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La începutul noului an universi-tar 2021-2022, adresăm un mesaj debinecuvântare tuturor studenWilor şiprofesorilor din învăWământul univer-sitar și postuniversitar, dorindu-lemult ajutor de la Dumnezeu în activ-itatea de studiere, cercetare și apro-fundare a valorilor ştiinţifice, edu-caWionale, spirituale, culturale șipractice.Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a declarat anul 2021ca An omagial al pastoraţieiromânilor din afara României, dorindsă evidenWieze importanWa cultivăriiidentităWii şi a comuniunii româneștiortodoxe.Tinerii ortodocși români de pre-tutindeni, mărturisitori ai credinWei,prin cuvânt și faptă, iubitori de rugă-ciune și de acţiune, sunt misionari aiBisericii în societatea de azi,reprezentând nu doar viitorul, ci șiprezentul activ și creativ al Bisericii.De aceea, Biserica îi cheamă pe toWitinerii să fie căutători, primitori șimărturisitori ai iubirii lui Hristos pen-tru toWi oamenii.În acest sens, Hristos Domnuleste pentru tineri izvorul iubiriieterne, al prieteniei sincere și al păciisufletești. El este izvor de viaMă,lumină și speranMă pentru toMioamenii. Cei care L-au iubit și L-au

urmat pe Domnul Iisus Hristos cumultă fidelitate, încă din tinereMe, suntsfinMii Bisericii, chipuri luminoase deiubire sinceră, smerită și milostivă,învăMători și rugători pentru toMioamenii.Biserica Ortodoxă Românăîncearcă să răspundă nevoilor de for-mare a tinerilor prin programe care se

desfășoară atât în Wară, cât și înstrăinătate, adaptate fiecărei comu-nităWi, cum ar fi: Întâlnirile tinerilorortodocși din toată lumea, activ-ităWile AsociaMiei StudenMilor Creştin-Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.), Pro-gramul NaWional Catehetic „Hristosîmpărtășit copiilor”, Proiectul edu-caWional „Alege Şcoala!”, tabere de

tineret, pelerinaje pentru elevi și stu-denWi, burse de studiu și multeproiecte social-filantropice, dez-voltate de centrele eparhiale, de pro-topopiate, de parohii și de unelemănăstiri.Prin toate acestea, cultivămîncrederea în sine și în semeni,respectul și iubirea faWă de oameni și

de natură – creaWia lui Dumnezeu,consolidăm viaWa de comuniune atinerilor, solidaritatea creștină, pri-etenia, respectul faWă de Biserică și deNeam, precum și dialogul cu altepopoare.Este necesar ca lucrarea spiritu-ală şi educaţională de îndrumare şide susWinere a tinerilor să fie luminatăde convingerea că toţi copiii şi tiner-ii poporului sunt o binecuvântare alui Dumnezeu pentru Familie, Biser-ică şi Societate.Cu prilejul începutului noului anuniversitar 2021-2022, îi felicităm petoWi tinerii români care au obWinutrezultate bune la studii în anii prece-denWi atât în Wară, cât și peste hotareleei. Ne rugăm Milostivului Dum-nezeu, Izvorul Iubirii și al ÎnWelepciu-nii, să-i binecuvinteze pe toWi stu-denWii, profesorii și părinWii, întru mulWiși buni ani!Cu multă preWuire și părinteștibinecuvântări, † DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*Mesajul Preafericitului PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, la început de an universitar2021-2022

Binecuvântare la început de an universitar*

În Biserica Ortodoxă pomenireacelor adormiWi în Domnul prin rându-ieli liturgice și rugăciuni particulareeste foarte importantă, având încredi-nWarea că Dumnezeu nu este doarDreptul Judecător, ci și DumnezeulCel Atotmilostiv.Ne rugăm pentru cei care au trecutdin viaWa aceasta pământească, deoare-ce îi considerăm adormiţi şi nu morti,lucru care ne face să putem fi în comu-niune cu ei prin Hristos, în Biserică:„Pentru că într-un Duh ne-am botezatnoi toţi, ca să fim un singur trup, fieiudei, fie elini, fie robi, fie liberi, şi toţila un Duh ne-am adăpat.” ( I Corinteni12, 13). Moartea trupească nu-i des-parte însă pe creștini de Hristos. Chiarși după moarte, ei rămân uniWi cu Hris-tos, ca membre vii ale Bisericii, careeste Trupul Său, iar prin Hristos ei con-tinuă să rămână în strânsă legatură șicomuniune cu membrii cei vii ai Bise-ricii: „Căci sunt încredinWat că nicimoartea, nici viaWa, nici îngerii, nici stă-pânirile, nici cele de acum, nici cele cevor fi, nici puterile, nici înălWimile, niciadâncul și nici o altă făptură nu va puteasă ne despartă pe noi de dragostea luiDumnezeu, cea întru Hristos Iisus,Domnul nostru” (Romani 8, 38-39).Ca Trup al lui Hristos, Bisericaare datoria să se îngrijească și să seroage pentru toWi fiii și fiicele sale careau murit întru nădejdea învierii și avieWii celei veșnice.Noi nu putem ști care dintre morWivor fi iertaWi și mântuiWi, dar avemdatoria să ne rugăm neîncetat pentru

toWi, cu nădejdea că Dumnezeu ne vaasculta rugăciunile și-i va scăpa defocul cel veșnic al iadului.Cultul celor adormiWi în Domnulare la temelie numeroase temeiuriscripturistice, patristice și liturgice.
Temeiuri scripturisticepentru cultul celor adormiQi

În Vechiul TestamentPoporul evreu a avut mereu grijăde cei adormiWi ai lor, prin pomenireacu respect a numelor celor adormiWi,prin rugăciunile şi jertfele aduse pen-tru ei în diferite împrejurări. Astfel, îlvedem pe regele David şi pe poporulcare era cu el, că „au plâns şi s-autânguit, şi au postit până seara dupăSaul şi după Ionatan, după poporulDomnului şi după casa lui Israel,care căzuse de sabie” (II Regi 1, 12).Profetul Ieremia porunceşte ca,pentru cei ce l-au părăsit pe Dumne-zeu, să nu se frângă pentru ei pâine dejale, ca mângâiere pentru ceimorţi: „Să nu intri în casa celor cejelesc şi să nu te duci să plângi şi săjeleşti cu ei. Şi vor muri cei mari şicei mici în pământul acesta, şi nuvor fi îngropaţi…Nu se va frângepentru ei pâine de jale ca mângâie-re pentru cel mort; şi nu li se va dacupa mângâierii ca să bea dupătatăl lor şi după mama lor.” (Iere-mia 16, 5-7). În text se vorbeşte des-pre frângerea pâinii de jale şi desprecupa mângâierii, care arată faptul că şila evrei era obiceiul de a se aduce jert-

fă de pomenire pentru cei morţi. Vor-bind despre încetarea practicilor lega-te de înmormântarea celor decedaţi,profetul nu anunţă desfiinţarea lor, ci,aşa cum reiese din context, precizea-ză păcatele grave pe care le făcuserăunii evrei, pentru care, Dumnezeu îipedepseşte prin neîngropare, prin lipsade jale şi nefrângere de pâine pentrucei morţi.Recunoscând folosul rugăciuniipentru cei morţi, Tobit îl îndeamnă pefiul său: „Fii darnic cu pâinea şi cuvinul la mormântul celordrepţi!” (Tobit 4, 17).De existenţa vieţii de dincolo demormânt, precum şi de necesitatea dea veni în ajutorul celor morţi, era pedeplin convins şi Isus fiul lui Sirah,care dă sfaturi de a se face milostenienu numai pentru cei vii, ci şi pentru ceirăposaţi: „Dărnicia ta să atingă petoţi cei în viaţă şi chiar morţilor fă-le parte de dărnicia ta.” (Sir. 7, 35).Aceste două texte arată faptulcămilostenia pentru cei morţi elor bune.Proorocul Baruh se roagă luiDumnezeu pentru sufletele celor ador-miţi, din neamul său, spunând:„Doamne atotţiitorule, Dumnezeullui Israel, auzi rugăciunea celor ceau murit ai lui Israel, şi a fiilor celorcare au păcătuit înaintea Ta, care n-au ascultat glasul Tău, Dumnezeullor, şi s-au lipit de noi rele. Nu-ţiaduce aminte de nedreptăţile părin-ţilor noştri, ci adu-ţi aminte demâna Ta şi de numele Tău în vre-mea aceasta.” (Baruh 3, 4-5).

Iuda Macabeul, unul dintre fraţiiMacabei, care au întemeiat regatulIudeii, în jurul 162 î. Hr., a dat ordinsa se facă rugăciuni pentru cei morţi înluptă, spre a fi iertaţi de păcate:„Strângând bani după numărulbărbaţilor care erau cu el, două miide drahme de argint a trimis înIerusalim, să se aducă jertfă pentrupăcat. Foarte bun şi cuvios lucrupentru socotinţa învierii morţilor!Că de n-ar fi avut nădejde că vorînvia cei care mai înainte au căzut,deşert şi de râs lucru ar fi a se rugapentru cei morţi. Şi a văzut că celorcare cu bună cucernicie au ador-mit, foarte bun dar le este pus.

Drept aceea, sfânt şi cucernic gânda fost, că a adus jertfă de curăţiepentru cei morţi, ca să se slobo-zească de păcat.” (2 Macabei  12,43-46).În Noul TestamentPrin venirea Sa în lume, DomnulIisus Hristos a înfiinţat Biserica Sa,din care fac parte toţi creştinii, atât ceivii, cât şi cei morţi: „Căci dacă trăim,şi dacă murim, ai Domnului sun-tem. Căci pentru aceasta a murit şia înviat Hristos, ca să stăpânească şipeste morţi şi peste vii.” (Romani14, 8-9). Pr. Gabriel Streulea Continuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Iubirea este temeiul rugăciunii,în general, şi al rugăciunii pentru ceimorţi, în special. Grija izvorâtă diniubire, a celor vii pentru starea sufle-telor pe care le iubesc, dar care suntdespărţite de ei prin moarte, deter-mină, în mod natural, rugăciuneapentru cei adormiţi în Domnul. Chiardacă în Noul Testament nu se spuneîn mod direct să ne rugam pentru ceimorţi, întrucât ni se spune că avemdatoria de a ne ruga pentru toţi oame-nii, înseamnă că avem datoria de a neruga şi pentru cei răposaţi. Astfel,Sfântul Apostol Pavel, în epistolaîntâi către Timotei, ne spune: „Văîndemn deci, înainte de toate, săfaceţi cereri, rugăciuni, mijlociri,mulţumiri, pentru toţi oamenii.”(1 Timotei 2, 1).Un exemplu de rugăciune apareşi în Noul Testament. Fără a avea oenunţare explicită a acestei învăţă-turi, putem deduce, din acest exem-plu, că ea era practicată. Este vorbade un text pe care mulţi teologi îlînţeleg ca un exemplu de rugăciunepentru morţi. În Epistola a doua cătreTimoteigăsim această rugăciune aSfântului Apostol Pavel: „Domnulsă aibă milă de casa lui Onisifor,căci de multe ori m-a însufleţit şi delanţurile mele nu s-a ruşinat…Să-i dea Domnul ca, în ziua aceea, elsă afle milă de la Domnul.” (Timo-tei 1, 16-18). De aici, putem faceurmătoarele constatări: Sfântul Pavelcere să se transmită urări de sănătateunor persoane, dar, în cazul lui Oni-sifor, urările sunt făcute casei, fami-liei lui. În timp ce urările pentru dife-rite persoane se referă la stareaprezentă (sănătate), pentru Onisiforrugăciunea este pentru „ziua aceea”.Putem deduce de aici, că Onisifor numai era în această viaţă, în momentulscrierii epistolei. Altfel, de ce le-arura Pavel sănătate Priscilei, lui Acvi-la şi familiei lui Onisifor (4, 19), darnu şi lui Onisifor însuşi? Fiind trecutîn veşnicie, Pavel se roagă pentruîndurarea Domnului pentru el, „înziua aceea”.De asemenea, știm că Mântuito-rul Iisus Hristos împărăWește pestetoWi, și peste cei vii și peste cei ador-miWi: „Căci dacă trăim, pentruDomnul trăim, și dacă murim,pentru Domnul murim. Deci șidacă trăim și dacă murim ai Dom-nului suntem. Căci pentru aceastaa murit și a înviat Hristos, ca săstăpânească și peste morQi și pestevii” (Romani 14, 8-9). La aceastaadaugam urmatoarele texte: „Eusunt Dumnezeul lui Avraam șiDumnezeul lui Isaac și Dumnezeullui Iacov. Nu este DumnezeulmorQilor, ci al viilor.” (Matei 22,23). „Dumnezeu nu este deci Dum-nezeu al morQilor, ci al viilor, căcitoQi trăiesc în El” (Luca 20, 38).„Întru numele lui Iisus tot genun-chiul să se plece, al celor cerești, șial celor pamântești și al celor dede-subt. Și să mărturisească toatălimba că Domn este Iisus Hristos,întru slava lui Dumnezeu-Tatal”.(Filipeni 2, 10-11).Hristos S-a jertfit pe Sine pentrupăcatele tuturor oamenilor, adică aletuturor peste care El stăpânește, fievii, fie adormiWi: „S-a dat pe SinepreQ de răscumpărare pentru toQi”(I Timotei 2, 6). „El este jertfa deispășire pentru păcatele noastre,dar nu numai pentru ale noastre, ciși pentru ale întregii lumi”. (I Ioan2, 2). Deci Hristos împaraWește peste

