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Prin hotărârea Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române și cupurtarea de grijă a PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel, anul acesta afost declarat: Anului omagial al pas-toraQiei românilor din afara Româ-niei și Anul comemorativ al celoradormiQi în Domnul; valoarea litur-gică și culturală a cimitirelor.În contemporaneitate o problemăfundamentală, care vizează întreagasocietate românească se contureazăîn jurul migraZiei românilor. Aceastaeste o chestiune la care Biserica șitoate instituZiile din Zară sunt chema-te să dea un răspuns clar, prompt șipertinent pentru ca aceștia să rămâneîn Zara de obârșie.Sigur această situaZie a începutcu mulZi ani în urmă, însă în con-temporaneitate s-a amplificat foartemult.MigraZia românilor spre altemeleaguri nu este un fenomen nou,ci din contră, acesta s-a amplificatodată cu trecerea timpului. În perioa-da 1899 – 1989 (în decursul a 90ani) în jur de 1,2 milioane de româniau părăsit legal sau ilegal România.Unele date  arată că în anul 2016 (1ianuarie) locuiau în afara Zării 3,4milioane de migranZi români. Prinurmare, în doar 26 de ani (1990-2016), numărul românilor care suntînregistraZi legal în alte Zări s-a tri-plat. Ceea ce denotă că românii auplecat în număr foarte mare, părăsindpropria Zară pentru un trai mult maidecent (mărturisesc aceștia).Trebuie cunoscut faptul căaceastă amploare a migraZiei a stâr-nit un haos total din toate punctele devedere: „Migraţia este un fenomen

social total prin care pot fi cititeoportunităţi şi probleme, istorie, pre-zent şi viitor la nivelul societăţiiromâneşti”. Din nefericire se poateconstata că acest fenomen al miga-rZie românilor are implicaZii majore,având urmări grave în cadrul socie-tăZii. În situaZia dată, Biserica Orto-doxă Română, prin purtarea de grijăa ierarhilor noștri, a reușit într-un felsă integreze pe românii aflaZi înstrăinătate, în diferitele proiecte pas-toral- misionare, social-filanntopice,liturgice, culturale, administative,etc, ceea ce denotă că Biserica și-aexercitat misiunea de întrajutorare șisprijinire concretă. PreoZii din dias-pora prin experirea vieZii duhovni-cești încearcă să ofere un exemplusau model pentru toZi ce plecaZi în

străinătate: „ViaZa preoZilor trebuiesă fie o mărturisire creatoare nicio-dată învechită, necontenit actuală, afaptei și a puterii lui Hristos care emereu vie între credincioși, o viaZăpe deplin asimilată vieZii lui Hristosînsuși.”Acest subiect trebuie tratat dindouă perspective: întâi din perspec-tivă sociologică, iar mai apoi din per-spectivă teologică.
• Desacralizarea familiei

Una dintre cele mai graveprobleme care au generat odată cuplecarea românilor în străinătate afost legat de familie: soZ/soZie, copii.Această mare dificultate nu și-a găsito soluZionare nici până în actualitate.Familia este definită ca o formă spe-cifică de comunitate umană. După

cum se cunoaște familia este văzutăca o celulă a societăZii, elementulesenZial al societăZii moderne și pos-tmoderne în jurul cărei se formeazăforZele sociale.Prin familie se crează o legăturăindisolubilă între două persoane,aceasta constituind o comuniune deviaZă, de respect reciproc și de întra-jutorare. Familia este mediul în careo persoană experimentează primeleforme  sau scheme de percepZie, degândire și de acZiune care vor fun-cZiona ca principiu de selecZie a tutu-ror experienZelor ulterioare.Plecarea unuia dintre părinZi saua ambilor părinZi crează o scinziunemajoră în viaZa unui copil, aici mărefer la educaZia copilului, progresulsocial al copilului, integrarea copi-lului într-un colectiv, anxietatea,

frica, lipsa curajului, dezvoltareapersonalităZii, etc. 
• Schimbări demograficeși sociale

Plecarea românilor în străinătate aadus metamorfozări sociale și demo-grafice. Ca de altfel o statistică aratăcă 9.700.000 de români trăiesc înstrăinătate: „Conform celor mairecente date statistice prezentate deministrul Românilor de Pretutindeni,Natalia-Elena, în cadrul unei conferi-nZe de presă, aproximativ 9.700.000de români trăiesc în străinătate”, „din-tre aceștia, aproximativ 5.600.000 seaflă în Diaspora, diferenZa în comu-nităZile istorice”.De asemenea s-a prezentat șicâteva motive care au dus la plecareaatâtor români: „Principala solicitare aromânilor din afară este starea infras-tructurii și când mă refer la infrastruc-tură, mă refer la drumuri, autostrăzi,drumuri, judeZene, comunale, spitale,investiZia și existenZa unor condiZiidecente în sănătate și existenZa școlilor,toate aceste lucruri i-ar determina pe eisă se întoarcă acasă. (…) Motivele celemai des invocate când vine vorba deRomânia sunt neajunsurile materialecotidiene, veniturile mici, lipsa unuiloc de muncă decent, stabilitatea.Remedierea acestor motive ale ple-cării lor ar constitui motivul principalpentru întoarcerea în România, însăprobabilitatea celor chestionaZi înurmătorii patru ani ne arată că unnumăr mic dintre aceștia își doresc săse întoarcă”.Pr. Florin Ioan AvramParohia PrunișorContinuare în pagina 2
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Mănăstirea Bizere (cunoscută subnumele de Bisra sau Bistra), atestatădocumentar la 1183, așezată pe unvechi braZ al Mureșului, în localitateanumită astăzi Frumușeni (vecheadenumire a comunei era Schöndorf),din JudeZul Arad, a fost una dintrecele mai importante așezămintemonastice medievale din vestulRomâniei de astăzi, dar și din Europade Răsărit. Acest lucru l-au afirmatarheologii în urma campaniilor decercetare succesive, începute în anul2001 și încheiate în 2009, descope-rindu-se aici vestigiile unui complexmonahal. Această zonă este numităde localnici și ,,Fântâna Turcului”,după fântâna descoperită aici cumultă vreme în urmă de către specia-liști. Ei au descoperit un turn cu ofântână, după părerea lor construităîn secolul al XIII-lea, însă arheologiicred că are o vechime mult mai mareși este considerată cea mai veche fân-tână din această zonă din Transilvania(apa a fost regăsită la o adâncime de

2,70 m faZă de limita superioară aghizdului actual de piatră). După părerile unor istorici primullăcaș de cult era de rit ortodox, caredovedește existenZa creștinismului derit bizantin în această zonă, în secolulal XII-lea. Preluat apoi de catolici,devine mănăstire benedictină, iardupă a doua jumătate a secolului alXVI-lea, mai precis, după anul 1557nu a mai fost locuită, arată dl. AdrianRusu, doctor în istorie medievală laInstitutul de Arheologie și Istorie dinCluj-Napoca și coordonatorul șanti-erului arheologic de la Frumușeni.AbaZia care avea hramul SfinteiFecioare Maria a fost construită înjurul anului 1100 de călugări bene-dictini, veniZi probabil din Italia. Pri-mele referiri la domeniul mănăstiriidatează din anul 1263. Potrivit aces-tora mănăstirea era subordonatăcoroanei regale maghiare, iar cei 23de călugări care trăiau în așezareamonahală duceau o viaZă prosperă.Călugării controlau și vestitul comerZ

cu sare care se făcea pe Mureș prinportul aflat în apropiere și tot pe acoloera transportată marfa din atelierelede fierărie și sticlărie care au fost des-coperite în apropierea mănăstirii. Materialul arheologic descoperitîn urma cercetărilor efectuate aicicuprinde fragmente arhitectonice(capiteluri, imposte, colonete, com-ponente de paviment) la care se adau-gă ceramică uzuală, sticlărie, podoa-be, piese de metal și monede. Deasemenea, în cadrul cercetărilor a fostidentificat cimitirul mănăstirii, undesunt aproximativ 300 de morminte.Cele mai valoroase descoperirisunt mozaicurile bisericii din frag-mente între 8-9 culori, așezate înpătrate, romburi, dreptunghiuri, repre-zentând animale (urs, monstru marin,lup) sau elemente florale. La ele seadaugă însă un palat abaZial, o cape-lă, un reflectoriu masiv, portic cucolonade, clădiri gospodărești anexe,turnul-fântână, instalaZii porturale șidocuri, amprenta unei bărci din sec. al

XII-lea. (vezi, Lect.univ.dr. IleanaBurnichioiu, Despre MănăstireaBizere (Arad). Barca descoperită areo lungime de 12,5 metri, folosită celmai probabil ca varniZă. Amprenta,în jurul căreia s-au găsit fragmenteceramice și o monedă emisă în tim-pul regelui  Ștefan al IV-lea, estedatată din secolul al XII-lea. Specia-

liștii de pe șantierul arheologic, însă,nu au concluzii certe despre modulîn care barca ar fi putut ajunge înacel loc de pe uscat. Una dintre ipo-teze a fost că barca era folosită decătre cei care munceau la mănăstireabenedictină.Protos. Dr. Iustin PopoviciContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Plecarea acestora s-a realizat îndouă perioade de timp distincte, întâianii 1945-1990, datorită regimuluirepresiv, în care libertatea a fost demulte ori decimată, apoi perioadapostdecembristă până în prezent,motivele fiind multiple, cel mai cunos-cut fiind lipsa locurilor de muncă bineplătite, lipsa infrastructurii, etc.  Astfel că societatea românească aintrat într-o scădere drastică a ceea ceînseamnă numărul locuitorilor. 
• Proiecte pastoral-misionare derulate de Biserica Ortodoxă Română pentru românii din străin-ătate

Biserica Ortodoxă Română s-aîngrijit dintotdeauna atât de româniidin Zară, cât și de cei din stăinătateprin diferite proiecte pastoral-misio-nare pe care le-a implementat.În cele ce urmează aș dori săamintesc câteva proiecte pe care Bise-rica Ortodoxă Română, fie singură sauîn colaborare cu alte instituZii le deru-lează. Prin aceste manifestări se dore-ște o conservare a tradiZiilor, obiceiu-rilor, limbii române, etc, pe careromânii plecaZi în străinătate să nu lediscrediteze, ci să le promoveze câtmai des.1. Proiectul NaZional Catehetic„Biserica – familia românilor depretutindeni”, prin care se încearcă oînfăZire între parohiile din România șicele din străinătate.2. Cooperarea între PatriarhiaRomână și Ministerul pentru româniide pretutindeni încheiat în data de17.07.2018. Scopul acestui partene-riat este sprijinirea comunităţilorromâneşti din afara graniţelor ţării,pentru păstrarea identităţii etnice, cul-turale şi religioase.

3. Din perspectivă cultural-teolo-gică, prin binecuvântarea Preaferici-tului Părinte Patriarh Daniel s-a des-chis o extensie a FacultăZii de Teologiela Roma. Această facultate aparZinede Facultatea de Teologie Ortodoxă„Iustinian Patriarhul” din București.Prin aceasta se arată dorinZa de inte-grare eclesială a tuturor românilor ple-caZi în străinătate, dornici de a apro-funda învăZătura Bisericii și de a oexperia.4.  Schimburile de experienZă întreparohiile din Zară cu cele din străin-ătate.5. Grija incomensurabilă a Biseri-cii pentru cei rămași în Zară după ple-carea în stăinătate a celorlalZi.6. Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe Române, ca un semn deaprecire creştinească şi românească aromânilor care lucrează sau studiazăîn străinătate, în şedinţa sa de lucrudin 25-26 februarie 2009 a luat hotărâ-rea ca, în fiecare an, prima duminicădupă sărbătoarea Adormirii MaiciiDomnului (15 august) să fie celebratăca Duminica românilor migranţi,această duminică fiind înscrisă încalendarul bisericesc şi inclusă în pro-gramele liturgice şi pastoral-misiona-re ale fiecărei eparhii. Rostul principalal acestei duminici speciale din lunaaugust, când mulţi dintre românii ple-caţi în străinătate se întorc acasă înconcediu, este de-a spori comuniuneacu cei plecaţi, astfel ca munca sau stu-diul departe de ţară, să nu devină înde-părtare sau înstrăinare spirituală faţăde românii de acasă, din aceeaşi fami-lie sau din aceeaşi parohie.7. Tipărirea de cărZi de slujbăbilingvă pentru românii din străinătate.8. Numeroase proiecte dedicatetinerilor. Avem ca exemplu Școaladuminicală, această manifestare fiindiniZiată în  anul 2018 în Italia, apoi afot preluată și de Episcopia Spaniei șiPortugaliei.

