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SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, s-a născut laTimişoara, în data de 4 iunie 1936 şi aprimit la botez numele Traian. A urmatcursurile Institutului Teologic Univer-sitar din Bucureşti, pe care le-a absolvitîn anul 1957. Tot la Bucureşti, avândcoordonator pe renumitul patrolog Pr.Prof. Dr. Ioan G. Coman, a urmat cur-surile de doctorat, iar în anul 1973 asusţinut teza: „Doctrina hristologicăa Sfântului Chiril al Alexandriei”.În perioada studiilor doctorale, aefectuat stagii de specializare în Elveţia,la Facultatea de Teologie din Neucha-tel, în anul 1967, apoi la Institutul Ecu-menic de la Bossey (1967-1968) şi laFacultatea de Teologie din Frieburg(1971-1972). În 24 iunie 1969, a fosttuns în monahism la MănăstireaHodoş-Bodrog, din judeţul Arad, pri-mind numele Timotei.La recomandarea MitropolituluiNicolae Corneanu al Banatului, în 15decembrie 1975, Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române l-a alesîn postul de episcop-vicar al Arhi -episcopiei Timişoarei şi Caranse-beşului, cu titlul de „Lugojanul”,

fiind instalat la Timişoara, în data de7 februarie 1976.În data de 30 septembrie 1984,Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne l-a ales în demnitatea de Epis-cop al Aradului, fiind întronizat îndata de 2 decembrie 1984.Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei al Aradului a înnoit şi aintensificat viaţa duhovnicească din

mănăstiri şi parohii, precum şi activi-tatea culturală a eparhiei. A iniţiat şi asusţinut construirea a peste 70 de bis-erici şi a supravegheat restaurarea apeste 450 de lăcaşuri de cult, multedintre ele fiind monumente istorice.Ample lucrări de restaurare s-audesfăşurat la întregul ansamblu arhi-tectonic de la mănăstirea Gai, unde afost construită o biserică nouă, cu hra-

mul Acoperământul Maicii Domnu-lui,pe care, împreună cu alţi ierarhi aiBisericii noastre, am sfinţit-o personalîn data de 25 septembrie 2011. A înfi-inţat o Facultate de Teologie Ortodoxăşi un Seminar Teologic Ortodox şi adezvoltat o intensă activitate social-filantropică.Însă, între toate aceste frumoaserealizări, cea mai de seamă rămâne cti-torirea noii Catedrale Arhiepisco-pale din Arad, cu hramurile SfântaTreime şi Sfântul Ierarh Nicolae,prima catedrală episcopală orto-doxă începută, finalizată și târnostită înRomânia, după căderea regimuluicomunist.Împreună cu alţi ierarhi am săvârşittârnosirea ei în data de 6 decembrie2008. Pictura Catedralei „SfântaTreime” din Arad a fost sfinYităduminică, 9 decembrie 2018, de cătreun sobor de ierarhi în frunte cu Înalt-preasfinţitul Părinte Ioan, MitropolitulBanatului.În anul 2009, la propunerea noas-tră şi cu aprobarea Sfântului Sinod,Episcopia Aradului a fost ridicată larang de Arhiepiscopie, iar Înaltpreas-

finţitul Părinte Timotei la demnitateade Arhiepiscop.Astăzi, la vârsta de 85 de ani, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei se bucură de roadele activităţilorsale administrative, culturale şi mision-are, fiind receptiv mereu în promovareanoilor proiecte pastorale și misionareale Bisericii în societate.Ca fiu al plaiurilor bănăYene, Înalt-preasfinţia Sa cunoaşte bine atât fru-museYile şi valorile spirituale ale aces-tor Yinuturi româneşti străbune, cât şidificultăYile pastoraţiei într-o zonă mul-tietnică şi multiconfesională.Cu părintească binecuvântare şifrăţească dragoste în Hristos, îl felic-ităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei pentru rodnica sa activitate şi nerugăm Mântuitorului Iisus Hristos,„Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi„Arhiereul mărturisirii noastre”(Evrei 3, 1), să-i dăruiască în continuareaceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfân-tă pentru Biserică şi Neam, întru mulţişi fericiYi ani! † DanielPatriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne

Mesajul de felicitare transmis de PreafericitulPărinte Patriarh Daniel Arhiepiscopului Timoteial Aradului cu ocazia împlinirii a 85 de ani

Căci de aţi avea zeci de mii deînvăţători în Hristos, totuşi nu aveţimulţi părinţi (…) Pentru aceasta amtrimis la voi pe Timotei, care este fiulmeu iubit şi credincios în Domnul(ICorinteni 4, 15, 17).Într-adevăr, când un episcop estetrimis într-o eparhie este semnul cer-cetării eparhiei de dragostea şi purtareade grijă a lui Dumnezeu. Dar, dacă per-sonalizăm şi contextualizăm textulbiblic pentru eparhia Aradului, putemspune că Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, care împlineşte venerabilavârstă de 85 de ani, a fost trimis la noica ierarh „credincios în Domnul”,împlinind decenii la rând chemarea şislujirea arhierească în străvechea vatrăepiscopală a Aradului. Din nou, con-textualizând textul biblic, putem spunecă în personalitatea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei putem identifica înge-mânate trei realităţi pe care le-a adân-cit şi exprimat în variate moduri înlucrarea şi misiunea Bisericii: Păstor,Părinte, Învăţător-Teolog, împletindastfel harisma Păstorului cu cea a Teo-logului. Păstor şi Părinte duhovnicesc alcomunităţilor din eparhia Aradului, amarii familii spirituale a credincioşilorşi preoţilor, Păstor şi Părinte duhovni-cesc într-o lume secularizată, a expri-mat în unitate harisma Păstorului cuexigenţele Teologiei, de la amvon,catedră, în conferinţe şi simpozioane, învizitele pastorale, în neobositele îndem-nuri duhovniceşti, de la omul simplu

până la personalităţile de excepţie alevremii. De aceea, îl putem numi Păs-torul-Teolog. Dacă, harisma Păstoruluipoate fi cuantificată, fără a avea pre-tenţia epuizării, în ctitoria a zeci debiserici, aşezăminte monahale, aşeză-minte social-filantropice, şcoli teolo-gice, toate culminând cu impunătoa-rea Catedrala a Aradului, lucrareateologică a Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei încă îşi aşteaptă interpretarea şiidentificarea direcţiilor teologice şi pas-torale aprofundate. Dar, dacă amintimdoar faptul că rectitoreşte venerabilaTradiţie a învăţământului teologic de laArad, prin înfiinţarea şcolilor teologice,a Facultăţii de Teologie ca şi continua-toare a Institutului şi Academiei Teo-logice desfinţată în anul 1948, întâl-nim o viziune riguros orientată sprevalorile înalte ale Teologiei. O restau-rare a trecutului şi o responsabilitatefaţă de prezent şi viitor. Desigur, ne putem întreba de undeo asemenea viziune? Răspunsul îlgăsim în temeinica cunoaştere a istorieieparhiei Aradului şi în temeinica pre-gătire teologică pe care a clădit-o ani larând în centre universitare de presti-giu. Bucureşti, Frieburg, Neuchâtel,Bossey. Teologia arădeană a clădit, anila rândul, într-un spaţiu al libertăţii, darşi al multor provocări, un nume, unprestigiu, fiind ilustrată de un corp pro-fesoral bine pregătit, în frunte cu Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei. Cu expe-rienţa  la catedră, inaugurată laSeminarul Teologic Ortodox de la

Caransebeş, va ilustra cu abnegaţie exi-genţele academice ale catedrei de Isto-ria Bisericească de la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad, sprijinindactul didactic, ştiinţific şi formativ alacesteia într-o perioadă dificilă pentrustructura corpului profesoral, dovedin-du-se a fi „piatra cea din capul unghiu-lui” în afirmarea unui învăţământ teo-logic în linia Tradiţiei Bisericii. Profundcunoscator al teologiei Părinţilor, într-o exprimare dogmatică-istorică, şlefui-tă sub îndrumările reputatului patrologIoan G. Coman, la care îşi finalizeazăteza de doctorat cu tema Doctrina hris-tologică a Sfântului Chiril al Alexan-driei, în lumina tendinNelor actuale deapropiere între Biserica Ortodoxă șivechile Biserici Orientale teolog alnuanţelor, riguros în construcţia mesa-jului teologic, adânc aşezat cu gândireaîn criteriile Tradiţiei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, face parte dintre ierar-hii teologi ai Eparhiei Aradului şiPatriarhiei Române. Cu acces la ope-rele marilor teologi creştini din secolulal XX-lea şi cu o întinsă cunoaştere şiorientare în tradiţia bisericească dinvestul României, Păstorul-Teolog,reprezintă pentru fiecare dintre noi unmodel de erudiţie şi de afirmare a Tra-diţiei în actualitate.  Dacă ne oprim doar la scrisorilepastorale publicate în volum, un docu-ment în care ni se descoperă ritmurilebisericeşti, liturgice şi pastorale dinjurul praznicelor în aproape patru dece-nii, în lectura lor se regăsesc împletite

nuanţări teologice de mare adâncime,până la figuri de stil şi accente poetice,toate descoperind nu doar profilul teo-logic, ci şi cel cultural al Înaltpreasfin-ţiei Sale, dar şi profilul sistematic şianalitic al profesorului de teologiecaracterizat prin interdisciplinaritate,precizie şi forţa argumentaţiei. Este fără îndoială o invitaţie la oadâncă teologie pastorală, nici simplupastoraţie, nici numai teologie, ci teo-logie pastorală care ne descoperă per-sonalitatea Păstorul-Teolog. Dacă doaraceastă lucrare ar fi fost scrisă de Înalt-preasfinţitul Timotei – exceptând zeci-le de studii şi articole, încununate cuteza de doctorat - ar fi fost fără tăgadăo mărturie în faţa istoriei despre gândi-

rea teologică-pastorală a Păstorului, omărturie despre continuitatea gândiriiteologice întru Tradiţia biblică şi patris-tică a Bisericii, o mărturie desprecunoaşterea nuanţată a spiritualităţiiliturgice a Bisericii, o mărturie despremistagogia textelor biblice, patristiceşi liturgice ale Bisericii, o mărturie des-pre permeabilitatea şi plasticitatea teo-logiei ortodoxe, o mărturie despre ogândire teologică eclesială, personal-comunitară, o mărturie despre dimen-siunea poetică a teologiei, o măturiedespre valorile spirituale ale neamuluiromânesc. Până la urmă o mărturie înfaţa istoriei despre dragostea şi slujireaPăstorului- Teolog.Pr. Prof. Univ. dr. Cristinel Ioja 
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ÎnaltpreasfinYitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului a împli-nit în acest an, la data de 4 iunie,venerabila vârstă de 85 de ani. Bunul Dumnezeu a rânduit să-lcunosc pe ÎnaltpreasfinYitul PărinteTimotei din vremea studenYiei laFacultatea de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad (1998-2002), unde l-am aavut ca dascăl.Mai apoi, prin purtarea de grijă a luiDumnezeu, i-am devenit apropiatslujitor în demnitatea de inspectorși mai apoi consilier cultural la Cen-trul Eparhial din Arad, după ce amfost tuns în monahism și hirotonitîn treapta preoYiei la MănăstireaHodoș-Bodrog. Ascultându-i cumult interes cursurile precum şi pre-dicile şi cuvântările rostite la diferi-te evenimente bisericeşti şi cultura-le, era lesne de înţeles că BunulDumnezeu l-a înzestrat cu multecalităţi, dintre care două se eviden-ţiau: înţelepciunea şi vasta sa cul-tura. Pentru a-l putea elogia cum secuvine pe distinsul nostru ierarh, unrecurs la ceea ce înseamnă înţelep-ciunea în diversele ei abordări, ne-arfi de ajutor. Încă din antichitate,marii gânditori ai lumii au conside-rat că ,,înţelepciunea - este cea maialeasă comoară a omului”, carestrăluceşte şi nu se stinge niciodată.Îi caută pe cei care sunt demni de eaşi îi călăuzeşte spre bucuria nemuri-rii. Cei mai mulţi gânditori au ajunsla concluzia că această categorie aeticii are două componente: ,,înţe-lepciunea ca dar dumnezeiesc’’ şi,,înţelepciunea ca experienţă deviaţă’’. Cea dintâi, cu adevărat supe-rioară, este bogăţia întregii noastrefiinţe, aceasta, doarece se dăruieştefără nici o plată şi fără vreun efort,fiind rezultatul căutării, al cuceririişi al rugăciunii îndreptate cu dra-goste sinceră spre Dumnezeu şi nu edată oricui, ci numai celor ce vor s-o găsească sau vor s-o primească.Pe creştini îi face să se poarte corectîntre ei şi cu toţi oamenii ca să-iducă la slăvirea lui Dumnezeu:,,Tatăl să vă dea duh de înţelepciu-ne’’ ( Efes. 1, 17 ). Ea este venită desus ,,curată, paşnică, îngăduitoareşi nefăţarnică’’ (Iacov  3, 17), înţe-lepciune care au avut-o dinainte,apostolii, simpli pescari şi necărtu-rari care au umplut de uimire lumea.Cu numele de ,,Înţelepciune’’este cunoscută şi cartea din ,,VechiulTestament’’intitulată ,,Cartea înţe-lepciunii lui Solomon’’. Aceasta s-

