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SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Biserica este un loc al comuniu-nii, al rela^iei de iubire care se sta-bilește între persoane, și al acestoracu Dumnezeu. În Biserică, comuni-unea depăsește grani^ele realită^ilorvăzute, unindu-le cu realită^ilenevăzute. Comuniunea noastră înBiserică nu se realizează doar cu per-soanele care vie^uiesc în lumeaaceasta, ci și cu cei care au plecat pecărările veșniciei, adică cu ceiadormi^i, care, deși pleca^i dintre noi,devin prin rugăciunile Bisericii de pepământ atât de prezen^i în sim^irea șivia^a noastră. „Cei adormi^i în dreap-ta credin^ă fac parte din Bi serica luiHristos, împreună cu cei vii. To^ialcătuim o mare familie creștină,peste care domnește Același Hristos,Stăpânul vie^ii și al mor^ii, și în caremor^ii au plecat înaintea noastră, pe ocale pe care vom merge și noi, la tim-pul nostru.Căci, precum spune Sfântul Apos-tol Pavel, „…fie că trăim, fie că murim,ai Domnului suntem…” (Romani 14,7) (Pr. prof. dr. Ene Braniște, LiturgicaGenerală, p. 268). Locul acestei întâl-niri tainice între cei pleca^i dintre noi șicei rămași aici pe pământ este spa^iulbisericii ca lăcaș de cult și slujbelesăvârșite în ea, unde cerul se unește cupământul. Modul acestei întâlniritainice este slujba bisericească. Încadrul acestor slujbe, un loc importantîl ocupă ecteniile și rugă ciunile demijlocire pentru cei adormi^i, care cerde la Dumnezeu ușurarea, iertarea șisălășluirea în Împără^ia veșnicelorbunătă^i a celor pleca^i dintre noi, careașteaptă dreapta judecată a lui Dum-nezeu.

Comuniunea de iubire a celor dinBiserică cu cei pleca î dintre noi în via^aveșnică este cel dintâi temei al rugăci-unilor pe care noi le săvârșim pentru ceiadormi^i.Pe de altă parte, biserica ca lăcaș deînchinare este locul care reunește rea -lită^ile pământești cu cele cerești, așacum mărturisim într-o rugăciune speci-fică Postului Mare: „În Biserica slaveiTale stând, în cer ni se pare a sta…”Așadar, în Biserică cerul coboară pepământ și pământul se unește cu cerul.Biserica devine astfel locul în care ceide pe pământ se întâlnesc cu cei pleca^ipe calea veșniciei. Acest fapt constitu-ie al doilea temei pentru rugăciunile pecare le aducem lui Dumnezeu pentrucei adormi^i.Cele două aspecte ale cinstirii celoradormi^i sunt asumate de Biserică înmod desăvârșit în rânduiala Proscomi-diei. Astfel, în cadrul acestei rânduieli,preotul slujitor așază pe Sfântul Discmiridele pentru cei vii, alături de miri-dele pentru cei adormi^i, mijlocind în

rugăciune către Dumnezeu, pentru ceide aici, de pe pământ, ca și pentru ceide dincolo, din spa^iul veșniciei. Înaceastă mijlocire, rugăciune și scoaterea miridelor pentru cei vii și pentru ceiadormi^i se descoperă dimensiuneacomunitară a vie^ii bisericești. Pe dealtă parte, Sfântul Disc este o imaginecosmică a întregii crea^ii, reunind Bis-e rica cerească, prin Sfântul Agne ,̂ miri-da pentru Maica Domnului și pentrucele nouă cete de sfin^i și, deopotrivă,Biserica de pe pă mânt, prin miridelepentru episcopul locului, conducătorii^ării, ctitorii bisericii, pentru cei vii șipentru cei adormi^i. În felul acesta, peSfântul Disc sunt înfă^ișate cele douădimensiuni ale realită^ii Bisericii: cealuptătoare și cea triumfătoare, cei viidimpreună cu cei adormi^i.Credin^a în folosul rugăciunilorpentru cei adormî i era atât de puternicăîn primele comunită^i, încât creștiniidin primul veac chiar se botezau pen-tru mor^ii lor (I Cor. 15, 29). Aceastăatitudine, de cinstire a celor adormi^i și

