
Fondat 1877
Nr. 3

Martie 2021
Anul CII 

(102)
SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Ce este diaspora?Încercând o definire a diasporei vomspune că aceasta „defineşte comunităţi şipersoane care se află pentru o perioadă detimp într-o altă ţară de destinaţie, practicăunul sau mai multe tipuri de mobilitate (pro-fesională, economică, culturală, religioasăetc.), îşi creează în ţara respectivă reţele şiafilieri, însă, în acelaşi timp, nu sunt deconec-taţi de la ţara de origine”1.Din punct de vedere religios, termenul deDIASPORA desemnează un concept biblicbine cunoscut, cu referire la diaspora iudaicădin antichitate. în Noul Testament se facereferire la o aşa numită diasporă a primilorcreştini: „Deci au zis iudeii, între ei: unde aresă se ducă Acesta, ca noi să nu-L găsim? Nucumva va merge la cei împrăştiaţi printreelini şi va învăţa pe elini? (Ioan 7, 35);„Iacov, robul lui Dumnezeu şi al DomnuluiIisus Hristos, celor douăsprezece seminţii,care sunt în împrăştiere, salutare!” (Iacov 1,1); „Petru, apostol al lui Iisus Hristos, cătrecei ce trăiesc împrăştiaţi printre străini, înPont, în Galatia, în Capadocia, în Asia şi înBitinia”(1 Petru 1, l)2. Pe lângă expresia „diaspora română”,mai avem expresia „dias pora ortodoxă”, princare, în sens juridic-bisericesc, înţelegemtoate comunităţile bisericeşti organizate înafara teritoriului unei Bise rici, autonome sauautocefale, care, din punct de vedere canon-ic, depind de Bisericile Mame din care s-audesprins, adică ele con tinuă să rămână subjurisdicţia Bisericilor din care s-au detaşat. Din combinarea celor două expresiirezultă expresia „diaspora ortodoxă română”,care se referă la toţi românii ortodocşi dinafara graniţelor ţării noastre, inclusiv la ceinăscuţi în familiile româneşti în ţările respec-tive.Care sunt cauzele înfiinBării diaporeiortodoxe?Cauza prinncipală a înfiin[ării diapor-ei ortodoxeO cauză care a dus la formarea diaporeiromânești din afara grani]elor ]ării estemigra]ia. Migra]ia este o componentă aevoluţiei şi dinamicii populaţiei în perioadapost decembristă. Ea reprezintă deplasareaunui număr de oameni între societăţi şi îninteriorul acestora sau dincolo de graniţelesimbolice sau politice, spre noi comunităţi şiarii rezidenţiale. Migraţia este un processocial care a influenţat şi influenţează pro-fund societatea românească contemporană,milioane de cetăţeni români trăind personalacest fenomen3. Este tot mai evident faptul căumanitatea a intrat într-o nouă epocă amigraţiilor4. Deşi aparent, fenomenulmigraţiei poate fi privit la nivelul unui actindividual, ca o simplă decizie pe care o per-soană o ia în legătură cu locul de muncă saude domiciliu dorit, în această decizie fiindimplicate determinări multiple, asociate custarea socio- cultural-economică a local-ităţilor, a familiei, a parohiei, a persoanei încauză şi a societăţii în general. Datorită aces-tor conexiuni multiple în care este implicată,migraţia poate fi considerată un fenomensocial total5.Migraţia românească, ce se conturează însistemul global al migraţiei ca un produsautomat al dezvoltării capitalismului, în con-textul dependenţelor şi relaţiilor economicela nivel global şi a includerii unor regiuni per-iferice ale lumii în organizarea economicăglobală6 este, aşa cum putem constata, foartedinamică şi reprezintă una dintre principalelemigraţii spre vestul Europei, ce implică, atâtpentru România, cât şi pentru ţările de des-tinaţii, o serie de provocări, probleme, riscurişi abordări diferite. Fenomenul emigraţei afost și a rămas foarte extins.Fenomenul migraţiei poate fi așadardelimitat în două aspecte distincte:IMIGRAŢIA, care se referă la număruloamenilor care intră în ţară într-o perioadă

fixă de timp şi EMIGRAAIA, care se referăla numărul oamenilor care se mută în afaragraniţelor unei ţări, definitiv sau temporar,într-un timp dat. Aceste elemente, combi-nate, produc MIGRAŢIA NETĂ, care estecâştigul sau pierderea de populaţie dintr-oţară datorită migraţiei. În plus, există,bineînţeles, şi o MIGRAZIE INTERNĂ sauo deplasare a oamenilor de la o zonă la altaîn interiorul aceleiaşi ţări (fluxurile sat- oraş,oraş-oraş sau oraş-sat)7, precum şi o MIGRA-ŢIE CONFESIONALĂ, dinspre bisericileistorice către denoninaţiunile neo-protes-tante. Emigraţia, ca fenomen al migării în afaragrani]elor ]ării, a înregistrat o explozie înperioada 2002-2007, o dată cu liberalizarearegimului vizelor pentru Spaţiul Schengenprovocând reacţia Patriarhiei Române în sen-sul organizării slujirii disporei româneşti,consolidată și dezvoltată foarte mult înultimii douăzeci de ani.Migraţia forţei de muncă se regăseşte înagenda diverselor instituţii, printre care senumără şi Patriarhia Română, dar şi în atenţiaimaginarului naţional şi a simplului cetăţean.Ca urmare a liberalizării circulaţiei forţei demuncă în spaţiul European, FENOMENULMIGRAZIEI FORŢEI DE MUNCĂ a luatamploare, generând şi un FENOMEN DIAS-PORIC evident-fenomene specifice con-strucţiei europene şi proceselor globalizării.Experienţa delocalizării a devenit o realitatecurentă, iar mobilitatea a fost încurajată, pede o parte, de situaţia economicăromânească, iar pe de altă parte, de realitateeconomică şi de repertoriul de oportunităţi lanivel individual şi familial, pe care societăţilevest-europene le-au oferit.Este foarte important să precizăm căastăzi nu putem spune că diaspora ortodoxăromână s-a cimentat în nişte limite şi formefixe, ci ea se defineşte prin dinamism şi, celpuţin în Europa, este într-o continuă miş-care şi evoluţie. Fenomenul migraţionist nu se opreşteprin simpla atingere a destinaţiei românilorîn Spania, Franţa, Italia etc., ci continuă prinmixarea maselor de migratori, care, deşi aulocuit o vreme în una din ţările mai susamintite, aleg după câţiva ani să se mute înţările nordice, Ţările de Jos, Marea Britanieşi Germania, dar tocmai acest tremol alfenomenului migraţionist influenţează neg-ativ (punctul de plecare) sau pozitiv (desti-naţia) statornicia şi aşezarea diasporei orto-doxe române8. b. Alte cauze ale înfiin[ării diasporeiÎn zilele noastre, diaspora nu mai poate fianalizată doar ca o categorie istorică referi-toare la migranţii care îşi părăsesc ţara deorigine pentru a se refugia din motivepolitice, economice sau religioase într-o altăţară. Alte cauze ale consituirii diasporei înafara grani]elor ]ării ar putea fi: globalizarea,mobilitatea transnaţională şi expansiuea noi-lor tehnologii de comunicare9.Diaspora Bisericii Ortodoxe Române aluat naştere în două moduri:Prin stabilirea dureroasă a noilor fron-tiere, după cele două războaie mondiale, unnumăr foarte mare de români rămânând înafara graniţelor de vest şi de sud aleRomâniei;Prin emigraţie, în mai multe valuri, celemai consistente fiind după evenimentelepolitice din anul 19891. Structura diasporeiDe la inceputruri până în sec. XIXPrezenţa românilor în diferite ţări euro-pene în secolele XV-XIX este incontestabi-lă, iar acolo unde au emigrat (în Europa şiAmerica) românii au purtat cu ei Ortodoxiaşi viaţa bisericească. Nu putem vorbi, pânăîn secolul al XIX-lea, despre un fenomen aldiasporei, în accepţiunea celei de astăzi1.Acest context nu a putut determina Biserica

Ortodoxă din Principatele Române să orga-nizeze pe termen lung structuri bisericești, cutoate că Biserica Ortodoxă Română și-a con-centrat aten]ia din punct de vedere misionarși asupra românilor afla]i peste grani]ele eicanonice. Avem, în acest sens, foarte multeexemple în care Biserica a oferit burse tine-rilor români din străinătate, a trimis cărţi înstrăinătate etc.1. Între secolele XVI-XIX, chiar româniidin Transilvania au trăit „ca în diaspora”,fiind minoritari din multe puncte de vedere1
(doar numeric nu!), abia TOLERAŢI dinpunct de vedere religios, dar, cu toate aces-tea, Bise rica Ortodoxă a rezistat şi a desfă-şurat pentru românii transilvă neni şi nunumai o misiune eficientă pe plan educativ,bisericesc- cultural şi mai ales identitar.Secolul al XIX-lea a reprezentat începu-tul înfiinţării parohiilor româneşti în diferiteţări din Europa. Românii din exilul aceleiperioade (negustori şi studenţi, în mare parte)s-au constituit în mici comunităţi româneşti,din care n-au lipsit Biserica şi viaţa liturgică1.Exemplificăm prin enumerarea câtorvaparohii înfiin]ate în sec. XVIII și XIX: - încă de la finalul secolului XVIII, înAustria, pe lângă alte pa rohii sârbe şi greceşti,exista o parohie greco-română, având hra-mul „Sfânta Treime”;- elementul românesc nu a lipsit nici depe teritoriul Bulgariei. Astfel, în 1905 aveminformaţii despre un recensământ realizat înBulgaria, unde erau recunoscuţi aproximativ80.000 de români1;- în Ungaria exista, în a doua jumătate asecolului al XIX-lea, „o biserică greco-vala-hă” la Pesta. După 1864, sunt atestate 17parohii1 care au aparţinut pe atunci Episco-piei Aradului şi Consistoriului Eparhial alOradiei. După anul 1920, în urma Tratatuluide pace de la Trianon, majoritatea parohiilorortodoxe din vecinătatea grani]lor actuale devest ale ]ării au rămas în afara ]ării mame,situându-se pe teritoriul Ungariei de astăzi.Atunci, comunită]ile erau foarte numeroase,având în jur de 100.000 de credincioși, cre-dincioși care au rămas însă cu un numărfoarte mic de preo]i, 4 la număr. Așa cumarată episcopul ortodox al românilor dinUngaria, Preasfin]itul Părinte Siluan Mănui-lă: „Aceste comunită]i și-au păstrat biserici-le, unele vechi de 200 de ani, și s-au aflat laînceput în legătură canonică și spirituală cueparhii din România, din păr]ile Oradiei și aleAradului, însă și-au dorit să se organizeze șisă aibă o episcopie proprie cu un episcop titu-lar”1. Astfel, în 1946 s-a reușit după nume-roase conferin]e preo]ești și protopopești careau avut loc la Jula, Budapesta sau Bătaniaînfiin]area Episcopiei Ortodoxe Române dinUngaria, cu sediul la Jula. Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române, în anii 1950-1953 a luat act de această dorin]ă și de deci-zia românilor din Ungaria. Din nefericire,din cauza cursului istoriei, stabilirea concre-tă a acestei eparhii nu a putut avea loc decâtîn anul 1999.    

- în Franţa, datorită numărului mare deromâni afla]i la Paris, fie tineri la studii, fiefruntașii Revolu]iei de la 1848, exila]i aici,prima emigra]ie politică a românilor, s-a des-chis în 1853 o capelă ortodoxă românească,pusă sub jurisdicţia Mitropoliei Ungrovla-hiei. Ctitorii acestei capele, după cum aparîntr-o dare de seamă de la anul 1855 au fost32 de membri ai unor familii ilustre româ-nești. Primul slujitor român la această cape-lă din Paris a fost arhimandritul Ioasaf Sna-goveanu (1797-1872), el însăși exilat dinpatria mamă. Sosirea la Paris a acestui părin-te, „a umplut un mare gol pentru exila]ii deaici. Aveau în sfârșit un duhovnic, un omdestoinic care a luat ini]iativa de a înfiin]a ocapelă pentru români, care să devină un col]de ]ară la Paris. Capela a func]ionat într-ocasă din cartierul latin, pe Rue Racine, la nr.22, în apropiere de vestita Universitate Sor-bona. Imobilul închiriat era, desigur, impro-priu pentru cerin]ele unui edificiu eclesiastic,cu toate acestea a servit acestui ideal nobil,începând cu data de 22 noiembrie 1853 șipână în ziua de 12 august 1882”1. În 1882,clădirea în care era capela a fost demolată, iarîn acelaşi an statul român a cumpărat o bise-rică veche a ordinului dominicanilor, care afost apoi amenajată pentru Pa rohia ortodoxăce există până azi în Paris. Primul slujitor - în Germania, începând cu 1858, s-asfinţit o capelă româ nească pentru negusto-rii români din Leipzig. Intre anii 1864 şi1866, domnitorul Mihail Sturza al Moldoveia construit o biserică pentru români şi greci,în oraşul Baden-Baden;- nu pot fi trecuţi cu vederea AROMÂNIIdin Balcani, care în seco lele XVIII şi XIX s-au organizat foarte bine din punct de vederebisericesc;- în oraşul Lvov din Ucraina au fost zidi-te de către domnitorii moldoveni VasileLupu şi Ştefan Tomşa, în 1643-1644, douăbi serici româneşti; - În Polonia, la Poznan, este atestată ocapelă românească1, fapt ce denotă că niciromânii din aceste ţinuturi nu au fost uitaţi deBiserica Ortodoxă Română din Principate2; b. Secolul XX, până în anii ‘90Deşi autorităţile comuniste din Româ-nia le-au interzis orice legătură cu ţara, cre-dincioşii ortodocşi români ce trăiau departede ţară s-au organizat în două eparhii: - Arhiepiscopia Misionară OrtodoxăRomână din Statele Unite şi Canada, cusediul la Detroit şi - Arhiepiscopia Misionară OrtodoxăRomână pentru Europa Centrală şi Occi-dentală, cu sediul la Paris. Pe lângă acestea, s-a reuşit constituireaunor parohii în unele capitale europene, demare importanţă în viaţa diasporei româ-neşti: Londra, în 1964; Stockholm, în 1971;Melboume, în 1972, Madrid şi Milano, în19752.Secolul XX, frământat de cele două răz-boaie mondiale au influ enţat decisiv migra-ţia temporară a unor popoare, determinând

foarte multe familii din Est să se îndrepte sprezone occidentale, cce ce a determinat Bise-ricile Ortodoxe locale să ape leze la măsurimisionare spontane. Biserica OrtodoxăRomână a desfăşurat în unele ţări occidentaleo misiune de continuitate a ceea ce existadeja din secolul XIX sau a intervenit la nivelmisionar în premieră în altă ţări. În sec. XX numărul românilor s-a mic-şorat în Balcani şi a crescut în Occident, ast-fel, până în 1989 se înfiinţează noi parohii,menite să ţină vie relaţia românilor cu cre-dinţa strămoşească şi Biserica mamă. Astfel,în anul 1983se înfiin]ează o parohie la Stras-bourg, pe lângă cea de la Paris, care fun-c]iona neîntrerupt din anul 1853. Continuândmisiunea începută în Germania în sec. XIX,la Leip zig şi Baden-Baden s-au înfiinţat maimulte parohii la: Hamburg şi Offenbach, în1975, München şi Salzgitter, în 1976.În Ungaria, pentru o misiune mai efi-cientă a celor 17 parohii deja existente înain-te de 1900 și pentru o organizare mai bunăs-a ho tărât în Sinodul Prezbiterial al Româ-nilor Ortodocşi din Ungaria, pe 24 iunie1934, înfiinţarea protopopiatelor Gyula, Chi-tighaz, Micherechi şi Budapesta. După 1940,când Ardealul a fost anexat Ungariei, a înce-put o acţiune agresivă de maghiarizare, carea făcut foarte dificilă misiunea în parohiileortodoxe române din Ungaria. Eforturile deînfiin]are a unie Episcopii în Ungaria audemarat cu înfiinţarea unui Vicariat (pe 4octombrie 1950) şi apoi a Episcopiei, pe 14februarie 1997.În Austria, românii şi-au deschis o cape-lă ortodoxă la Viena. În Italia s-au înfiinţat primele parohii:la Milano, în 1975, la Torino şi Florenţa, în1979. În Anglia, s-a înfiinţat prima parohie laLondra, în 1964. În Elveţia s-au înfiinţa parohii la Geneva(1975), Lausanne şi Zürich (1982).În Spania, prima parohie s-a înfiinţat lacererea românilor din exil, în 1978, laMadrid. În Belgia prima parohie, la Bruxelles.In Zările scandinave, în perioada 1971-1973 s-au înfiin]at mai multe parohii cu filii:Stockholm cu filie în Jonkoping în Suedia,Helsinski, în Finlanda, Göteborg (cu filii înHalmstadt şi Boras) în Suedia, Oslo în Nor-vegia, Malmo (cu filii în Helsingborg, Vaxje)în Suedia şi Copenhaga, în Danemarca.Arhiepiscopia Ortodoxă Română pen-tru Europa Occidentală şi Meridională, afost recunoscută în 1972 de Patriarhia Româ-nă. În Zările balcanice, Biserica OrtodoxăRomână a continuat în sec. XX misiuneaîncepută cu un secol înainte. Astfel, în Bul-garia s-a construit, în 1905-1908, o bisericăromânească, care îşi desfăşoară activitateapână astăzi. În Macedonia exis tau mai multebiserici româneşti ridicate sau renovate înperi oada 1900-1904. În Albania, în 1925existau 2 biserici româneşti, iar pe 14 februa-rie 1930 sunt atestate 8 biserici pentruromâni2. În Grecia, în 1928, existau 11 bise-rici româneşti, dar numărul lor a început săscadă după 19302.Primii români au ajuns în Canada în anii1890-1894 și au construit prima bisericăorto doxă română, în 1901, în provinciaAlberta, într-un sat pe care l-au numit Boian,după numele satului din care au venit dinBucovina2. Despre prime comunită]i româ-nești formate în Canada, Preasfin]itul Părin-te Episcop Ioan Casian, primul episcop orto-dox român al Canadei, arată: „Prezen]aromânească pe continentul nord-american aînceput la sfârșitul secolului al XIX-lea, maiprecis în jurul anului 1895. Pr. Conf. Dr. Lucian FarcașiuFacultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” Arad  Continuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1A fost o imigra]ie de natură economică,românii căutând aici de lucru deoarece auzi-seră că există multe oportunită]i ... Primeleparohii ortodoxe românești au fost întemeiateîn provinciile Alberta, Saskatchnewan șiManitoba. Existau două comunită]i, la aceavreme, care constituie parohii și fiecare înce-pe construc]ia propriei biserici: „AdormireaMaicii Domnului” din Boian/Willingdon,Alberta și Parohia „Sfântul Nicolae” dinRegina/Saskatchewan. Amândouă proiec-tează construirea lăcașului de cult în 1901.Biserica Parohei „Sfântul Nicolae” este inau-gurată în 1903 de către arhimandritul Evge-nie Ungureanu, venit de la MănăstireaNeam], cu binecuvântrea MitropolituluiMoldovei de la acea vreme, Partenie Clin-ceni (1902-1908). Sfin]irea locașului de cultva fi făcută în 1936 de Preasfin]itul PărintePolicarp Morușca , primul episcop al româ-nilor ortodocși de pe continentul nord-ame-rican ... Biserica Parohiei „Adormirea Mai-cii Domnului” din Boian va fi terminată în1905 și sfin]ită de preotul Mihailo Skibinski.Au mai existat și alte parohii înfiin]ate înprimul deceniu al secolului 20 dintre careamintim „Biserica Sfin]ilor Apostoli Petru șiPavel” din Kayville/Saskatchewan, în 1906... Până în 1910-1911 s-a ajuns la opt paro-hii. Bisericile aveau pe lângă ele câte uncimitir ...”2.   Un alt val masiv de emigran]i care a ple-cat spre America era format din românii, înspecial din Transilvania, Bucovina și Banat,teritorii românești care se aflau în aceaperioadă sub stăpânire austro-ungară2, dar șidin români din Maramureș2. Visul ameri-can a reprezentat un ideal spre care româniis-au îndreptat acum mai bine de un secol.Acestora li s-au adăugat cu timpul valurivaluri de eminran]i motiva]i de interese eco-nomice sau cauze politice2. Pelcarea spreAmerica a românilor, și nu numai, „nu eradoar o chestiune economică, ci și una delibertate ... în care religia e fundamentală șieste protejată de stat”2. Biserica Ortodoxă Română a purtat grijăşi de românii din America, fiind atentă lanevoile lor bisericeşti şi misionare. În 1904s-a fondat şi prima parohie românească dinAmerica, la Cleveland, Ohio, purtând hra-mul „Sfânta Maria”, iar în anul 1905 a sositîn SUA părintele Moise Balea, primul preotparoh din Cleveland și Statele Unite. În aniiurmători, părintele Moise Balea a mai înfi-inţat pentru românii de aici cinci parohii: laSouth Sharon, Pennsylvania, parohia „Sfân-ta Cruce” (a doua din Statele Unite); la Youn-gstown, Ohio, parohia Sfântul Petru; parohiadin Indianopolis; la 11 martie 1906, parohia„Sfântul Gheorghe” din Indiana Harbor,Indiana şi parohia din Alliance-Ohio, Erie,fiind aduşi şi alţi preoţi din ţară alături depreotul Moise Balea. Astfel, în 1906 soseșteaici preotul Trandafir Scorobe], iat în iunie1907, preotul Ioan Tatu, care înfiin]ează în1907 parohia „Sfânta Vineri” din Newark,Ohio. În 13 iunie 1908 sosește în America șipreotul românSimion Mihăli]an. To]i aceștislujitori români ai Sfântului Altar veneau înAmerica cu binecuvântarea și sub ascultareaMitropolitului Ardealului3. Pe 4 septembrie1912 se înfiinţează un Protopopiat.Primul Război Mondial a stagnat puţinelanul misionar în Ame rica, dar, începând cu1918, au fost făcute demersuri notabile învederea înfiinţării Epis copiei OrtodoxeRomâne a Americii, care după îndelungidemer suri s-a înfiinţat în 1929 şi a fost recu-noscută canonic în 1930 prin decretulpatriarhal 102193. Statul a recunoscut Epis-copia Americii abia în mai 1934. De aceea,primul episcop român pentru nou înfiinţataEpiscopie a venit în 1935, dar s-a întors înţară în 1939, din cauza celui de-al doilea răz-boi mondial. A urmat o perioadă complica-tă din punct de vedere canonic pentru româ-nii din Ame rica, deoarece aceştia au ajuns săfie cârmuiţi de episcopi care nu se mai aflauîn comuniune cu Biserica Ortodoxă Româ-nă. Biserica Ortodoxă Română nu a aban-donat Episcopia din America şi a continuatmisiunea sa pentru românii de aici, insta-lând, pe 19 noiembrie 1950, ca epis cop peAndrei Moldoveanu, iar după moartea aces-tuia pe epis copul Victorin Ursache, în timpulcăruia Eparhia a fost ridicată la rangul deArhiepiscopie, pe 12 decembrie 1974, cutitulatura Arhiepiscopia Ortodoxă Românăîn America şi Canada.Înainte de 1989 s-au deschis mai multeparohii în ţinuturi foarte îndepărtate, pre-cum Australia3, cu parohii româneşti la Sid-