a bucurat mult timp de reputaţia de-a fi cea mai atractivă şi mai intere-santă carte din rândul apocrifelor.Între scrierile cu valoare reli-gios-morală, un loc aparte îl ocupă,,Cartea Proverbelor’’ a căruicuvânt cheie este ,,înţelepciunea’’sau ,,abilitatea de-a trăi viaţa cuchibzuinţă şi pricepere’’.Se spune că înţelepciunea estedumnezeiască, este sursa vieţii. Eas-a întrupat în Hristos în care ,,suntascunse toate comorile înţelepciu-nii şi ale ştiinţei’’: ,,Fiţi înţelepţi caşerpii şi nevinovaţi ca porumbeii’’recomanda Iisus apostolilor Săi, sau,,Fiţi înţelepţi spre bine şi nevinovaţila rău’’, ,,Umblaţi ca cei înţelepţi,nu ca cei neînţelepţi’’.Isus, fiul lui Sirah, spunea: „Înţe-lepciunea ascunsă şi comoaraneştiută, ce folos este de amândo-uă?“ (Eccl. 20:31).„Alegând oame-nii înţelepţi strălucirea cea vrednicăde a fi râvnită, a modului de viaţăcelui drept şi potrivit cu totul legii,ei au fost dăruitori şi către alţii alfolosului celui de sus. Căci estescris: «Dacă tu te-ai făcut pe tineînţelept, fiule, fii înţelept şi pentruaproapele tău» (Proverbe 9:12).,,Înţelepciunea preţuieşte cât omoştenire, şi chiar mai mult pentrucei ce văd soarele, căci ea oferăocrotire ca şi argintul dar ea estemai folositoare pentru că ţine înviaţă pe cei ce o au” (Eccl 7, 11-12). Înţelepciunea aduce viaţă veş-nică şi ne scapă de moarte (Prov.13,14). Cine umblă în înţelepciuneva fi mântuit (Prov. 28, 26) şi vamoşteni slava (Prov. 3, 35).Arhipăstorul arădenilor, prinîntreaga sa activitate pastorală şi cul-turală, împlineşte recomandarea

apostolică cu care şi-a începutmisiunea în părţile Aradului: ,,Iaaminte la tine însuţi şi la învăţătură,stăruie în aceasta, căci făcând aşaşi pe tine te vei mântui şi pe cei ce tevor asculta. Pe cel bătrân să nu-lînfrunţi, ci să-l îndemni ca pe unpărinte; pe cei tineri ca pe niştefraţi. Pe bătrâne îndeamnă-le ca penişte mame, pe cele tinere ca pesurori, în toată curăţia” ( I Timotei4, 16-5, 2). Prin aceasta, se adaugăla şirul neîntrerupt al ierarhilor ară-deni, ilustrat de mari personalităţi,oameni ai condeiului, ai scrisuluiteologic, care s-au distins cu fermi-tate şi tenacitate în apărarea credin-ţei strămoşeşti şi a fiinţei neamuluiromânesc, prin stimularea culturii, aartelor bisericeşti şi învăţământuluiteologic, prin sprijinirea şcolilor teo-logice, prin editarea şi răspândireacărţii româneşti, prin întreţinerea şistimularea presei bisericeşti şi chiarprin scrisul lor propriu. Devine, ast-fel, omul de cultură, care după defi-niţia dicţionarului, este omul cu osolidă pregătire intelectuală, culti-vat, erudit, interesat în cunoaşterearealizărilor omeneşti din diferitedomenii. Dar, într-un sens general,orice om poate fi numit om de cul-tură datorită apartenenţei la o anu-mită cultură, definită sociologic ca„un complex învăţat de cunoştinţe,credinţe, artă, morală, drept şi cutu-me” dobândite în societate. Culturapersonală a unui om presupune însu-şirea şi cultivarea a ceea ce esteacceptat ca valoare, cultivare care îidetermină formarea personală. Cul-tura, ca formaţie a omului, avândaceeaşi rădăcină cu termenul cult,implică întotdeauna un aspect reli-gios. Cultura este determinată deci-

siv de raportarea omului la Dumne-zeu, exprimă căutarea Lui, dreaptăsau rătăcită, sau respingerea luiDumnezeu.Cultura, atât sub aspectul valori-lor spirituale şi materiale create deomenire cât şi sub aspectul formaţieipersonale a omului, este o expresiea dorului după veşnicie pe careDumnezeu l-a sădit în om şi pe careomul, în urma păcatului originar,caută să şi-l astâmpere fie drept, cău-tând comuniunea cu Dumnezeu, fiesmintit, întorcându-se spre lume sauspre sine însuşi. În esenţă culturaconstă în cultivarea sau nu a ceeace ne apropie de Dumnezeu şi neconduce la cunoaşterea Lui, cunoaş-tere care înseamnă viaţă veşnică(Ioan 17, 3). Singura cultură adevă-rată este acea cultură care cultivă înom cele ale veşniciei, cultura careface din noi un dumnezeu după har,în comuniune deplină cu Dumne-zeul Treimic, cultura promovată deArhipăstorul nostru Timotei. Esteceea ce Părintele Rafail Noica, încontinuitatea gândirii filocalice,numeşte cultura duhului, culturaduhovnicească, cultivarea cuvântu-lui lui Dumnezeu în noi. Prin pri-mirea şi păzirea cuvântului lui Dum-nezeu simţurile ni se înduhovnicescastfel încât să recunoaştem glasulPărintelui care ne cheamă la viaţă.Anul acesta 2014 fiind an oma-gial euharistic, se cade să amintimcă Sfânta Liturghie reprezintă cul-mea culturii omeneşti pentru că,fiind rodul rugăciunii şi al insuflăriidumnezeieşti şi ducând la desăvâr-şire toate elementele culturii, ne des-chide cunoaşterii nemijlocite a luiDumnezeu prin contemplarea slaveiLui şi unirea cu El, pentru că culti-vă în noi cele ale veşniciei şi depă-şeşte mormântul.Nicolae Steinhardt pretinde ade-văratului om de cultură bunătatesufletescă, care nu este altceva decâtdobândirea asemănării cu Cel ceeste Unul Bun (Matei 19, 17), dupăal Cărui chip am fost creaţi (Facere1, 26-27), trăsătură uşor de observatşi la ierarhul nostru. La această ase-mănare se ajunge apucând pe caleafilocalică a cultivării binelui şi fru-mosului dumnezeiesc, a culturiicelei adevărate pe care o reprezintăBiserica. Cultura noastră, arătaPărintele Rafail Noica, constă în areconştientiza ceea ce Dumnezeu,de-a lungul istoriei, ne-a dat în Bise-rică, şi în a trece mai departe în con-ştientizarea şi înduhovnicirea noas-tră.

După anul 1989, Vlădica Timo-tei s-a preocupat de reactivarea învă-ţământului teologic eparhial, prinînfiinţarea Şcolii de Cântăreţi Bise-riceşti la Arad; a Seminariilor teo-logice liceale de la Arad şi Mănăsti-rea Prislop; a Şcolii post-licealeTeologico-Sanitare Arad; a claselorliceale cu profil teologie-filologiedin Deva, şi nu în ultimul rând areînfiinţat Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad, al cărei profesortitular la Catedra de Istoria Biseri-cească Universală a fost până înurmă cu câţiva ani.Înaltpreasfinţia Sa are şimeritul de a fi membru fondator alînvăţământului superior arădean,contribuind la înfiinţarea Universi-tăţii ,,Aurel Vlaicu” şi a Universită-ţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad.Fiind un distins om de cultură,un om al calmului şi a bunelor rela-ţii interculturale, intereligioase şiinteretnice, Sfântul Sinod l-a încre-dinţat în nenumărate rânduri înmisiunea de reprezentare a BisericiiOrtodoxe Române la întrunirile ecu-menice de peste hotare. Astfel, îndecursul timpului, ÎnaltpreasfinYiaSa a participat la conferinYe teologi-ce interconfesionale și intercreștinece au avut loc în ElveYia, FranYa,Germania, Suedia, Finlanda și Sta-tele Unite ale Americii.Cunoscând aceste câteva crâm-peie din viaţa şi activitatea arhipă-rintelui meu Timotei Seviciu, nu potdecât să aduc slavă lui Dumnezeu căm-a învrednicit să primesc de laDânsul arhiereasca binecuvântare dea deveni monah la străvecheaMănăstire Hodoş-Bodrog, mai apoisă urc cu nevrednicie pe treptele dia-coniei şi preoţiei, şi după o scurtăperioadă de vieţuire în mănăstire,să-i fiu apropiat ostenitor la Centruleparhial, ca inspector şi mai apoiconsilier cultural.Recunoscător fiindu-i BunuluiDumnezeu şi Maicii Sfinte pentrutoate aceste daruri binecuvântate, nu-mi rămâne decât să mă rog cu smere-nie: Pe Stăpânul şi Arhiereul nostru,Doamne îl păzeşte Întru Mulţi Ani!Protos. Dr. Iustin PopoviciConsilier cultural al Arhiepisco-piei Aradului*Fragmente din cuvântul,,Arhiepiscopul Timotei –înCeleptarhipăstor și distins om de cultu-ră”, publicat în Volumul omagial,,ÎnaltpreasfinCitul Părinte Arhie-piscop dr. Timotei Seviciu – 30 deani de arhipăstorire la Arad (1984-2014)”

ÎnaltpreasfinNitul Părinte Timotei la ceas aniversar*

Cuvântul „hram” provine dinlimba slavonă şi înseamnă în gen-eral casă, iar în sens bisericesc –Casa lui Dumnezeu. Acest termena fost folosit pentru prima datăîn istoria biblică a Vechiului Tes-tament de Patriarhul Iacob, care,într-o împrejurare deose bită avieţii sale, a înnoptat pe o câmpieşi a adormit cu capul pe o piatră.În acea noapte a avut un vis, şianume, a văzut o scară ce unea cerulcu pământul, pe care urcau şi coborauîngerii lui Dumnezeu. Trezindu-se dinvis, Iacob a grăit: “ Locul acesta esteCasa lui Dumnezeu şi poarta cerului”.A uns apoi piatra cu untdelemn şi l-anumit pe evreieşte Bethel sau Casa luiDumnezeu (Facere 28, 12-19).

Vorbind despre Templul dinIerusalim, care preînchipuia Biser-ica creştină, Mântuitorul Iisus Hris-tos defineşte Casa lui Dumnezeu:„Și va fi casa Mea casă de rugăci-une”(Luca 19, 46).Potrivit Sfintei Tradiţii, fiecarebiserică înălţată drept „Casă a luiDumnezeu” este târnosită dearhiereu. Târnosirea, pe lângă actulsfinţitor şi punerea SfintelorMoaşte în masa Sfântului Altar,reprezintă şi actul de Botez alnoului locaş, aceasta primind dinpartea arhiereului un nume, adică,hramul, un eveniment din viaţaMântuitorului a Maicii Sale saunumele unui sfânt. Continuare în pagina 3
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Urmare din pagina 2Hramul devine din acel momentocrotitorul spiritual al respectivuluilocaş şi este reprezentat iconograf-ic pe iconostasul bisericii în primulregistru, în dreapta icoanelorîmpărăteşti sau pe frontispiciulclădirii, dacă arhitectura permiteacest lucru.La fel ca la Sfânta Taină aBotezului, când copilul nou-născuteste altoit în Trupul tainic al luiHristos şi primeşte nume şi unînger păzitor din partea lui Dum-nezeu, tot astfel, biserica târnosităprimeşte hramul ocrotitor, pazniculei, îngrijitorul ei, ferindu-o decalamităţi, de vrăjmaşi şi acordândmilă şi ajutor membrilor ei.
Prăznuirea hramului bisericii se

face în fiecare an printr-o sărbătoare
deosebită, semnificând dorinţa cred-
inciosului de cinstire, de participare
activă la rugăciunea comună sub
aceeaşi lucrare a harului ceresc,
pogorât prin mijlocirea hramului.
Alegerea şi reprezentareahramului Catedralei eparhiale

Alegerea hramului Catedralei
Arhiepiscopale s-a făcut prin
lucrarea lui Dumnezeu, Care a dat
înţelepciune Chiriarhului în alegerea
din mai multe variante puse în dis-
cuţie încă înainte de începerea
lucrărilor de construcţie, fără a se
grăbi în acest sens. Astfel, s-a pro-
pus iniţial hramul “Sfântul Ierarh
Nicolae”, propunere motivată de
evlavia multor credincioşi arădeni
ce-i poartă numele; apoi s-au propus
alte prăznuiri din viaţa Mântuitoru-
lui Iisus Hristos.

În contextul căutării ocrotitoru-
lui spiritual al Catedralei, s-a făcut

Dumnezeu a venit în întâmp-
inare printr-o familie de români
credincioşi ardeleni, stabiliţi în
SUA. Prin mijlocirea părintelui
paroh Viorel Sasu de la parohia
română „Sfânta Treime” din Mira-
mar – Florida şi a familiei acestuia,
enoriaşii Corneliu şi Rucsanda de
Bota au aflat despre efortul credin-
cioşilor din Arad de a construi o
Catedrală eparhială şi au făcut o
donaţie substanţială pentru acel
moment şi indispensabilă pentru
finalizarea unei etape importante a
construcţiei, suma de 210.000 dolari
SUA.

Chiriarhul a luat la cunoştinţă de
respectiva donaţie şi le-a mulţumit
donatorilor, purtând şi convorbiri cu
aceştia, telefonic, prin corespon-
denţă şi prin mijlocirea părintelui
Viorel Sasu. În urma discuţiilor pur-
tate de Chiriarh cu donatorii, s-a
pecetluit gândul legat de hramul
Catedralei prin exprimarea dona-
torului, care a afirmat „că ajută la
construirea unei biserici în Româ-
nia, soră cu biserica noastră Sfânta
Treime din Miramar – Florida”.

În urma acestei comunicări şi
la propunerea Chiriarhului, Perma-
nenţa Consiliului eparhial, mem-
brii Comitetului de Sprijin pentru
construirea Catedralei şi toţi fac-
torii de răspundere implicaţi în ridi-
carea Sfântului Locaş, au înţeles că
este voia lui Dumnezeu ca hramul
Noii Catedrale să fie „Sfânta
Treime”, soră cu biserica din Mira-
mar – Florida, care avea acelaşi
hram.

