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Prin hotărârea Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române și cu pur-tarea de grijă a Preafericitului PărintePatriarh Daniel, anul acesta a fost decla-rat: Anului omagial al pastoraQiei româ-nilor din afara României. În acest con-text având ca reper planul cadru altemelor propuse pentru dezbatere laConferin`ele preo`ești, m-am gândit căar fi potrivit să tratez tema: Preocupă-rile Bisericii Ortodoxe Române cu pri-vire la pastoraQia românilor din afaraRomâniei”, care cred eu că este una deactualitate.În contemporaneitate o problemăfundamentală care vizează întreagasocietate românească se conturează înjurul mira`iei românilor. Aceasta este ochestiune la care Biserica și toate insti-tu`iile din `ară sunt chemate să dea unrăspuns clar, prompt și pertinent pentruca aceștia să rămâne în ̀ ara de obârșie.Sigur această situa`ie a început cumul`i ani în urmă, însă în contempora-neitate s-a amplificat foarte mult.Migra`ia românilor spre altemeleaguri nu este un fenomen nou, cidin contră, acesta s-a amplificat odată cutrecerea timpului. În perioada 1899 –1989 (în decursul a 90 ani) în jur de 1,2milioane de români au părăsit legal sauilegal România. Datele ONU arată că înanul 2016 (1 ianuarie) locuiau în afara`ării 3,4 milioane de migran`i români.Prin urmare, în doar 26 de ani (1990-2016), numărul românilor care sunt înre-gistra`i legal în alte ̀ ări s-a triplat.Trebuie cunoscut faptul că aceastăamploare a migra ìei a stârnit un haostotal din toate punctele de vedere:„Migraţia este un fenomen social totalprin care pot fi citite oportunităţi şi pro-bleme, istorie, prezent şi viitor la nivelulsocietăţii româneşti”. Din nefericire sepoate constata că acest fenomen al miga-r`ie românilor are implica`ii majore,având urmări grave în cadrul societă ìi. În situa ìa dată, Biserica OrtodoxăRomână, prin purtarea de grijă a ierarhi-lor noștri, a reușit într-un fel să integre-ze pe românii afla ì în străinătate, în dife-ritele proiecte pastoral- misionare,social-filanntopice, liturgice, culturale,administative, etc, ceea ce denotă căBiserica și-a exercitat misiunea de întra-jutorare și sprijinire concretă. Preo ìi dindiaspora prin experirea vie ìi duhovni-cești încearcă să ofere un exemplu sau

model pentru to ì ce pleca ì în străinăta-te: „Via`a preo ìlor trebuie să fie o măr-turisire creatoare niciodată învechită,necontenit actuală, a faptei și a puterii luiHristos care e mereu vie între credin-cioși, o via`ă pe deplin asimilată vie ìi luiHristos însuși.”Prin lucrarea aceasta doresc să cre-ionez câteva aspecte primordiale pe careBiserica Ortodoxă Română le-a asimi-lat și le-a împărătășit pentru o bună con-clucrare între românii din `ară și româ-nii din străinătate.Aș dori să abordez acest subiect dindouă perspective: întâi din perspectivăsociologică, iar mai apoi din perspecti-vă teologică.Capitolul I.  Efecte ale migraLieiromânilor în străinătate.Înainte de a trata acest subiect, estenecesar să se realizeze o delimitare ter-minologică a cuvintelor: migraQie și stră-inătate Ce înseamnă termenul „migra`ie”:„Deplasare în masă a unor triburi saua unor populaQii de pe un teritoriu pealtul, determinată de factori economici,sociali, politici sau naturali”. Ce reprezintă cuvântul „străinăta-te”: „a. Qară, regiune situată dincolo degraniQele propriei patrii; b. Mediu stră-in în care se află cineva, departe defamilie și de cunoscuQi.”; sau „OriceQară situată dincolo de graniQele patrie”.Cei doi termeni defini`i indică foar-te limpede motivele pentru care unpopor sau o persoană migrează spre altelocuri, considerate de ei mult mai fruc-tuoase din toate perspectivele.Această dorin`ă de a cunoaște altmediu de existen`ă a fost de multă vremepracticat de oameni. Sigur această do -

rin`ă  implică anumite motive. În cele ceurmează voi prezenta un tabel care aratăcâ ìva factori care îi conving pe oamenisă părăseacă `ara pentru un trai mult maibun. Această selec ìe a fost realizată decătre Everret Lee în anul 1966. 

Migraţia românilor a început cuadevărat, lăsând urmări serioase, dupărevoluţia din 1989 care a decis cădereasistemului comunist. Deschiderea gra-niţelor a fost pentru mulţi dintre româniechivalentă cu împlinirea celui maimare vis. La început au plecat din curio-zitate, conduși  numai de bucuria lăun-trică pe care le-o dădea recăpătarealibertăţii mult dorite. Câţi dintre ei s-aumai şi întors? Nu putem afirma cu cer-titudine, studiile şi cercetările sunt defi-citare la acest capitol. Ulterior, în perioada imediaturmătoare căderii regimului socialist,românii nu au ştiut cum să-şi manifestelibertatea. Decenii întregi în care fuse-seră îngrădiţi şi batjocoriţi, îi făcuseră săse comporte asemenea unor maşinăriicare ştiau numai un singur program deviaţă impus şi dinainte stabilit. 

Chiar şi în prezent, mulţi regretă aceaperioadă. Câţi dintre români au împărtă-şit idealurile revoluţionare, câţi au gânditşi au acţionat la unison? A fost cu adevă-rat o revoluţie sau a fost doar un conflictde interese uriaş în care poporul românavea să fie în continuare sacrificat? Fiecare putem da un răspuns, păre-rile sunt împărţite, însă dreptatea esteuna singură şi adevărul este pentru toatălumea, iar în acele momente aceste douăpremise nu şi-au făcut simţită prezenţaa.Desacralizarea familieiUna dintre cele mai grave problemecare au generat odată cu plecarea româ-nilor în străinătate a fost legat de fami-lie: so`/so`ie, copii. Această mare difi-cultate nu și-a găsit o solu`ionar nicipână în actualitate. Familia este defini-tă ca o formă specifică de comunitateumană. După cum se cunoaște familiaeste văzută ca o celulă a societă`ii, ele-

mentul esen`ial al societă`ii moderne șipostmoderne în jurul cărei se formeazăfor`ele sociale.Prin familie se crează o legătură indi-solubilă între două persoane, aceasta con-stituind o comuniune de via`ă, de respectreciproc și de întrajutorare. Familia estemediul în care o persoană experimentea-ză primele forme  sau scheme de perce-p ìe, de gândire și de ac ìune care vorfunc ìona ca principiu de selec ìe a tutu-ror experien`elor ulterioare.Plecarea unuia dintre părin`i sau aambilor părin ì crează o scinziune majo-ră în via`a unui copil, aici mă refer laeduca`ia copilului, progresul social alcopilului, integrarea copilului într-uncolectiv, anxietatea, frica, lipsa curajului,dezvoltarea personalită`ii, etc. Ca și o concluzie la acest subcapitoleste elocvent să inserez textul următor:

„Omul de astăzi experimentează neferi-cirea şi alienarea încă din copilărie, pen-tru a le trăi sub forme distincte la fiecarevârstă a vieţii lui. Astfel, copilul creşte fărăpărinţi, abandonat atât fizic, cât şi moralşi afectiv, fără modele, cu sentimentul căel nu este important şi, prin urmare, sepregăteşte să nu îşi ia în serios propriicopii. Tânărul nu este cast, puternic, dor-nic de a învăţa şi de a se maturiza, de a-şi câştiga prin propriile eforturi locul însocietatea adulţilor. Şi de ce ar face-o,dacă adulţii vor să pară mai tineri decâtsunt în realitate şi dau dovadă de imatu-ritate în comportament şi în deciziile pecare le iau? Adultul nu îşi asumă respon-sabilităţi sau le abandonează pentru „ase regăsi pe sine” sau în numele „împli-nirii de sine” îşi neglijează în diferitegrade copiii- care cresc ocrotiţi, educaţi,îngrijiţi de substitute ale părinţilor (bone,creşe, grădiniţe, şcoli, centre de zi, tele-vizor, internet, computer), se angajează înmod iraţional în relaţii care îi mutileazăspiritual şi afectiv. Bătrânul nu are înţe-lepciune, se plânge că nu este respectat,dar nici nu mai are calităţi pentru careera venerat cândva. Mutaţia suferită înplanul valorilor, pierderea sensului anga-jamentelor faţă de obligaţiile familiale,devalorizarea noţiunilor de familie,căsă-torie, responsabilitate afectează în spe-cial membrii vulnerabili ai familiei. Separe că lumea în care trăim este una carenu numai că şi-a pierdut busola, dar nicinu mai ştie de unde a plecat şi unde tre-buie să ajungă„. Este cu adevărat o reali-tate care nu poate fi tăgăduită. Omul și-apierdut adevăratul sens al existen`ei sale,datorită multitudinilor de inova ìi și non-valori promovate în toate mediile.b.Schimbări demografice și socialePlecarea românilor în străinătate aadus metamorfozări sociale și demo-grafice. Ca de altfel o statistică arată că9.700.000 de români trăiesc în stră-inătate: „Conform celor mai recentedate statistice prezentate de ministrulRomânilor de Pretutindeni, Natalia-Elena, în cadrul unei conferin`e depresă, aproximativ 9.700.000 deromâni trăiesc în străinătate”., „Dintreaceștia, aproximativ 5.600.000 se aflăîn Diaspora, diferen`a în comunită`ileistorice”. Preot Florin-Ioan AvramParohia PrunișorContinuare în pagina 2

Preocupările Bisericii Ortodoxe Române cu privirela pastoraLia românilor din afara României

Este cunoscut faptul că anul 2021 afost declarat de câtre Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române ca fiindanul comemorativ: „al celor adormiQi înDomnul; Valoarea liturgică și culturalăa cimitirelor”În acest context tematic, ne vomreferi la rugăciunea pentru cei adormi`iîn Domnul, precizând încă de la începutcă rugăciunea Bisericii pentru aceștia nueste o moștenire preluată din religiilepăgâne, cum obișnuiesc să spună ceicare refuză practicarea lor...Și anume,originea acestor rugăciuni este de ori-gine apostolică și rezidă în ceea ce estecunoscut a fi „comuniunea sfinQilor”,în`elegând comuniunea dintre cei careprin botez alcătuiesc Trupul Tainic al

Domnului afla`i în via`ă și cei trecu`i lacele veșnice, în comuniunea aceleiașiiubiri a Sfintei Treimi, care îi unește pemărturisutorii credin`ei în înviere și înnemurirea sufletului. Iar forma cea maiadâncă a „comuniunii sfinQilor” se rea-lizează ca lăsământ apostolic în cadruljertfei euharistice din cadrul SfinteiLiturghii. Este adevărat că prin încre-știnare au apărut multe elemente lega-te de cultul mor`ilor specifice tradi`iilorstatornicite în religiile precreștine, lacare s-au adăugat dealungul vremii șialte tradi`ii populare, unele interesante,constituind adevărate crea`ii folclorice,altele însă au degenerat în supersti`ii...Dar toate acestea nu au intrat în rându-iala liturgică a Bisericii și, cu atât mai mult, nu au fost cultivate ca învă`ăturăde credin`ă. Faptul că rugăciunea pentru ceiadormì i în Domnul a fost promovată în

cadrul Sfintei Liturghii, dovedește –după cum vom vedea în cele ceurmează – că tradi`ia liturgică a Biseri-cii reprezintă aspectul dinamic alînvă`ăturii Mântuitorului și a Sfin`ilorApostoli, constituindu-se ca memoria șivia`a Duhului Sfânt în lucrarea mân-tuitoare a Bisericii.           Cunoaștem din paginile SfinteiScripturi că în comunitatea apostolică,urmând poruncii Mântuitorului de laCina cea de Taină (Luca 22, 19; ICor.11, 23-26), zilnic se săvârșea „ frânge-rea pâinii”, adica Sfânta Liturghie(Fapte. 2,46). Preot Petru DanciParohia ZorileContinuare în pagina 3

Rugăciunea pentru cei adormiLi în Domnul,  în cadrul Sfintei Liturghii
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Urmare din pagina 1De asemenea s-a prezentat și câtevamotive care au dus la plecarea atâtorromâni: „Principala solicitare a români-lor din afară este starea infrastructurii șicând mă refer la infrastructură, mă referla drumuri, autostrăzi, drumuri, jude`ene,comunale, spitale, investì ia și existen`aunor condì ii decente în sănătate și exis-ten`a școlilor, toate aceste lucruri i-ardetermina pe ei să se întoarcă acasă. (…)Motivele cele mai des invocate când vinevorba de România sunt neajunsurilemateriale cotidiene, veniturile mici, lipsaunui loc de muncă decent, stabilitatea.Remedierea acestor motive ale plecăriilor ar constitui motivul principal pentruîntoarcerea în România, însă probabilita-tea celor chestiona ì în următorii patruani ne arată că un număr mic dintre ace-știa își doresc să se întoarcă”.Plecarea acestora s-a realizat îndouă perioade de timp distincte, întâianii 1945-1990, datorită regimuluirepresiv, în care libertatea a fost de multeori decimată, apoi perioada postdecem-bristă până în prezent, motivele fiindmultiple, cel mai cunoscut fiind lipsalocurilor de muncă bine plătite, lipsainfrastructurii, etc. Astfel că societatea românească aintrat într-o scădere drastică a ceea ceînseamnă locuitorii. Am inserat un tabelîn care se arată efectele negative ale ple-cării românilor din `ară, dar și efectelepozitive. 