toWi, vii și adormiWi, iar jertfa Sa a fostdată pentru toWi, vii și adormiWi.Sfintele Scripturi ale Noului Tes-tament ne arată că Mântuitorul IisusHristos, ca Împărat este Atotputer-nic în ÎmpărăWia Sa, și în iubirea Saeste Atotmilostiv faWă de toWi: „Căcidupă cum Tatăl scoală pe cei morQiși le dă viaQă, tot așa și Fiul dă viaQăcelor ce voiesc” (Ioan 5, 21).Ar fi lipsit de sens să ne intre-bam dacă Dumnezeu poate schimbastarea celor peste care împărăWește.Dumnezeu este atotputernic și atot-bun, așa că Hristos poate schimba înmai bine starea celor din iad: „Amfost mort și, iată, sunt viu în veciivecilor și am cheile morQii și aleiadului” (Apocalipsa 1, 18). „Celuicare va zice cuvânt împotriva Fiu-lui Omului i se va ierta lui; darcelui care va zice împotriva Duhu-lui Sfant nu i se va ierta lui nici înveacul acesta, nici în cel ce va săfie” (Matei 12, 32). Se vede din acestultim text că numai păcatele împo-triva Duhului Sfânt nu se iartă, deoa-rece cei ce le săvârșesc refuză defi-nitiv mântuirea. Aceste păcate sunt:încrederea prea mare în bunătatea luiDumnezeu, neîncrederea sau deznă-dejdea de a primi ajutorul lui Dum-nezeu, erezia, apostazia; invidia haru-lui fratern și nepocăinWa până lamoarte. Se înţelege că celelalte păca-te se pot ierta. Când? Fie în veaculacesta, fie în veacul viitor. Și dacă înveacul viitor, adică după ieșireasufletului din trup (când omul intră înveșnicie), nimeni nu mai poate lucrala mântuirea lui, înseamnă că aceas-tă iertare a păcatelor, Împăratul Hris-tos, o face la rugăciunea Bisericii.De menWionat mai este și faptul căBiserica și crestinii, în particular, nu-și arogă dreptul de a schimba prinpropria lor lucrare chinurile din iad.Prin Sfânta Liturghie, rugăciuni șifapte de milostenie, îl roagă pe Drep-tul Judecator spre milă și iertare faWăde cei osândiWi, temporar, deci până laJudecata de apoi.ÎncredinWată fiind că MareleÎmparat, Domnul Iisus Hristos, poateschimba starea și viaWa oamenilor,atât în timpul acestei vieWi cât și dupăieșirea din această viaWă, Biserica seroagă în duhul dragostei pentru ceiadormiWi. Biserica Ortodoxă nu a pre-tins niciodată că numai prin putereapreoWilor, sau numai prin rugăciuniși fapte bune se pot scoate sufleteledin iad. Biserica Ortodoxa recunoas-te că „Unul este Mijlocitorul” (ITimotei 2, 5) și pe El Biserica Îlroagă spre milă și iertare. Bisericaface aceasta „pentru că într-un duhne-am botezat noi toQi, ca sa fimun singur trup... Și dacă un mădu-lar suferă, toate madularele suferăîmpreună, și dacă un mădular este

cinstit, toate mădularele se bucurăîmpreună. Iar voi sunteQi trupullui Hristos și mădulare fiecare înparte” (I Corinteni 12, 13, 26-27).Dacă Biserica nu s-ar ruga pentru ceiadormiWi, ar pierde din caracterul eicomunitar, ar știrbi, într-o oarecaremasură, Jertfa lui Hristos.Domnul Iisus Hristos a dat Bise-ricii garanWii că mijlocirile și rugă-ciunile preoWilor și ale credincioșilorvor fi împlinite.Rugăciunile de dezlegare făcutede preoWi în cadrul slujbelor rânduitepentru cei morWi își au temeiul lorscripturistic chiar în cuvintele Mân-tuitorului Iisus Hristos: „Oricâte veQilega pe pământ, vor fi legate și încer, și oricâte veQi dezlega pepământ, vor fi dezlegate și în cer”(Matei 18, 18). Nu înWelegem căierarhia bisericească face aceasta prinputere omenească proprie, ci prinputerea și împreună-lucrarea lui Hris-tos: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zile-le până la sfârșitul veacului” (Matei28, 20; Marcu 16, 201).În rugăciunile lor particulare, cre-știnii se roagă pentru fericita odihnăa sufletelor părinWilor, rudelor șisemenilor lor. Și dacă rugăciunilesunt facute cu căldură și cu lacrimi,ele sunt ascultate ca și rugăciunea luiIair, a surorilor lui Lazar, ca și lacri-mile văduvei din Nain. Rugăciunilenoastre făcute cu credinWă vor fiîmplinite de Dumnezeu, căci El ne-aasigurat: „Toate câte veQi cere,rugându-vă cu credinQă, veQiprimi” (Matei 21, 22).Tot pentru cei adormiWi ai noștri,dorind ca Dumnezeu să-și reversemila și iertarea Sa peste ei, savârșimși fapte de milostenie. Pomana pen-tru sufletul celui adormit, este expre-sie a milei creștine: a hrăni pe cel flă-mând, a da apa celui însetat, aîmbrăca pe cel gol, a cerceta pe celbolnav, a primi pe cel strain etc.(Matei 25, 34-36). Și Apostolulneamurilor ne îndeamnă la aceasta:„Facerea de bine și dărnicia nu le daWiuitării, căci cu jertfe ca acestea semulWumeste Dumnezeu” (Evrei 13,16).
Temeiuri patristice pentru cultul celor adormiQi
ÎnvăWătura Bisericii referitoare larugăciunea pentru cei adormiWi estebine precizată chiar din veacul apos-tolic. În veacurile următoare, SfinWiiPărinWi aduc numeroase mărturii refe-ritoare la lămurirea acestui adevăr.Amintim pe SfinWii Ioan Gura de Aur,Chiril al Ierusalimului, Efrem Sirul,Dionisie Areopagitul, Ioan Damas-chin, Simeon al Tesalonicului, s.a.În Liturghia sa, Sfântul ApostolIacob (+ 44 d.H) se ruga atât pentru

cei vii cât și pentru cei morWi, cu aces-te cuvinte: „Doamne, Dumnezeulduhurilor și al trupurilor, adu-Viaminte de toWi drepWii de care ne-amadus aminte si de (cei) care nu ne-amadus aminte, de la Abel până în ziuacea de astăzi. Dă-le lor odihnă înlăcașurile cerești ale ÎmpărăWiei Tale,în desfătările raiului, în sânul luiAvraam, al lui Isaac și al lui Iacov,sfinWii noștri părinWi, acolo unde nueste durere, nici întristare, nici suspin,unde strălucește totdeauna luminafeWei tale”.Rugăciuni pentru cei morWi seobișnuia să se facă și în Bisericile deAlexandria, de Cartagina, de Con-stantinopol, de Milan. În toate vechi-le Liturghii, atât din cele ce erau în uzși mai sunt încă în Biserica ortodoxăorientală și cunoscute sub numele deLiturghia Sfântului Iacob, frateleDomnului, a Sfântului Vasile celMare, a Sfântului Ioan Gură de Aur,a Sfântului Grigorie, precum și Litur-ghiile: romană, galicană și altele,cum și cele ale iacobiWilor, a copWilor,a etiopienilor, sirienilor și nestorie-nilor, în toate aceste Liturghii, deșiatât de numeroase și diferite, exista încuprinsul lor și rugăciunile pentru ceimorWi.Sfântul Dionisie Areopagitul (+96), contemporan cu SfinWii Apos-toli, și unul din cei ce l-au ascultat peSfântul Apostol Pavel vorbind înAreopag, spune în “contemplatia” sadespre cei răposaWi: „Rugăciunile sfi-nWilor în timpul vieWii lor și chiar dupămoartea lor sunt folositoare pentruacei care sunt demni de sfintele rugă-ciuni, adică pentru cei credincioși.Rugăciunile unora pentru alWii, auvaloare și putere înaintea lui Dum-nezeu”.Sfântul Atanasie cel Mare (295 –393), vorbind despre cei morWi, spunecă „Dmnezeu nu-i părăsește pe ace-știa, ci mișcă pe cei de aproape ai lor,îndreaptă cugetele lor, le atrage ini-mile, le înduioșează sufletele și astfelmișcaWi, cei vii se grăbesc să dea aju-tor celor morWi, îndeplinind ei neajun-surile lor.”Tot cu privire la folosul rugăciu-nilor pentru cei morWi, Sfântul Chirilal Ierusalimului (315 - 386) scrie înCuvântul al cincilea: „Noi serbămamintirea răposaWilor; întâi a patriar-hilor, a proorocilor, a apostolilor și amartirilor, pentru ca după cererile șirugăciunile lor, ale noastre sa fieascultate de Dumnezeu, în al doilearând ne rugăm pentru răposaWii SfinWiiPărinti și episcopi, și în al treilearand, ne rugăm pentru toWi acei dintrenoi care au murit și credem cu tăriecă rugaciunea e de un mare ajutorpentru sufletele în favoarea cărora eaeste făcută și pentru care se face Jert-fa Sfintei Liturghii”.Sfântul Ioan Gura de Aur (347-407) arată că apostolii chiar au rân-duit să se facă la Liturghie pomenirepentru cei morWi zicand: „Nu degea-ba au rânduit apostolii să se facă asu-pra tainei celei înfricoșătoare pome-nirea celor morWi. Când stă poporul,plinătatea preoWească, cu mâinileîntinse și în faWă stă jertfa cea înfri-coșătoare, cum nu vor îndupleca peDumnezeu pentru cei adormiWi? Iaraceasta, numai pentru cei plecaWi cucredinWă” (Omilia a III-a, la Filipeni). Explicând cuvintele Mântuitoru-lui Iisus Hristos, adresate Martei, soralui Lazăr: „Eu sunt învierea și viaWa,cel care crede în Mine, chiar dacă vamuri va fi viu” (Ioan 11, 25), SfântulIoan Gură de Aur spune: „Fiindcă

Iisus Hristos este Stăpân al vieWii și altuturor bunurilor, la El trebuie săcerem ca să amelioreze soarta răpo-saWilor. Fiind Dumnezeu, El dăviaWăcui voieste”.Răspunzând la întrebarea „Exis-tă ceva care poate fi de folos suflete-lor după moarte?”, Sfântul GrigorieDialogul (540 - 604), în Dialogurilesale ne învaţă: „Sfânta Jertfă a luiHristos, Jertfa mântuirii noastre,aduce mari foloase sufletelor chiar şidupă moarte, putând da iertarea păca-telor lor în viaţa care va să vină. Pen-tru această pricină, sufletele morţilorcer uneori să li se facă Liturghii ….În chip firesc, calea mântuirii înseam-nă să facem noi înşine, chiar în tim-pul vieţii, cele ce nădăjduim că alţii levor face pentru noi după moarte. Estemai bine să ne pregătim ieşirea sufle-tului ca oameni liberi, decât să cău-tăm slobozirea după ce acesta se aflădeja în lanţuri. De aceea, trebuie sădefăimăm această lume din toatăinima noastră, ca şi cum slava ei atrecut deja, şi să ne dăruim jertfanoastră de lacrimi lui Dumnezeu înfiecare zi, aşa cum jertfim Trupul şiSângele Lui Cel sfânt. Numai aceas-tă jertfă are puterea să mântuiascăsufletul de moartea cea veşnică, pen-tru că ea ne arată taina morţii FiuluiCel Unul Născut” (Dialoguri IV: 57,60).
Argumente neoprotestante împo-triva cultului celor ador-miQi. Combaterea lor

Cultele neoprotestante susWin cănici o rugăciune nu ar trebui să sefacă pentru cei adormiWi. Se susWineastfel că pentru cel adormit viaWa luie pecetluită și starea lui e hotărâtădefinitiv de Dumnezeu. Deci nu maipoate fi vorba de o intervenWie sau deo schimbare în modul lui de viaWă.Textele invocate de ei sunt urma-toarele:„Între noi și voi s-a întărit prăpa-stie mare, ca cei care voiesc să trea-că de aici la voi să nu poată, nici deacolo să treacă la noi” (Luca 16, 26);„Și ușa s-a închis” (Pilda celor 10fecioare, Matei 25, 1-13). „Ceea cedărâmă El, nimeni nu mai zidește laloc, și pe cine-l închide, nimeni nupoate să-i mai deschidă” (Iov 12, 14).Oare Dumnezeu a întărit prăpa-stia? Dumnezeu a închis ușa? Esteadevarat că nimeni nu poate desfiinWaprăpastia sau deschide ușa, decâtnumai Dumnezeu. Îl poate opri cine-va pe Dumnezeu să facă aceasta?Dacă am gândi astfel ar însemna cănegăm atotputernicia lui Dumnezeu.Dumnezeu S-a aratat întotdeauna maimult îndurător și iertător decât drept.Dumnezeu poate câte vrea, dar nuvrea câte poate. Îndurarea lui Dum-nezeu nu contravine dreptăWii Sale șinici nu o știrbește, deoarece estevorba de om, făptura mâinilor Sale șicununa creaWiei. Textele citate mai sussunt o laudă a atotputerniciei luiDumnezeu. Ele nu contrazic rugăciu-nile celor în viaWă pentru cei trecuWi înveșnicie ca Dumnezeu să le îmbună-tăWească prin iubirea Sa, ca răspunsla iubirea celor ce se roagă pentru ceiadormiWi, existenWa lor veșnică. Deasemenea cei ce se roagă pentru ceiadormiWi stiu că nu prin puterea lorproprie poate fi schimbată în bineexistenWa celor mutaWi la Domnul, ciprin mila și atotputernicia lui Dum-nezeu. Continuare în pagina 3
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După credinţa creştină, viaţaomului nu se sfârşeşete cu moarteatrupului, sufletul îşi continuă exis-tenţa şi dincolo de hotarele vieţiipământeşti, într-o altă viaţă, pentru căaşa cum spunea Sfântul Nicolae Veli-mirovici „ moartea nu este un punct,ci o virgulă”. De aceea, Biserica nudă uitării pe cei morţi, nici dupăînmormântarea lor, ci purtarea degrijă faţă de sufletele lor se întindedincolo de mormânt, pomenind puru-rea pe cei adormiţi rugându-se şi mij-locind pentru odihna şi pentru ierta-rea păcatelor lor atât în rugăciunile şicântările din slujbele în care Bisericaface pomenirea generală a tuturormorţilor, în zilele îndătinate din cur-sul anului bisericesc, cât şi în Ierur-giile special, alcătuite de Bisericăpentru pomenirea individuală a mor-ţilor.În ceea ce priveşte slujbele depomenire pentru cei adormiţi, locul şitimpul săvârşirii lor, vom spune căcea mai importantă pomenire pe careo face Biserica pentru sufletele celoradormiţi în comuniune cu cei vii, estepomenirea la Proscomidie, în cadrulSfintei Liturghii, astfel, în cadrulacestei rânduieli, preotul slujitoraşază pe Sfântul Disc miridele pentrucei vii, alături de miridele pentru ceiadormiţi, mijlocind în rugăciunecătre Dumnezeu, pentru cei de aici,de pe pământ, ca şi pentru cei de din-colo, din spaţiul veşniciei. În aceas-tă mijlocire, rugăciune şi scoatere amiridelor pentru cei vii şi pentru ceiadormiţi se descoperă dimensiuneacomunitară a vieţii bisericeşti.Obiceiul Bisericii de a face rugă-ciuni pentru cei adormiţi este amintit