Bunătatea lui Dumnezeu a fost
aşa de mare încât a rânduit şi val-
orificarea primei propuneri de sta-
bilire a hramului – ,,Sfântul Ierarh
Nicolae” Catedralei eparhiale,
făcută de membrii Comitetului de
Sprijin. Odată cu târnosirea Cate-
dralei s-a săvârşit şi târnosirea Par-
aclisului, şi fiind ziua de 6 decem-
brie 2008, fără a se cunoaşte
discuţiile despre alegerea hramului,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a numit hramul Paraclisului ,,Sfân-
tul Ierarh Nicolae”. Slujba de
târnosire a Paraclisului a fost
săvârşită din încredinţarea Părintelui
Patriarh, de către Înaltpreasfinţitul
Părinte Mitropolit al Ardealului Dr.
Laurenţiu Streza.

Potrivit erminiei picturii bizan-
tine, aprobată de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, hramul
unei biserici trebuie reprezentat în
iconografie în registrul prim al
iconostasului, în partea dreaptă a
icoanelor împărăteşti sau pe faţada
sau frontispiciul clădirii, potrivit
arhitecturii respectivei clădiri. La
Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta
Treime” din Arad, reprezentarea
hramului s-a făcut în primul rând pe
iconostas, dar nu la locul stabilit prin
erminie, pentru a nu fi două icoane
de acelaşi fel pe iconostas, întrucât
icoana Sfintei Treimi era prevăzută
în registrul al treilea. Chiriarhul a
explicat acest lucru printr-o adresă
Comisiei de pictură a Patriarhiei
Române, obţinând aprobarea solici-
tată, iar la locul din dreapta al
primului registru de pe iconostas s-
a pictat Sfântul Ioan Botezătorul .

Aceiaşi reprezentare a hramului
Catedralei Arhiepiscopale se găseşte
pe frontispiciul clădirii printr-o
icoană de mozaic cu o suprafaţă de
35 mp, lucrare este de excepţie,
mozaic „GEORGIES”, culoare şi
fonduri de aur, inventat şi brevetat
de executant, profesorul Virgil
Moraru din Iaşi.

Aportul material şi logistic la
executarea acestei lucrări l-a avut
distinsa familie a generalului Ioan
Heredea, soţia Dorina şi fiica Ioana,
care au contactat firma şi au supor-
tat toate cheltuielile pentru execuţie,
transport şi montajul icoanei,
devenind ctitori ai Noii Catedrale.

Stabilirea reprezentării icono-
grafice a Sfintei Treimi ca hram al
Catedralei Arhiepiscopale a fost de
durată. S-au purtat discuţii asupra
următoarelor reprezentări: Paterni-
tatea: se regăseşte mai mult în
iconografia rusă începând cu sec-

olul al XIV-lea, îl înfăţişează pe
Tatăl în chipul unui bătrân şezând pe
tron, ţinând în braţe un copil (Fiul),
Care, la rândul Lui, ţine în braţe un
medalion, în care se află un porum-
bel (Duhul Sfânt). Treimea neotes-
tamentară: Cel vechi de zile (Daniel
7,9), şederea de-a dreapta Tatălui
sau Treimea Noului Testament, îl
înfăţişează în dreapta pe Tatăl în
chip de bătrân aşezat pe tron, în
stânga pe Fiul aşezat pe tron, având
pe cap coroană împărătească, dea-
supra Duhul Sfânt în chip de porum-
bel, încadrat într-un triunghi sau
într-o sferă.

− Filoxenia lui Avraam sau
Troiţa lui Rubliov, îi înfăţişează pe
Avraam şi Sara, primitorii celor trei
îngeri (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt), o
lucrare angelologică, hristologică şi
triadologică. Sfânta Treime lucrarea
Cuviosului Andrei Rubliov este cea
mai reprezentativă icoană a Sfintei
Treimi pentru arta creştină
răsăriteană, lucrată între anii
1411-1427. Icoana prezintă casa lui
Avraam, stejarul şi un munte,
lipsesc Avraam şi Sara. Reducând
aspectul istoric al momentului în
favoarea înţelesului dogmatic,
autorul îmbină mistica monahismu-
lui rus cu armonia clasică a picturii
bizantine şi oferă natura unică a
celor trei Persoane dumnezeieşti
fără cea mai mică formă de individ-
ualizare, realizând Treimea însăşi.
S-a remarcat că lucrarea lui Rubliov
nu este o simplă reprezentare plas-
tică, ci o sinteză iconografică ce cir-
cumscrie în originalitatea ei cât
poate purta o inimă smerită şi cred-
incioasă din taina de nepătruns a
Sfintei Treimi.

S-a ales pentru frontispiciul Cat-
edralei reprezentarea ortodoxă a lui
Rubliov, argumentându-se şi cu fap-
tul că o replică a acestei reprezen-
tări, mai complexă şi mai veche,
datând din anul 1350, se regăseşte la
Mănăstirea Colţ, Protopopiatul
Haţeg din cuprinsul Eparhiei Aradu-
lui de atunci; pictorul, din ţinutul
Haţegului, rămas anonim, era, cu
siguranţă, cunoscător al replicilor
mai vechi de pe Muntele Athos, cu
85 de ani înaintea lui Rubliov.

Cu siguranţă, argumentul cel
mai puternic pentru această repre -
zentare iconografică este cel duhov -
nicesc, prin care reprezentarea
iconografică a lui Rubliov poate fi
considerată o revelaţie pe care doar
un om duhovnicesc o putea avea,
drept pentru care şi Biserica l-a
declarat sfânt.

Cred că este impropriu a se
spune că reprezentarea iconografică
a hramului Catedralei s-a ales de
către cei în drept din variantele
prezentate, şi nu numai. Chiriarhul i-
a provocat, ca, de fapt,şi în alte
momente, pe colaboratorii săi în
construcţia Catedralei la o implicare
activă şi responsabilă, care, cu sigu-
ranţă, i-a onorat pe fiecare în parte.

Iconografia hramului Catedralei
eparhiale nu putea fi decât „Sfânta
Treime” în varianta lui Rubliov, ea
reprezintă modelul iubirii intra-
treimice, pentru care militează şi
Biserica noastră astăzi, adică, uni-
tatea de credinţă, precum şi cea de
neam, din provinciile româneşti.

Prăznuirea hramului Catedralei
Deşi, potrivit tradiţiei Bisericii

noastre, următoarea zi a praznicelor
mari din timpul anului este închi-
nată prăznuirii persoanelor care
definesc evenimentul sărbătorii, a
doua zi după Rusalii se prăznuieşte
Sfânta Treime, nu cinstirea Duhului
Sfânt, cum indică cântările Penti-
costarului la sinaxarul Utreniei din
Ziua Cinzecimii: „întru această zi,
prăznuim pe Însuşi Preasfântul şi de
viaţă făcătorul şi întru tot puternicul
Duh, Carele este unul din Treime
Dumnezeu”. Cu siguranţă, s-a
folosit un raţionament dogmatic în
modificarea ulterioară a calendaru-
lui bisericesc, prin care se dovedeşte

că mântuirea lumii este lucrarea lui
Dumnezeu în Sfânta Treime, Unul
după fiinYă, dar care are trei feYe sau
ipostasuri: Tatăl, Fiul și Duhul
Sfânt.

Acest adevăr îl prevesteşte şi
Cincizecimea iudaică, care comem-
orează primirea Legii Vechi, şi pre-

figurează Cincizecimea creştină,
primirea Legii Noi, nescrisă pe
lespezi de piatră, ci în inimi, potriv-
it cuvintelor Sfântului Apostol
Pavel: „Sunteţi scrisoare a lui Hris-
tos, slujită de noi, scrisă nu cu
cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului
celui viu, nu pe table de piatră, ci pe
tablele de carne ale inimii.” (II Cor-
inteni 3, 3).

Aşadar, ziua de prăznuire a hra-
mului Catedralei eparhiale este
Luni după Rusalii şi se sărbătoreşte
cu deosebită evlavie încă din 1997,
când slujbele religioase se săvâr -
şeau la demisolul Catedralei, în
Paraclisul cu hramul „Sfântul
Ierarh Nicolae”.

Prăznuirea constituie o bucurie
duhovnicească pentru toţi închină-
torii Sfântului Locaş, care participă
într-un număr foarte mare, mai ales
de când Guvernul României a dec-
retat a doua zi de Rusalii – zi
liberă. Slujba începe din ajun,
potrivit rânduielilor bisericeşti, cu
săvârşirea Acatistului Sfintei Trei-
mi, cu participarea Chiriarhului şi
rostirea unui cuvânt de învăţătură.
În ziua prăznuirii, după slujba
Utreniei se săvârşeşte Sfânta
Liturghie arhierească, la care
Chiriarhul, pe lângă predică, aduce
mulţumiri de fiecare dată tuturor
donatorilor, ctitorilor şi binefăcă-
torilor Sfintei Catedrale, amintin-
du-i în mod deosebit pe primii cti-
tori: Corneliu şi Rucsanda de Bota

şi familia preacucernicului părinte
Viorel Sasu din Miramar, SUA.
Ziua prăznuirii hramului se încheie
cu slujba Vecerniei şi Acatistul
Sfintei Treimi, săvârşite de către
Chiriarh înconjurat de preoţii şi
diaconii Catedralei.Preot Simion Mladin
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RECENZIE - †Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Vestire de Praznic,Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2021, ISBN: 978-606-9052-10-5, 719 pp.
Împlinirea venerabilei vârste de 85de ani a Arhipăstorului Eparhiei Ara-dului, ÎPS Dr. Timotei Seviciu, a pri-lejuit un moment de bilanY al activităYiipastorale, misionare și teologice aÎnaltpreasfinYiei Sale, prin publicareatuturor pastoralelor într-un impresio-nant volum, atât ca formă, dar mai alesca și conYinut. Volumul cuprinde șirulpastoralelor de Crăciun și de Paști, dela Crăciunul anului 1984, până laPaștele anului 2021, însumând unnumăr de 74 de scrisori pastorale.Lucrarea este prefaYată de cătrePreafericitul Părinte Daniel, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române, care sin-tetizează la modul obiectiv întregulconYinut al volumului: „Sunt cuvintealese, duhovnicești, despre luminilesau înYelesurile Sărbătorilor Nașterii șiÎnvierii Domnului, reflecYii teologiceprofunde, de mistagogie liturgică, darși cuvinte pastoral-misionare, de preo-cupare stăruitoare pentru responsabili-tatea de a uni bucuria sărbătorii cufilantropia, știut fiind că din iubireapentru Hristos, Cel născut în ieslea dinBetleem, și Cel răstignit și înviat, tre-buie să se nască în sufletele noastreiubirea milostivă pentru semenii noștriaflaYi în nevoie, în necazuri sau sufe -rinYe”.Titlul cărYii, dat de către însășiÎnaltpreasfinYia Sa, reflectă unitateaîntregului conYinut, care, deși diferitprin tematică, întrucât abordează douăsărbători distincte, înfăYișează o gân-dire unitară, în acord cu învăYătura decredinYă ortodoxă, care nu separă eve-nimentele din viaYa pământească aMântuitorului de întreaga lucrare de

mântuire a omului.Vechimea scrisorilor pastoralecoincide cu începuturile Bisericii,răspunzând nevoilor pastorale și misio-nare ale celor care alcătuiau „trupulmistic al lui Hristos”. TradiYia redac-tării lor s-a păstrat până în zilele noas-tre devenind amprenta caracteristică aoricărui ierarh și păstor al Bisericii luiHristos. În acest context, putem spune,fără șovăială, că scrisorile pastoraleale ÎnaltpreasfinYitului ArhiepiscopTimotei sunt marca arhipăstoririi Sale,fiind o sinteză a întregii activităYi pas-torale și misionare. Analizând con-Yinutul lor, pastoralele reprezintădeopotrivă și sinteza gândirii teologi-ce a ierarhului arădean.Fiecare scrisoare pastorală urmeazăo structură bine definită, cu o tematicăprecisă, dezvoltată pe parcursul scri-sorii și actualizată în funcYie de nevoi-le credincioșilor, dar și de contextulsocial și cultural al vremii. Ideile deforYă ale scrisorilor pastorale sunt argu-mentate și susYinute scripturistic șipatristic, ca apoi, să fie completate depărerile și afirmaYiile unor teologi demarcă, români și străini. Ca o conclu-zie, ideile, dar și tema centrală a uneipastorale sunt ancorate în cultura naYio-nală și cea europeană creștină, iar decele mai multe ori în literatură, iar dinliteratură, în versurile poeYilor creștini.O simplă parcurgere a structurii uneipastorale descoperă complexa forma-Yie și personalitate a ierarhului cărturar,de la cea de teolog profund, la cea derafinat om de cultură. Gândirea teolo-gică a ÎnaltpreasfinYiei Sale se funda-mentează, înainte de toate, pe Revela-

Yie, iar, mai apoi, pe interpretarea aces-teia de către PărinYii Bisericii, pentru aavea o punte de legătură cu lumea, cucultura și civilizaYia.NuanYările teologice de mare adân-cime, figurile de stil și accentele poe-tice, toate descoperă gândirea sinteticăși analitică a profesorului de teologiecaracterizat prin interdisciplinaritate,precizie și forYa argumentaYiei.În virtutea îndatoririi fundamentalea oricărui episcop, conYinutul fiecăreipastorale reflectă fidel învăYătura și tra-diYia Bisericii exploatată la toate nive-le teologice, de la cel dogmatic la celimnografic și de la cel istoric la celmistic. Astfel că, prezentul volum neinvită să rememorăm istoria praznice-lor sub formă comunitar-liturgică și săreflectăm la teologia praznicelor subformă de scrisori. Cartea este un ade-vărat curs de teologie pastorală, uncurs viu și dinamic, desfășurat pe par-cursul celor 37 de ani de arhipăstorireîn istorica Eparhie a Aradului.Scrisorile pastorale ale Arhiepis -copului Aradului reprezintă și o mărtu-rie despre cunoașterea nuanYată a spi-ritualităYii liturgice a Bisericii, Înalt -preasfinYia Sa fiind un liturghisitor des-ăvârșit, un păstrător și continuator alTradiYiei Bisericii, dar și al tradiYieilocale ca parte integrantă a marii Tra-diYii Răsăritene.Pe lângă toate acestea, cartea esteo mărturie în faYa istoriei despre gân-direa teologică-pastorală a ierarhului,despre dragostea și slujirea sa jertfel-nică pentru turma încredinYată.În ceea ce privește menirea acestuivolum ne folosim tot de o frază a Prea-

fericitului Părinte Patriarh Daniel, dinprefaYa acestuia, care sintetizează șitrasează destinul acestei cărYi, precumși mesajul ei pentru lumea contempo-rană: „Într-o vreme a secularizării, încare se pierde simYitor înYelesul adâncal credinYei creștine, slăbește legăturadintre ritualul religios și viaYa în socie-tate, iar sărbătoarea riscă să fie redusăla festival artistic și culinar, este deose-bit de necesară evidenYierea înYelesuri-lor profunde și sfinte ale credinYei șivieYii creștine exprimate în toatesărbătorile Bisericii, dar mai ales în