9. Tabere pentru copii și tineri.10. Manifestări culturale prin carese promovează cultural, istoria și tra-diZiile românești.11. ÎnfiinZarea de mitropolii,episcopii și parohii în diaspora. Existăparohii pe întreg cuprinsul pământu-lui, ca de exemplu: Italia, Spania, Ger-mania, Japonia, Africa de Sud, Israel,Australia, Noua Zeelandă, Cipru,Siria, Turcia,  America, etc.Unul dintre cei mai renumiZiprofesori de teologie din Zară, arhidia-conul Sorin Mihalache a acordat uninterviu la o emisiune, numită NepsisRoma, în care a vorbit despre viaZaduhovnicească a tinerilor din diaspo-ra. Acesta a subliniat faptul că ei parcăsunt mai angrenaZi în viaZa spiritualădecât tinerii care locuiesc în România:„Dacă îi comparăm cu cei din Zară,care nu au acest sentiment, nu auaceastă proprietate a spiritualităZii cre-știn-ortodoxe, cei din străinătate suntmai ZintiZi, identifică mai clar compo-nenta spirituală ca fiind o componentăesenZială pentru viaZa lor”.

De asemenea a subliniat faptulcă dragostea de valorile și tradiZiileromânești este o coordonată pentrutinerii români din străinătate: „au oanumită tentaZie de a conserva maibine aceste lucruri”.Prin aceste proiecte, BisericaOrtodoxă Română încearcă să inte-greze eclesial, cultural și social,românii care au plecat din Zară. Ace-știa rămânând consecvenZi și stator-nici în ceea ce înseamnă limbă,neam, tradiZii și obiceiuri românești.
Concluzii

ViaZa departe de Zară comportă omultitudine de schimbări de para-digmă, care din nefericire aduc oscinziune implacabilă pentru Zaranoastră, România.Statisticile arată câZi români și-au părăsit Zara, familia, copii,soZul/soZia, părinZii, pentru un traimai bun. Motivul principal al ple-cării acestora în stăinătate este unulcare vizează partea efemeră, trec-ătoare. Biserica prin înfiinZarea atâ-

tor parohii în întreaga lume încearcăsă le redea acestora viziunea trans-cendentului, metafizicului, a apro-pierii de Dumnezeu. Deşi „Ortodoxia în Occidentrămâne o prezenţă discretă, careîncearcă să explice mai bine lumiioccidentale unele aspecte ale spiri-tualităţii sale: icoana, rugăciunea luiIisus, liturghia bizantină”, bisericileromâneşti din diaspora nu sunt doarlăcaşuri de cult în limba maternă, cisunt, am putea spune, mici Românii,unde „experienţa transnaţională, estepercepută ca un continuum întrespaţiile de apartenenţă şi de afilie-re”, unde un tricolor împodobeşteicoanele sfinţilor români, sărbători-le sunt prilej de rugăciune, de anam-neză identitară şi de sinceră comu-niune. Bucuria comuniunii euharisticepoate să le inspire tuturor românilorsperanZa și nădejdea într-un viitormult mai bun, care poate fi experiatalături de familie, copii, părinZi,neam și Zară.
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Mănăstirea Bizere – un fascinantașezământ monastic din Jara noastră
Urmare din pagina 1Surpriza a fost mare când istori-cii au constatat că obiectele găsitedatează din secolul al XII-lea, camcu 20 de ani mai devreme decât primaatestare documentară a MănăstiriiBizere (vezi, Liliana Brad, Noi vesti-gii bizantine, scoase la lumină laMănăstirea Bizere).Săpăturile au evidenZiat și o seriede elemente care dovedesc că eravorba de un complex arhitecturalimpozant construit în stil romanic, celmai reprezentativ și bogat ansamblude acest fel de pe întreg teritoriulRomâniei. Mozaicurile descoperite laMănăstirea Bizere, cele mai valo-roase din întregul complex, repre-zintă un unicat nu numai pentruarheologia medievală românească cipentru întreg sud-estul Europei prinfrumuseZea, vechimea și valoarealor. Specialiștii care au cercetat bise-rica apreciază că cei șapte metripătraZi de mozaicuri medievale poli-crome, descoperiZi în biserica prin-cipală sub pavajul mănăstirii, par săfi făcut parte din pardoseala uneibiserici de rit bizantin care a existataici înainte de lăcașul de cult bene-dictin, datându-le în secolul al IX-lea. (vezi, Liana Păun, MânăstireaBizere, așezământul monahal de

acum 900 de ani care i-a fascinat pearheologi). În 2009 mozaicurile au fost con-servate de restauratorii timișoreni IonOprescu și Răzvan Găvan, împreunăcu studenZi ai secZiei de conservarerestaurare coordonaZi de restauratorDoina Mihăilescu. Prin aceste descoperiri făcute prinsăpăturile arheologice de la Fru-mușeni, Mănăstirea Bizere devine celmai important sit arheologic dinjudeZul Arad. 

Specialiștii care au lucrat câZivaani în situl arheologic de la Fru-mușeni au afirmat, în urma descope-ririlor arheologice de aici, că acesteaarată prima dovadă arheologică aexistenZei creștinismului bizantin înBalcani. De asemenea, tot ei aprecia-ză că mozaicurile descoperite în par-doseala bisericii, reprezintă un uni-cat absolut pentru arheologiamedievală românească și deschid unnou capitol al istoriei medievale de peteritoriul Zării noastre.

În urma acestor importante și fas-cinante descoperiri, situl arheologic
de la Mănăstirea Bizere a fost clasat
în Lista monumentelor istorice,
grupa valorică A, codul AR-I-m- A-
21088 și declarat rezerva,ie arheo-
logică din anul 2008, devenind nu
doar o zonă cu poten,ial arheologic,
ci și turistic, fiind unic în Jude,ul
Arad și România, dar și în Sud-Estul
Europei.Astăzi, vestigiile descoperite lasitul de la Mănăstirea Bizere suntacoperite și se află în conservare. Îninteriorul rezervaZiei arheologice, cuocazia șantierelor arheologice des-chise în sezonul estival se organi-zează ghidaje tematice, grădiniZaarheologică, stand de tir cu arcul,manej hipic, proiecZii multimedia,urmate de concerte de muzică medie-vală.Cunoscând istoria acestei așezărimonastice și valoarea descoperirilorinedite ce se află astăzi în conservaresub pământ, se naște dorinZa ca aces-tea să fie puse în lumină. În acest senseste necesară întocmirea unui proiectcu finanZare europeană sau de laGuvernul României, prin MinisterulCulturii. De asemenea, în proximita-tea acestui loc sacru, în memoriamonahilor care au vieZuit, s-au nevoitși sunt înmormântaZi aici, este nece-

sară înfiinZarea și construirea unuiașezământ monahal, care să devinăun adevărat centru spiritual, cultural șimisionar pentru întreaga zonă și nunumai. Prin punerea în valoare a acestorvestigii, rezervaZia arheologică de laBizere ar deveni un important punctde atracZie turistică și culturală dinzona Aradului, unde ar veni sute devizitatori și pelerini din lumea întrea-gă. Surse bibliografice:https://ro.wikipedia.org/wiki/Mănăstirea_Bizerehttps://www.timpromanesc.ro/despre-manastirea-bizere-arad-la-universitatea-central-europene-din-budapesta/https://romanialibera.ro/actualita-te/proiecte-locale/noi-vestigii-bizantine-scoase-la-lumina-la-manastirea-bizere-164114https://www.pressalert.ro/2016/05 / m a n a s t i r e a - b i z e r e - a r a d -frumuseni-istorie/https://www.cniptarad.ro/ro/harta-locatie/80-situl-arheologic-manasti-rea-bizerehttps://www.researchgate.net/publication/308804351_Manastirea_Bizere_in_izvoare_scrise_Secolele_XII-XVI_Benedictinii_de_pe_Insula_Manastirii
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Timpul deosebit de dificil pecare Biserica și societatea civilă otraversează datorită crizei de identi-tate în primul rând, iar apoi a celeigenerate de pandemie,  a făcut posi-bil apariZia în spaZiul public a unoridei neo marxiste militante, ce vizea-ză cultul creștin ortodox. Dacă laînceputul secolului XX, profesoriide teologie ortodoxă grupaZi în jurullui părintelui George Florovskycereau reîntoarcerea la gândirea Sfi-nZilor PărinZi, astăzi se încearcădiluarea până la dispariZie a tradiZii-lor liturgice ce constituie pentru noicreștinii însăși esenZa vieZii.În context asemănător, generatde secularizarea vieZii occidentale,marele liturgist Alexander Schme-mann, menZiona în tratatul său des-pre botez intitulat „Din apă și din
Duh”, că redescoperirea botezuluieste imperios necesară pentru a echi-libra atacul înverșunat împotrivarânduielilor bisericești, pe care omulmodern nu le mai înZelegea. La felde necesară este și azi receptarea înspaZiul eclezial și laic a necesităZiiredescoperirii Sfintelor Taine, însensul Predaniei Bisericii, trecândpeste comodităZile și fobiile omu-lui modern. Pentru omul numit„recent” de către filozofia contem-porană, nu mai contează decâtaspectul exterior al tainei, în acestsens fiind atent la cele mai micidetalii, ce reflectă bunăstarea șiînclinaZia spre un consumism super-ficial.  În astfel de momente măîntreb dacă vechile cateheze baptis-male nu ar trebui să intre în practi-ca curentă din viaZa parohiei. Pentrunoi ca preoZi, situaZia creată de inci-dentul ce a stârnit valuri de împo-triviri, este extrem de clară. Botezultrebuie efectuat după rânduialacanonică, în afara măsurilor deexcepZie, care pot impune modifi-cări. De ce se ajunge la interpretărigreșite atunci când vorbim desprebotez? Pentru că oamenii de azi numai sunt capabili să înZeleagă lucra-rea tainică a Bisericii.Părintele Schmemann, explicăacest fenomen astfel: „în primele
timpuri ale creștinismului, taina
botezului era săvârșită în cursul
nopQii pascale, ca parte componen-
tă (organică) a marii sărbători
anuale a Sfintelor Paști. Încă și
astăzi, când legătura între cele două
ceremonii s-a rupt de multă vreme,
ritualul botezului și sărbătoarea
Sfintelor Paști poartă neștearsă
pecetea interdependenQei lor iniQia-
le. Putini creștini însă mai realizea-
ză acest lucru. Putini sunt aceia
care știu că slujba Sfintelor Paști
este în esenQa ei o slujbă baptisma-
lă; că atunci când ei ascultă, în aju-
nul Sfintelor Paști, lectura textului
biblic referitor la trecerea prin
Marea Roșie sau cel referitor la
experienQa profetului Iona în pânte-
cele chitului, sau a celui referitor la
cei trei tineri aruncaQi în cuptorul de
foc de la Babilon, ei ascultă cele
mai vechi „paradigme” sau preîn-
chipuiri ale botezului și că, de fapt,
participă la marea priveghere bap-
tismală. Ei nu-și dau seama că
bucuria care iluminează noaptea
sfântă pascală, când răsună anu-
nQul victorios: Hristos a înviat! este
bucuria celor care „au fost botezaQi
în Hristos și s-au îmbrăcat în Hris-
tos”, a celor care „prin botez au
fost îngropaQi cu Iisus în moartea