şi în scrierile Sfinţilor Părinţi şi Scrii-torii bisericeşti încă din secolul II.Amintim în acest sens un text dinlucrarea Constituţiile Apostolice,aparţinând secolului IV, care se refe-ră la rugăciunile pe care Biserica leaducea pentru cei adormiţi: „adunaţi-vă fără de grijă în cimitire, citind căr-ţile sfinte şi cântând psalmi pentrumartirii adormiţi şi pentru toţi sfinţiişi fraţii voştri adormiţi din veac înDomnul şi plă cuta Euharistie, icoa-na trupului împărătesc al lui Hristos,aduceţi-o ca jertfă în bisericile voas-tre şi în cimitire...” (Cartea VI, cap.30)În ceea ce priveşte Ierurgiile şirănduielile în legătură cu moartea şiînmormântarea, până în Sec. al XIV-lea nu exista decât o singură slujbăa înmormântării, comună pentru toatecategoriile de morţi (clerici, laici,monahi, copii), care se pare că era aînmormântării monahilor de azi.În rânduiala liturgică de azi, cuprivire la ierurgiile din această cate-gorie avem avem patru râduieli :- Slujba la ieşirea cu greu a sufle-tului ;- Panihida ;- Slujba Înmormântării ;- Parastasul;Cea dintâi slujbă din Molitfelniccu care Biserica asistă pe creştin înclipa grea a sfârşitului său, căutând săi-l uşureze, este slujba la ieşirea cugreu a sufletului. Situaţile de acestfel erau socotite de obicei ca urmăriale unor păcate grele, săvârşite demuribund şi nemarturisite sau neis-păşite, care apasă greu conştinţa lui,şi nu-l lasă să moară până când nu-şiva uşura sufletul prin spovedanie şi

căinţă sinceră acolo unde se maipoate, sau prin citirea acestei rugă-ciuni făcute la căpătâiul celui care seluptă cu moartea de către duhovnic.Panihida sau Trisaghion - esteierurgia care se săvârşeşte în ziuamorţii, în serile de priveghi precum şiîn ziua înmormântări, deasemenea sepoate săvârşi şi în cadrul SfinteiLiturghii după rugăciunea amvonu-lui, sau la finalul Liturghiei, cuprin-sul slujbei fiind o anticipare pe scurta slujbei înmormântării. În cadrulacestei slujbe, preotul stropeşte cuvin coliva sau daca aceasta se săvâr-şeşte la mormânt vinul se toarnă pemormântul celui răposat, spunând “Stropi-mă-vei cu isop si mă voicurăţi..”, amintind prin această stro-pire, îmbălsămarea de odinioară acelor adormiţi. Iar în ziua înmor-mântării preotul stropeşte trupul celuiadormit cu vin amestecat cu unde-lemn (undelemn din candela de pe

Sfânta Masă, dacă e posibil), unde-lemnul fiind semnul şi pecetea luiHristos , ca şi undelemnul de laBotez.În ceea ce priveşte Slujba Înmor-mântării, dacă până în sec al - XIV -lea fost o singură rânduială pentrutoţi cei adormiţi, odată cu trecereatimpului aceasta s-a dezvoltat, iar aziMolitfelnicul cuprinde şase rânduielideosebite ale înmormântării, precum: - Rânduiala înmormântării mire-nilor adulţi ;- Rânduiala înmormântării prun-cilor ;- Rânduiala înmormântării Preo-ţilor şi a diaconilor mireni ;- Rânduiala înmormântăriiMonahilor ;- Rânduiala înmormântării înSăptămâna Luminată ;- Rânduiala înmormântării sinu-cigaşilor ;

Dintre toate aceste rânduieli deînmormântare cea mai frecventsăvârşită este Rânduiala înmor-mântării mirenilor adulţi.În ceea ce priveşte slujba Paras-tasului, aceasta face parte din ierur-giile şi rânduielile tradiţionale dedupă înmormântare, pentru că Bise-rica nu dă uitării pe cei morţi, nicidupă înmormântarea lor.În privinţa zilei săptămânale încare trebuie şi putem să facem paras-tasele, aceasta este sâmbăta - ziînchinată din adâncă vechime pome-nirii morţilor întrucât în această ziMântuitorul Iisus Hristos a coborâtcu sufletul la iad pentru a-i eliberape cei din veac adormiţi. Iar Dumi-nica nu se săvărşesc pentru a nuumbri bucuria Învierii Domnului pecare o prăznuim în fiecare Duminică.Astfel slujba de Parastas se săvăr-şeşte la 3, 9, şi 40 de zile , la 6 luni,la un an de la adormire precum şi înanumite zile din cursul anului biseri-cesc, pentru pomenirea de obşte acelor adormiţi: sâmbăta dinaintealăsatului sec de carne (Moşii deiarnă); sâmbăta dinaintea Rusaliilor(Moşii de vară); ultima sâmbătă dinluna octombrie (Moşii de toamnă),precum şi toate zilele de sâmbătă dincursul anului bisericesc în special însâmbetele Postului Mare.Prin toate aceste rânduieli şi rugă-ciuni Biserica îşi exprimă cinstireapentru cei plecaţi dintre noi, dar şimijlocirea înaintea lui Dumnezeupentru sufletele lor, fiind siguri că eine văd, ne simt şi aşteaptă cu dor săîi pomenim şi să ne rugăm pentru ei.Pr. Kosztner Radu-Ioan Parohia Pecica 1
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Cinstirea în Biserică a celor adormiQi în Domnul.Temeiuri scripturistice și patristice
Urmare din pagina 2O altă categorie de texte scriptu-ristice invocate, prin care se caută ase combate rugăciunea pentru ceimorWi, este urmatoarea: „Vine noap-tea, când nimeni nu poate să lucreze”(Ioan 9, 4); „Că nu este întru moartecel ce Te pomeneste pe Tine. Și îniad cine Te va lauda pe Tine?”(Psalm 6, 5); „Oare morWilor vei faceminuni? Sau cei morWi se vor scula șiTe vor lăuda pe Tine?” (Psalm 87,11).Observăm din toate aceste textescripturistice că nu este vorba derugăciunea celor vii pentru cei morWi,ci de faptul că cei morWi nu-și maipot modifica situaWia prin eforturiproprii. Aceasta este învăWătura Bise-ricii dintotdeauna, dar cei care readucîn discuWie aceste texte o fac numaipentru a deruta pe cei necunoscători.Sunt aduse în discuWie, apoi, câte-va texte veterotestamentare pentru aarăta că este interzis să te atingi demort și, deci, nu se cuvine să-i dainicio cinstire: „Cel ce se va atingede trupul mort al unui om, necurat săfie șapte zile” (Numeri 19, 11); „Sănu intri în casa celor ce jelesc și să nute duci să plângi și să jelești cu ei,căci am luat de la poporul acestapacea Mea, mila și părerea de rău,zice Domnul. Și vor muri cei mari șicei mici în pământul acesta și nu vorfi îngropati... Nu se va frânge pentruei pâinea de jale ca mangaiere pentrucel mort și nu li se va da cupa mân-gâierii, ca să bea dupa tatăl lor șidupă mama lor” (Ieremia 16, 5-7).Observăm la primul text că este oprescripWie cu caracter sanitar, darcare nu împiedica atingerea trupuri-

lor morWilor. Din cel de al doilea textinvocat ne dăm seama de metoda delucru a celor ce fac prozelitism. Eiiau din Sfânta Scriptura texte trun-chiate, fără context, numai pentru aderuta și a-i face pe oameni să pără-sească Biserica. Astfel textul mai suspomenit se lămurește prin context:„Pentru că părinWii voștri M-au pără-sit, zice Domnul, și s-au dus dupăalWi dumnezei, au slujit acelora și li s-au închinat, iar pe Mine M-au pără-sit și legea Mea n-au păzit-o.” (Iere-mia 16, 11). Nenorocirea despre carese vorbește este anunWată pentru căpoporul evreu părăsise pe Dumne-zeu și se închina la idoli.În text se vorbește despre frânge-rea pâinii de jale și despre cupa mân-gâierii. Deci era și la evrei obiceiul săse pună masă de pomenire pentru ceimorWi. Dar totodata acestea preînchi-puie și prevestesc Sfânta Liturghie,cu Sfânta Jertfă, care se săvârșește șipentru cei vii și pentru cei morWi.

Printr-o altă categorie de textescripturistice cei ce sunt împotrivarugăciunii pentru cei morWi vor să nelămurească asupra faptului că oriceintervenWie a noastră de a ajuta pe ceimorWi este inutilă, deoarece numaifaptele fiecăruia conteaza: „Pentrucă noi toWi trebuie să ne înfăWișămînaintea judecăWii lui Hristos, ca săia fiecare după cele ce a făcut printrup, ori bine, ori rau” (II Corinteni 5,10); „Căci Dumnezeu întoarce omu-lui după faptele lui și se poartă cufiecare după purtarea lui” (Iov 34,11); „Puterea este a lui Dumnezeu șia Ta, Doamne, este mila, că Tu veirăsplăti fiecăruia după faptele lui”(Psalm 61, 11); „Știind fiecare, fierob, fie de sine stăpân, că faptelebune pe care le va face, pe acelea leva lua ca plată de la Domnul” (Efe-seni 6, 8).Mila lui Dumnezeu nu excludedreptatea Lui, dar nici dreptatea nudesfiinWează mila Sa. Prin textele

scripturistice suntem îndemnaWi să nepurtăm în așa fel încât faptele noas-tre să fie bune. La faptele noastrebune colaborează și harul divin. Deciși mântuirea este un dar al lui Dum-nezeu, dat celor ce se ostenesc înbine. De aceea, la orice lucrare anoastră trebuie să avem în gând drep-tatea lui Dumnezeu, deoarece de milaLui sigur avem nevoie în toată viaWanoastră. Oricât ar trăi și s-ar osteni,omul nu poate face toate cele pentrumântuire, dacă nu este ajutat de har,dat de Dumnezeu în dar. Dar dacăne-am încrede numai în mila luiDumnezeu am cădea în păcatulîncrederii prea mari în Dumnezeu,păcat împotriva Duhului Sfant, carenu se iartă.Că Dumnezeu a procedat și în altmod decât arătându-Și numai drep-tatea, o vedem din exemplul lucrăto-rilor din ceasul al unsprezecelea, dinParabola lucrătorilor în vie (Matei20. 1-15) și din exemplul tâlharuluide pe cruce (Luca 23, 41-43). Oareau fost aceștia răsplătiWi după faptelelor sau după mila lui Dumnezeu?ÎnWelegem, așadar, că textele invoca-te mai sus arată dreptatea lui Dum-nezeu, dar nu exclud mila lui Dum-nezeu.Celor care nu vor ca și morWii săbeneficieze de mila lui Dumnezeu lise potrivește întrebarea Stăpânuluiviei, pusă lucrătorilor care eraunemulWumiWi: „Oare nu Mi se cuvineMie să fac ce voiesc cu ale Mele?Sau ochiul tău este rău pentru că Eusunt bun?” (Matei 20, 15). În acelașisens se exprimă Mântuitorul și refe-ritor la morWi: „Căci după cum Tatălscoală pe cei morWi și le dă viaWă, tot

așa și Fiul dă viaWă celor ce voiesc”(Ioan 5, 21).Deci textele invocate de cei caresunt împotriva rugăciunilor pentruadormiWi, nu opresc legatura dragos-tei ce trebuie să existe între cei vii șicei adormiWi.În sfârșit, există o altă categoriede texte care ne avertizează că nutrebuie să ne punem încrederea înoameni în ceea ce privește mântui-rea.Desigur că nici un creștin nupoate susWine că un om poate mântuipe altul sau îl poate scoate din iad.De asemenea total greșită ar fi șipărerea că cineva poate face în viaWăorice, deoarece îl vor scoate din chi-nuri rugăciunile urmașilor. În felulacesta se cade în păcatul prea mariiîncrederi în mila lui Dumnezeu,păcat împotriva Duhului Sfânt.Ajutorul primit de cel adormit dela cei din viaWă, de la Biserică, nuvine ca o obligaWie sau ca răspuns lao poruncă, ci este un dar al dragos-tei. Apoi, mijlocirea Bisericii seîndreaptă spre Dumnezeu, pentru a-L îndupleca spre milă și iertare pen-tru cei adormiWi. RelaWia nu este întrecredinciosul în viaWă și cel adormit,ci între creștin și Biserică în Hris-tos.
Concluzii

În concluzie, Biserica Ortodoxăare suficiente temeiuri scripturisticeși patristice ca să slujească un cult alcelor adormiWi în Domnul, al celorcare așteaptă mângâiere din rugăciu-nile înălWate de Biserica lui Hristos,prin slujitorii sfintelor altare și princredincioși.
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Prot. Dr. Ioan Bude, Temeiuri biblice noutestamentare cuprivire la oficierea Sfintelor taine și ierurgii bisericeşti
Vol. VII

Taina sfântului maslu
Editurile Învierea și Eurobit, Timișoara, 2021, 124 p.
Lucrarea de fa?ă apare și în foileton, în numerele revistei„Altarul Banatului“

Cartea apare cu binecuvântareaÎnaltpreasfin?itului PărinteIOAN, Arhiepiscopul Timișoareiși Mitropolitul BanatuluiVolumul de faWă este o carte decolecWie, cuprinzând cinci părWi,unsprezece capitole, un excurs și unepilog cu învăWăminte.Asemenea celor precedente,prezentul studiu se deschide cu„notă asupra editiei“, urmat, în Par-tea I, de „preliminariile“ ce însu-mează considerentele istorico-docu-mentare privind evoluWia și semni-ficaWia liturgică și tipiconală a TaineiSfântului Maslu, îndeosebi înperioada creștinismului primar. Totaici sunt incluse și aspectele con-otativ-liturgice ale complementari-tăWii dintre Maslu și Spovedanie, cuprecizările de rigoare asupra deose-birilor dintre ele și, mai ales, asupraefectelor canonice ale fiecăreia, eli-minând atât riscul confuziei, cât șieventuala tendinWă a substituirii reci-proce.În Capitolul II este clarificată îndetaliu, atât noWiunea de „taină“, câtși terminologia generală, precum șietimologia expresiilor liturgice defi-nitorii, dar și a termenilor utilizaWi întextele de slujbă (p. 17-20).În Partea a II-a sunt reproduseo serie de texte conWinând „antece-dente“ tipologice din cărWile Vechiu-

lui Testament referitoare la TainaSfântului Maslu, a căror simbolis-tică face trimitere la mesajulÎmpărăWiei cerești a Fiului lui Dum-nezeu, mesaj comunicat de El Însușiprin limbajul tămăduitor al milei șial iubirii divine, precum și al sal-vării „tuturor celor osteniMi și împo-văraMi“ (Matei 11, 28) din toate tim-purile, astfel încât „orbii văd,șchiopii umblă, leproșii se curăMesc,surzii aud și morMii înviază...“(Matei 11, 5; Luca 7, 22).Cu Partea a III-a pătrundemîn profunzimea multiplelor, variate-lor și ineditelor mărturii cu privire laprezenWa tămăduitoare și mângâie-toare a lui Dumnezeu în toate dure-rile și neputinWele omului. Acestemărturii abundă în majoritatea scrie-rilor sfinte ale Noului Testament,motiv pentru care au fost extrase șiprezentate ca cele mai evidentedovezi ale milei divine.De pildă, în Capitolul I al aces-tei părWi, au fost selecWionate și pre-zentate nu mai puWin de cinci cate-gorii de texte evanghelice,conWinând relatări despre toate tau-maturgiile, exorcismele, precum și aînvierilor săvârșite de Însuși Hris-tos Domnul (p. 29-44).În Capitolul II sunt prezentatesistematic metodele și circumstan -Wele săvârșirii acestor minunate vin-decări, iar în Capitolul III, toateacestea sunt expuse sinoptic, într-oschiWă structurată pe șase puncte. Alșaselea punct constituie elementulesenWial al ineditului tematic, subsemnul căruia stă, de fapt, întreagalucrare. Titlul acestuia este enunWatsugestiv: „Problema atingerilor ati-pice săvârșite de Iisus“ (p. 49-59).