Sărbătorile Nașterii Domnului și Învie-rii Domnului”.PrefaYată de Preafericitul PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, editată prin osteneala Prea-cuviosului Părinte Consilier Dr. Ius-tin Popovici și a Bibliotecii JudeYeneA. D. Xenopol, lucrarea reprezintăun mesaj pastoral, teologic, eclezialși cultural în jurul praznicelor Naște-rii și Învierii Domnului, în lumeapostmodernităYii și a erei tehnolo-gizării.Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang

SLUJIRI CHIRIARHALE 
Chiriarhul arădean aniversatîn Catedrala ctitorită de cătreÎnaltpreasfinCia SaÎn Duminica a 6-a după Paști, Chi-riarhul arădean, ÎnaltpreasfinYitul Părin-te Timotei, Arhiepiscopul Aradului, aparticipat la Sfânta și DumnezeiascaLiturghie săvârșită de către un sobor depreoYi și diaconi în Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad.La momentul rânduit, Înaltpreas-finYia Sa a rostit cuvântul de învăYăturăintitulat ,,Vedere sufletească”(pe bazacitirilor scripturistice de la Fp. Ap. 16,Ioan 9), prin care credinciosul găseștecalea Bisericii călăuzitoare spre Dum-nezeu, împlinind îndrumările ei de-alucra cu ajutorul harului divin, vin-decând ranele piedicilor care se întâm-plă în viaYa oricui. Exemple aledobândirii unei astfel de vederi, dincitirile biblice duminicale, sunt con-cludente, adică a temnicerului din Fil-ipi, care este convertit de Sf. Ap. Pavelși a orbului din naștere, vindecat deMântuitorul, el însuși devenind unuldintre cei ce-L mărturisesc ca Fiu al luiDumnezeu. Vederea sa lăuntrică l-aîncredinYat despre realitate înainte de adobândi vederea trupească.La finalul Sfintei Liturghii, Părin-tele Simion Mladin, eclesiarhul cate-dralei a rostit un emoYionant cuvânt deaniversare la adresa ÎnaltpreasfinYituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, pe care-l redăm în cele de mai jos:Ziua de 4 iunie a fiecărui an esteprilej de bucurie pentru slujitorii Sfin-

telor altare şi credincioşii întregiieparhii a Aradului, dar mai ales pen-tru noi şi frăţiile voastre cei maiapropiaţi fii duhovniceşti ai Ierarhuluinostru care-şi serbează aniversareazilei de naştere.Anul acesta aniversarea a începutalaltăieri la Catedrala Veche cum erafiresc pentru ca ierarhul nostru să fiepe scaunul vechii eparhii a Araduluiunde și-au înscris numele vredniciînaintaşi de pioasă pomenire; apoi acontinuat la Facultatea de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad,unde s-a pecetluit valoarea academicăa unui volum intitulat ,,Vestire dePraznic”, ce cuprinde 74 scrisori pas-torale adresate credincioşilor eparhieicu ocazia praznicelor Naşterii şiÎnvierii Domnului, în cei 37 de ani deslujire arhierească la Arad, tipărit înEditura Arhiepiscopiei Aradului.

La aceste momente fiind de faţă,am auzit cuvinte adevărate, frumoase,de cinstire, vrednicie şi aleasă preţuirecare vi s-au adresat şi pe care nu le-aşmai repeta, dar, aş dori să reînnoiescsimţămintele clericilor şi credin-cioşilor Catedralei, pentru care sunteţiun model de înţelepciune, debunăvoinţă, de generozitate, de blân-deţe în misiunea arhierească a Bis-ericii sau ceia ce numeşte SfântaScriptură ,,blândeţea înţelepciunii”(Iacob 3,13) încât principiile şi com-portamentul cultivat de-a lungulvremii, au devenit normative în activ-itatea pastoral- misionară a preoţimiinoastre.Dovediţi permanent capacitateade a îmbina armonic dreptatea şibunătatea, chibzuit, dar niciodatăpripit, nelăsând ca dreptatea să devinăduritate oarbă iar bunătatea să

decadă în slăbiciunea, de care să pro -fite abuziv, cei care sunt înclinaţi spredelăsare şi dezordine.Ceea ce aureolează şi eternizează,în mod deosebit activitatea Înalt-preasfinţiei Sale, este ridicarea acesteiCatedrale, ca o împlinire a trei veacuride trudă, dorinţă şi ideal al înain-taşilor ierarhi ai eparhiei arădene, dea avea o catedrală pe măsura roluluişi importanţei acestui oraş în istoria şicultura poporului român.După multă chibzuinţă şi cercetarea variantelor propuse de arădenii dor-nici să aibă o catedrală, Înaltpreas-finNia Voastră aNi binecuvântat fericit-ul amplasament, la răscrucea celorpatru puncte cardinale de intrare înoraş, sugerând astfel că toate dru-murile duc la biserică…
Folosind acest prilej aniversar,

mulţumim lui Dumnezeu că ne-a
învrednicit să fim cu modestie şi dem-
nitate, în apropiata oblăduire şi con-
lucrare a unuia dintre cei mai vredni-
ci episcopi ai Aradului şi ai Bisericii
Ortodoxe Române, de la care am
învăţat,,cum trebuie să te porţi în casa
lui Dumnezeu, care este Biserica
Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie
a adevărului”(I Tim.3,15) şi ne rugăm
să dăruiască Înaltpreasfinţiei Voastre
şi pe mai departe, ani mulţi cu deplină
sănătate, lungă şi rodnică arhipăs-
torire, să Vă puteNi bucura de roadele
muncii depuse.

Din partea slujitorilor Catedralei
preoţi şi mireni cât şi a dreptcredin-
cioşilor creştini de faţă, Vă rugăm, 
să primiţi, ÎnaltpreasfinNite Părinte
Arhiepiscop acest mănunchi de tra -

dafiri recoltaţi din parcul Catedralei
împreună cu urarea:Să ne trăiţi întru mulţi, sănătoşi şifericiţi ani Părinte Arhiepiscop!Praznicul ÎnălCării Domnului și Ziua Eroilorsărbătorite de arădeniJoi, 10 iunie 2021, cu prilejulpraznicului împărătesc Înălţarea Dom-nului şi a Zilei Eroilor, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârșit Sfânta și Dum-nezeiasca Liturghie, în fruntea unuisobor de preoţi şi diaconi, în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad.La acest mărit praznic al ÎnălYăriiDomnului la slava cerească, Chiri-arhul arădean a rostit cuvântul deînvăYătură cu titlul ,,ÎnYelegere edifi-catoare” (pe baza citirilor scripturisticeale praznicului: Fp. Ap. 1; Luca 24), încare s-a referit la cuvintele legate desensul praznicului, și anume: cădere –ridicare, coborâre – suire, smerenie –înălYare ș.a. Acestea au fost adâncite șipe marginea citirilor biblice dinperioada premergătoare SfintelorPaști, acum în lumina zilelor sărbă-torești, de pildă, lămurind cădereaprimilor oameni care nu s-au pututridica singuri sau în alt chip decât alcoborârii Fiului lui Dumnezeu, Careprin jertfa înălYătoare a împlinitlucrarea ce duce la starea iniYială, saude la început. Taina Întrupării Dom-nului aduce omului putinYa îndem-nezeirii, a stării de-a dreapta Tatălui,împreună cu Fiul trimis în lume spremântuire. Continuare în pagina 5



Urmare din pagina 4La finalul Sfintei Liturghii, Chiri-arhul arădean, înconjurat de soborulslujitor, a săvârşit slujba de pomenirea eroilor neamului românesc.După aceasta, ÎnaltpreasfinYitulPărinte Timotei a participat la mani-festările organizate de PrefecturaJudeYului Arad pentru cinstirea Eroilor,în municipiu și la monumentul de laPăuliș, rostind alocuYiuni adecvatemomentului.Pomenirea eroilor neamului româ-nesc la praznicul „Înălţării Domnu-lui” a fost hotărâtă de Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române în anul1920. Această decizie a fost consfinţităulterior prin alte două hotărâri sin-odale din anii 1999 şi 2001 prin careaceastă zi a fost proclamată sărbă-toare naNională bisericească.Slujbe pentru pomenirea eroilorneamului nostru românesc căzuţi petoate câmpurile de luptă şi din toatetimpurile s-au săvârşit în majoritateaparohiilor din cuprinsul eparhiei,îndeosebi acolo unde există monu-mente ale eroilor. (Protos. dr. IustinPopovici)Duminica a 7-a după Paștila Catedrala Arhiepiscopalădin AradÎn Duminica a 7-a după Paști (aSfinYilor PărinYi de la Sinodul I Ecu-menic), Chiriarhul arădean, Înalt-preasfinYitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a participat la Sfânta șiDumnezeiasca Liturghie săvârșită decătre un sobor de preoYi și diaconi înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad.La momentul rânduit, Înaltpreas-finYia Sa a rostit cuvântul de învăYăturăcu titlul ,,Lucrătorii viei” (în baza citir-ilor scripturistice: Fp. Ap. 20; Ioan 17),din imnografia duminicii, prin care secinstesc SfinYii PărinYi de la Sinodul IEcumenic, care la trei veacuri de la

ÎnălYarea Domnului la cer s-au străduitsă dea Bisericii Simbolul CredinYei,îndepărtând ereziile, schismele și altedezbinări ivite în obștea creștină,netezind calea afirmării religioase;totul cuprinzându-se în RugăciuneaArhierească a Mântuitorului rostită laCina cea de Taină din pragul Pătimir-ilor Sale. Apostolul zilei întăreștecuvintele Evangheliei printr-o evo-care într-un oarecare paralelism amomentului despărYirii Sf. Ap. Pavelde clerul cetăYilor din Asia Mică, ate-stat deja în primele zile ale Creștinis-mului împotriva detractorilor orga-nizării Bisericii. Pentru întărireasufletească este folositoare tâlcuireaconYinutului rugăciunii amintite,redată în pericopa evanghelică doar înparte, dar fiind grăitoare pentruarătarea misiunii Mântuitorului, aucenicilor Săi și a tuturor credin-cioșilor, a arătat ÎnaltpreasfinYia Sa.(Protos. Iustin Popovici)

Praznicul Rusaliilor sărbătoritla Catedrala Arhiepiscopalădin AradDuminică, 20 iunie 2021, dePraznicul Rusaliilor, numeroşi cred-incioşi au participat la Sfânta Liturghieoficiată în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad.În ziua Praznicului Pogorârii Sfân-tului Duh, slujba a fost săvârşită deÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură Înalt-preasfinYitul Părinte Timotei a vorbitdespre ,,Sorocul făgăduinYei” (în bazacitirilor scriptiristice: Fapte 2; Ioan 7 și8), adică a altui Mângâietor de cătreMântuitorul ucenicilor Săi, spreîmplinirea poruncii de a propovăduiEvanghelia în toată lumea. Eveni-mentul biblic al Pogorârii SfântuluiDuh promite dintru început împlinirealucrării ce se va desfășura în continuarespre curăYirea, luminarea șidesăvârșirea celor ce sunt mădulareale trupului tainic al Mântuitorului,adică Biserica întemeiată acum în uni-tatea credinYei și împărtășirea Sfântu-lui Duh.După săvârșirea Sfintei Liturghii,s-a oficiat o slujbă specială, numităVecernia Rusaliilor, în cadrul căreiaau fost rostite șapte rugăciuni şi au fostbinecuvântate frunzele de nuc sau detei care amintesc simbolic de limbileca de foc prin care s-a arătat harulDuhului Sfânt lucrător în ucenicii luiHristos, trimişi de El să binevesteascăEvanghelia Sa în limbi diferite, adicăla popoare diferite, până la marginilepământului, începând de la Ierusalim.Frunzele de tei sau de nuc se aducîn Duminica Rusaliilor la bisericăpentru că au forma unor limbi şi prinaceasta se binevesteşte bucuriarăspândirii Evangheliei lui Hristos întoată lumea prin propovăduirea Tainei

mântuirii oamenilor în iubirea luiHristos şi a Preasfintei Treimi.În seara zilei, Chiriarhul arădean asăvârșit slujba Acatistului SfântuluiDuh în Catedrala Arhiepiscopală și arostit un cuvânt de învăYătură în care atâlcuit sensul adânc al rugăciunilor cese rostesc în cadrul Vecerniei Rusali-ilor ca întărire în credinYă și spre mân-tuirea tuturor celor ce au primit-o însinceritatea inimii. (Protos. IustinPopovici)Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad și-aserbat hramul în prezenCacelor doi ierarhi arădeniAcasă la Dumnezeu, nu oricând cichiar de ziua Lui. Astăzi, 21 iunie, adoua zi după Rusalii, în ziua deprăznuire a Sfintei Treimi, CatedralaArhiepiscopală din Arad și-a serbathramul.Frumoasă, impunătoare, demnă,impresionantă prin lumina deosebită