ney, Melbourne (înfiinţate în 1970), Adelai-de (1973), Brisbane (1984), la care se adau-gă parohia din Noua Zeelandă (Wellington),în fiinţată în 1971.3c. Din anii ‘90 până în prezentActualmente, diaspora ortodoxă românăcunoaşte o perioadă înfloritoare, fiind orga-nizată în patru mi tropolii: Mitropolia Basarabiei3, Mitropolia Ortodoxă Română aEuropei Occidentale şi Meridionale, Mitropolia Ortodoxă Română a Ger-maniei, Europei Centrale şi de Nord şi Mitropolia Orto doxă Română a celordouă Americi şiZece Episcopii (Episcopia Daciei Felix,Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria,Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şiNoii Zeelande3, Episcopia Or todoxă Româ-nă a Italiei, Episcopia Ortodoxă Română aSpaniei şi Portugaliei, Episcopia OrtodoxăRomână a Europei de Nord3 şi EpiscopiaOrtodoxă Română a Canadei, Episcopia deBălţi, Epis copia Basarabiei de Sud, Episco-pia Ortodoxă de Dubăsari şi Transnistria).Fiecare eparhie are zeci sau sute de parohii. Din 1989 până astăzi s-au înfiinţat peste550 de parohii. Aproape lunar apar parohiinoi, mai ales în Europa Occidentală, şi senasc noi necesi tăţi misionare, cum ar fi înfi-inţarea Episcopiei Ortodoxe Române deMarea Britanie și structuri bisericeşti alecomunităţilor româneşti din afara graniţelorţării, aflate în jurisdicţia directă a PatriarhieiRomâne (Aşezămintele Româneşti de laLocurile Sfinte: Ierusalim, Iordan şi Ierihon,Pa rohia ortodoxă română din Sofia-Bulga-ria) sau sau care se află în alte jurisdicţiicanonice, dar păstrează legături culturale şispirituale cu Biserica Mamă (AşezăminteleRomâneşti din Sfântul Munte Athos: Podro-mu şi Lacu; Parohia ortodoxă română dinIstanbul (înfiinţată în 2004).Situaţia eparhiior şi parohiile cedeservesc diaspora românească, reactivatesau înfiinţate după 1990 este următoarea:MITROPOLIA BASARABIEI. Dupăproclamarea independenţei RepubliciiMoldova în data de 27 august 1991, caurmare a Actului Patriarhal şi Sinodal nr.8090 / 19 decembrie 1992, Sfântul SinodPermanent al B.O.R., în şedinţa din 19decembrie 1992, a hotărât reactivareaMitropoliei Basarabiei (cf. hot. nr. 8090/19decembrie 1992).EPISCOPIA DACIEI FELIX a fostînfiinţată în data de 28 ianuarie 1971, urmarea întrunirii Adunării clerului ortodox romândin Voivodina. În şedinţa sa din 13-14 feb-ruarie 1997, Sfântul Sinod al B.O.R. a apro-bat reactualizarea şi punerea în aplicare aConvenţiei privind poziţia Bisericii Orto-doxe Române din Banatul iugoslav şi a Bis-ericii Ortodoxe Sârbe din Banatul românesc.EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂ-NĂ DIN UNGARIA, cu sediul la Jula, afost înfiinţată la data de 27 martie 1946 pen-tru comunităţile ortodoxe româneşti dinUngaria, dar care a funcţionat multă vremeca un vicariat. A fost ridicată la rangul deepiscopie de către Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române în şedinţa din data de 4Februarie 1999.EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂ-NĂ A ITALIEI, cu sediul la Roma, a fostînfiinţată prin hotărârea Sfântul Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române nr. 2707/2 iulie2007.Episcopia Ortodoxă Română aSpaniei şi Portugaliei, cu sediul la Madrid,a fost înfiinţată prin hotărârea Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române cu numărul4587/22 octombrie 2007.MITROPOLIA ORTODOXĂROMÂNĂ A GERMANIEI, EUROPEICENTRALE ŞI DE NORD. În anul 1993,Sfântul Sinod, a aprobat înfiinţarea„Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Ger-mania şi Europa”, pentru ca în anul 2002, tit-ulatura să fie completată astfel: „MitropoliaOrtodoxă Română pentru Germania, EuropaCentrală şi de Nord”. Din anul 2008, titu-latura acestei eparhii este ARHIEPISCOPIAORTODOXĂ ROMÂNĂ A GERMANIEI,AUSTRIEI ŞI LUXEMBURGULUI.EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂ-NĂ A EUROPEI DE NORD. Prinhotărârea nr. 4586/22 octombrie 2007, Sfân-tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române aaprobat înfiinţarea şi organizarea EpiscopieiOrtodoxe Române a Europei de Nord, cusediul la Stockholm, ca eparhie sufragană aMitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei,Europei Centrale şi de Nord.

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂROMÂNĂ A CELOR DOUĂ AME-RICI. La iniţiativa credincioşilor din Amer-ica, Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a hotărât în anul 1930 crearea„Episcopiei Misionare Ortodoxe Româneîn America” . În anul 1974, răspunzândnoilor realităţi date de dimnesionarea dias-porei locale, ea a fost ridicată la rang dearhiepiscopie, iar din anul 1991 titulaturaacestei eparhii este „Arhiepiscopia OrtodoxăRomână a celor două Americi”.EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂ-NĂ A AUSTRALIEI ŞI NOII ZEE-LANDE. în data de 22 octombrie 2007,Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Românea aprobat ridicarea Vicariatului pentru Aus-tralia şi Noua Zeelandă la rang de episcopie,cu titulatura Episcopia Ortodoxă Română aAustraliei şi Noii Zeelande.ÎN AFARA ACESTOR MITROPOLII,ARHIEPISCOPII ȘI EPISCOPII EXISTĂÎN ÎNTREAGA LUME ȘI AȘEZĂMINTEȘI PAROHII ȘI AȘEZĂMINTE MONA-HALE CARE STAU ÎN JURISDICAIABISERICII ORTODOXE ROMÂNE.ACESTEA SUNT:  AŞEZĂMINTELE ROMÂNEŞTIDIN SFÂNTUL MUNTE ATHOS(PRODROMU, LACU ŞI ALTE SCHI-TURI SAU CHILII), deşi sunt în juris-dicţia canonică a Patriarhiei Ecumenice,păstrează legături spirituale şi culturale cuPatriarhia Română şi sunt sprijinite materi-al şi financiar din România.Aşezămintele româneşti din ŢaraSfântă (Ierusalim, Iordan şi Ierihon) suntdependente canonic şi financiar direct dePatriarhia Română.Comunitatea Ortodoxă Română dinCipru, a fost înfiinţată în anul 1995. Parohiaşi funcţionează în cadrul Alianţei Românilordin Cipru pentru cele patru oraşe din zonagrecească a Ciprului.Parohia Ortodoxă Română din Istan-bul a fost înfiinţată în anul 2004.Parohia Ortodoxă Română dinJohannesburg, Africa de SUD a fost înfi-inţată în anul 2000. Din anul 2009, s-adeschis o nouă capelă pentru românii carelocuiesc în Centurion-Johannesburg, păs-torită actualmente de preotul român RăzvanTatu, care slujește aici din iulie 20093
PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂ-NĂ SFÂNTUL GHEORGHE, DINTOKIO, JAPONIA s-a înfiinţat prindecizia patriarhală nr. 11/2008. PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂ-NĂ ÎNVIEREA DOMNULUI, DINOSAKA-NAGOYA, a fost înfiinţată laînceput ca misiune, prin decizia patriarhalănr. 13/2008 şi s-a constituit conform hotărâriiPermanenţei Consiliului Naţional Bisericesc,din data de 24 septembrie, temei nr.6810/2008.Parohia Ortodoxă Română dinDamasc, Siria, a fost înfiinţată în 4 martie20093.Caracteristicile diasporei româneștiDiaspora română europeană cunoaştedupă 1989 o dezvoltare fără precedent, darşi o implicare misionară a Statului român şia Bisericii Ortodoxe Române. Conformdatelor statistice actuale sunt aproximativ 4milioane de români în statele europene. Ocaracteristică aparte a diasporei române euro-pene e aceea că aceasta este asumată şi înţe-leasă mai bine de instituţiile statului român(consulate). De multe ori parohiile şi epis-copia sunt consultate de ambasadă şi/sauconsulate cu pri vire la diferite aspecte careinfluenţează benefic viaţa comunită ţilorromâneşti.Diaspora românească este astăzi alcă-tuită în cea mai mare parte a ei din tineridelocaliza[i, aceștia reprezentând specialiştisau forţă de muncă în căutarea unui serviciumai bine remunerat3.Biserica Ortodoxă Română, prin preoţiişi parohiile ei din Eu ropa, este permanentprezentă în mijlocul comunităţilor româ-neşti, iar acest contact continuu contribuiedecisiv la rezolvarea anumitor probleme deordin social, economic, identitar, culturalş.a.m.d. Diaspora română europeană contri-buie economic, social şi demografic labunăstarea statului român şi al Bisericii.În Occident, românii ortodocși întâlnesco concepţie autonomă asupra vieţii: „Dum-nezeu nu mai are nici o semnificaţie spiri-tuală pentru viaţa omu lui, iar lumea secula-rizată în care trăim este dominată mai multde valorile pământeşti şi trupeşti şi mai puţinde cele cereşti şi sufleteşti”4. In acest sens,

fără a da un sens teonom vieţii, omul nu-şi vagăsi pacea, bunăstarea şi nici împlinirea însocietate.Diaspora românească din Europa are ovocaţie aparte4, de a reda acestui continentpecetea sa creştină şi de a fi în mijlocul poli-sului european. Biserica Ortodoxă Româ-nă, prin misiunea ei, trebuie să imprime dias-porei româneşti un rost bine definit, acela dea fi cale pentru europeni înspre calea ceaadevă rată: Hristos-Adevărul (Ioan 14, 6).Misiunea din trecut a Bisericii în dias-pora şi misiunea actuală au în comun con-tinuitatea, iar ceea ce le diferenţiază esteam ploarea 4.V. Lucrarea Bisericii Ortoddoxe Române în diaspora, astăziReferindu-ne la lucrarea Bisericii Orto-doxe Române în diaspora astăzi, vom spunecă cea dintâi lucrare a ei este cea misionară,misiunea Ortodoxiei, fiind aceea de a expri-ma valoarea credin]ei ortodoxe într-o lumesecularizată, ducând mesajul mântuitor alOrtodoxiei unei lumi debusolate și centratedoar pe grijile materiale, constituită doar cao societate de consum4. Dimensiunea misionară a Ortodoxiei înlumea de astăzi îl constituie, de asemenea,contactul ei cu alte confesiuni creștine șichiar cu alte religii.În sensul acesta, foarte multor româniortodocși din diaspora li s-au adăugat, înspecial în Statele Unite ale Americii, în Euro-pa Occidentală sau în parohiile din Japoniaşi Australia unii cetăţeni străini, convertiţi laOrtodoxie, care frecventează parohiile româ-neşti din străinătate. Datorită căsătoriei cupersoane ortodoxe sau a unor trăiri şi reve-laţii personale, datorită confruntării cu lumeasecularizată sau a unor experienţe nefericitedin viaţa personală, în ultimii ani, multe per-soane care nu sunt de naţionalitate română s-au botezat şi au devenit membri ai parohii-lor româneşti din diaspora4.Din această perspectivă, diaspora orto-doxă este cea mai puternică demonstraţie ami siunii Bisericii, dar şi cel mai puternicargument al lucrării misio nare al acesteia încele două planuri ale manifestării sale: ADINTRA şi AD EXTRA. De asemenea, dias-pora este dovada vie a lucrării misionare aBisericii Ortodoxe în lume fiind este locul demanifestare a coordonatelor misiunii Biseri-cii: evan ghelizarea, încorporarea sacramen-tală în Trupul lui Hristos, dreapta credinţă etc.Misiunea Bisericii, deşi pare că are ca desti-naţii anu mite locuri geografice, are o cu totulaltă destinaţie finală: mân tuirea omului sau,mai concret, Împărăţia lui Dumnezeu, dupăporunca Mântuitorului: „Mergând, învăţaţitoate neamurile, botezându-le în numeleTatălui şi al Fiului şi al Sfân tului Duh, învă-ţându-le să păzească toate câte v-am porun-cit vouă. Cel ce va crede și se va boteza se vamântui ...” (Matei 28, 19-20).Misiunea Bise ricii nu a fost constrânsă,limitată de spaţiul geografic sau elementuletnic, cum este și cazul diasporei ortodoxeactuale, împărţită (etnic şi teritorial) în maimulte Mitropolii, Episcopii ruseşti, greceşti,româneşti, dar care rămâne unită în aceeaşicredinţă, lucrare sacramentală şi propovă-duire a Evangheliei.Diaspora ortodoxă marchează o nouăprovocare misionară pentru Biserica Orto-doxă a secolului XXI, prin aceea că ea chea-mă Biserica în lume, o scoate din eventualelelimite naţionale şi etnice şi o plasează într-uncadru aproape apostolic de misiune şi pro-povăduire, în deplină comuniune cu întrea-ga Biserică Ortodoxă Universală. Din aceas-tă perspectivă, Ortodoxia în diaspora are cascop concret „cultivarea și men]inerea con-știin]ei ortodoxe și activarea sobornicită]ii(catolicită]ii) Bisericii”4.  Această manifestarea sobornicită]ii (catolicită]ii) Bisericii la nivelpractic se poate concretiza la nivel pastoral înconlucrarea între ortodocșii diferitelornașiuni dintr-o regiune din diaspora, ca deexemplu: mărturisirea, vizitarea bolnavilor,mai ales când nu există preot paroh de na]io-nalitate proprie4. Scenariul misionar din diaspora este unulimprevizibil, mereu atipic şi care face calucrarea misionară să se desfăşoare într-uncadru plurireligios, multietnic sau, uneori,chiar ostil in cursiunii misionare într-o anu-mită zonă geografică4. O altă coordonată a lucrării BisericiiOrtodoxe Române astăzi este cea pastorală.Ea are în vedere coagularea românilor înjurul Sfântului Altar, prin săvârșirea Sfinte-lor slujbe și a Dumnezeieștii Liturghii înlimba română, oferind astfel spa]iul comu-