c.Efectele migraţiei părinţilor lamuncă în străinătate asupra copiilorPărin`ii pleacă în străinătate onside-rând că pot oferi copiiilor lor un viitormai bun din perspectivă financiară, însăacest lucru lasă un gol imens în partealăuntrică a copiilor. Părintele trebuie săofere un exemplu copiilor lor.Una dintre consecinţele cu cele maiprofunde implicaţii negative ale migra-ţiei românilor este că o mare parte ageneraţiei actuale de copii din Româniacreşte fără sprijinul de neînlocuit alpărinţilor. Plecarea unuia dintre părinţisau a ambilor, provoacă urme adânci, deneînlocuit în evoluţia copiilor carerămân acasă. Acestea sunt asemeneaunor cicatrici interioare, pe care nu leputem vedea şi prin urmare, va fi foartegreu să le vindecăm. De foarte multe ori nici nu ştim căele sunt acolo. Aceasta este diferenţaîntre rănile fizice, cele vizibile dar carese şterg cu timpul, şi cele interioare,lăuntrice împotriva cărora este foartegreu de luptat. Copiii reprezintă încădinainte de naşterea fizică, un motiv debucurie, o veste care ne aduce speranţă,nădejde, care ne umple sufletul de entu-ziasm. Poate şi din această cauză uităm

cât este de mare responsabilitatea noas-tră ca părinţi faţă de naşterea, creştereaşi educarea acestora. Uităm, de multe ori, că o dată cene-am decis să aducem pe lume uncopil, priorităţile noastre se schimbă,modul de vieţuire şi de gândire capătăalte conotaţii. Şi mă refer aici, la faptulcă, acestă situaţie ne responsabilizeazăca fiinţe umane şi sociale, ne diminuea-ză condiţia noastră egoistă de a ne rapor-ta la cei din jurul nostru. În climatulactual în care trăim, ordinea firească alucrurilor a luat însă o întorsură negati-vă şi, cel mai trist este că, în prezent, princeea ce facem, noi punem bazele vii-toarei societăţi în care vor creşte copiiinoştri. Prin urmare, de noi depinde, cum îiformăm şi cum le pregătim terenul pen-tru viaţă. Migraţia la muncă în străină-tate, se produce, pe fondul marilor lipsurifinanciare. Realitatea socială româneas-că actuală nu mai reprezintă pentru mulţidintre noi, locul unde să ne putem rea-liza profesional sau unde putem duceun trai, cel puţin liniştit, cu familia. Dato-rită acestui fapt, foarte mulţi români auales calea străinătăţii, calea despărţiriide cei dragi, o cale care poate părea sal-vatoare la început dar care în timp vaavea repercusiuni foarte grave.Concluzii privind efectele negativeale plecării părinţilor la muncă în stră-inătate asupra copiilor Atunci când vor-bim de profilul copiilor care provin din

familii cu cel puţin unul dintre părinţiplecaţi la muncă în afara ţării, acestaeste similar celui al copiilor care provindin familii monoparentale. Altfel spus, migraţia, chiar şi atuncicând este temporară, are efecte pe ter-men lung asupra evoluţiei psiho-socia-le a copiilor afectaţi de proces. Dar mai mult ca oricând, copiii aunevoie în perioada de creştere, de iubi-rea şi siguranţa parentală, peste nevoiade bani. Lipsa afecţiunii din partea părin-ţilor sau care le este trimisă prin cores-pondenţă de către aceştia, nu poate ficumpărată cu daruri de natură materia-lă şi nici înlocuită cu afecţiunea persoa-nelor în îngrijirea cărora se află. Efecte-le se observă în special în rândul copiilorşi adolescenţilor prin acte delicvente.d. Proiecte pastoral-misionarederulate de Biserica Ortodoxă Româ-nă pentru românii din străinătateBiserica Ortodoxă Română s-aîngrijit dintotdeauna atât de românii din`ară, cât și de cei din stăinătate prin dife-rite proiecte pastoral-misionare pe carele-a implementat.În cele ce urmează aș dori să amin-tesc câteva proiecte pe care BisericaOrtodoxă Română, fie singură sau în

colaborare cu alte institu`ii le derulează.Prin aceste manifestări se dorește o con-servare a tradi`iilor, obiceiurilor, limbiiromâne, etc, pe care românii pleca`i înstrăinătate să nu le discrediteze.1. Proiectul Na`ional Catehetic„Biserica – familia românilor de pretu-tindeni”, prin care se încearcă o înfă`ireîntre parohiile din România și cele dinstrăinătate.2. Cooperarea între PatriarhiaRomână și Ministerul pentru româniide pretutindeni încheiat în data de17.07.2018. Scopul acestui parteneriateste sprijinirea comunităţilor româneştidin afara graniţelor ţării, pentru păstra-rea identităţii etnice, culturale şi reli-gioase.3. Din perspectivă cultural-teologică,prin binecuvântarea Preafericitului Părin-te Patriarh Daniel s-a deschis o extensie

a Facultă ìi de Teologie la Roma. Aceas-tă facultate apar`ine de Facultatea deTeologie Ortodoxă „Iustinian Patriar-hul” din București. Prin aceasta se aratădorin`a de integrare eclesială a tuturorromânilor pleca ì în străinătate.4.  Schimburile de experien`ă întreparohiile din ̀ ară cu cele din străinătate.5. Grija incomensurabilă a Bisericiipentru cei rămași în `ară după plecareaîn stăinătate a celorlal`i.6. Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române, ca un semn de aprecirecreştinească şi românească a românilorcare lucrează sau studiază în străinătate,în şedinţa sa de lucru din 25-26 februarie2009 a luat hotărârea ca, în fiecare an,prima duminică după sărbătoarea Ador-mirii Maicii Domnului (15 august) să fiecelebrată ca Duminica românilormigranţi, această duminică fiind înscrisăîn calendarul bisericesc şi inclusă în pro-gramele liturgice şi pastoral-misionareale fiecărei eparhii. Rostul principal alacestei duminici speciale din luna august,când mulţi dintre românii plecaţi în stră-inătate se întorc acasă în concediu, estede-a spori comuniunea cu cei plecaţi, ast-fel ca munca sau studiul departe de ţară,să nu devină îndepărtare sau înstrăinare

spirituală faţă de românii de acasă, dinaceeaşi familie sau din aceeaşi parohie.7. Tipărirea de căr`i de slujbă bilin-gvă pentru românii din străinătate.8. Numeroase proiecte dedicate tine-rilor. Avem ca exemplu Școala dumini-cală, aceasta manifestare fiind inì iată înanul 2018 în Italia, apoi a preluat și Epis-copia Spaniei și Portugaliei.9. Tabere pentru copii și tineri.10. Manifestări culturale prin care sepromovează cultural, istoria și tradi`iileromânești.11. Înfiin`area de mitropolii, epis-copii și parohii în diaspora. Există paro-hii pe întreg cuprinsul pământului, cade exemplu: Italia, Spania, Germania,Japonia, Africa de Sud, Israel, Australia,Noua Zeelandă, Cipru, Siria, Turcia,America, etc.Unul dintre cei mai renumi`i profe-sori de teologie din `ară, arhidiaconulSorin Mihalache a acordat un interviu lao emisiune Nepsis Roma în care a vor-bit despre via`a duhovnicească a tineri-lor din diaspora. Acesta a subliniat fap-tul că ei parcă sunt mai angrena ì în via`aspirituală decât tinerii care locuiesc înRomânia: „Dacă îi comparăm cu cei din`ară, care nu au acest sentiment, nu auaceastă proprietate a spiritualită`ii cre-știn-ortodoxe, cei din străinătate suntmai `inti`i, identifică mai clar compo-nenta spirituală ca fiind o componentăesen`ială pentru via`a lor”.De asemenea a subliniat faptul cădragostea de valorile și tradi`iile româ-nești este o coordonată pe tinerii românidin străinătate: „au o anumită tenta`iede a conserva mai bine aceste lucruri”.Prin aceste proiecte, BisericaOrtodoxă Română încearcă să integre-ze eclesial, cultural și social, româniicare au plecat din România. Aceștiarămânând consecven`i și statornici înceea ce înseamnă limbă, neam, tardì ii șiobiceiuri românești.ConcluziiVia`a departe de `ară comportă omultitudine de schimbări de paradigmă,care din nefericire aduc o scinziune impla-cabilă pentru ̀ ara noastră România.Statisticile arată câ`i români și-aupărăsit `ara, familia, copii, so`ul/so`ia,părin ìi, pentru un trai mai bun. Motivulprincipal al plecării acestora în stăinătateeste unul care vizează partea efemeră,trecătoare. Biserica prin înfiin`area atâ-tor parohii în întreaga lume încearcă săle redea acestora viziunea transcenden-tului, metafizicului, a apropierii deDumnezeu. Concluzionând, putem spune că încadrul comunităţilor ortodoxe româneştidin diaspora, funcţionează peste 700 depreoţi, care îl propovăduiesc pe Hristosîn limba română, pentru cei peste 4milioane de români aflaţi la muncă înafara României. Deşi „Ortodoxia în Occident rămâ-ne o prezenţă discretă, care încearcă săexplice mai bine lumii occidentale uneleaspecte ale spiritualităţii sale: icoana,rugăciunea lui Iisus, liturghia bizanti-nă”, bisericile româneşti din diasporanu sunt doar lăcaşuri de cult în limbamaternă, ci sunt, am putea spune, miciRomânii, unde „experienţa transnaţio-nală, este percepută ca un continuum

între spaţiile de apartenenţă şi de afilie-re”, unde un tricolor împodobeşte icoa-nele sfinţilor români, sărbătorile suntprilej de rugăciune, de anamneză iden-titară şi de sinceră comuniune. Bucuria comuniunii euharisticepoate să le inspire tuturor românilor spe-ran`a și nădejdea într-un viitor mult maibun, care poate fi experiat alături defamilie, copii, părin`i, neam și ̀ ară. Bibliografie· Lucrări de specialitate· Autocefalie şi comuniune; Biseri-ca Ortodoxă Română în dialog şicooperare externă (1885-2010), Ed.Basilica a Patriarhiei Române, Bucu-reşti, 2010.· Buzărnescu, Ştefan, Doctrinesociologice comparate. Antologie şicrestomaţie de texte, Editura de Vest,Timişoara, 2007.· DicQionarul explicativ al Limbiiromâne, edi`ia a II-a, revizuită și adau-gită, Editura Univers Enciclopedic Gold,București, 2009; Micul dicQionar aca-demic, edi`ia a II-a, Editura UniversEnciclopedic, București, 2010.   · Feraru, Daniela Petronela, Costurilesociale ale migraţiei externe din România,Editura Lumen, Iaşi, 2007.· Filipescu, Ion P., Filipescu, AndreiI. F, Tratat de dreptul familiei, Ediţia aVII-a  Editura All Beck, Bucureşti, 2002.· Macrea, Dimitrie, Petrovici, Emil(coordonatori), Rosetti, Al., DicQionarullimbii române literare contemporane,Editura Academiei Republicii PopulareRomâne, București, 1955-1957.· Moldovan, Pr. Prof. Univ. Dr. Ilie,Ortodoxia Misionară stâlp de luminăîn lumea contemporană, Editura Mitro-polia Olteniei, Craiova, 2009.· Otovescu, Dumitru, Tratat desociologie generală, Editura Beladi,Craiova, 2010.· Otovescu, Dumitru, Monografiasociologică în România. Cercetări con-temporane, Editura Beladi, Craiova, 2006.· Patriarhia Română, Darea deseamă a Sectorului Comunităţi externepentru anul 2012.· Sandu, Dumitru, Lumile socialeale migraQiei românești în străinătate,Editura Polirom, Iași, 2010.· Sorescu, Emilia Maria, Bătrâneţeaîntre binecuvântare şi blestem. Sociolo-gia bătrâneţii, Editura Universitaria,Craiova, 2010.Articole și studii· Băbuș, Pr. Emanoil, „Ortodoxianaţiunilor în Europa Occidentală”, învol. Biserica Ortodoxă în UniuneaEuropeană. Contribuţii necesare lasecuritatea şi stabilitatea europeană,Editura Universităţii din Bucureşti,2006, p. 113.· Beciu, Camelia, „Diaspora şi expe-rienţa transnaţională. Practice de media-tizare în presa românească”, RevistaRomână de Sociologie, serie nouă, anulXXIII, Bucureşti, 2012, nr. 1-2, p. 59.· Mîndrilă, Pr. Simion, „O limbă.Un neam: O credin`ă”, în Ziarul Lumi-na, nr. 41, (4761), Anul XVII, p. 5.· Zaharia, Pr. Daniel, „Copiii dinVrancea, implica ì în concursul „Biserica– familia românilor de pretutindeni” înZiarul Lumina, nr. 44 (4764), AnulXVII, p. 3.·  Surse web· https://www.capital.ro/halucinant-cati-romani-au-plecat-de-fapt-din-romania-cifre-ametitoare.html, accesatla data de 04.03.2021.· https://basilica.ro/arhid-sorin-miha-lache-tinerii-din-diaspora-identifica-mai-clar-componenta-spirituala-ca-fiind-esentiala-pentru-viata-lor/, accesatla data de 05.03.2021.· https://www.digi24.ro/stiri/actuali-tate/ social/protocol-pentru-diaspora-ce-vor-sa-faca-patriarhia-si-ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-965275,accesat la data de 04.03.2021.
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Biserica este o unitate alcătuită dinepiscop, preo`i, diaconi și credincioși.Acest adevăr incontestabil se constitu-ie ca un filon de bază în istoria și via`aBisericii încă de la începuturile ei. Rea-litatea acestui adevăr era trăită la o inten-sitate mult mai mare, comparativ cuzilele noastre, de către creștinii primu-lui veac. În acest sens stau mărturieepistolele Sf. Ignatie Teoforul (†107),una dintre cele mai luminoase și maicunoscute figuri ale bisericii primare,bărbat apostolic, ucenic al Sf. ApostolPetru, care îl și hirotonește episcop alcetă`ii Antiohia.Unitatea Bisericii este constituantade bază a existen`ei ei, este una dinînsușirile Bisericii exprimată în Sim-bolul de credin`ă. Unitatea Bisericii o dăHristos Însuși după modelul unită`iiPersoanelor Sfintei Treimi. Pentrucomunită`ile creștine primare episco-pul este centrul comunită`ii, cel în jurulcăruia se coagulează comunitatea cre-ștină. El este chipul lui Hristos prinexcelen`ă. Conștiin`a aceasta o aveauprimii creștini și este exprimată și înEpistola către Magnezieni, scrisă de Sf.Ignatie Teoforul: „... vă îndemn să văstrădui`i să le face`i pe toate în unire cuDumnezeu, având întâistătător pe epis-cop, care este în locul lui Dumnezeu...”(VI, 1). Așadar, dacă episcopul este chi-pul lui Dumnezeu, înseamnă că întrea-ga via`ă duhovnicească a comunită`iieste legată de el.Unitatea dintre slujitori, credincioșiși episcop trebuie să fie în deplină dra-goste și armonie „ca și coardele cu chi-

tara”, o expresie extrem de frumoasă șigrăitoare în acest sens, pe care o reg-ăsim tot în epistolele episcopului mar-tir de Antiohia (Epistola către EfeseniIV, 1). Desăvârșita unitate a comuni-tă`ii în jurul episcopului era văzută cao deplină armonie, care trebuia trans-misă și în afară, ca mărturie a dragos-tei pe care au experiau creștinii: „Fie-care din voi deci să fi`i ca un cor; și înarmonia în`elegerii dintre voi, luândîn unire melodia lui Dumnezeu, săcânta`i prin Iisus Hristos cu un glasTatălui, ca să vă audă și să vă cunoascăprin faptele bune pe care face`i, că sun-te`i mădulare ale Fiului Său” (Episto-la către Efeseni, IV, 2).Compara`ii și expresii plastice șielegante regăsim pe parcursul epistole-lor Sf. Ignatie, lucru ce demonstreazărealitatea unită`ii în care trăiau primiicreștini, precum și locul pe care epis-copul îl avea în comunitate: „că sunte`iatât de uni`i cu el [episcopul], cum eunită Biserica cu Iisus Hristos și cum eunit Iisus Hristos cu Tatăl, pentru catoate să fie de acord în unire” (Epistolacătre Efeseni, V, 1).Creștinul, ca membru al comuni -tă`ii, trebuie să fie în unitatea Bisericii.Pe de-o parte, în comuniunea euharis-tică, care este liantul principal al comu-nită`ii: „Nimeni să nu se înșele! Dacăcineva nu-i înăuntru, unde este jertfel-nicul, este lipsit de «pâinea lui Dumne-zeu»”, iar pe de altă parte, în rugăciune,deoarece rugăciunea comunitară oferăfor`ă și vigoare duhovnicească, mai alesrugăciunea episcopului: „Dacă rug-