Lui; ca, precum Hristos a înviat din
morQi prin slava Tatălui” să poată
duce și ei „o viaQă nouă” (Rom.
6,4). Putini creștini știu că Sfintele
Paști, ca celebrare liturgică a aces-
tei sărbători decurgeau la început
din celebrarea Sfântului Botez; că
Sfintele Paști, „sărbătoarea sărbă-
torilor”, este astfel împlinirea bote-
zului și că botezul este într-adevăr o
taină pascală”1.Descoperirea acestor adevărurifundamentale, duc la singurul modde a înZelege botezul și semnificaZialui în viaZa Bisericii și a fiecărui cre-știn în parte.   În opinia profesoruluiA. Schmemann, botezul a începutîn veacul de acum să funcZioneze dela sine, ca un eveniment privat, ruptde esenZa slujirii colective adică deLiturghie. Acest fapt dăunează înZe-legerii sensului profund al tainei.„Totuși, în ciuda tuturor celor de
mai sus, îndrăznesc să afirm că în
realitatea faptelor, el (botezul) este
absent și că această absenQă este
astăzi la rădăcina multor tragedii
ale Bisericii. Pentru început, botezul
este absent din cultul bisericesc
dacă înQelegem prin cult ceea ce ter-
menul respectiv (litourgia) a însem-
nat întotdeauna: o lucrare colectivă
care implică și la care participă
realmente adunarea Bisericii,
adică întreaga comunitate. Nu-i așa
că astăzi, din punct de vedere litur-
gic, botezul a devenit o ceremonie
privată, de familie, săvârșită în
general în afara slujbelor cultice
comune, mai precis, în afara „litur-
ghiei”? Nu-i așa că astăzi poQi fi
creștin și să practici ani și ani reli-
gia creștină fără să fi asistat vreo-
dată la săvârșirea tainei Sfântului
Botez, fără să știi măcar cum se
săvârșește această mare taină a
Bisericii? Fiind astfel absent din
cadrul Sf. Liturghii, botezul este, în
mod evident, absent din credinQa
noastră. Creștinul, în vremurile
vechi, știa de exemplu că Păștile
erau în fiecare an aniversarea pro-
priului botez, a participării sale în
viaQa Celui înviat.”2. Astăzi, crești-nul nu mai face nici o legătură direc-tă între botez și el însuși sau chiarîntre el și Biserică. El știe, desigur,că a fost botezat și că botezul estecondiZia necesară a apartenenZei luila Biserică. Dar această cunoaștererămâne abstractă; creștinul nu vedeîn Biserică tocmai comunitateacelor care sunt morJi cu Hristos, șicare au primit o viaJă nouăîmpreună cu El.De ce nu mai suntem capabili săpricepem aceste adevăruri ale vieZiicreștine? Pentru că viaZa noastrămodernă este departe de a fi viaZaBisericii. Remarca părintelui asuprafaptului că actul botezului este notatundeva într-un registru, dar, în modsigur, nu și în memoria  vie a celuibotezat, este cât se poate de adevă-rată. Creștinul nu mai trăiește Sfin-tele Paști sau Rusaliile, Crăciunulsau Boboteaza, întreg Cultul Biseri-cii, în legătura lui directă cu botezul.Cultul ortodox exprimat ca realitatea ÎmpărăZiei Cerurilor, are punct depornire Taina Sfântului Botez șiraportarea personală pe durata între-gii vieZi cu această taină. Încetândsă mai hrănească credinZa creștină,botezul a pierdut aptitudinea sa de aforma concepZia noastră creștinădespre lume, adică atitudinea noas-tră, motivaZiile și hotărârile esenZia-

le. În concepZia părintelui Schme-mann viaZa creștinului contemporan( ne referim la anii 50) nu mult dife-rită de cea a creștinului de astăzi, sederulează fără a mai exista diferenZeîntre valorile și idealurile acceptate
în sânul comunităQii creștine și cele
care există în afara acestei comu-nităZi. Creștinul de azi, opineazăpărintele, poate fi un bun enoriaș,respectând parZial normele creștine,dar și filosofia  unei vieZi străine devalorile credinZei pe care o mărturi-sește în cadrul Sfintei Liturghii. Creștinul din primele secoleavea capacitatea să înZeleagă, nunumai prin intelectul său, ci printoată fiinZa lui, că atunci când pri-mise botezul, de a intrat în legăturicu totul noi cu toate aspectele vieZiiși cu întreaga creaZie.  Era conștientcă prin botez a primit nu doar con-firmarea credinZei lui , ci și o înZele-gere total  diferită asupra vieZii. Pen-tru el botezul era punctul de plecareși totodată fundamentul filosofieicreștine a vieZii, o orientare perma-nentă și fermă pentru toată existen-ta sa, aducând răspunsuri la toateîntrebările, rezolvând toate proble-mele. Acest fundament baptismalnoi îl avem mereu, Botezul fiindcelebrat totdeauna, doar că astăzi numai este perceput ca poartă ce ducecătre o viaZă nouă, ca o forZă care nepermite să luptăm pentru păstrarea șicreșterea acestei vieZi în noi. Schme-mann menZionează în studiul său căaceasta „este urmarea tragică a fap-
tului că mulQi tind să considere ca pe
o evoluQie de importanQă secundară
și pur exterioară transformarea
botezului într-o ceremonie privată,
încetând să mai existe în chiar inima
cultului și a credinQei creștine”3. Înmod firesc, citind cele menZionatede profesor, se pot ridica obiecZii,care sunt oarecum justificate , deoa-rece atât dogmatic cât și canonic nuavem interdicZii referitoare la numă-rul celor participanZi la Taină, la tim-pul în care se săvârșește, evenimen-tul Botezului putând lua aspect deeveniment privat, în afara timpuluiliturgic. În opinia lui Schmemann,simpla apariZie a unor astfel de între-bări demonstrează  „adânca diver-
genQă între duhul tradiQiei autentice
a Bisericii pe de o parte și conștiinQa
noastră dogmatică și canonică
actuală pe de altă parte. Mărturise-
ște despre totala noastră ignoranQă
a vechiului principiu conform căru-
ia „lex orandi“, regula rugăciunii

genera pe cea a credinQei, „lex cre-
dendi“, adică intensitatea și calita-
tea credinQei se măsurau prin sem-
nificaQia rugăciunii”4. AlexandreSchmemann explică ruptura dintretradiZia autentică a Bisericii și teo-logia contemporană, prin intervenZiabrutală în viaZa bisericii a teologieiscolastice apusene, care a „care ainjectat în Biserică otrava unui spi-rit legalist străin SfinZilor PărinZi șiTradiZiei”5. Perspectiva apusuluiasupra Tainei Botezului, a făcut caîn timp Botezul să fie considerat șiîn răsărit aproape în mod exclusivca ștergerea păcatului și dobândireaharului, ambele acte fiind conside-rate necesare, în sensul juridic al ter-menului, pentru mântuire. Scolasti-ca nu poate vedea în accepZiuneaprofesorului, Botezul ca pe o taină arenașterii și re-creaZiei, ca Paște șiCincizecime personale fiinZeiumane, ca taină de integrare înpoporul lui Dumnezeu, de trecerede la viaZa veche la o viaZă nouă, însfârșit, de arătare a împărăZiei luiDumnezeu. Toate aceste accepZiunicare au făcut botezul atât de esenZialpentru credinZă și pentru practicareligioasă a primelor secole creștine,sunt practic lăsate la o parte, tocmaipentru că ele nu mai corespundcadrului sărac legalist împrumutatdin scolastica decadentă.Golirea de sensul profund a tra-diZiei patristice, referitoare la Botez,aduce în discuZie și problematicavalidităJii tainei. Părintele Schme-mann se întreabă justificat : „ în
acest tip de teologie, s-a spus aproa-
pe totul la capitolul referitor la vali-
ditatea tainelor în general și a bote-
zului în particular; o singură
întrebare este în aparenQă lăsată la
o parte, ca și când nu ar prezenta
interes: în ce constă validitatea
acestor taine și, mai ales, a botezu-
lui?”6

Teologie oficială a momentuluia facilitat și accelerat decadenJaliturgică care, încetul cu încetul, aeliminat botezul din cultul Bisericiiși l-a transformat într-o ceremonieprivată. „Dacă validitatea tainei nu
cere decât prezenta unui preot și o
minimă cantitate de apă, dacă, în
plus, singurul lucru care interesea-
ză este doar acest tip de validitate,
de ce atunci să nu reducem taina la
aceste condiQii esenQiale? De ce să
nu aranjăm ca apa și untdelemnul
să fie sfinQite dinainte, pentru a eco-
nomisi preQiosul nostru timp? De ce
să mai Qinem seama de vechile

îndrumări conform cărora trebuie
ca „toate luminile să fie aprinse” și
preotul să fie îmbrăcat „în veșmin-
te albe”? De ce să implicăm în acest
eveniment întreaga parohie, întrea-
ga comunitate, tot poporul lui Dum-
nezeu? Și astfel astăzi sunt suficien-
te circa cincisprezece minute pentru
a săvârși, în penumbra unui colQ al
naosului, asistat doar de un cântă-
reQ care să dea răspunsurile, un act
pe care SfinQii PărinQi l-au conside-
rat și proclamat ca cea mai mare
solemnitate a Bisericii”7. Chiar dacă poziZia lui Schme-mann este deranjantă, având meni-rea de a ridica întrebări incomode,este binevenită în orice timp, deoa-rece ne identificăm prea mult cuaspectul mecanic descris, uitând căBotezul este Taina Bisericii și asu-marea pe viaZă a vieZii celei adevă-rate trăind de acum în Hristos în carene-am îmbrăcat. SchmemannmenZionează că în afara acestuiaspect avem doar o „viziune liturgi-
că decadentă susQinută printr-o teo-
logie decadentă și ducând la o cre-
dinQă decadentă: astfel se prezintă
trista situaQie în care ne găsim astăzi
și care trebuie schimbată dacă
iubim cu adevărat Biserica și dorim
să redevină forQa care transformă
viaQa omului”8. Adevărata redesco-perire a sensurilor primordiale tre-buie să se facă de fiecare dată cândBiserica celebrează această maretaină și ne face pe toZi martori și par-ticipanZi ai ei.  Ruperea scolastică atradiZiei patristice de învăZătura dog-matică a dus la neînZelegeri din par-tea credincioșilor care nu mai văd însfintele slujbe decât„ niște frumoa-
se și misterioase ceremonii la care
asistă fără să participe cu adevă-
rat”9. Acest divorZ a lipsit teologiade izvorul viu și a făcut din ea unexerciZiu pentru intelectuali. A golitcredinZa de conZinutul ei viu și dereferinZele ei reale. Nu aceasta erasituaZia pentru SfinZii PărinZi ai Bise-ricii. Dacă teologia lor rămâne pen-tru noi un criteriu și o sursă de inspi-raZie, este pentru că ea esteînrădăcinată în experienZa vie aBisericii, în marea realitate a comu-nităZii (rugătoare) cultice.Pr. dr. Tudor Budeanu
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Redescoperirea Botezului în viziuneapărintelui Alexander Schmemann
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În ziua de 25 februarie 2021, înPalatul Patriarhiei din Bucureşti, subpreședinZia Preafericitului PărintePatriarh Daniel, s-a desfășurat ședi-nZa de lucru a Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române.Sfântul Sinod l-a ales prin votsecret pe Preacuviosul Părinte Arhi-mandrit Nichifor Horia ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. NoulEpiscop-vicar va purta titulaturade PreasfinQitul Părinte NichiforBotoșăneanul. Hirotonia va avea locla Iaşi în ziua de duminică, 07 mar-tie 2021.Sfântul Sinod l-a ales prin votsecret și pe Preacuviosul PărinteArhimandrit Nestor Dinculeană caArhiereu-vicar al Episcopiei Devei șiHunedoarei. Noul Arhiereu-vicar vapurta titulatura de PreasfinQitulPărinte Nestor Hunedoreanul. Hiro-tonia va avea loc la Deva în ziua deduminică, 07 martie 2021.În cadrul aceleiași ședinZe, aumai fost luate următoarele hotărâri:Declararea anului 2022 în Patri-arhia Română ca Anul Omagial al