niunii depline cu to]i cei ce vorbesc aceeașilimbă și sunt de același neam. În acest sens,Părintele Mitropolit Nicolae al celor douăAmerici, arată că „este foarte important săcontinuăm să ne rugăm în limba română, săpăstrăm spiritualitatea și tradi]iile poporuluiromân”, pentru că în special „genera]iaimigran]ilor după 1990 este genera]ia româ-nilor care doresc să-și păstreze identitatearomânească prin Biserică”4. Lucrarea pastorală a preo]ilor din dias-pora, ca de altfel și în ]ară, are în vedere nunumai slujirea în Sfântul Altar și în Biserică,ci și lucrarea misionară a preo]ilor, prin ieși-rea lor în întâmpinarea nevoilor credincioși-lor, concretizată în vizite pastorale, dialo-guri duhovnicești cu credincioșii care nu vinla Biserică, adică, într-un cuvânt, ieșirea încăutarea „oii celei pierdute” (Ioan 10, 16). Cea de-a treia latură a lucrării pastorale aBisericii Ortodoxe Române în diasporaastăzi o reprezintă cea culturală, concretiza-tă în editarea căr]ilor de rugăciune, a lucră-rilor de zidire duhovnicească, chiar a unorlucrări teologice, dar și a editării revistelorsau buletinelor parohiale, care se oglindescactivită]ile fiecărei parohii care func]ioneazăîn diaspora. Tot în acest sens amintim șiorganizarea de către parohiile ortodoxeromâne din dispora a conferin]elor teologi-ce și duhovnicești pentru comunită]ile româ-nești de aici.O altă dimensiune a lucrării BisericiiOrtodoxe Române astăzi are în vedere păs-trarea identită[ii na[ionale, concretizată înpromovarea obiceiurilor, a datinilor sau aportului popular, toate acestea gravitând înjurul cultului și a Sfintei Liturghii, pentru căvenirea la Biserică pentru sfintele slujbe saupentru săvârșirea Sfintelor Taine, îmbrăcândportul popular românesc.  Subliniem în acestsens faptul că „Astăzi, bisericile ortodoxeromânești din afara grani]elor au devenitlocul principal în care românii de pretutin-deni își cunosc, păstrează și promoveazăadevărata identitate spirituală. Dorul deRomânia, de tradi]iile și obiceiurile româ-nești, de mărturisirea comună a dreptei cre-din]e, îi aduce pe românii de pretutindeni înbisericile ortodoxe românești, în care se slu-jește în limba maternă și se exprimă identi-tatea lor etnică și religioasă, precum și comu-niunea lor cu românii din ]ară”4. Întâlnirileromânilor în Sfântul Locaș pentru săvârșireasfintelor slujbe și în mod special al Dumne-zeieștii Liturghii sfârșește totdeauna cu agapaîn care sunt etalate produse culinare tradi-]ionale românești, devin pentru românii dindiaspora manifestări vizibile ale apartene-n]ei lor la neamul și cultura românească. Înacest sens, amintim că agapa, care în Occi-dent devine aproape obligatorie la sfârșitulfiecărei Sfinte Liturghii în comunită]ileromânești, nu fac altceva decât să recupere-ze acest element din via]a primară a Biseri-cii, agapele primilor creștini5.O altă lucrare fundamentală a BisericiiOrtodoxe Române în diaspora este promo-varea identită[ii Ortodoxiei în Occident,adică de a face cunoscut și de a valorifica nunumai pentru românii ortodocși, ci mai cuseamă pentru creștinii europeni de alte con-fesiuni, dar și pentru necreștini sau pentruapar]inătorii la marile religii ale lumii, a fru-muse[ii, bogă[iei și valorii inestimabile acredin[ei ortodoxe. Acest fapt a condus defoarte multe ori, și conduce în continuare, așacum am precizat, la foarte multe convertiriale creștinilor sau necreștinilor din Occidentla Ortodoxie. Acestă lucrare vădește șidimensiunea ecumenică a Ortodoxiei și des-chiderea ei către lume.Provocările la adresa diaporei româ-neștiPrima provocare este, în contextul dias-porei românești, ritmul secularizat al vie[iicotidiene, în paralel cu ritmul vie[ii eclezia-le, bisericești, care în Occident se simte multmai pregnant decât în România. Așa cumarată Preaferictul Părinte Patriarh Daniel,„românii migran]i au aspira]ia unui viitorprosper, dar trăiesc uneori în societă]i din ceîn ce mai mult secularizate și individualiste,sunt privi]i adesea cu răceală și suspiciune,fapt care nu le insuflă un sentiment de paceși multumire sufletească”5. Societateamodernă, secularizată și cufundată în mate-rialitate divinizează ra]iunea umană, carac-terizându-se printr-o tehnologizare exacer-bată, care devine mândria omului european.Astfel se creează omul robot, omul creator detehnologie, omul fără Dumnezeu, care așea-ză pe primul plan propria sa ra]iune5.  Continuare în pagina 3
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Urmare din pagina 2Via[a liturgică a creștinului ortodox dindiaspora nu seamănă deloc cu ritmul litur-gic al vie[ii ortodoxe din [ară, în sensul încare de cele mai multe ori, locașul de cult estela mari distan]e, de sute de kilometri uneori,fa]ă de distan]a din ]ară, care este adeseoriuna foarte mică. Alteori românii din diaspo-ra se confruntă cu lipsa unui centru parohialstabil, care-și schimbă mereu destina]ia înfunc]ie de oportunită]ile existente, sau debunăvoin]a creștinilor de alte confesiuni, carepermit slujirea alternativă, după terminareaserviciului lor religios. În această situa]ie,românii ortodocși au recurs de foarte multeori la solu]ia folositrii unor iconostase mobi-le, acest fapt creînd de foarte multe ori difi-cultă]i în a reuși să transforme prin aceste ele-mente ale ethosului ortodox un lăcaș de cultromano-catolic sau protestant, într-unul orto-dox. Din pricina slujirii alternative, în locașu-rile de cult ale eterodocșilor, Sfânta Liturghiese desfășoară pentru românii din diasporaori diminea]a foarte devreme, în jurul amie-zii. Acest fapt creează suficiente dificultă]i șiîn ceea ce privește aplicarea tipicului biseri-cesc, pentru că în diaspora, preotul paroh îșiîntocmește programul liturgic în acord cuposibilită]ile existente, iar nu în conformita-te cu practica liturgică ortodoxă obișnuită, cutoate că „este necesar să nu fie trecută cuvederea duhul tradi]iei și rânduielilor și să nu-și piardă adevăratul lor sens”5.    Alte provocări la adresa via]ii românilordin diaspora sunt cele legate de via[a fami-liei. Amintim în acest sens disolu]ia familii-lor românești în care un so] rămâne în ]ară șicelălalt pleacă la muncă în străinătate, ceeace poate conduce la divor]; avorturile și plan-ning-ul familial, motivând mereu lipsa resu-selor materiale și a unor condi]ii de via]ă sta-bile; copiii însingura]i, rămași în ]ară, fie cudoar unul dintre părin]i, fie cu bunicii bătrâniși bolnavi, ceea ce crează în sufletul copiilorsentimentul de abandon; familii monopa-rentale, ca urmare a plecării unuia dintre so]ila muncă în diaspora; situa]ia părin]ilorbătrâni și bolnavi, care rămân singuri în ]ară,„părăsi]i” de propii lor copii în perioada vul-nerabilită]ii lor. O altă provocare la adresafamiliei este pierderea duhului comunitardin familia de odinioară5, din pricina vie]iifoarte agasante, care nu mai permite mem-brilor familiei să petreacă decât foarte pu]intimp împreună, să mănânce îmrpeună, săvorbească unii cu al]ii sau să se roageîmpreună. Alte provocări la adresa misiunii Biseri-cii Ortodoxe Române în Occident le consti-tuie provocările la adresa tineretului dinpartea mediilor sociale, dintre care amintimspa[iile online, internetul, setul de valorisecularizate la care tinerii au acces nemij-locit5. Deși aceste provocări sunt întâlniteadesea și în ]ară, în Occident ele ating cotemult mai alarmante datorită tehnicii multmai acesibile în afara grani]elor, decât în]ară. Aceste provocări ale mediilor duc ladepersonalizare, la ruperea rela]iilor decomuniune dintre persoane, mijlocind aces-te rela]ii prin intermediul computerului,tabletei sau ecranului televizorului, toate mij-loace de conumicare impersonale5.O altă provocare importantă este socie-tatea consumistă, mult amplificată în Occi-dent. Prin consumism în]elegem valorifica-rea resurselor materiale în mod exacerbat,pierzându-se total din vedere dimensiuneaspirituală5.Perspectivele pentru lucrarea Bisericiiîn diasporaPerspectivele de viitor ale misiunii Bise-ricii Ortodoxe în diaspora au în vedere întă-rirea conștiin[ei eclesiale la nivelul fiecăreiconștiin[ei personale, în sensul în care fiecarecredincios va trebui să fie ajutat să în]eleagădimensiunea comunitară a existen]ei sale înBiserica lui Hristos, pentru a depăși crizeleînsingurării și deznădejdii, în fa]a dramelorpe care le prezintă via]a societă]ii actuale,hiperindividualiste.Cultivarea armoniei între oamenii deaceiași credin[ă în cadrul comunită[ii litur-gice. Din această perspectivă, credincioșiiortoodcși din diaspora vor trebui făcu]i con-știen]i asupra dimensiunii comunitare a Tai-nelor Bisericii, în]elegând că Sfânta Liturghieși Tainele Bisericii nu se adresează doar per-soanei sau familiei biologice, ci sunt mani-festări ale comunită]ii eclesiale. Aici, în Bise-rică ei vor trebui să înve]e sau să reînve]ebucuria comuniunii cu to]i confra]ii lor deaceeași limbă și credin]ă. Se constată înaceastă privin]ă o tendin]ă centrifugală, în

care credinciosul ortodox din diaspora numai simte nevoia să participe la via]a paro-hiei și la cultul ei, în sensul în care „Compa-trio]ii noștri vin în spa]iul sinaxei parohialedoar la finalul Liturghiei, fiindcă scopul lornu este sinaxa euharistică cu fra]ii lor, ciîntâlnirea „socială” cu cunoscu]ii și prieteniipentru aranjamente și oportunită]i”5. Dinaceastă perspectivă, preotul ortodox din dias-pora va trebui să-i înve]e pe credincioșii săică ei vin la biserică și la Dumnezeiasca Litur-ghie pentru a deveni Biserică, pentru a învă]abucuria experien]ei comunitare și nu doarpentru a-și rezolva problemele personale saumicile probleme ale vie]ii cotidiene. Așadar,„Dumnezeiasca Liturghie trebuie să rămânăîntotdeauna evenimentul cel mai importantîn via]a parohiei și nu trebuie să devină cevafără importan]ă mai specială”5, pentru că ea„împreună cu întreg cultul nostru este tezau-rul ... cel mai important fiindcă el cuprinde șipăstrează poten]ial convingerile și via]a noas-tră, credin]a și modul de existen]ă teonom...”6. Prin Dumnezeiasca Liturghie, prin Tai-nele și prin toate slujbele ei, Biserica Orto-doxă propune omului modern secularizat unmod autentic de raportare la via]ă și la exis-ten]ă, care este de fapt modul de via]ă teo-nom, avându-l pe Dumnzeu așezat în centrulvie]ii lumii și existen]ei umane. Ortodoxiapropune din acestă perspectivă omuluimodern secularizat, „o civiliza]ie teonomă șiteocentrică”6.   O importan]ă majoră trebuie apoi acor-dată de către preo]ii din diaspora SfinteiTaine a Mărturisirii, cunoscând faptul căaceastă Sfântă Taină este modul cel mai bunși mai direct de a comunica cu oamenii, nunumai în ceea ce privesc păcatele lor, ci și înceea ce privesc problemele cu care aceștia seconfruntă în mijlocul unei lumi străine6.Importan[a unui centru parohial perma-nent rămâne prioritară6, în sensul în carecreștinul ortodox din diaspora trebuie să seconstituie în permanen]ă într-un punct dereper în ceea ce privește legătura lui cuneamul românesc și credin]a sa ortodoxă,ori în diaspora, un centru parohial permanentavând de îndeplinit și acestă exigen]ă, de a-i men]ine pe români în unitate cu credin]a șineamul lor.   Cultivarea datinilor și ale tradi[iilorpopulare în continuitatea Sfintei Liturghii, caelemente de păstrare a identită]ii na]ionaleîntr-o lume pluriconfesională și multicultu-rală. Manifestările culturale, sociale și fol-clorice care se desfășoară în diaspora dupăterminarea Sfintei Liturghii și în continuareaacesteia au menirea să întărească conștiin]ana]ională și apartenen]a la valorile sacre tra-di]ionale moștenite de la înaintași. Preferici-tul Părinte Patriarh Daniel arăta în acest sensfaptul că „în bisericile ortodoxe româneștidin străinătate, românii simt bucuria regăsi-rii și trăirii credin]ei strămoșești, participă lavia]a liturgică și își alină dorul mistuitor dupăcei dragi și după locurile natale, își reconfir-mă identitatea lor profundă și își redescope-ră originile. Se adună mai ales în jurul unuipreot de parohie, căruia îi spun în limbamaternă nu doar păcatele la spovedanie, ci șiproblemele cotidiene. Prin cult, dar și prinevenimentele culturale și ac]iunile social-filantropice, organizate de parohiile din dias-pora română, sunt promovate valorile per-manente ale Ortodoxiei și ale poporuluiromân, limba română, toate acestea contri-buind la păstrarea identită]ii culturale, etniceși eclesiale a românilor din diasporă. Toto-dată, promovarea identită]ii românești orto-doxe asigură o integrare socială în ]ărilegazdă fără asimilare culturală și fără dezna-]ionalizare”6. Legătura românilor din diaspora cufamiliile lor rămase în [ară și cultivarea uni-tă[ii familiei trebuie să constituie îndemnulpermanent al preo]ii români din diaspora depe amvonul bisericilor unde slujesc. PărintelePatriarh îi îndeamnă în sensul acesta peromânii din diaspora „să rămână permanentîn contact cu cei dragi rămași în ]ară, pentruca distan]ele geografice mari să nu producăîndepărtare sufletească sau înstrăinare spiri-tuală a unora fa]ă de al]ii și să se păstreze uni-tatea familiei”6
Aten[ia deosebită îndreptată către edu-ca[ia copiilor și tinerilor, pentru că aceștiareprezintă prezentul și viitorul Ortodoxieiromânești. Această responsabilitate este însăuna deosebit de dificilă, dacă ]inem cont deuriașele provocări pe care le întâmpină copiiși tineri, în școală și în mediul social în caretrăiesc6. Așa cum îndeamnă PărintelePatriarh Daniel, copii și tinerii vor trebui

învă]a]i să pre]uiască în primul rând valoareafamiliei „constituită din bărbat, femeie șicopii, deoarece familia binecuvântată deDumnezeu reprezintă spa]iul intim cel maide pre] în care se exprimă iubirea conjuga-lă, dar și dragostea părintească, filială șifră]ească”6. De asemenea, românii din dias-pora trebuie să se străduiască a educa gene-ra]ia tânără „în duhul iubirii de Dumnezeu,de Biserică și de neam și de a cultiva copii-lor și tinerilor virtu]i esen]iale ca: dragosteași compasiunea, solidaritatea cu oameniiafla]i în dificultate, blânde]ea, sinceritatea,curajul și încrederea”6.  Cultivarea discernământului la nivelulfiecărui credincios, mai ales la nivelul tine-rilor în ceea ce privește folosirea mediilorsociale, ispitele societă]ii de consum șiinstaurarea unei vie]i hiperindividualiste. Însensul acesta, tinerii mai cu seamă vor fiînvă]a]i ce înseamnă discernământul în folo-sirea tehnicii, a telefonului, a internetului șia celorlalte medii sociale, potrivit principiu-lui biblic „toate-mi sunt îngăduite, dar nutoate-mi sunt de folos” (I Corinteni 6, 12).Biserica propune în fa]a tuturor tendin]elor dedepersonalizare și de rupere a sentimentuluicomunitar pe care îl provoacă mediile desocializare on line, expereien]a omului cuDumnezeu ca „o experien]ă personal-comu-nitară, directă, în timp ce experien]a omuluiprin medii rămâne una indirectă”69. Biserica va trebui de asemenea să găseas-că solu[ii pentru femomenul emigra[iei, pen-tru a se evita pe viitor efectele negative aleacestui fenomen, precum: părin]i vârstnici,bolnavi și neajutora]i, „abandona]i” de pro-prii lor copii, copii rămași în ]ară triști, sin-guri, cu bunicii lor sau în familii monopa-rentale, ca urmare a emigrării ambilor părin]isau doar a unuia dintre aceștia. Bisericii îirevine sarcina de a umple aceste goluri și dea suplini aceste lipsuri prin vizite pastorale,activită]i recreative pentru copii și tineri, dia-log duhovnicesc, caritate creștină și filan-tropie.ConcluziiDiaspora ortodoxă marchează o nouăprovocare misionară pentru Biserica Orto-doxă a secolului XXI, prin aceea că ea chea-mă Biserica în lume, o scoate din eventualelelimite naţionale şi etnice şi o plasează într-uncadru aproape apostolic de misiune şi pro-povăduire. Scenariul misionar din diasporaeste unul imprevizibil, mereu atipic şi careface ca lucrarea misionară să se desfăşoareîntr-un cadru plurireligios, multietnic sau,uneori, chiar ostil in cursiunii misionare într-o anumită zonă geografică. Diaspora ortodoxă este un efect al misiu-nii Bisericii care a biruit vitregiile vremuri-lor şi nu şi-a uitat fiii plecaţi departe de ţară.Dincolo de problemele canonice pe care leridică, trebuie să vedem lucrarea vie a Bise-ricii Ortodoxe care, din motive iniţial exte-rioare ei (migraţia), a ajuns să fie trăită şi totmai prezentă în ţinuturi unde până acum 20-30 de ani Ortodoxia era cunoscută prea puţinsau doar din auzite şi din cărţi.Misiunea din trecut a Bisericii în diaspo-ra şi misiunea actuală au în comun continui-tatea, iar ceea ce le diferenţiază este am ploa-rea. Astăzi, Biserica Ortodoxă Română nueste prezentă doar în marile capitale europe-ne, ci se face simţită prin sutele de paro hiiortodoxe române din statele Uniunii Euro-pene şi nu numai.Misiunea Bisericii în diaspora este unproces evolutiv, încă activ, ce s-a dezvoltatdin nevoia spirituală a celor plecaţi departe deţara lor şi din necesitatea unei vieţi duhovni-ceşti reale. În diaspora, Biserica Ortodoxă seconfruntă mai intens cu provocările secula-rizării şi cu efectul acestora asupra credin-cioşilor ei. De aceea, misiunea pe care o des-făşoară este una de adaptare şi uneori ati pică,în comparaţie cu misiunea din ţara noastră.
1 Camelia Beciu, „Diaspora şi experien-ţa transnatională. Practice de mediatizare înpresa românească”, în Revista Română deSociologie, serie nouă, anul XXIII (2012,nr. 1-2, p. 50.
2 A se vedea în acest sens John Meyen-dorff, Vision of Vnity, SVS Press, New York,1987, p. 139.
3 Pr. Dr. Florin Spiridon Croitoru, „Dias-pora românească – realitate proeminentă șiprovocare misionară”, în vol. 14-th Interna-tional Symposium on Science. Theology andArts, în rev. „Altarul Reîntregirii”, Supli-ment, nr. 1/2015, p. 205, http://fto.ro/altarul-reintregirii/arhiva-revistei/supliment-12015/, consultat în data de 01.03.2021.

4 Remus Gabriel Anghel, Istvan Hor-vath - Coord, Sociologia Migraţiei. Teorii şistudii de caz româneşti, Editura Polirom,Iaşi, 2009, p. 14.
5 Dumitra Sandu, Sociologia Tranziţiei,Editura Staff, Bucureşti, 1996, p. 204.
6 Remus Gabriel Anghel, Istvan Hor-vath - Coord, Sociologia Migraţiei. Teorii şistudii de caz româneşti, p. 25. 
7 Mircea Agabrian, Sociologie Genera-lă, Institutul European, Iași, 2003, p. 274.
8 Pr. Drd. Vasile Pop, „Diaspora Orto-doxă Română: accente istorice, misionare șiaspecte pastorale actuale”, în rev. Teologie șivia[ă, Revistă de gândire și spiritualitatecreștină, 2017, nr. 5-8, mai-august, p. 76-77.
9 Pr. Dr. Florin Spiridon Croitoru, „Dias-pora românească – realitate proeminentă șiprovocare misionară”, p. 208.
10 Pr. Dr. Florin Spiridon Croitoru, „Dias-pora românească – realitate proeminentă șiprovocare misionară”, p. 208-209 și Pr. Drd.Vasile Pop, „Diaspora Ortodoxă Română:accente istorice, misionare și aspecte pas-torale actuale”, p. 80-85.
11 Pr. Drd. Vasile Pop, „Diaspora Orto-doxă Romînă: accente istorice, misionare șiaspecte pastorale actuale”, p. 77.
12 I.P.S. Nicolae, Mitropolitul Ardealului,Biserica Ortodoxă Română Una si aceeaşiîn toate timpurile, Sibiu, 1968, p. 227-230.
13 Silviu Dragomir, Istoria desrobirii reli-gioase a românilor din Ardeal în sec. XVIII,vol. 1, Sibiu, 1920, p. 17-25.
14 Pr. Drd. Vasile Pop, „Diaspora Orto-doxă Romînă: accente istorice, misionare șiaspecte pastorale actuale”, p. 77-78.
15 Pr. drd. Ioan Armaşi, Românii dinUngaria si Bulgaria, în Ioan-Dragoş Vlăde-scu (coord.), Autocefalie şi comuniune - Bise-rica Ortodoxă Română în dialog şi coope-rare externă (1885-2010), Editura Basilica,Bucureşti, 2010, p. 509. In jurul Vidinului, în1889, sunt consemnate 54 de sate majoritarromâneşti.
16 Pr. drd. Ioan Armaşi, Românii dinUngaria si Bulgaria, în Ioan-Dragoş Vlăde-scu (coord.), Autocefalie şi comuniune - Bise-rica Ortodoxă Română în dialog şi coope-rare externă (1885-2010), p. 506.
17 Emilian Apostolescu, „Întâlnire pre-o]ească în Capitală despre paatora]iaromânilor din străinătate”, în Ziarul Lumina,luni, 1 martie 2021, p. 3.
18 Dorin Stănescu, „Înfiin]area CapeleiOrtodoxe românești din Paris (1853-1882),în Ziarul Lumina, mar]i, 23 februarie 2021,p. 13. 
19 Vezi Pr. prof. Mircea Păcurariu, Isto-ria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3, Edi-tura Institutului Biblic și de Misiune al Bis-ericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981, p.348.
20 Pr. Drd. Vasile Pop, ”Diaspora Orto-doxă Romînă: accente istorice, misionare șiaspect pastorale actuale”, p. 78-80.
21 Pr. Dr. Florin Spiridon Croitoru, „Dias-pora românească – realitate proeminentă șiprovocare misionară”, p. 209 și Pr. Drd.Vasile Pop, „Diaspora Ortodoxă Romînă:accente istorice, misionare și aspect pastoraleactuale”, p. 80-85.
22 ANR, Românii de la Sud de Dunăre,doc. 139, p. 296; a se vedea la AdinaBerciu-Drăghicescu, Maria Petre, Școli şibiserici româneşti din Penin sula Balcanică.Documente (1864-1948), vol. 1, doc. 1,Editura Universităţii din Bucureşti,Bucureşti, 2004, doc. 157, pp. 489-490. În1940 sunt atestate doar şase biserici; cf.ANR, Românii de la Sud de Dunăre, doc.143, p. 309.
23 ANR, Românii de la Sud de Dunăre,doc. 129, pp. 277-279.
24 Pr. prof. Aurel Jivi, „Începutul vieţiibisericeşti la românii ortodocşi din Ame ri-ca”, în Revista Teologică, an VI (78), 1996,nr. 3-4, p. 285.
25 Diac. Alexandru Briciu, „Canada,începuturile diasporei ortodoxe românești”,în Lumina de Duminică. Săptpmânal de spir-itualitate și atitudine creștină, 28 februarie2021, p. 6-7.
26 Diac. Alexandru Briciu, „Ortodoxiaromânească, prezen]ă stăveche”, în ZiarulLumina, mar]i, 16 februarie 2021, p. 8.
27 Tudor Călin Zarojanu, „Dacă vrei săcercetezi românii din afara grani]elor,Biser-ica este locul cel mai bun”, în Lumina deDuminică, 14 februarie 2021, p. 6. 
28 Diac. Alexandru Briciu, „Ortodoxiaromânească, prezen]ă stăveche”, în ZiarulLumina, mar]i, 16 februarie 2021, p. 8. 