a picturii, pictură despre care Înalt-preasfinYitul Părinte Timotei ne încred-inYa în 2018, la sfinYire, că „atuncicând lumânările se vor stinge, ea ne valumina pașii”, Catedrala Arhiepisco-pală din Arad te întâmpină zilnic înhaină de sărbătoare. De strajă bunuluimers al cetăYii, veghind drumurile ară-denilor, ale tuturor celor care trec zil-nic pe lângă sau aleg să intre în ea,Catedrala Aradului a fost cu atât maimult astăzi în haină de sărbătoare, fiindașezată sub oblăduirea PreasfinteiTreimi. Sfântă Treime care pictatăchiar pe frontispiciul Catedralei, vor-bește tuturor celor care aleg să își ridiceochii spre ea, despre iubire după mo -delul iubirii intratreimice, despre mi  -siu nea Bisericii, despre unitate, credin -Yă și nădejde.Construită între anii 1994-2018,cu binecuvântarea și sub îndrumareaÎnaltpreasfinYitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, CatedralaArhiepiscopală a fost târnosită în 6decembrie 2008 de către PreafericitulPărinte Patriarh Daniel, înconjurat deIerarhii Sfântului Sinod, urmând casfinYirea picturii să contureze pe planlocal și nu numai unul dintre cele maiimportante evenimente în anul Cente-narului Marii Unirii. Aradul, Cetate aMarii Unirii, dădea Yării, în Anul Cen-tenarului, 2018, prima CatedralăArhiepiscopală construită după Rev-oluYia din 1989 în România. O Cate-drală cât o puternică mărturie pentruunitatea românească, unitatea în biser-ică și în sânul poporului român.Cum clopotele au sunat astăzi amare sărbătoare, ușile Catedralei s-audeschis pentru cei doi Ierarhi arădeni,ÎnaltpreasfinYitul Părinte Timotei șiPreasfinYitul Părinte Emilian Crișanulcare, împreună cu un sobor de preoYi șidiaconi, au săvârșit Sfânta LiturghieArhierească, în prezenYa credincioșilorși în frumoasa cântare a stranei și acorului.În cuvântul de învăYătură, Preas-finYitul Părinte Emilian Crișanul a vor-bit credincioșilor despre SfântaTreime, spunând că deși este greu săpătrundem cu mintea Taina Acesteia,credinYa ne ajută, cu atât mai mult cucât avem la îndemână Sfânta Scrip-tură, Sfânta TradiYie, scrierile SfinYilorApostoli și ale SfinYilor PărinYi care auinterpretat Vechiul și Noul Testamentpentru ca noi să înYelegem. De aseme-nea, PreasfinYia Sa a îndemnat la unpermanent dialog cu Dumnezeu.”Suntem într-un praznic frumos,însemnat, cel al Sfintei Treimi, și pe câteste de frumos pe atât este de com-plex și greu de înNeles, pentru că noicredem în Dumnezeu, dar de multe orine este greu să înNelegem că există unsingur Dumnezeu în trei ipostasuri:Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeulnostru nu este un Dumnezeu distant.După cum mărturisim în Simbolul decredinNă, Dumnezeul nostru este ”Cre-atorul cerului și al pământului, al

tuturor celor văzute și nevăzute”. Deșieste greu să înNelegem, credinNa neajută, credinNa că există Dumnezeu,pentru că ea, credinNa, înseamnă șimărturisire, înseamnă și fapte, înseam-nă o mulNime de aspecte care Nin deaplecarea fiinNei noastre umane cătreDumnezeu. Această credinNă ne face sărelaNionăm cu Dumnezeu. Este greupentru fiinNa umană să dezlege toatetainele, însă noi, creștinii, în mod spe-cial creștinii ortodocși, avem laîndemână Sfânta Scriptură, SfântaTradiNie, scrierile SfinNilor Apostoli șiale SfinNilor PărinNi care au interpretatVechiul și Noul Testament pentru canoi să înNelegem. Să înNelegem cuvân-tul lui Dumnezeu, să înNelegemlucrarea Lui pentru oameni și pentrulume. Odată ce înNelegem ne situăm peun alt plan al înNelegerii și să fim într-o permanentă legătură cu El. Deaceea ne îndeamnă Biserica să nerugăm, să dialogăm, să vorbim cuDumnezeu cât mai des. Pentru cănevorbirea cu Dumnezeu înseamnăîndepărtarea de El și răcirea relaNieicu El, la fel cum se întâmplă și întrenoi oamenii, atunci când nu maicomunicăm. Legătura noastră cu per-soanele Sfintei Treimi este o legăturăplină de credinNă, de dragoste, deîncredere și de mărturisire a singuru-lui adevăr: că Dumnezeu există, căDumnezeu a creat lumea, că Dum-nezeu l-a creat pe om și din iubire faNăde oameni Fiul a fost trimis în lume, catot cel ce crede în El, toNi cei ce sebotează în numele Lui să dobândeascăviaNa veșnică.”, a spus PreasfinYitulPărinte Emilian Crișanul.Tot astăzi, în ziua de sărbătoare aSfintei Treimi și a Bisericii, în Cate-drala Sfânta Treime din Arad, prinpunerea mâinilor ÎnaltpreasfinYituluiPărinte Timotei, a fost hirotonit întrupreot tânărul Valentin Viliga pentruParohia cu hramul ”Soborul SfântuluiIoan Botezătorul” din Ilteu, Pro-topopiatul Lipova.„Astăzi, a doua zi după PogorâreaSfântului Duh, sărbătorim SfântaTreime. Este ziua Bisericii și tocmai deaceea am zis că este potrivit să prim-im în rândul clerului un nou slujitor.Părintele Valentin a primit datoriamisionară într-una dintre parohiileEparhiei și ne-am rugat astăzi pentruel, să primească în deplinătate harulSfântului Duh pentru treapta preoNieiși să aibă roadă cuvenită și îmbelșu-gată. MulNumim soborului de preoNicare au slujit astăzi, mulNumim Preas-finNitului Părinte Episcop Vicar Emil-ian Crișanul și pentru cuvântul deînvăNătură și pentru împreuna-măr-turisire cu prilejul hramului Cate-dralei. Să fim toNi una, după modelulPreasfintei Treimi: clerul, Ierarhii șicredincioșii. Dumnezeu să ne ajute săplinim cele cuvenite pentru Sfânta SaBiserică, să o slujim cu credinNă,fiecare la locul său, în treaptă pre-oNească sau mirenească, cu sănătate,

putere de muncă, întru mulNi ani.”, aspus ÎnaltpreasfinYitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului.21 iunie 2021, Acasă la Dum-nezeu chiar de ziua Lui, în Catedrala”Sfânta Treime” din Arad, mulYimede credincioși, împreună cu Sluji-torii Sfântului Altar și Ierarhii ară-deni au împletit frumoasă cununăzilei de sărbătoare din CetateaAradului. (sursa:glasulcetatii.ro)Hramul Catedralei Vechi dinCetatea AraduluiCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinYi-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în zilele de 23 și 24 iunie2021, clericii și credincioșii ParohieiArad-Centru, Catedrala Veche aAradului, au sărbătorit hramul bis-ericii, care este ,,Nașterea SfântuluiIoan Botezătorul”.Cu acest prilej, în seara zilei deajun a sărbătorii, s-a oficiat slujbaPrivegherii: Vecernia cu Litie și Utre-nia, după care a avut loc o procesiune,în jurul catedralei, cu icoana hramuluiși o părticică din moaștele SfântuluiIoan Botezătorul, aflate în vistieria cat-edralei.În dimineaYa zilei de sărbătoare, laora 9, s-a oficiat Acatistul SfântuluiIoan Botezătorul și slujba Ceasurilor.În continuare, Chiriarhul arădean,ÎnaltpreasfinYitul Părinte Timotei,înconjurat de un numeros sobor de pre-oYi și diaconi, a săvârșit SfântaLiturghie arhierească, în prezenYa ofi-cialităYilor locale și a unui mare numărde credincioși.Cuvântul de învăţătură rostit deÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei a fostpus sub titlul ,,Glasul Cuvântului” (pebaza citirilor scripturistice: Luca 1,Romani 13) în apropierea sărbătorilorRusaliilor, a rozelor, a trandafirilor,reprezentând mulYimea darurilor Sfân-tului Duh, este sărbătoarea și aSânzienelor, a florii Sfântului IoanBotezătorul și Înainte mergătorulDomnului, glasul darurilor Cuvântului,cum îl arată și imnografia de praznic.Însuși se numește glasul celui ce strigăîn pustie, adică îndreptarea căilor vieYiiîn faYa inimilor pustii sau a sufletelorsterpe, pentru pregătirea venirii luiMesia cu lucrarea lui mântuitoare.Însemnătatea lucrării reiese și dinapropierea ce-o fac cântările bisericeștiîntre dezlegarea muYeniei preotuluiZaharia, tatăl Sfântului Ioan, odată cu nașterea acestuia, și cântărileBobotezei cu mărturisirea glasuluiPărintelui ceresc privind dumnezeireaFiului spre împlinirea misiunii mântu-itoare. Legătura și menYionarea vir-tuYilor glasului lămurește și pe cea acelor două sărbători, fiind și hramulbisericii.La finalul Sfintei Liturghii, s-aubinecuvântat prinoasele aduse încinstea Sfântului Ioan Botezătorul,apoi s-a săvârșit îndătinatul Parastaspentru ctitorii, slujitorii și binefăcă-torii Catedralei Vechi. (Protos.Iustin Popovici)PrezenCă chiriarhală la hramul bisericii din SânpetruGermanMarYi, 29 iunie 2021, în ziua depomenire a SfinYilor Apostoli Petru șiPavel, biserica ,,SfinYii Apostoli Petruși Pavel”, din Parohia Sânpetru-Ger-man, Protopopiatul Arad, a îmbrăcathaine de sărbătoare cu ocazia sărbă-toririi hramului.Credincioșii din această parohie s-au bucurat de prezenYa în mijlocullor a ÎnaltpreasfinYitului Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, care a par-ticipat la Sfânta Liturghie săvârșită depărintele paroh Mihai Blidar în bise -rica parohială. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5La momentul rânduit, Chiriarhularădean a rostit un cuvânt de învăYăturădespre ,,Istorie bisericească în calen-darul creștin” (și în baza citirilor scrip-turistice ale sărbătorii: Matei 16; IICor. 11 și 12), ce se înscrie ca învăYă-tură pentru viaYă, și anume, PogorâreaSfântului Duh însemnează întemeiereaBisericii, atrăgând atenYia asupralucrării SfinYilor Apostoli. În apro -pierea Rusaliilor, sărbătoarea Cori -feilor Apostolilor, Petru și Pavel, maiapoi a celorlalYi, istorisește întreagamisiune apostolică de propovăduire aînvăYăturii și de pilduire a vieYii creș-tine, având ca urmare convertirea nea-murilor și contribuYia Bisericii la viaYalumii.La sfârșitul slujbei, părintele parohMihai Blidar, a mulYumit Înaltpreas-finYitului Părinte Timotei pentru acestpopas de suflet la hramul bisericiiparohiale precum și tuturor credin-cioșilor prezenYi la sărbătoarea paro-hiei.După Sfânta Liturghie, s-a săvârşitslujba de hram cu înconjurarea bis-ericii, apoi s-a trecut la „sfinYirea colac-ului” de către preoYii prezenYi, un vechiritual al locului, fiind de faYă și nașiicare s-au ocupat cu buna organizare asărbătoririi hramului din anul acesta.La procesiune au participat şi Pr. MateiMarius de la Parohia Munar și Pr. pen-sionar Valer Jirj.Cu această ocazie, Chiriarhularădean a vizitat și biserica din ParohiaSecusigiu, unde a fost întâmpinat depreotul paroh Horia Ștefan. Aici, Înalt-preasfinYia Sa, le-a vorbit credin-cioșilor prezenYi la Sfânta Liturghiedespre propovăduirea apostolică încontextul celor arătate și a citirilorscripturistice, exemplificarea acesteiaîn viaYa SfinYilor Apostoli Petru șiPavel. (Protos. Iustin Popovici)
AGENDA PREASFINMITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Slujire Arhierească laMănăstirea FeredeuÎn Duminica a 6-a după Paști (Vin-decarea orbului din naștere), ziua deprăznuire a Cuviosului Ilarion cel Nou,egumenul Mănăstirii lui Dalmat,PreasfinYitul Părinte Emilian Crișanula săvârșit Sfânta Liturghie la Mănă-stirea Feredeu, împreună cu un soborde preoYi și diaconi. Cuvântul Ierarhului: Avem nevoiede ochi sănătoși, trup sănătos șiconștiinNă luminoasă„Evanghelia (Ioan 9, 1-38)Duminicii a 6-a după Paști, numită
„Vindecarea orbului din naștere”, neprezintă minunea vindecării unui omcare s-a născut orb, lucrare dum-nezeiască săvârșită de către Mântu-itorul Iisus Hristos.Domnul Hristos din iubiremilostivă, dăruiește vederea unui omcare nu a cerut să fie vindecat. El maivindecase persoane nevăzătoare, darși alYi oameni cuprinși de diferite boliși neputinYe.Omul vindecat devine mărturisitoral dumnezeirii lui Iisus Hristos șiscoate în evidenYă invidia întunecată afariseilor și cărturarilor, arătând prinaceasta că orbirea sufletească este maigrea decât cea trupească. Orbul vinde-cat este găsit de Hristos, reușind să-Luimească prin credinYa și mărturisirealui: „Dacă n-ar fi Acesta de la Dum-
nezeu, n-ar putea să facă nimic”;
„Cred, Doamne! și s-a închinat Lui”.Un aspect foarte important sub-liniat de Mântuitorul Hristos, desprepropria-I persoană și lucrare este aces-