Rugăciunii în viaQa Bisericii și acreștinului și Anul comemorativ alSfinţilor isihaști Simeon NoulTeolog, Grigore Palama și Paisiede la NeamQ.Începerea demersurilor de can-onizare a unor mărturisitori şi mariduhovnici misionari români din tim-pul comunismului, în anul 2025, cu

prilejul împlinirii a 140 de ani deautocefalie a Bisericii OrtodoxeRoman̂e (1885) şi a 100 de ani de laînfiint\area Patriarhiei Române(1925).Sfântul Sinod a reamintit oblig-aţia statutară a Bisericii OrtodoxeRomâne de a rămâne în comuniuneşi unitate dogmatică (doctrinară),

liturgică (sacramentală) și canonică(disciplinară) cu Biserica Ortodoxăuniversală. Prin urmare, BisericaOrtodoxă Română nu poate modifi-ca doctrina sa, ritualul său liturgic-sacramental şi disciplina sa canon-ică, îndemnând pe toZi slujitorii săila mai multă responsabilitate însăvârșirea Sfintelor Taine şi ierurgii.În acest sens, luând act de dis-cuZiile, îngrijorările şi neînZelegerileapărute în spaţiul public pe temaBotezului copiilor cu sănătate pre-cară, Sfântul Sinod a făcut câtevaprecizări:1) înainte de săvârșirea SfinteiTaine a Botezului, preotul are oblig-aZia de a se întâlni cu părinZii și nașiicopilului, care, după consultarea lorcu medicul pediatru, vor prezentapreotului starea de sănătate a copilu-lui şi dorinţa ca el să fie botezat;2) în cadrul FacultăZilor deTeologie din Patriarhia Română seva acorda o atenZie sporită practiciiliturgice referitoare la săvârșireaactului întreitei „afundări” din tim-pul slujbei Botezului, practică litur-

gică obligatorie pentru studenZiiteologi din anii terminali ai secZiilorde Teologie Pastorală;3) în fiecare protopopiat dincuprinsul Patriarhiei Române va fiorganizată o consfătuire anuală cupreoţii, referitoare la săvârșireacorectă a fiecărei Sfinte Taine, pre-cum şi cateheze cu credincioşiiprivind semnificaţia duhovniceascăa Sfintelor Taine.Alte aprobări:Au fost aprobate textele liturgice(slujba, acatistulși paraclisul) pen-tru cinstirea Sfântului SfinţitMucenic Zenovie, episcopul Cili-ciei, și a surorii sale Zenovia (30octombrie), precum și includereaacestor texte în cărZile de cult;A fost aprobat ca, în textul Ca -lendarului creștin-ortodox pentruanul 2022, la rubrica Zile şi dateimportante, să fie incluse „Ziuadrapelului naQional” (26 iunie) şi„Ziua imnului naQional al României”(29 iulie). Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Sfântul Sinod: primele decizii din 2021

Cuvânt la Întâmpinarea Domnului - Sfântul SerafimSobolev, făcătorul de minuni din Sofia, Bulgaria
Despre Slava Harică a drepţilor Noului Testament

„Că ochii mei văzură mântuireaTa, pe care ai gătit-o înaintea feţeituturor popoarelor, lumină spredescoperirea neamurilor şi slavăpoporului Tău Israel” (Luca 2, 30-32).Nu se poate număra, iubiţilor întruHristos fiii mei, de câte ori am auzit laDumnezeieştile slujbe cuvintele imnu-lui insuflat dreptului bătrân Simeon,primitorul de Dumnezeu: „Acumslobozeşte pe robul Tău, Stăpâne...”.La aceste cuvinte ne face atenţi Sfân-ta Biserică, mai ales astăzi, la aceastămare sărbătoare a Întâmpinării Dom-nului.Despre ce ne vorbeşte, iubiţilor,acest sfânt imn al bătrânului Simeon,această cântare mărturisitoare înaintede moartea lui? În câteva cuvinte, în ease cuprinde toată lucrarea lui Hristos.Aici se spune: „...că ochii mei văzurământuirea Ta, pe care ai gătit-o înain-tea feţei tuturor popoarelor...”. În put-erea darului proorocesc dat lui Simeon,el a întrezărit amănunţit mântuirea carea făcut-o pentru noi Mântuitorul nos-tru, mai ales pătimirea de pe Cruce şimoartea.Dar nu numai în puterea daruluiproorocesc Sfântul Simeon a întrezăritaceastă mântuire, ci şi datorită faptuluică el a fost unul din cei şaptezeci detraducători ai Bibliei, cu trei sute de aniînaintea Întâmpinării Domnului. El tra-ducea cartea proorocului Isaia, careatât de exact a prezis şi a ilustrat patim-ile şi moartea lui Hristos, ca şi cum arfi văzut totul cu ochii lui şi s-ar fi aflatlângă Cruce, când Domnul era răstig-nit. Nu în zadar, Proorocul Isaia estenumit Apostolul lui Hristos al Vechi-ului Testament.Mai departe, în sfântul imn albătrânului Simeon se spune: „...luminăspre descoperirea neamurilor...”. Dinaceste cuvinte se vede că dreptuluiSimeon i-a fost descoperită urmarealucrării răscumpărătoare a lui Hristos -răspândirea credinţei în Hristos, caDumnezeu întrupat pe pământ, print-re toate popoarele păgâne.Este interesant că atunci când drep-tul Simeon vorbeşte despre mântuire şiluminarea lumii întregi cu lumina cred-inţei, îi are în vedere pe toţi oamenii.

Iar la sfârşitul cântării sale el vorbeştedoar despre slava poporului lui Dum-nezeu, noul Israel. După moartea mân-tuitoare a lui Hristos, poporul ales al luiDumnezeu, adică noul Israel, este Bis-erica Noului Testament, adică drepţiiNoului Testament. Şi aceasta este deînţeles.Domnul a săvârşit lucrarea mân-tuitoarea a răscumpărării pentru toatăomenirea; la fel şi lumina credinţeiortodoxe s-a răspândit încă prinpropovăduirea Apostolilor în toatecolţurile lumii. Dar nici pe departe, nutoţi oamenii s-au folosit de lucrarearăscumpărătoare a lui Hristos şi n-auprimit credinţa advărată în El; de aceeapuţini oameni, chiar şi din rândurileortodocşilor, dobândesc slava desprecare vorbeşte Sfântul Simeon, Primi-torul de Dumnezeu.Totuşi, ce trebuie să înţelegem prinaceastă slavă? Sfântul Simeon a înţe-les slava care se manifestă în viaţaoamenilor sfinţi, prin lucrarea Harului,din momentul pogorârii peste Apostolia Sfântului Duh. Aceasta este maiînainte de toate sfinţenia drepţilorNoului Testament care estenedespărţită, după cuvintele lui Hris-tos, de bucuria Dumnezeiască (Ioan15, 10-11).Această slavă sunt semnele şi min-unile nespuse, pe care le săvârşeauplăcuţii lui Dumnezeu, în putereasfinţeniei lor, prin Harul SfântuluiDuh. Această slavă este cunoaştereaDumnezeiască a sfinţilor, care se man-ifesta prin descoperirile nespuse aleTainelor Dumnezeieşti şi vedereaDomnului Iisus Hristos în slava LuiDumnezeiască, a Preacuratei LuiMaici, sfinţilor îngeri şi altor locuitoricereşti.Prin această slavă trebuie săînţelegem ceea ce prooroceşte a spusDumnezeiescul psalmist: „Sfinţilorcelor de pe pământul Lui, minunateau făcut Domnul toate voile Sale într-înşii” (Psalmi 15, 3).De slava, pe care a întrezărit-oSfântul Simeon, Primitorul de Dum-nezeu, se minunează îngerii şi pentrucare ÎI proslăvesc neîncetat. De ea seminunează oamenii, căci la sfinţi se

referă cuvintele Mântuitorului nostru:„Aşa să lumineze lumina voastrăînaintea oamenilor, aşa încât să vadăfaptele voastre cele bune şi săslăvească pe Tatăl vostru Cel dinceruri” (Matei 5, 16).Această slavă a drepţilor NouluiTestament o simt şi animalele sălbat-ice. În viaţa sfântului Simeon Stâlp-nicul se spune că odată la stâlpul lui s-a târât un şarpe mare de 16 stânjenilungime. El a început să-i arate ochiulsău în care spânzura un ghimpe mare,fără cuvinte rugându-l pe marele stâlp-nic să-l vindece. Sfântul Simeon i-aînsemnat ochiul cu semnul sfintei crucişi ghimpele a căzut. Ca mulţumită pen-tru vindecare şarpele, a stat întinsînaintea stâlpului, în toată lungimea, osăptămână întreagă. Pelerinii careveneau la stâlpnic pentru povăţuire şivindecare, se umpleau de cutremur şifrică văzând un asemenea monstru. Deaceea sfântul stâlpnic a spus şarpelui:„Tu îi înfricoşezi mult pe oamenii luiDumnezeu care vin la mine. Pleacă dela stâlpul meu”. Iar şarpele, ca o făp-tură înţelegătoare, s-a supus glasuluiminunatului plăcut al lui Dumnezeuşi imediat a plecat de lângă stâlp.Voi ştiţi, iubiţilor întru Hristosfiii mei, cum slujea leul SfântuluiGherasim de la Iordan şi cum sesupunea Sfântului Serafim de Sarovursul. Iar egumenei mănăstirii Staro-ladojskaia din regiunea Novgorod ise supuneau lupii. Când iarna, dupăce se ruga în paraclisul din adâncul

pădurii întunecate, se întorcea cuschiorii în mănăstire, lupii o escortaupe de o parte şi alta ca nişte străjicredincioase, îi înţelegeau cuvinteleei şi cea mai mică mişcare a mâinii.Aşa ocrotind-o pe marea nevoitoare,lupii o însoţeau până la porţile mănă-stirii.Iată ce slavă a drepţilor NouluiTestament a prevăzut dreptul Simeon.Prin ea trebuie să înţelegem şi sfârşit-ul minunat al sfinţilor. Nu numai sin-gur Sfântul Serafim de Sarov a avut unsfârşit slăvit, când îngerii i-au urcatsufletul la scaunul Dumnezeiesc într-o lumină harică şi orbitoare. Asemeneasfârşit slăvit a dăruit Domnul şiSfinţilor Antonie cel Mare, SfântuluiCuvios Amun, Teodor Studitul şi luiIosif, Făcătorul de cântări şi altor maribineplăcuţi ai lui Dumnezeu.Prooroceşte a văzut Sfântul Sime-on şi slava drepţilor care, după cuvân-tul lui Hristos, „...vor străluci ca soareleîn Împărăţia Tatălui lor (Matei 13, 43).În sfârşit, Sfântul Simeon şi-a văzut şipropria slavă viitoare în cereascaÎmpărăţie a lui Hristos. Cât de mareeste ea, Sfântul Nicolae, făcătorul deminuni i-a descoperit Sfântului PetruAtonitul printr-o vedenie. SfântulNicolae i-a spus Preacuviosului Petrucă Simeon Primitorul de Dumnezeuare îndrăzneală atât de mare înainteaScaunului Dumnezeiesc, pe care el,Sfântul Nicolae, nu o are şi de aceea,trebuie să se roage cu sârguinţă drep-tului Simeon.