29 Tudor Călin Zarojanu, „Dacă vrei săcercetezi românii din afara grani]elor,Biser-ica este locul cel mai bun”, în Lumina deDuminică, 14 februarie 2021, p. 6. 
30 Diac. Alexandru Briciu, „Ortodoxiaromânească, prezen]ă stăveche”, interviurealizat cu ÎPS Nicolae, Arhiepiscopul orto-dox român al Statelor Unite și Mitropolitulortodox român al celor două Americi, înZiarul Lumina, mar]i, 16 februarie 2021, p.8-9. 
31 Decretul patriarhului Miron Cristea derecunoaştere canonică a Episcopiei Orto-doxe Române a Americii, Decretul patri-arhal nr. 10219, din data de 1 no iembrie1930.
32 Mihail Filimon, Episcop al Episco-piei Ortodoxe Române a Australiei şi NoiiZeelande, „Românii ortodocşi din Australiaşi Noua Zeelandă”, în vol. Autocefalie şicomuniune - Biserica Ortodoxă Română îndialog, p. 592-594.
33 Pr. Drd. Vasile Pop, „Diaspora Orto-doxă Romînă: accente istorice, misionare șiaspecte pastorale actuale”, p. 80-85.
34 Mitropolia Basarabiei înseumeazăastăzi aproape 200 de biserici; a se vedea înacest sens Diac. Alexandru Briciu, „Amîncercat sî fim români adevăra]i și ortodocșimărturisitori”, în Zoarul Lumina, miercuri,27 ianuarie 2021, p. 9.
35 Mihail Filimon, „Românii ortodocşidin Australia şi Noua Zeelandă”, p. 599.Actualmente, Episcopia are 19 parohii şidouă misiunii, conform www.roeanz.com.au(accesat în data de 1.03.2021).

36 Jurisdic]ia canonică a EpiscopieiOertodoxe Române a Europei de Nord seîntinde asupra Norvegiei (cu 10 parohii și 5filii), Suediei (cu 14 parohii, 9 filii și 4 mis-iuni) și Danemarcei (cu 17 parohii). Deasemenea, cuprinde și misiuni în Groenlan-da, Arhiepelagul Svalbard, Insulele Feroe,Bornholm și Gotland și două așezămintemonhale, unul în Stockolm, la centrul epis-copal și celălalt la Ikast, în Danemarca.Această Eparhie poartă de grijă și de româniiortodocși din Finlanda; a se vedea în acestsens Pr. Ciprian Bâra, „Identitate creștină,inimă către inimă, în Scandinavia”, în ZiarulLumina, joi, 11 februarie 2021, p. 8. 
37 A se vedea în acest sens Pr. EugeniuRogoti, „Românii ocroti]i de Sfântul Andreiîn Africa de Sud”, în Ziarul Lumina, mar]i,9 februarie 2021, p. 9. 
38 A se vedea în acest sens http://patri-arhia.ro/organizarea-administrativa-763.html, consultat în data de 01.03.2021.
39 A se vedea Pr. Dr. Florin SpiridonCroitoru, „Diaspora românească – realitateproeminentă și provocare misionară”, p. 214.
40 Lidia Sima, Roxy Cassandra Madison,Vasile Sorescu, Integrarea României în UE- o viziune ortodoxă, Editura C.H. Beck,Bucureşti, 2007, p. 126.
41 Pr. prof. Ioan Bria, Destinul Ortodo-xiei, Editura Institutului Biblic și de Misiuneal Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,1989, p. 128-129.
42 A se vedea în acest sens Pr. Drd. VasilePop, „Diaspora Ortodoxă Romînă: accenteistorice, misionare și aspecte pastoraleactuale”, p. 87-89.
43 A se vedea în acest sens Cristinel Ioja,Homo economicus. Iisus Hristos, sensulcrea[iei și insuficien[ele purului biologism,Editura Marineasa, Timișoara, 2010, în spe-cial cap. „Exacerbarea plăcerilor – profiluleconomic-consumist și vitalist al post-modernită]ii și răspunsul Bisericii”, p. 206-213.  
44 A se vedea Pr. Dr. Florin SpiridonCroitoru, „Diaspora românească – reali-tate proeminentă și provocare misionară”,p. 214.
45 Protoprezbiter profesor dr. GheorghiosD. Metallinos, Parohia – Hristos în mijloculnostru, Editura Deisis, Sibiu, 2004, p. 139.  
46 A se vedea în acest sens A se vedea înacest sens Protoprezbiter profesor dr. Gheo-rghios D. Metallinos, Parohia – Hristos înmijlocul nostru, p. 152. 
47 A se vedea în acest sens Pr. Drd. VasilePop, „Diaspora Ortodoxă Romînă: accenteistorice, misionare și aspecte pastoraleactuale”, p. 74-76.
48 Diac. Alexandru Briciu, „Ortodoxiaromânească, prezen]ă stăveche”, interviurealizat cu ÎPS Nicolae, Arhiepiscopulortodox român al Statelor  Unite și Mitro-politul ortodox român al celor două Ameri-ci, în Ziarul Lumina, mar]i, 16 februarie2021, p. 9. Continuare în pagina 4

ComunităPile de credincioși ortodocși români (din vecinătatea și din afara) graniPelorPării. Istorie, evoluPie, activitate misionară, organizare canonică și pastorală



Martie 2021 Pagina 4

Dacă printr-o femeie a venit păcatul înlume, iată că a venit vremea ca tot printr-ofemeie să vină şi mântuirea. Iată a sosit vre-mea în care atât cerurile cât şi pământul seveselesc şi se bucură, pentru că ,,taina cea dinveac ascunsă şi de îngeri neştiută, se descop-eră, şi Cuvântul lui Dumnezeu, FiulFecioarei se face…” (tropar).Praznicul Bunei Vestiri este prilej debucurie duhovnicească pentru toţi creştinii,deoarece: ,,Astăzi este începutul mântuiriinoastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiullui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face, şiGavriil harul îl binevesteşte. Pentru aceastaşi noi, împreună cu dânsul, Născătoarei deDumnezeu să-i strigăm: Bucură-te cea plinăde har, Domnul este cu tine’’1.Învăţătura Bisericii noastre, referitoarela praznicul Bunei Vestiri, are puternicetemeiuri în Sfânta Scriptură. Maicii Dom-nului i se cuvine cea mai aleasă cinstire,deoarece prin ea s-a împlinit făgăduinţa mân-tuirii neamului omenesc şi prin ea Fiul luiDumnezeu se întrupează şi se face Fiu alOmului, ea este începutul mântuirii.a. Atestări scripturistice ale sărbătoriiViaţa preacurată a Fecioarei Maria, lep-ădarea de tot păcatul, lucrarea tuturor vir-tuţilor, sufletul mai curat decât lumina, trupulcu totul duhovnicesc, supunerea faţă de Dum-nezeu, au făcut ca ea să fie cea aleasă să nascăîn chip supranatural pe Însuşi Fiul lui Dum-nezeu, Mântuitorul lumii, Iisus Hristos2.Zămislirea minunată a Fiului lui Dum-nezeu din Fecioara Maria a fost vestită încăde către profeţi în Vechiul Testament. Ceamai însemnată profeţie a Zămislirii Fiului luiDumnezeu, o găsim la Isaia, care scrie: ,,Iată,Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şivor chema numele lui Emanuel’’(Isaia 7,14). Această proorocie se împlineşte în NoulTestament, când a venit clipa în carearhanghelul Gavriil s-a înfăţişat FecioareiMaria, care în urma mesajului adus de înger,se învoieşte cu slujirea voinţei şi planuluidivin, de a zămisli pe Mântuitorul lumii, IisusHristos.Sfântul Evanghelist Luca ne relateazămomentul în care s-au petrecut acestea. El nespune că: ,,în luna a 6-a îngerul Gavriil a fosttrimis de Dumnezeu, într-o cetate dinGalileea (Nazaret), către o fecioară logodităcu un bărbat care se chema Iosif, din casa luiDavid, iar numele fecioarei era Maria’’(Luca1, 26-27).Evenimentul care marchează începutulde la care s-au numărat cele 6 luni, este zămis-lirea Sfântului Ioan Botezătorul, iar îngerulGavriil, cel care a binevestit lui Zaharia,zămislirea lui Ioan, a fost trimis ca să bin-evestească şi Fecioarei Maria, zămislirea luiHristos. El a fost trimis în luna a şasea, pen-tru ca Înaintemergătorul, fiind în pântecelemaicii sale, de şase luni, să poată sălta debucurie, la venirea Maicii Domnului, lamama sa Elisabeta3. Cu alte cuvinte, zămis-lirea Sfântului Ioan Botezătorul are loc la 23septembrie, la echinocţiul de toamnă, pentruca după 6 luni; după echinocţiul de primă-vară, odată cu renaşterea vieţii în întreaganatură, să aibă loc Bunavestire- ÎntrupareaDomnului4.Textul clasic neotestamentar al acesteisărbători, îl găsim doar la Sfântul Evanghe-list Luca, în capitolul 1, versetele 26-38, careeste însăşi Evanghelia rânduită să se citeascăla acest praznic. Naşterea lui Mesia estevestită de către înger prin următoarelecuvinte: ,,Nu te teme, Marie, căci ai aflat harla Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei

naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Aces-ta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se vachema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Luitronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţipeste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Luinu va avea sfârşit’’(Luca 1, 30-33).Îngerul împlinindu-şi buna-vestire dupăporunca lui Dumnezeu şi cinstind pe Hristos,Care S-a întrupat, asemenea a cinstit şi pe ceacare L-a întrupat; pe Fecioara Maria, încred-inţând-o: ,,Duhul Sfânt se va pogorî pestetine şi puterea Celui Preînalt te va umbri;pentru aceea şi Sfântul care se va naşte dintine, Fiul lui Dumnezeu se va chema’’ (Luca1, 35). Astfel, concomitent cu asentimentulFecioarei Maria: ,,Iată roaba Domnului, fiemie după cuvântul tău’’ (Luca 1, 38), a avutloc Întruparea. Dumnezeu a săvârşit împre-ună cu Fecioara Maria, lucrarea cea mai min-unată, Întruparea lui Mesia.La Buna Vestire, vedem ca la creaţie,conlucrarea Sfintei Treimi: ,,Dumnezeu Tatăla binevoit, Dumnezeu Duhul Sfânt, S-apogorât asupra ei, curăţind-o de păcatulstrămoşesc, dându-i putere să zămislească şisă nască pe Fiul lui Dumnezeu, iar Dum-nezeu Cuvântul S-a întrupat’’5.De altfel, dintre toate sărbătorile MaiciiDomnului, numai Bunavestire, are la bază uneveniment istoric consemnat în Sfânta Scrip-tură (Luca 1, 26-28), celelalte au ca obiectfapte din viaţa Maicii Domnului, despre careevangheliile canonice nu scriu nimic.b. Istoria sărbătoriiCultul Fecioarei Maria începe la BunaVestire cu închinarea îngerului Gavriil, princuvintele: ,,Bucură-te cea plină de dar…’’,şi cu închinarea Elisabetei: ,,Binecuvântatăeşti tu între femei…’’. Elisabeta este cea careo numeşte pentru totdeauna, Maica Dom-nului, numire care a străbătut toate veacurileşi prin care o fericeşte tot poporul drept-măritor. Desigur, temeiurile scripturistice aleacestui cult, nu se rezumă doar la aceste afir-maţii, ci ele continuă în nenumărate locuridin Sfânta Scriptură, însă putem afirma că deatunci avem cultul ei de ,,mamă ideală şifemeie de model pentru toate femeile şimamele’’6.  De atunci începe a se zugrăviicoana ei sfântă (prima icoană cu chipulMaicii Domnului ar fi fost făcută, după oveche tradiţie, de către Sfântul EvanghelistLuca), încep a se alcătui cântări în cinstea ei,a se rândui sărbători şi slujbe în bisericilecreştine.Buna Vestire (Ziua Salutării; sau popu-lar Blagoveştenia-termen slav), este prazniculîn amintirea zilei în care Sfântul arhanghelGavriil a vestit Sfintei Fecioare Maria că eava naşte pe Mesia (Luca 1, 26-38). Atunci aavut loc zămislirea dumnezeiescului Prunc înpântecele Sfintei Fecioare, prin puterea Sfân-tului Duh. De aceea în Apus, această sărbă-toare este numită şi ,,sărbătoarea ZămisliriiDomnului’’(Festum Conceptionis Christi)7.Această sărbătoare, ce se serbează la 25martie, adică cu nouă luni înainte de naştereacu trup a Domnului, se numără între cele 12praznice împărăteşti. Dacă celelalte sărbătoriale Maicii Domnului au dată întâmplătoare,Buna Vestire ,,are legătură pur artificială cuciclul Naşterii Domnului (nouă luni înainteaCrăciunului)’’8. Însă această sărbătoare nuse serba pretutindeni în 25 martie; unii o ser-bau în 5 ianuarie (ajunul Bobotezei), iar înSpania, Galia şi în Milano, se serba în 18decembrie, pentru că după datina bisericeascăstrăveche, nu se obişnuia ca în timpul Postu-lui Mare (după cum cade astăzi acestpraznic), să se serbeze vreo sărbătoare. De alt-

fel, se considera că vestirea întrupării lui Hris-tos nu era compatibilă cu moartea şi Învierea,ce urmau curând după Bunavestire, dacăaceasta se serba în 25 martie9.Buna Vestire este cea mai veche sărbă-toare închinată Sfintei Fecioare Maria, fiindmenţionată din sec. al III-lea, fapt încredinţatde cuvântarea rostită în această zi de SfântulGrigorie Taumaturgul († 270). Primii creşti-ni o numeau ,,Zămislirea lui Iisus’’şi abia dinsec. al VII-lea încoace, acestei sărbători i s-adat în Răsărit, numele de ,,Bunavestire a Sfin-tei Fecioare Maria’10.  Numirea de BunaVestire s-a generalizat definitiv în sec. al VII-lea, în răsărit, însă, după informaţiile pe carele avem, sărbătoarea este mult mai veche,cel puţin din sec. al IV-lea. După sec. al VI-lea, serviciul divin s-a îmbogăţit cu multeimne, în care se vorbeşte despre întrupareaFiului  lui Dumnezeu şi mărirea Maicii Dom-nului11. La armeni, Buna Vestire se serbeazăla 7 aprilie, în raport cu data veche a Sărbă-torii Naşterii Domnului (6 ianuarie)12.Mărturii despre vechimea istorică a aces-tei sărbători, mai întâlnim şi în cuvântărilepatriarhului Proclu al Constantinopolului(†446) şi ale arhiepiscopului Petru Chriso-logul al Ravenei (†450). Sfântul Ieronim(†420) scrie că la Nazaret, în locul în carearhanghelul Gavriil a binevestit FecioareiMaria, că va naşte pe Mântuitorul, s-a zidit obiserică în amintirea acestei întâmplări13.c. Rânduiala tipiconală a prazniculuiDintre praznicele Maicii Domnului,Buna Vestire este praznicul care cade întot-deauna în timpul Postului Mare, când lastrană este utilizată cel mai des, cartea Trio-dului. Este perioada de căinţă şi străpungeresufletească, perioadă în care Sfânta Liturghiea Darurilor mai înainte sfinţite, este prioritarăşi potrivită în această perioadă, cu excepţiazilelor de sâmbătă şi duminică. Şi totuşi, acestpraznic, indiferent de ziua în care ar cădea,atrage după sine, potrivit unui canon de laSinodul Trullan, o desfiinţare a postului şi odezlegare la peşte, vin şi untdelemn. Desig-ur, s-ar pune problema transferării acestuipraznic într-o altă dată sau perioadă liturgică.Dar, această strictă imobilitate a prazniculuide pe 25 martie, ne este impusă, după cumam arătat în rândurile precedente, de preocu-parea de a păstra realismul anului liturgic.Adică, dat fiind faptul că Naşterea Domnu-lui e serbată pe 25 decembrie, se cuvine cazămislirea lui Hristos să fie prăznuită exact cunouă luni înainte, adică pe 25 martie.Regulile tipiconale referitoare la acestpraznic, le găsim la sfârşitul Triodului, în,,Învăţătura de tipic a lui Marcu’’. În aceastăînvăţătură a lui Marcu, vom întâlni câtevasoluţii aplicate în cazul în care Buna Vestirear cădea în Săptămâna Mare. Dar în aceastălucrare nu mă voi opri asupra acestor expli-