ta: „Atât cât sunt în lume, Eu suntLumina lumii” (Ioan 9,5). Fără aceastăLumină numită Hristos – Dumnezeuîntrupat, nu ne aflăm în adevăratalumină creștină, unică și incompara-bilă… (sursa: glasulcetatii.ro).Liturghie Arhierească, pomenirea Eroilor și depunerede coroane, la Catedrala Vechedin AradDe Praznicul ÎnălYării Domnului,PreasfinYitul Părinte Emilian Crișan-ul, a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească împreună cu un sobor depreoYi și diaconi și Slujba de pomenirea Eroilor, la TroiYa ce străjuiește curteacatedralei de câteva decenii. TroiYăunde astăzi, reprezentanYi ai Armatei șiale autorităYilor locale au depuscoroane de flori.Cuvântul Ierarhului: ÎnălNareaDomnului – bucuria omului„Praznicul ÎnălYării Domnuluireprezintă evenimentul prin care noi,creștinii, înYelegem faptul că activi-tatea pe pământ a Mântuitorului nostruIisus Hristos s-a încheiat, dar continuăîntr-un alt mod, El șezând de-a dreap-ta lui Dumnezeu Tatăl și în același timplucrând cu Dumnezeu Duhul Sfânt înBiserică și lume.Despre faptul ÎnălYării Domnului lacer ne relatează doi dintre evangheliști,SfinYii Marcu și Luca. Sfântul Evanghe-list Ioan prezintă altfel ÎnălYarea Lui lacer: „Părinte, a venit ceasul! Preaslă -vește pe Fiul Tău…. Iar acum vin laTine și acestea le grăiesc în lume, ca săfie deplină bucuria Mea în ei” (Ioan 17,v. 1 și 13)… (sursa: glasulcetatii.ro)PS Emilian Crișanul la hramul bisericii noi aMănăstirii Hodoș-Bodrog
În ziua de Rusalii, PS PărinteEmilian Crișanul a săvârșit SfântaLiturghie Arhierească, împreună cu unsobor de preoYi și diaconi, la Mănă-stirea Hodoș-Bodrog. Rugăciune șidublă sărbătoare în casa acestei mănă-stiri prin serbarea hramului bisericiinoi, astăzi, în ziua prazniculuiPogorârii Duhului Sfânt.Cuvântul Ierarhului: Duhul Sfânt

sfinNește și înveșnicește viaNa noastră„Apostolii s-au întors în cetateaIerusalimului și au așteptat „să se
îmbrace cu putere de sus”, prinPogorârea Sfântului Duh.Din Sfânta Scriptură și SfântaTradiYie a Bisericii noastre învăYăm căDumnezeu este Cel mai mare ascultă-tor, săvârșitor, iubitor și smerit. Dum-nezeu-Tatăl are o unică trimitere a luiDumnezeu-Fiul, iar Duhul Sfânt esteunica trimitere a Fiului. Domnul Hris-tos ne spune: „Iar când va veni
Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trim-
ite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului,
Care de la Tatăl purcede, Acela va
mărturisi despre Mine” (Ioan 15,26).Primul act al smereniei și iubiriilui Dumnezeu este CreaYia. Prinpogorârea lui Dumnezeu-Tatăl aapărut viaYa. Din pogorârea lui Dum-nezeu-Fiul a apărut Învierea. Dinpogorârea lui Dumnezeu-Duhul Sfântse sfinYește viaYa și o înveșnicește prinTaina Bisericii lui Hristos….Mănăstirea Hodoș-Bodrog (Arad)are la una dintre biserici hramul
Pogorârea Duhului Sfânt, și negândim cu recunoștinYă faYă de Dum-nezeu pentru lucrarea sfântă în ceipeste 800 de ani de existenYă mona-hală.MulYumim lui Dumnezeu darulvieYii, pentru darurile revărsate în Bis-erică și în viaYa noastră, pentruîmpărtășirea harului sfinYitor carelucrează spre mântuirea noastră.”, aspus astăzi, la Mănăstirea Hodoș-

Bodrog, PreasfinYitul Părinte EmilianCrișanul. (sursa: glasulcetatii.ro)Catapeteasma bisericii ,,IzvorulTămăduirii” din Ineu, sfinNită de PSEmilian CrișanulAstăzi, 22 iunie, PreasfinYitulPărinte Emilian Crișanul, împreunăcu un sobor de preoYi și diaconi, asăvârșit Sfânta Liturghie Arhiereascăși a sfinYit catapeteasma bisericii-gazdă pentru patru zile a MoaștelorSfântului Luca al Crimeei.În cuvântul de învăYătură, Preas-finYitul Părinte Emilian Crișanul,pornind de la puterea/harul dat deMântuitorul SfinYilor Apostoli șiurmașilor acestora de a dezlega și alega păcatele „Luati Duh Sfânt, căro-ra veYi ierta păcatele, le vor fi iertate, șicărora le veYi Yine, vor fi Yinute” (Ioan20, 23) a așezat la sufletele credin-cioșilor prezenYi icoana vieYii SfântuluiIerarh Luca al Crimeei, prezent astăzila Liturghia Arhierească de la Ineu prinmoaștele sale. (sursa: glasulcetatii.ro)Liturghie Arhierească la hramulParaclisului Arhiepiscopal din Cim-itirul Pomenirea din AradAstăzi, 29 iunie, Biserica îiprăznuiește pe SfinYii Apostoli Petru șiPavel, cei „între Apostoli mai întâi pescaun şezători şi lumii învăţători”,după cum le spune troparul, viaYa șifaptele. Iar acestor SfinYi Apostoli, carene îndeamnă de peste veacuri, princandela aprinsă a propriilor exemple,ea prin faptele de zi cu zi a acesteia, le-au fost închinate în ArhiepiscopiaAradului 16 biserici.Aleasă sărbătoare a fost astăzi într-unul dintre aceste lăcașuri de cult, aflatla hotarul veșniciei, CimitirulPomenirea din Arad, acolo unde Preas-finYitul Părinte Emilian Crișanul,împreună cu un sobor de preoYi și dia-coni, a săvârșit Sfânta Liturghie.AflaYi fiind în „Anul comemorativ
al celor adormiNi în Domnul; valoarea
liturgică și culturală a cimitirelor”,Arhiereasca Liturghie de astăzi a fostcu atât mai plină de încărcăturăduhovnicească prin împreuna-rugăci-une, în timpul căreia PreasfinYitulPărinte Emilian L-a rugat din nou peDumnezeu să caute din cer și să vadă,să cerceteze și să desăvârșească „via
aceasta” de dreapta Sa sădită. Pentrucă astăzi „via” pământească, copiii detoate vârstele care au ales să participela Liturghia oficiată în ParaclisulArhiepiscopal din incinta CimitiruluiPomenirea, a dat mâna nevăzut cu
„via” cea cerească de dincolo de cru-cile care străjuiesc mormintelepărinYilor, soYilor, fraYilor, surorilor careau trecut pragul veșniciei.Prag dincolo de care îi avem carugători și grabnic ajutători pe SfinYiiApostoli astăzi prăznuiYi și despre acăror viaYă și exemplu comun dedragoste faYă de Dumnezeu și Biseri-ca Sa a vorbit astăzi credincioșilorPreasfinYitul Părinte Emilian Crișanul.(sursa: glasulcetatii.ro)

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 
Ziua Copilului sărbătorită laMănăstirea Arad-Gai1 iunie 2021 – Ce zi, ce mare săr-bătoare și ce inedită ”întâmplare”!Copiii, marii sărbătoriYi ai zilei, au luatcu asalt Mănăstirea Gai din Arad.Inedit, dar deloc întâmplător”asediu”, pentru că totul a fost organi-zat de Arhiepiscopia Aradului, care asărbătorit astăzi copiii atât de frumos,am putea spune fără a greși, cât pentrudoi ani. Cât să acopere și anul 2020,când din motivele binecunoscute nuau putut fi organizate astfel de sărbă-tori.Astfel, începând cu ora 11.00,”Ziua copilului în Biserică” a fostașezată sub semnul binecuvântării șirugăciunii înalYate către Dumnezeu dePreasfinYitul Părinte Emilian Crișan-ul, pentru ca mai apoi curtea MănăstiriiGai să fie acoperită de vocile părinYilor,maicilor, preoYilor și copiiilor uniteîntr-un înălYător ”Hristos a înviat!”.Și cum deja tonul și duhul sărbă-torii deja cuprinsese Gaiul, faptul că auurmat povești, cântece, activităYisportive și daruri, nu credem că sur-prinde pe nimeni!1 Iunie 2021, Ziua Copilului,Mănăstirea Gai din Arad și o chemarea bucuriei:Vino azi, dacă Ni-e dor,În visul copiilor.Și-o să guști, dacă mai stai,Strop din lumea lor de Rai.E-ntâi iunie și-i zorCă-i ziua copiilor.Freamăt, raze, tril și flori,O feerie de culori.Cireșul s-a-mbogăYit,Bujorii au înflorit,Răsfirând mireasma lor,Doar din drag, copiilor.(1 Iunie, strop de Rai – AuroraLuchian)(sursa:glasulcetatii.ro) Organizatorii aduc mulYumiri celorcare i-au sprijinit în acest binecuvântatdemers:Conducerii Mănăstirii Arad-GaiAsociaYiei Cetatea VoluntarilorDoamnei Viorica GraurDoamnei Georgiana PopanDomnului prof. Gabriel IazbinskiFestivitatea de absolvire a promoCiei 2021 la SeminarulTeologic Ortodox din AradMiercuri, 2 iunie, cu binecu-vântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, la Seminarul Teologic Orto-dox din Arad s-a desfăşurat festivi-tatea de absolvire a elevilor promoţiei2021 a seminarului arădean.După intonarea imnului Gaudea-mus Igitur şi a Troparului Învierii,părintele Arhidiacon Călin-Dan Teuca,directorul seminarului, a transmismesajul de salut întregii asistenţe, pre-

cum şi cel de felicitare către absol-venţi, după care le-au fost înmânatediplomele onorifice de absolvire decătre părintele profesor Dacian Emil-ian-Nan, dirigintele acestei promoYii,care le-a adresat şi un scurt, daremoţionant cuvânt de imbold la acestmoment aniversar.În cele ce a urmat a luat cuvântuldoamna Ramona Lile, rectorul Uni-versităţii „Aurel Vlaicu” din Arad carea adresat un gând de felicitare şi toto-dată de responsabilizare a absol-venţilor.Cuvântul de încheiere l-a avut,firesc, IPS Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, care i-aîndemnat pe tinerii absolvenţi să nu-șitrădeze vocaYia. La acest moment fes-tiv au mai fost prezenYi Protos. Lect.Univ. Dr. Iustin Popovici, Consiliercultural, Pr. Conf. Univ. Dr. LucianFarcaşiu, alături de părinYii profesori,de doamnele și domnii profesori.În acordurile imnului academicGaudeamus Igitur s-a desfăşuratmomentul simbolic al predării cheiide către elevii clasei a XII-a, însoţit dealocuţiunile merituosului elev al claseiterminale, Romeo-Tiberiu Asimione-sei, care a adus mulYumirile tuturorcelor care au contribuit la formareaelevilor seminariști ai acestei gener-aYii şi a reprezentantei clasei a XI-a,Georgiana Mateş, cea care a preluatcheia şcolii, încercând să descifrezemultiplele semnificaţii ale acestui gest.La final Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei Seviciu a vizitatşantierul de pictură al Paraclisului Fac-ultăţii de Teologie ,,Ilarion V. Felea”Arad, cu hramurile Sf. Mare Mc. Minaşi Sf. Maxim Mărturisitorul. (Prof.Cătălin-Iulian Drăgan)Festivitatea de absolvire a uneinoi promoCii la Facultatea deTeologie Ortodoxă din AradÎn ziua de 3 iunie 2021, a 27-a pro-moYie a FacultăYii de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din Arad aavut cursul festiv de absolvire a aces-tei FacultăYi. Cu acest prilej au fostorganizate festivităYile îndătinate dejaîn apropierea sfârşitului de an univer-sitar.În dimineaYa zilei a fost săvârșităSfânta Liturghie în Altarul de vară dincurtea FacultăYii, slujind PărinteleConf. Univ. Dr. Farcașiu Lucian,împreună cu 2 părinYi ieromonahi,absolvenYi ai acestei promoYii. Răspun-surile liturgice de la strană au fost datede absolvenYii acestui an.În continuare, în curtea FacultăYiide Teologie, a avut loc Cursul festiv, lacare a participat ÎnaltpreasfinYitulPărinte Dr. Timotei Seviciu– Arhiepis-copul Aradului, PreasfinYitul PărinteDr. Emilian Crișanul, Episcopul-Vicar, D-na Ramona Lile, RectorulUniversităYii „Aurel Vlaicu” din Arad,PărinYii Profesori ai FacultăYii și părinYiiabsolvenYilor. Cursul festiv a debutatprin cuvântul Părintelui Decan, Prof.Univ. Dr. Cristinel Ioja, care a salutatprezenYa oaspeYilor și a adresat uncuvânt de felicitare și de responsabi-lizare a absolvenYilor în asumarea măr-turisirii lui Hristos în lumea de astăzi.A urmat susYinerea ultimului curs decătre Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Far-cașiu, îndrumătorul de an al promoYiei2016-2021, curs intitulat Iisus Hristos– ViaNa și Învierea noastră.  A urmatapoi mesajul emoţionant al RectoruluiUniversităYii “Aurel Vlaicu”, adresatabsolvenţilor, apoi al PreasfinţituluiPărinte Dr. Emilian Crişanul, Epis-copul Vicar al al ArhiepiscopieiAradului, care le-a adresat mai multeîndemnuri de suflet pentru viitorul for-mării lor. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina  6Festivitatea a continuat prin cere-monia de predare și de primire a cheii,cu discursurile rostite de către șeful depromoYie, absolventul Dărăștean Fla -vius și a reprezentatului anului III, stu-dentul Alexandru Obrad.Ceremonia s-a încheiat prin cuvân-tul de binecuvântare și felicitareadresat absolvenYilor de către Înalt-preasfinYitul Părinte Arhiepiscop dr.Timotei Seviciu, ÎntâistătătorulEparhiei arădene, care a evidenţiattradiţia consacrată a învăţământuluiteologic arădean, spre pilduitoareurmare de către studenţii absolvenţi.La sfârşitul festivităţii, PărinteleDecan al Facultăţii a multumit con-ducerii Arhiepiscopiei Aradului şi aUniversităţii “Aurel Vlaicu” pentruprezenţa la acest eveniment academic,absolvenţilor, părinţilor şi studenţilorprezenţi la această festivitate, îndem-nându-i pe absolvenţi să rămână fidelimoştenirii teologice atât de bogate aînvăţământului teologic arădean.Totodată, cu prilejul împlinirii a85 de ani de viaţă a ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, Doamna Rector Ramona Lile şiPărintele Decan, Prof. Univ. Dr.Cristinel Ioja, i-au adresat cuvânt defelicitare şi i-au dăruit un coş cu floridin partea Universităţii “Aurel Vlaicu”şi a Facultăţii de Teologie Ortodoxă.(Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu)Eveniment aniversar și editorial de excepCie în Eparhia arădeanăVineri, 4 iunie 2021, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, şi-a sărbătorit ziua denaştere. Cu acest prilej, Chiriarhularădean a participat la Sfânta Liturghiesăvârșită în Catedrala Veche din Aradde către PreasfinYitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Aradului, dimpreună cu unsobor de preoYi și diaconi, ostenitori laCentrul eparhial și la cele două insti-tuYii de învăYământ teologic.În cadrul slujbei s-au înălYat rugă-ciuni de mulYumire către MilostivulDumnezeu pentru toate darurile revăr-sate asupra Arhipăstorului nostru.La finalul acesteia, PreasfinYitulPărinte Emilian Crișanul a rostit unfrumos cuvânt aniversar în care a evo-cat personalitatea și calităYile deosebitecare-l caracterizează pe Înaltpreas-finYitul Părinte Timotei.Începând cu ora 11, în Sala festivăa FacultăYii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad a avut loclansarea volumului ,,Vestire dePraznic”, care cuprinde toate pas-toralele ÎnaltpreasfinYitului PărinteTimotei la Sfintele și marile sărbătoriale Nașterii și Învierii Domnului, dinanul 1984 până în acest an 2021 (unnumăr de 74 de pastorale). Volumuldebutează cu prefaYa intitulată,,Bucuriile Sărbătorilor și Binecuvân-tările Aniversării” semnată dePreafericitul Părinte Daniel, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române. ,,CarteaVestire de Praznic adună ca într-unbuchet de sărbătoare majoritateascrisorilor pastoralele de Crăciun şi dePaște pe care Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei le-a trimis clerului şi credin-cioşilor din Arhiepiscopia Araduluide-a lungul celor 37 de ani de păs-torire. Sunt cuvinte alese, duhovniceşti,despre luminile sau înYelesurile Săr-bătorilor Naşterii şi Învierii Domnului,reflecYii teologice profunde, de mista-gogie liturgică, dar şi cuvinte pastoral-misionare, de preocupare stăruitoarepentru responsabilitatea de a uni bucu-ria sărbătorii cu filantropia, știut fiindcă din iubirea pentru Hristos, Cel năs-cut în ieslea din Betleem, şi Cel răstig-

