul. Eracunoscut pentru austeritatea lui; sehrănea numai cu ceea ce găsea înpustie. Oamenii veneau să-l vadă, darși să-i asculte cuvântul, după care selăsau boteza]i. Practica un fel debotez, un botez al pocăinPei, oarecumnou în tradi]ia și în practica VechiuluiTestament. Sfântul Ioan avea învă]ătu-ra lui, însă Sfin]ii Evangheliști s-auocupat mai mult de învă]ătura Mântu-itorului Iisus Hristos, de aceea au notatdin predica Sfântului Ioan doaresen]ialul.Din textele Sfintei Evangheliiaflăm că era un bun vorbitor și căveneau să-l asculte tot felul de cate-gorii sociale de oameni: vameși, mili-tari, poate solda]i romani, cărturari șifarisei. Veneau să-l întrebe ce să facă,cum să se comporte în familie, în activ-ită]ile lor, iar el le spunea tuturor: NuavePi nimic altceva de făcut decât să văpocăiPi, să vă lepădaPi de lucrurile rele,să rămânePi fiecare în slujba pe care oavePi. Sfântul Ioan nu a fost antisocial.Propovăduia o societate așezată pebaze morale, pe baze cinstite, în care săguverneze onestitatea, dreptatea, dato-ria. Gândindu-ne la societatea în caretrăim astăzi, cred ca avem nevoie deun nou Sfânt Ioan Botezătorul. Însă îlavem în Sfânta Scriptură, în pilda vie]iilui și strigă în toate bisericile și înconștiin]a noastră: „PocăiPi-vă că s-aapropiat ÎmpărăPia Cerurilor”.Dar cine îl ascultă? Mul]i își acop-eră urechile și ochii! Unii rătăcesc pringrupări religioase și case de adunare.Al]ii au uitat de Taina Botezului prim-it și de Biserica întemeiată de DomnulIisus Hristos.Astfel, măcar noi cei care trecempragul Casei lui Dumnezeu, să urmămîndemnurile Sfântului Ioan Botezătorulși să devenim mărturisitori adevăra]iai lui Hristos pe malurile Mureșului,ale Oltului, ale Crișului ș.a., în pămân-tul secetos al ]ării noastre, care arenevoie de Apă vie, de har, dragoste șisfin]ire. Tuturor celor care purta]inumele Sfântului Ioan Botezătorul,sănătate și părintești binecuvântări. Lamul]i ani!”, a spus Preasfin]itul PărinteEmilian Crișanul în cuvântul de învă]ă-tură astăzi așezat la sufletele credin-cioșilor arădeni (sursa: glasulc-etatii.ro).Liturghie Arhierească la Catedrala Arhiepiscopalădin AradDuminică, 10 ianuarie 2021, Preas-finţitul Părinte Emilian Crişanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului asăvârşit Sfânta Liturghie în CatedralaArhiepiscopală din Arad, înconjurat deun sobor de preo]i și diaconi.

Cuvântul de învă]ătură al Ierarhu-lui a fost despre: Omul între lumină șiîntuneric,,Duminica după Botezul Domnu-lui încheie perioada SfintelorSărbători și evenimente care s-aupetrecut în istorie prin dragostea luiDumnezeu descoperită lumii. Sărbă-toarea este un timp al lui Dumnezeu,de altfel tot timpul este al Lui. Impor-tant este dacă după timpul acesta sfin]itne aflăm un pic mai frumoși, mai buni,mai luminoși, mai ferici]i și dacă avemsentimentul plinătă]ii de sens în via]anoastră. Evanghelia Duminicii dupăBotezul Domnului (Matei 4, 12-17)are bogate semnifica]ii duhovniceștifolositoare pentru via]a creștină șiîn]elegerea credin]ei propovăduite deMântuitorul nostru Iisus Hristos. Neatrag aten]ia în mod deosebit două ver-sete: „Poporul care stătea în întuner-ic a văzut lumină mare și celor ceședeau în latura și în umbra morPiilumină le-a răsărit” și cuvintele deînceput ale propovăduirii Domnului:„PocăiPi-vă că s-a apropiat ÎmpărăPiacerurilor”.Astfel, vedem legătura dintre lumi-na Botezului Domnului Hristos șilumina Evangheliei Sale când Elcheamă la pocăin]ă mai întâi pepoporul evreu care „stătea în întuner-ic”, adică în necunoașterea deplinătă]iirevela]iei divine, dar și popoarelepăgâne care „ședeau în latura și înumbra morPii”, adică nu-l cunoșteau șinu-l mărturiseau pe singurul Dum-nezeu adevărat, Făcătorul cerului și alpământului.Lumina cea mare este plinătatearevela]iei prin Iisus Hristos. Latura șiumbra morPii înseamnă starea de con-fuzie religioasă și morală a lumiipăgâne politeiste.Atât Nașterea Domnului, cât șiBotezul Domnului ne descoperăapropierea Împără]iei lui Dumnezeude oameni. Împără]ia lui Dumnezeueste via]a sau comuniunea de iubire aPreasfintei Treimi împărtășită înger-ilor și oamenilor.Cu siguran]ă ne gândim destul derar la importan]a luminii în via]a noas-tră și în lumea înconjurătoare, datorităfaptului că ne-am născut și am crescutvăzând și ni se pare totul firesc. Numaicei care au fost o vreme nevăzători(orbi) apreciază mai des sim]ul vederiiși lumina soarelui.Lumina este darul lui Dumnezeupentru lume și om, pentru că ElÎnsuși este Lumină: „Dumnezeu estelumină și nici un întuneric nu esteîntru El” (I Ioan 1,5). „Dumnezeueste ‹‹Părintele luminilor››” (Iacov1, 17). Omul în toată splendoarea luipoate deveni purtător de lumină, fiual Luminii și lumină pentru semeni,după cum poate deveni și întuneric,fiul al întunericului, al păcatului.Purtător de lumină și fiu al Luminii,omul ajunge prin Taina Botezului:„Botezatu-te-ai, luminatu-te-ai,sfinPitu-te-ai, spălatu-te-ai, în numeleTatălui și al Fiului și al SfântuluiDuh, acum și pururea și în veciivecilor amin”, și apoi prin TainaPocăin]ei. Trebuie să fim conștien]ică darurile Botezului sunt posibileprin biruin]a învierii asupra mor]ii șia luminii asupra întunericului, adusede Hristos Mântuitorul lumii.Sfântul Ioan Evanghelistul așternemultă lumină în sufletele noastre pentrua în]elege misiunea Fiului lui Dumnezeupe pământ și lucrarea Lui în oameni. Șispune: „Întru El (Hristos) era viaPa șiviaPa era lumina oamenilor. Și luminaluminează în întuneric și întunericul nua cuprins-o” (Ioan 1, 4-5).Însă, omul nu se împărtășeștedin Hristos-Lumina lumii și atât, ci eltrebuie să devină la rându-i lumină