ăciunea unuia sau a doi are atâta pute-re, cu cât mai mult rugăciunea episco-pului și a întregii Biserici” (Epistolacătre Efeseni, V, 2).Episcopul este mul`imea tuturorpăstori`ilor săi. El reprezintă comuni-tatea în deplinătatea ei. Atunci cândSf. Ignatie este vizitat în drumul săuspre martiriu de către Polibie, episco-pul tralienilor, el vede în persoana luiîntreaga comunitate: „a venit în Smir-na și s-a bucurat împreună cu mine celînlăn`uit în Hristos Iisus atât de mult,încât am văzut în el toată mul`imeacredincioșilor voștri” (Epistola cătreTralieni, I, 1).Ideea de reprezentare a comunită`iio vedem exprimată și în Epistola cătreSmirneni făcând o frumoasă analogieîntre comunitate și episcopul care opăstorește și între Hristos și Biserica

universală: „Unde se vede episcopul,acolo să fie și mul`imea credincioșilor,după cum unde este Iisus Hristos, acoloeste și Biserica universală” (VIII, 2).Întâlnim aici pentru prima dată în lite-ratura creștină termenul de „Bisericăuniversală” [katholikē ekklēsia].Episcopul este văzut ca un „admi-nistrator” al celor sfinte, al Bisericii, almântuirii oamenilor, al lucrării Sf.Duh în lume. De aceea, cinstea care ise cuvine este pe măsură: „trebuie săprimim pe cel pe care stăpânul casei îltrimite să-i administreze casa ca peÎnsuși Cel ce l-a trimis, este lămurit,așadar, că trebuie să privim pe episcopca pe Domnul Însuși” (Epistola cătreEfeseni, VI, 1).Lucrarea în comun a membrilorunei comunită`i este `inută de episcop.El este punctul central în jurul căruia se

ordonează întreaga lucrare a Bisericii:„După cum Domnul n-a făcut nimic,nici prin El Însuși, nici prin Apostoli,fără Tatăl, cu care era unit, tot așa și voisă nu face`i nimic fără episcopi și fărăpreo`i... o singură rugăciune, o singurăcerere, o singură minte, o singură nădej-de în dragoste, în bucuria cea neprih-ănită, care este Iisus Hristos, decât carenu este nimic mai bun” (Epistola cătreMagnezieni, VII, 1).Dar mai presus de toate unitateaBisericii este legată de Euharistie. Epis-copul, ca cel care celebrează prin exce-len`ă Taina Euharistiei pentru comuni-tatea sa, oferă imaginea unită`iiBisericii: „Căuta`i, dar, să participa`i lao singură euharistie; că unul este trupulDomnului nostru Iisus Hristos și unuleste potirul spre unirea cu sângele Lui;unul este jertfelnicul, după cum unuleste episcopul împreună cu preo`ii șidiaconii, cei împreună cu mine robi,pentru ca ceea ce face`i, s-o face`i dupăDumnezeu” (Epistola către Filadel-fieni, IV, 1).Aceste epistole de primă valoaredin Biserica primară ne oferă imagineaepiscopului în Biserică. Primii creștiniau avut puterea și discernământulduhovnicesc să vadă în persoana epis-copului ceea ce reprezenta el cu ade-vărat, întru toate chip a lui Hristos. Oparcurgere atentă a acestor minunateepistole ne oferă imboldul de a recon-sidera imaginea episcopului, mai alesastăzi, când este văzut prin lentila secu-larizării.Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang

Ierarhul și BisericaO viziune teologică după epistolele Sf. Ignatie Teoforul

Urmare din pagina 1În acest context ne sunt prezentateelementele caracteristice ale comuniu-nii apostolice, și anume faptul că întrea-ga comunitate „ staruia în învă`aturaApostolilor și în comuniune (fră`ietete)și în frângerea pâinii și în rugăciuni”(Fapte 2,42).De aici rezultă că la temelia comu-niunii apostolice sau eclesiale stăteaprezen`a lui Hristos actualizată zilnicprin Sfânta Liturghie, ca lucrare aDuhului Sfânt. La ea participau to`i ceiboteza`i în numele Sfintei Treimi, farănici o deosebire, „pentru că într-un Duhne-am botezat noi to ì, fie iudei, fie elini,fie robi, fie slobozi, și to`i la un Duh ne-am adăpat ” ( I Cor. 12,  13; Rom. 10,12; Gal. 3, 28; Col. 2, 11)Astfel, cei „ boteza`i și îmbrăca`i înHristos” ( Gal. 3,27) alcătuiesc „Comu-niunea SfinQilor” în unitatea Duhuluiprin mărturisirea aceleiași credin`e. Este„un Domn, o credin`ă, un Botez” (Ef.4,5), fiindcă ei sunt fii ai aceluiași Părin-te și fra`i  întreolaltă, formând o comu-niune în duhul iubirii lui Hristos pe carenici moartea nu-i  poate despăr`i (Rom.8, 35 -39).În felul acesta, credin`a în Hristoscel mort și înviat cu care se împărtășeaucredincioșii zilnic în cadrul SfinteiLiturghii, realiza prin unitatea SfântuluiDuh, unitatea Trupului lui Hristos, adicăa Bisericii, deopotrivă a celor afla`i pecalea ce duce la comuniunea iubirii luiDumnezeu în împără`ia Sa cea veșnică,precum și cei trecu`i deja în ea, adică afra`ilor adormi`i în Domnul.Astfel, în comuniunea euharisticădin cadrul Sfintei Liturtghii se reali-zează comuniunea celor trecu`i la celeveșnice, precum și a celor afla ì pe caleaaceleași nădejdi, care având origineapostolică, a fost păstrată și transmisădin genera`ie în genera`ie, ca un sfântlăsământ sau tradi`ie apostolică, fiindcă„duhul vie`ii Mântuitorului  și al Sfin`i-lor Apostoli era cultivat cu sfin`enie deBiserică. Sfânta Scriptură cuprindeafidel și pe larg acest duh, iar de aici el

trecuse în via`a noilor converti`i, care îlfrământau în toate sensurile spre a și-lînsuși... Părin ìi Apostolici ̀ in cu strășni-cie la puritatea duhului hristic și apos-tolic al vie`ii creștine”. Un astfel depărinte apostolic, urmaș direct și ucenical Sfin`ilor Apostoli, și anume SfântulIgnatie Teoforul (+107) scria Efesenilor,în drumul său spre martiriu pentru Hris-tos: „Sârgui`i-vă, dar, să vă aduna`i maides pentru Euharistia lui Dumnezeu șislava Lui. Când vă aduna`i des, suntnimicite puterile satanei, iar prin unireacredin`ei voastre se risipește prăpădullui.” Sfânta Euharistie numită și „leaculmântuirii”, eviden`iază  faptul că ea,reprezentând pe Hristos mort și înviat,se oferă într-o perspectivă eshatologică,„spre iertarea păcatelor și spre via`a deveci” în comuniunea de iubire a SfinteiTreimi.Despre practica oficierii de liturghiipentru cei adormì i în Domnul (pro dor-mitione) amintește, mai departe, șiSfântul Ciprian al Cartaginei(+258);iar Sfântul Chiril al Ierusalimului(+386) arată că „după săvârșirea jertfeiduhovnicești, slujba cea fără de sânge,rugăm, asupra acestei jertfe de ispășire,pe Dumnezeu  pentru pacea de obște aBisericilor, pentru buna rânduială alumii, pentru conducători, pentruostași... pentru cei ce sunt bolnavi... și îngeneral, noi to`i ne rugăm și aducemaceastă jertfă pentru to`i care au nevo-ie de ajutor. Apoi facem pomenire decei mai înainte adormi`i, mai întâi depatriarhi, de profe`i, de apostoli, demucenici, pentru ca Dumnezeu, prinrugăciunile și mijlocirile lor, să pri-mească cererea noastră; apoi ne rugămpentru cei mai înainte adormi`i sfin`ipărin`i și episcopi... Credem că vordobândi cel mai mare folos sufletelepentru care facem rugăciune la jertfasfântă și prea   înfricoșătoare ce estepusă înainte ”La rândul său, Sfântul Ioan Gurăde Aur (+407) accentuează faptul cărugăciunea pentru cei adormì i în Dom-nul reprezintă o datină și poruncă apos-

tolică: „Voi ști`i, că potrivit lor, în sfin-tele și înfricoșătoarele noastre Taine tre-buie să se facă pomenirea celor răposa ì.Ei știau ce folos și ce nemăsurat bine leaduce această pomenire. Într-adevăr, înmomentul în care poporul binecredin-cios, împreună cu ceata preo`easca înpicioare și cu mâinile ridicate aduc înfri-coșătoarea Jertfă, cum nu s-ar înduple-ca Dumnezeu prin rugăciunile pe carele facem pentru ei? Dar aceasta numaipentru ceipleca`i în credin`ă.” Faptul că rugăciunile pentru ceiadormi`i în Domnul reprezintă o con-stantă sau permanen`ă în misiunea Bise-ricii, o dovedește prezen`a lor în toateLiturghiile creștine, precum în Litur-ghia Sfântului Iacob, cea a SfântuluiMarcu, în Liturghia armeană și în toateLiturghiile vechi orientale; la fel și-ntextele celor mai vechi Liturghii crești-ne care ni s-au păstrat, cum este cea dincartea VIII-a a Constititu`iilor Aposto-lice, cap. 42     De fapt, până la Reforma lui MartinLuther, nimeni în lumea creștină nu apus în discu ìe realitatea Jertfei și TaineiEuharistiei, iar rugăciunea Bisericii pen-tru cei adormi`i în Domnul, având ori-gine apostolică, a fost cultivată cu evla-vie în cadrul Sfintei Liturghii, precum șiîn rânduielile speciale dedicate ei.Iată, bunăoară, cât de sugestiv esteeviden ìată unitatea comuniunii eclesia-le raportată la elementele euharistice înrugăciunea din Didahia Apostolilor:„...Î`i mul`umim _ie Părintele nostru, pen-tru via`a și cunoștin`a pe care ne-ai făcut-o cunoscută nouă prin Iisus, Fiul Tău._ie slavă în veci. După cum aceastăpâine frântă era împrăștiată prin mun ì șifiind adunată a ajuns una, tot așa să seadune Biserica Ta de la marginea lumiiîn împără`ia Ta. Ca a Ta este slava șiputerea, prin Iisus Hristos.”Păstrând același duh apostolic alcomuniunii euharistice din cadrul Sfin-tei Liturghii, Sfin`ii Părin`i au evide-n`iat faptul că Biserica, reprezentândTrupul lui Hristos, realizează comu-niunea și unitatea credincioșilor prin

împărtășirea din aceeași pâine. Astfel,Sfântul Chiril al  Alexandriei (+444)spune în acest sens:„Daca to`i neîmpărtășim dintr-o pâine, to`i alcătuimun trup, deoarece Hristos nu se poateîmpăr`i. De aceea e numită Biserica șiTrup al lui Hristos, iar noi mădulare înparte, după cugetarea lui Pavel ( Ef. 5,39),  căci uni`i fiind to`i în Hristos prinSfântul Trup, întrucât l-am luat pe CelUnul și neîmpăr`it în trupurile noastre,suntem mădulare proprii Lui. Astfelsuntem uni`i întreolaltă în Hristos, și nunumai întreolaltă, ci și cu El, Cel ce seaflă în noi prin Trupul  Său.”  În acelașiduh apostolic, Fericitul Augustin(+430) întreabă: „Și pentru ce cu pâine?Să nu spunem nimic de la noi, săascultăm pe Apostolul însuși, care vor-bind despre această Taină zice: „ noi ceimul`i suntem un singur trup, o singurăpâine: unitate, evlavie, iubire. „O sin-gură pâine”; și ce este această pâineunică? Un singur trup (făcut) din multe.Gândi`i-vă că pâinea nu se face cu unsingur bob, ci cu multe. În timpul exor-cismelor, voi era`i oarecum ca băga`i înmoară. La Botez a`i fost ca îmbiba`i înapă. Când a ì primit primit Duhul Sfânt,a`i fost ca boabele care atârnă de o cior-chină( frământătura) cop`i... Aminti`i-vă (pe de altă parte) cum se face vinul.Multe boabe dar mustul se confundăîn unitate. În acest fel Domnul ne-aînfă ìșat pe noi înșine în El, a voit ca noisa-I apar`inem și a consfin`it pe altarulSău Taina păcii noastre.”De aici vedem că  prin EuharistieHristos se dăruiște Bisericii Sale caTrup al Său extins, atât ca spa`iu cât șica timp, cuprinzând și pe cei trecu`i lacele veșnice , încât pâinea și vinul euha-ristic se prezintă nu numai ca imaginea comuniunii credincioșilor, ci și ca rea-litate de sfin`enie, care îi înglobează încomuniunea eclesială, motiv pentrucare Euharistia devine Taina Bisericii,după însuși mărturisirea Apostolului:„...că o pâine, un trup suntem cei mul`i,căci to`i ne împărtășim dintr-o pâine” (ICor. 10, 16-17). 