nit şi înviat, trebuie să se nască însufletele noastre iubirea milostivă pen-tru semenii noştri aflaţi în nevoie, înnecazuri sau suferinYe”, subliniazăPreafericitul Părinte Patriarh Daniel.Volumul a apărut în cadrul Edi-turii Arhiepiscopiei Aradului, cu spri-jinul financiar al Bibliotecii JudeYene,,Alexandru D. Xenopol” din Arad.Lansarea volumului a avut loc însala festivă a Facultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad. Din prezidiu aufăcut parte Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei, PreasfinţitulPărinte Emilian Crişanul, Dl. subpre-fect, Dr. Doru Sinaci şi Pr. Prof.Univ.Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţiide Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad.Moderatorul acestui eveniment afost Protos. Dr. Iustin Popovici, con-silier cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui, cel care a și coordonat acest volum.În cuvântul rostit cu acest prilej, Preas-finţitul Părinte Emilian Crişanul a elo-giat activitatea pastorală, administra-tivă şi teologică a Ierarhului arădeanprecum şi implicaţiile acestora în viaţaşi evoluţia eparhiei arădene. Domnulsubprefect a amintit că ÎnaltpreasfinţiaSa face parte din şirul ierarhilor arădeniteologi şi cărturari, dar şi cu mari real-izări de ordin administrativ.Prezentarea lucrării a fost făcutăde Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja,decanul FacultăYii de Teologie Orto-doxă din Arad. Preacucernicia sa asubliniat că volumul în sine ne vesteştemesajul teologic şi spiritual alPraznicelor. Între Paşti şi Rusalii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei necheamă la masa teologiei Împărăţiei.Lucrarea este o mărturie în faţa istorieidespre dragostea şi slujirea Arhipăs-torului arădean.La eveniment au luat parte oficial-ităYile arădene, ostenitori de la CentrulEparhial, conducerea celor două uni-versităYi, profesori de la cele două insti-tuYii teologice, studenYi și alte persoane.Chiriarhul arădenilor, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei,cu adâncă smerenie şi modestie, amulţumit Părintelui ceresc pentru aniidăruiţi, cu tot ceea ce a realizat sprebinele Bisericii străbune şi celorprezenţi pentru sentimentele şi buneleurări exprimate. (Protos. Lect. Univ.Dr. Nicolae M. Tang)Concert de excepCie susCinut deGrupul ,,Sf. Ioan Damaschin”și Orchestra ,,Rapsodia”, laTeatrul de vară din AradCe seară, ce emoYie, ce sfântăbucurie! Ca o poveste care n-ai mai fivrut să se termine, așa a fost seara deastă seară, la Teatrul de Vară din Arad,acolo unde Grupul psaltic „SfântulIoan Damaschin” din Arad a bătuttoaca sunetului a „Jertfă de seară”,susYinând un concert de cântece bis-ericești și patriotice împreună cuOrchestra „Rapsodia” din Arad.În prima parte a concertului, dupăcum frumos a spus Părintele ProtopopFlavius PetcuY, prin cântările bisericeștidumnezeiesc interpretate de Grupulpsaltic „Sfântul Ioan Damaschin” s-atrecut „extra muros ecclesiae”, dinco-lo de zidurile bisericii, făcându-se măr-turia a ceea ce noi am văzut, am crezut,

știm și mărturisim, chiar dacă mulYidintre contemporani se grăbesc în arecepta acest gen de muzică ca fiindașezat exclusiv „inter muros ecclesiae”(între pereYii bisericii). S-a cântat„Hristos a înviat!” și s-au făcut auziteîn incinta Teatrului de Vară din Aradcântările vecerniei în 8 glasuri înregis-trate pe CD-ul lansat în această seară șide care s-au bucurat toYi participanYii,acesta fiindu-le oferit în mod gratuit. S-a cântat din suflet pentru suflete și ast-fel putem spune că în seara de 6 iunie2021, Dumnezeu a mers la Teatrul deVară, că doar „Vrednic ești în toatavremea a fi laudat de glasuri cuvioase,Fiul lui Dumnezeu…”AșezaYi fiind în duh de rugăciune,partea a doua a concertului a adusinimilor și sufletelor arădenilor de toatevârstele prezenYi la acest concert, altfelde vibraYii. VibraYii pe care doar cân-tecele patriotice le pot aduce la lumină.Pe scenă a urcat Orchestra „Rapso-dia”, iar ca invitat special, maestrulPetru Pașca. Zâmbetul permanent alDirijorului Vasile Rus și al artiștilor,emoYia și dăruirea Maestrului PetruPașca, care anul acesta a împlinit 50 deani de activitate cultural-artistică, aufăcut ca măștile de protecYie purtate despectatori să devină aproape invizibilesau să transfere bucuria sufletului înlumina ochilor.Auzite s-au făcut pe scena Teatru-lui de Vară nume dragi, nume cu rezo-nanYă atât pentru cei care le-au rostitcât și pentru cei care i-au cunoscut.Întâi Maestrul Petru Pașca,emoYionat, vizibil emoYionat, a evocatfigurile marcante ale mentorilor săi,covăsânYeanul Ioan T. Florea și tarago-tistul Dumitru Fărcaș, dedicându-leinterpretările pline de dragoste dinaceastă seară.La finalul concertului, PreasfinYit-ul Părinte Emilian Crișanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Aradului,prezent în mijlocul arădenilor, a mulYu-mit tuturor pentru momentul deexcepYie trăit în această seară, încomuniune, în bucurie, împreună,după o perioadă în care nu ne-am maiputut bucura de astfel de evenimente.PreasfinYia Sa a spus că se cade a ded-ica, a dărui, a închina evenimentul dinaceastă seară ÎnaltpreasfinYituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, care în urmă cu două zile aîmplinit frumoasa vârstă de 85 de ani,și Maestrului Petru Pașca, laîmplinirea celor 50 de ani de activitatecultural-artistică. (sursa:glasulc-etatii.ro)ConferinCa preoCească în Protopopiatul AradCu binecuvântarea și în prezenYaÎnaltpreasfinYitului Părinte dr. Timo-tei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului șia PreasfinYitului Părinte dr. EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, la convocareapreaonoratului părinte Flavius PetcuY,protopopul Aradului, preoYii de laparohiile din cuprinsul ProtopopiatuluiArad au participat la conferinYa semes-trială.Aceasta a avut loc în data de 7iunie 2021, în găzduirea frumosuluiCentru misionar-pastoral al ParohieiArad Grădiște I, acesta fiind pus la dis-

poziYie prin bunăvoinYa părinteluiparoh Mihai-Octavian Blaj.Lucrările au început cu slujba deTedeum, oficiat de PreasfinYitul PărinteEmilian Crișanul. În deschidereaevenimentului, părintele protopop asalutat audienYa, evidenYiind bucuriarevederii faYă către faYă, după perioadade pandemie, care a făcut imposibilădesfășurarea acestor întâlniri.PrezenYa ÎnaltpreasfinYitului PărinteArhiepiscop Timotei a dat ocaziaexprimării cuvintelor de felicitare, cuprilejul apropiatei aniversări a zilei denaștere.ÎnaltpreasfinYia Sa a mulYumit pen-tru urări, adresând și un mesaj dedeschidere faYă de provocările pas-torale cu care se confruntă românii dindiaspora, probleme ce se resimt și înviaYa pastorală a parohiilor arădene,fiind invocată dreapta măsură în apli-carea iconomiei și a acriviei, mai alesîn privinYa dispenselor pentru căsătorie.Părintele profesor dr. Lucian Far-cașiu, de la Facultatea de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” din cadrulUniversităYii ,,Aurel Vlaicu” din Arada prezentat conferinYa cu tema: Comu-nităNile de credincioși ortodocșiromâni din afara graniNelor Nării. Încadrul acesteia, au fost evocate câtevacoordonate ce au accentuat istoricul,evoluYia, activitatea misionară, orga-nizarea canonică și direcYiile pastoraleîn diaspora românească actuală.Părintele Alexandru Cotoraci, dela Parohia Nădlac, ca unul care a slu-jit, în trecut, în comunităYi româneștidin Banatul Sârbesc și din Spania aevocat câteva momente din expe-rienYa pastorală a sfinYiei sale, dinstrăinătate.În continuare, părintele Mihai Blaj,cu o bogată activitate pastorală de cul-tivare a relaYiilor cu românii din dias-pora, ca iniYiator al proiectului ,,Festi-valul românilor de pretutindeni”, aprezentat câteva date interesantedespre viaYa românilor din Voivodinași sudul Dunării, din Basarabia șiCehia, vorbind cu emoYie despre real-ităYile vechi și noi cu care se confrun-tă românii de peste graniYe.Părintele consilier, Protos. dr.Iustin Popovici și părintele profesordr. Vasile Pop au prezentat în faYa pre-oYilor volumul de pastorale Vestire de
Praznic, a ÎnaltpreafinYitului PărinteTimotei, marcând calitatea și prestanYaacestui volum, care debutează cu pre-faţa semnată de Preafericitul PărintePatriah Daniel. Volumul a apărut înEditura Arhiepiscopiei Aradului cusprijinul financiar al BiblioteciiJudeţene ,,Alexandru D. Xenopol” dinArad şi a fost oferit în mod gratuittuturor preoţilor prezenţi.Părintele vicar Gheorghe Gligor afăcut anunYul organizării unui curs deacordare a primului ajutor, pentru ziuade 15 iunie, care se va desfășura la bis-erica parohiei Arad-Sânnicolau Mic.Părintele protopop Flavius PetcuY amulYumit tuturor pentru prezenYă,dorindu-le spor bun în slujirea pas-torală, invitându-i pe cei prezenYi săpromoveze neîncetat mărturia orto-doxă și românească, care păstreazăidentitatea naYională. (Pr. dr. Filip
Albu)