În Partea a IV-a sunteminformaWi în legătură cu cele douămari și importante investituri făcu-te de Mântuitorul Hristos, șianume: darul special al tămăduiri-lor, împărtășit de El, atât „Celordoisprezece“, cât și „Celor șapte-zeci (și doi)“ de ucenici ai Săi, pre-cum și „scrierea“ — drept răsplatăpentru cum au lucrat ei cu darul pri-mit — a numelui lor „în cer“ (Luca10, 20). În finalul acestei părWi

(Capitolul III) se evidenWiază încă otemă inedită: „Rănile nevindecateale lui Iisus și semnificaMiile lor“(p. 71-75).Partea a V-a ne prezintă haris-ma tămăduirii și aplicarea ei în cele-lalte scrieri noutestamentare: Fap-tele Apostolilor, Epistolele pauline,Epistolele sobornicești și Apocalip-sa. Și cu acest prilej, reWinem un ele-ment inedit, și anume faptul că TainaSfântului Maslu va fi necesară și

după judecata de apoi, în viaWaveșnică a „celor scriși în Cartea vie-Mii Mielului“ (Apocalipsa 21, 27),constând din inepuizabila rodire deviaWă veșnică, cea „de douăsprezeceori pe an“, a „Pomului vieMii cel dinmijlocul pieMii din Cetatea nouluiIerusalim“, ale cărui „frunze suntspre tămăduirea neamurilor“ (Apo-calipsa 22, 2).În sfârșit „Excursul“ și „ÎnvăMă -mintele“, întregesc semnificaWiilebiblice și liturgice ale „pomului vie-Mii“ în viziunea profetismului apo-caliptic, dar și în contextul „existe-nMei tragice“, specifică epocii postmoderne în care ne desfășurăm viaWapământească.Parcurgând cuprinsul prezentu-lui studiu, reWinem ineditul carerezidă în interpretarea dogmatico-liturgică și ritualistică a Tainei Sfân-tului Maslu, temeluit pe o exegezăireproșabilă a textelor Sfintei Scrip-turi, în lumina Sfintei TradiWii, camemorie vie a Bisericii, și a inter-pretărilor teologice cele mai avizate.Expunerea clară și cursivă reco-mandă prezentul studiu oricărui citi-tor dornic să cunoască adevărul decredinWă descoperit de Mântuitorul șitrăit în toată sfinWenia lui în viaWa dehar a Bisericii.Cu Taina Sfântului Maslu, Prot.Dr. Ioan Bude încheie magistralciclul celor șapte Sfinte Taine aleBisericii, început cu mai mulWi ani înurmă, după o viaWă de studiu și deslujire liturgică, împlinite cu vocaWiadascălului-teolog (lector univ. dr.),și a Părintelui de înaltă Winută șidemnitate spirituală.Preot prof. univ. dr. Sorin Cosma

SLUJIRI CHIRIARHALE 
Duminica a 20-a după Rusaliila Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn Duminica a 20-a după Rusalii(Învierea fiului văduvei din Nain),Chiriarhul arădean, ÎnaltpreasfinWitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Ara-dului, a participat la Sfânta și Dum-nezeiasca Liturghie săvârșită de cătreun sobor de preoWi și diaconi în Cate-drala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”din Arad.La momentul rânduit, Înaltpreas-finWia Sa a rostit cuvântul de învăWăturăcu titlul ,,Deșteptare sufletească” (înbaza citirilor scripturistice: Gal. 1; Lc.7), adică împotriva amorWelii saudelăsării ce duce la lenevire șiîntrelăsarea lucrării menite săîmbogăWească material și spiritualfiinWa omenească. Efectiv, se facereferire la revenirea dintr-o rătăciresau ridicarea din alunecări diferite șiîntremarea sau așternerea pe un noufăgaș spre Winta vieWii; această referireneavând doar un sens material ciduhovnicesc, în speranWa unei înnoiricontinue. Imnografia Bisericii adeseaapelează la starea de trezvie, veghere,mai ales pentru cei mai tineri cărora lerevine datoria strădaniei spredesăvârșire, a arătat ÎnaltpreasfinWiaSa. (Protos. Iustin Popovici)Sfânta Cuvioasă Paraschevasărbătorită la Schitul de maicide la Bodrogul VechiÎn ziua de prăznuire a SfinteiCuvioase Parascheva, joi, 14

octombrie 2021, ÎnaltpreasfinWitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului a săvârșit Sfânta Liturghie înbiserica nouă a Schitului de maici,,Cuvioasa Parascheva” din satulBodrogu Vechi, Protopopiatul Arad,înconjurat de un sobor de preoWi și dia-coni, cu prilejul unuia dintre hramuri.La sfânta slujbă au participatobștea de maici, condusă de maicastareWă Teodora Opriș și mulWime decredincioși veniWi din toată vecină-tatea, pentru a sărbători cu multăevlavie pe ocrotitoarea acestui sfântlăcaș de rugăciune.În cuvântul de învăWătură, Chiri-arhul arădean a vorbit despre CinstireaSfintei Parascheva, mai ales în Biser-ica Ortodoxă Română, evidenWiindu-se contribuWia ei la îmbogăWirea patri-moniului religios într-o vremefrământată de provocările diferitelorcurente confesionale. Există și măr-turia cărWilor vechi privind moralacreștină, între care Floarea darurilor,

adică a virtuWilor și faptelor grăitoarepentru o trăire de înaltă Winută. ViaWasfintei pomenite dovedește acest faptavând în vedere mediul în care s-a for-mat, pelegrinarea la cele mai însem-nate centre bisericești și cultivarea fru-museWilor Ortodoxiei, pentru careînvrednicindu-se de darurile min-unatelor vindecări s-a bucurat de cin-stirea înaintașilor noștri care au prim-it cu deosebită evlavie moaștele ei.Prin aceasta întreWin recunoștinWa, prinpomenirea peste veacuri, spre a con-stitui pildă de viaWă creștină pentrugeneraWii, spre slava lui Dumnezeu.La finalul slujbei, în numeleobștii monahale și a pelerinilor, Părin-tele Protos. Dr. Nicolae Tang, lectoruniversitar la Facultatea de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Aradși vieWuitor la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, i-a mulWumit ÎnaltpreasfinWit-ului Părinte Timotei pentru slujire, deasemenea, le-a mulWumit tuturor pre-oWilor împreună slujitori, precum și

pelerinilor veniWi să o cinstească peSfânta Parascheva, ocrotitoarea aces-tui așezământ monahal.În Arhiepiscopia Aradului avem24 de biserici cu hramul SfinteiCuvioase Parascheva și un Veșmântcare a acoperit cinstitele ei Moaște,care se află aici, la Schitul de maiciBodrogul Vechi.Pelerinii prezenWi au avut posibil-itatea să se închine la unul dinveşmintele care a acoperit moaşteleSfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi,donaţie a Mitropoliei Moldovei dinvremea când era păstorită dePreafericitul Părinte Patriarh Daniel,ca mitropolit, primit prin purtarea degrijă a Întâistătătorului Eparhiei noas-tre, a ÎnaltpreasfinWitului PărinteArhiepiscop Timotei și așezat înaceastă mănăstire la loc de cinste spreînchinare. (Protos. Iustin Popovici)Duminica a 21-a după Rusaliila Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn Duminica a 21-a după Rusalii,17 octombrie 2021, Chiriarhularădean, ÎnaltpreasfinWitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a partic-ipat la Sfânta și DumnezeiascaLiturghie săvârșită de către un sobor depreoWi și diaconi în Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad.La momentul rânduit, Înaltpreas-finWia Sa a rostit cuvântul de învăWăturăcu titlul ,,Ascultarea cuvântului dum-nezeiesc” (Gal. 2; Lc. 8) în legăturaprăznuirii Sinodului al VII-lea Ecu-menic în Duminica a 21-a după Rusalii,subliniind modul în care aceasta(ascultarea) călăuzește purtarea credin-

cioșilor potrivit voii sfinte, pildasemănătorului oglindind primireapotrivit însușirilor sufletești ale celor ceiau la cunoștinWă preceptele evanghe-lice, ferindu-se de urmarea căilornefolositoare, împietrirea inimii faWă dedesăvârșirea faptelor bune și delenevirea în faWa mulWimii grijilor. Bis-erica se îngrijește de propovăduireadreptei învăWături spre ascultarea dorităde către cei ce o alcătuiesc, a arătat Înalt-preasfinWia Sa. (Protos. Iustin Popovici)Slujire chiriarhală și hirotonieîntru diacon, la CatedralaArhiepiscopală din AradÎn Duminica a 23-a după Rusalii(Vindecarea demonizatului din WinutulGherghesenilor), 24 octombrie 2021,Chiriarhul arădean, ÎnaltpreasfinWitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a săvârșit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad, înconjuratde un sobor de preoWi și diaconi.La momentul rânduit, Înaltpreas-finWitul Părinte Timotei a rostit cuvân-tul de învăWătură cu titlul ,,O faptă amilosteniei trupești” (cf. Efes. 2; Luca8) – îngroparea celor morWi, extinsă,desigur, asupra observării celorlalterânduieli legate de aceasta, adicăpomenirea în zilele statornicite cuîmpărWire de ofrande celor ce au tre-buinWă, îngrijirea sau înfrumuseWareamormintelor, buna chivernisire alăsămintelor celor plecaWi, întreWinereamemoriei lor mai ales prin lucrări deartă religioasă sau laică, admirate decei care le cercetează și își pot da seamade valoarea celor pe care îi reprezintă. Continuare în pagina 5



Urmare din pagina 4Numirile locurilor sunt cunos-cute, ele însemnând liniște și odihnăfaWă de frământările vieWii, chiar peri-copa evanghelică arătând refugiuldemonizatului de la Gadara întremormintele din afara cetăWii. Îngrijireacimitirelor dă și o dovadă de Winutademnă a celor apropiaWi decedaWiloratestând totodată nivelul moral sprecare se năzuiește. Apostolul duminiciiarată mila lui Dumnezeu faWă de ceivii, dar care sunt morWi sufletește,chemaWi însă la dobândirea vieWiiveșnice, de unde reiese îndemnulluării aminte la viaWa pilduitoare acelor vrednici de pomenire, mai ales înanul în curgere, comemorativ al celoradormiWi în Domnul, privind și val-oarea liturgică și culturală a cimi-tirelor, a arătat ÎnaltpreasfinWia Sa.În cadrul slujbei, ÎnaltpreasfinWit-ul Părinte Timotei a săvârșit hirotoniaîntru diacon a tânărului Mădălin-Flav-ius Dărăștean, absolvent al Seminaru-lui Teologic și al FacultăWii de Teolo-gie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad, participant la diferite olimpiadeși șef de promoWie la absolvirea fac-ultăWii, promoWia 2021, acesta urmânda fi hirotonit preot pe seama ParohieiTălagiu, Protopopiatul Sebiș. (Protos.Dr. Iustin Popovici)Slujire arhierească șihirotonii, la Catedrala Arhiepiscopală din AradÎn ziua de prăznuire a SfântuluiMare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorulde Mir, preoţii şi credincioşii de laParohia Arad-Centru, au avut bucuriaduhovnicească de a-l avea în mijlocullor pe Întâistătătorul Eparhiei arădene,pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei.Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfân-ta Liturghie arhierească, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi ai Cate-dralei Vechi.