pentru lume: „Așa să lumineze lumi-na voastră înaintea oamenilor, așaîncât să vadă faptele voastre cele buneși să slăvească pe Tatăl vostru Cel dinCeruri” (Matei 5,16). „Voi suntePilumina lumii” (Matei 5, 14) a spusDomnul Hristos ucenicilor Săi șiurmașilor acestora. Dacă noi suntem„lumina lumii”, de ce să umblăm înîntuneric?Am putea fi „Lumina lină” din„Lumină lină”, după cum și poetul IoanAlexandru a surprins foarte frumos înversuri Lumina care luminează lumea.În limbajul teologico-duhovnicescobservăm că omul are pe lângă ved-erea ochilor trupești și vederea ochilorsufletești, ochii min]ii care au rolul vederii dincolo de cele văzute și aîn]elegerii celor neîn]elese în mod obiș-nuit.Sfin]ii Bisericii noastre au depășitaceste obstacole și au devenit purtătoride lumină și fii ai Luminii, trăsături cese văd din aureolele pe care le poartă înicoane și din Sfintele lor Moaște. Nea-mul nostru românesc are prin mila luiDumnezeu mul]i sfin]i (mucenici,cuvioși, ierarhi, mărturisitori, voievozi),care luminează poporul în pelerinajulsău către Împără]ia Luminii.De-a lungul veacurilor, Biserica achemat umanitatea pentru a primi lumi-na lui Dumnezeu prin participarea laSfânta Liturghie, unde se împărtășeșteHristos-Lumina lumii. Aceasta, fiindcătrupul și sângele Său luminează pe om,după cum ne spune și Sfântul SimeonMetafrastul în rugăciunea de mul]u-mire care se citește după primirea Sfin-telor Taine: „Plinătatea celor cincisimPuri mi-o luminează”, mărturisind lafinalul Sfintei Liturghii cu to]ii: „Amvăzut Lumina cea adevărată, am prim-it Duhul cel ceresc”.Lumina cea adevărată este IisusHristos, care este „Calea, Adevărul șiViaPa” (Ioan, 14,6). Dacă drumul nos-tru este luminat de harul DuhuluiSfânt, vom cunoaște Adevărul spredobândirea vie]ii veșnice.Ne întrebăm dacă acum noi sun-tem în lumină? În sufletul nostru, învia]a noastră a pătruns lumina lui Hris-tos?Copiii sunt lumina și bucuriapărin]ilor, iar părin]ii sunt lumina șisperan]a copiilor. Și ce frumos nevedem cu to]ii în noaptea Învieriirisipind întunericul dinafară culuminile din mâinile noastre, iar unii leașează și pe mormintele celor dragi.Mergem către Înviere!Mul]umim lui Dumnezeu că într-o lume cu multe umbre și cu multîntuneric, mai avem „lumini” care neluminează și ne îmbogă]esc via]a.”, aspus astăzi, în Duminica după BotezulDomnului, Preasfin]itul Părinte Emil-ian Crișanul, la Catedrala Arhiepisco-pală din Arad (sursa: glasulcetatii.ro).Liturghie Arhierească și hirotonie întru diacon la Catedrala Veche din AradÎn Duminica a 29-a după Rusalii,Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ara-dului a săvârşit Sfânta Liturghie înCatedrala Veche din Arad, înconjuratde un sobor de preo]i și diaconi. Încadrul slujbei Ierarhul a hirotonit întrudiacon pe tânărul Daniel-Gelu Cociu-ba, pe seama Catedralei Arhiepisco-pale din Arad.Cuvântul Ierarhului: ,,Am săvâ-rșit astăzi Sfânta Liturghie ca mul]u-mire adusă lui Dumnezeu pentru totceea ce ne-a dăruit în via]a aceastapământească și având în vedere cătocmai am ascultat un fragment dinEvanghelia de la Luca 17, în care nise istorisește cum Mântuitorul IisusHristos a vindecat zece leproși, sigurcă ne gândim în primul rând la recu-

noștin]a celui care s-a întors la Dum-nezeu și I-a mul]umit.Ne gândim la boală, la vindecare,la credin]ă, mul]umire și recunoștin]ă.Astăzi îl avem ca exemplu pe acellepros care și el a dat ascultare împre-ună cu ceilal]i și a mers să se aratepreo]ilor, însă văzându-se vindecat s-a întors să mul]umească, să își araterecunoștin]a.Mântuitorul nu i-a vindecat pe locașa cum a făcut cu al]i bolnavi, arătân-du-ne pe de o parte smerenia Lui șirespectarea Legii Vechi, iar pe de altăparte respectul fa]ă de libertatea omu-lui de a-și arăta sau nu recunoștin]afa]ă de Dumnezeu și fa]ă de bine-făcătorii săi. Preo]ii Vechiului Testa-ment erau cei care apreciau, dădeauverdictul vindecării de această boală,hotărând totodată reintegrarea aces-tora în comunitatea din care fuseserăexcluși în momentul îmbolnăvirii.Lepra era o boală molipsitoare, iar înacea vreme multă lume se îmbol-năvise. Se transmitea foarte ușor, așacum și astăzi vedem că virusul SARSCoV-2 se transmite, multe persoaneajungând să fie în izolare, să suferesau chiar să moară.Mântuitorul, trimi]ându-i pe ceizece leproși la preo]i a vrut și să vadăascultarea și credin]a lor. Și ei s-audus și s-au vindecat, dorindu-și să fiereintegra]i în societate. Unul dintre eise întoarce la Mântuitorul, Îl caută,cade în genunchi și dă slavă lui Dum-nezeu pentru faptul că a fost vindecat.În acel moment, Mântuitorul îi spune:,,Ridică-te și du-te! Credin]a ta te-amântuit!”, arătând prin aceasta că nueste suficientă credin]a dacă ea nueste înso]ită și de recunoștin]ă șidragoste. Pentru că a crede pare unlucru ușor și la îndemâna tuturor, dara avea și dragoste, pentru a intra încomuniune cu Cel în care crezi esteun efort suplimentar. De aceea dintrecei zece doar unul s-a mântuit. To]izece au crezut în Mântuitorul, în put-erea Lui, dar doar unul s-a mântuit:acela care s-a întors la Dumnezeu și aintrat în comuniune cu El și a fostrecunoscător fa]ă de bunătatea Celuicare l-a vindecat.Așa se întâmplă și astăzi cândfoarte multe persoane cred în Dum-nezeu, dar stau departe de toate celeale Bisericii, considerând că le estesuficientă doar credin]a.Evanghelia de astăzi ne arată că ocredin]ă în]eleasă doar ca filosofie devia]ă nu ne mântuiește. A crede înDumnezeu înseamnă a veni către El,a veni în Casa Lui, a fi în comuniunecu ceilal]i și a trăi în comuniune dedragoste și bunătate fa]ă de Dum-nezeu și fa]ă de semeni. Nerecunoșt-in]a fa]ă de Dumnezeu ne dezuman-izează, ne izolează, ne face egoiști.Recunoștin]a fa]ă de Dumnezeu șifa]ă de binefăcătorii noștri ne îndum-nezeiește. Să fim cu luare aminte și săne întrebăm adesea cât reușim să fimde buni și recunoscători, având, de cenu, în lumina conștiin]ei, în via]a de zicu zi, acea parabolă a scriitorului rusIvan Turgheniev în care Dumnezeuchemând toate virtu]ile la masă vedecă bunătatea și recunoștin]a, deșistăteau una lângă cealaltă nu vorbeau.Întrebate fiind de ce nu vorbesc unacu cealaltă au răspuns ,,pentru că nune cunoaștem, nu ne-am întâlnitniciodată!”.Să ne ajute Dumnezeu, să nelumineze să reușim a fi recunoscă-tori, pentru a ne înso]i credin]a cudragostea fa]ă de oameni, iar în oglin-da vie]ii noastre să putem vedea bună-tatea și recunoștin]a vorbind frumosdespre trecerea noastră pe acestpământ.”, a spus Preasfin]itul PărinteEmilian în cuvântul de învă]ătură ros-