Ce vrea de la noi, iubiţilor întruHristos fiii mei, Sfânta Biserică, atuncicând ne aminteşte de cuvintele sfântu-lui Simeon, primitorul de Dumnezeu?Ea vrea ca noi neîncetat să ne amintimcă Domnul a lucrat mântuirea prin văr-sarea Sângelui Său pentru toţi oameniişi prin urmare şi pentru fiecare dintrenoi, iar noi va trebui să dăm seamă înfaţa Lui, în faţa Sângelui Său, dacă prinpăcatele nostre îl vom necinsti.Apoi Sfânta Biserică mai vrea canoi neîncetat să ne amintim de roadelepatimilor răscumpărătoare de pe Cruceale Mântuitorului: răspândirea cred-inţei în Hristos printre toţi oamenii depe pământ şi pentru ca întotdeauna săne călăuzim de lumina acestei cred-inţe, temelia şi mijlocul pentru lucrareapropriei noastre mântuiri.Această dorinţă a Bisericii se vaînfăptui în viaţa noastră, dacă ne vomsârgui să avem adevărata credinţă orto-doxă. Dacă vom avea o credinţăeretică, vom aduce asupra noastrămarea mânie a lui Dumnezeu şi aici şiîn viata de după moarte, iar în loculÎmpărăţiei Cereşti, veşnica noastrăsoartă vor fi muncile iadului.În sfârşit, Sfânta Bisericăatenţionându-ne asupra cuvintelor cân-tării bătrânului Simeon de Dumnezeuinsuflată, vrea ca noi să ne sârguimneîncetat către această slavă haricăpregătită nouă de Dumnezeu, prinîmplinirea neabătută a poruncilorDumnezeieşti. Atunci această slavă,într-o oarecare măsură, se va închipuiîn noi în viaţa noastră pământească,iar în cea cerească, Împărăţie a luiHristos, se va descoperi deplin.Atunci asupra noastră se vor împli-ni cuvintele rugăciunii Arhiereşti a luiHristos, Care se ruga astfel Dum-nezeiescului Său Tată pentru ucenici,pentru toţi ceilalţi credincioşi ade-văraţi: „Părinte, voiesc ca, unde suntEu, să fie împreună cu Mine şi aceia pecare Mi i-ai dat, ca să vadă slava Meape care Mi-ai dat-o, pentru că Tu M-aiiubit pe Mine mai înainte de înte-meierea lumii” (Ioan 17, 24). Amin.(Ţinut în biserica rusă „Sf. Nicolae”din Sofia la 2/15 februarie 1947)(Sursa: doxologia.ro)



SLUJIRICHIRIARHALE 
Praznicul ÎntâmpinăriiDomnului sărbătorit la Catedrala Arhiepiscopală dinArad

În ziua praznicului Întâmpin-
ării Domnului, 2 februarie 2021,
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,
Arhiepiscopul Aradului, a partici-
pat la Sfânta Liturghie săvârșită în
Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta
Treime” din Arad, de către un
sobor de preoZi și diaconi.

Cuvântul de învăţătură rostit de
către Chiriarh a fost pus sub titlul
,,Dreaptă tâlcuire – a cuvântului
adevărului” (cf. citirilor scriptur-
istice: Evr. 7; Luca 2), referindu-se
la perisopele citite după diferite
ediZii ale Bibliei, arătând faptul că
Biserica folosește ediZia ce poartă
aprobarea Sfântului Sinod, iar
aceasta reprezentând traducerea
exactă a textului din limbile sacre,
mai ales că Evanghelia praznicului
se referă la istoria Dreptului Sime-
on care întâmpinând pe Mântu-
itorul la templu împlinește făgă-
duinZa dată lui de către Duhul Sfânt
că ,,nu va vedea moartea până nu
va vedea pe Hristosul Domnului”
(Luca 2, 26). De fapt, fiind unul
dintre traducătorii Bibliei din
limba ebraică în greacă, a aflat sen-
sul adevărat al textului privind
nașterea mai presus de fire a lui
Mesia. În felul acesta o traducere
exactă corespunde întocmai și ade-
văratei învăZături a Bisericii. În
limba noastră cultică tâlcuirea
cărZilor bisericești a respectat
întocmai originalul, fiind astfel o
garanZie și pentru o dreaptă
înZelegere a versiunii originale, de
exemplu traducerile românești ale
Noului Testament de la Alba Iulia
și Biblia lui Șerban Cantacuzino, a
arătat ÎnaltpreasfinZia Sa (Protos.
Iustin Popovici).

Duminica a 16-a dupăRusalii la CatedralaArhiepiscopală dinArad
În Duminica a 16-a după

Rusalii, 7 februarie 2021, Chiri-
arhul arădean, ÎnaltpreasfinZitul
Părinte Timotei, Arhiepiscopul
Aradului, a participat la Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie săvârșită
de către un sobor de preoZi și dia-
coni în Catedrala Arhiepiscopală
,,Sfânta Treime” din Arad.

La momentul rânduit, Chiri-
arhul arădean în cuvântul de
învăZătură a vorbit despre ,,Darul
lui Dumnezeu în lucrarea credin-
ciosului” (pe baza citirilor scrip-
turistice ale duminicii: 2 Cor. 6;
Matei 25), după cum se înZelege și
în pilda talanZilor primiZi de sluji-
torii stăpânului, care revenind
acasă le cere socoteala modului în
care i-au înmulZit. Cei care au
dovedit conștiinciozitate au real-
izat încă o dată pe cât căpătaseră.
Cel care s-a lenevit, însă, s-a moti-
vat cu restituirea talantului, încă și
învinovăZind pe stăpânul însuși de
o rea gospodărire. De aci și aver-
tismentul apostolului din pericopa
zilei de a nu se lua în zadar darul
lui Dumnezeu de care fiecare om

are parte cu îmbelșugare. Așadar
creștinul trebuie să lucreze mereu
spre bine, lipsa însemnând ivirea
răului, aceasta nu numai spre spor
spiritual, ci și material, și buna
legătură în societate, a arătat Înalt-
preasfinZia Sa.

În cadrul slujbei a fost pomenit
Patriarhul Teoctist, fost episcop al
Aradului între anii 1962-1973, de
la a cărui naștere se împlinesc
astăzi 106 ani.

Patriarhul Teoctist a fost cel de-
al cincilea patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române și a trecut la
cele veșnice în data de 30 iulie
2017 (Protos. Iustin Popovici).

ÎPS Părinte Timotei aparticipat la Sfânta Liturghie săvârșităîn Catedrala Arhiepiscopală dinArad
În Duminica a 17-a după

Rusalii, 14 februarie 2021, Chiri-
arhul arădean, ÎnaltpreasfinZitul
Părinte Timotei, Arhiepiscopul
Aradului, a participat la Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie săvârșită
de către un sobor de preoZi și dia-
coni în Catedrala Arhiepiscopală
,,Sfânta Treime” din Arad.

La momentul rânduit, Chiri-
arhul arădean, în cuvântul de
învăZătură, a vorbit despre ,,Câm-
pul misiunii mântuitoare” (pe baza
citirilor scripturistice ale
duminicii: 2 Cor. 6; Matei 15), care
are în vedere sufletul omului,
arătând că oricui e nevoie i se
cuvine ajutorul indiferent de neam
și religie. Vindecarea fiicei cana-
neencei de către Mântuitorul este o
ilustrare a acestui fapt, precum și
îndemnul pentru creștin, în acest
an omagial dedicate românilor din
afara graniZelor Zării, la conlucrare
sinceră în folosul obștesc, a arătat
ÎnaltpreasfinZia Sa.

Credincioșii prezenZi la sfânta
slujbă s-au bucurat de prezenZa
Întâistătătorului eparhiei în mijlocul
lor și de cuvântul de învăZătură
împărtășit (Protos. Iustin Popovici).

Începutul Triodului la Catedrala Arhiepiscopală dinArad
În duminica a 33-a după Rusalii

(a Vameşului şi a Fariseului), 21
februarie 2021, Înaltpreasfinţitul
Părinte Timotei, Arhiepiscopul
Aradului, a participat la Sfânta
Liturghie săvârșită în Catedrala
Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din
Arad, de către un sobor de preoZi și
diaconi.

Cuvântul de învăZătură a fost
rostit de părintele Simion Mladin,
administratorul și eclesiarhul cate-
dralei.

La finalul Sfintei Liturghii,
Chiriarhul arădean, înconjurat de
soborul slujitor, a săvârșit o slujbă
de pomenire pentru Părintele
Arhim. Timotei Iftimie, nașul de
călugărie al ÎnaltpreasfinZiei Sale
și fost stareZ al Mănăstirii Hodoș-
Bodrog, la împlinirea în această zi
a 30 de ani de la trecerea sa la cele
veșnice.

În cuvântul comemorativ ros-
tit, ÎnaltpreasfinZitul Părinte Timo-
tei a vorbit despre personalitatea
și activitatea duhovnicească și
administrativă a părintelui Timo-
tei, arătând totodată și aportul
mănăstirilor în cursul vremii la
afirmarea culturii românești. În
acest context a subliniat faptul că
recent a fost sărbătorită Ziua
NaZională Constantin Brâncuși (19
februarie) și a fost comemorat ren-
umitul sculptor Constantin Brân-
cuși la împlinirea a 145 de ani de la
naștere, operele sale purtând
cugetele celor ce le preZuiesc spre
înalte sfere spirituale. Totodată, cu
acest prilej, ÎnaltpreasfinZia Sa a
făcut referire la mesajul transmis
de Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel cu ocazia Zilei NaZionale
Constantin Brâncuși, intitulat:
,,Brâncuși – sculptor creștin orto-
dox”.

Credincioșii prezenZi la sfânta
slujbă s-au bucurat de prezenZa și
binecuvântarea arhierească la
început de Triod (Protos. Iustin
Popovici).

Duminica a 2-a din Triod la CatedralaArhiepiscopală dinArad
În Duminica a 34-a după

Rusalii, 28 februarie 2021, Chiri-
arhul arădean, ÎnaltpreasfinZitul
Părinte Timotei, Arhiepiscopul
Aradului, a participat la Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie săvârșită

de către un sobor de preoZi și dia-
coni în Catedrala Arhiepiscopală
,,Sfânta Treime” din Arad.

La momentul rânduit, Chiri-
arhul arădean, în cuvântul de
învăZătură cu titlul ,,Îndreptarea
vieZii” (pe baza citirilor scripturis-
tice: I Cor. 6; Luca 15), a vorbit
despre faptul că pericopele scrip-
turistice citite în această duminică
subliniază însemnătatea libertăZii
de alegere a adevăratei Zinute creș-
tine, pilda Întoarcerii Fiului risip-
itor întărind hotărârea credincio-
sului de a urma continuu
săvârșirea binelui, ridicându-se din
orice alunecare sau cădere în
încercări. Având în vedere per-
sonalitatea capului familiei, aceas-
ta este una aleasă, dovedind prin
ascultarea fiilor, dar care la rân-
dul fiecăruia este supus încercării,
ieșind din comuniunea dorită,
găsind totuși resursele necesare
îndreptării. Transpunând pe un
plan mai înalt tâlcuirea pildei
cunoaștem că tatăl familiei este
însuși Dumnezeu, care și din înde-
părtări în timp și spaZiu, reașează
pe fiii Săi, oameni de diferite car-
actere, în demnitatea în care au
fost creaZi, păstrându-i neîncetat
în comuniunea sfântă spre folosul
lor pământesc și ceresc, a arătat
ÎnaltpreasfinZia Sa.

Credincioșii prezenZi la sfânta
slujbă s-au bucurat de prezenZa
Întâistătătorului eparhiei în
mijlocul lor, în cea de-a doua
duminică a Triodului, și de cuvân-
tul de învăZătură împărtășit (Pro-
tos. Iustin Popovici).

AGENDA PREASFINIITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL
Slujire Arhierească laCatedrala Veche dinArad

În Duminica a 17-a după
Rusalii, PreasfinZitul Părinte Emil-
ian Crișanul, Episcop vicar al

Arhiepiscopiei Aradului, a săvârșit
Sfânta Liturghie în Catedrala
Veche din Arad, împreună cu un
sobor de preoZi și diaconi.

Cuvântul de învăZătură al Ier-
arhului a fost despre Rugăciunea
mamei și dragostea lui Dumnezeu.

Evanghelia Duminicii a 17-a
după Rusalii (a Cananeencei),
Matei 15, 21-28, cuprinde multe
învăZături folositoare pentru viaZa
noastră creștină, învăZături ce le-
am putea împărZi în două cate-
gorii: teologico-istorice și prac-
tice. Mai întâi vedem lucrarea
Fiului lui Dumnezeu în viaZa
oamenilor de alt neam și altă cred-
inZă, deoarece Dumnezeu cheamă
toate popoarele la mântuire. Apoi
observăm puterea credinZei și
dragostea de mamă la femeia
cananeeancă.