caţii, întrucât, în situaţia calendaristică deacum a Bisericii Ortodoxe Române, SfintelePaşti, se serbează între 4 aprilie şi 8 mai (core-spunzând cu 22 martie şi 25 aprilie din calen-darul neîndreptat ) şi astfel, nicidecum Bunave-stire nu poate să cadă în Săptămâna Mare. Acest praznic are o zi de înainte-prăznuire (24 martie) şi una de după prăznuire(26 martie) în care se face şi ,,odovania’’ sauîncheierea praznicului.Dar să vedem care este rânduiala litur-gică pentru acest praznic, potrivit rânduielilortipiconale ale lui Marcu, egumenul MănăstiriiSfântul Sava şi mai pe urmă, episcop al Idrun-tului ( Otrando).Dacă Bunavestire cade într-o zi oare-care de post din timpul Postului Mare:În ziua de înainte-prăznuire (24 martie),slujbele Triodului se cântă ca de obicei.Adică, oricare ar fi ziua în care serbămpraznicul, la ,,Doamne strigat-am…’’, cele 5stihiri ale praznicului, sunt precedate de sti-hirile Triodului. Vecernia, oricare ar fi ziuasăptămânii, este unită cu Liturghia Darurilormai înainte sfinţite. Polieleul de la Utrenie secântă după rânduiala praznicelor MaiciiDomnului, adică cu Psalmul 44. Urmeazăantifoanele glasului IV, Evanghelia praznicu-lui, Psalmul 50, stihirile şi idiomela praznicu-lui, după cum indică Mineiul. La Psalmii148-150 se cântă stihirile praznicului, iar lastihoavnă cele ale Triodului.Îndată după Utrenie urmează Ceasul I;fără lectură la Catismă şi cu troparul şi con-dacul praznicului, care înlocuiesc tropareleobişnuite ale Ceasurilor. Ceasurile III şi VIsunt însoţite de lectura unei omilii a praznicu-lui. Ceasul al IX-lea este îmbogăţit cu lecturaunei Catisme şi a catehezei Sfântului Teodor,la Buna Vestire.Vecernia care urmează este identică cuVecernia Liturghiei Darurilor mai înaintesfinţite, doar că se face intrarea cu SfântaEvanghelie (şi nu cu cădelniţa), căci aceasta seva citi la Liturghie. De asemenea, la Vecerniade Buna Vestire nu se spune ,,Lumina lui Hris-tos…’’ca la obişnuita Liturghie a Darurilormai înainte sfinţite. După ce se face tămâiereaaltarului, de la  ,,Să se îndrepteze…’’, LiturghiaSfântului Ioan Gură de Aur se desfăşoară fărămodificări, începând de la ,,Sfinte Dum-nezeule…’’, şi continuând cu lectura Apos-tolului şi a Evangheliei praznicului14.d. Teologia praznicului,,Astăzi este începutul mântuirii noastreşi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dum-nezeu, fiul Fecioarei se face…’’15.Troparul acestui praznic cuprinde o ade-vărată teologie ,,Dumnezeu se face Om, ca săridice pe om şi omenirea la Dumnezeu’’16.Aceasta a fost posibilă datorită răspunsuluidat de Fecioara Maria, arhanghelului Gavri-il. Potrivit afirmaţiilor unor părinţi contem-

porani ,,Maica Domnului e prototipul şi cul-mea îndumnezeirii, fiindcă ea a purtat tru-peşte pe Hristos17. Odată cu această purtare înpântece a lui Hristos s-a dezlegat blestemularuncat peste cea dintâi femeie: ,,După ceînsă o femeie a născut, cu trupul pe Emanuel,care este Viaţa, s-a dezlegat tăria blestemu-lui şi s-a nimicit odată cu moartea şi naştereaîn mâhnire a mamelor celor de pe pământ’’18.La acest praznic cerurile se veselesc şipământul se bucură, căci astăzi este începă-tura mântuirii: ,,Astăzi sunt bunele vestiri debucurie: prăznuire feciorească, cele de jos cucele de sus se împreună. Adam se înnoieşte,Eva se izbăveşte de întristarea cea dintâi, iarcortul firii noastre, prin îndumnezeirea luide către Cel ce a luat asupră-şi firea, Biser-ică a lui Dumnezeu se face’’19.Praznicul Bunei Vestiri cuprinde în sine,într-un mod virtual, toată taina mântuirii şiîndumnezeirii omeneşti: ,,…acum însă Dum-nezeu Se face om ca să-l facă pe Adam, dum-nezeu…’’, şi desigur, prin el şi pe urmaşii săi.Potrivit imnografilor, acest praznic estedescoperirea ,,marii taine a iconomiei dum-nezeieşti’’20, adică ,,Taina cea din veac sedescoperă astăzi, şi Fiul lui Dumnezeu, FiulOmului se face…’’21.Prin urmare, într-o catavasie din Octoih,Fecioara Maria este numită Sfânta Sfintelor:,,Sfânta Sfintelor te socotim pe tine, Fecioarăfără prihană, Maică nenuntită, căci prinnaşterea ta dumnezeiască ai dăruit nestrică-ciune tuturor credincioşilor’’.Protos. Dr. Iustin Popovici
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SLUJIRI CHIRIARHALE 
Slujire Arhierească şi hirotonie de diacon, laCatedrala Arhiepisco-pală din Arad

În Duminica Înfricoșătoarei Judecă]i, atreia din Triod, 7 martie 2021, Chiriarhularădean, Înaltpreasfin]itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit Sfântași Dumnezeiasca Liturghie în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad,înconjurat de un sobor de preo]i și diaconi.În cuvântul de învă]ătură chiriarhul nos-tru a vorbit despre ,,Judecata și în[elesurileei” (pe baza citirilor scripturistice aleduminicii: Matei, cap. 8; I Corinteni, cap. 8-9), referindu-se la Dreapta Judecată a luiDumnezeu, privind mai ales ajutorareaaproapelui în numele credin]ei și trebuitoaremântuirii. Vremea Triodului, și în chipdeosebit a Postului Mare, este prielnicăcugetării credinciosului asupra proprieilucrări raportate la final, adică la sfârșitulcreștinesc, cum arată ectenia Bisericii, șicum este tematica anului comemorativ încare ne aflăm, a adăugat Înaltpreasfin]ia Sa.În cadrul slujbei, Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei a săvârșit hirotonia întrudiacon a absolventului de teologie CiprianTodu], acesta urmând a fi hirotonit preot peseama Parohiei Bodrogul Nou, Pro-topopiatul Arad. (Protos. Dr. Iustin Popovi-ci)
Slujire Arhierească şi hirotonie întru preot,la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai(a Lăsatului sec de brânză), 14 martie 2021,Chiriarhul arădean, Înaltpreasfin]itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșitSfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Cate-drala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, înconjurat de un sobor de preo]i șidiaconi.În cadrul slujbei, Înaltpreasfin]itulPărinte Timotei a săvârșit hirotonia întrupreot a diaconului Ciprian Todu], pe seamaParohiei Bodrogul Nou, Protopopiatul Arad.La finalul slujbei, noul preot a fost hirotesitîntru duhovnic.Cuvântul de învă]ătură la SfântaLiturghie a fost rostit de către PărinteleSimion Mladin, administratorul și ecle-siarhul Catedralei Arhiepiscopale.Răspunsurile liturgice au fost oferite decătre Corul mixt al catedralei, condus decătre diac. Laviniu Morariu.La finalul slujbei, Înaltpreasfin]ia Sa arostit un cuvânt de învă]ătură pentruînceputul postului, îndemnându-i pe cred-incioși să participe la slujbele rânduite înaceastă perioadă, pentru a se pregăti pentruprimirea Sfintele Taine în întâmpinareaSfintelor Paști, subliniind totodată, în legă-tură cu hirotonia săvârșită, îndatorirea pre-o]ilor de a răspunde cererilor credincioșilorpentru acest răstimp. (Protos. Dr. IustinPopovici)
Canonul cel Maresăvârşit la CatedralaArhiepiscopală din Arad

În primele patru zile din săptămâna întâia Postului Mare, credincioşii arădeni au par-ticipat cu multă evlavie, la Slujba Pave-cerniţei Mari, în cadrul căreia s-a citit unuldin cele mai pătrunzătoare poeme religioase,scrise pentru uzul cultului Ortodox, Canonulcel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent înfiecare zi între credincioşii arădeni la acestînceput de drum duhovnicesc, la CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.În aceste patru zile, primele patru dinpost, Înaltpreasfin]ia Sa le-a vorbit credin-cioșilor prezen]i la sfintele slujbe săvârşite încatedrala arădeană despre fiecare parte cititădin Canonul cel Mare, cu referire în specialla rostul numelor pomenite în cuprinsulcanonului pentru orientarea morală aascultătorilor, adică spre urmarea exem-plelor bune şi ferirea de cele rele. De aseme-nea, Chiriarhul arădean a stăruit asupraînsemnătăţii slujbei săvârşită la începutul

Postului Mare precum şi asupra meritelorimnografului la înfrumuseţarea cultului bis-ericesc spre un cât mai mare folosduhovnicesc al credincioşilor.Slujba Canonului cel Mare s-a săvârşitde către slujitorii sfintelor altare în aproapetoate mănăstirile şi parohiile din cuprinsuleparhiei, iar credincioşii au luat parte cumultă evlavie la această slujbă care reprez-intă una dintre treptele pocăinţei ce conducspre Sfintele Paști. (Protos. Dr. IustinPopovici)
Duminica Ortodoxieisărbătorită la CatedralaArhiepiscopală din Arad
Duminica Ortodoxiei sau Duminicabiruin]ei Ortodoxiei este sărbătorită în primaduminică a Postului Mare. Instituită în sec-olul al IX-lea, această sărbătoare este închi-nată biruin]ei dreptei credin]e asupra celorcare nu cinsteau icoanele și asupra tuturorereziilor.Cultul icoanelor a luat un avânt deosebitodată cu pacea Bisericii decretată de Sfân-tul Împărat Constantin cel Mare și s-a dez-voltat organic timp de aproape patru secole.La începutul sec. VIII, în anul 726, împărat-ul bizantin Leon III Isaurul a poruncit caicoanele să fie îndepărtate din biserici și ainterzis cinstirea acestora. O dură prigoanăîmpotriva sfintelor icoane și a celor ce le cin-steau cu evlavie a fost dezlăn]uită de fiulacestuia Constantin V Copronimul, care aconvocat un mare Sinod la Hieria (în AsiaMică, în 754), ce a formulat în chip limpededoctrina ereziei iconoclaste: icoanele erauidentificate cu idolii, iar cinstirea icoanei luiHristos era considerată o greșeală de naturăhristologică (dogmatică). Erezia a continu-at, într-o a doua fază, după anul 815, fiindbiruită deplin abia odată cu moartea ultim-ului împărat persecutor Teofil, triumfulOrtodoxiei fiind proclamat în mod solemnpe 11 martie 843, în prima Duminică a Pos-tului Mare, prăznuită de atunci și până astăzica Duminica Ortodoxiei.Astfel, în această Duminică, binecu-vântată de Dumnezeu, și la CatedralaArhiepiscopală din cetatea Aradului, Sfân-ta Liturghie a fost săvârșită de către Chiri-arhul locului, Înaltpreasfin]itul PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, împreunăcu un sobor de preo]i și diaconi.În cuvântul de învă]ătură, Înaltpreas-fin]ia Sa a vorbit despre ,,Atotprezen]a div-ină” (pe baza citirilor scripturistice aleduminicii: Evr. 11, Ioan 1 și a Cazanieiduminicii), tălmăcind citirile zilei desprecredin]a sfin]ilor și încredin]area lui Natanaeldespre dumnezeirea Mântuitorului, Căruiaîi devine ucenic, având făgăduin]a vederiicerurilor deschise. Se în]elege prin aceasta șilocul sfintelor icoane în via]a creștină. Înaceastă perioadă a Postului Mare, ca semnal comuniunii și solidarită]ii în Biserică s-ainstituit Fondul central misionar care ape-lează la contribu]ia credincioșilor pentru sol-idaritatea cu cei în nevoi, a mai îndemnatÎnaltpreasfin]itul Părinte Timotei.A urmat apoi, citirea Pastoralei Sf.Sinod al Bisericii Ortodoxe Române laaceastă duminică de la începutul PostuluiMare. (Arhid. Claudiu Condurache)

Prezenţă chiriarhală înziua de Buna Vestire laCatedrala Arhiepiscopală din Arad
La sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie2021, credincioșii arădeni care au participatla Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad, au avutbucuria de a-l avea în mijlocul lor peÎntâistătătorul eparhiei, pe Înaltpreasfin]itulPărinte Arhiepiscop Timotei.Înaltpreasfin]ia Sa a participat la Sfân-ta și Dumnezeiasca Liturghie a SfântuluiIoan Gură de Aur, unită cu Vecernia,săvârșită de un sobor de preo]i și diaconi încatedrala arădeană.În cuvântul de învă]ătură, ArhipăstorulAradului a eviden]iat semnifica]iile peri-copelor evanghelice citite la acest praznic(Evr. 2; Lc. 1), insistând asupra afirma]iei,,Iată roaba Domnului”, care se referă laconcordan]a cu epistola Sfântului Ap. Pavelcătre Filipeni privind smerenia Fiului luiDumnezeu prin jertfa Sa pentru mântuirealumii, de asemenea, cu Evanghelia sărbătoriidespre ascultarea Sfintei Fecioare Maria de

voia lui Dumnezeu în vederea nașterii Mân-tuitorului. Totodată, în context, paremiilelegate de eveniment prin simboalele: scaracerului, poarta de răsărit a templului,lucrarea în]elepciunii lui Dumnezeu și aproviden]ei divine și rugul aprins ce nu semistuia, acestea făcând sim]ită și unitatea încare se împletesc cele două cicluri ale săr-bătorilor împărătești, adică a celor cu datăfixă și cu dată schimbătoare, având în vederesporireaa evlaviei credincioșilor.18 lăcașuri de cult din ArhiepiscopiaAradului au ca hram ,,Buna Vestire”, șianume: Aldești; Almaș; Bârsa; Cladova;Comănești; Dieci; Gurahon[; Iosaș; Mer-mești; Mișca; Mustești; Odvoș; Slatina deCriș; Socodor; Șepreuș; Șoimoș; Schitul,,Buna Vestire” Almaș și Schitul de maici dela Bodrogul vechi. (Protos. Iustin Popovici)
Duminica a 2-a din Postul Mare la CatedralaArhiepiscopală din Arad

În Duminica a 2-a din Postul Mare (aSf. Ier. Grigorie Palama), 28 martie 2021,Chiriarhul arădean, Înaltpreasfin]itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a partici-pat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie aSfântului Vasile cel Mare săvârșită de cătreun sobor de preo]i și diaconi în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.La momentul rânduit, Chiriarhularădean, în cuvântul de învă]ătură a vorbitdespre ,,Lumina lui Hristos” (pe baza citir-ilor scripturistice: Evr. 1 și 2; Marcu 2) caformulă liturgică în Postul Mare, mai ales,călăuzind pe credincioși în vremea acestu-ia spre în]elegerea învă]ăturii și trăiriicreștinești în comuniunea Bisericii, cumarată și citirile zilei, apostolul privind peHristos și ierarhia cerească, pilduitoare pen-tru creștini și Evanghelia, vindecareaslăbănogului din Capernaum. Celor cecârtesc împotriva adevărului, Mântuitorulafirmă dumnezeirea Sa prin minuneasăvârșită. Într-o legătură cu cele arătate,Duminica a 2-a din Postul Mare pomeneștepe Sfântul Grigorie Palama, a cărei învă]ă-tură despre măsura în care fiin]a, puterea șilucrarea dumnezeiască se poate cunoașteeste raportată la lumina necreată, harul luiDumnezeu care luminează și întărește stră-dania credincioșilor spre desăvârșire, a ară-tat Înaltpreasfin]ia Sa.Credincioșii prezen]i la sfânta slujbă s-au bucurat de prezen]a Întâistătătoruluieparhiei în mijlocul lor în cea de-a 2-aduminică din post și de cuvântul de învă]ă-tură împărtășit. (Protos. Iustin Popovici)
AGENDA PREASFINOITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Slujire Arhierească laMănăstirea Feredeu
Duminică, 7 martie 2021, Preasfin]itulPărinte Emilian Crișanul, împreună cu unsobor de preo]i și diaconi, a săvârşit SfântaLiturghie Arhierească la Mănăstirea Fere-deu, așezând la sufletele celor prezen]iînvă]ătura Bisericii despre cele două tipuride judecată prin care Dumnezeu va evaluavia]a și faptele noastre din timpul vie]iipământești.În cuvântul de învăţătură Preasfinţia Saa vorbit despre ,,Dragostea – criteriuljudecă]ii finale””Duminica Înfricoșătoarei Judecă[iprin Evanghelia (Matei 25,31-46) ce secitește la Sfânta Liturghie, arată cum vaevalua Dumnezeu via]a și faptele noastre

săvârșite pe pământ.Este necesar să în]elegem că judecataparticulară, care are loc imediat după ple-carea omului din lumea aceasta este o jude-cată incompletă și provizorie, fiindcă seașteaptă să fie evaluate și urmările faptelorbune sau rele până la sfârșitul lumii.Judecata universală sau finală este com-pletă și definitivă, fiind înfricoșătoare princontextul, forma și con]inutul ei. Criteriulfundamental și ultim al judecă]ii universaleeste dragostea sau iubirea milostivă, dupăcum ne descoperă Mântuitorul nostru IisusHristos: „Căci flămând am fost și Mi-a[idat să mănânc; însetat am fost și Mi-a[i datsă beau; străin am fost și M-a[i primit; golam fost și M-a[i îmbrăcat; bolnav am fost șiM-a[i cercetat; în temni[ă am fost și a[i venitla Mine”…(sursa:glasulcetatii.ro)
Slujire Arhierească lasărbătoarea hramuluiCapelei Penitenciaruluidin Arad
Mar]i 9 martie 2021, Preasfin]itulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului a oficiat slujbaVecerniei în Paraclisul din incinta Centruluide Formare Profesională a Școlii Na]ionalede Pregătire a Agen]ilor de Penitenciare dinArad, centru aflat în clădirea TribunaluluiArad.Acum trei ani, locaşul de cult a primitprin purtarea de grijă a Înaltpreasfin]ituluiTimotei, Arhiepiscopul Aradului, hramul„Sfin]ii 40 de Mucenici din Sevastia”.La slujba oficiată de Preasfin]itulPărinte Emilian Crișanul, au participatdoamna comisar șef de poli]ie penitenciarăDelia Rodica Halchin – șef al Centrului deFormare Profesională precum și noua gen-era]ie de elevi ai Școlii Na]ionale dePregătire a Agen]ilor de Penitenciare dinArad, care-și continuă cursurile de șco-larizare, întrerupte în luna octombrie dincauza pandemiei de SARS-CoV-2. Capelaeste destinată elevilor și cadrelor din acestcentru de formare. Centrul amintit este odivizie a Penitenciarului Arad care asigurăformarea ini]ială și continuă a personaluluipenitenciar din România, pentru a asiguradezvoltarea competen]elor profesionale înconformitate cu atribu]iile specifice.În cuvântul de învă]ătură, PS PărinteEmilian Crișanul a eviden]iat importan]amărturisirii de credin]ă în aceste vremuritulburi pentru Biserica lui Hristos, pusă înlumina martiriului petrecut acum 1700 deani, în vremea lui Liciniu împăratul roman,care a dat porunca uciderii celor 40 deMucenici din Sevastia.La final, Preasfin]ia Sa a mul]umit con-ducerii Penitenciarului Arad pentru grija pecare o poartă pentru spiritualitatea ortodoxăîn formarea viitorilor agen]i de poli]ie pen-itenciară, arătând importan]a milostenieifăcută pentru cei afla]i în suferin]ă, amintinddatoria de ai cerceta și pe cei afla]i în peni-tenciare, oferindu-le și acestora luminaÎnvierii lui Hristos, ca lucrare a fiecăruicreștin pe calea mântuirii în vederea binecu-vântării dumnezeiești, pentru a devenimoștenitor al Împără]iei Cerurilor, caîmplinitor al smereniei depline, a pocăin]eisincere și a milosteniei generoase în slujireaaproapelui.În această zi de sărbătoare a hramuluiCapelei, s-a făcut pomenire și pentru ceicare au pătimit în timpul regimului comunistateu, apărând credinţa în Dumnezeu şi dem-nitatea poporului român. ComemorareaDe]inu]ilor Politici Anticomuniști în ZiuaSfin]ilor 40 de Mucenici a fost fixată deParlamentul României în 2011, prin legea247/05.12.2011.