În cuvântul de învăţătură, Chiri-arhul arădean a vorbit despre ,,Un bunostaș al lui Hristos” – Sfântul MareMc. Dimitrie, căruia îi este închinatsinaxarul ce se prezintă, subliniindu-se meritele ostașilor romani în biruinWacreștinismului veacului al IV-lea înlumea idolatră, împletind virtuWile mil-itare cu preceptele creștine spreîntărirea loialităWii faWă de Wară șipoporul dreptcredincios. În felul aces-ta sfinWii militari primesc o cinstireaparte în Biserică, rămânând pildă dejertfelnicie pentru apărarea patriei pecalea principiilor religioase și moraledin viaWa obștească, precizând con-tribuWia celor mai mari care au deWin-ut funcWii înalte, ca sfântul pomenitastăzi sau Sf. Gheorghe, reprezentândși pe alWii din diferite timpuri și locuri,sau purtând același nume.În cadrul sfintei slujbe, Înalt-preasfinWitul Părinte Timotei a hiro-

tonit întru diacon pe tânărul Mădălin-Florentin Rău, acesta urmând a fi hiro-tonit preot pe seama Parohiei Revetiș,Protopopiatul Sebiș și pe diaconulMădălin-Flavius Dărăștean, întrupreot, pe seama Parohiei Tălagiu, ace-lași protopopiat. (Protos. IustinPopovici)Liturghie Arhiereascăși hirotonii, la CatedralaArhiepiscopală din AradÎn ziua de prăznuire a SfântuluiCuvios Dimitrie cel Nou, OcrotitorulBucureștilor, ÎnaltpreasfinWitul PărinteTimotei a săvârșit Sfânta și Dum-nezeiasca Liturghie, împreună cu unsobor de preoWi și diaconi, în Cate-drala Arhiepiscopală din Arad.În cadrul sfintei slujbe, Înalt-preasfinWitul Părinte Timotei a hiro-tonit întru diacon pe tânărul Adin-Dorin Păiușan, acesta urmând a fihirotonit preot pe seama ParohieiMonoroștia, Protopopiatul Lipova șipe diaconul Mădălin-Florentin Rău,întru preot, pe seama Parohiei Revetiș,Protopopiatul Sebiș.La finalul sfintei slujbe, Chiri-arhul arădean a rostit un cuvânt deînvăWătură în care a prezentat viaWaSfântului Cuvios Dimitrie Basarabov.De asemenea, ÎnaltpreasfinWia Sa i-afelicitat pe cei doi tineri hirotoniWi,dorindu-le mult spor duhovnicesc înactivitatea pastorală. (Protos. IustinPopovici)Slujire Arhierească și hirotonie întru preot, la Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn Duminica a 22-a după Rusalii(Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr),ÎnaltpreasfinWitul Părinte Timotei asăvârșit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie, împreună cu un sobor depreoWi și diaconi, în CatedralaArhiepiscopală din Arad.În cadrul sfintei slujbe, Înalt-

preasfinWitul Părinte Timotei l-a hiro-tonit întru preot pe diaconul BogdanHaida, pe seama Parohiei Corbești,Protopopiatul Lipova.Cuvântul de învăWătură a fost ros-tit de Părintele Simion Mladin.La finalul sfintei slujbe, Chiri-arhul arădean a rostit un cuvânt părin-tesc în care a vorbit despre misiuneapreoWească în zilele noastre și l-a felic-itat pe noul hirotonit. (Protos. IustinPopovici)
AGENDA PREASFINPITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Hramul Centrului de permanen?ă din ParohiaArad-Grădiște IIÎntr-o frumoasă și binecuvântatăașezare în calendarul creștin ortodox,ziua de 1 octombrie a fiecărui an este

ocrotită de Acoperământul MaiciiDomnului.Într-o și mai frumoasă și binecu-vântată așezare, Centrul de Perma-nenWă din Cartierul Grădiște Arad și-asărbătorit astăzi hramul. Căci subocrotirea cui ar fi putut să fie mai bineașezat un astfel de locaș care vindecăsuflete și trupuri dacă nu sunt Acop-erământul Maicii Domnului?Iar acolo, sub Sfântul său Acop-erământ din Grădiște, în grădina bine-făcătoare a Bisericii, și-au găsit alinaregratuită în ultima perioadă peste 1.800de persoane. Și vorbim de toate cate-goriile: copii, adulWi și vârstnici,indiferent de statutul de asigurat șiindiferent de religie sau confesiune.SfinWirea și începutul activităWii Cen-trului a început în anul 2018 și deatunci pune la dispoziWia tuturor celorcare îi trec pragul cabinete cuaparatură modernă și specializări încardiologie, medicină internă, ORL,oftalmologie, dermatologie, obstet-rică-ginecologie, recuperare medicală,psihiatrie, neurologie, urologie, aler-gologie, endocrinologie, diabet,nutriWie și boli metabolice.„Prin osteneala medicilor și asis-tenMilor și rugăciunea părinMilor seasigură asistenMă medicală multorcreștini care au nevoie de ajutor înviaMa lor. Acest Centru este de maresprijin pe lângă celelalte spitale,ajutând oamenii să depășeascămomentele de boală, de încercare asănătăMii. Ne-am bucurat că ParohiaGrădiște II, Părintele Roja Viorel șiacum și Părintele Vasile Cucu, încolaborare cu Consiliul Parohial șiacești medici și asistenMi oferă pe de oparte asistenMă religioasă, liturgică,pe de altă parte asistenMă medicalăatât de necesare pentru viaMasufletească și trupească nu numai acelor din parohie cât și pentru toMioamenii indiferent de confesiune,religie, din Arad și din împrejurimi.”,a spus PreasfinWitul Părinte EmilianCrișanul.  Așadar, sărbătoarea de astăzidin Parohia Grădiște II a fost cu atâtmai mare cu cât în mijlocul credin-cioșilor s-a aflat și PreasfinWitulPărinte Emilian Crișanul care,împreună cu un sobor de preoWi șidiaconi, a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească, mijlocind înaintea luiDumnezeu și a Maicii Sale pentrutoWi care au nevoie de ajutor în celeale vieWii.În Cuvântul de învăWăturăașezat la sufletele credincioșilor,PreasfinWia Sa a vorbit, în cadrulliniștit, duhovnicesc, spiritual alBisericii Parohiei Grădiște II,despre Sărbătoarea Acoperământu-lui Maicii Domnului, făcând legă-tura cu evenimentul arătării MaiciiDomnului în Biserica din Vlaherne,acolo unde, în anul 911, la 1octombrie, într-o noapte de priveg-here, s-a descoperit SfântuluiAndrei cel Nebun pentru Hristos și

ucenicului acestuia, Epifanie…(sursa: glasulcetatii.ro)Sfin?irea lucrărilor de la biserica ,,Sf. Cuv. Parascheva”din MănășturBiserica din Parohia Mănăștur aîmbrăcat, începând de astăzi, 10octombrie, o haină nouă. Și ne refer-im, desigur, dincolo de lucrările real-izate în ultima perioadă la biserică, dehaina implicării și a dragostei pe carecomunitatea din Mănăștur a așezat-ocu bucurie și responsabilitate, chiarînaintea serbării hramului, înainteacelei sub a cărei oblăduire le-a fostașezată biserica: Sfânta CuvioasăParascheva.Bucuria acestei zile este cu atâtmai mare cu cât astăzi ne-am făcutpărtași plinirii promisiunii pe carePărintele Paroh Valentin VasileStrâmbei o rostea, cu mai puWin de unan în urmă, în singura biserică dinmunicipiul Arad închinată SfântuluiApostol Andrei, în faWa credincioșilor,preoWilor, diaconilor și a PreasfinWitu-lui Părinte Emilian Crișanul care îșipunea mâinile peste el pentru a-l hiro-toni întru preot. Atunci, un tânărteolog care promitea că va „împlini curâvnă tot ceea ce este spre binele şimântuirea credincioşilor încredinţaţimie spre păstorire”, astăzi un părintecare a făcut un pas concret spreplinirea cuvântului.Vorbind despre pericopa evan-ghelică de astăzi, spunea PreafinWia Sacă „prin învierea tânărului din Nain,Mântuitorul ne arată că tinerii suntchemaMi la viaMă de comuniune cupărinMii, fraMii și surorile lor, nu laînsingurare prin despărMirea de ei.”,iar astăzi, la Mănăștur, despre asta afost vorba: despre comuniunea tiner-ilor de toate vârstele din această Paro-hie căreia martoră și ajutor de netăgă-duit este Sfânta Cuvioasă Paras -cheva…Pentru activitatea administrativ-gospodărească, la finalul SfinteiLiturghii, părintele paroh ValentinVasile Strâmbei a fost hirotesiticonom, iar binefăcătorii și ctitorii bis-ericii au primit diplome de mulWumireși recunoștinWă din partea Arhiepis-copiei Aradului.La rândul său, Părintele rânduitîn urmă cu aproape un an spre păs-torirea comunităWii din Mănăștur amulWumit ÎnaltpreasfinWitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului,pentru binecuvântare, tuturor celorprezenWi pentru dragostea și ajutoruldat de când este preot în Parohia cuhramul „Sfânta Cuvioasă Parasche-va, și, vizibil emoWionat și-a îndreptatgândul de recunoștinWă faWă de Preas-finWitul Părinte Emilian Crișanul,dăruindu-i o foarte frumoasă icoanăcu Sfânta Cuvioasă Parascheva pic-tată împreună cu Sfântul ApostolAndrei (amintind astfel de momentulhirotoniei) și cu Sfântul Vasile celMare al cărui nume îl poartă de 32 deani. (sursa: glasulcetatii.ro)

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
Consfătuirea profesorilor deReligie Ortodoxă din AradÎn data de 1 octombrie s-a des-fășurat în mediul on-line consfătuireaprofesorilor de Religie din judeWulArad.La această întâlnire au participatProtos. Dr. Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Aradului,Arhid. Prof. Florin-Adrian Sirca,inspector pentru disciplina Religie laInspectoratul Școlar JudeWean Arad,precum și profesorii de Religie dinjudeWul Arad.Părintele Inspector Florin-Adri-an Sirca a prezentat ordinea de zi:noutăWi, diverse, activităWi și proiecte,Raportul de activitate pe anul școlarprecedent, subliniind inspecWiile efec-tuate la clasă. După aceea, a arătatnecesitatea respectării și includerii pri-orităWilor în proiectarea documentelorla nivelul comisiilor metodice, dupăcum urmează: cunoaşterea şirespectarea programelor şcolare decătre toate cadrele didactice; con-ceperea demersului didactic din per-spectiva atingerii competenţelor speci-fice incluse în cadrul programelorşcolare; utilizarea de către toatecadrele didactice a unor strategiididactice bazate pe metode moderne şialternarea formelor de activitate; inte-grarea elementelor de evaluare încadrul strategiilor didactice prin uti-lizarea unor metode şi forme diver-sificate:evaluare iniţială, formativă,sumativă, metode tradiţionale, alter-native şi complementare, inclusivevaluarea digitală; adecvarea strate-giilor didactice la particularităţileclaselor de elevi; realizarea unorconexiuni inter şi trans-disciplinare,mai cu seamă la clasa a IX-a, felic-itând totodată pe profesorii de Religiepentru activitatea desfășurată în anulșcolar care s-a încheiat.Preacuviosul Protos. Dr. IustinPopovici a transmis mesajul Î.P.S. Dr.Timotei Seviciu: ,,mă bucur să nerevedem, chiar şi în acest mod, trăindcu dorinţa să ne revedem şi fizic. Dinpartea Centrului Eparhial, a ierarhilornoştri, vă transmit toate cele de cuvi-inţă şi mult spor în activitatea didac-tică din anul şcolar abia început”.Pr. Prof. Dacian Emilian Nan șiPr. Prof. Vlad Sergiu Sandu de laSeminarul Teologic Ortodox Arad auprezentat temele care s-au dezbătut laîntâlnirea de la Mănăstirea Caraiman,iar doamna Prof. Beatrice Mandă aanunWat tema Simpozionului care vaavea loc în data de 14 aprilie 2022.În încheierea consfătuirii, părin-tele Inspector a încurajat pe toWi pro-fesorii de Religie să fie alături de eleviîn această perioadă și să întreWină/dez-volte legătura dintre Biserică șiȘcoală. (Prof. Cătălin-Iulian Drăgan),,Ziua Vârstnicului” sărbătorită la ParaclisulArhiepiscopal ,,Sf. Ap. Andrei”din incinta Clinicii ,,LaserSystem” VladimirescuÎn data de 1 octombrie 2021, desărbătoarea Acoperământului MaiciiDomnului dar și de ,,Ziua Inter-naWională a Vârstnicilor”, la Clinica deîngrijiri paleative ,,Laser System” dinComuna Vladimirescu, a avut loc oacWiune dedicată vârstnicilor aflaWiinternaWi în acest Centru Medical.PacienWii vârstnici au răspuns cubucurie invitaWiei de a fi sărbătoriWi șis-au adunat în sala de socializare aCentrului Medical.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5După terminarea Sfintei Liturghiisăvârșită în biserica Paraclisuluiarhiepiscpal ,,Sfântul Apostol Andrei”din incinta Clinicii, părintele slujitorBogdan Ioan Tod a împărWit vârstni-cilor adunaWi în sala de socializare aClinicii câte o iconiWă cu Maica Dom-nului și anafură, alturi de DoamnaAdministrator Maricica Motoi. A fostun prilej de socializare, ascultare șiîmpărtășire a amintirilor, problemelorși năzuinWelor tuturor celor prezenWi.La final Părintele Bogdan IoanTod a rostit un cuvânt de felicitarepentru cei sărbătoriWi. La rândul lor,vârstnicii au mulWumit organizatorilorși și-au exprimat bucuria de a nu fifost uitaWi, precum și dorinWa de a maiparticipa la astfel de manifestări. (Stu-dent Dimitrie Blidar)Conferin?a preo?ească detoamnă, a preo?ilor din Protopopiatul Arad, laMănăstirea Hodoș-BodrogLa sfânta mănăstire Hodoș-Bodrog, marWi, 5 octombrie 2021, aavut loc conferinWa preoWească detoamnă a preoWilor din ProtopopiatulOrtodox Român Arad.ConferinWa a debutat cu slujba deTe-Deum săvârșită în biserica monu-ment istoric a mănăstirii, iar lucrărileau continuat în trapeza mănăstirii,fiind prezidată de ÎnaltpreasfinWitulPărinte Arhiepiscop Timotei, alăturide PreasfinWitul Părinte Episcop VicarEmilian Crișanul.În cadrul conferinWei, după cepărintele protopop Flavius PetcuW arostit cuvântul de bun venit, au fostprezentate trei referate. Preacuviosulpărinte lect. univ. dr. Nicolae M.Tang, primul referent, a susWinut refer-atul cu titlul: „Valoarea liturgică șiculturală a cimitirelor ortodoxe –referinWe liturgice și istorice”, cel de-aldoilea referent, Pr. Gabriel Streulea,preot slujitor la Parohia Arad-Centru,a vorbit despre: „Cinstirea în Bisericăa celor adormiWi în Domnul. Temeiuriscripturistice și patristice”, iar cel de-al treilea referent, Pr. Kosztner Radu-Ioan, preot paroh la Parohia Pecica I,a conferenWiat despre: „Cinstirea înBiserică a celor adormiWi în Domnul –temeiuri liturgice”.După susWinerea referatelor, Pc.Pr. Teodor Pavel – consilier sectorulpatrimoniu, a adus în discuWie câte-va probleme organizatorice care Winde buna organizare a cimitirelorparohiale, îndrumând preoWii la oatenWie sporită atunci când vinevorba despre administrarea unuicimitir parohial.La sfârșitul conferinWei, Înalt-preasfinWitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei a felicitat preoWii referenWi, dând,de asemenea, câteva îndemnuri cuprivire la aspectul duhovnicesc, pas-toral și administrativ al cimitirelor.După încheierea conferinWei ier-arhii arădeni, împreună cu preoWii par-ticipanWi, au săvârșit o slujbă depomenire pentru episcopii Aradului,parte din ei odihnindu-se în criptaepiscopală de sub altarul de vară almănăstirii. (Pr. dr. Paul SebastianOrădan)Examen de CapacitatePreo?ească – sesiunea detoamnăSub președinWia Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, joi, 7 octombrie 2021, laCentrul eparhial, s-a desfăşuratsesiunea de toamnă a Examenului deCapacitate preoţească pentru absol-venţii de facultate şi master în teolo-gie, fii duhovniceşti ai ArhiepiscopieiAradului, doritori să devină slujitori aisfintelor altare.