În lucrarea Sa de pe pământ,
Domnul depășește graniZele
Palestinei și merge în părZile
Libanului (Tir și Sidon) pentru a
arăta ucenicilor și contemporanilor
Săi contrastul dintre pretenZia de
superioritate a evreilor cu tăria
credinZei și multa smerenie pe care
le are o femeie de neam păgân…Să
ne apropiem de Domnul Hristos
fără teamă și cu încredere că vom
fi ascultaZi. Tinerilor, care aZi
învăZat despre Dumnezeu și Bise -

rica Sa, despre dragostea nemăr -
ginită a Domnului Hristos pentru
toZi oamenii, despre importanZa
părinZilor spirituali și trupești,
veniZi la Biserică (Mama, Prietena
și Casa noastră), aici e locul întâl-
nirilor de suflet și pentru viaZă aut-
entică! Sfânta Biserică ni-L oferă
pe Hristos Domnul (Calea, Ade-
vărul și ViaQa), ne ascultă, ne
iubește, ne călăuzește, ne oferă
sens în viaZă și ne împărtășește
daruri pentru veșnicie.”, a spus
PreasfinZitul Părinte Emilian
Crișanul în Duminica a 17-a după
Rusalii, a Cananeencei (sursa:
glasulcetatii.ro).

Liturghie Arhiereascăîn Capela Centrului de Formare Profesională aȘcolii NaJionale de Pregătire a AgenJilor dePenitenciare Arad
Sâmbătă, 20 februarie 2021,

PreasfinZitul Părinte Emilian
Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-
copiei Aradului a oficiat Sfânta
Liturghie în Paraclisul din incinta
Centrului de Formare Profesională
a Școlii NaZionale de Pregătire a
AgenZilor de Penitenciare din Arad,
centru aflat în clădirea Tribunalului
Arad. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5
Acum trei ani, locaşul de cult a

primit prin purtarea de grijă a Înalt-
preasfinZitului Timotei, Arhiepis-
copul Aradului, hramul „SfinZii 40
de Mucenici din Sevastia”, sărbă-
toriZi în fiecare an la data de 9 mar-
tie. Capela este destinată elevilor și
cadrelor din acest centru de for-
mare. Centrul amintit este o divizie
a Penitenciarului Arad care asig-
ură formarea iniZială și continuă a
personalului penitenciar din Româ-
nia, pentru a asigura dezvoltarea
competenZelor profesionale în con-
formitate cu atribuZiile specifice.

La slujba oficiată de PreasfinZi-
tul Părinte Emilian Crișanul,
împreună cu un ales sobor de pre-
oZi și diaconi, au participat doam-
na comisar șef de poliZie peniten-
ciară Delia Rodica Halchin – șef
al Centrului de Formare Profe-
sională, precum și noua generaZie
de elevi ai Școlii NaZionale de

Pregătire a AgenZilor de Peniten-
ciare din Arad, care-și continuă
cursurile de școlarizare, întrerupte
în luna octombrie din cauza pan-
demiei de SARS-CoV-2.

În cuvântul de învăZătură, PS
Părinte Emilian a evidenZiat impor-
tanZa mărturisirii de credinZă a
tinerilor în aceste vremuri de grea
încercare pentru Biserica lui Hris-
tos. La final, PreasfinZia Sa a
mulZumit conducerii Penitenciaru-
lui Arad pentru grija pe care o
poartă pentru spiritualitatea orto-
doxă a formării noilor generaZi a
poliZiștilor de poliZie penitenciară.

Doamna comisar șef de peni-
tenciare Delia Rodica Halchin,
șeful Centrului de formare Arad, a
mulZumit PreasfinZitului Emilian
Crișanul, Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Aradului, pentru
prezenZa în mijlocul elevilor din
această unitate de învăZământ, asig-
urându-l de dragostea pentru
învăZătura Bisericii Ortodoxe și de
recunoștinZa pe care conducerea
Penitenciarului din Arad o are faZă
de conducerea Arhiepiscopiei
Aradului (Preot capelan Vlad
OneQ).

Slujire Arhierească laMănăstirea Hodoș-Bodrog, la începutul Triodului
În Duminica a 33-a după

Rusalii (a Vameșului șI Fariseu-
lui), PreasfinZitul Părinte Emilian
Crișanul a slujit la Mănăstirea
Hodoș-Bodrog, înconjurat de
soborul de un sobor de preoZi și
diaconi.

Cuvântul Ierarhului: ,,Dumini-
ca a 33-a după Rusalii este cunos-

cută ca fiind Duminica Vameșului
și a Fariseului (Luca 18, 10-14),
după pilda rostită de Mântuitorul
nostru Iisus Hristos, într-un con-
text în care a rostit și alte pilde, a
apreciat nevinovăQia copiilor care
au acces ușor la ÎmpărăZia lui
Dumnezeu, a subliniat primejdia
bogăQiei pentru dobândirea mân-
tuirii și a vestit din nou ascultăto-
rilor că El va pătimi, va muri și
învia.

În această duminică începe
perioada Triodului, care Zine până
în Săptămâna Sfintelor Pătimiri,
numindu-se așa după cartea de cult
numită Triod, carte care se
folosește cu preponderenZă în cult
în acest interval de timp.

Prin Pilda Vameșului și a
Fariseului, Domnul Iisus Hristos
ne dă o lecZie tuturor și mai ales
celor care se cred drepQi și privesc
cu dispreQ la ceilalQi oameni (Luca
18, 9). El arată cum doi oameni,

un vameș și un fariseu, au mers la
templu să se roage. Vameșul, ști-
indu-se păcătos, ședea în partea din
spate a templului, s-a smerit și Îi
cerea lui Dumnezeu să se
milostivească ui Dumnezeu că nu
este ca ceilalQi oameni păcătoși.
Domnul Hristos spune că vameșul
s-a întors mai îndreptat la casa sa,
decât fariseul, „fiindcă oricine se
înalQă pe sine se va smeri, iar cel
ce se smerește pe sine se va înălQa”
(Luca 18,14)…

Tot astăzi, la Bodrog, a fost și
timpul aducerii aminte și comem-
orării înaintașilor, fiind săvârșită
Slujba Panahidei, la 30 de ani de la
mutarea la cele veșnice a Părintelui
Timotei Iftimie, stareZ al Mănăstirii
Bodrog între anii 1964-1991
(sursa: glasulcetatii.ro).

Slujire Arhierească laMănăstirea Arad-Gai
În Duminica a doua din Triod,

a Fiului risipitor, PreasfinZitul
Părinte Emilian Crișanul a slujit la
Mănăstirea Arad-Gai, înconjurat
de soborul de un sobor de preoZi și
diaconi.

În cuvântul de învăZătură Ier-
arhul a vorbit despre: Întoarcerea
la Dumnezeu

„În Duminica a 34-a după
Rusalii, Sfânta Biserică a rânduit
spre meditaZie și luare aminte Pilda
Întoarcerii Fiului risipitor (Luca
15, 11-32), pildă rostită de către
Mântuitorul nostru Iisus Hristos
într-un context în care a spus mai
multe pilde pentru ucenicii Săi și în
mod special pentru cărturarii și fari-
seii care erau drepZi și credeau că
Dumnezeu trebuie să Zină și să-i
preZuiască numai pe ei.

Fiul risipitor nu este un per-
sonaj real, ci este eroul unei pove-
stiri a Domnului Hristos. Mântu-
itorul tocmai avusese o discuZie
aprinsă cu cărturarii și fariseii pe
drum dinspre Galileea spre Iudeea.
Încercase să-i convingă că trebuie
să fie cu bunăvoinZă faZă de păcă-
toșii care se întorc la pocăinZă.
MulZi vameși și păcătoși Îl urmau
și Îl ascultau. Însă fariseii și cărtu-
rarii nu-i puteau suferi alături de
ei pe aceștia. Le va fi spus Domnul
Hristos că nu e important să-i Zii la
distanZă și să-i pedepsești pe păcă-
toși, ci este important să-i faci să se
întoarcă de la păcat la îndreptare.
Important este să-i schimbi, să-i
faci să-și înZeleagă greșelile și să
nu le mai facă. Degeaba îi
pedepsești dacă nu faci din ei
oameni mai buni. Dumnezeu se
bucură când primește mărturisirea
unei greșeli, nu când pedepsește.
Cărturarii și fariseii nu înZelegeau
aceasta.

Și noi suntem uneori în situaZii
asemănătoare. Dacă prindem o
fărâmă de dreptate de partea noas-
tră, o Zinem ca pe un steag de biru-
inZă și facem multă gălăgie. Dum-
nezeu nu este împotriva dreptăZii,
dar este și pentru iertare și
întoarcere la viaZă autentică…

Să-L lăsăm pe Dumnezeu să
judece oamenii. Noi să-i iertăm și
să-i înZelegem, pentru ca la rândul
nostru să fim înZeleși. Să ne
întoarcem la Dumnezeu ori de câte
ori rătăcim prin întunericul aces-
tei lumi.”, a spus PreasfinZitul
Părinte Emilian Crișanul, la Mănă-
stirea Gai (sursa: glasulcetatii.ro).

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
ÎPS Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului,aniversează 45 de ani dela hirotonia în arhiereu
Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-

otei, Arhiepiscopul Aradului, ani-
versează luni, 8 februarie 2021, 45
de ani de la hirotonia în Arhiereu.

ÎnaltpreasfinZia Sa s-a născut la
4 iunie 1936 în Timișoara, primind
la botez numele de Traian-Petru.

A studiat la Liceul Diaconovi-
ci Loga din Timișoara, la Institutul
Teologic Universitar din București
(1953-1957). A devenit doctor în
teologie în anul 1972; a absolvit
studii de specializare la Facultatea
de Teologie Protestantă din
Neuchâtel (1967), la Institutul Ecu-
menic de la Bossey (1967-1968) și
la Facultatea de Teologie din Fri-
bourg (1971-1972).

În perioada 1960-1961 a activat
ca profesor la Seminarul Teologic
din Caransebeș; a fost secretar
eparhial la Arad (1961-1962) și
Timișoara (1962-1968); Între
1968-1975 a fost vicar administra-
tiv al Arhiepiscopiei Timișoarei și
Caransebeșului. În 1968 a fost
hirotonit preot, iar în 1969, tuns în
monahism la Mănăstirea Hodoș-
Bodrog, cu numele Timotei, și
hirotesit arhimandrit în 1970.

În data de 15 decembrie 1975 a
fost ales Episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Timișoarei și Caransebeșu-
lui, cu titlul Lugojanul, iar în data de
8 februarie 1976 a fost hirotonit
arhiereu.

A fost ales Episcop al Aradului
în 30 septembrie 1984 (înscăunat
la 2 decembrie 1984). În anul 2009,
în data de 28 noiembrie, a fost ridi-
cat la demnitatea de Arhiepiscop al
Arhiepiscopiei Aradului. 

(sursa:
https://basilica.ro/arhiepiscopul-
timotei-de-45-de-ani-arhiereu/).
PreasfinJitul PărinteEmilian Crișanul își sărbătoreșteziua de naștere
PreasfinZitul Părinte Emilian 

s-a născut în 12 februarie 1972, în
localitatea Berezeni, judeZul Vaslui
(nume de botez Vlad). Formarea
teologică a dobândit-o la Seminarul
Teologic Veniamin Costachi de la
NeamZ (1990-1995) și Facultatea de
Litere și Teologie din cadrul Uni-
versitaZii Ovidius din ConstanZa, la
Specializarea Teologie-Istorie
(1996-2000), unde a urmat și cur-

surile de masterat la specializarea
Istorie veche-medievală (2000-
2002).

În anul 2003 a fost admis la
cursurile de doctorat în cadrul Fac-
ultăZii de Teologie Ortodoxă, Uni-
versitatea Al. I. Cuza din Iași, la
Specializarea Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, cu teza
Mitropolia Moldovei și Sucevei:
Arhiepiscopia Iașilor în prima

jumătate a secolului al XX-lea
(1900-1948), elaborată sub îndru-
marea acad. prof. univ. dr. Emilian
Popescu. În ianuarie 2009 i s-a con-
ferit titlul de doctor în teologie.

În 2001 a urmat un curs de
limbă engleză organizat de către
Consiliul Mondial al Bisericilor
din Geneva la Academia Ortodoxă
din Vilemov, Cehia, iar în 2005 a
participat la un Stagiu de per-
fecZionare a limbii engleze la Com-
munity of the Resurrection, Mir-
field și cursurile de teologie din
cadrul Colegiului Teologic Resur-
rection, Marea Britanie.