Referitor la pomenirea celor ador-mì i în Domnul din cadrul Sfintei Litur-ghii, aceasta se săvârșește mai întăi laProscomidie, apoi la ieșirea cu Cinsti-tele Daruri, și în special la rugăciuneade după epicleză, când pâinea și vinulsunt prefăcute în Trupul și SângeleDomnului. Purtând  numele de „Dipti-ce”, această rugăciune include, pe de oparte, Biserica triumfătoare, iar pe dealtă parte, cuprinde pe cei trecuQi la celeveșnice, în nădejdea învierii, dar care nuși-au desăvârșit via`a de sfin`enie cândau fost pe pământ. Pentru cei dintâi,Jertfa Liturgică reprezintă rugăciuneade mulQumire adusă Sfintei Treimi, carei-a învrednicit de roadele Jertfei Mân-tuitorului, iar pentru ceilal̀ i, rugăciuneaeste de cerere, spre a fi și ei învrednici`ide aceleași roade ale Jertfei Mântuito-rului actualizată în Sfânta Liturghie.  Sfântul Nicolae Cabasila,  strălucitinterpret al Sfintei Liturghii, arată înacest sens că Biserica nu se roagă pen-tru sfin`i, ci „pentru cei care au răposatfără prea multă siguran`ă și nădejdepentru mântuire,” adică „ pentru ceinedesăvârși`i care au nevoie de rug-ăciune”. Pentru sfin`i, Biserica mulQu-mește; „pentru că prin ei Biserica și-aajuns `elul, văzându-și împlinită rug-ăciunea pentru împără`ia cerurilor”.Astfel, în Liturghie „jerfa noastră nueste numai de cerere, ci și de mul`umi-re”. „Mai mult chiar: ea este , în primulrând, o jertfă de mul`umire, precumrezultă din însăși numirea ei de „Euha-ristie”. Ca și la Proscomidie, așa șiacum, când darurile au fost jertfite și sfi-n`ite, prin ele preotul mul`umește luiDumnezeu, dar îl și roagă; el exprimă șimotivele mul`umirii, dar adaugă șiobiectele cererii. Cine constituie moti-vele mul`umirii? Sfin`ii! pentru că îndânșii Biserica a și moștenit de faptîmpără`ia cerurilor prin nenumăra`ii eifii pe care i-a trimis ca pe o colonie încer și pe care Fericitul Pavel i-a numit„Biserica celor întăi-născu`i, care suntînscriși în ceruri” (Evrei 12, 23)”Continuare în pagina 3
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Rugăciunea pentru cei adormiLi în Domnul,  în cadrul Sfintei Liturghii

CredinLă, cultură și vrednicie în slujirea Altarului bănăLean –volum omagial dedicat pr. dr. Ionel Popescu, Editura Partoș-Timișoara/Centrul de Studii Banatice-VârșeL, 2020, 468 p.
La finalul anului 2020, prin rân-duiala lui Dumnezeu și cu binecu-vântarea Înaltpreasfin ìtului Părinte Mit-ropolit Ioan al Banatului, a apărutvolumul omagial închinat Preaonorat-ului Părinte dr. Ionel Popescu, vicaruladministrativ al Arhiepiscopiei Tim-ișoarei, intitulat CredinQă, cultură șivrednicie în slujirea Altarului bănăQean.Ini`iativa acestui demers editorial șide cinstire a apar`inut unui grup de int-electuali timișoreni reuni`i în jurulDomnului Academician Ion Păun Oti-man, care au dorit să consemneze pen-tru posteritate pre`uirea și aprecierea decare se bucură Părintele Ionel Popescuîn rândul teologilor, al oamenilor decultură și al credincioșilor bănă`eni, iarprilejul cel mai potrivit a fost împlinireacelor 65 de ani trecu`i de la începutulvie`uirii sale pământești. Volumul ce însumează aproape 500de pagini are o structură clasică, speci-fică lucrărilor ce omagiază personal-ită`i culturale care au lăsat în istorieurme luminoase, pentru că PărinteleIonel Popescu a avut și are un parcurscare a amprentat societatea și vremurile.Este un preot de voca`ie, un teolog pre-ocupat de descoperirea semnifica`iilorScripturii, un profesor și un cercetătorcare studiat și eviden`iat trecutullocurilor în care și-a desfășurat slujireasacerdotală și didactică.La începtul acestei întreprinderi edi-toriale a fost așezată o crea`ie lirică apoetului și criticului literar Dr. EugenDorcescu, cugetare constituită caun motto al întregii lucrări.Urmează prefaQa Înaltpreasfin`ituluiPărinte Ioan, mitropolitul Banatului,care subliniază că: „ceea ce trebuieremarcat în mod deosebit la părintele dr.Ionel Popescu este capacitatea de a fislujitor în toate aspectele activită`ii sale.Ca preot a reușit să zidească suflete și săle așeze pe calea mântuirii, ca profesora avut o prestan`ă didactică ce a rămasvie în amintirile ucenicilor teologi, caiubitor al scrisului teologic a publicatnumeroase căr`i și studii de teologie șiistorie bisericească, ca formator deconștiin`e culturale a organizat și con-dus asocia`ii de profil educa`ional șifilantropic, a participat la emisiuni șiconferin`e pe teme religioase în `ară șistrăinătate, iar ca administrator al patri-

moniului bisericesc a reușit edifice și sărestaureze așezămintele care i-au fostîncredin`ate spre chivernisire.” (p.14) Argumentul semnat de DomnulAcademician Ion Păun Otiman radi-ografiază „calită`ile de om responsabilfa`ă de biserica și credin`a cărora li s-adedicat o via`ă întreagă preotul IonelPopescu”, calită`i care l-au determinatsă sus ìnă, „împreună cu mai mul̀ i cole-gi, mireni și preo`i, din ConsiliulEparhial al Mitropoliei Banatului, inì ia-tiva editării volumului omagial de fa`ă.”(p. 15)După textele introductive se des-fășoară cele două păr`i consistente alelucrării: I. Evocări și II. Studii. La capi-tolul evocări sunt cuprinse 33 de scrieriale unor ierarhi (Înaltpreasfin`itulPărinte Timotei, arhiepiscopul Aradu-lui, Preasfin`itul Părinte Gurie, epis-copul Devei și Hunedoarei), slujitori aiînvă`ământului universiar (prof. univ.dr. Claudiu Bo`oc – Timișoara, pr. conf.univ. dr. Lucian Farcașiu – Arad, conf.univ. dr. Daniela Iacob – Timișoara, pr.conf. univ. dr. Constantin Jinga – Tim-ișoara, prof. univ. dr. Dumitru Jompan– Caransebeș, prof. univ. dr. VictorNeumann – Timișoara, conf. univ. dr.Vasile Petrica – Caransebeș, prof. univ.dr. Liviu Pop – Timișoara, pr. conf.univ. dr. Vasile Pop – Arad, pr. conf.univ. dr. Viorel Popa – Oradea, prof.univ. dr. Dumitru Popovici – Timișoara,prof. univ. dr. Adrian Retezan – Tim-ișoara, prof. univ. dr. Alexandru Ruja –Timișoara, prof. univ. dr. Ștefan IoanStratul – Timișoara, prof. univ. dr. Cor-nel Ungureanu – Timișoara), preo`i (pr.dr. Daniel Alic – Timișoara, pr. dr.Adrian Carebia – Timișoara, pr. Spiri-don Costin – București, pr. PompiliuGavra – Arad, pr. Traian Micoroi –Arad, pr. dr. Silviu Negru`iu – TârguMureș, pr. dr. Radu Iulian Felix –București), dar și artiști, medici, profe-sori și ingineri (maestrul Aurel-Gheo-rghe Ardeleanu – Timișoara, arheologdr. Adrian Arde` – Caransebeș, dr.Borceanu Gheorghe – Caransebeș, prof.Andrei Dragoș – Finteușul Mare, dr.ing. Ștefan Dună – Timișoara, maestrulSilviu Oravitzan – Timișoara, dr. FlorinPopovici – Timișoara, ing. Ioan Savu –Timișoara, prof. Nicolae Șincari – Tim-ișoara). Studiile, 30 la număr, care con-

stituie partea cea mai întinsă a volumu-lui, sunt, în mare parte, cu tematicăistorică și teologică. Ele sunt semnate deierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române(Înaltpreasfin`itul Părinte Lauren`iu,mitropolitul Ardealului, Preasfin`itulPărinte Gurie, episcopul Devei și Hune-doarei, Preasfin ìtul Părinte Daniil, epis-copul Daciei Felix și al românilor dinSerbia), precum și de profesori șicercetători preo`i și laici (pr. dr. DanielAlic, conf. univ. dr. Florina Băcilă, prof.Constantin Brătescu, pr. conf. univ. dr.Mihai Brie, prot. dr. Ioan Bude, pr. dr.Valentin Bugariu, conf. univ. dr. MirceaButa, prof. dr. Tiberiu Ciobanu, pr. prof.univ. dr. Sorin Cosma, Pr. prof. univ. dr.Florin Dobrei, conf. univ. dr. Mirela-Ioana Dorecscu, dr. Vasile Dudaș, pr.conf. univ. dr. Lucian Farcașiu, diac.dr. Răzvan Fibișan, pr. lect. univ. dr.

Marius Florescu, prof. univ. dr. RudolfGraf, prof. univ. dr. Mircea Măran, prof.univ. dr. Vasile Muntean, pr. dr. JeanNedelea, prof. univ. dr. Victor Neu-mann, pr. lect. univ. dr. Cosmin Pan`u-ru, pr. conf. univ. dr. Vasile Pop, pr.conf. univ. dr. Viorel Popa, pr. MirceaSzilagy, pr. dr. Nichifor Tănase, prof.dr. Dumitru Tomoni, prof. Ioan Traia).Evocările sunt menite să releve vir-tu`iile Părintelui Ionel Popescu nunumai în postura sa oficială de preot, deprofesor, de teolog și istoric. Descoper-im din acestea și un om cu suflet gen-eros, un so  ̀exemplar, un tată model, uncoleg bun, un părinte duhovnicescdevotat, implicat în via`a comunită`ii șia fiecărui credincios în parte. Un omcare a reușit „să aducă laolaltă cu atâtasinceritate, spontaneitate și decen`ăoameni diferi`i ca origine, educa`ie și

mijloace și să îi așeze în slujba seme-nilor, ajutându-i să-și regăsească voca ìacomunitară și trezindu-le cea maicrestinească dragoste de aproapele”(Arhid. prof. univ. dr Ștefan Ioan Strat-ul, p.131-132). Sunt atâtea ipostazeumane, care, pe lângă obliga`iile excathedra, conturează personalitateaunui permanent slujitor, parcă dispus„să trăiască, în același timp, experien`amai multor vie`i condensate într-o sin-gură existen`ă terestră” (din con-semnarea maestrului Aurel-GheorgheArdeleanu, p. 30).Studiile ce intră în alcătuirea volu-mului, abordează teme de istorie bis-ericească și laică, pozi`ii teologice șiaprofundări valoroase sub aspect ști-in`ific, multe dintre ele vizând aria decercetare a Părintelui dr. Ionel Popescusau zone de interferen`ă cu aceasta. Înpartea de lucrări știin ìfice, remarcăm unmaterial redactat după exigen`ele isto-riografiei, care prezintă amănun ìt activ-itatea administrativ-gospodărească apărintelui omagiat, oferind posterită ìi opanoplie completă a lucrărilor diversecoordonate de Părintele Popescu în cal-itatea sa de paroh al Parohiei TimișoaraIosefin și administrator al patrimoniuluibisericesc încredin`at. Autorul studiului(pr. lect. univ. dr. Cosmin Pan`uru) con-semnează o concluzie pertinentă,desprinsă firesc din cercetarea între-prinsă și îl consideră „un ctitor secundal ansamblului parohial Iosefin”, care adovedit prin fapte credin`a sa vie”. (p.370)În finalul volumului, la sec`i-unea Addenda, se regăsește un colaj defotografii ce cuprinde instantanee dinprincipalele etape ale devenirii Părin-telui Vicar, numit sugestiv: Pr. dr. IonelPopescu – itinerar în imagini.O altă particularitate însemnată ademersului editorial semnalat este val-oarea de „volum princeps” alseriei Evocări, constituită la EdituraPartoș a Mitropoliei Banatului dinini`iativa Înaltpreasfin`itului PărinteMitropolit Ioan, ca un „așezământ alrecunoștin`ei” pentru personalită`ile dintrecut și prezent care se bucură deaten`ia istoriografilor sau de apreciereacontemporanilor. Și Părintele dr. IonelPopescu merită pe deplin această cinste!Pr. Daniel Alic

Urmare din pagina 2În acest context al pomenirii celortrecu`i la cele veșnice, ca o mamă bună,Biserica dintodeauna a ̀ inut ca din iubi-re smerită să-și încredin`eze fiii deopo-trivă vii și adormì i iubirii milostive a luiDumnezeu, fără ca să examineze credi-n`a fiecăruia dintre ei. Aceasta intră înjudecata lui Dumnezeu...     Pe de altă parte, dat fiind faptul cădesăvârșirea în via`a de sfin`enie este unproces continuu, Sfântul Nicolae Caba-sila arată că de efectele sfin`itoare alevie`ii liturgice, beneficiază nu numaicei vii, apar ìnând Bisericii luptătoare, ciși cei răposa`i, adică Biserica celor tre-cu`i în via`a de dincolo și care nu auatins desăvârșirea pe pământ. E vorbade o sfin`enie spirituală pe care o pri-mește de la Hristos Însuși, fiindcă înesen`ă El se aduce ca jertfă de ispășireși El oferă sfin`enia pe cale spirituală,diferită de starea sacramentală, tru-pească pe care o primesc cei vii prinîmpărtășirea cu Trupul și Sângele Dom-nului. Această împărtășire spirituală esteposibilă și necesară deopotrivă celor viiși celor mor`i, fiindcă deși „SfinteleDaruri se dau într-adevăr, prin trup, pen-

tru cei ce încă vie`uiesc în trup, dar elepătrund mai întâi în substan`a sufletului,și prin suflet trec la trup. De aceea ziceSfântul Apostol Pavel: „cel ce se lipe-ște de Domnul e un singur duh cu El” (I Cor. 6, 17), ca să arate că unirea și con-topirea aceasta au loc îndeosebi însuflet. Căci sufletul alcătuiește fiin`aprin excelen`ă a omului; aici își are locsfin`enia dobândită prin virtu`i și prinsârguin`a omenească, aici se află înce-putul păcatului și deci tot aici se simtenevoia de vindecare prin SfinteleDaruri.”

În altă ordine de idei, cât de pre`uităeste Jertfa Liturgică a celor adormì i înDomnul, rezultă și din faptul că în evla-via Bisericii s-a cultivat și îndătinat obi-ceiul ca mormintele celor răposa ì să fieîn jurul sfin ìtului locaș de cult unde sesăvârșește Sfânta Liturghie.  Mai multdecât atât, începând cu Constantin celMare, primul împărat creștin, care a pri-mit aprobarea Bisericii de a fi înmor-mântat în „biserica Sfin ìlor Apostoli”,mai departe, din secolele IV-XV,împăratii bizantini și patriarhii din Con-stantinopol au fost îngropa ì în biserici.