Aceştia au susţinut proba scrisă şiproba orală, în sala de şedinţe a Cen-trului Eparhial.La examen s-au înscris şi au par-ticipat un număr de 10 candidaţi.Comisia de examinare, compusă dinpărinţi profesori de specialitate şipărinţi consilieri de la Centruleparhial, a fost prezidată de Înalt-preasfinţitul Timotei, ArhiepiscopulAradului, iar Vicepreşedinte alComisiei de examinare a fost Preas-finţitul Părinte Emilian Crişanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.Din comisia de examinare au făcutparte și Pr.prof.univ.dr. Cristinel Ioja,Decanul FacultăWii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” și Arhid. CălinTeuca, Directorul Seminarului Teo-logic Ortodox din Arad.În deschiderea sesiunii Înalt-preasfinţia Sa, după ce a arătat impor-tanţa acestui examen, care are dreptscop evaluarea cunoştinţelor de spe-cialitate, dar şi cercetarea devoţiuniisau chemării preoţeşti, i-a binecuvân-tat pe candidaţi şi le-a urat mult suc-ces. Examenul a debutat cu susţinereaexamenului scris, în cadrul căruia,candidaţilor li s-au evaluat cunoşt-inţele din domeniul administrativ-bis-ericesc, drept canonic şi legislaţie, pas-toral – misionar şi social, catehetic,mass – media şi activităţi cu tineretul,economic – financiar şi patrimonial. Înaceeași zi a avut loc proba practică cea constat din examinarea cunoştinţelorde tipic şi liturgică, muzică bis-ericească, omiletică şi catehetică.Prin acest mod se realizează odepartajare a absolvenţilor care devincandidaţi pentru parohiile din eparhianoastră.Candidaţilor, înainte de începereaexamenului, li s-a citit și adus lacunoștinWă prevederile din hotărâreaSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne cu nr. 10.079/29 octombrie2018 privind valabilitatea examenuluide capacitate preoţească, pentru ceicare au obţinut cel puţin media 9.00 săfie de 2 ani (iar pentru cei care auobţinut media sub 9.00 este de 1 an, cf.prevederilor hotărârilor SfântuluiSinod nr.1199 din 9 iulie 2008,nr.567/2017 și nr.7.764 / 2013 ), timpîn care vor putea participa la concur-surile de ocupare a unui post clerical.După încheierea sesiunii de exa-men, în temeiul notelor şi medieiobţinute, toţi candidaWii au fost declar-aţi promovaţi. Aceştia vor avea drep-tul să candideze la ocuparea unui postclerical în cadrul ArhiepiscopieiAradului.Organizarea examenului s-a făcutîn deplină concordanWă cu prevederilesanitare pentru această perioadă, can-didaWii au fost așezaWi la distanWa desiguranWă și au purtat măști de pro-tecWie. (Protos. Dr. Iustin Popovici)Colocviul Na?ional de Teologie Dogmatică, Arad 10-12 octombrie 2021În zilele de 10-12 octombrie, cubinecuvântarea ÎnaltpresfinţituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, se desfăşoară la Facultateade Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din Arad, al VIII-lea ColocviuNaţional de Teologie DogmaticăOrtodoxă la care participă profesoriide specialitate din cadrul Facultăţilorde Teologie din Patriarhia Română.Iniţierea unor astfel de întruniriacademice a avut loc la Arad în anul2006, la iniWiativa profesorilor de laFacultatea de Teologie de aici: Pr.Prof. Dr. Cristinel Ioja și Pr. Prof. Dr.Ioan Tulcan, la primul Colocviu deTeologie Dogmatică participând treigeneraţii de dogmatişti români. După

un periplu de 15 ani prin Facultăţile deTeologie din România – Bucureşti(2008), Cluj (2010), Constanţa (2012),Sibiu (2014), Craiova (2016), Iaşi(2018) – Colocviul dogmatiştilor seîntoarce la Facultatea de TeologieOrtodoxă din cadrul Universităţii„Aurel Vlaicu” din Arad.Reamintim faptul că întrunirea dela Arad din 2006 a fost urmată de maimulte simpozioane în care teme aleDogmaticii ortodoxe au fost dezbă-tute la nivel internaţional, fiind înfi-inţată în anul 2007 Asociaţia Inter-naţională a Dogmatiştilor Ortodocşicare a organizat întruniri la Arad(2007, 2009), Tesalonic (2011), Sofia(2013), Bucureşti-Caraiman (2016) şiBalamand (2018).Tema asumată spre dezbatere încadrul Colocviului de la Arad estePersoana lui Hristos în Dogmaticaactuală. Contestările modernităţii şipostmodernităţii, o temă centrală înteologia şi misiunea Bisericii Orto-doxe. Forma în care se desfăşoară,ediţia a VIII-a a Colocviului, este hib-rid, onsite şi online, datorită situaţieipandemice din ţară.Colocviul Naţional de TeologieDogmatică reuneşte şi în aceastăediţie, specialişti în Teologie Dog-matică de la Facultăţile de TeologieOrtodoxă din Bucureşti, Sibiu, Cluj,Iaşi, Craiova, Oradea, Timişoara şiArad.Deschiderea Colocviului a avutloc în Sala festivă a Facultăţii înprezenţa IPS Acad. Dr. Irineu Popa,Mitropolitul Olteniei, IPS Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, PS.Dr. Emilian Crişanul, Episcop Vicaral Arhiepiscopiei Aradului, Prof. Dr.Ramona Lile, Rectorul Universităţii„Aurel Vlaicu” din Arad, Pr. Prof. Dr.Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii deTeologie Ortodoxă din Arad, a profe-sorilor de Teologie Dogmatică, a stu-denţilor şi doctoranzilor. În cuvântulde deschidere, Părintele Decan aadresat un cuvânt de bun venit partic-ipanWilor fizic, dar și participanWiloron-line la acest colocviu al teologilordogmatiști, arătând că această mani-festare teologică se reîntoarce la Arad,prima întâlnire a teologilor dogmatiștiavând loc tot aici. Părintele Decan afăcut apel la tradiWia teologică de laArad, începând cu anul 1822, ceea ce,așa cum arăta Preacucernicia Sa „neobligă pe noi cei de astăzi la fidelitatefaWă de tradiWia teologică de aici, dar șila responsabilitate în faWa provocărilorprezentului”. Părintele Decan a salu-tat în continuare prezenWa înalWilor ier-arhi la această manifestare teologică,a d-nei Rector a UniversităWii „AurelVlaicu” din Arad, dr. Ramona Lile,precum și profesorilor de la FacultăWilede Teologie din Wară: București, Iași,Sibiu, Craiova, Cluj, Oradea și Tim-ișoara, arătând că la acest colocviu alteologilor dogmatiști participă on-siteși on-line și studenWi de la FacultăWilede Teologie din Arad, București,

Sibiu, Iași, etc. În încheierea cuvântu-lui său, Părintele Decan a arătat căacest Colocviu al Teologilor Dog-matiști a traversat 15 ani, „15 ani încare au fost multe împliniri, dar și lim-ite, având conștiinWa că se poate facemai mult. Suntem chemaWi astăzi sădescoperim cărările prin care oferirăspunsuri în faWa provocărilor lumiide astăzi”. A urmat cuvântul de salutdin partea Rectorului UniversităWii„Aurel Vlaicu” din Arad, Dr. RamonaLile care a exprimat bucuria de a par-ticipa la acest colocviu al dog-matiștilor, arătând faptul că din parteaconducerii UniversităWii este oferit totsprijinul și colaborarea FacultăWii deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad, fiind susWinute toate demer-surile acestei venerabile instituWii deînvăWământ din vestul Wării, toate aces-tea având scopul de a sublinia impor-tanWa acestei FacultăWi în comunitateaacademică, dar și în comunitatealocală arădeană. În continuare, Înalt-preasfinWitul Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu a adresat cuvântul de binecu-vântare şi salut, arătând că acestcolocviu de Teologie Dogmatică „tre-buie să fie într-o unitate cu celelaltecolocvii, oferind un bun răspuns latoate provocările modernităWii”,arătând în continuare faptul că „avemobligaWia în situaWia actuală a dialogu-lui ecumenic, să avem o formaWie pre-cisă, în ceea ce mărturisim și credemîn dialogul cu celelalte confesiunicreștine. Rolul întrunirii de astăzi esteși acela de a găsi un răspuns la toateprovocările prezentului în ceea ceprivește persoana lui Iisus Hristos,Dumnezeu adevărat și Om adevăratpentru a ajunge la o unitate de credinWăși de mărturisire”. Părintele Prof.Univ. Dr. Ștefan Buchiu a subliniatîn cuvântul Preacucerniciei Sale cura-jul pe care l-a avut Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad de ainiWia în 2006 primul Colocviu alTeologilor Dogmatiști, având deasemenea și iniWiativa pornită tot dela Arad de a înfiinWa AsociaWia Inter-naWională a Dogmatiștilor. Preacucer-nicia Sa a evidenWiat de asemeneaentuziasmul creat la Arad în anul2006, unde au fost prezenWi teologiromâni de prestigiu: Pr. Prof. Dr.Dumitru Popescu, Pr. Prof. Dr.Dumitru Radu de la Facultatea deTeologie Ortodoxă din București șiPr. Prof. Dr. Ilie Moldovan de la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă dinSibiu. În finalul cuvântului său, Părin-tele Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu aapreciat în mod deosebit colaborareacare există la Arad între Biserică șiUniversitate, principala beneficiarăfiind Facultatea de Teologie Orto-doxă.În continuare a fost vizionat fil-mul Teologia Dogmatică în actuali-tate. Colocvii şi Simpozioane, în careau fost prezentate întrunirile naţionaleşi internaţionale ale teologilor dog-matişti români.

În finalul festivităWii de deschiderea fost susWinută comunicarea în plen aIPS Acad. Dr. Irineu, MitropolitulOlteniei, Fiul Omului: observaţiiprivind antropologia hristologicămodernă (P. Nellas şi O. Clement).Manifestarea a continuat prinsusWinerea celorlalte comunicări şti-inţifice ale profesorilor români deTeologie Dogmatică din Wară, partici-panWi la această manifestare teologică.(Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu)O nouă sus?inere de teză doctorală la Facultatea deTeologie Ortodoxă din AradÎn ziua de 12 octombrie 2021, încadrul Școlii Doctorale Interdiscipli-nare a UniversităWii „Aurel Vlaicu”din Arad, a avut loc susWinerea tezei dedoctorat a Pr. Florin Ioan Gașpar, inti-tulată: Conceptul de Tradiţie în gândi-rea teologilor Dumitru Stăniloae şiGeorges Florovsky, lucrare elaboratăsub coordonarea Pr. Prof. univ. dr.Cristinel Ioja.Din comisie au făcut parte, cuprezenWă fizică: Pr. Prof. dr. Constan-tin Rus, în calitate de președinte, iar camembri: Pr. Prof. dr. Ștefan Buchiu,de la Facultatea de Teologie Ortodoxă„Justinian Patriarhul” din București;Pr. prof. dr. Ioan Tulcan, de la Facul-tatea de Teologie Ortodoxă „IlarionV. Felea” din Arad), precum și coor-donatorul amintit, iar ca prezenWăonline, Pr. Prof. dr. Valer Bel, de laFacultatea de Teologie Ortodoxă dinCluj-Napoca.Rezumatul tezei poate fi găsit pesite-ul instituWiei arădene. Din acestareproducem aici ideea că: „GeorgesFlorovsky și Dumitru Stăniloae prinopera lor fac o pledoarie pentruregăsirea frumuseWii și importanWeifundamentale a gândirii SfinWilorPărinWi. În gândirea acestor doi teolo-gi, găsim identificate derapajele teolo-giei ortodoxe și occidentale și rupturaei cu viaWa, dar și soluWiile de urmatprin revenirea la duhul și gândireapatristică. Ambii teologi au fost fasci-naWi de opera SfinWilor PărinWi și auurmat exemplul acelora de a căuta maiînainte experienWa și apoi vorbirea,trăirea lui Dumnezeu și mai apoi vor-birea despre Dumnezeu. În acest sens,identificăm în opera lor un discurs teo-logic inspirat patristic și deschis cre-ator către teologia și societatea con-temporană. Caracterul permanent șimobil al Sfintei TradiWii își găseșteexemplificarea potrivită în gândireaacestor părinWi”.Din referatul coordonatoruluireWinem aprecierea următoare: „Lucra-rea Pr. Drd. Florin Gaşpar aduce ocontribuţie matură la înţelegerea con-ceptului de Tradiţiei în gândireateologilor Dumitru Stăniloae şiGeorges Florovsky, o înţelegere inte-grată a teologiei cu implicaţii în temalargă a Revelaţiei şi Bisericii, pre-cum şi în transmiterea Revelaţiei înBiserică. Conceptul de Tradiţiei şiîntreaga dezbatere din jurul lui estedefinitoriu pentru înnoirea teologieiortodoxe pe parcursul secolului alXX-lea, întrucât, din perspectivaînţelesurilor multiple ale acestuia, aufost oferite răspunsuri la diverseleprovocări ale modernităţii. Autorulelaborează o lucrare originală cu oreală valoare ştiinţifică, teoretică şiaplicativă, pe o temă inedită, centralăîn Dogmatica Ortodoxă. De aseme-nea, această lucrare aduce raze delumină într-o temă complexă, fiind ocontribuţie care poate fi integrată înarealul studiilor dogmatice care ţinde sursele teologiei şi de răspunsurileBisericii la provocările istoriei şisocietăţii umane.”.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6După prezentarea tezei și a refer-atelor de evaluare ale membrilorcomisiei, candidatul a răspuns între-bărilor, lămurind unele aspecte sur-prinse în lucrarea de doctorat.La final, Comisia a apreciatlaudativ contribuWia știinWifică șiprezentarea făcută de Pr. Florin Gaș-par, acordându-i titlul de „doctor înteologie”, acesta depunând jurământulcerut de procedura specifică domeni-ului Teologie. (Pr. Filip Albu)Conferin?ă Interna?ionalăla Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradFacultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad a organi-zat marWi, 19 octombrie 2021, o con-ferinWă internaWională intitulată „Tra -diMia liturgică timpurie a Tetra -evan gheliariilor chirilice tipărite,publicate în secolul al XVI-lea pe ter-itoriul Românei contemporane.ObservaMii preliminare”, conferinWăsusWinută de către Prof. Dr. JerzyOstapczuk, Decanul Academiei Teo-logice Creștine din Varșovia.ConferinWa a fost organizată decătre Centrul de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară al FacultăWii de TeologieOrtodoxă din Arad, prin directorulacestuia, Pr. Lect. Dr. Filip Albu, subforma online, la susWinerea acesteiafiind prezenWi profesorii, studenWii,masteranzii și doctoranzii facultăWiiarădene.În deschiderea întâlnirii Pr. Prof.Dr. Cristinel Ioja, Decanul FacultăWiide Teologie din Arad, a adresat cuvântde salut invitatului și participanWilor,subliniind bunele relaWii dintre celedouă instituWii de teologie, precum șiposibilităWile de cercetare și conlucrareoferite de bogatul fond de carte vecheal Arhiepiscopiei Aradului.După aceasta a fost prezentat unCV al profesorului Jerzy Ostapczuk,publicaWiile acestuia și contribuWiile luiîn domeniul cercetării și teologiei.Din partea Centrului Eparhial afost prezent Protos. Lect. Dr. IustinPopovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului.Traducerea conferinWei a fostasigurată de studenta GeorgianaCostescu.Tema tratată, de strictă speciali-tate, a atins domenii multiple ale teolo-giei, cum ar fi, cel biblic, liturgic șiistoric, punând în evidenWă circulaWia șiimportanWa Tetraevangheliariilor deredacWie chirilică, pe teritoriul Wăriinoastre, cu precădere, în sec. al XVI-lea. Tema a fost de un real interes atâtpentru specialiști, cât și pentru stu-denWi, masteranzi și doctoranzi,expunerea ei fiind de o înaltă Winutăacademică, bine documentată șiconectată la spaWiul cultural și teolog-ic românesc.La sfârșitul conferinWei a avut loco sesiune de întrebări și comentariilegate de tema expusă, din partea pro-fesorilor și a studenWilor participanWi.Este cunoscut faptul că spaWiulcultural și religios românesc esteîmbogăWit de prezenWa manuscriselor șitipăriturilor vechi de redacWie slavă șimedio-bulgară, care aduc un plus devaloare culturii și teologiei românești,cu atât mai mult, cu cât acestea facobiectul studiului și cercetării unorspecialiști avizaWi de talie internaWion-ală, cum este și prof. dr. JerzyOstapczuk.Profesorul Jerzy Ostapczuk estespecialist în tipăriturile vechi de limbăslavă, cu precădere, al Tetraevanghe-lariilor, fiind recunoscut la nivel inter-naWional. FormaWia de teolog, biblistși istoric, precum și aria de cercetare