de mijlocire pentru sufletele lor, a fostexprimată încă din primele veacuricreștine în rânduielile de îngropare acreștinilor, în inscrip^iile, simbolurileși în icoanele zugrăvite pe pere^ii cata-combelor. De asemenea, cele maivechi Liturghii creștine cuprind în rân-duiala lor și rugăciuni pentru ceiadormi^i. Partea finală a Marii Rugăci-uni de aducere a Sfintei Jertfe în cadrulDumnezeieștii Liturghii cuprinde rugă-ciuni de mijlocire pentru cei vii și,deopotrivă, pentru cei adormi^i.Obiceiul Bisericii de a face rugăci-uni pentru cei adormi^i este amintit și înscrierile Sfin^ilor Părin^i și Scriitoriibisericești încă din secolul II. Amintimîn acest sens un text din lucrarea Con-stituKiile Apostolice, apar^inând secolu-lui IV, care se referă la rugăciunile pecare Biserica le aducea pentru ceiadormi^i: „aduna^i-vă fără de grijă încimitire, citind căr^ile sfinte și cântândpsalmi pentru martirii adormi^i și pen-tru to^i sfin^ii și fra^ii voștri adormi^idin veac în Domnul și plăcutaEuharistie, icoana trupului împărătescal lui Hristos, aduce^i-o ca jertfă în bis-ericile voastre și în cimitire…” (CarteaVI, cap. 30).În secolul al XV-lea, Sfântul Sime-on, Arhiepiscopul Tesalonicului, expli-ca astfel folosul rugăciunilor și al jert-felor care se aduc pentru cei adormi^i:„folosul ce au cei adormi^i de la aces-tea, și pentru aceasta to^i trebuie săsăvârșească sfintele pomeniri și mai cuseamă Înfricoșătoarea Jertfă (Dum-nezeiasca Liturghie - n.n.), căci pentruaceasta s-au orânduit, fiindcă prin rugă-ciunile, Liturghiile și milosteniile carese fac, nu numai că se dă iertare de

păcate celor ce ar fi păcătuit și ar fimurit în pocăin^ă, dar încă și celor ce auvie^uit în bunătate și au luat sfârșit bunli se dăruiește mai mare înăl^are întruslava Domnului” (Tratat II, p. 124).Rugăciunile pentru cei adormi^i seregăsesc în rânduiala anumitor slujbe,precum: Pave cer ni^a Mare șiMiezonoptica din zilele de rând și desâmbătă. De asemenea, Biserica arerânduieli speciale de pomenire șimijlocire pentru cei adormi^i, precum:slujbele de pomenire pentru ceiadormi^i în dreapta credin^ă: rânduialași rugăciunea la ieșirea cu greu a sufle-tului, pani hida, înmormântarea și paras-tasul. Toate aceste slujbe se săvârșescîn ziua înmormântării și în zilele pre-mergătoare acesteia, apoi, la 3, 9 și 40de zile, precum și la un an sau la maimul^i ani de la adormire.De asemenea, Biserica a introdus înrânduiala ei liturgică și anumite ziledin cursul anului bisericesc, pentrupomenirea de obște a celor adormi^i:sâmbăta dinaintea lăsatului sec de carne(Moșii de iarnă); sâmbăta dinainteaRusaliilor (Moșii de vară); ultima sâm-bătă din luna octombrie (Moșii detoamnă), precum și toate zilele de sâm-bătă din cursul anului bisericesc.Prin toate aceste rânduieli și rugă-ciuni Bise rica își exprimă cinstirea pen-tru cei pleca^i dintre noi, dar șimijlocirea înaintea lui Dumnezeu pen-tru sufletele lor.Pr. Conf. Dr. Lucian Farcașiu
https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/an-omagial/care-sunt-temeiurile-liturgice-pentru-cinstirea-in-biserica-a-celor-adormiti-160279.html

Care sunt temeiurile liturgice pentrucinstirea în Biserică a celor adormiţi?

În istoria omenirii cultul morţilor aîmbrăcat diferite forme. Ne sunt cu-noscute practicile funerare ale lumii an-tice, ale evului mediu şi ale epociimoderne. Toate au lăsat în sufletele şiconştiinţa urmaşilor sentimentul de pie-tate. Indiferent cine a fost înhumat i s-afăcut o înmormântare după ritualul spe-cific al religiei respective. Pentru ma-rile personalităţi s-au ridicatmonumente funerare de artă. Monumentele istorice, de cultură,cronicile, arheologia şi cimitirele pre-cum şi tradiţia fac parte integrantă dinistoria unui popor, a unei naţiuni. Elerămân oglinda unui trecut mai puţin saumai mult îndepărtat care trebuie cunos-cut şi preţuit. Monumentele funeraremai reprezintă şi gradul de cultură, artăşi civilizaţie a unei epoci care prin con-stiinţa naţiunii şi al omeniei nu trebuiedistruse.Aforismul latin Sit tibi terra levi(Să-ţi fie ţărâna uşoară) este folosit şiastăzi, ceea ce dovedeşte că există o le-gătură spirituală între cei vii şi cei morţi.În afară de bisericile sau locașurileprincipale și propriu-zise de adunare și