Doamna comisar șef de penitenciareDelia Rodica Halchin, șeful Centrului deformare Arad, a mul]umit Preasfin]ituluiEmilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, pentru prezen]a în mijloculelevilor din această unitate de învă]ământ,asigurându-l de dragostea pentru învă]ăturaBisericii Ortodoxe și de recunoștin]a pe careconducerea Penitenciarului din Arad o arefa]ă de conducerea Arhiepiscopiei Aradului.(Preot capelan Vlad One[)
Slujire Arhierească înParohia Tălagiu

Duminică, 14 martie, Preasfin]itulPărinte Emilian Crișanul, a săvârşit SfântaLiturghie în biserica ,,Sfin]ii ArhangheliMihail și Gavriil” din Parohia Tălagiu, Pro-topopiatul Sebiş. Cuvântul Ierarhului a fost despre ,,Via]anoastră între Rai și iad”În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai(a Lăsatului sec de brânză), Sfânta Bisericăprin Evanghelia (Matei 6, 14-21) ce secitește la Sfânta Liturghie ne pregătește pen-tru săvârșirea Postului Mare în drumul cătreÎnvierea Domnului Iisus Hristos.Domnul Hristos ne înva]ă că postireatrebuie să înceapă cu iertarea: „Dacă ve[iierta oamenilor greșelile lor, va ierta și vouătatăl vostru Cel ceresc…”. Pentru ca postulnostru să fie folositor trebuie să fim împăca]icu to]i oamenii și cu Dumnezeu. Iertareaînseamnă dragoste și post; înseamnă răstig-nirea propriului nostru egoism și adâncireaîn smerenie și deschiderea către o comuni-une cu Dumnezeu și oamenii fundamen-tată pe iubire sfântă.În privin]a postului, Domnul Iisus Hris-tos ne arată că trebuie să postim într-o starede bucurie și nu în triste]e: „Când posti[i, nufi[i triști ca fă[arnicii…”. Postim pentru căÎl iubim mai mult pe Dumnezeu decâtdarurile Sale materiale. Postim pentru a neelibera de povara păcatului și a ne apropia cubucurie și recunoștin]ă fa]ă de Dumnezeu șide oameni. Când postim trebuie să ne rugămmai mult pentru a aduna în suflet har șilumină, care ne dau puteri sporite în a depășidorin]ele trupești și a birui lăcomia, cleve-tirea, desfrânarea, mândria și altepăcate…(sursa:glasulcetatii.ro)
Prezenţă arhierească laSlujba Canonului celMare la Mănăstirea Feredeu

În a treia zi din prima săptămână a Pos-tului Mare, Preasfin]itul Părinte EmilianCrișanul a fost în duh de împreună-rugăci-une cu obștea Mănăstirii Feredeu și credin-cioșii prezen]i, săvârșind slujba Pavecerni]eidimpreună cu cea de a treia parte a Canonu-lui Lacrimilor cum mai este numit CanonulSfântului Andrei Criteanul.În cuvântul de învă]ătură, Preasfin]itulPărinte Emilian a vorbit celor prezen]idespre paza min]ii, așezând la sufletele cred-incioșilor și monahilor exemplele oame-nilor Vechiului și Noului Testament, atâtdrep]i cât și păcătoși, cu îndemnul părin-tesc de „a lua aminte ca nu cumva faptelecele din toate zilele să ne asemene celorpăcătoși, după cum atât de profund vor-bește și cântarea canonului. Să ne păzimmintea și să înmul[im rugăciunea și faptelebune astfel încât, oriunde ne-am afla,oamenii să Îl poată vedea în noi pe Dum-nezeu, să poată spune că suntem oamenii luiDumnezeu, după cum spun după atâtea sec-ole despre Sfântul Alexie, omul lui Dum-nezeu, cel astăzi sărbătorit. Să ne rugăm, săiertăm, să facem fapte bune, pentru a fi încomuniune cu semenii, cu Biserica și cuDumnezeu”.
Vizită pe șantierul bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din ParohiaVladimirescu II

După slujba Canonului, Preasfin]itulPărinte Emilian Crișanul a vizitat șantierulbisericii cu hramul „Nașterea Maicii Dom-nului” din Parohia Vladimirescu II, ceacăreia, împreună cu Înaltpreasfin]itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, i-a puspiatra de temelie în urmă cu șase luni, la unfrumos sfârșit de lună septembrie.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Iar că „Hristos Dumnezeu este pre-tutindeni şi toate le plineşte” stau ca dovadăzidurile care se încăpă]ânează a se înăl]aspre cer chiar și în vremuri atât de potrivnice.O biserică la a cărei temelie, Părintele parohmărturisea la vremea respectivă că a așezato piatră adusă de la Catacombele de laRoma, una de la Sarmizegetusa și un pumnde pământ de la Ierusalim, cu nădejdea catoate acestea să fie de ajutor lucrărilor dezidire a Casei lui Dumnezeu în ParohiaVladimirescu II. (sursa:glasulcetatii.ro)
Duminica Ortodoxieisărbătorită la CatedralaVeche din Arad. Expoziţie de icoane.
În Duminica Ortodoxiei, 21 martie,Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul asăvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Vechedin AradCuvântul Ierarhului a fost despre,,Duminica Ortodoxiei – ziua biruin]ei ade-vărului dumnezeiesc”,,Prima Duminică din Postul Mare estenumită Duminica Ortodoxiei, adică sărbă-toarea biruin]ei dreptei credin]e împotrivatuturor ereziilor și rătăcirilor care au asaltat-o timp de opt veacuri, și este îndeosebi săr-bătoarea restabilirii cinstirii icoanelor așadupă cum s-a stabilit la Sinodul VII Ecu-menic de la Niceea (787).În această Duminică se citește în bis-ericile din parohii și mănăstiri, Pastorala

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române în care se arată istoria și învă]ătu-ra Bisericii cu privire la perioada icono-clastă și biruin]a dreptei credin]e asupratuturor ereticilor.De fapt, biruin]a dreptei credin]e este oîmplinire firească a făgăduin]ei Mântu-itorului Iisus Hristos care a spus despre Sfân-ta Sa Biserică: nici por[ile iadului nu o vor
putea birui.Pe lângă mesajul Sfântului Sinod, Ier-arhul a pus la sufletul credincioşilor învă]ă-tura Domnului nostru Iisus Hristos care neeste dată prin pericopa evanghelică (Ioan1,43-51) și apostolică (Evrei 11,24-26),alese de Sfin]ii Părin]i ai Bisericii pentruaceastă zi…

ExpoziPie de icoane, pictate din suflet de copil
Și cum Ortodoxiei îi stă bine frumoszugrăvită în haina bucuriei, Catedrala Vechea fost astăzi gazda bună a unei expozi]ii deicoane realizate de copiii Grad̆init_ei PP 13 s_iGrad̆init_ei ”Curcubeul copiilor” din Arad.Icoane din suflet de copii care, în Dumini-ca Ortodoxiei, ne-au șoptit din tinda Cate-dralei ”Sfântul Ioan Botezătorul”.(sursa:glasulcetatii.ro)

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
Sfinţirea Cantinei sociale,,Sfântul Ierarh Nicolae”a Arhiepiscopiei Aradului

Cantina socială „Sfântul Ierarh Nico-lae” a Arhiepiscopiei Aradului, renovatăintegral, a fost sfinţită joi, 4 martie 2021. Slu-jba de sfinţire a fost oficiată de către Preas-finţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, dimpreunăcu un sobor de slujitori, în prezenţa Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a ostenitorilor de la CentrulEparhial, a autorităţilor locale şi a anga-jaţilor cantinei.La finalul slujbei de sfinţire, Chiriarhularădean a rostit un cuvânt în care a arătatbuna colaborare dintre Arhiepiscopie şiautorităţile locale, pentru folosul obştesc,mai ales pe latura social-filantropică, mulţu-mindu-le tuturor celor ce s-au implicat şi aususţinut acest proiect benefic pentru ceinevoiaşi.La rândul său, Părintele Gheorghe Glig-or, vicar eparhial şi consilier social, a prezen-tat un raport detaliat cu lucrările de renovaredesfăşurate, adică: au fost executate lucrăride modernizare și renovare: schimbatacoperiş şi pardoseală, repara]ii capitale,

modernizare sistem electric, termic, venti-la]ie, cameră frig, cameră congelatoare, ren-ovarea spa]iilor de tranșat carne, pește,legume, depozit de alimente, bloc alimentar,grupuri sanitare și sala de mese. Lucrările derenovare au fost coordonate de Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic și ing.Dan Popovici.Părintele vicar a adus mul]umiri tutur-or colaboratorilor care au contribuit lafinalizarea acestor lucrări absolut necesaredotării și amenajării corespunzătoare, înbaza Legii Sănătă]ii Publice, a spa]iilor can-tinei sociale a Arhiepiscopiei Aradului. Întreinstitu]iile și firmele care au sprijinit lucrărilede renovare au fost amintite: ConsiliulJude]ean Arad; Primăria Municipiului Arad,prin Centrul Municipal de Cultură Arad;Selgros Arad; Compania Na]ională de Gaz;SC. Renovam LGA Srl; PFA Mihai Flon-dor; SC. West Electric Srl; SC. PiygmalionSrl (firma care s-a ocupat cu scrierea proiec-tului); SC. Karymar Srl.Echipa de lucru pe viitor va fi compusădin:1. Pc. Pr. Gheorghe Gligor – vicaradministrativ și consilier social2. D-na Carmen Schmitd – managerproiect3. D-na Olimpia Besliu – jurist proiect4. D-na Alina Proteasa – coordonatorcantină5. D-na Geanina Ștefănu] – respons-abil Grup ]intă6. Dl. Doru Iluna – bucătar
Expoziţia vernisaj,,Mama mea, icoanăsfântă”, în ParohiaGrăniceri

Școala Gimnazială Grăniceri-Șiclău înparteneriat cu Parohia Ortodoxă Grăniceri șiParohia Ortodoxă Șiclău, au organizat înaceastă Duminică expozi]ia vernisaj intitu-lată: „Mama mea, icoană Sfântă”.Lucrările elevilor au fost expuse în celedouă lăcașuri de cult unde credincioșii auavut posibilitatea să le admire după SfântaLiturghie.La invita]ia preotului paroh AdinelPopovici din parohia Grăniceri, domnuldirector al Școlii Gimnaziale Grăniceri-Șiclău a ]inut un cuvânt de învă]ătură undea explicat semnifica]ia EvanghelieiDuminicii de azi și anume a ”ÎnfricoșătoareiJudecă]i” dar în același timp a pus în contextși activitatea elevilor care s-au străduit săconfec]ioneze felurite lucrări având casubiect principal Maica Domnul ca modelpentru toate mamele.La finalul Sfintei Liturghii, și dupăvernisarea expozi]iei părintele parohPopovici Adinel a mul]umit tuturor cadrelordidactice implicare, elevilor și nu în ultim-ul rând tuturor credincioșilor care au plecatacasă cu daruri duhovnicești dar și cu lucrăriale elevilor. De asemenea părintele a oferitcâte o floare femeilor participante iar elevilordulciuri.„Mul]umim lui Dumnezeu pentru că,iată în această zi de Duminică însorită, amreușit împreună cu domnul director prof.drd. Paul Krizner și a cadrelor didactice dela Grăniceri și Șiclău să arătăm că Bisericași Școala sunt într-o simfonie și o conlu-crare, aducând un mic dar de mul]umiretuturor mamelor, a conchis părintele paroh.(Prof. Paul Krizner)
Premierea participanţilor laConcursul ,,Măicuţa me,icoană sfântă”,în Parohia Bonţeşti

În Duminica Înfricoșătoarei Judecă]i,Parohia Ortodoxă Română Bon]ești, Pro-topopiatul Sebiș, în colaborare cu Asocia]ia,,Străjerii Cociubei”, a găzduit festivitatea depremiere a tinerilor înscriși în concursul,,Măicu]a me’ icoană sfântă”.Acest concurs este dedicat zilei de 8martie și este organizat de Străjerii Cociubei,prin Cenaclul în grai „Gheorghe Coșer-Bacea”. A participat un număr de 17 con-curen]i, din comunele Almaș, Chisindia,Șilindia, Gurahon], orașul Sebiș și Spania.Concursul a fost organizat online, pe douăsec]iuni de vârstă: 8-12 ani; 13-17 ani.Lucrările au fost analizate de către un juriu

format din nouă persoane, de diferite profe-sii, dar cu mare dragoste fa]ă de tradi]iile,obiceiurile și credin]a poporului român întrecare la loc de cinste se află graiul pupular,avându-l ca președinte pe ArhidiaconulGheorghe Hodrea cunoscut ca și ,,BaciTogiere”. To]i copiii înscriși în concurs aufost premia]i.S-au acordat premiile I, II, III, Men]i-une, Premiul de originalitate și Premiul spe-cial al juriului.Prin strădania Asocia]iei, fiecare doam-nă și domnișoară prezentă la biserică, aprimit câte o floare cu ocazia zilei de 8 mar-tie. (Pr. George-Darius Pasc)
Acţiune umanitară şipremierea tinerilor participanţi la Proiectul,,Familia între tradiţie şimodernitate” în ParohiaPrunişor
În Duminica Înfricoșătoarei Judecă]i,în Parohia Prunișor s-au desfășurat douăevenimente extrem de importante. Îndatădupă Sfânta Liturghie, copiii și tinerii par-ticipan]i la Proiectul „Familia între tradi]ie șimodernitate” au fost premia]i de către preo-tul paroh. Fiecare dintre aceștia au primit odiplomă, o cruciuli]ă, un acatist și o cartenumită „Mersul la biserică”.Totodată, a avut loc și o ac]iune uman-itară prin care s-au strâns fonduri pentru ofeti]ă suferindă de o boală nemiloasă.Astfel că s-au pus spre vânzaremăr]ișoare confec]ionate de copii și tineri dinParohia Ortodoxă Română „Sf. Mc. Fevro-nia” din Lugo și Bagnacavallo, apar]inândEpiscopiei Ortodoxă Română din Italia.Această parohie este păstorită de părinteleFlorin Ghiran, având un grup de tineri dor-nici de a păstra tradi]iile românești pemeleagurile italiene.În același timp pe lângă acestemăr]ișoare, s-au pus spre vânzare și DVD-urile cu Proiectul „Familia între tradi]ie șimodernitate”, unde copiii și tinerii dinPrunișor au reușit să creioneze frumuse]iilefamiliei autentice românești.Printr-o colaborare cu parohia amintitămai sus, s-au putut realiza aceste măr]ioarede copiii din Italia, iar tinerii din Prunișor autrimis DVD-uri cu proicetul înregistrat.Așadar, această colaborare între parohiiledin România și Italia și-a atins scopul pro-pus la început.Prin strădania bunilor credincioși dinaceastă parohie, s-a adunat o sumă consid-erabilă. Acești bani vor fi dona]i unei feti]ede numai 4 anișori, pe nume Carina, care aremare nevoie de sprijinul și ajutorul nostru.La aceste evenimente au participat șireprezentan]ii Primăriei Sebiș, prin domnulprimar Cristian Feieș, de asemenea LiceulTeoretic din Sebiș, condus de doamna direc-tor Brai]iu Ramona, a fost reprezentat prindomnul director adjunct Sgârcea Silviu.Aceste manifestări s-au încheiat în duhde rugăciune, solidaritate, mul]umire și întra-jutorare. (Pr. Florin-Ioan Avram)

Biserica şi Şcoala în duhde rugăciune de ZiuaMamei, la Semlac
Zi de bucurie la biserica din Semlac,duminică 7 martie, cea mai apropiată deZiua Mamei.Cu acest prilej în cadrul bunei colabo -rări dintre Școala Generală Dr Ioan Dani-cico și Biserica Ortodoxă din Semlac, laini]iativa preo]ilor Felician Crăciun și Cipri-

an Tripa, cu sprijinul conducerii Școlii adoamnei director Daniela Vădăsan, a doam-nei învă]ător Anca Tru]ă, a domnului învă]ă-tor Cuzman Ioan și a preo]ilor parohiei copi-ii au pregătit un program de cântece și poeziidedicat ,, Zilei Mamei”. Programul a fostpregătit de atât la școală cât și la bisericăunde în ultimele 3 săptămâni copii au fostprezen]i și au repetat cântecele și poeziile peparcursul a câte două ore în fiecare zi devineri, după care au participat activ la Sluj-ba Acatistului care se săvârșește în parohieîn fiecare zi de vineri. Programul a fostprezentat părin]ilor și credincioșilor la finalulSfintei Liturghii, după care copii au oferitmamelor prezente câte o floare în semn dedragoste și pre]uire.La final preo]ii parohiei au adresat uncuvânt de felicitare tuturor credincioaselor,copii și to]i cei prezen]i urându-le prin cân-tec ,,Mul]i ani”, mul]umindu-le pentru efortcopiilor și părin]ilor care îi încurajează șiîndrumă spre Maica noastră a tuturor Bis-erica, la fiecare duminică urmând ca astfelde programe să se deruleze și pe viitor șiîmpăr]ind flori tuturor credincioaselorprezente la Sfânta Liturghie. (Pr. Ciprian
Tripa)

ConferinPă PreoPească de primăvară în Protopopiatele Ineu, Lipova și Sebiș
Cu binecuvântarea Înaltpreasfin]ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului înzilele de 9, 10 și 11 martie, au avut loc con-ferin]e preo]ești în 3 protopopiate din Arhie-piscopia Aradului: Ineu, Lipova și Sebiș.Conferin]a Preo]ească de Primăvară apărin]ilor slujitori din parohiile Protopopia-tului Ineu a avut loc mar]i, 9 martie și a fostprezidată de Preasfin]itul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului.Evenimentele au debutat cu săvârșireaSfintei Liturghii Arhierești, urmată de Slu-jba de Tedeum în Biserica ,,Sfin]iiArhangheli Mihail și Gavriil” a ParohieiIneu.După momentele de împreună-slujire,s-au început lucrările Conferin]ei Preo]ești,când după cuvintele introductive ale mem-brilor prezidiului, s-a purces la prezentareareferatelor pe subiectul ,,2021 – Anul oma-gial al pastora]iei românilor din afaraRomâniei și Anul comemorativ al celoradormi]i în Domnul; valoarea liturgică șiculturală a cimitirelor”.Au prezentat pe rând referate pe acesteteme Preotul Oprișa Ovidiu ca referent șipreo]ii Sălăvăstru Ciprian, Buntean Sebas-tian, Lazea Flavius și Pop Sergiu, în calitatede coreferen]i.Miercuri, 10 martie, a avut loc Confer-in]a preo]ească de primăvară a preoţilor dinProtopopiatul Lipova. Conferin]a a fost pre-cedată de săvârșirea slujbei de Te Deum,care a avut loc în Biserica cu Hramul„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”Radna, de către un sobor de preo]i, înprezen]a preo]ilor din protopopiat.Lucrările conferin]ei s-au desfășurat înBiserica Parohiei Ortodoxe Române Radna,fiind deschise prin cuvântul de bun venitadresat de Părintele Protopop Nelu Mercea,delegaţilor din partea Centrului Eparhial:P.C. Pr. Gheorghe Gligor- Vicar eparhial,P.C. Pr. Teodor Pavel- Consilier de patri-moniu, P.C. Arhid. Mircea Proteasa-Con-silier economic şi P.C. Pr. Silviu-NicolaeFaur-Consilier administrativ-bisericesc.Conferenţiar în cadrul lucrărilor Conferinţei

de primăvară a preoţilor din ProtopopiatulLipova a fost P.C. Pr. Mihail Pădurean dela Parohia Baraţca care a prezentat lucrareacu tema ,,Comunitatea de credincioşi
români din vecinătatea graniţelor ţării”. Aumai susţinut lucrări în calitate de coreferenţiP.C. Pr. Gheorghe Pop- Parohia Zăbrani.P.C. Pr. Victor Bocancios- Parohia Ususău,P. C. Pr. Florin Florea- Parohia Groşii Noişi P. C. Pr. Casian Blaga- Parohia Juliţa.Joi, 11 martie 2021, a avut loc în Bis-erica cu hramul „Sfin]ii Arhangheli Mihailși Gavriil” din Sebiș, conferin]a de primă-vară a preo]ilor din Protopopiatul Sebiş.Întrunirea a debutat la orele 9,00 prinsăvârșirea Slujbei de Te-deum de către unsobor de preo]i, în prezen]a celorlal]i preo]iși a delega]ilor eparhiali.În continuare, Preaonoratul Părinte Pro-topop Beni Ioja, a deschis lucrările confer-in]ei preo]ești de primăvară, prin rostireaunui cuvânt de bun venit delega]iei chiri-arhale alcătuite din: Precucernicul Părinte Ic.Stavr. Gheorghe Gligor – vicar eparhial,Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Silviu –Nicolae Faur – Consilier administrativ-bis-ericesc, Preacucernicul Părinte Arhid.Mircea Proteasa- Consilier economic,Preacucernicul Părinte Teodor Pavel- Con-silier de patrimoniu. Au fost sus]inute refer-ate de către Pc. Părin]i referen]i: Pr. PetruMarius Horga – Parohia Pleșcu]a  ̧Pr. FlorinIoan Avram – Parohia Prunișor, Pr. CătălinHeler, Parohia Prăjești, Pr. Dan AlexandruGai]ă – Parohia Rădești, Pr. Suciu Flavius-Parohia Rănușa.