În lucrarea administrativă,
PreasfinZitul Emilian a îndeplinit
funcZiile de: Mare eclesiarh al
Mănăstirii NeamZ; Preot spiritual
al FacultăZii de Teologie din Iași;
Președinte al Consistoriului mona-
hal și Consilier Cultural al
Arhiepiscopiei Iașilor; Exarh al
mânăstirilor din judeZul Iași.

În ședinZa de lucru a Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
din 29 octombrie 2009 a fost ales
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului, cu titlul Lovișteanul.
Ceremonia de instalare, oficiată de
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
a avut loc în data de 14 noiembrie
2009, la Catedrala Arhiepiscopală
Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâl-
cea.

Sfântul Sinod al Bisericii noas-
tre l-a ales prin vot secret, în şed-
inţa din 4 iulie 2017, pe PreasfinZi-
tul Părinte Episcop vicar Emilian
Lovișteanul ca Episcop vicar pen-
tru Arhiepiscopia Aradului cu 43
de voturi din 46 de voturi valid
exprimate.

Ceremonia de instalare a PS
Emilian Crişanul, noul Episcop
vicar al Arhiepiscopiei Aradului,
a avut loc în 16 iulie 2017 imediat
după oficierea Sfintei Liturghii în
Catedrala Veche Naşterea Sfântu-
lui Ioan Botezătorul din Arad.

SfinJirea SecJiei II din cadrul Spitalului JudeJean de UrgenJăArad
PreasfinZitul Părinte Emilian

Crișanul Episcop vicar al Arhiepis-
copiei Aradului, a sfinţit vineri, 12
februarie 2021, şase saloane de la

Secţia Pediatrie II Arad, renovate
de Asociaţia Cetatea Voluntarilor,
şi cu sprijinul Asociaţiei Filantropia
a Arhiepiscopiei Aradului.

Ierarhul a fost întâmpinat de
doamna Florina Ionescu, managerul
Spitalului, Dr. Onel Alexandru
Mircea, director medical, doamna
Dr. Simona Dumitra, şefa secţiei,
și de alZi angajaZi ai spitalului. Continuare în pagina 7
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PreasfinZia Sa a fost însoZit de

domnul Iustin Cionca, Președin-
tele Consiliului JudeZean Arad, Pr.
Gheorghe Gligor, vicar adminis-
trativ şi consilier în cadrul Sec-
torului Social al Arhiepiscopiei
Aradului, Pr. Ioan Stoica, noul
preot slujitor în cadrul Spitalului
JudeZean şi alţi părinţi slujitori.

SecZia Pediatrie II din cadrul
spitalului a fost renovată prin
proiectul ,,Cu drag pentru viitor”,
derulat prin meritul doamnei Ana-
maria Nyeki-Popa, președinta Aso-
ciaZiei Cetatea Voluntarilor.

PreasfinZia Sa a oferit din partea
Arhiepiscopiei Aradului, icoane cu
Maica Domnului pentru toate
saloanele secZiei şi cartea Preas-
finţiei Sale, intitulată ,,Persoana
umană de la îmbolnăvire la însănă-
toşire – povăţuiri şi rugăciuni”.

Pentru renovarea comparti-
mentului de boli infecZioase copii,
Arhiepiscopia Aradului a con-
tribuit cu suma de 30.000 Ron și a
susZinut și alte campanii pentru
adunarea de fonduri pentru această
secZie.

La final, PreasfinZia Sa a
transmis binecuvântarea Înalt-
preasfinZitului Părinte Timotei,
Arhiepiscopul Aradului și i-a
felicitat pe toţi ce au ostenit în
renovarea acestor saloane şi pe
cei ce ostenesc acolo pentru sănă-
tatea copiilor

(Protos. Iustin Popovici).
,,Împreună după Liturghie” – activitatecatehetică în ParohiaPecica I

La îndemnul Mântuitorului
„LăsaZi copiii să vină la Mine”
(Luca 18,16), Parohia Ortodoxă
Pecica I, Protopopiatul Arad, a
lansat un proiect intitulat „Împre-
ună după Liturghie”, o întâlnire
după Sfânta Liturghie cu copiii
care vin la Biserică.

Întâlnirea are ca obiectiv
apropierea de Dumnezeu și
înZelegerea despre cine este Dum-
nezeu și ce vrea de la noi oamenii,
cum trebuie să ne raportăm la
Dumnezeu și la aproapele nostru,
învăZarea de rugăciuni, muzică bis-
ericească dar și diverse ateliere pe
care dorim să le desfășurăm împre-
ună.

Acest proiect a fost îmbrăZișat
cu multă căldură de către părinZi,
care au adus cu încredere copiii în
sala de cateheză de la Oficiul Paro-
hial unde se desfășoară aceste
întâlniri, iar copiii au fost foarte
încântaZi și dornici să continuăm
aceste întâlniri (Pr. Kosztner Radu
Ioan).

Concursul InternaJional,,Alături de Hristos înEuropa secolului XXI”,EdiJia a V-a
Activităţile desfăşurate în

cadrul proiectului au scos în evi-
denZă calităţile elevilor partici-
panZi, bazate pe creativitate
lingvistico-artistică.Tematica con-
cursului din acest an, cu titlul:
,,Nașterea Domnului – bucurie
pentru întreaga lume”, a reunit
peste 1600 de elevi din România,
la care se adaugă lucrările elevilor
din Diasporă.

Școala Gimnazială ,,Mihai
Eminescu” Arad, a participat la
acest proiect cu 40 elevi, coordon-
aZi de doamna profesoară Ciucaș
Adriana.

Concursul s-a desfășurat
online, co-organizator în acest an
fiind Episcopia Ortodoxă Română
a Italiei.

Felicităm toZi elevii pentru
rezultatele obZinute!

Din partea Arhiepiscopiei
Aradului elevii participanţi au
primit cărţi de colorat şi cruciu -

liţe pectorale (Prof. Adriana Ciu-
caş).

Concurs și Simpozion InternaJional online deCreaJie literară, CreaJieplastică și Artăfotografică” – ediJia a XI-a
Întrunit în şedinţă de lucru, sub

preşedinţia Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, la Reşedinţa Patri-
arhală, în ziua de 28 octombrie
2019, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotărât
declararea anului 2021 ca An oma-
gial al pastoraZiei românilor din
afara României.Decizia sinodalilor
este cu atât mai firească, cu cât
OrganizaZia pentru Securitate și
Cooperare în Europa a anunţat cu
ceva vreme în urmă că diaspora
românească este una dintre cele
mai numeroase, ocupând în prezent
locul cinci la nivel internaţional.

Făcând referire la întreaga pop-
ulaZie a românilor din afara
României și Moldovei ce deZin
cetăZenie română, diaspora română
nu îi vizează, în general, pe acei
români autohtoni care locuiesc în
statele vecine, în special românii
din Ucraina și Serbia. De aseme-
nea, numărul cetăZenilor din dias-
poră îi include și pe cei de origine
română, născuZi în Zările respec-
tive. Numărul tuturor românilor
din străinătate este estimat la
aproximativ 4-12 milioane de
oameni, în funcZie de înZelesul ter-
menului „român”.

În decursul a aproximativ 15
ani, între 2000-2001 şi 2015-2016,
numărul emigranţilor români a
crescut cu 2,3 milioane, emigrarea
fiind motivul principal al declinu-
lui populaţiei din ţara noastră.

În aceste condiţii, cele mai noi
proiecte catehetice demarate de
Patriarhia Română au avut în
vedere diaspora românească, adică
pe acei cetăZeni creștini pentru care
credinZa este o modalitate de
regăsire a propriei identităZi etnice
și spirituale, de reîntoarcere la
origini.

Destinat cadrelor didactice şi
elevilor, membrilor clerului,
indiferent de ordin confesional,
Concursul și Simpozionul inter-
naZional online ROMÂNIA ȘI
DIASPORA – O SINGURĂ
TRĂIRE se doresc a fi evenimente
complementare manifestărilor
organizate în ţară și în diaspora cu
această unică ocazie.

Scopul evenimentului este: cul-
tivarea sentimentului identităZii
naZionale și a respectului faZă de
istoria și credinZa poporului român
dar și afirmarea, cunoaşterea şi
stimularea potenţialului creativ şi
artistic al elevilor din ciclul pri-
mar, gimnazial și liceal.

Evenimentul a reunit peste 350
de participanZi: reprezentanZi ai
clerului, cadre didactice și elevi din
28 de judeZe ale Zării și din străină-
tate: Marea Britanie, Tunisia,
Ungaria, Germania, Serbia, Repub-
lica Malta și Republica Moldova,
care și-au manifestat interesul faZă
de cele nouă teme propuse:

- Departe de Qară, aproape de
Dumnezeu – A fi creștin în diaspo-
ra

- Proiecte/activităQi educative,
culturale, sociale și de voluntariat
desfășurate în parohiile românești
din Qară și din străinătate

- Sărbători și obiceiuri speci-
fice românilor de pretutindeni

- Unitatea de credinQă la mar-
tirii creștini

- Mărturisitori creștini din Qară
și din afara ei

- Așezăminte creștine din
România și din diaspora

- Pelerinaje la locurile sfinte
din România și din diaspora

- Primăvara, anotimp al
bucuriei și al renașterii

- Provocări ale mărturisirii
credinQei în noul context pandemic.Cele trei secJiuni au fost:

- creaţie literară ( poezie, proză:
temele 1-9)

- creaZie plastică ( temele 3, 6,
8)

- artă fotografică (temele 2, 3,
6, 7, 8)

Evenimentul s-a adresat
elevilor din ciclul primar, gim-

nazial și liceal, elevilor cu CES
(secZiunile 3 și 8) și celor proveniZi
din medii dezavantajate, pentru
concurs, iar pentru simpozion,
cadrelor didactice de orice spe-
cializare, membri ai clerului (de
orice ordin confesional).

Organizatori: Școala Gim-
nazială Caius Iacob din Arad și
Seminarul Teologic Ortodox din
Arad.

Dintre colaboratori/parteneri
amintesc: protos. dr. Iustin Popovi-
ci, consilier cultural, Arhiepiscopia
Aradului; conf.uninv.dr. Lia faur
– Universitatea El Manar din
Tunisia, pr. Florin Olteanu – Paro-
hia Ortodoxă din Chitihaz –
Ungaria; pr. Ispas Ruja – Parohia
Ortodoxă din Dortmund, Germa-
nia; pr. Andrei Danciu – Parohia
Ortodoxă din Praga, Cehia; pr.
Gabriel Apopei – Parohia Orto-
doxă din Rocca di Papa, Italia;
pr.George Alexandru Popescu –
Parohia Ortodoxă Malta;
prof.Georgiana Petic-Bătrîn – St.
Michael Catholic School, High
Wycombe, Marea Britanie; prof.
Victoria Guci și Maria Lazăr- Lic.
Academic de Arte Platice Igor
Vieru Chișinău, Republica Moldo-
va, pr. Mircea Bupte – Parohia
Ortodoxă Micălaca Veche II Arad;
prof. Marius Göndör, inspector
școlar general ISJ Arad; arhid.
prof. Florin Sirca, inspector şcolar
Religie, ISJ Arad; prof. Camelia
Moler, inspector şcolar pentru
activitatea educativă; Adrian Alda,
președinte AsociaZia Scopul
Comun al PărinZilor și Profesorilor
din Clasele Primare Arad.