tit astăzi la Catedrala Veche dinCetatea Aradului (sursa: glasulc-etatii.ro).Pomenirea Sf. Cuv. MaximMărturisitorul, ocrotitorulParaclisului FacultăLii deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din AradÎn ziua de 21 ianuarie îl prăznuimpe Sfântul Maxim Mărturisitorul,ocrotitorul Paraclisului Facultăţii, (dincurtea Facultăţii de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din Arad) ală-turi de Sfântul Mare Mucenic Mina.Ziua aceasta este așadar ziua hramu-lui Paraclisului studenţilor, unde aceş-tia se pregătesc duhovniceşte pentruslujirea preoţiei.Şi în anul acesta,Sfântul Maxim Mărturisitorul a fostcinstit cu o rânduială deosebită, aşacum de altfel se cuvine să fie cinstitocrotitorul unui locaş sfânt deînchinare şi rugăciune.Astfel, în seara de ajun aPrăznuirii Sf. Maxim, a fost săvârşităslujba Vecerniei cu Litie, urmată deUtrenia Sfântului. Rânduiala Priveg-herii a fost încununată de slujireaPreasfin]itului Părinte Dr. EmilianCrișanul, Episcop Vicar al Arhiepis-copiei Aradului și cadru didactic alFacultă]ii noastre. Preasfin]ia Sa a fostîntâmpinat în curtea aşezământuluiteologic de către soborul părinţilorprofesori slujitori la acest Paraclis, înfrunte cu părintele arhimandrit conf.univ. dr. Teofan Mada, exarhul mănă-stirilor din Arhiepiscopia Aradului șicadru didactic al Facultă]ii de Teolo-gie din Arad. La sfârșitul Vecerniei cuLitie, Preasfin]itul Părinte EpiscopEmilian le-a vorbit celor din biserică,într-o prezentare cuprinzătoare desprevia]a și teologia Sfântului MaximMărturisitorul, subliniind actualitateagândirii sale teologice pentru noi, cureferire specială la lucrarea îndum-nezeirii după har sau a sfin]irii vie]iinoastre personale prin participarea lavia]a sacramentală a Bisericii și prinîmpărtășirea de lucrarea SfintelorTaine. De asemenea, Preasfin]ia Sa asubliniat faptul că trebuie și noi săfim mărturisitori ai adevărului Orto-doxiei căreia îi apar]inem nu printr-undiscurs agresiv, ci prin exemplul vie]iinoastre personale. A urmat săvârșireaslujbei Utreniei.În diminea]a zilei prăznuirii Sfân-tului Maxim Mărturisitorul a fostsăvârșit Acatistul Sfântului, urmat deSfânta Liturghie, care a fost slujită depărin]ii profesori slujitori ai Para-clisului, la care s-au adăugat și al]ipărin]i, doctoranzi și absolveni]i aiacestei institu]ii de învă]ământ teo-logic. Cuvântul de învă]ătură încadrul Dumnezeieștii Liturghii a fostrostit de către Părintele Conf. Univ.Dr. Lucian Farcașiu, care s-a referit laSf. Maxim Mărturisitorul ca teolog,mărturisitor și martir al Bisericii creș-tine și la viziunea sa asupra Dum-nezeiștii Liturghii, așa cum sedesprinde aceasta din lucrarea sa,Mistagogia.La sfârşitul Sfintei Liturghii aufost binecuvântate prinoasele aduseîn cinstea Sfântului Maxim Mărtur-isitorul şi de asemenea, a fostsăvârşită o panihidă pentru profesoriiFacultăţii şi ctitorii sfântului locaş,adormiţi în Domnul.Suntem încredinţaţi de faptul căSfântul Maxim Mărturisitorul aduceprin rugăciunile sale înaintea tronu-lui lui Dumnezeu, un prisos de har şibinecuvânatre pentru Facultateanoastră, pentru studenţii ei şi pentrutoţi ostenitorii care-i cer sprijinul şimijlocirea. (Pr. Conf. Dr. LucianFarcaşiu) Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Liturghie Arhierească și Te Deum, la 162 de ani de laUnirea Principatelor Române,în Cetatea AraduluiÎn Duminica a 31-a după Rusalii,24 ianuarie 2021, Preasfin]itul PărinteEmilian Crișanul a săvârșit SfântaLiturghie în biserica cu hramul,,Adormirea Maicii Domnului”, a Paro-hiei Arad-Centru, împreună cu unsobor de preo]i și diaconi. La finalul slujbei, Ierarhul a ofici-at slujba de Te Deum, la 162 de ani dela Unirea Principatelor Române,ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pen-tru realizarea acestui act fundamentaldin istoria noastră naţională, la careBiserica Ortodoxă Română a contribuitîn mod semnificativ.Cuvântul Ierarhului:Să vedem prin credinLădincolo de aparenLe,,Evanghelia Duminicii a 31-adupă Rusalii (Luca 18,35-43) relateazăvindecarea unui orb de către Mântu-itorul Iisus Hristos, în apropiere decetatea Ierihonului, punând în eviden]ăiubirea milostivă fa]ă de oameni aDomnului Hristos și credin]a puternicăa orbului care I-a cerut să-l vindece.Pericopa evanghelică este scurtă,simplă, dar folositoare și pilduitoarepentru noi. Când a auzit orbul că vineHristos, despre Care aflase că săvârșisemulte minuni, a început să strige dintoată fiin]a: „Iisuse Fiul lui David, fie-Oi milă de mine”. Ceilal]i însă îl certausă tacă, pentru că făcea tulburare. Darel striga și mai tare, neluând în seamăpe cei care doreau să-l oprească. Dom-nul, însă, l-a auzit pe orb și „a poruncitsă-l aducă la El”. Și l-a întrebat: „Cevoiești să-Pi fac? Iar el a zis: Doamne,să văd!”. „Vezi! CredinPa ta te-a mân-tuit.”Observăm cu to]ii că orbul, care nuvedea nimic, L-a văzut, totuși, și L-acunoscut pe Dumnezeu. Pe El, pe Carecei care aveau ochi să-L vadă nu L-auvăzut. Orbul a văzut la Domnul Hris-tos ceea ce cona]ionalii lui n-au putut săvadă. A cunoscut că avea de-a face cuDumnezeu, de aceea striga: „IisuseFiul lui David…”. Pentru că auzise căMesia avea să se nască din neamulaceluia. Orbul „Îl vede” pe Dumnezeu,iar ceilal]i, din preajma lui, ce fac?Caută să-l aducă la tăcere, voiau să-iînchidă gura, doreau să pună capătentuziasmului și credin]ei lui puternicepe care, de altfel, Domnul Hristos aveasă o aprecieze: „CredinPa ta te-a mân-tuit”.În lumea orbului, Iisus era Dum-nezeu adevărat și de aceea nu se lasăintimidat de convingerile celor din jurulsău, care căutau să-l aducă și pe elîn „lumea” lor, orbindu-l și mai rău.Evanghelia este actuală și în zilelenoastre, într-o lume, care, vrea sau nu,caută parcă să ne „închidă” și nouă, demulte ori, și ochii și gura; să ne închidăurechile de la ascultarea cuvântului luiDumnezeu, secularizându-ne. Mântu-itorul Iisus Hristos vorbește în modsimbolic că ochiul este cuvântulEvangheliei, care luminează pe totomul. Dacă ochiul tău este sănătos,tot trupul tău va fi plin de lumină.Dumnezeu a dat omului la zidire oconștiin]ă, aceasta fiind o proprietatespirituală pe care numai omul o areprintre toate fiin]ele vii. Această conști-in]ă e o putere vie, e o călăuză, pentruca omul să fie povă]uit, îndrumat pecalea cea luminoasă și adevărată cătreDumnezeu.Însă suntem provoca]i tot mai multsă trăim potrivit vremurilor noastretrecătoare, nu punând atât de mult pre]pe învă]ătura Evangheliei, a Bisericii șiascultarea de Dumnezeu, ci trăindu-ne via]a așa, la întâmplare, cum vor