Apoi ctitorii bisericilor, stare`i demănăstiri, clericii, în general, și chiar lai-cii au fost îngropa ì în sfin ìtul locaș decult.Pe lăngă cele mai sus arătate, vomputea face referire și la faptul că rug-ăciunile pentru cei adormì i în Domnuldin cadrul Sfintei Liturghii reprezintă unmare beneficiu și pentru preotul litur-ghisitor, cât și pentru credincioșii rugătoriÎn acest sens, stare`ul Efrem almănăstirii Sarovului în 1758, spunea:„Săvârșirea Sfintei Liturghii pentru ceirăposa ì de pomenire este atât de mare șifolositoare, încât, dacă se face cu multăcredin`ă, cel ce săvârșește pomenireaeste cel mai mare binefăcător  pentrucei adormì i și le oferă o mare mângăie-re”. Pomenirea ce se face pentru ceiadormi`i este „hrană pentru săraci, iarrugăciunile preo ìlor îl imploră pe Dum-nezeu să-i ierte păcatele celui răposat.Dacă este păcătos sufletul celui răposat,atunci prin această pomenire primește dela Dumnezeu iertarea păcatelor, iar dacăsufletul aceluia este fără de păcate, bine-facerile săvârșite pentru ei servesc spremântuirea binefăcătorilor”În încheiere vom spune că Sfânta

Liturghie este „supremul mijloc de aimplora și de a îndupleca pe Dumne-zeu în favoarea noastră sau a mor`ilornoștri pentru care aducem daruri laLiturghie. Unite cu ale preotului litur-ghisitor, rugăciunile și cererile noastrecapătă în Liturghie o putere deosebităpentru că ele se unesc cu acelea infinitsuperioare ale lui Iisus, care prin jerfaSa mijlocește El însuși pe lângă Dum-nezeu Tatăl... Astfel, Liturghia ne oferămijlocul cel mai bun pe care îl avem laîndemână pentru a mijloci ușurarea depăcate, mângăiere și odihnă răposa`ilornoștri dragi; căci Jertfa Sfântă foloseștenu numai celor vii care o aduc, ci șicelor mor`i, pentru care ne rugăm și pecare preotul îi pomenește la SfinteleDaruri... De aceea toate slujbele pentrumor ì (parastasele și soroacele) se fac înstrânsă legătură cu Liturghia (de obiceidupă ea ) pentru că din aceasta își tragele toată puterea și valoarea lor. PrinLiturghie se între`ine astfel și senti-mentul de comuniune a sfinQillor, adicălegătura de iubire care îi unește pe ceivii cu cei mor`i și cu sfin`ii din cerurifăcând din to`i un singur trup: TrupulTainic al Bisericii lui Hristos.”



SLUJIRI 
CHIRIARHALE 

Prezen2ă chiriarhală la unul
dintre hramurile Mănăstirii

Arad-GaiVineri, 2 iulie, când sărbătorimAșezarea veșmântului Născătoarei deDumnezeu în biserica din Vlaherne,dar și pomenirea Sf. Voievod Ștefancel Mare, Chiriarhul arădean, Înalt-preasfin`itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participatla Sfânta Liturghie săvârșită de unsobor de clerici în biserica nouă aMănăstirii Arad-Gai.La momentul rânduit, Chiriarhularădean a rostit un cuvânt de învă`ă-tură despre Sărbătorile Maicii Dom-nului, în general, cu referire laVeșmântul Maicii Domnului careîmbracă duhovnicește pe to`i cei cealcătuiesc Biserica și o cinstesc peFecioara Maria, în podoaba sfin`e-niei prin dorin`a de a o dobândi. Ca șigrădini ale Maicii Domnului, sfin-tele mănăstiri păstrează bogă`ii spir-ituale spre împodobirea sufletelorcredincioșilor. O astfel de înzestrareare și sfântul lăcaș al Mănăstirii Gaiprin întreitul hram al Acoperământu-lui, Veșmântului și Brâului MaiciiDomnului, `inut în ordinea anuluibisericesc._inuta maiestuoasă a SfântuluiVoievod Ștefan cel Mare e îndemnă-toare la urmarea de către credinciosîn lucrarea de înăl`are și împodobirede biserici, cea dintâi fiind însăși apropriei fiin`e, a adăugat Înaltpreas-fin`ia Sa.Răspunsurile liturgice au fostdate de obștea de maici a sfinteimănăstiri. (Protos. Iustin Popovici)
IPS Părinte Timotei a săvârșit
slujba Vecerniei la Schitul de

maici de la TămandSâmbătă, 3 iulie 2021, la o zidupă sărbătorirea hramului, obşteade maici, condusă de maica stare`ăSerafima Ciorba şi pelerinii veniţi laSchitul Tămand, Protopopiatul Ineu,au avut bucuria de a-l avea înmijlocul lor pe Înaltpreasfin`itulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului.

Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţiaSa a săvârşit Slujba Vecerniei cuLitie, în biserica mănăstirii. Dinsobor a făcut parte și Părintele Adri-an Zaha, protopop al Ineului. La sfân-ta slujbă au fost prezen`i și al`i preo`iși credincioși din împrejurimi.În cuvântul de învă`ătură Înalt-preasfin`itul Părinte Timotei a vor-bit despre ,,Îmbrăcămintea celor fărăîndrăzneală” (a se vedea AcatistulMaicii Domnului) – ,,pentrumul`imea păcatelor”, îndreptândcugetul spre modul cuviincios alcredinciosului de a se înfă`ișa înain-tea lui Dumnezeu, mai ales în Biser-ică, atât trupește cât și sufletește, cuhaina, reflectând personalitateafiecăruia în smerenie și rugăciune.

La final, Părintele Tiberiu Suciu,preot slujitor la acest schit, i-a mul`u-mit Chiriarhului pentru acest popasduhovnicesc precum și tuturor pre-o`ilor și credincioșilor care au par-ticipat la această sfântă slujbă.Schitul Tămand se află în al dois-prezecelea an de existenQă duhov -nicească în Protopopiatul Ineu. A fostînfiinQat de către ÎnaltpreasfinQitulPărinte Arhiepiscop Timotei alAradului în anul 2009 și a primit caHram pe Sfântul Voievod Ștefan celMare și Veșmântul Maicii Domnu-lui. (Protos. Iustin Popovici)
Slujire Arhierească la Schitul

de la Moneasa În Duminica a 2-a după Rusalii, aSfin`ilor Români, prima dupăprăznuirea Sfin`ilor Apostoli Petru șiPavel, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului a fostprezent în mijlocul credincioșilor laSchitul monahal din staţiunea Mon-easa, Protopopiatul Sebiş, cu prile-jul hramului acestui sfânt lăcaș.Chiriarhul arădean a fost întâmp-inat în fa`a bisericii de Pr. Beni Ioja,Protopopul Sebișului, domnul pri-mar, vie`uitorii schitului și peleriniiveni`i la sfânta slujbă.Înaltpreasfinţia Sa a săvârşitSfânta şi Dumnezeiasca Liturghie înaltarul de vară. Din sobor au făcutparte: Pr. Beni Ioja, ProtopopulSebișului, Protos. David Ionescu șiPr. Ghi`ă Tulcan, paroh în Moneasa.În cuvântul de învăţătură, Chiri-arhul arădean a vorbit despre ,,Urmă-tori ai Apostolilor” (cf. citirilorscripturistice ale duminicii: Rom. 2;2 Cor. 5, 6 și 10; Mt. 4, 5, 10) – slu-jitorii Bisericii ca învă`ători ai cred-in`ei în unitatea Ortodoxiei. DacăDuminica Rusaliilor a fost înte-meierea Bisericii, cea dintâi dupăRusalii este a Tuturor Sfin`ilor careși-au închinat via`a acesteia, iar adoua, cea de acum, pomenește pe ceiai Bisericii na`ionale. Hramul bis-ericii schitului, Coriferii Apostolilor,Petru și Pavel, îndreaptă gândul, deci,spre to`i cei odrăsli`i din pământul`ării noastre, care au urmat aposto-lilor și sunt mereu pilde și sprijin înlucrarea pentru binele obștesc și slavaDomnului, neuitând că Apostolul

românilor, este Sfântul Andrei celîntâi chemat de Mântuitorul la misi-unea creștină, pomenit fiind în peri-copa evanghelică a zilei, a subliniatÎnaltpreasfin`ia Sa. (Protos. IustinPopovici)
Slujire chiriarhală 

și binecuvântare de lucrări în
Parohia Arăneag În Duminica a 3-a după Rusalii,11 iulie 2021, Înaltpreasfin`itul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, apoposit în mijlocul credincioșilor dinParohia Arăneag, Protopopiatul Ineupentru a binecuvânta lucrările efec-tuate la biserica și casa parohială.Înaltpreasfin`ia Sa a fost întâmp-inat de un sobor de preo`i în fruntecu părintele protopop Zaha Adrian.

După binecuvântarea lucrărilorefectuate la lăcașul de cult, Înalt-preasfin`ia Sa a săvârșit SfântaLiturghie în biserica parohială, încon-jurat de un ales sobor slujitor. Dinsobor au făcut parte: Pr. Adrian Zaha,protopopul Ineului, Pr. paroh AlinPingică, Pr. Voicu Ivănu` de la Paro-hia Chier, Pr. Achim Geani de laParohia Dud, Pr. Marius Leucu`a dela Parohia Agrișul Mare, Pr. Gra`ianCiuciuc de la Parohia Dorgoș, Pr.Dănu` Leahu de la Parohia Mocrea,Pr. Tudor Robert de la Parohia Drau`,Pr. pensionar Teodor Păiușan, Pr.pensionar Teodor Feier și Arhid.Claudiu Condurache.În cuvântul de învă`ătură, Chiri-arhul nostru a vorbit despre ,,Îngrijireîmpotriva îngrijorării” (pe baza citi -rilor scripturistice ale duminicii:Rom. 5, Matei 6) în via`a personală șicolectivă pentru credincios, avândîntâietate cele sufletești, cea dintâi,îngrijirea, rămânând un îndemn per-manent iar cea de-a doua, adică îngri-jorarea, trebuind îndepărtată, avândîn vedere lucrarea providen`ei divinecare păzește întreaga crea`ie de dis-trugere, călăuzind-o mereu spre maibine. Se cuvine, deci, ca mereu cred-inciosul să se îngrijească de cele tre-buitoare, hrană, haină și adăpost,în`elegând prin cea din urmă grijafa`ă de mediul înconjurător și să nu seneliniștească în privin`a lipsirii vre-uneia, având certitudinea că Dum-nezeu poartă grija întregii crea`ii.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfin`ia Sa i-a înmânat părinteluiparoh un Hrisov de apreciere pentrutoate realizările frumoase din paro-hie.La sfânta slujbă au participat șioficialită`ile locale și centrale.După plecarea din ParohiaArăneag, Înaltpreasfin`itul PărinteTimotei, înso`it de protopopul locu-lui, a vizitat Parohia Drau`, răspun-zând invita`iei părintelui paroh TudorRobert, unde a apreciat în moddeosebit lucrările de renovare care sedesfășoară la casa parohială și a datîndrumările cuvenite. (Protos. Iustin
Popovici)

Binecuvântare de lucrări 
la biserica din Filia Hodiș, 

Parohia IercoșeniÎn după amiaza zilei de duminică,11 iulie 2021, ÎntâistătătorulArhiepiscopiei Aradului, Înaltpreas-fin`itul Părinte Timotei, a binecu-vântat lucrările de înnoire a bisericiicu hramul „Pogorârea DuhuluiSfânt” din Filia Hodiș, Parohia Ier-coșeni, Protopopiatul Ineu.În cuvântul său, Protopopul locu-lui a arătat că biserica localită`iiHodiş a fost edificată între anii 1930-1933, fiind târnosită de către vred-nicul de pomenire episcop al Aradu-lui Dr. Grigore Comșa în anul 1933,iar în zilele de astăzi, prin purtarea degrijă a Pc. Părinte Iulian ValerianIvănu`, precum și a ancesesoruluisău – Pc. Pr. Florin Marian Oarcea, 

s-au efectuat ample lucrări de reabi --litare a acestui sfânt locaș.În cele ce au urmat, a fost oficiatăslujba de sfin`ire a Monumentuluieroilor neamului și ai satului Hodișcăzu`i în cele Două Războaie Mon-diale, după care în biserica satului afost sfin`it iconostasul dimpreună cutoate celelalte lucrări derulate până înprezent.Din soborul slujitor au făcutparte: Pr. Adrian Zaha, protopopulIneului, Pr. Voicu Ivănu` (ParohiaChier), Pr. Marian Florin Oarcea(Parohia Almaș), Pr. Valentin Her-bei (Parohia Buhani); Pr. parohIulian Ivănu` (Parohia Iercoșeni) șiArhid. Claudiu Condurache, de fa`ăfiind autorită`ile locale, reprezen-tate prin D-nul Primar al comuneiBârsa – Avram Ciev, și credincioșiiprezen`i.În continuare, Înaltpreasfin`itulPărinte Timotei a săvârșit SlujbaVecerniei, înconjurat de soborul depreo`i, în prezen`a credincioșilor dinsat.La finalul slujbei Pc. Părinteparoh Iulian-Valerian Voicu, a fosthirotesit întru sachelar, ca răsplată aostenelilor depuse în cei 7 ani, decând păstorește această parohie.În cuvântul de învă`ătură, Înalt-preasfin`ia Sa a vorbit despre ,,CaleaÎmpără`iei cerurilor” (plecând de latextul pericopei evanghelice dumini-cale: Matei, cap. 6), de a nu aveateama grijii zilei căutând mai întâiÎmpără`ia lui Dumnezeu și dreptateaLui, toate celelalte adăugându-se înmăsura strădaniei creștinești. Avândîn vedere sfin`irea iconostasului, înduminica providen`ei, și în ajunulprăznuirii Sfintei Icoane a MaiciiDomnului Prodromi`a de la MunteleAthos, ierarhul a exemplificat modulîn care acesta (iconostasul), în con-textul simbolismului și a templuluiVechiului Testament, desfășoară oîntreagă istorie biblică, prin icoanelespre care se îndreaptă cinstirea cred-incioșilor, împlinindu-le cererile defolos.În cele ce au urmat părinteleparoh a mul`umit Înaltpreasfin`it-ului Părinte Arhiepiscop Timotei,pentru acest popas de suflet înmijlocul credincioșilor din Hodiș,spre a binecuvânta lucrările derenovare la edificiul lăcașului decult, mul`umind totodată pentrusus`inere atât autorită`ilor localeîn frunte cu d-nul primar alcomunei Bârsa – Avram Ciev, câtși Composesoratului Urbarial allocalită`ii Hodiș – condus de d-nul Herbei Teodor Adrian, darși pu`inilor și inimoșilor credin-cioși din această localitate, careau contribuit împreună la înfru-muse`area acestui sfânt locaș.(Preot Valentin Herbei)
Slujire chiriarhală și 

binecuvântare de lucrări în
Parohia OstrovÎn Duminica a 4-a după Rusalii,18 iulie 2021, Înaltpreasfin`itul

Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului a săvârșit a poposit înmijlocul credincioșilor din ParohiaOstrov, Protopopiatul Lipova.În diminea`a zilei Înaltpreasfin`iaSa a fost întâmpinat de PreaonoratulPărinte Protopop Mercea Nelu , deP.C. Pr. Șirianu Mircea, secretar alOficiului Protopopesc din Lipova, deP.C. Pr. Trif Fabius Iosif, de preotulparoh, Pr. Săvușca Valentin, parohiaMiniș, P.C. Pr. Volungan Eugen, fos-tul preot paroh și Pr. ArhidiaconCondurache Claudiu Ștefan. Preaonoratul Părinte Protopop afăcut o scurtă incursiune a satuluiOstrov și a eviden`iat, în cuvântul deîntâmpinare, colaborarea strânsă șiiubirea fră`ească pusă în slujba aces-tui sfânt lăcaș care, prin strădaniaacestora, a fost reparată și restaurată.La doar un an de la venirea nouluipreot, prin efortul comun al preo`ilor,autorită`ilor și credincioșilor, Biseri-ca din Ostrov s-a înnoit spre bucuriași încântarea tuturor celor care trec șise închină în dreptul acesteia.Pentru început Chiriarhul arădeana săvârșit Slujba de binecuvântare alucrărilor săvârșite la biserica paro-hială cu hramul ,,Sfânta CuvioasăParascheva”, înconjurat de un soborde preo`i. După slujba de sfin`ire s-asăvârșit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie în prezen`a unui numărnumeros de credincioși.În cuvântul de învă`ătură Înalt-preasfin`itul Părinte Timotei a vor-bit despre ,,Stâncă pe marea vie`ii”(pe baza citirilor scripturistice aleduminicii: Rom. 6; Mt. 8), care artâlcui numele parohiei drept oinsulă simbol al unui loc salvatorpentru cei ce navighează cu stră-danii și cu ajutor ceresc, locuitoriiei dispunând mereu de virtu`ilecreștine spre împliniri de cinsteînaintea lui Dumnezeu șia oame-nilor. Răspunsurile liturgice au fostoferite de membrii grupului TrifonLugojan condus de tânărul teologMarinel Roz.Preotul paroh Fabius Trif a fosthirotesit iconom ca răsplată adusăpentru iconomia ,,averii Bisericii… șipentru ca să se învrednicească debucuria celor ce bine au întrebuin`attalan`ii”.La final P.C. Pr. Iconom TrifFabius Iosif a mul`umit tuturor pen-tru ajutorul celor ce au răspuns aces-tei lucrări, desăvârșite prin vrereaDomnului cu slujba de sfin`ire șibinecuvântare. (Preot ValentinSăvușcă)
Binecuvântare de lucrări la
casa parohială din DorgoșÎn după amiaza zilei de duminică,18 iulie 2021, Înaltpreasfin`itulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a poposit în mijlocul cred-incioșilor din Parohia Dorgoș, Pro-topopiatul Lipova și a binecuvântatlucrările de renovare interioară a caseparohiale.După binecuvântarea lucrărilorde renovare interioară a casei paro-hiale, Înaltpresfin`ia Sa a săvârșitslujba Vecerniei în biserica paro-hială cu Hramul ,,CuvioasaParascheva”, înconjurat de un alessobor slujitor. Din sobor au făcutparte: Pr. Șirian Mircea, secretarulProtopopiatului Lipova, Pr. parohCiuciuc Gra`ian, Pr. Mădălu`ă Călinde la Parohia Săvârșin, Pr. PingicăAlin de la Parohia Arăneag, Pr.Ungureanu Cristian de la ParohiaZăbal`, Pr. Leahu Dănu` de la Paro-hia Mocrea, Arhid. ConduracheClaudiu și Diacon Bisorca Liviu dela Catedrala Veche Arad.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Cuvântul de învă`ătură al chiri-arhului a fost pus sub titlul,,Apropiere semnificativă” (pe bazacitirilor scripturistice: Rom 6; Mt. 8)între două împără`ii, pământească șicerească, prin apropierea sutașuluide Mântuitorul și spre vindecareaunuia dintre slujitori și răspunsulprimit, urmat mai apoi de o întreagăistorie bisericească a misiunii creștineîn Imperiul roman, aceasta ilustrată șide hramul bisericii ca și de sinaxarulsfin`ilor români.La finalul slujbei Pc. Părinteparoh Gra`ian-Gheorghe Ciuciuc, afost hirotesit întru sachelar, ca răs-plată a ostenelii depuse. În cele ce auurmat părintele paroh a mul`umitÎnalpreasfin`itului Părinte Arhiepis-cop Timotei, pentru acest popas desuflet în mijlocul credincioșilor dinDorgoș, spre a binecuvânta lucrărilede renovare, mul`umind totodatăpentru sus`inere atât autorită`ilorlocale cât și credincioșilor din aceastălocalitate care au contribuit împre-ună pe toată perioada lucrărilor.(Preot GraQian Ciuciuc)
Popas duhovnicesc în 

Parohia IlteuMar`i, 20 iulie, la sărbătoareaSfântului Proroc Ilie Tesviteanul,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, apoposit în Parohia Ilteu, Pro-topopiatul Lipova, unde a participatla Sfânta și Dumnezeiasca Liturghiesăvârșită de preotul paroh ValentinViliga.În cuvântul de învă`ătură rostit,Chiriarhul arădean a vorbit despre,,Profetismul biblic” care are învedere prevestirea celor viitoare camijloc de întărire în învă`ătura decredin`ă și trăire religioasă, person-alitatea Sfântului Ilie constituind unexemplu în această privin`ă, iarcuvântul îndeamnă, totodată, la cred-incioșia fa`ă de propovăduirea pro-fe`ilor. Înaltpreasfin`ia Sa, înîncheierea cuvântului de învă`ăturăa transmis credincioșilor prezen`imotivul acestui popas duhovnicesc,fiind în drum spre sesiunea SfântuluiSinod, anun`ând aniversarea a 70 deani a Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, referindu-se la realizările Bis-ericii Ortodoxe Române în vremeaarhipăstoririi Preafericirii Sale, caredin botez a purtat numele SfântuluiIlie.Părintele paroh Valentin Viliga amulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei pentru binecuvântare şi pen-tru bucuria prilejuită tuturor credin-cioşilor prin acest popasduhovnicesc.La final, Înaltpreasfin`ia Sa i-abinecuvântat pe credincioșii prezen`ila sfânta slujbă. (Protos. IustinPopovici)
Slujire chiriarhală în Parohia

Arad-Grădiște IIÎn Duminica a 5-a după Rusalii,25 iulie 2021, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit Sfânta Liturghieîn biserica cu hramul ,,Intrarea Dom-nului în Ierusalim”, din ParohiaArad-Grădişte II.Din sobor au făcut parte Pr. parohVasile Cucu, secretar eparhial, Pr.pensionar Viorel Roja și Diac.Emanuel Proniuc.În cuvântul de învăţătură Chiri-arhul arădean a vorbit despre ,,Înde-părtarea răului” (în baza citirilorscripturistice: Rom. 10; Mt. 8) dinlipsa lucrării binelui, cum este învă`ă-tura de credin`ă. Deci, răul n-are con-sisten`ă de sine ci rezultă din nelu-crarea binelui, are însă lucrătordiavolul care nu poate săvârși binele

întrucât este dezbinător și distrugător.Așadar, nu există cale de mijloc întrebine și rău, binele fiind singura reaal-itate, întreaga crea`ie fiind bună princuvântul lui Dumnezeu. Credinciosulnesăvârșind binele greșește prinlenevire, care este rău, stare pe caretrebuie să o îndepărteze cu ajutorulharului dumnezeiesc. Din citirile bib-lice ale zilei se în`elege că gadareniinu au dovedit discernământul dreptpentru a vedea în vindecarea demo-niza`ilor binele șI răul din paguba lor,a subliniat Înaltpreasfin`ia Sa.La finalul Sfintei Liturghii, Părin-tele Paroh a mul`umit Înaltpreas-fin`itului Părinte Timotei pentrupopasul duhovnicesc din această fru-moasă zi de duminică precum șituturor credincioșilor prezen`i laSfânta Liturghie. (Protos. Dr. IustinPopovici)
AGENDA PREASFINKITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Liturghie Arhierească 
în Parohia ȘimandAdesea ne place a ne lăuda, îndiverse situa`ii, cu mândria de a firomân. Câteodată justificat, poate demulte ori exagerat. Duminica deastăzi, a doua după Rusalii, închinatăSfin`ilor Români, vine și ne oferă celmai justificat și profund sens al mân-driei de a fi român, iar cu ea, mân-dria, așezată altfel între păcatele cap-itale, ne putem lesne duce chiar șiînaintea Tronului Ceresc.Pentru că așezându-ne aceastămândrie în lumina DuminiciiSfin`ilor Români, ea devine sinon-imă cu bucuria și recunoștin`a de a fivăzut lumina zorilor pământești într-o glie sfin`ită de mucenicii care aumurit pentru Hristos, ierarhii carene-au păstorit cu sfinţenie, cuvioşiicare s-au nevoit ca nişte îngeri întrup, mărturisitorii care au păzitdreapta credinţă şi voievozii neamul.Este Duminica lor, a Sfin`ilorRomâni, și la o simplă răsfoire a cal-endarului ortodox, descoperimbogă`ia și descoperim mândria trans-formată în bucurie și recunoștin`ă lacitirea unor nume ca: Sfântul CuviosAntipa de la Calapodeşti, SfinţiiCuvioşi Ioan Casian şi Gherman din

Dobrogea, Sfântul Mucenic Sava dela Buzău, Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest,Sava Brancovici şi Simion Ştefan,Mitropoliţii Transilvaniei, SfântulMucenic Ioan Valahul, Sfântul MareMucenic Ioan cel Nou de la Suceava,Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ,Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi,Sfântul Mucenic Emilian de laDurostorum, Sfântul Cuvios IoanIacob de la Neamţ, Sfinţii MartiriBrâncoveni, Sfântul Cuvios Ioan dela Prislop, Sfântul Ierarh Iosif celNou de la Partoş, Sfinţii Martiri şi

Mărturisitori Năsăudeni, SfântaMuceniţă Filofteia de la Curtea deArgeş. Și sunt doar câ`iva culeși dincununa sfin`eniei așezată întru șipeste „podgoriile bogate și lanurilemănoase… acest rai în care ne-a vrutDumnezeu.” (Nichifor Crainic).Despre Sfin`ii Români astăziîmpreună sărbători`i a vorbit Preas-fin`itul Părinte Emilian Crișanul înParohia Șimand, acolo unde, împre-ună cu un sobor de preo`i și diaconi,a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească. A vorbit și ni i-a așezattuturor la suflet, ca roade ale misiuniiSfântului Apostol Andrei în poporulnostru, dintr-un lăcaș de închinareconstruit de mai bine de două veacuriși jumătate și în care de-a lungul tim-pului au slujit mai mul`i ierarhi ară-deni.Cuvântul Ierarhului: DuminicaSfinQilor Români – roadele misiuniiSfântului Apostol Andrei în poporulnostru„În Duminica a 2-a după Rusalii,Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a rânduit să prăznuim pe to`iSfinQii români ma canonizare (tre-cerea unor persoane în rândulsfinQilor) în Biserica noastră a avutloc în anul 1950, iar în anul 1992 aufost de asemenea canoniza`i al`i sfin`ipe care poporul român dreptcredin-cios i-a cinstit. Această lucrare sfân-tă a Bisericii, de recunoaștere asfin`eniei unor persoane a continuatpână astăzi. Așadar, observăm că ros-tul pogorârii Sfântului Duh în lumeeste constituirea Bisericii și sfin`ireaoamenilor, pentru că „Minunat este

Dumnezeu întru SfinQii Săi” (Psalmul67,36).În fiecare zi sărbătorim câ`ivasfin`i, așa după cum vedem în calen-dar și în cartea de cult numită Minei.La Sfânta Liturghie îi pomenim peto`i sfin`ii grupa`i în cete diferite deîngeri și oameni: proroci, apostoli,ierarhi, mucenici, cuvioși ș.a.În Duminica Tuturor SfinQilorcinstim pe to`i sfin`ii cunoscu`i șinecunoscu`i, iar în DuminicaSfin`ilor Români, pomenim pe sfin`iidin neamul nostru românesc într-o

tainică legătură între sfin`ii româniștiu`i și neștiu`i.Sfânta Evanghelie a acesteiduminici (Matei 4, 18-23), ne prez-intă chemarea la apostolat a uceni-cilor Mântuitorului nostru Iisus Hris-tos. El cheamă la apostolat un gruprestrâns de ucenici (doisprezece) carevor forma nucleul conducător al Bis-ericii Sale, ca apoi la rândul lor sămeargă în lume să mărturiseascăcuvântul Evangheliei și să boteze.Astfel, Biserica se întemeiază pe Per-soana, învă`ătura și lucrarea Domnu-lui Iisus Hristos și pe legătura vie aoamenilor cu El prin Duhul Sfânt.Biserica trăiește din harul Dom-nului Iisus Hristos prin care se aratădragostea lui Dumnezeu-Tatăl șiîmpărtășirea Duhului Sfânt, și nu dinputerea oamenilor.Domnul Hristos nu le promiteucenicilor nici bani, nici ranguri, nicivia`ă ușoară și comodă, ci doar lespune: „VeniQi după Mine și vă voiface pescari de oameni”. Ucenicii L-au ascultat pe Domnul Hristos fără apune condi`ii, fără să negocieze, fărăîntrebări și calcule, ci au lăsat toate șiau urmat Lui. Ei au răspuns imediat,pentru că îi chema Însuși Dumnezeu,Cel care a creat universul, Cel ce acreat pe om la începutul lumii și îicheamă pe to`i oamenii la via`aveșnică în Împără`ia Sa.Mântuitorul Iisus Hristos are înSine cuvintele vie`ii veșnice, de aceeaApostolul Petru într-un context încare unii dintre ascultătorii Domnu-lui au plecat, ei fiind întreba`i, „NuvreQi și voi să plecaQi?”, el a răspuns:„Doamne, la cine ne vom duce? Tuai cuvintele vieQii celei veșnice.”(Ioan 6,68).Vestirea Împără`iei cerurilor decătre Domnul Hristos este înso`ită defapte minunate, de vindecări de boliși de eliberarea de duhuri rele. Fiullui Dumnezeu ne îndeamnă și pe noisă schimbăm felul de a fi, modul dea gândi, de a trăi și a făptui, deoareceDumnezeu este aproape de oameni șilucrează prin ei.Ucenicii, la chemarea Mântu-itorului Hristos, „au lăsat mrejele și
au mers după El”. Adică ei au plecatcu Domnul Hristos, lucrând cu El,trăind alături de El, mâncând,înfometând și însetând împreună,bucurându-se și întristându-se cu El.Iisus Hristos devine cu adevăratDomnul vie`ii lor.Așa în`elegem cum și Sfin`iiromâni, urmași ai Sfântului ApostolAndrei, au sfin`it glia neamuluiromânesc, din care au înflorit prinharul lui Dumnezeu, crinii Bisericii.Este o bucurie și nădejdeduhovnicească pentru noi, cei deastăzi, să avem rugători înainteatronului Preasfintei Treimi sfin`i dinneamul nostru românesc: sfin`i mar-tiri, sfin`i cuvioși, sfin`i mărturisitori,sfin`i ierarhi, sfin`i voievozi ș.a. Însă