centrată pe manuscrise și tetrae-vangheliare de redacWie slavă a deter-minat participarea sa la nenumărateconferinWe, simpozioane și întâlniri înîntreaga lume, în medii culturale șireligioase, iar din punct de vedere con-fesional, în medii ortodoxe, catolice șiprotestante.Profesorul Jerzy Ostapczuk esteabsolvent de studii teologice și mas-terale la SecWia de Teologie Ortodoxăa Academiei de Teologie Creștină dinVarșovia (ChAT) (1998). A fost bur-sier la UniversităWile din Salonic(1998) și Atena (1999), Amsterdam(1999-2000) și Columbus-Ohio(2008). În 2007 a obWinut titlul de doc-tor în știinWe teologice la ChAT, iar în2014 i s-a acordat gradul de doctorabilitat pe baza realizărilor sale acad-emice și a tezei de abilitare intitulatăSâmbăta și duminica, pericope litur-gice din Evanghelia după Matei înlecWionarele slavone bisericești. Esteșeful Departamentului Sfintei Scrip-turi a Noului Testament și șef interi-mar al Departamentului SfintelorScripturi ale Vechiului Testament alSecWiei de Teologie Ortodoxă a ChAT.La 10 martie 2016, a fost ales decan alFacultăWii de Teologie a ChAT pentruperioada 2016-2020, reluând acestpost în 2020 pentru un mandat de 4ani. Este membru al AsociaWiei bib-liștilor polonezi și al Comisiei biblicea Comitetului internaWional de slavis-tică. A publicat o serie de lucrări șistudii de specialitate, iar în anul 2015este decorat de către Statul Polonezcu Crucea de merit de bronz, pentrumerite culturale deosebite. (Protos.lect. dr. Nicolae M. Tang)Maestrul Ioan Bocșa, Ansamblul ,,Icoane” și ,,Trio Transilvan” într-un eveniment cultural la VladimirescuMaestrul Ioan Bocșa, ansamblul„Icoane” și „Trio Transilvan” au par-ticipat duminică, 24 octombrie 2021,la un eveniment cultural laVladimirescu, cu prilejul cinstiriiSfântului Mare Mucenic Dimitrie,Izvorâtorul de Mir, hramul primei Bis-erici Ortodoxe din localitateAșadar, duminică, 24 octombrie,credincioșii Parohiei OrtodoxeRomâne „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâ-torul de Mir” – Vladimirescu I, auavut bucuria de a participa laprăznuirea ocrotitorului lor spiritual,într-un cadru special. La SfântaLiturghie, oficiată de părintele parohCodin Șimonca-OpriWa, părintelearhid. Iov Orădan, fost protopop alAradului și părintele pensionar Gheo-rghe Mance, au participat oficalităWiale administraWiei locale: dl. IoanCrișan – consilier judeWean, dl. MihaiMag – primarul comunei, dl. IoanPlaveWi – viceprimar, alte oficialităWi,alături de un număr mare de credin-cioși.În cuvâtul de învăWătură, părin-tele Codin Șimonca-OpriWa, profesoral Seminarului Teologic arădean, afăcut o paralelă între cele douăextreme ale ipostazelor umanereprezentate de demonizatul din Winu-tul Gherghesenilor pe de-o parte,respectiv Sf. Mare Mucenic Dimitriepe de altă parte. Două variante alelocului în care putem ajunge noi,oamenii, desăvârșirea sfinWeniei fiindo chemare adresată de către Dum-nezeu fiecăruia dintre noi.În momentul rânduit al slujbei unnumăr mare de credincioși, în specialcopii, s-au împărtășit cu Sfintele Taineale Domnului și Dumnezeului nostruIisus Hristos.După Sfânta și DumnezeiascaLiturghie s-a săvârșit slujba de Te

Deum de mulWumire, la care a slujit șipărintele Dacian-Emilian Nan, de laParohia Ortodoxă Română Vladimi -rescu II.După ce bunii credincioși au par-ticipat (într-un mod îngăduit de cătrerestricWiile sanitare în vigoare) la oagapă frăWească, aceștia au participat laun spectacol-eveniment, unic până laaceastă dată în Vladimirescu:Maestrul Ioan Bocșa, profesor uni-versitar la Academia NaWională deMuzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, coordonatorul modulului deMuzică Vocală și TradiWionalăRomânească „Icoane”, alături deexcepWionalul „Trio Transilvan” con-dus de Maestrul Ovidiu Barteș, cadrudidactic la aceeași instituWie deînvăWământ superior, susWinând o seriede Ritualuri străvechi, autentice alesatului transilvan (de naștere, denuntă, de moarte, ori prilejuite de alteevenimente ale satului – secerișul,succesiunea anotimpurilor, prilejuitede sărbători, „praguri” etc.). ProducWiaculturală de o încărcătură simbolică,emoWională și culturală de excepWie aatins corzi nebănuite ale sufletelorcelor prezenWi, acestora părându-li-secă sunt contemporani cu momente –pe care le-au trăit aievea – ancestrale,vechi de sute de ani, fibre nebănuiteale rădăcinilor românești făcând săvibreze în toWi cei prezenWi. Au fostreproduse, în interpretări de excepWie,cântece din diverse zone ale Ardealu-lui, Banatului de Munte, Bucovineisau Maramureșului, preluate dinfonoteci sau culese direct din zone aleArdealului unde ele se practică dupăstrăvechi și arhaice ritualuri. (Pr.Codin Șimonca-OpriMa)Expozi?ia ,,Pictăm să ajutăm”Avem copii minunaWi! N-amputea spune altfel oricum, însă privindspre ExpoziWia „Pictăm să ajutăm”prin care au reușit să strângă 15.395 delei pentru a ajuta alWi doi copii aflaWi îngrea încercare, pe patul de suferinWă,nu putem decât să afirmăm cu și maimultă convingere.Desfășurată în perioada 10 sep-tembrie 2021 – 24 octombrie 2021,ExpoziWia „Pictăm să ajutăm” a făcutparte din Etapa a II-a a proiectuluimisionar „Slujirea Ortodoxiei în pan-demie” desfășurat în ArhiepiscopiaAradului.Ce și cum s-a „întâmplat”Începând cu data de 10 septem-brie s-a dat „sfoară în Wară” în Parohi-ile din Arhiepiscopia Aradului, iarcopiii s-au strâns în jurul preoWilor saudascălilor care au răspuns chemăriiArhiepiscopiei. Ce a urmat?Exemplar organizaWi și înarmaWicu toate cele necesare parcurgerii uneiastfel de activităWi, preoWii și-au adunatcopii în jurul bisericilor, iar dascălii îninima școlilor, și au petrecut un folos-itor timp pentru Dumnezeu, pentruaproapele, pentru ei înșiși.Startul a fost dat de AsociaWiaFilantropia a Arhiepiscopiei Araduluiprin Atelierul de pictură „Icoane din

suflete de copii”, în curtea FacultăWiide Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad. Nu oricum ci cupreWios ajutor din partea pictorilor pro-fesioniști Alin Pater și Karla Pater. Cuun astfel de bun exemplu înainte, s-aualăturat proiectului Parohiile dinPrunișor, Arad-Centru, Dezna, Răp-sig, Micălaca Veche II, Ineu, BonWeștiși GrădiniWa PP13, GrădiniWa Cur-cubeul copiilor, Școala GimnazialăMihai Eminescu și Liceul SpecialSfânta Maria.Icoanele pe sticlă, peste 220 lanumăr, au fost colectate la Arhiepis-copie, iar astăzi, 24 octombrie,începând de la primul clopot carechema la Liturghie și până în tindaserii, au fost expuse spre vânzare(donaWii) în trei locuri din Arad: CurteaCatedralei Vechi, Curtea CatedraleiNoi și Curtea FacultăWii de TeologieOrtodoxă.Arădenii le-au admirat, au donat,iar rezultatul material al muncii copi-ilor din Arhiepiscopia Aradului stăcam așa:ExpoziWia de la Catedrala Veche– 8.263 leiExpoziWia de la Catedrala Nouă –3.665 leiExpoziWia de la Facultatea deTeologie – 3.467 leiCu un total de 15.395 lei, căruiaa mai fost adăugată și picătura care sărotunjească suma, 7.700 de lei vormerge la Maria Băcanu, iar alWi 7.700la Paul Diș.
„Poate că este puMin, comparativ

cu sumele de care au ei nevoie pentru
tratament, însă dragostea cu care
copiii s-au implicat în acest proiect
cred că adaugă sumei adunate ceva
care nu poate fi descris în cuvinte.
Implicarea, bucuria cu care au făcut
totul, numeroasele telefoane pe care
mi le dădeau pentru a întreba iar și iar
detalii pe care de altfel le știau deja,
frumoasa lor neliniște, entuziasmul,
toate au făcut ca toată această
perioadă să fie mai mult decât un
proiect caritabil. Toată această
bucurie a lor mi-a dat o stare de bine,
m-au făcut să mă simt fain și să îmi
dea o reală nădejde de bine.”, a spusPărintele Gabriel Streulea, coordona-tor al proiectului.Avem și noi icoana noastrăNu, n-am putut rezista și am dat ofugă la Catedrala Veche, undeva dupăora 14.00. N-am mai găsit multeicoane, dar am găsit doi îngeri. Unulpictat și înrămat, iar celălalt în carne șioase care, luându-și foarte în seriosrolul de curator al expoziWiei, ne-aexplicat ce se întâmpla acolo, căputem cumpăra dacă vrem și căexpoziWia va dura până la ora 19.00.Copii arădenilor au pictat, ceicare le-au aflat povestea au cumpărat,iar alWi doi copii au beneficiat. Au ben-eficiat de acest rod al muncii a peste200 de copii însufleWiWi de dorinWa de aface bine.Iar că dorinWa lor de a face bineeste mare stă ca dovadă faptul că