unele persoane, grupări sociale șiminorită]i diverse. Ni se recomandă săne distanPăm de Biserică și Dumnezeu,ca și când ne-ar contamina cu viruși!Această experien]ă a trăit-o și orbul dinEvanghelia de astăzi. Să nu uităm căorbul a primit darul vederii prin cred-in]ă de la Fiul lui Dumnezeu. Lumeanu poate să ne dea ceea ce Dumnezeune dăruiește: via]ă, lumină, adevăr,bucurie și dragoste nemărginită.Să cerem cu credin]ă puternică luiDumnezeu ca să vedem, să în]elegemși să cunoaștem. Să nu ne lăsăm tenta]i,intimida]i și convinși de cei care neînva]ă greșit, de cei care propovăduiesccredin]e și închinări străine de Dum-nezeul Cel adevărat, de cei care spunminciuni și înșeală lumea în diferitechipuri.Domnul nostru Iisus Hristoseste „Calea, Adevărul și ViaPa”. „VoiaTatălui Meu este ca oricine vede peFiul și crede în El să aibă viaPăveșnică; și Eu îl voi învia în Ziua cea deApoi”. Să-L vedem pe Dumnezeu și să-Lprimim în via]a noastră, pentru că Eleste Izvorul vie]ii noastre.Fiindcă astăzi sărbătorim ZiuaUnirii Principatelor Române (24 ian-uarie 1859 – 24 ianuarie 2021), să nerugăm lui Dumnezeu pentru cei care auînfăptuit Unirea, iar noi cei de astăzi săcontribuim prin credin]ă și fapte bunela păstrarea și afirmarea unită]ii nea-mului românesc din ]ară și din afaragrani]elor României. Dumnezeu săbinecuvânteze poporul român cu via]ă,sănătate și darurile Sale cele bogate.” aspus Preasfin]itul Părinte EmilianCrișanul în cuvântul de învă]ătură(sursa: glasulcetatii.ro).
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Tinerii Parohiei Groșeni lasăniușChiar dacă sărbătorile de iarnă autrecut și nu ne-am putut bucura măcarde existen]a unui fulg de nea, iată, căacum la încheierea perioadei deprăznuire a Botezului Domnului,așternerea primului strat de zăpadă dinacest an a fost un moment de neuitatpentru tinerii din Parohia Groșeni, Pro-topopiatul Ineu.Aceștia, alături de preotul parohRadu Sas au format o adevărată pârtiede săniuș pe colina unde este amplasatăbiserica parohială.Veni]i de acasă cu săniu]ele înspate, glasurile lor au fost asemeneacopiilor care, cu mul]i ani înainte aufost consemna]i de poetul românGeorge Coșbuc în celebra s-a poezie„Iarna pe uli]ă”. Aceste clipe de neui-tat ale copilăriei trezesc în sufletelepărin]ilor dar și ale bunicilor amintiridin tinere]ea lor dragă, când majori-tatea timpului si-o petreceau la săniușdupă ce veneau de la școală. Totuși,bucuria tinerilor a fost prea mare, și deaceea au făcut promisiuni că se vorîntâlni și mâine pentru a crea amintiride neuitat. (Denis-Alexandru Roșu-Drăgan)Faptele dragostei în CetateaAraduluiVineri, 15 ianuarie 2021, de ziuamarelui poet Mihai Eminescu, dar și aZilei Culturii Na]ionale, cu binecu-vântarea Înaltpreasfin]itului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului șipurtarea de grijă a Preasfin]itului Emil-ian Crișanul și a Părintelui Vicar Glig-or Gheorghe, s-a săvârșit Slujba deSfin]ire a Creșei Nr. 8 apar]inătoare aDAS Arad, din Sânnicolau Mic.Aceasta a intrat într-un program dereabilitare, amenajare și înfrumuse]are,demers făcut de oameni din Arad cu