și noi să fim rugători, harnici șidemni fa`ă de via`a și jertfelnicia lor.Să mul`umim lui Dumnezeu pentrusfinQii neamului românesc. Bisericanoastră este o Biserică a sfinQilor, iardacă îi iubim pe sfinQi, să-i imităm șisă le urmăm pilda vieQii, spune Sfân-tul Ioan Gură de Aur.”, a spus Preas-fin`itul Părinte Emilian Crișanul.4 iulie 2021, Parohia Șimand,Duminica Sfin`ilor Români, SfântaLiturghie Arhierească, sfin`irea Par-aclisului de vară și a Capelei mortu-are, împreună-rugăciune și binefăcă-toare plimbare printre și cu sfin`iicare împodobesc calendarul ortodox.„Astăzi în parohia istoricăȘimand (Arad) am sfin`it Paraclisulde vară închinat Sf. Ierarh Leontiede la Rădău`i și Sf. ArhangheliMihail și Gavriil. Iar ca o grijă fa`ă decei pleca`i la via`a veșnică, în acest„An comemorativ al celor adormiQiîn Domnul; valoarea liturgică și cul-turală a cimitirelor”, am sfin`it nouaCapelă mortuară a cimitirului dinParohia Șimand. Felicităm pe to`iostenitorii care au ctitorit acestecapele bisericești.”, a mai spus Preas-fin`itul Părinte Emilian Crișanul.Și n-am putea să nu amintim curecunoștin`ă emo`ionanta întâlnire cuistoria anului 1919, în fa`a mormân-tului preo`ilor martiri din Șimand,Cornel Popescu (33 de ani) şi CornelLeucuţa (30 de ani), uciși în urmă cu102 ani, în Vinerea Mare, de bandelede revolu`ionari maghiari. Iar docu-mentele Bibliotecii Jude`ene vorbescdespre schingiuiri cumplite, legareaunei pietre de moară de trupuri șiaruncarea în Canalul Morilor, însăcu toate acestea, chiar cu o ultimărăbufnire, părintele Cornel Popescu astrigat „Trăiască România mare”.Ne-am întâlnit cu istoria și ne-ambucurat, cum ne bucurăm de fiecaredată când îl întâlnim prin lucrărilesale în bisericile arădene, de reîntâl-nirea cu sculptorul Ioan Tolan, care arealizat monumentul celor doi preo`imartiri și de la cărui plecare la celeveșnice se vor împlini mar`i, 6 iulie,șase ani. (sursa: glasulcetatii.ro)
Piatra de temelie pentru

prima biserică ortodoxă din
SânpaulComunitatea din Sânpaul, jude`ulArad, a trăit astăzi un evenimentistoric prin sfin`irea pietrei de temeliepentru prima biserică ortodoxă dinacest sat.Aduna`i în număr impresionant,credincioșii din Sânpaul, au ieșit laceas de seară în întâmpinarea Preas-fin`itului Părinte Emilian Crișanulcare, împreună cu un bogat sobor depreo`i și diaconi, a săvârșit slujba desfin`ire a pietrei de temelie pentru onouă poartă cerului (Facere 28, 17)deschisă în Arhiepiscopia Aradului,dar prima într-o comunitate în careera mai mult decât necesară.Acolo unde omul își dorește șise și străduiește, Dumnezeu binecu-vântează și rânduiește. Buna rân-duială și conlucrare dintre PărinteleIchim Mihai Adrian, instalat preotîn Sânpaul în urmă cu aproape unan, și domnul primar Sandu Cristianau făcut ca lucrurile să înceapă săcurgă firesc spre plinirea acestemari nevoi a comunită`ii ortodoxedin Sânpaul, de a avea un lăcaș deînchinare. Iar ca dovadă a frumoa-sei conlucrări dintre un preot orto-dox și un primar catolic stau to`ipașii parcurși până la plinirea eveni-mentului din această seară și vorsta, cu siguran`ă, și cei ce vor urmapână ne vom face martori aitârnosirii noii biserici.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6„Nădăjduim ca lucrarea deastăzi, de sfinQire a pietrei de temelie,să fie un început foarte bun care săducă la edificarea bisericii cât maigrabnic. Să vă rugaQi împreună cunoi ca harul lui Dumnezeu să binecu-vânteze și locul acesta, pe părinteleparoh, pe domnul primar, pe con-structorul care va ridica biserica, șipe toQi ctitorii care vor dori să se ală-ture la înălQarea ei, ca dar al dum-neavoastră, al nostru, pentru Dum-nezeu.Cu harul lui Dumnezeu am plin-it astăzi această lucrare de începutcare se face la orice biserică ce seînalQă în lumea creștin-ortodoxă, lafel cum cu binecuvântare începemorice zi și orice lucru al nostru. Nicinu se putea mai frumos decât o bis-erică închinată SfinQilor Români,căreia să îi punem bun început închiar ziua de prăznuire a lor, a tutur-or SfinQilor Români cunoscuQi saunecunoscuQi. Ne bucurăm că în Paro-hia Sânpaul în sfârșit s-a pus temeliaunei biserici ortodoxe. Este unmoment de bucurie, de nădejde și decredinQă că lucrarea începută va fidusă la bun sfârșit, iar dumneavoas-tră să vă puteQi simQi ca în Casa luiDumnezeu. Vă felicit, Dumnezeu săvă dăruiască putere și sănătate șisper să plecaQi de aici cu amintireaunui moment foarte important, uneveniment sfânt, din viaQa comunităQiidumneavoastră. Fie ca aceastăduminică de 4 iulie, DuminicaSfinQilor Români să ne înveșniceascăși pe noi în ÎmpărăQia lui Dum-nezeu”, a spus Preasfin`itul PărinteEmilian Crișanul credincioșilor detoate vârstele prezen`i la aceastăsfin`ire.”Cu vrerea Tatălui, cu ajutorulFiului și împreună-lucrare a Sfântu-lui Duh”, cu binecuvântarea Ier-arhilor arădeni, strădania Părinteluiparoh, a domnului primar, dărniciactitorilor și rugăciunile credincioșilor,comunitatea din Sânpaul va avea însfârșit lăcaș de închinare. (sursa:glasulcetatii.ro)
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Examen de licen2ă la 
Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din AradÎn zilele de 30 iunie și 1 iulie2021 s-a desfășurat examenul delicen`ă la Facultatea de TeologieOrtodoxă ”Ilarion V. Felea”, dincadrul Universită`ii ”Aurel Vlaicu”din Arad.La această sesiune s-au înscriscandida`i din promo`ia curentă și dinpromo`ia anterioară. Aceștia ausus`inut două probe orale, una la dis-ciplina Teologie Dogmatică și oprobă de specialitate. Apoi, fiecarecandidat și-a prezentat lucrarea delicen`ă, de fa`ă fiind și Înaltpreas-fin`itul Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului.În cuvântul său, de la depunereajurământului, părintele decan, prof.dr. Cristinel Ioja, a mul`umit atâtÎnaltpreasfin`iei Sale pentru prezen`ala acest eveniment important dinvia`a Facultă`ii de Teologie din Arad,cât și absolven`ilor pentru întreg efor-tul depus în desăvârșirea formării lorteologice, fiindu-le astfel deschisăcalea spre continuarea cercetării, prinstudiile de master. Sfin`ia sa a sub-liniat apoi câteva responsabilită`i cele revin absolven`ilor de Teologie:„prin voi, Biserica Ortodoxă își vacontinua lucrarea misionară, devestire a adevărului Evangheliei lui

Hristos, într-un ev plin de provocări.Astfel că, lumea aceasta așteaptă dela noi, o mărturie vie, prin cuvânt,prin slujirea liturgică, prin activitateasocial-filantropică și mai ales printr-o vie`uire curată și asumată, în duhulScripturii și al Părin`ilor. Profesoriiacestei venerabile institu`ii acade-mice, ce va serba anul viitor 200 deani de la fondare, au semănat înmin`ile și inimile dumneavoastră val-orile perene ale Teologiei Bisericii,iar acestea vă vor călăuzi în drumulvostru viitor, care vi-l dorim a fi unulplin de împliniri, spre slava lui Dum-nezeu și cinstea acestei școli”.Înaltpreasfin`itul ArhiepiscopTimotei a felicitat cadrele didacticeale facultă`ii arădene și pe absolven`iiei pentru frumoasele rezultateleob`inute pe parcursul anilor de studiiuniversitare precum și la acest exa-men de licen`ă, acestea făcând dova-da unei bune instruiri. Ele vor con-stitui baza de pornire pentruimplicarea responsabilă în slujireaBisericii lui Hristos, fie de la altar, fiede la catedra școlii, prin ora dereligie, și nu numai.Examenul s-a încheiat cudepunerea jurământului, în confor-mitate cu hotărârile Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române. (Pr.Filip Albu)
Examen de Diserta2ie 

la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din AradAbsolven`ii programelor de studiiteologice masterale: PastoraQie șiviaQă liturgică, respectiv Doctrină șicultură creștină, din cadrul Facultă`iide Teologie Ortodoxă ”Ilarion V.Felea” a Universită`ii ”Aurel Vlaicu”din Arad, au sus`inut examenul dediserta`ie, în ziua de luni 2 iulie2021.Conform metodologiei specifice,candida`ii si-au prezentat lucrările dediserta`ie, elaborate sub îndrumareacoordonatorului ales. După aceasta,candida`ii au depus jurământul.Apoi, președintele comisiei ști-in`ifice, pr. prof. dr. Cristinel Ioja, adat citire catalogului care reflectărezultatele ob`inute în urma exam-inării. Acesta a apreciat calitatealucrărilor prezentate, atât din punctde vedere formal, cât și din punctulde vedere al con`inutului teologic,ceea ce demonstrează dobândireacompeten`elor de cercetare de cătreabsolven`i, acestea putând fi val-orificate prin continuarea studiilor la

programele doctorale pe care le oferăFacultatea de Teologie din Arad.Această venerabilă institu`ie acade-mică oferă o înaltă pregătire teolog-ică la nivel de licen`ă, master și doc-torat. (Pr. Filip Albu)
Școală de vară în Parohia

SăvârșinÎn perioada iulie-septembrie 2021biserica ortodoxă din Săvârșin des-fășoară activitatea ”Școlii de Vară”pentru copii și tineri care vor partic-

ipa la cursuri de Dans popular – cuinstuctorul coregraf Claudiu Gabarăși ajutat de domnișoara LoredanaGabără, cursuri de Hande made, cudoamna Elena Dragalina, unde vorconfec`iona obiecte și lucruri dinmateriale de hârtie, săpun, a`ă etc șicursul de Teatru și oratorie cu actri`aGeorgiana Popan. La activită`i par-ticipă peste 60 de copii și tineri.Cu ajutorul lui Dumnezeu și aSfin`ilor Arhangheli, ocrotitoriicomunită`ii noastre, copiii și tineriicare vor participa la activită`i se vorbucura de un cadru magic, vor dansa,vor cânta și recrea iar timp de câtevaore pe săptămână vor uita de ”tehni-ca modernă” , lăsând loc copilăriei șibucuriei de a fi împreună.La finalul activită`ilor, se va orga-niza un spectacol în aer liber undedansatorii vor prezenta un programde dansuri populare, cei de la actorieo piesa de teatru iar obiectele real-izate din micile mânu`e vor fi expuseși vândute. (Pr. Călin Mădăluţă)
Activitate culturală în Parohia

Arad-Grădiște IIJoi, 8 iulie 2021, între orele18.00-20.00, pe platoul din fa`a bis-ericii Parohiei Arad-Grădiște II, aavut loc o activitate culturală dedicatăcopiilor afla`i în vacan`ă, din parohieși nu numai.Activitatea a început cu jocuriinteractive, urmată de piesa de teatru„Motanul ÎncălQat” sus`inută deTrupa de teatru „Piticot” din Arad șia continuat cu ateliere de crea`ie undecei prezen`i, circa 80 de copii s-audelectat în prezen`a părin`ilor și orga-nizatorilor. Spectacolul a fost real-izat în cadrul Proiectului „Grădinăcu artă”, finan`at de Centrul Munic-ipal de Cultură Arad cu sprijinulParohiei Arad-Grădiște II.

Mul`umim celor implica`iPrimăriei Municipiului Arad, Cen-trului Municipal de Cultură Arad,Trupei de teatru „Piticot” și ParohieiArad-Grădiște II. (Pr. Dr. VasileCucu)
Instalare de preot paroh în

IlteuLa ceas de seară în Duminica atreia după Pogorârea Duhului Sfânt,Parohia Ilteu cu filia Seliște dincadrul Protopopiatului Lipova a