Tedeum de mulCumire săvârșitde PS Emilian Crișanul la Capela cu hramul ,,SfinCii 40de mucenici din Sevastia”, din AradVineri 18 iunie 2021, PreasfinYitulPărinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, a ofi-ciat slujba Tedeumului de mulYumireîn Capela cu hramul „SfinYii 40 deMucenici din Sevastia”, din cadrulCentrului de formare și specializarepentru ofiYerii AdministraYiei NaYionalea Penitenciarelor, centru care aparYinedin punct de vedere administrativ Pen-itenciarului Arad, acesta aflându-se înclădirea Tribunalului Arad. În acest Centru de formare își des-fășoară cursurile de studii postliceale,cu durată de 1 an, elevii ȘcoliiNaYionale de Pregătire a AgenYilor dePenitenciare- SecYiei Arad – (struc-tură arondată SNPAP Tg.Ocna).Slujba de Tedeum a fost oficiată dePreasfinYitul Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,din sobor făcând parte arhidiaconulMircea Proteasa, consilier economical Arhiepiscopiei Aradului și preotulcapelan Vlad OneY, șef serviciu edu-caYie din cadrul Sectorului de reinte-grare socială a Penitenciarului Arad.La slujbă a participat doamnacomisar șef de poliYie penitenciarăDelia Rodica Halchin – șef al Centru-lui de Formare Profesională, alături deelevii Școlii NaYionale de Pregătire aAgenYilor de Penitenciare- SecYiaArad, generaYia 2020-2021.În cuvântul de învăYătură, Preas-finYitul Părinte Emilian a vorbit tiner-ilor, despre importanYa mărturisirii decredinYă, ca membrii ai Bisericii luiHristos. Astfel, această jertfă de 1 an,în pregătirea și dobândirea de noicunoștinYe, să fie tuturor de folos lavremea examenelor ce stau înainte,pentru cei ce vă osteniYi, pregătindu-vă pentru slujirea și lucrarea pe care oare poliYistul de pentienciare, în misi-unea sa. Toate aceste lucruri, duse laîmplinire, pentru ca valorile spiritualeși profesionale să fie mereu lucrătoareîn virtutea legii și a onoarei, valori lacare suntem chemaYi toYi prin slujireaacestui popor românesc, în trăireasimYămintelor religioase, temeluiteprin învăYătura Sfintei Scripturi.La final, PreasfinYitul Părinte Emil-ian, a mulYumit conducerii Penitencia-rului Arad și doamnei comisar șef depoliYie penitenciară Delia RodicaHalchin, pentru grija pe care aceasta oarată în formarea spirituală și profe-sională a acestor tineri , pentru viată șipentru uniforma pe care o vor îmbră-ca, în calitatea de agenYi de poliYie pen-itenciară.Doamna comisar șef de peniten-ciare Delia Rodica Halchin, șeful Cen-trului de formare Arad, a mulYumitPreasfinYitului Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,pentru prezenYa în mijlocul elevilor dinaceastă unitate de învăYământ, asig-urându-l de dragostea pentru învăYătu-ra Bisericii Ortodoxe și de recunoștinYape care conducerea Penitenciarului dinArad o are faYă de ArhiepiscopiaAradului. (Preot capelan Vlad OneN)Ziua Drapelului NaCional, marcată la AradÎn fiecare an, în data de 26 iunie, sesărbătoreşte Ziua Drapelului NaYional,zi adoptată prin legea nr. 96 din 20 mai1998. În Cetatea Aradului, în searazilei de 25 iunie, Drapelul Naţionalarborat în faţa Palatului Administrativa fost coborât de pe catarg, împăturat şicondus de către garda portdrapel înCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime”, unde a rămas peste noapte.Continuare în pagina 8
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Miercuri, 2  iunie – A participat lafestivitatea de absolvire a elevilorpromoYiei 2021 a Seminarului TeologicOrtodox din Arad, rostind un cuvânt deîncurajare. La final a vizitat șantierul depictură al Paraclisului FacultăYii deTeologie „Ilarion V. Felea” din Arad.Joi, 3 iunie – A participat la festi -vitatea de absolvire a studenYilor pro -moYiei 2021 a FacultăYii de Teologie„Ilarion V. Felea” din Arad, rostind uncuvânt de binecuvântare și felicitare.Vineri, 4 iunie – Chiriarhularădean a sărbătorit cea de-a 85-a ani-versare a zilei de naștere. A participatla Sfânta Liturghie la Catedrala Vechedin Arad. La finalul acesteia, a avutloc lansarea volumului ,,Vestire dePraznic”, care cuprinde toate pastora-lele ÎnaltpreasfinYitului Părinte Timoteila Sfintele și marile sărbători ale Naște-rii și Învierii Domnului, din anul 1984până în acest an 2021 (un număr de 72de pastorale). Volumul debutează cuprefaYa intitulată ,,Bucuriile Sărbăto-rilor și Binecuvântările Aniversării”semnată de Preafericitul Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Româ-ne. Duminică, 6 iunie – A săvârşitSfânta Liturghie în Catedrala Arhie-piscopală ,,Sfânta Treime” din Arad,predica având ca temă ,,Vedere sufle-tească”, (Fp. Ap. 16; Ioan 9). Luni, 7 iunie –A participat la Con-ferinYa preoYească în ProtopopiatulArad, conferinYă găzduită la Centrulmisionar-pastoral al Parohiei Arad-

Grădiște I, pus la dispoziYie prin bun-ăvoinYa părintelui paroh Mihai-Octa-vian Blaj.Joi, 10 iunie – A săvârşit SfântaLiturghie în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad, predicaavând ca temă ,,ÎnNelegere edificatoa-re”, (Fp. Ap. 1; Luca 24). La finalulSfintei Liturghii, Chiriarhul arădean, asăvârşit slujba de pomenire a eroilorneamului românesc. După aceasta, aparticipat la manifestările organizatede Prefectura JudeYului Arad pentrucinstirea Eroilor, în municipiu și lamonumentul de la Păuliș, rostind alo-cuYiuni adecvate momentului.

Sâmbătă 12 iunie –A  oficiat sluj-ba Sfintei Cununii în biserica „Sf.M.Mucenic Dimitrie” pentru o familie detineri din Parohia Vladimirescu I.Duminică, 13 iunie – A participatla Sfânta Liturghie în Catedrala Arhie-piscopală ,,Sfânta Treime” din Arad,predica având ca temă ,,Lucrătoriiviei”, (Fp. Ap. 20; Ioan 17). Joi, 17 iunie – A prezidat ședinYaPermanenYei Consiliului eparhial.Duminică, 20 iunie – de PrazniculRusaliilor a săvârşit Sfânta Liturghie înCatedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Trei-me” din Arad, predica având ca temă,,Sorocul făgăduinNei”, (Fp. Ap. 2; Ioan

7 și 8). După săvârșirea Sfintei Litur-ghii, s-a oficiat o slujbă specială, numităVecernia Rusaliilor, în cadrul căreia aufost rostite șapte rugăciuni şi au fostbinecuvântate frunzele de tei care amin-tesc simbolic de limbile ca de foc princare s-a arătat harul Duhului Sfântlucrător în ucenicii lui Hristos.În searazilei, a săvârșit slujba Acatistului Sfân-tului Duh în Catedrala Arhiepiscopală șia rostit un cuvânt de învăYătură în carea tâlcuit sensul adânc al rugăciunilor cese rostesc în cadrul Vecerniei Rusaliilor.Luni, 21 iunie – de Praznicul Sfin-tei Treimi, a săvârşit Sfânta Liturghie înCatedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Trei-me” din Arad, cuvântul de învăYăturăfiind pus sub lumina hramului cate-draleice poartă pe frontispiciu icoanaSfintei Treimi. În cadrul Sfintei Litur-ghii a hirotonit întru preot pe diaconulValentin Viliga pentru Parohia Ilteu,Protopopiatul Lipova. În după amiazazilei a slujit Vecernia și Acatistul Sfân-tului Luca al Crimeei la Paraclisul„Izvorul Tămăduirii” de la SpitalulMunicipal din Ineu.MarNi, 22 iunie – A făcut o vizităde lucru la Mănăstirea Hodoș-Bodrog.A prezidat ședinYa PermanenYei Consi-liului eparhial.Joi, 24 iunie –A slujit Sfânta Litur-ghie în Catedrala istorică cu hramul„Sf. Ioan Botezătorul”, predica avândca titlu ,,Glasul cuvântului” (cf. Luca 1;Romani 13). La finalul Sfinte Litur-ghii, a binecuvântat prinoasele aduse încinstea Sfântului Ioan Botezătorul, apoi

a săvârșit îndătinatul Parastas pentructitorii, slujitorii și binefăcătorii Cate-dralei Vechi.Sâmbătă 26 iunie –A  oficiat sluj-ba de binecuvântare a Drapelului naYio-nal, de ziua acestuia, Yinând o alocuYiu-ne la Catedrală. La sfârşitul ceremonieireligioase drapelul a fost înmânatcomandatului gărzii portdrapel care l-adus la locul de arborare, fiind înălYat pecatarg în acordurile imnului naYional.MarNi, 29 iunie – A slujit SfântaLiturghie în biserica Parohiei SâmpetruGerman, Protopopiatul Arad, care îiare ca ocrotitori pe Sfinţii ApostoliPetru şi Pavel. Predica a fost pusă subtitlu ,,Istorie bisericească în calendarulcreștin” (cf. II Cor. 11, 12; Mt. 16).După Sfânta Liturghie, a săvârşit sluj-ba de hram cu înconjurarea bisericii,apoi s-a sfinYit colacul, un vechi ritualal locului, fiind de faYă și nașii care s-au ocupat cu buna organizare a sărbăto-ririi hramului din anul acesta. Cu oca-ziea aceastei vizite, Chiriarhul arădeana poposit și la biserica din ParohiaSecusigiu, unde a fost întâmpinat depreotul paroh Horia Ștefan. Aici, Chi-riarhul arădean, le-a vorbit credin-cioșilor prezenYi la Sfânta Liturghiedespre propovăduirea apostolică,exemplificarea acesteia în viaYa SfinYi-lor Apostoli Petru și Pavel.Miercuri, 30 iunie – A prezidatședinYa PermanenYei Consiliului epar-hial și a Consiliului eparhial.Pr. Dr. Vasile Cucu Secretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinNitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Iunie 2021

Urmare din pagina 7În dimineaţa zilei de 26 iunie s-aoficiat slujba de sfinţire a drapelului decătre Întâistătătorul Eparhiei noastre,ÎnaltpreasfinYitul Părinte Timotei,însoţit de un sobor de preoţi și dia-coni.În rugăciunea de sfinţire a drapelu-lui Înaltpreasfinţia Sa a rostit cuvintele,,Binecuvintează Doamne și sfinNeșteDrapelul acesta, ca să fie poporuluinostru cel binecredincios ca semn alidentităNii și apartenenNei la Bisericadreptmăritoare a neamului nostru

românesc…”. La sfârşitul slujbei,ÎnaltpreasfinYitul Timotei a rostit oalocuţiune arătând simbolistica culo-rilor drapelului României precum şidatoria de conștiinţă a clerului și cred-incioșilor noștri de a-și aduce amintede însemnătatea bunei chivernisiri, subfardurile steagului, a virtuYilor cu carei-a înzestrat Dumnezeu și de datoria de

a-și sluji Biserica, patria și neamul.La sfârşitul ceremoniei religioasedrapelul a fost înmânat comandatuluigărzii portdrapel care l-a dus la loculde arborare. Începând cu orele 09.00 înfaţa primăriei s-a desfăşurat ceremo-nialul militar şi religios de arborare adrapelului. ÎPS Timotei a rostit rugă-ciunea de binecuvântare a drapelului.După aceasta, potrivit ceremoni-alului de sfinţire a DrapeluluiRomâniei, Drapelul a fost înălţat pecatarg în acordurile imnului naţional.(Protos. Iustin Popovici)

Hramul bisericii din Pâncota
și premierea tinerilor 
participanCi la diferite 
concursuri și activităCiÎn data de 29 iunie, cu ocaziaprăznuirii SfinYilor Apostoli Petru șiPavel, ocrotitorii spirituali ai BisericiiOrtodoxe din localitatea Pâncota, după

săvârșirea Sfintei Liturghii și înconju-rarea bisericii, au avut loc o serie depremieri ale tinerilor participanYi ladiferite concursuri și activităYi.PărinYii slujitori au răsplătit muncași rezultatele obYinute de copiii paro-hiei, la Concursul NaYional Catehetic,,Biserica – familia românilor de pre-tutindeni”, organizat de PatriarhiaOrtodoxă Română, desfășurat în medi-ul online, realizându-se icoane pe sti-clă, în colaborare cu Biserica Orto-doxă din Dresda, Germania, parohiecu care s-a încheiat un parteneriat decolaborare. La acest concurs, au par-ticipat 28 de copii din parohie care auobYinut la nivelul eparhiei premiul altreilea, drept pentru care fiecare par-ticipant a primit un Noul Testament, oicoană cu SfinYii Apostoli Petru șiPavel și o diplomă cu premiul obYinut.Cu această ocazie au fost ras-plătiYi și premiaYi 22 de copii partic-ipanYi la Campionatul de Tenis demasă, desfășurat pe două nivele devârstă, organizat în premieră de paro-hia noastră. Fiecare copil a primit opaletă și o minge de tenis, un tricou,o șapcă și o diplomă de participare,iar cei mai buni din fiecare categorieau primit câte o cupă specifică pre-miului obYinut.La prăznuirea hramului au partic-ipat oficialităYile locale, însoYiYi deAnsamblul Podgoria Pâncota, care ne-au încântat cu costumele și cu talentullor. ToYi cei prezenYi s-au bucurat de oagapă organizată în curtea bisericii.(Pr. Leonardo Doca)

Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului întrunit în ședinCăMiercuri, 30 iunie a.c., la reşed-inţa Centrului Eparhial din Arad s-audesfășurat lucrările ConsiliuluiEparhial al Arhiepiscopiei Aradului înprezenţa Înaltpreasfinţitului PărinteIoan, Mitropolitul Banatului.Alături de ÎnaltpreasfinYitul PărinteMitropolit, la ședinYă au fost prezenţi șiierarhii arădeni, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei şi Preas-finYitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.În cadrul şedinţei ConsiliuluiEparhial pe ordinea de zi a fostprezentarea şi analizarea mai multorreferate ce ţin de Sectorul Patrimoniu.Înaltpreasfinţitul Părinte MitropolitIoan în cuvântul său a dat câtevaîndrumări la problemele curente careintră în competenţa acestui for delib-erativ eparhial.

În încheiere ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop Timotei a mulţumit Părin-telui Mitropolit Ioan pentru partici-parea la această ședinYă a ConsiliuluiEparhial și pentru toată purtarea degrijă faYă de Eparhia Aradului, precumși tuturor membrilor ConsiliuluiEparhial. (Protos. Dr. Iustin Popovici)
CERCURI MISIONARE

În luna Iunie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Arad: Arad-ȘegaI; Chișineu-Criș; Curtici; Mănăștur;Zărand- Protopopiatul Ineu: Susag; Șicula- Protopopiatul Lipova: CovăsânY- Protopopiatul Sebiş: Brusturi;Iosășel; Sebiș II; Tisa(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.arhiepiscopiaaradului.ro) 
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