suflet larg și ini]iativă bună. Acestora s-au alăturat și unele Asocia]ii arădene,care vor să vină în sprijinul comunită]ii,Asocia]ia Via]a, Fapta Dragostei, Aso-cia]ia Cetatea Voluntarilor, Funda]iaAlber precum și firme din Arad ca:Prima Lighting și ARED-ARAD.Nădăjduim ca astfel de ac]iuni pen-tru cei mici, să dezvolte în aceștiasim]ământul culturii și al responsabil-ită]ii morale și religioase ce trebuieduse cu demnitate și trăire pe maideparte. (Pr. Valentin Săvușcă)Omagiu adus scriitorului IoanSlavici (18 ianuarie 1848-17august 1925),,Primește Doamne în cămăriledrep]ilor pe dreptul Ioan Slavici care atrecut prin via]ă cu rară în]elepciune șisupremă îngăduin]ă” Gala GalactionScriitorul Ioan Slavici a fost oma-giat la 173 de ani de la naștere. Slujbaparastasului în memoria lui Ioan Slavi-ci, a părin]ilor acestuia, Sava și Elena,a fost oficiată de pr. Petru Ursulescu laParohia Ortodoxă Română Arad-Pasaj(Podgoria), la ea au asistat credincioșiiparohiei. Părintele Petre Ursulescu esteșirian la origine, ca și marele scriitor.Cinstirea iluștrilor înaintași a fost o pre-ocupare constantă a slujitorilor și cred-incioșilor bisericii. Sfântul Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române a hotărât caanul 2021 să fie „Anul comemorativ alcelor adormi]i în Domnul; valoarealiturgică și culturală a cimitirelor”.În acest context a avut loc slujbaparastasului și a fost evocată personal-itatea scriitorului, jurnalistului, peda-gogului Ioan Slavici, membru core-spondent al Academiei Române. Oprezentare a operei și personalită]ii luiIoan Slavici a fost făcută de prof. Cris-tian Stoica de la Școala Profesională,,ASTRA”.Prin opera sa, acesta este așezat îngaleria marilor scriitori ai României.Opera sa zugrăvește imaginea satelordin jurul Aradului din secolele trecute.Pe acolo pe unde a trecut, a lăsat întot-deauna ceva în urma sa. La Viena undea mers la studii a legat o prietenietrainică cu Mihai Eminescu. Este print-re liderii tinerilor care hotărăsc să orga-nizeze o mare manifestare la mănă-stirea Putna cu ocazia împlinirii a patrusecole de existen]ă a ctitoriei voievo-dului Ștefan cel Mare.La Sibiu înfiin]ează ziarul Tribunaunde va fi coleg cu George Coșbuc. Șiastăzi pe frontispiciul ziarului este tre-cut numele șirianului Ioan Slavici.În București va lucra la ziarul,,Timpul” alături de I.L. Caragiale șiMihai Eminescu.Academia Română îl va numidirector al Institutul ,,Ioan Oteteleșanu”la Măgurele, pe care îl va conduce timpde 14 ani. Aici se apleacă mai multspre predare, Slavici va mărturisi maitârziu : ,,Eu m-am sim]it via]a meaîntreagă, mai presus de toate, dascăl”.Credem că cel mai bine vorbeștedespre opera sa chiar Slavici, care esteadus în fa]a tribunalului pentru un delictde opinie afirmă: ,,Domnul comisarregal nu e un om bătrân ca mine, ci etânăr, […], plin de vigoare. Nu e, cutoate acestea, în stare să ducă în spinaretoate căr]ile pe care le-am publicat înromânește, istorie, știin]ă, literature,drame”. Credem că și astăzi sunt vala-bile frumoasele cuvinte rostite laînmormântarea scriitorului de GalaGalaction: ,,Îl vedem deasupra noastră,mare în literatură, fruntaş al condeiului,premergător şi explorator al fru-museţilor graiului şi sufletului poporu-lui nostru. Îl vedem deasupra noastră,printre nouri şi culmi, care se numescEminescu, Alecsandri, Maiorescu,Coşbuc, Caragiale”.În veci pomenirea lor! (prof. StoicaCristian).