Parteneriat cateheticîntre Parohia Ortodoxă,,Buna Vestire” dinDresda, Germania şiParohia Ortodoxă Pâncota, Arad
Cu binecuvântarea Înaltpreasfin]ituluiArhiepiscop Timotei și cu purtarea de grijăa Preasfin]itului Emilian, vineri 26.02.2021a avut loc un atelier online de pictură pe sti-clă cu copiii din parohiile partenere: ParohiaOrtodoxă ,,Buna Vestire” din Dresda, Ger-mania și Parohia Ortodoxă Pâncota, ,,Sfin]iiApostoli Petru și Pavel” din România.Acest parteneriat are loc în cadrul Con-cursului Naţional Catehetic „Biserica –familia românilor de pretutindeni” 2021,anul omagial al pastoraţiei românilor dinafara României, dar și prin intermediulparteneriatului între Biserica Ortodoxă Pân-cota și Liceul Teoretic Pâncota.Responsabilii pentru această activitateau fost: pr. paroh Flavius Ardelean, ParohiaOrtodoxă Pâncota, România; Pr. DocaAurel Leonardo, Parohia Ortodoxă Pânco-ta; pr. paroh Schipor Sebastian Vasile, alParohiei ”Buna Vestire” din Dresda, Ger-mania; prof. religie Adina Todea, LiceulTeoretic Pâncota, înv. Bulea Florinela,Liceul Teoretic Pâncota.Activitatea a avut ca scop cunoaștereasi colaborarea reciprocă, educarea atitu-dinilor de toleran]ă si respect reciproc,cunoasterea traditiilor religioase ortodoxeși întărirea sentimentelor de fră]ietate întreromânii din ]ară și cei din diaspora.Scopul particular al activită]ii a fostfamiliarizarea cu tehnica picturii pe sticlă,cunoașterea tradi]iilor românești ale acesteitehnici cu centrele ei istorice importante șicele mai cunoscute modele. Copiii au urmatetapele tehnicii prin instructaj direct sauonline, în cazul celor din diaspora.Întâlnirea celor două grupuri cateheticea avut loc online, pe platforma zoom, pe datade 26.02.2021, ora 17. Grupul din Românias-a adunat la oficiul parohial al Bisericii Orto-doxe Pâncota, grupul din diaspora, din Ger-mania, s-a adunat la biserica din Dresda, Ger-mania, unde se ]ine slujirea liturgică.Pentru început s-au făcut prezentări alecelor două grupuri și s-au adus elemente decunoaștere reciprocă. Pr. Schipor Sebastianși Doca Leonardo au ]inut un mic cuvânt deînceput și au binecuvântat activitatea. Copi-ii din ambele grupe catehetice s-au prezen-tat și s-au încurajat reciproc. D-na TodeaAdina a făcut o prezentare, în Power Point,a tehnicii picturii pe sticlă și a semnifica]ieiacestei arte religioase, cu centrele ei impor-tante din România, modelele cele maiimportante și semnifica]ia lor.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Activitatea a continuat apoi sub formaunui instructaj online.Grupul catehetic din România a con-tinuat activitatea din cadrul atelierului depictură pe sticlă, început anterior, au con-fec]ionat măr]ișoare, au cântat cântece reli-gioase și s-au prezentat copiilor din Ger-mania. Măr]ișoarele confec]ionate de copiiau fost oferite apoi mămicilor și bunicilorprezente la liturghia de duminică. Grupulcatehetic din Germania a început aceastăactivitate cu mult entuziasm, au cântat cân-tece religioase/patriotice și s-au prezentatcopiilor din România. Activitatea grupuluidin Germania a continuat până după ora 21,mul]i copii fiind veni]i de la distan]e mari dinGermania, special pentru această activitate.Tot în cadrul acestui proiect, s-a orga-nizat o ac]iune caritabilă, sus]inută din fon-durile parohiei, în cadrul căreia au fostoferite seturi de rechizite, penare echipate,pentru copiii defavoriza]i ai claselor I-IV,din parohie, activitate sprijinită de învă]ă-toare și de conducerea Liceului TeoreticPâncota. (Prof. Adina Todea)
Săptămână duhovnicească în Paro-hia Petriş

Cu binecuvântarea Înaltpreasfin]ituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înParohia Petriş, Protopopiatul Lipova, a avutloc Săptămâna duhovnicească (a 7-a ediţie),ce s-a desfăşurat prima săptămână a PostulMare. Preoţii care au participat la aceastăsăptămână şi au pus cuvinte de învăţătură lasufletele credincioşilor au fost: Pr. Lect.Univ. Dr. Ştefan Negreanu, de la Facultateade Teologie Ortodoxă din Arad, Pr. Lect.Univ. Dr. Paul-Tiberiu Ardelean de la Cat-edrala din Arad, Pr. George Iancu de laParohia Zam, Pr. Casian Blaga de la Paro-hia Juliţa, Pr. Ic. Stvr. Lauren]iu-Ioan Subade la Parohia Căprioara și Valea Mare, Dia-con Valentin Viliga.Aceste seri duhovnicești au fost prim-ite cu bucurie de credincioșii parohie noas-tre, devenind o tradiţie iar acest lucru s-aputut observa prin aten]ia acordată acestuieveniment. (Pr. Ștefan Dimitriu)
ASCOR Arad în plinăcampanile de donare desânge

În perioada 21 martie-6 aprilie 2021,Asocia]ia Studen]ilor Creștini OrtodocșiRomâni organizează o campanie de donarede sânge la nivel na]ional.Ca de fiecare dată, ASCOR Arad arăspuns pozitiv acestei campanii și astfel,azi, 23 martie, o parte dintre membriiASCOR Arad au fost prezen]i la Centrulde Transfuzie Sanguină din Arad pentru adona sânge .Aflându-ne în „Luna pentru via]ă”, văîndemnăm pe fiecare să dona]i sânge ,fiindconștien]i de faptul că sângele de la o singurădonare poate salva până la două vie]i.(Robert Blaga, membru ASCOR Arad)
Examen de CapacitatePreoţească – sesiunea deprimăvară

Sub președin]ia ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,

marţi, 23 martie 2021, la Centrul eparhial,s-a desfăşurat sesiunea de primăvară a exa-menului de Capacitate preoţească pentruabsolvenţii de facultate şi master în teologie,fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradului,doritori să devină slujitori ai sfintelor altare.Aceştia au susţinut proba scrisă şi probaorală, în sala de şedinţe a Centrului Eparhial.La examen s-au înscris şi au participatun număr de 8 candidaţi. Comisia de exam-inare, compusă din părinţi profesori de spe-cialitate şi părinţi consilieri de la Centruleparhial, a fost prezidată de Înaltpreasfinţi-tul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, iarVicepreşedinte al Comisiei de examinare afost Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Din comisia de examinare au făcut parte șiPr.prof.univ.dr. Cristinel Ioja, Decanul Fac-ultă]ii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” și Arhid. Călin Teuca, DirectorulSeminarului Teologic Ortodox din Arad.În deschiderea sesiunii ÎnaltpreasfinţiaSa, după ce a arătat importanţa acestui exa-men, care are drept scop evaluarea cunoşt-inţelor de specialitate, dar şi cercetareadevoţiunii sau chemării preoţeşti, i-a binecu-vântat pe candidaţi şi le-a urat mult succes.Examenul a debutat cu susţinerea exa-menului scris, în cadrul căruia, candidaţilorli s-au evaluat cunoştinţele din domeniuladministrativ-bisericesc, drept canonic şilegislaţie, pastoral – misionar şi social, cate-hetic, mass – media şi activităţi cu tineretul,economic – financiar şi patrimonial. Înaceiași zi a avut loc proba practică ce a con-stat din examinarea cunoştinţelor de tipic şiliturgică, muzică bisericească, omiletică şicatehetică.Prin acest mod se realizează o departa-jare a absolvenţilor care devin candidaţi pen-tru parohiile din eparhia noastră.Candidaţilor, înainte de începerea exa-menului, li s-a citit și adus la cunoștin]ăprevederile din hotărârea Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române cu nr.10.079/29 octombrie 2018 privind valabil-itatea examenului de capacitate preoţească,pentru cei care au obţinut cel puţin media9.00 să fie de 2 ani (iar pentru cei care au
obţinut media sub 9.00 este de 1 an, cf.
prevederilor hotărârilor Sfântului Sinod
nr.1199 din 9 iulie 2008, nr.567/2017 și
nr.7.764 / 2013 ), timp în care vor puteaparticipa la concursurile de ocupare a unuipost clerical.După încheierea sesiunii de examen, întemeiul notelor şi mediei obţinute, 5 candi-da]i au fost declaraţi promovaţi iar 3 au fost

respinși. Cei admiși vor avea dreptul săcandideze la ocuparea unui post clerical încadrul Arhiepiscopiei Aradului.Organizarea examenului s-a făcut îndeplină concordan]ă cu prevederile sanitarepentru această perioadă, candida]ii au fostașeza]i la distan]a de siguran]ă și au purtatmăști de protec]ie. (Protos. Dr. Iustin
Popovici)
CERCURI PASTORAL-MISIONARE
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Hălmagiu

Sâmbătă, 13 martie 2021, Parohia Orto-doxă Hălmagiu din Protopopiatul Sebiș agăzduit întrunirea preoţilor din cadrul Cer-cului pastoral-misionar Hălmagiu, coordo-nat de către Preacucernicul Părinte Crist-ian-Mihăi]ă Bacoș, preot paroh al ParohieiHălmagiu. În cadrul întrunirii, părintele Cris-tian-Mihăi]ă Bacoș a susţinut următoarelereferate: 1. „Efecte ale migra]iei românilorîn străinătate: slăbirea și chiar distrugereaunită]ii familiei”; 2. „Fenomenul migra]iei șimodul în care Biserica din ]ară se raporteazăla această realitate”. (Radu Mihai Popoviciu)
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Comlăuş

Duminică, 21 martie 2021, în Dumini-ca Ortodoxiei, Parohia Comlăuș, din Pro-topopiatul Arad, a găzduit întrunirea pre-oţilor din cadrul Cercului pastoral-misionarZărand, coordona]i de către PreacucerniculPărinte Nicolae Rădulescu. Părintele LucianȘtefănu], preot slujitor la parohia Comlăușa susţinut referatul cu tema: ,,Efecte alemigra]iei românilor în străinătate”. (Preot
Adrian Crainic)
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Ţipari

Parohia \ipari din protopopiatul Arad,
a găzduit în Duminica I din Postul Mare,
închinată Ortodoxiei, întrunirea preo]ilor
din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş,
coordona]i de către Preacucernicul Părinte
Daniel-Mirel Dumitru.

Preotul paroh Mihai Oprea a sus]in-
ut referatele cu următoarele teme: ,,Isto-
ria înfiin]ării comunită]ilor ortodoxe
românești din vecinătatea grani]elor ]ării”
şi ,,Problema mor]ii din perspectiva Sfin-
tei Scripturi a Vechiului Testament”. (Pr.
Oprea Mihai)

Cerc pastoral-misionarîn Parohia Cicir
În data de 25 martie, de praznicul

Buneivestiri, Parohia Cicir din protopopiat-
ul Arad, a fost gazda întrunirii preoţilor din
Cercul pastoral-misionar Nr. 6 Arad, coor-
dona]i de către PC Părinte Dan-Dorin Mân-
dra, de la parohia Fântânele.

Părintele Teodor Mureșan, parohul bis-
ericii din Cicir, a prezentat colegilor preo]i
date inedite din trecutul istoric al parohiei.
Astfel aici au fost descoperite, în anul 1965,
numeroase vestigii dacice, o mare cantitate
de ceramică și monezi dacice. Din bătrâni se
povestește că în zonă era o străveche mănă-
stire ortodoxă în amonte de cunoscuta
Mănăstire Bizere. Biserica posedă unul din-
tre cele mai frumoase iconostase din zonă
datat din anul 1783, cumpărat de parohieni
la anul 1930 de la parohia Șeitin. Tot în
cadrul acestei întruniri, Părintele Sorin Ilota
de la parohia Aluniș a vorbit despre situa]ia
comunită]ilor ortodoxe românești din
Republica Moldova iar Pr. Dacian-Emilian
Nan de la Parohia Vladimirescu II a prezen-
tat un istoric al Comunită]ii Ortodoxe
Române din Ungaria. (Pr. Dan-Dorin Mân-
dra, Parohia Fântânele)
Cerc misionar în ParohiaZimbru

În data de 28 martie 2021, preoţii din
cadrul Cercului Pastoral-misionar Nr. 3
Gurahonţ, coordonat de către preotul Moţ
Aurelian Iulian, s-au întrunit la Biserica orto-
doxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail
și Gavriil” din parohia Zimbru, pro-
topopiatul Sebiş. În cadrul întrunirii Preotul
Zbârcea Teodor de la Parohia Mădrigești a
sus]inut următoarele teme:

Organizarea canonică şi pastorală a
comunităţilor de creştini ortodocşi români
în Republica Moldova;

Migraţia românilor până la 1918. Înfi-
inţarea primelor parohii româneşti. (Pr. Moţ
Aurelian Iulian)
Cerc pastoral în ParohiaAlmaş

În duminica a doua a Postului Mare,
preo]ii cercului pastoral Buteni s-au adunat
în biserica cu hramul Buna Vestire a Paro-
hiei Almaș, prilej cu care au săvârșit Sfân-
ta Taină a Maslului.

În cuvântul de învă]ătură sus]inut de
Preacucernicul Părinte Florin Gașpar de la
Parohia Cărand, au fost abordate două teme
respectiv, Repere istorice privind situa]ia
comunită]ilor românești din Republica
Moldova și Efecte ale migratiei românilor în
străinătate, slăbirea și chiar distrugerea
unită]ii de familie. (Pr. Florin Oarcea)
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Odvoş

Preo]ii Cercului Misionar Pastoral
Bârzava, coordonat de Pr. Cosmin Iordăch-
escu, au adus bucurie în biserica parohiei din
satul Odvoș, duminică 28 martie, avându-l
ca preot paroh pe Pr. Corâci Cosmin.

Cuvântul de învă]ătură a fost rostit la
momentul cuvenit de Pr. Bachis Ioan Mihai
de la parohia Baia, tema fiind în concor-
dan]ă cu tematică aleasă de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române „ Comunită]ile

de credincioși ortodocși români aflate în
diaspora. Istorie, evolu]ie, activitate mision-
ară, organizare canonică și pastoral”.

La final au fost aduse mul]umiri lui
Dumnezeu pentru harul revărsat asupra celor
prezen]i, preo]i și credincioși deopotrivă,
precum și celor care au făcut posibil acest
eveniment. (Pr Cosmin Iordăchescu)
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Agrişu Mic 

În Duminica a doua din Sfântul și
Marele Post al Paștelui, sub coordonarea
PC Părinte Morar Ioan, coodonatorul cer-
cului pastoral-misionar, nr. 2 Beliu, din Pro-
topopiatul Ineu, a avut loc întrunirea pre-
o]ilor și a credincioșilor într-o activitate
duhovnicească specifică perioadei liturgice
în care ne aflăm, în Parohia Agrișul Mic.
Părintele Teofil Trînc din parohia Susag, a
susţinut referatul ,,Episcopia Basarabiei de
Sud (fosta Cetatea Albă-Ismail) – înfiin]are
și organizare”. (Prof. Raul Zau)

Instalarea noului preotparoh în Parohia Bodrogu-Nou, Protopopiatul Arad
În a 2-a duminică din Postul Mare

membrii comunită]ii eclesiale din Parohia
Bodrogu-Nou, Protopopiatul Arad, l-au
primit pe noul păstor de suflete.

După săvârșirea Dumnezeieștii
Liturghii, părintele protopop Flavius Petcu]
în prezen]a oficialită]ilor locale, l-a instalat
pe noul preot Ciprin-Călin Toduţ. 

La final, noul preot paroh a împărtășit
un cuvânt de mul]umire emo]ionant, mul]u-
mind întâi lui Dumnezeu pentru că l-a
învrednicit de acest mare har al preo]iei, mai
apoi a transmis cuvânt de recunoștin]ă celor
doi ierarhi arădeni, asigurându-i de întreaga
ascultare, părintelui protopop pentru fru-
mosul cuvânt de învă]ătură, familiei pentru
toată sus]inerea și nu în ultimul rând tutur-
or credincioșilor pentru frumoasa primire.
(Pr. Bogdan-Ioan Tod)
Instalare de preot parohîn Parohia Şiclău, Protopopiatul Arad

În duminica a doua din Postul Mare,credincioșii Parohiei Ortodoxe Șiclău dincadrul Protopopiatului Arad, au trăitmomente de mare bucurie duhovnicească,prin instalarea noului preot paroh. După ovia]ă de om dedicată în slujirea lui Dum-nezeu și al aproapelui părintele Radu Savas-a pensionat, starea de sănătate neper-mi]ându-i să continue pastora]ia însă cu sig-uran]ă în inimă și în suflet îi va avea pe to]i.Evenimentul de instalare a noului preotparoh în persoana părintelui Ovidiu Arde-lean a avut loc după săvârșirea slujbeiVecerniei prezidată de părintele protopopFlavius Petcu] și de un ales sobor de preo]i.La finalul acestui eveniment deosebitpărintele nou instalat a mul]umit tuturor par-ticipan]ilor, credincioșilor din Șocodor șiȘiclău și nu în ultimul rând părintelui SavaRadu care rămâne un model demn de urmat.(Prof. Paul Krizner)(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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Buna Vestire - Ziua Mamei Creștine
Buna Vestire este Ziua Mamei Creș-tine. Cea mai mare lec]ie pe care ne-o oferăMaica Domnului este asumarea jertfei ma-ternită]ii. Maica Domnului și-a asumataceasta pe nepregătite și fără teamă de uneventual stigmat social, ceea ce dezvăluiedeplina sa încredin]are în purtarea de grijă alui Dumnezeu.În această zi plină de semnifica]ie, neîntoarcem la învă]ăturile unui părinte con-temporan, Cuviosul Părinte PaisieAghioritul, care a vorbit despre taina ma-ternită]ii din perspectivă creș -tină.Există o vreme a copilăriei, care este vre-mea pentru a primi dragoste, spune el. De-spre tânăra fată sau femeie, părintele spune:„Are preten]ii de la mama, preten]ii dela tata, iar ea își caută de huzurul ei. Deșiexistă dragoste în firea ei, ea nu se dezvoltă,

pentru că primește mereu ajutor și binecu-vântare de la mama ei, de la tatăl ei și de lafra]ii ei.”Dar, odată cu întemeierea unei fami liiși nașterea de prunci, începe și maturizareaspirituală a femeii. Iată în ce fel:„…din clipa în care devine mamă,seamănă cu motorul care, cu cât este maiaccelerat, cu atât se încarcă mai mult, pen-tru că dragostea lucrează mereu. (…) Maiînainte, dacă o deșteptai, striga de ce o der-anjezi. După aceea, însă, atunci când plângecopilul, chiar dacă nu doarme toată noaptea,nu-i vine greu, ci îl îngrijește pe copil și sebucură. De ce? Pentru că încetează de a maifi copil. A devenit mamă și a venit vremeajertfei, a dragostei.”Mama își exersează mai mult în fami-lie capacitatea de jertfă, adaugă părintele.