de cult ale creștinilor, în care se săvâ-rșește în chip normal și obișnuit cultuloficial public al bisericii, desfășurareavie^ii religioase creștine a făcut nece-sară și construirea altor locașuri de cult,de importan^ă secundară, auxiliare alebisericilor, folosite pentru săvârșireaunor anumite acte de cult sau pentru sa-tisfacerea unor trebuin^e speciale, per-manente ori temporare din via^areligioasă a comunită^ilor întregi sau aunor grupuri de credincioși. Acesteasunt: cimitirele, martiriile, baptisteriile,paraclisele și clopotnî ele. Unele din eleau fost specifice cultului bisericii vechi,celelalte sunt folosite până azi.După bisericile propriu-zise, dintrelocurile de cult, rolul cel mai de seamăl-au jucat în istoria vie^ii religioase cre-știne cimitirele sau locurile de înmor-mântare și diversele monumentefunerare de care se leagă atât cultul mo-r^ilor, în general, cât și cultul sfin^ilor șial martirilor.Credin^a creștină în eternitatea su-fletului și în învierea mor^ilor a facut săse dea grijii fa^ă de cei mor^i o impor-tan^ă mai mare în creștinism decât la

păgâni și chiar decât la evrei. Moarteanu era pentru creștini decât un somn,din care cei adormi^i se vor deștepta latrâmbî a arhanghelului care va vesti ceade-a II venire. Concep^ia aceasta se re-flectă în însuși termenul care indică, înlimbajul creștin, locul de înmormân-tare: cimitir și care la origine înseamnă:loc de dormit, dormitor. De aici și grijadeosebită pe care creștinii au arătat-o de

la început fa^ă de trupurile mor^ilor șicu care îndeplineau riturile funebre, de-oarece trupul este co-părtaș cu sufletul,atât în via^a aceasta cât și la răsplata sauosânda de după învierea generală.De aceea, cimitirul parohial nu esteun simplu osuar, ci un loc în care omulplecat din lumea pământească estevăzut în conștiin^a creștină ca persoanăîn totalitatea ei, căci, în tradiţia ebraică,

înseși „oasele” indicau în sens metafo-ric, prin cuvântul „esem”, sediu al pu-terii, al bolii sau al fricii (Iov 14, 4; 30,30; Pilde 17, 22; Ieremia 23, 9 etc.). ÎnSfânta Scriptură a Vechiului Testa-ment, Cartea Facerii ne spune că Eva afost făcută de Dumnezeu din coastaluată din Adam, deci oasele reprezintăpartea fundamentală a corpului uman.În acest context, Adam spune despreEva: „Iată, aceasta-i os din oasele meleși carne din carnea mea” (Facere 2, 2),expresie ce va fi reluată de seori înSfânta Scriptură.Cimitirul parohial este sacru pentrucă Însuși Mântuitorul Iisus Hristos în-tărește ideea îngropării, ca fiind singu-rul mijloc de îngrijire a trupurilor celoradormi^i, căci la Judecata viitoare „to^icei din morminte vor auzi glasul Lui”(Ioan 5, 28). De asemenea, Lazăr înBetania a fost înmormântat într-unmormânt amenajat într-o peșteră, carese vede și astăzi, „și o piatră era așe-zată pe ea” (Ioan 11, 38).Preot Raul MoIParohia LipovaContinuare în pagina 4