Sinaxă a stareLilor și stareLelorașezămintelor monahale dinArhiepiscopia AraduluiSinaxa mănăstirilor și schiturilordin Arhiepiscopia Aradului s-a ]inutjoi, 21 ianuarie 2021, la CentrulEparhial. Lucrările Sinaxei monahale aabordat teme duhovnicești, adminis-trative și liturgice.Cu binecuvântarea și implicareaÎnaltpreasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei și cu sprijinul și implicareaPreasfin]itului Părinte Episcop vicarEmilian Crișanul, via]a liturgic-admin-istrativă în cadrul comunită]ilor mona-hale din Arhiepiscopia Aradului s-adesfășurat în condi]ii normale, în anulatipic 2020. În genere, s-a apreciatactivitatea Părin]ilor stare]i și Maicilorstare]e pentru realizarea unei vie]ii litur-gice și duhovnicești continue. Parteacentrală a Sinaxei monahale a fost con-stituită de luările de cuvânt ale Înalt-preasfin]itului Părinte ArhiepiscopTimotei, care, în alocu]iunea, obser-va]iile și interven]iile sale, a sintetizat oserie de probleme și a făcut propunericoncrete pentru buna organizare amănăstirilor. Scopul propunerilorArhipăstorului arădean este realizareaunei vie]ii duhovnicești armonioase înașezămintele monahale, desfășurată curespect, dragoste de semeni și slujire alui Dumnezeu. În cadrul Sinaxei mon-ahale s-a dat citire „Actului de procla-mare a Anului omagial și comemora-tiv 2021”.Preacuviosul Părinte Protos-inghel Agapie Corbu, stare]ul Schit-ului „Bunavestire” din Almaș, aprezentat referatul despre „TainamorPii ca viaPă în perspectivă filo-logică, filozofică, biblică și filocal-ică”, iar Cuvioasa Maică TeodoraOpriș, stare]a Schitului „SfântaCuvioasă Parascheva” din BodrogulVechi, a prezentat referatul „ViaPamonahală și mila creștină”.Părin]ii stare]i și Maicile stare]e auprezentat un raport de activitate, dincare a rezultat că Sfintele Mănăstiri șiSchituri s-au preocupat în anul 2020 săsăvârșească sfintele slujbe în condi]iide siguran]ă pentru credincioșii peleri-ni, să respecte cu stricte]e normele deigienă și să nu depășească în nicio situ-a]ie limitele impuse de autorită]i.Mănăstirea „Sfântul Simeon Stâlp-nicul” din Arad-Gai și Schitul„Veșmântul Maicii Domnului” dinTămand-Ineu au sprijinit activită]ilesocial-filantropice derulate de SectorulSocial în contextul pandemiei COVID19. Sinaxa monahală s-a bucurat și deprezen]a Preaonora]ilor Părin]i Pro-topopi ai Protopopiatelor Arad, Lipo-va, Ineu și Sebiș, care au reliefat înluările lor de cuvânt buna colaborarecu Sfintele Mănăstiri și Schituri dincuprinsul Arhiepiscopiei Aradului(Arhim. Teofan Mada, exarh almănăstirilor). Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului întrunit în ședinLă, în prezenLaMitropolitului BanatuluiÎn ziua de vineri, 22 ianuarie a.c., însala de lectură a bibliotecii CentruluiEparhial, s-au desfășurat lucrările Con-siliului Eparhial al ArhiepiscopieiAradului.La invitaţia ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, la ședin]ă a fost prezent Înaltpreas-finţitul Părinte Ioan, MitropolitulBanatului, continuându-se astfel otradiţie existentă în Mitropolia Banat-ului.De asemenea, alături de cei doiÎnaltpreasfin]i]i Părin]i, la ședin]ă a fostprezent și Preasfin]itul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului.

În cadrul şedinţei ConsiliuluiEparhial pe ordinea de zi a fostprezentarea şi analizarea Rapoartelorasupra activităţii administrativ-bis-ericeşti, cultural- pastorale, econom-ice, de asistenţă social-filantropică șide patrimoniu și construc]ii bisericeștidin eparhie, în anul 2020. MembriiConsiliul Eparhial, împreună cu mem-brii Permanenţei Consiliului Eparhial şiPărinţii Protopopi au avut ca principalpunct pe ordinea de zi audierea,analizarea şi definitivarea RapoartelorGenerale ale Sectoarelor administraţieieparhiale, în vederea prezentării aces-tora spre ratificare Adunării Eparhiale.Astfel, părin]ii consilieri au prezen-tat Rapoartele generale privind activi-tatea desfășurată în anul 2020 în cadrulsectoarelor pe care le coordonează.Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropol-it Ioan în cuvântul său a apreciat înmod pozitiv toate activităţile desfăşu-rate în anul precedent sub Arhipăs-torirea şi îndrumarea Chiriarhului locu-lui şi a accentuat importanţaintensificării acţiunilor bisericeşti înviaţa credincioşilor printr-o bună con-lucrare între ostenitorii CentruluiEparhial şi preoţimea arădeană. Deasemenea, a apreciat în mod deosebitimplicarea preo]imii arădene în vre-mea stării de urgen]ă, prin oferirea deaparatură medicală, alimente, hranăcaldă, măști și alte produse persoanelorimplicate în lupta contra noului Coro-navirus. Părintele Mitropolit a dat câte-va îndrumări la problemele curentecare intră în competenţa acestui fordeliberativ eparhial.După aceasta, în paraclisul Cen-trului Eparhial, Preasfin]itul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, în prezen]aÎnaltpreasfin]i]ilor ierarhi, a părin]ilorconsilieri și a membrilor ConsiliuluiEparhial, a săvârșit o slujbă de mul]u-mire pentru darurile revărsate de Dum-nezeu asupra Înaltpreasfin]itului PărinteTimotei care în această zi își sărbă-torește ocrotitorul spiritual, pe SfântulApostol Timotei.Înaltpreasfin]itul Părinte Mitropol-it Ioan a rostit un cuvânt de felicitare laacest ceas aniversar pentru Chiriarhularădean.În încheiere ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop Timotei a mulţumit Părin-telui Mitropolit Ioan pentru participareala această ședin]ă și la slujba de mul]u-mire, și pentru toată purtarea de grijăfa]ă de Eparhia Aradului, precum șituturor membrilor Consiliului Eparhialpentru contribuţia adusă în ogorul Bis-ericii arădene în anul trecut, un an cuepidemie și multe încercări (Protos.Dr. Iustin Popovici).ȘedinLa Adunării Eparhiale aArhiepiscopiei AraduluiSâmbătă, 23 ianuarie 2021, laMănăstirea Arad-Gai s-au desfăşuratlucrările Adunării Eparhiale, organuldeliberativ suprem pentru toate prob-lemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimonialeale eparhiei.Lucrările au fost precedate, con-form rânduielii statornicite, de slujba deTe-Deum, oficiată de către Preasfin]i-tul Părinte EMILIAN CRIȘANUL,înconjurat de un sobor de preoţi și dia-coni, în biserica nouă a MănăstiriiArad-Gai, în prezenţa Înaltpreasfinţit-ului Părinte Arhiepiscop TIMOTEI şia membrilor Adunării Eparhiale şi Per-manenţei Consiliului Eparhial, la careau participat şi reprezentanţi aiautorităţilor centrale şi locale, precumşi ai unor instituţii de cultură din Arad.După aceasta, în cadrul comisiilor,după analizarea Rapoartelor Generalede activitate, au fost elaborateProiectele de Hotărâri.Continuare în pagina 8
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Vineri, 1 ianuarie – A participat laslujbele rânduite în Paraclisul reședi-n]ei arhiepiscopale din Arad.Duminicile, 3, 10, 17 ianuarie –A participat la slujbele rânduite înParaclisul reședin]ei arhiepiscopale dinArad.Luni, MarQi, 6-7 ianuarie – A par-ticipat la slujbele rânduite în Paraclisulreședin]ei arhiepiscopale din Arad.Miercuri, 20 ianuarie – A prezi-dat ședin]a Permanen]ei Consiliuluieparhial.Joi, 21 ianuarie – A prezidat ședi-n]a Sinaxei monahale a Arhiepisco-piei Aradului.Vineri, 22 ianuarie – A prezidatședin]a Consiliului Eparhial a Arhie-piscopiei Aradului.