îmbrăcat haine de sărbătoare prininstalarea noului preot paroh în per-soana părintelui Valentin Viliga decătre Preonoratul Părinte Nelu Mer-cea, protopop de Lipova.Părintele Ionel Bălănescu aprezentat un bogat raport de activitatedin cei 33 ani petrecu`i în aceastăparohie, iar părintele protopop a evi-den`iat faptul că părintele Ionel Bălă-nescu a ajuns preot la Ilteu la vârstade 33 de ani asemenea vârstei nouluipreot instalat.Părintele Valentin Viliga a adusun cuvânt de mul`umire lui Dum-nezeu pentru purtarea Sa de grijă,Înaltpreasfin`itului Părinte Dr. Tim-otei Seviciu al Aradului pentruîncrederea acordată, familiei pentrusprijin, preotului pensionar pentrustrădanie și celor prezen`i pentruosteneală. Părintele venind cu gândulși dorin`a la începutul slujirii pre-o`ești asemenea Mântuitorului nostruIisus Hristos : ,,După cum şi FiulOmului n-a venit să I se slujească, cica să slujească El…” (Matei cap. XX, vers. 28). (Pr. Ştefan Dimitriu)
Hramul celei mai vechi

biserici din Municipiul AradLuni, 12 iulie 2021, credincioșiiortodocși din Parohia OrtodoxăSârbă Arad-Centru, Municipiul Arad,și-au sărbătorit ocrotitorii spirituali,pe Sfin`ii Apostoli Petru și Pavel.Sfânta Liturghie a fost săvârșităde un sobor de preo`i și diaconi, dupăcare s-a făcut o procesiune în jurulbisericii.În după-amiaza zilei, în bisericacu hramul Sfin`ii Apostoli Petru șiPavel s-a săvârșit slujba Vecerniei decătre un sobor de preo`i, din care afăcut parte și Părintele Protos. Dr.Iustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului. Cuvântulde învă`ătură a fost `inut de preotulsârb Dina Ciocov.La finalul slujbei a avut loc tăiereacolacului, potrivit tradi`iei sârbești.La sfânta slujbă a participat șidomnul Vladan Tadici, consul gen-eral al Republicii Serbia la Timișoaraprecum și reprezentan`i ai PrimărieiMunicipiului Arad.La final, Părintele paroh OgneanPlavsici, protopop ortodox sârb deArad, le-a mul`umit tuturor preo`ilorși credincioșilor prezen`i la sărbă-toarea parohiei. ***Biserica Ortodoxă Sârbă cu hra-mul SfinQilor Apostoli Petru și Pavel,este cel mai vechi edificiu din Municip-iul Arad, și totodată cea mai vechebiserică, fiind ridicată între 1698-1702de către Jovan Popović Tekelija (IovanPopovici Techelia), pentru familiilegrănicerilor sârbi (conform docu-mentelor 300 pedestraşi şi 200călăreţi) stabiliţi aici împreună cufamiliile lor. Între 1790-1822, clădi-rea este mărită de către strănepotulctitorului Sava Tekelija (1761-1842)și primește actuala înfăQișare.Lucrările au fost executate cu meșteri

din Rusia, și au constat însupraînălQarea turnului, cu aproxima-tiv 4 metri, adăugând o turlă în stilrococo, poleirea globului și a cruciidin vârful turnului. Pentru terminareaedificiului și-au adus aportul unnumăr însemnat de artiști ai vremii.Astfel, iconostasul iniQial a fost pictat,în 1772, de renumitul pictor arădeanStefan Tenecki (Ştefan Teneţchi), fiindînsă îndepărtat în anii şaizeci ai sec-olului al XIX-lea și vândut bisericiidin Fiscut (păstrat până în zilele noas-tre). Noul iconostas a fost sculptat deMihajlo Janić (Mihailo Ianici) şi pic-tat de Nikola Alexić (Nicola Alexici).Tot el a pictat şi frescele pe suprafaţabolţilor. Stranele bisericii au fost dec-orate de Stevan Alexić (Ştefan Alexici)care, în perioada 1902-1903, restau-rează pictura interioară a bisericii.Cea mai recentă restaurare a avut locîn perioada 2002-2008.În jurul bisericii a existat un cim-itir care ulterior a fost desfiinţat, iarcele mai însemnate pietre funerareau fost zidite în pereţii clădirii,respectiv în jurul acestuia. Tot aici seaflă zidită și piatra funerară a luiSava Arsić (Sava Arsici), fost primaral Aradului. În cripta din naosul bis-ericii este înmormântat marele pro-tector al comunităţii sârbeşti SavaTekelija, primul doctor în drept deetnie sârbă, fondator al ,,Matica srp-ska”, filantropist, om politic, nobilşi comerciant de origine arădeană şiînaintaşii săi pe linie masculină, iarfemeile din familia Tekelija suntînmormântate în pronaos. (Diac.Zoran Mutavschi)
Proiectul educa2ional

,,Și tu ai dreptul să zâmbești!”,
în Parohia PrunișorÎn data de 24.07.2021, ParohiaPrunișor a găzduit un eveniment cutotul special, în care copiii și tineriidin mai multe localită`i s-au întâlnitîntr-un cadru în care zâmbetul, bucu-ria și ajutorul reciproc au fostpunctele forte.Astfel că printr-un parteneriatîntre Arhiepiscopia Aradului șiInspectoratul Jude`ean Arad, s-auputut derula aceste activită`i la careau participat un număr de 50 de copiiși tineri.Proiectul acesta se numește Și tuai dreptul să zâmbești, care este unulinedit, deoarece reunește copii șitineri tipici și atipici, și totodată prinactivită`i specifice se pot crea legăturide prietenie extraordinare.Prin dragostea și jertfa doamneiMilencovici Svetlana Zagorka,inspector pentru învă`ământul spe-cial și special integrat, și în acelașitimp datorită implicării doamnelorprofesoare de specialitate și a volun-tarilor, întâlnirea a fost cu adevărat unsucces, atât din perspectivă edu-ca`ională, cât și duhovnicească.În vederea organizării acestuieveniment au participat bunii credin-cioși ai comunită`ii din localitateaPrunișor, împreună cu tinerii Grupu-lui Catehetic „Sfântul Stelian” dinaceiași localitate.Consider că această ac`iune și-aatins scopul, având un impact majorpentru copiii și tinerii din zona de peValea Crișului Alb. (Pr. Florin IoanAvram)

Activitate social-filantropică în
Parohia ZăbraniLuna iulie, o lună cu bucurii pen-tru persoanele nevoiașe din ParohiaZăbrani. La fel ca în fiecare an amreușit și în 2021 să aplicăm progra-mul ”Masa Bucuriei”, ajungând încasele credincioșilor din parohie cubucate primite-n dar.Continuare în pagina 8
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Joi 01 iulie – a prezidatexamenul de licen`ă la Facultatea deTeologie Ortodoxă ”Ilarion V.Felea”, din cadrul Universită`ii”Aurel Vlaicu” din Arad. Examenuls-a încheiat cu depunerea jurămân-tului, în conformitate cu hotărârileSfântului Sinod al Bisericii Ortodo-xe Române.Vineri, 02 iulie – A primit învizită pe Preasfin`itul Părinte Sofro-nie, Episcopul Oradiei. A participatla Sfânta Liturghie cu ocazia hra-mului Mănăstirii Arad-Gai, rostindun cuvânt de învă`ătură despreSărbătorile Maicii Domnului, cureferire la Veșmântul Maicii Dom-nului care îmbracă duhovnicește peto`i cei ce alcătuiesc Biserica și ocinstesc pe Fecioara Maria.Sâmbătă, 03 iulie – A  slujitSlujba Vecerniei cu Litie de hram laSchitul Tămand, predica fiind pusăsub titlu „Veșmântul sfinQeniei”. Duminică, 04 iulie – A săvârșitSfânta Liturghie la Schitul monahaldin staţiunea Moneasa, Protopopia-tul Sebiş, cu prilejul hramului aces-tui sfânt lăcaș, predica fiind pusăsub titlul „Următori ai Apostolilor”(cf. Rom.2; 2 Cor.5,6 și 10; Mt.4,5,10).Joi, 08 iulie – a săvârșit SfântaLiturghie la Catedrala istorică, hiro-tonind întru diacon pe tânărul teologBogdan Noghiu pe seama Paracli-sului eparhial „Sfânta Cuvioasă

Paraschiva” din incinta SpitaluluiClinic Jude`ean de Urgen`ă Arad.Duminică, 11 iulie – A binecu-vântat lucrările efectuate la biserica

și casa parohială de la ParohiaArăneag, Protopopiatul Ineu, dupăcare a săvârșit Sfânta Liturghiearhierească, predica fiind pusă sub

titlu ,,Îngrijire împotriva îngrijor-ării” (cf. Rom. 5; Mt. 6). La finalulSfintei Liturghii, Chiriarhul arădeana înmânat părintelui paroh Alin Pin-gică un Hrisov de apreciere pentrutoate realizările frumoase din paro-hie. A vizitat Parohia Drau`, răspun-zând invita`iei părintelui parohTudor Robert, unde a apreciat înmod deosebit lucrările de renovarecare se desfășoară la casa parohialăși a dat îndrumările cuvenite. Îndupă amiaza zilei, Chiriarhularădean, a binecuvântat lucrărileefectuate la biserica cu hramul„Pogorârea Duhului Sfânt” din FiliaHodiș, Parohia Iercoșeni, Protopo-piatul Ineu. A oficiat slujba Vecer-niei și a sfin`it  Monumentul eroilorneamului și ai satului Hodiș căzu`iîn cele Două Războaie Mondiale,după care în biserica satului a fostsfin`it iconostasul și celelalte lucrăriefectuate până în prezent. La finalulslujbei Pc. Părinte paroh Iulian-Valerian Voicu, a fost hirotesit întrusachelar, ca răsplată a ostenelilordepuse în cei 7 ani, de când păsto-rește această parohie.Duminică, 18 iulie – A binecu-vântat lucrările efectuate la bisericacu hramul „Sfânta Cuvioasă Paras-cheva” de la Parohia Ostrov, Proto-popiatul Lipova. După slujba de sfi-n`ire a săvârșit Sfânta Liturghiearhierească predica având ca titlu,,Stâncă pe marea vieQii” (cf. Rom.

6; Mt. 8). La finalul Sfintei Litur-ghii, Chiriarhul arădean a oferitpărintelui paroh Fabius Trif pentruactivitatea pastoral-misionară des-făşurată în mijlocul credincioşilorpe care îi păstoreşte distinc`ia deiconom. În după amiaza zilei, Chi-riarhul arădean, a binecuvântatlucrările efectuate la casa parohialăde la Parohia Dorgoș, ProtopopiatulLipova. A oficiat slujba Vecerniei,cuvântul de învă`ătură fiind pus subtitlul „Apropiere semnificativă” (cf.Rom. 6; Mt. 8). La finalul slujbeiPc. Părinte paroh Gra`ian GheorgheCiuciuc, a fost hirotesit întru sache-lar, ca răsplată a ostenelilor depuseîn această parohie.MarLi-Joi, 20-22 iunie – Aparticipat la Ședin`a de lucru aSfântului Sinod care a avut loc laPalatul Patriarhal.Duminică, 25 iulie – A săvârșitSfânta Liturghie arhierească la Paro-hia Arad-Gădiște II, ProtopopiatulArad, predica fiind pusă sub titlul„Îndepărtarea răului” (cf. Rom.10;Mt. 8).Miercuri, 29 iunie – Aparticipat la manifestările religioaseşi militare organizate cu prilejulsărbătoririi Zilei Imnului Naţionalal României, la Arad, săvârșind sluj-ba rânduită pentru Ziua ImnuluiNaţional, și rostind un cuvânt festiv. Pr. Dr. Vasile Cucu –Secretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinLitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Iulie 2021

Urmare din pagina 7Programul social-filantropic,,Masa Bucuriei” este un proiect ini`i-at de Patriarhia Română în colabo-rare cu SC. Selgros Cash & Cary.SRL. Prin acesta, an de an , se des-fășoară ample ac`iuni caritabile, carepun speran`ă pe mesele familiilordefavorizate și care pun împreunăoameni credincioși ce își arată iubireafa`ă de aproapele ajutând la dis-tribuirea pachetelor cu produse ali-mentare.Prin efortul comun al celor impli-ca`i, pachetele cu alimente au ajuns șila bătrânii singuri, la oameniinevoiași și la persoanele cu dizabili-tită`i din Parohia Ortodoxă Zăbrani.Bătrânii care au înfruntat greută`ilevie`ii și au ajuns să fie uita`i de vreme,de familiile lor și de ceilal`i din comu-nitate, sunt oameni ce își parcurg dru-mul vie`ii, `inând piept durerilor șisuferin`elor. Acești oameni, la fel caoricare, trebuie respecta`i, ajuta`i,

mângâia`i, mai ales acum, când pare căvia`a lor e cu atât mai grea cu cât aniile apasă umerii.Asta ne-am dorit și noi atunci cândcu smerenie ne-am așezat la vorbe cuei pentru câteva clipe și le-am datpachetele alimentare. Atât ei cât și denoi, cei care am încercat să facem voiavoia lui Dumnezeu, să ne arătămdragostea și respectul, am trăit emo`iiputernice. Lacrimile din ochii aceștorbătrâni necăji`i au surprins bucuria șigratitudinea lor. Noi am încercat să nepăstrăm zâmbetele, să nu le spunem degreută`ile noastre, ci să-i ascultăm, săle fim aproape pentru câteva momente,și să-i facem să se simtă proteja`i, exactca într-o familie. După minutele derăgaz din fiecare gospodărie ne-amcontinuat drumul la următoarea casă,de fiecare dată mai boga`i spiritual, cusufletele încărcate de bucurie și altetrăiri ce ar putea să umple paginilemultor căr`i, trăiri prea greu de descrisîn câteva cuvinte.

A-i ajuta pe acești oameni care aumai multe greută`i decât fericiri estecreștinește. A ne aminti mereu să ledăm o mână de ajutor, să le spunemo vorbă bună, să-i ascultăm și să fimacolo atunci când putem, sunt faptebune, prin care putem să ne arătămdragostea și înfăptuim voia lui Dum-nezeu. (Preot Gheorghe Pop)
Examenul de admitere 

la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din AradÎn urma sesiunii de înscriere, în ziuade 26 Iulie 2021, cu binecuvântareaÎnaltpreasfin`itului Părinte Arhiepiscopdr. Timotei Seviciu, a avut loc primasesiune de admitere la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” aUniversită`ii ,,Aurel Vlaicu” din Arad,de fa`ă fiind și Preacuviosul Părinte dr.Iustin Popovici, consilierul cultural alcentrului eparhial.Conform metodologiei deadmitere, candida`ii au fost evalua`i,de comisiile stabilite, la probele demuzică, dic`ie și la interviul moti-va`ional, fiindu-le testate cunoștin`eleteologice, pe baza programei stabilitede Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române.La final, părintele decan CristinelIoja a adresat un scurt cuvânt noilorstuden`i, mul`umind lui Dumnezeupentru purtarea Sa de grijă. Cuvintede mul`umire le-au fost adresate șicandida`ilor admiși, pentru încred-erea acordată acestei institu`ii acade-mice și teologice, invitându-i săasume conștiincios o bună rela`ie deconlucrare în cercetarea teologică

viitoare, pentru a onora atât istoriabicentenară cât și prezentul viu șiactiv al venerabilei Făcultă`i deTeologie arădene. (Pr. Filip Albu)
Ziua Imnului – marcată la

AradZiua Imnului Na`ional al Românieia fost sărbătorită joi, la Arad, printr-oceremonie desfășurată pe platoul dinfa`a Palatului Administrativ, înprezen`a Prefectului Jude`ului, TothCsaba, subprefectului Vasile Cătană,vicepreședintelui CJA Ionel Bulbuc șia altor oficialită`i arădene.Au mai participat cadre militaredin Garnizoana și Batalionul Arad șireprezentan`i ale cadrelor militare înrezervă și retragere. Rugăciunea debinecuvântare a fost oficiată de Înalt-preasfin`itul Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscop al Aradului,alături de un sobor de preo`i.Ziua Imnului Naţional alRomâniei a fost instituită în anul1998, prin Legea nr. 99/1998, careprevede că această zi va fi marcată de

către autorităţile publice şi de cătrecelelalte instituţii ale statului, prinorganizarea unor programe şi mani-festări cultural-educative cu caracterevocator şi ştiinţific, în spiritultradiţiilor poporului român, precumşi prin ceremonii militare specifice,organizate în cadrul unităţilor Min-isterului Apărării Naţionale şi aleMinisterului de Interne.
CERCURI MISIONARE

În luna Iulie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Arad: Grăniceri;Șimand- Protopopiatul Ineu: Nadăș;Șiad- Protopopiatul Lipova: Bata;- Protopopiatul Sebiş: BonQești;Lazuri; Păiușeni; Poiana(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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