Și, cu cât dăruiește mai multă dragoste, cuatât și dobândește mai multă dragoste dedăruit, devenind liantul de iubire care ]inelaolaltă întreaga familie:„Mama ajunge să aibă mai multădragoste și jertfire de sine decât tatăl,deoarece tatălui nu i se dau multe ocaziica să se jertfească. Mama se chinuiește,se ostenește mai mult cu copiii, dar înacelași timp «se încarcă de har» pringrija faBă de ei. Dăruiește continuu, deaceea și primește mereu. (…) Copilul îliubește pe tatăl său și îl respectă, dar,prin afecBiunea și gingășia mamei, i semărește și mai mult dragostea faBă detatăl său.”Așadar, maternitatea este punere în val-oare a iubirii care există în mod natural înfirea femeiască și se manifestă prin jertfă de

sine. Iar asumarea acestei jertfe nu îm-pu]inează femeia, ci dimpotrivă, îi dă put-ere, o dezvoltă spiritual și îmbogă]eșteafectiv întreaga familie.

(Extrase din Cuviosul Paisie Aghior-itul, Cuvinte duhovnicești (IV). Via[a defamilie, Ed. Evanghelismos, București,2017) 
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MarPi, 2 martie – A prezidat șe din]aPermanen]ei Consiliului eparhial.Joi, 4 martie – A participat la slujba desfin]ire a Cantinei sociale „Sfântul IerarhNicolae”, rostind un cuvânt debinecuvântare. La finalul slujbei a acordat uninterviu la Trinitas TV, legat de acesteveniment. A participat la investirea nouluiPrefect al Aradului, rostind un cuvântadecvat. Ceremonia a avut loc în SalaFerdinand a Palatului Administrativ.Duminică, 7 martie – A slujit SfântaLiturghie în Catedrala arhiepiscopală dinArad, predica fiind pusă sub titlul ,,Judecatași în[elesurile ei” (cf. Mt.8; I Cor. 8-9). Încadrul slujbei, Înaltpreasfin]itul PărinteTimotei a săvârșit hirotonia întru diacon aabsolventului de teologie Ciprian Todu],acesta urmând a fi hirotonit preot pe seamaParohiei Bodrogul Nou, ProtopopiatulArad. Miercuri, 10 martie – A participat laședin]a Consiliului Profesoral al Facultă]ii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad.

Vineri, 12 martie – A prezidat șe din]aPermanen]ei Consiliului eparhial.Duminică, 14 martie – A slujit SfântaLiturghie în Catedrala arhiepiscopală dinArad, rostind un cuvânt de învă]ătură pen-tru începutul postului. În cadrul slujbei,Chiriarhul arădean a săvârșit hirotonia întrupreot a diaconului Ciprian Todu], pe seamaParohiei Bodrogul Nou, ProtopopiatulArad. La finalul slujbei, noul preot a fosthirotesit întru duhovnic.  Luni, 15 martie – A slujit Canonul celMare la Catedrala arhiepiscopală.MarPi, 16 martie – A slujit Cano nul celMare la Catedrala arhiepiscopală.Miercuri, 17 martie – A slujit Cano nulcel Mare la Catedrala arhiepiscopală.Joi, 18 martie – A slujit Canonul celMare la Catedrala arhiepiscopală.Vineri, 19martie – A slujit Pave cerni]aMică și Acatistul Maicii Domnului „Pantanas-

sa”în Catedrala Arhiepiscopală. La finalul sluj-bei, Chiriarhul a rostit o rugăciune de sfin]ire amai multor iconi]e cu icoana Maica Domnului„Pantanassa”, după care au fost stropite cu apăsfin]ită, apoi părintele eclesiarh al CatedraleiSimion Mladin le-a împăr]it credincioșilor.Duminică, 21 martie – A slujit SfântaLiturghie în Catedrala arhiepiscopală, predi-când despre „Atotprezen[a divină”(cf.Evr.11,Ioan 1).Joi, 25 martie – A participat la SfântaLiturghie în Catedrala arhiepiscopală, ros-tind un cuvânt de învă]ătură în care a evi-den]iat semnifica]iile pericopelor evanghe-lice citite la acest praznic (Evr. 2; Lc. 1)Duminică, 28 martie – A participat laSfânta Liturghie în Catedrala arhiepisco-pală, predicând despre „Lumina lui Hris-tos”(cf.Evr.1 și 2, Marcu 2).Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinPitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Martie 2021

Rugăciunea pentru cei adormiPi în Domnul ca datorie morală
Creat după chipul și asemănarea luiDumnezeu, omul ca persoană are înscris înconștiin]a sa zone sociale, ca tendin]e de a seorienta în rela]ie de cunoaștere, comunicareși comuniune cu alte persoane.Pe temeiul acestei aptitudini firești,comunicarea și comuniunea determinăsim]ăminte de bucurie, pe cânddespăr]irea naște sentimente de regret,de nostalgie și chiar de triste]e, mai alesatunci când lipsește șansa unei noirevederi... În acest context se înscreiepe plan religios păstrarea comuniunii cucei dragi trecu]i la cele veșnice, con-cretizată în actele de cult prezente latoate neamurile și în toate religiile, învariate și multiple forme, din timpuriimemoriale.Având ca temei credin[a în nemu -rirea sufletului, actele de cult legate dedespăr]irea pricinuită de moarte au fostpracticate de-a lungul vremii în diferiteforme. Pe de o parte, în func]ie de pozi]iasocială sau de starea materială, „onorurilemormântului“ aveau un caracter festiv șigrandios; nelipsind însă jertfelesângeroase, nu numai de animale, ci și deoameni; și nu oricum, ci în unele religiica spectacole macabre de cruzime bes-tială... Pe de altă parte, legat de cultulmor]ilor, au apărut și crea]ii arhitectu-rale, culturale, artistice, literare, etc.Faptul că la credin[a în nemurirea sufle-tului, noua religie creștină asociază pe ceaa învierii, a determinat noi atitudini și prac-tici legate de despăr]irea cauzată de moarte,promovând optimismul și spiritualizareaactelor de cult, prin „rugăciunea în duh și înadevăr“ (Ioan 4, 24).Această nouă învă]ătură are ca temeicuvintele Mântuitorului care ne-a asig-urat, spunând: „Eu sunt învierea și via[a.Cel ce crede în Mine, chiar de va muri,va trăi“ (Ioan 11, 25).În această perspectivă, moartea nu maieste definitivă, ci o trecere spre via[ă, sau unlaborator al învierii, „căci ceea ce semeni nuprimește via]ă, dacă nu moare“ (I Corinteni15, 36), spune Sfântul Apostol Pavel, și totel precizează: „Hristos a înviat din mor]i șiS-a făcut începătură celor adormi]i. Căcideoarece moartea a venit în om, prin om șiinvierea mor]ilor. Căci așa cum to]i mor înAdam, așa to]i vor fi făcu]i vii în Hristos“ (ICorinteni 15, 20-22).Anima]i de această credin]ă, avândconștiin]a comuniunii veșnice cu Hristoscel înviat, biruitorul mor]ii, despăr]irea de ceitrecu]i la cele veșnice, depășind fireascaîntristare, devine o comuniune fră]ească șimântuitoare în Domnul, „căci nimeni dintrenoi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moa-re pentru sine. Căci dacă trăim pentru Dom-nul trăim, și dacă murim pentru Domnulmurim; deci, și dacă trăim și dacă murim, aiDomnului suntem. Căci și Hristos spreaceasta a murit și a înviat și a trăit, ca sădomnească și peste cei mor]i și peste ceivii“ (Romani 14, 7-10).

Această credin]ă că „Iisus a murit și aînviat, și că așa și Dumnezeu va aduce prinIisus pe cei adormi]i împreună cu El“ (ITesaloniceni 4, 14), înlocuind „întristareacelor care nu au nădejde“ (I Tesaloniceni 4,13), a transformat groapa sinistră și veșnicăa nefiin]ei, în cimitir, în]elegând loc de repa-us, de odihnă, adică „dormitor“, undetrupurile celor aici depuse se odihnesc înnădejdea învierii celei de obște. De aceea,cel trecut la cele veșnice se numește„răposat“ (aflat în repaus, în odihnă) sau„adormitul întru Domnul“; și când spunem„adormire în Domnul“, în]elegem odihnă înnădejdea învierii, și nu prăbușire în nefiin]ăși uitare.Prin urmare, credin]a în nemurireasufletului și în înviere, promovată optimistși spiritual de Biserică se concretizează  prinrânduiala rugăciunilor pentru cei adormi]i înDomnul,  având ca temei ceea ce este cunos-cut cu numele de „comuniunea sfin[ilor“,în]elegând comuniunea dintre „Biserica tri-umfătoare“ din cer și „Biserica luptătoare“de pe pământ, în sensul că, precum credin-cioșii au datoria, potrivit rânduielilor apos-tolice, să se roage unii pentru al]ii, ca man-ifestare a iubirii dintre ei, tot așa au datoriasă între]ină comuniunea de iubire și prinrugăciunea pentru cei trecu]i la cele veșnice,în unitatea duhovnicească a Bisericii caTrup tainic al Domnului.Dar în abordarea rugăciunii pentru ceiadormi]i în Domnul, promovată de Biseri-ca noastră ca datorie morală ce le revinecredincioșilor, se cuvin câteva precizări doc-trinare mai ales că nu toate confesiunile șisectele creștine sunt de acord cu aceasta.În primul rând, când ne referim la rugă-ciunea pentru cei adormi]i în Domnul, avemîn aten]ie starea sufletelor după judecataparticulară pe care Dumnezeu o facefiecăruia dintre cei ce au trecut pragul vie]iipământene, știut fiind că judecata obștească,de la sfârșitul veacurilor este definitivă și ire-vocabilă.Comuniunea cu sufletele celor trecu]i laDomnul este posibilă datorită faptului căacestea sunt conștiente și cooperante, dupăcum ne arată Mântuitorul atât de clar înpilda bogatului și săracului Lazăr: „...Și amurit săracul și a fost dus de îngeri în sânullui Avraam și a murit și bogatul și s-aîngropat. Și în iad ridicându-și ochii fiind înmunci îl vede pe Avraam de departe și peLazăr în sânul lui, și strigând, a zis...“ (veziLuca 16, 22-31).Un suflet profund credincios, precumSfântul Apostol Pavel, sim]ind încă dinaceastă via]ă bucuria comuniunii veșnicecu Hristos, putea spune: „Avem totdeaunaîncredere și știm că, atât timp cât petrecemîn trup, suntem departe de Domnul, căciprin credin]ă umblăm, iar nu prin vedere.Avem încredere și voim mai bucuros săplecăm din trup și să petrecem cu Domnul“(II Corinteni 5, 6-7).În al doilea rând, rugăciunile pentrucei adormi]i în Domnul sunt dovedite chiar

din veacul apostolic, în contextul obiceiuluica cei vii să se boteze pentru iertareapăcatelor celor mor]i care nu primiserăbotezul. Referindu-se la acest fapt, SfântulApostol Pavel il aduce ca argument înfavoarea sus]inerii învierii noastre (I Corin-teni 15, 29).În al treilea rând, se cuvine să precizămcă deși numai Dumnezeu poate scoate dinosândă sufletele celor adormi]i, totuși mem-brii cei vii ai Bisericii pot mijloci, fiindcăDumnezeu ascultă și împlinește rugăciu-nile unuia pentru altul (Iacob 5, 16). Nemanifestăm iubirea fa]ă de cei adormi]i înDomnul, rugându-ne pentru ei, pe temeiulasigurării Mântuitorului că „orice ve[i cereîn numele Meu aceea voi face ca să seproslăvească Tatăl în Fiul“ (Ioan 14, 13-14).În al patrulea rând, având credin]a că„sângele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, necură]ește de orice păcat“ (I Ioan 1,7), înSfânta Liturghie statornicită în centrul cul-tului creștin public încă din perioada apos-tolică, au fost introduse rugăciuni atât  pen-tru cei vii cât și pentru cei mor]i. Acestlăsământ apostolic s-a păstrat cu sfin]enie învia]a de har a Bisericii, dar s-a pus proble-ma dacă to]i păcătoșii pot beneficia de harulmântuitor al rugăciunii Bisericii. Bunăoară,Sfântul Ioan Gură de Aur scrie în acest sens:„Nu degeaba au rânduit apostolii să se facăasupra Tainei înfricoșate pomenirea celorpleca]i. Știu că mul]i le folosește, multăbinefacere aduce aceasta celor mor]i. Cândstă tot poporul, plenitudinea preotească cumâinile întinse și în fa]ă stă Jertfa înfricoșată,cum nu vor îndupleca pe Dumnezeu pentrucei adormi]i? Dar aceasta numai pentru ceipleca]i în credin]ă“.1Referitor la aceasta, putem spune că,misiunea Bisericii este de a se ruga tot-deauna „pentru to[i oamenii“ (I Timotei 2,1) în]elegând că e vorba atât de cei vii, câtși de cei adormi]i, încredin]ându-i pe to]iiubirii milostive a lui Dumnezeu „careniciodată nu cade“ (I Corinteni 13, 8), fărăa le cerceta starea duhovnicească.Iată, spre exemplificare, cât decuprinzătoare este rugăciunea pentru ceiadormi]i ce se citește la Proscomidie,cuprinzând deopotrivă pe mărturisitoriicredin]ei celei adevărate, cât și pe to]i neno-roci]ii sfâșia]i de ghearele mor]ii: „...pentrupomenirea și iertarea păcatelor celor dinveac adormi]i întru bună credin]ă... ale tutur-or celor care au adormit întru nădejdeaînvierii și a vie]ii veșnice... ale miluitorilorși făcătorilor de bine... ale celor care i-aacoperit apa, sau războiul i-a secerat și cu-tremurul i-a cuprins, tâlharii i-au ucis și foculi-a ars... ale celor răpi]i fără veste, ale celorarși de trăsnete, sau ale celor înghe]a]i înmun]i; a celor sfârși]i de întristare sau debucurie... ale celor pe care i-au omorât bău-turile otrăvitoare... ale celor lovi]i de ciumă,de foamete, de sete, de mușcături înveni-nate... sau marea sau pământul desfăcân-du-se i-a înghi]it; și pe toată vârsta: bătrâni,tineri, voinici, copii, prunci fără vreme, parte

bărbătească și femeiască; și pe care nu i-ampomenit din neștiin]ă sau din uitare, sau dinpricina mul]imii numelor, Insu]i îipomenește, Dumnezeule, Cela ce știi nume-le și vârsta fiecăruia”.În al cincilea rând, în contextul rugăci-unii „pentru to[i oamenii“ și a „iubirii careniciodată nu cade“, credincioșilor le revinedatoria de a-și cinsti eroii și martirii nea-mului făcând rugăciuni lui Dumnezeu pen-tru mântuirea sulfetului lor.Pe to]i aceștia îi pomenim în special deZiua Eroilor și Martirilor cu prilejul sărbă-torii Înăl]ării Domnului cu trupul la cer.În rugăciune avem datoria să-ipomenim pe to]i eroii și martirii porninddin adâncul veacurilor, fiindcă, așa cumspunea cineva „eroii sunt aurul nostru năs-cut din hărnicia și truda poporului român.Acest aur poartă în sine galbenul spicului degrâu și luciul sudorii trudei sub arși]a soare-lui de vară... Ei au ]inut la Legea și limba pecere le-au moștenit de la înaintași, nu maipu]in la dragostea de \ară, învinuiri pentrucare au fost duși în Siberii de ghea]ă unde s-au sfârșit de frig, de foame și de scârbă...Numai deșertul fizic și sufletesc, numaipustiul, numai urâ]eniei nu-i trebuie eroi șimartiri. Noi i-am avut și îi avem. Importanteste să știm cum să-i cinstim”.2Din cele până aici expuse vedem cărugăciunile pentru cei adormi[i în Domnulconstituie pentru to[i credincioșii o datoriemorală ce poate fi concretizată în mai multeaspecte, după cum urmează:1. În numele „iubirii care niciodată nucade“ (I Corinteni 13, 8), creștinii sunt datori„să facă cereri, rugăciuni, mijlociri, mul[u-miri pentru to[i oamenii“ (I Timotei 2, 1)atât pentru cei vii cât și pentru cei adormi]iîn Domnul.2. Pentru ca iubirea arătată fa]ă de ceiadormi]i în Domnul să fie plenară și bine-plăcută lui Dumnezeu, trebuie ca rugăci-unea pentru ei să fie unită cu faptele demilostenie pentru mântuirea sufletului lor. Înacest sens, deosebit de convingător, SfântulIoan Gură de Aur îndeamnă: „dacă vrei să-]i ară]i iubirea fa]ă de cel adormit, î]i indic eucalea, te învă] secretul pregătirii hainelor cucare va învia și care îl vor acoperi de slavă,haine pe care nu le vor strica nici viermii,nici timpul și pe care nici furii nu vor ști săle dezbrace. Mă întrebi: care sunt acestea?Haina milosteniei. Această haină va învia pecel răposat, căci sigilul milosteniei este cu el.Acestea sunt hainele care vor fi pregătiteoamenilor ce vor auzi atunci cuvintele: „Am fost flămând și Mi-a]i dat să mănânc,am fost gol și M-a]i îmbrăcat...“.33. Rugăciunea personală pentru ceiadormi]i în Domnul se cuvine să fie unită cucea din cadrul cultului divin public, mai alesîn cadrul Sfintei Liturghii, precum și azilelor destinate pomenirii generale amor]ilor din cursul anului bisericesc.4. Să fie ]inută cu multă conștiinciozi-tate rânduiala rugăciunilor pentru ceiadormi]i în Domnul stabilită de Biserică, și

să se evite formele netipiconale, și cu atâtmai mult supersti]iile ce s-au strecurat încult ca obiceiuri, unele moștenite din religi-ile precreștine cu elemente străine credin]eiBisericii, dar transmise neoficial ca tradi]iibisericești.Pe de altă parte, se remarcă faptul cădatorită accentuării tot mai mult a urban-izării, frumoasele tradi]ii și crea]ii populare,legate de cultul mor]ilor, statornicite de sec-ole în satul românesc, sunt de-a dreptulabandonate...5. În contextul datoriei morale animatăde iubire se înscrie și atitudinea de fră]ietatealături de cei ce se bucură, dar și de cei ceplâng (Romani 12, 15); în cazul nostru, ală-turi de familia îndoliată, venindu-i în ajutoratât material cât și spiritual, „mângâind pecei descuraja]i și sprijinind pe cei neputin-cioși“ (I Tesaloniceni 5, 14), „purtândsarcinile unul altuia spre împlinirea Legii luiHristos“ (Galateni 6, 2).6. O altă datorie morală se referă labuna între]inere a cimitirelor, precum și amormintelor celor trecu]i la cele veșnice,arătând prin aceasta respectul și cinstireacuvenită persoanei umane, dar și afirmareaevlaviei creștine în cadrul cultului promovatde rânduiala bisericească.În concluzie vom invoca cuvinteleSfântului Apostol Pavel, care ne îndeamnăcu privire la împlinirea datoriei, spunând:„...Nu fi]i datori nimănui cu nimic, decât cuiubirea unuia fa]ă de altul, căci cel ce iubeștepe aproapele a împlinit legea“ (Romani 13,8). În acest context, ca expresie a iubirii fa]ăde aproapele, rugăciunea pentru cei adormi]iîn Domnul rămâne pentru creștini o sfântădatorie de conștiin]ă și de evlavie. Preot Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma
1 Omilia la Filipeni, 3,4; P.G. 62, 204.
2 Mitropolit Nicolae Corneanu, Pe bar-icadele presei bisericești, Ed. Învierea, Tim-ișoara, 2000, p.866.
3 Omilia 85, 5 la Ioan, P.G. 59, 466.