Sâmbătă, 23 ianuarie – A prezi-dat ședin]a Adunării Eparhiale a Arhie-piscopiei Aradului.Duminică, 24 ianuarie – A parti-cipat la Sfânta Liturghie la CatedralaNouă, predica fiind pusă sub titlul,,Stăruirea în bine” (cf. I Tim. 1; Luca18). La final a oficiat slujba de Te-Deum ca mulţumire adusă lui Dum-nezeu pentru realizarea acestui actfundamental din istoria noastră naţio-nală. A participat la festivită]ile dedi-cate Unirii Principatelor Moldova și\ara Românească, săvârșind o slujbăde binecuvântare și ]inând o alocu]iu-ne adecvată. Sâmbătă, 30 ianuarie –A săvârșitSfânta Liturghie arhierească la Cate-drala Veche din Arad, predicând des-

pre aspectele relevante din via]a Sfi-n]ilor Trei Ierarhi. La finalul SfinteiLiturghii a hirotesit întru Iconom Sta-vrofor pe Părintele Lect. Univ. Dr.Tiberiu Ardelean și întru Arhidiacon pediaconul Călin-Dan Teuca, DirectorulSeminarului Teologic din Arad. Asăvârșit slujba parastasului pentru das-călii, ostenitorii și absolven]ii școlilorteologice arădene, adormi]i în Dom-nul.Duminică, 31 ianuarie – A par-ticipat la Sfânta Liturghie de laCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad, predicând despre,,Casa sufletului” (cf. I Tim. 4; Luca19). Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinQitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Ianuarie 2021

Urmare din pagina 7În cuvântul rostit la deschiderealucrărilor, Înaltpreasfinţitul TIMO-TEI, Arhiepiscopul Aradului, Preşed-intele Adunării Eparhiale, după ce asalutat pe cei prezenţi, a prezentat,într-o retrospectivă sintetică, cele maiimportante realizări administrative,cultural-pastorale, sociale şi econom-ice ale eparhiei care au marcat anulomagial și comemorativ 2020. Deasemenea, Chiriarhul arădean acreionat câteva dintre coordonatelepe care se vor axa activităţileeparhiale din anul 2021, în luminaprogramului- cadru elaborat de cătreSfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne pentru Anul omagial 2021,,,An omagial al pastoraPiei românilor
din afara României” și ,,An comem-
orativ al celor adormiPi în Domnul;
valoarea liturgică și culturală a cim-
itirelor”.

După citirea mesajelor îndătinate,
de fiască ascultare şi conlucrare la
întărirea vieţii bisericeşti, transmise
din plenul Adunării Eparhiale,
Întâistătătorului Bisericii noastre,
Preafericitului Părinte Patriarh
DANIEL şi Înaltpreasfinţitului
Părinte IOAN, Mitropolitul Banatului
şi a Procesului-Verbal al ultimei şed-
inţe, au fost citite Proiectele de
Hotărâri în plenul Adunării Eparhiale.
Proiectele de hotărâri au fost apro-
bate în unanimitate, devenind astfel
acte normative cu aplicabilitate în
întreaga eparhie.Cuvinte de apreciere pentruîntreaga activitate desfășurată de cătreierarhii și preo]ii arădeni în anul tre-cut, un an cu epidemie, și de prop-uneri concrete și proiecte pentruviitor, au adresat Părintele Prof. Dr.Cristinel Ioja, Decanul Facultă]ii deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, domnul europarlamentaring. Gheorghe Falcă, domnul doctorEftimie Miu]escu, domnul doctorFlorinel Cozma și domnul OvidiuCiocan.În încheiere ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop TIMOTEI amulţumit tuturor membrilor AdunăriiEparhiale pentru contribuţia adusăbunei desfăşurări a lucrărilor, cuîndemnul ca cele propuse să devină

înfăptuire, spre folosul întregii eparhii(Protos. Dr. Iustin Popovici).Mica Unire pe gheaLă – ediLiaa V-a În biserica Parohiei OrtodoxeAradul Nou a avut loc Duminică dupăSfânta Liturghie o slujbă de Te Deumcu prilejul împlinirii în 24 ianuarie a162 de ani de la Unirea PrincipatelorRomâne.Slujba a fost oficiată de preo]iiparohiei. Cu acest prilejul P.C. părinteparoh Teodor Faur a rostit un frumoscuvânt de învă]ătură despre importan]aacestei zilei pentru ]ara noastră, sub-liniind rolul pe care Biserica ortodoxăl-a avut mereu în unitatea noastrăna]ională.După această slujbă, în după ami-aza zilei, men]inând tradi]ia sus]inutăde preo]ii parohiei de Ziua Micii Uniridin 24 ianuarie, copiii din Corul„Sfin]ișorii” al Parohiei au sărbătoritpentru al șaselea an consecutiv, într-un mod inedit și de această dată dinmotivele sanitare impuse de pandemie,acest eveniment.Copiii au avut bucuria ca să seîntâlnească și de această dată pe Pati-noarul din Arad pentru a participa laora de cateheză istorico-patriotică,totul pe fondul promovării sănătă]iiprin mișcare. „Vremea bună ca deprimăvară ne-a îndemnat să ieșim dincase, drapelul ]ării ne-a făcut să nesim]im patrio]i, hora unirii cântată șijucată de noi a adus armonie între to]icei prezen]i pe patinoar și ne-a îndem-nat să cugetăm mai mult asupra eveni-mentului na]ional. Patinele aualunecat ușor pe ghea]a ușor topită decăldura de afară, voia bună ne-auumplut sufletul de bucurie, astfel încâtto]i am mul]umit lui Dumnezeu pen-tru minunata ]ară în care ne-am năs-cut!” – men]ionează părintele GabrielMariș slujitor al parohiei și organiza-torul evenimentului.Copii au recapitulat esen]a aces-tei zile importante: Unirea Princi-patelor Române, cunoscută ca MicaUnire, a avut loc la jumătatea sec-olului al XIX-lea prin unirea statelorMoldova și \ara Românească subnumele Principatele Unite aleMoldovei și \ării Românești.Unirea a fost legată de personali-tatea lui Alexandru Ioan Cuza și de