astăzi câWiva copii au întrebat dejadespre viitorul proiect: ”M-au întrebatinsistent când vom mai face icoanepe sticlă și expoziMie, că vor și ei, și vorsă își aducă și colegii”, după cum ne-a mai spus, normal, cu zâmbetul pebuze, Părintele Streulea.Avem, da, copii minunaWi! (sursa:glasulcetatii.ro)Credincioșii din ParohiaȘomoșcheș și-au sărbătoritocrotitorul spiritual, pe Sf. Mare Mc. DimitrieMarWi, 26 octombrie 2021, cred-incioșii din Parohia Șomoșcheș, Pro-topopiatul Ineu, și-au sărbătorit ocroti-torul spiritual, pe Sfântul MareMucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.Ziua de sărbătoare a început cusăvârșirea Sfintei Liturghii de cătrepreotul paroh Sebastian Buntean, dim-preună cu pr. Raul Bele, fiu al satului,de la Parohia Secaș, ProtopopiatulSebiș. La momentul rânduit domnulCătălin-Iulian Drăgan, tot fiu al satu-lui, profesor de Religie la ColegiulNaWional ,,Preparandia – DimitrieVichindeal” din Arad, a rostit o cate-heză despre viaWa, martiriul și min-unile săvârșite de Sf. Mare Mc. Dim-itrie. De asemenea, în cuvântul rostit,a făcut o asociere între mirul izvorâtdin sfinte moaște și icoane și Sfântulși Marele Mir care se folosește laTaina Mirungerii, la sfinWirea biseri-cilor, la sfinWirea altarelor, aantimiselor, precum și pentru reprim-irea la Ortodoxie a celor căzuWi de ladreapta credinWă, exprimând diversi-tatea lucrărilor harului Duhului Sfântîn Biserică.Bucuria sărbătorii a fost întregită,în după masa zilei, de întrunirea pre-oWilor din Centrul Pastoral MisionarIneu. Cu acest prilej, un sobor de 10preoWi, sub protia Părintelui AdrianZaha, protopop al Ineului, a săvârșitSlujba Aghiasmei Mici şi TainaSfântului Maslu, în prezenWanumeroșilor credincioși ce au par-ticipat la acest frumos eveniment dinviaWa parohiei.La momentul cuvenitPărintele Protopop Adrian Zaha arostit un bogat cuvânt de învăţăturădespre Sfântul Mare Mucenic Dim-itrie, Izvorâtorul de Mir, mare făcă-tor de minuni şi ocrotitor al acestuisfânt locaş, despre semnificaţia şiimportanţa hramului unei biserici.De asemenea, părintele protopop aapreciat activitatea Pr. Paroh Sebas-tian Buntean, care deși tânăr păstorde suflete, a desfășurat multe activ-ităWi cu tinerii, s-a îngrijit de ceinevoiași și de înfrumuseWarea sfinteibiserici.Părintele Paroh Sebastian Bun-tean a adus mulţumiri Pr. ProtopopAdrian Zaha pentru frumoaselecuvinte, iar mai apoi fiecărui preotîn parte, prezenţi la bucuriaduhovnicească a credincioşilor săi,împlinind cuvintele Sfântului Apos-tol Pavel „daţi mulţumire pentrutoate că aceasta este voia lui IisusHristos”, încheind cu îndemnul de aduce bucuria din această seară încasele lor.Pe tot parcursul slujbelor s-aurespectat normele sanitare în vigoareși s-au înălWat rugăciuni pentru însănă-toșirea poporului greu încercat. (Pro-tos. Dr. Iustin Popovici)Eveniment duhovnicesc în Parohia BârzavaComunitatea ortodoxă din comu-na Bârzava a trăit în această duminică(31 octombrie 2021) un emoWionanteveniment duhovnicesc prilejuit desfinWirea unui loc de închinare, laintrarea în comună, și de sfinWirea unuiclopot. Continuare în pagina 8
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Joi, 1 octombrie – A slujit SfântaLiturghie arhierească la MănăstireaArad-Gai, la hramul bisericii noi închi-nat „Acoperământului Maicii Dom-nului”, vorbind credincioșilor despre,,Ajutorul Maicii Domnului”. A parti-cipat la festivitatea de deschidere aanului academic 2021-2022 la Uni-versitatea de Vest „Vasile Goldiș” dinArad, rostind un cuvânt aniversar.Duminică, 3 octombrie –A săvâ-rșit slujba de sfinWire a picturii bisericiicu hramurile „Sfântul Mare MucenicGheorghe” de la Parohia Arad-Micăla-ca Veche I, Protopopiatul Arad. A ofi-ciat Sfânta Liturghie arhierească, pre-dica fiind pusă sub titlul ,,iubireacreștină” (cf. 2  Cor. 11-12; Lc. 6). Chi-riarhul arădean l-a hirotesit iconom sta-vrofor pe părintele paroh Paul Orădan. MarQi, 5 octombrie – A prezidatședinWa sesiunii de toamnă a conferi-nWei preoWești cu preoWii din Protopo-piatul Aradului, găzduită la MănăstireaHodoș-Bodrog.Joi, 7 octombrie – A prezidatședinWa sesiunii de toamnă a exame-nului de Capacitate preoWească pentruabsolvenWii de facultate și master înteologie, fii duhovnicești ai Arhiepis-copiei Aradului.Duminică, 10 octombrie – Aparticipat la Sfânta Liturghie de la
Catedrala arhiepiscopală din Arad, pre-dica fiind pusă sub titlul „Deșteptaresufletească” (cf. Gal. 1; Lc.7).

Luni-MarQi, 11-12 octombrie –A participat la a VIII-a ediWie aColocviului NaWional de Teologie

Dogmatică Ortodoxă care a avut loc laFacultatea de Teologie Ortodoxă „Ila-rion V. Felea” din Arad, rostind uncuvânt festiv.Joi, 14 octombrie – A slujit Sfân-ta Liturghie arhierească de hram laSchitul de maici „Sfânta CuvioasăParascheva” din satul BodrogulVechi, Protopopiatul Arad, predicafiind pusă sub titlul „Cinstirea SfinteiParascheva”.Duminică, 17 octombrie –  Aparticipat la Sfânta Liturghie de laCatedrala arhiepiscopală din Arad, pre-dica fiind pusă sub titlul „Ascultareacuvântului dumnezeiesc” (cf. Gal. 2;Lc.8).Miercuri, 20 octombrie – Aprezidat ședinWa PermanenWei Consi -liului eparhial.Duminică, 24 octombrie – Aslujit Sfânta Liturghie la Catedralaarhiepiscopală din Arad, predica fiindpusă sub titlul „O faptă a milostenieitrupești” (cf. Efes. 2; Lc.8). În cadrulslujbei, Chiriarhul arădean a săvârșithirotonia întru diacon a tânăruluiMădălin-Flavius Dărăștean, acestaurmând a fi hirotonit preot pe seamaParohiei Tălagiu, Protopopiatul Sebiș.MarQi, 26 octombrie – A slujitSfânta Liturghie la Catedrala vechedin Arad, predica fiind pusă sub titlul

„Un bun ostaș al lui Hristos”. Încadrul sfintei slujbe, Chiriarhularădean a hirotonit întru diacon petânărul Mădălin-Florentin Rău, aces-ta urmând a fi hirotonit preot pe seamaParohiei Revetiș, Protopopiatul Sebișși pe diaconul Mădălin-FlaviusDărăștean, întru preot, pe seama Paro-hiei Tălagiu.Miercuri, 27 octombrie – A slu-jit Sfânta Liturghie la Catedrala arhie-piscopală din Arad, predicând despreviaWa Sfântului Cuvios Dimitrie Basa-rabov. În cadrul sfintei slujbe, Chi-riarhul arădean a hirotonit întru diaconpe tânărul Adin-Dorin Păiușan și pediaconul Mădălin-Florentin Rău, întrupreot, pe seama Parohiei Revetiș, Pro-topopiatul Sebiș.Duminică, 31 octombrie – A slu-jit Sfânta Liturghie la Catedrala arhie-piscopală din Arad. În cadrul sfinteislujbe, ÎnaltpreasfinWitul Părinte Timo-tei l-a hirotonit întru preot pe diaconulBogdan Haida, pe seama ParohieiCorbești, Protopopiatul Lipova. Lafinalul sfintei slujbe, Chiriarhularădean a rostit un cuvânt părintesc încare a vorbit despre misiuneapreoWească în zilele noastre și l-a feli-citat pe noul hirotonit.Pr. Dr. Vasile Cucu Secretar eparhial

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

Urmare din pagina 7Pentru acest moment deosebit dinviaWa comunităWii bârzăvene, Înalt-preasfinWitul Părinte Timotei, Arhi -episcopul Aradului, a delegat un grupde trei slujitori pentru săvârșirea rân-duielilor cuvenite: Pr. Gheorghe Glig-or, vicar eparhial, Pr. lect. dr. TiberiuArdelean, inspector eparhial și Pro-tos. lect. dr. Nicolae Tang.În dimineaWa zilei de duminică s-a săvârșit sfinWirea locului de închi -nare, de la intrarea în comună, de cătredelegaWia din partea Arhiepiscopiei,împreună cu preotul paroh GheorgheBîndea și cu preotul Adin Păiușan, decurând hirotonit pentru parohiaMonoroștia, cu filia DumbrăviWa.Locul de închinare, construit defamilia ȘteWiu Ștefan, îl constituie oicoană a Maicii Domnului, pictată pezid, de pictorul pr. Cornel Ilica.După acest moment a urmat slu-jba Utrenia și a Sfintei Liturghii. Pred-ica a fost rostită de către Pr. lect. dr.Tiberiu Ardelean, care a făcut o tâl-cuire a textului pericopei și o actu-alizarea a acestuia în viaWa cotidiană acredincioșilor.Înainte de încheierea SfinteiLiturghii s-a iești în procesiune, în faWabisericii, unde a avut loc slujba desfinWire a clopotului. În încheiere, Pr.Gheorghe Gligor, vicar eparhial, aoferit un „Act de cinstire” din parteaÎnaltpreasfinWitului Părinte Arhiepis-cop Timotei, domnului dr. FlorinelCozma, în semn de apreciere și aleasăconsideraWie pentru toată activitateadomniei sale în slujba Bisericii, celcare a și donat clopotul.La sfârșitul acestui moment, preo-tul paroh, Gheorghe Bîndea a adresatcuvânt de mulWumire delegaWilor Înalt-

preasfinWitul Părinte Timotei, familieidr. Cozma Florinel și Maria pentrupreWiosul dar, precum și celor implicaWiîn organizarea acestui eveniment desuflet.Clopotul, în greutate de 410 kg,este donaWia familiei dr. CozmaFlorinel și Maria și a fost achiziWionatdin Olanda. Clopotul a fost turnat înanul 1966 și a fost numit „Gabriel”,după numele Sf. Arhanghel Gavriil,aducătorul veștii celei bune. În parteade sus a clopotului este imprimatăscena „Închinarea Magilor”, înbasorelief, împrejurul clopotului, iar înregistrul de mijloc este redată scena„Jertfa lui Cain și Abel”.Putem numi acest clopot ca fiindun clopot „ecumenic”, al comuniunii,deoarece „a slujit” într-o biserică occi-dentală, iar astăzi a fost consacrat „săslujească” în Biserica Ortodoxă.Așadar este un clopot personalizat șiîncărcat de simbolistică.Clopotul este ofranda distinseifamilii Cozma pentru memoria înain-tașilor lor, partea din ei jertfiWi pe câm-purile de luptă în Primul și al DoileaRăzboi Mondial, parte din ei slujitorila strana Bisericii din Bârzava. (Pro-tos. lect. dr. Nicolae M. Tang)Instalarea Părintelui Mircea Proteasa în ParohiaArad-BujacAstăzi, 31 octombrie, înDuminica a 22-a după Rusalii, biser-ica Parohiei „Nașterea Sfântului IoanBotezătorul” din Arad-Bujac și-adeschis ușile întru întâmpinareanoului Preot Paroh, Părintele MirceaProteasa. Biserica, ușile, iar credin-cioșii, sufletele.Într-un timp al așezării, rugăciu-nii și continuităWii slujirii Sfântul

Altar, astăzi, două generaWii s-auîntâlnit în Sfânta Liturghie pentru apreda și a primi ștafeta binelui pusăîn slujba semenilor și a lui Dum-nezeu. Fostul Preot Paroh, PărinteleVasile Pop, ajuns acum la „otpustulmisiunii” sale, după cum spuneaPreasfinWitul Părinte Emilian Crișan-ul în urmă cu două luni, a dat, prinmâinile Părintelui Protopop FlaviusPetcuW, cheile bisericii noului Părintecare va duce misiunea mai departe.Cheile bisericii cu care noul Paroh,Părintele Mircea Proteasa, sădeschidă porWile Cerului pentru toWicei încredinWaWi spre păstorire.În cuvântul de învăWătură rostit lafinalul Sfintei Liturghii, Preacucer-nicul Părinte Flavius PetcuW, pro-topopul Aradului, aflat în Parohia dinBujac din încredinWarea Ierarhilor ară-deni, ÎnaltpreasfinWitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, și Preas-finWitul Părinte Emilian Crișanul,

Episcop Vicar al ArhiepiscopieiAradului, a elogiat întreaga activitatea Părintelui Vasile Pop, cel care în cei43 de ani de slujire a Sfântului Altar,dintre care 31 din calitate de PreotParoh în această parohie, s-a dovedita fi „unul dintre acei decani de vârstăai Arhiepiscopiei Aradului care mer-ită cinstea cuvenită pentru frumoasalucrare și osteneala de o viaMă în slu-jba Bisericii”.Părintelui Mircea Proteasa, Părin-tele protopop i-a înmânat ”armele” cucare să își înceapă greaua dar fru-moasa misiune de a fi Părinte credin-cioșilor, începând cu data de 1 noiem-brie: Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruceși cheile bisericii.Vizibil emoWionat, în faWapărinWilor, fraWilor, prietenilor și cred-incioșilor, Părintele Mircea Proteasa amulWumit celor care i-au fost alături șiîn împreună-rugăciune și susWinere pecalea care a dus la trăirea acestui

moment, luându-și angajamentul săducă această misiune cu bucurie șiimplicare, spre folosul oamenilor șislava lui Dumnezeu. Credincioșilor,care de altfel au transformat emoWiaPărintelui în lacrimi, le-a spus că nuvine singur, ci împreună cu DoamnaProeteasă Alina Mihaela și cu fiul lorȘtefan.În data de 28 august 2021, Sfân-ta Liturghie Arhierească a început prina fi săvârșită de 2 Ierarhi, 11 preoWi și6 diaconi, și a fost încheiată de 2 Ier-arhi, 12 preoWi și doar 5 diaconi, pen-tru că ÎnaltpreasfinWitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscop al de Dumnezeupăzitei Arhiepiscopii a Aradului, anumit pe Arhidiaconul Mircea Pro-teasa în postul de preot Paroh în Paro-hia Arad – Bujac, începând cu data de01 noiembrie 2021, „fiind îndeplinitetoate prevederile canonice șistatutare”.Astăzi, 31 octombrie 2021, Părin-tele Mircea Proteasa a fost instalat caPreot Paroh în Parohia pentru care încea binecuvântată zi a fost hirotonit.(sursa: glasulcetatii.ro)
CERCURI MISIONARE

În luna Octombrie au avut locCercuri pastoral-misionare în urmă-toarele parohii arădene:- Protopopiatul Arad: Mișca;Șepreuș;- Protopopiatul Ineu: Hășmaș;TauM; - Protopopiatul Lipova: - Protopopiatul Sebiş: Cărand;Cil; Măgulicea;(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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