Lansarea/prezentarea CD-ului
omagial – România și diaspora, o
singură trăire – ce a însumat 190
de lucrări, studii, articole și creaZii
literare ale participanZilor (cadre
didactice, reprezentanZi ai cleru-
lui și elevi) precum si vernisajul
expoziZiei de creaZii plastice și artă
fotografică ale celor peste 200 de
elevi, a avut loc în data de 26 feb-
ruarie 2021, în cadrul desfășurării
online a manifestării finale a
evenimentului, organizată de d-na

prof. Beatrice Mandă, în prezenZa
invitaZilor: arhid.prof. Florin Sirca
– inspector școlar Religie ISJ
Arad; d-na prof. Camelia Moler –
inspector școlar educativ, ISJ
Arad; pr. Florin Olteanu – Parohia
Ortodoxă din Citihaz, Ungaria; pr.
Ispas Ruja – Parohia Ortodoxă din
Dortmund, Germania, pr.Alexan-
dru Popescu – Parohia Ortodoxă
Valetta, Malta; prof. Georgiana
Petic-Bătrîn – St. Michael School,
Marea Britanie; prof. Maria Lazăr
și Guci Victoria- Lic. Academic
de Arte Plastice Igor Vieru,
Chișinău, Republica Moldova,
precum și a colegilor de la alte
instituZii școlare din Zară (Prof.
Mandă Beatrice).
Proiectul ,,Familia întretradiJie și modernitate”derulat în Parohia Prunișor

În cadrul Concursului NaZional
Catehetic „Biserica – familia
românilor de pretutindeni” în
Parohia Prunișor s-a derulat un
proiect cu totul inedit, având ca și
participanZi membrii Grupului
Catehetic „Sfântul Stelian”, care
au fost împărZiZi în două grupe,
formând familia tradiZională și
familia modernă.

La iniZiativa preotului paroh și a
tinerilor parohiei s-a conceput acest
proiect, care a fost primit cu multă
bucurie de către cei implicaZi.

Prin familia tradiZională s-a
dorit creionarea unor aspecte, ca
de exemplu: educarea copiilor,
care de regulă se făcea în sânul
familie, participarea la masă a
tuturor membriilor familiei, unde
tata binecuvânta mâncarea, iar
mama făcea semnul Sfintei Cruci
de trei ori pe pâine, înainte de a o
tăia, tatăl împreună cu feciorii mai
mari participau la muncile
gospodărești, etc.

Pe de altă parte, prin familia
modernă am încercat să subliniem
unele carenZe ale acesteia: exem-
plu: părinZii nu mai au timp pentru
proprii copii, prezenZa servi-
toarelor în casă, prezenZa bonei
etc.

Acest proiect a reunit un număr
de 45 de copii și tineri, implicaZi în

diferite acZiuni care s-au desfășurat
în această parohie.

Această activitate a avut două
scopuri principale: primul scop a
fost acela de a cunoaște copiii și
tinerii valorile incomensurabile ale
familiei autentice, iar al doilea
scop a fost unul umanitar. Prin vin-
derea CD-urilor, vom încerca să
ajutăm o fetiZă, care suferă de o
boală incurabilă.

Continuare în pagina 8
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MarJi, 2 februarie – Aparticipat la Sfânta Liturghie de laCatedrala arhiepiscopală din Arad,predica fiind pusă sub titlul,,Dreaptă tâlcuire – a cuvântuluiadevărului” (cf. Evr.7; Lc. 2). Duminică, 7 februarie – Aparticipat la Sfânta Liturghie de laCatedrala arhiepiscopală, predicafiind pusă sub titlul ,,Darul luiDumnezeu în lucrarea credincio-sului” (cf. II Cor.6; Mt. 25). Lafinalul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa,împreună cu soborul slujitor, asăvârşit o slujbă de pomenire pen-tru Patriarhul Teoctist (1915-2007)la 106 ani de la naşterea sa. Luni, 8 februarie – Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,

Arhiepiscopul Aradului, a aniver-sat 45 de ani de la hirotonia întruArhiereu.Miercuri, 10 februarie – Aprezidat ședinZa PermanenZeiConsiliului eparhial.Duminică, 14 februarie – Aparticipat la Sfânta Liturghie de laCatedrala arhiepiscopală, predicafiind pusă sub titlul ,,Câmpulmisiunii mântuitoare” (cf. IICor.6; Mt. 15). Duminică, 21 februarie – Aparticipat la Sfânta Liturghie dela Catedrala arhiepiscopală, ros-tind un cuvânt de învăZătură. Lafinalul Sfintei Liturghii, a săvâ-rșit o slujbă de pomenire pentruPărintele Arhim. Timotei Iftimie,

nașul de călugărie al Înaltpreas-finZiei Sale și fost stareZ alMănăstirii Hodoș-Bodrog, laîmplinirea în această zi a 30 deani de la trecerea sa la cele veșni-ce. Miercuri – Joi, 24-25 februa-rie – A participat la lucrărileAdunării NaZionale Bisericești șila ședinZa de lucru a SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Româ-ne. Duminică, 28 februarie – Aparticipat la Sfânta Liturghie de laCatedrala arhiepiscopală, predicafiind pusă sub titlul ,,ÎndreptareavieQii” (cf. I Cor.6; Lc. 15). Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial
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După ce am filmat această acZi-

une, seara în jurul orei 18, am avut
o întâlnire online cu părintele Ghi-
ran Florin și copiii din Parohia
Ortodoxă Română „Sfânta
Cuvioasă Fevronia” din Lugo și
Bagnacavallo, Episcopia Italiei,
cărora le-am împărtășit unele
simZăminte pe care le-am trăit în
timpul filmării acestui proiect.
Părintele Ghiran și copiii din Italia
ne-au spus câteva lucruri despre
legătura Bisericii cu familia, și
despre importanZa lui Dumnezeu
în viaZa lor.

Seara s-a încheiat în duhul
rugăciunii, cântând cu toZi Axionul
„Cuvine-se cu adevărat” (Pr.
Florin-Ioan Avram).
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Gura Văii

Preoţii din cadrul Cercului Pas-
toral-misionar Nr.3 Gurahonţ, s-au
întrunit, în după-amiaza zilei de
28 februarie 2021 la Biserica orto-
doxă cu hramul „Cuvioasa
Parascheva” din Parohia Gura
Văii, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a
săvârşit Sfânta Taină a Maslului la
care au luat parte credincioșii paro-
hiei.

Din sobor au făcut parte: pr.
MoZ Iulian coordonatorul cercului,

pr.Bej Florin de la parohia Crocna,
pr. Pasc Darius de la parohia
BonZești, pr.Lușcă Ciprian de la
parohia Zimbru, pr.Rocsa Sebast-
ian de la parohia Pescari, pr.
Zbârcea Teodor de la parohia
Mădrigești, pr. Cristea Silviu de la
parohia Gura Văii, pr.Vesa Ioan de
la parohia Iosășel și pr. Bele Raul
de la parohia Secaș.

Având în vedere că Sfântul
Sinod a proclamat anul acesta, ca
„Anul omagial al pastoraţiei
românilor din afara României” și
„Anul comemorativ al celor
adormiQi în Domnul; valoarea
liturgică și culturală a cimitirelor”
, preotul Rocsa Sebastian de la
parohia Pescari a susZinut urmă-
toarele teme: 1. Repere istorice
privind situaţia comunităţilor orto-
doxe româneşti din Republica
Moldova; 2. Istoria şi evoluţia
fenomenului migraţiei românilor.

În susZinerea temei părintele
spunea că: la 14 septembrie anul
1992, un număr însemnat de preoZi
și credincioși ortodocși, constituiZi
într-o Adunare eparhială, au decis
reactivarea Mitropoliei Basarabiei,
drept pentru care au trimis la
București o delegaZie pentru a
adresa Patriarhiei Române
rugămintea de a primi Mitropolia
sub jurisdicZia sa canonică. Exis-
tenZa Mitropoliei și apartenenZa ei

la Biserica Ortodoxă Română au
fost recunoscute prin „Actul Patri-
arhal și Sinodal” al Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române de la
19 decembrie 1992.

Printr-un act sinodal al Bis-
ericii Ortodoxe Române în 19
decembrie 1992 a fost reactivată
Mitropolia Basarabiei.

Misiunea Bisericii noastre în
diaspora este deosebit de impor-
tantă, deoarece românii migranZi
trăiesc cu speranZa într-un viitor
mai prosper, dar și cu dorul de
locurile natale, de Ţară. De multe
ori, mediul în care ei lucrează
printre străini nu le insuflă un sen-
timent de pace și mulZumire
sufletească, dar se regăsesc în
parohiile Bisericii Ortodoxe
Române din diaspora. Aici, bucu-
ria regăsirii și trăirii credinZei stră-
moșești, a spiritualităZii și a iden-
tităZii româneşti, a întăririi în
comuniunea dătătoare de putere,
mângâiere și nădejde în Dum-
nezeu, se împletește cu nostalgia
locurilor natale, cu sentimentul de
dor arzător după cei dragi, resimZit
atât de puternic printre străini.
Această stare de dor, asumată în
mod existenZial, favorizează
căutarea originii și a identităZii pro-
funde.

În contextul provocărilor actuale
este nevoie de discernământ și de
multă răbdare, dar mai ales de
multă rugăciune pentru ca Dum-
nezeu să ne lumineze și să ne
întărească în credinţă, speranţă şi
iubire frăţească.

Slujba fost săvârșită în concor-
danZă cu prevederile în vigoare
împotriva răspândirii noii epi-
demii.

În finalul întâlnirii, preotul
paroh Cristea Ionel-Silviu a mulţu-
mit tuturor pentru participare (Pr.
MoQ Aurelian Iulian).
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Chișineu-Criș II

În Duminica a 34-a după
Rusalii, a Fiului risipitor, parohia

Chişineu-Criş II din protopopiatul
Arad, a fost gazda primei întruniri
a preoţilor din Cercul pastoral-
misionar Chişineu-Criş, coordon-
aZi din încredinZarea Înaltpreas-
finZitului Părinte Arhiepiscop
Timotei al Aradului, de către
Preacucernicul Părinte Dumitru
Daniel-Mirel, de la parohia
Chişineu-Criş I.

Întrunirea a debutat la ora 17,
în biserica parohială cu hramul
„Sfântul Mare Mucenic Gheo-
rghe”, prin oficierea Tainei Sfân-
tului Maslu de către preoţii slujitori
și în prezenZa unui număr mare de
credincioși. Au fost prezenţi: Pr.
Daniel-Mirel Dumitru-parohia
Chişineu-Criş I, Pr. Cantemir
Lipovanu-preot pensionar, Pr.
Viorel Boţoc-parohia Socodor, Pr.
Gabriel Gosta- parohia Şimand, Pr.
Aurel Mager-parohia Nădab, Pr.
Mircea Hurdea-parohia Şimand,
Pr. Ioan Pavel-parohia Sintea-
Mare, Pr. Dan-Viorel Albiş-paro-
hia Chişineu-Criş II, Pr. Adinel
Popovici-parohia Grăniceri, Pr.
Mihai Oprea-parohia Ţipari, Pr.
Sandu Costin-parohia Pilu, Pr.
Adrian Hanţiu-parohia Vânători,
Pr. Nicolae Vidican-parohia Mişca
şi Diac. Florin Pavel-parohia
Chişineu-Criş I.

Cuvântul de învăţătură la Taina
Sfântului Maslu a fost rostit de

părintele Sandu Costin, de la paro-
hia Pilu, care a evidenZiat prin
cuvinte frumoase câteva înţelesuri
pe care le desprindem din această
frumoasă pildă ilustrată de pericopa
evanghelică a duminicii de azi şi
care se constituie într-o permanen-
tă chemare la pocăinţă. De aseme-
nea, părintele a subliniat în cuvân-
tul său şi importanţa perioadei
prepascale pe care o traversăm în
aceste zile şi care trebuie să
însemne pentru toţi creştinii o
perioadă de intensă pregătire
duhovnicească pentru marea sărbă-
toare a Învierii Domnului nostru
Iisus Hristos.

Preotul paroh, Dan-Viorel
Albiş a mulZumit în încheiere pre-
oţilor şi credincioşilor prezenţi,
susZinând apoi referatele cu urmă-
toarele teme:,,Pastoraţia comu-
nităţilor româneşti din afara
României-caracteristici generale’’
şi ,,Moartea- adormire în Domnul
şi mutare în locaşurile cele
veşnice’’. Seara s-a încheiat cu o
agapă frăZească.

Următoarea întâlnire a preoţilor
din cercul misionar Chişineu-Criş
va avea loc în data de 21 martie, în
parohia Ţipari (Pr. Daniel-Mirel
Dumitru).
(mai multe detalii se află pe pagina

WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.arhiepiscopiaaradului.ro) 
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