alegerea sa ca domnitor al ambelorprincipate la 5 ianuarie 1859 înMoldova și la 24 ianuarie1859 în\ara Românească.„Mica Unire pe ghea]ă” este oactivitate a Asocia]iei Ortodoxe Sf.Mare Mc. Gheorghe – Aradul Nou,fiind sus]inută de Parohia OrtodoxăAradul Nou. Aducem mul]umire șide această dată Primăriei Arad pentrubuna colaborare și mai ales conduceriiPatinoarului din Arad (AsociaLiaOrtodoxă Sf. M. Mc. GheorgheAradul Nou).SfinLirea clopotelor Paraclisului Arhiepiscopal,,Sfântul Ap. Andrei” din incinta Clinicii Laser System,VladimirescuMiercuri, 27 ianuarie 2021, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, Preasfin]itul Părinte EmilianCrişanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, însoţit de pr. Gheo-rghe Gligor, vicar eparhial și de Pr.Tod Bogdan Ioan referent resusreumane la Centrul Eparhial, a savârşitslujba de sfinţire a noilor clopote aleParaclisului Arhiepiscopal ,,SfântulApostol Andrei”din incinta CliniciiLaser System Vladimirescu.Slujba de sfin]ite s-a săvârșit înprezen]a domnului Asad FatahSherzad, managerul Clinicii LaserSystem, și a doamnei administratorMaricica Motoi, ctitiorii acestei bis-erici. De la naștere până la moarte,sunetul clopotelor ne înso]ește. Aces-tea Îl laudă pe adevăratul Dumnezeu,cheamă pe cei vii la rugăciune, îiplânge pe mor]i, alungă norii,izgonește fulgerele, și înfrumuse]eazăsărbătorile. Glasul clopotului sim-bolizează și trâmbi]a cu care îngerulva vesti sfârșitul lumii și înviereamor]ilor (Matei 24, 31; I Cor. 15, 52).În Cuvântul așezat la sufletele celorprezen]i, Preasfin]ia Sa a subliniatimportan]a sfin]irii clopotelor, uneveniment deosebit în via]a unei bis-erici sau a unei comunită]i, datorităduratei lungi de via]ă a acestora.Clopotul este glasul lui Dumnezeuauzit de credincioși. Clopotele necheamă în fiecare duminică și sărbă-toare pentru ca să ne adunăm în Bise -rică.

Mul]umind Lui Dumnezeu pen-tru această zi și Sfântului Andrei pen-tru lucrarea în și prin oamenii anumealeși pentru zidirea acestei biserici,Preasfin]ia Sa a transmis celorprezen]i arhiereasca și părinteascabinecuvântare a Înaltpreasfin]ituluiPărinte Timotei (Pr. Bogdan-IoanTod).Binecuvântarea sediului administrativ al ConsiliuluiJudeLean AradMiercuri, 27 ianuarie 2021, Preas-finţitul Părinte Emilian Crişanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,însoţit de Pr. Gheorghe Gligor, vicareparhial, Pr. Tiberiu Ardelean, inspec-tor eparhial şi Pr. Flavius Petcuţ, pro-topopul Aradului, a sfinţit sediuladministrativ al Consiliului JudeţeanArad.Slujba s-a săvârşit în prezenţadomnului Iustin Cionca, PreşedinteleConsiliului Judeţean Arad, a celor doivicepreşedinţi şi a angajaţilor dincadrul Consiliului Judeţean.În cuvântul rostit, Preasfinţia Sa aarătat buna conlucrare ce există întreArhiepiscopia Aradului şi ConsiliulJudeţean Arad şi le-a urat tuturor unan binecuvântat cu mult spor înlucrarea pe care o săvârşesc, fiecare înparte, spre binele obştesc. De aseme-nea, Preasfinţitul Părinte Emilian le-aoferit celor de faţă cărţi şi iconiţe (Pro-tos. Iustin Popovici).Proiectul ,,Masa bucuriei” înParohia FiriteazCu binecuvântarea Înaltpreas-fin]itului Părinte Arhiepiscop Timotei,prin Sectorul Social al ArhiepiscopieiAradului, miercuri, 27 Ianuarie 2021,în Parohia Firiteaz, s-a derulat proiec-tul na]ional „Masa Bucuriei”.Astfel, mai multe familii dinmicu]a parohie din ProtopopiatulArad s-au bucurat de primirea unoralimente care le vor asigura strictulnecesar pentru o bună perioadă detimp.Acest proiect are la bază unparteneriat între Biserica OrtodoxăRomână și Compania SelgrosCash&Carry, în cadrul căruia, înultimii zece ani, au fost hrănitepeste 189 000 de persoane din sutede centre sociale, valoarea totală aproduselor alimentare oferite până

acum depășind suma de 7,5 mili -oane de euro (Pr. Vlad – SergiuSandu).Întrunirea Cerculuimisionar-pastoral în ParohiaNicolae BălcescuSărbătoarea Sfin]ilor Trei Ierarhi aadus bucurie în biserica parohiei Nico-lae Bălcescu, care îl are ca ocrotitor peSfântul Ioan Gură de Aur, un sobor depreo]i săvârșind Taina Sfântului Masluîn după-masa zilei de la orele 14ºº.Din sobor au făcut parte preo]i aiCercului Misionar Bârzava, precum șipreo]i invita]i din alte parohii. Nevoiade a ne bucura de beneficiile acesteiSfintei Taine vine în contextul pan-demic în care ne aflăm, sufletele șitrupurile noastre având nevoie de Harullucrător al Sfântului Duh, revărsat prinintermediul Sfintelor Taine, în biserică,prin intermediul slujitorilor SfintelorAltare.Cuvântul de învă]ătură a fost rostitla momentul cuvenit de Pr. Iute Viorelde la parohia Conop, tema fiind în con-cordan]ă cu tematică aleasă de SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Române„Anul comemorativ al celor adormiPiîn Domnul; valoarea liturgică și cul-turală a cimitirelor”Din cuvântul de învăPătură:,,Aten]ia specială manifestată de Patri-arhia Română fa]ă de comunită]ileortodoxe românești din afara grani]elor]ării s-a concretizat prin înfiin]area denumeroase parohii și eparhii noi care săvină în întâmpinarea nevoilor sufleteștiale credincioșilor români ortodocși dinafara României ; Bisericile ortodoxeromânești din străinătate, românii simtbucuria regăsirii și trăirii credin]ei stră-moșești, participă la via]a liturgică și îșialină dorul mistuitor după cei dragi șidupă locurile natale, își reconfirmăidentitatea lor”.La final au fost aduse mul]umirilui Dumnezeu pentru harul revărsatasupra celor prezen]i, preo]i și credin-cioși deopotrivă, precum și celor careau făcut posibil acest eveniment. Sluj-ba fost săvârșită în concordan]ă cuprevederile în vigoare împotrivărăspândirii noii epidemii (Pr. CosminIordăchescu).(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro) 
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