AcIiuni durabile în vederea protejării cimitirelor aduseprin Legea nr.102/2014. Măsuri punitive și contravenIii
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Înainte de a începe tratarea subiec-tului propriu-zis, așa cum ne arată ceri-n^ele pe care trebuie să le îndeplinim,consider că este necesar să ne aplecămun singur moment asupra personali-tă^ii marcante a Sfântului Efrem. Caunul ce am dezvoltat o dragoste deose-bită pentru spa^iul oriental și cu prec-ădere spre cel siriac, dar mai ales amcultivat în adâncul sufletului o evlaviesinceră pentru Sfântul Efrem, găsescde cuviin^ă să aduc în fa^a dumnea-voastră câteva aspecte referitoare laimportan^a acestui sfânt pentru întregulCreștinism. Importan^a SfântuluiEfrem stă tocmai în faptul că acestaeste singurul scriitor major reprezenta-tiv pentru creștinismul semitic-asiaticîn forma sa neelenizată și neeuropeni-zată, chiar dacă observăm o distan^ăgeografică între Efrem Sirul și părin^iicapadocieni contemporani cu el, dis-tan^ă care favorizează într-un mod saualtul o diferen^ă sesizabilă în limbajulfolosit, în modul de exprimare și degândire, însă con înutul teologic al ope-rei efremiene este trasat după aceeașiaxă ca și cel al părin^ilor capadocieni,observăm o asemănare a ideeilor teo-logice cu privire la misterul SfinteiTreimi și al Întrupării MântuitoruluiHristos. Profesorul Sebastian Brockafirmă că Efrem Sirul poate servi înmod strălucit ca legătură și punct deîntâlnire între creștinismul european,pe de o parte, și creștinismul asiatic șiafrican, pe de altă parte.Despre via^a acestui sfânt nu vreausă mai amintesc, sperând că voi reușipe parcursul lucrării să va trezesc însuflet dorin^a de a cunoaște în detaliuvia^a acestui mare sfânt rămas în isto-rie cunoscut sub numele de Mar Efrem– „Profet al sirienilor” și „Harpă aDuhului Sfânt”. Chiar dacă sunt în cir-cula^ie mai multe edi^ii în care se reg-ăsește via^a Sfântului Efrem și pe lângăacestea dispunem și de Sinaxarele sauProloagele din strana bisericilor, totușipentru a ob^ine o informa^ie veridicăeste recomandat să ne aplecăm asupralucrării profesorului Sebastian Brock– Sfântul Efrem Sirul I. O introducereII. Imnele despre Paradis și cea sem-nată de Costion Nicolescu - Hristos,Adăpostul, Veșmântul, Hrana, Docto-rul și Leacul omului și al omenirii pecalea mântuirii.Revenind la tema propusă spre tra-tare – De ce insistă atât de mult Sfân-tul Efrem Sirul asupra dificultăKii preo-Kiei? – ̂ in să men^ionez că răspunsul laaceastă întrebare îl găsim foarte ușorchiar în materialul suport. Încă de laînceput Sfântul Efrem ne trage un sem-nal de alarmă privitor la taina preo^iei,iar aici prefer să citez textul tradus depărintele Teofil deoarece mi se paremai grăitor în acest sens: „O înfrico-șătoare taină a preo^iei, slujbă sfântă,sublimă și de nepre^uit”, iar în alt locaflăm: „Altă pildă î^i dau, o, omule, casă nu îndrăznești întru mândria ta, să ieicu nevrednicie treapta preo^iei; căDumnezeu Cel curat nu caută cu bun-ăvoin^ă spre cei care se hirotonescmâna^i de mândrie”. Observăm dinaceste fragmente că Sfântul Efrem estefoarte atent cu ce înseamnă într-adevărtaina preo^iei, dar în același timp necere și nouă tuturor să ne cercetăm cumaximă seriozitate și sinceritate înain-te de a păși spre această minunată slu-jire.Dorin^a mea este de a contura nuneapărat dificultatea preo^iei pe bazacuvântului lăsat moștenire de SfântulEfrem ci mai ales de a contura frumu-se^ea acestei taine minunate, frumu-se^ea acestei „puteri negrăite”. Îmidoresc ca prin expunerea defa^ă săactualizăm în mintea și sufletul nostrutocmai voca^ia pastorală, datoriile pecare preotul trebuie să le îndeplinească,

așa cum sunt acestea contu-rate de către Sfântul Efrem, șinu în ultimul rând să ofer omotiva^ie tinerilor teologispre a păși cu încredere spreaceastă slujire.Încă de la începutulcuvântului observăm că poe-tul siriac ne oferă un elementcheie pentru întreaga slujirepastorală: „O înfricoșătoaretaină a preo^iei! Spirituală șisfântă, cinstită și fără de pri-hană, pe care Hristos, când avenit a dăruit-o celor vred-nici”, în altă traducere găsimo altă variantă care parecumva cu totul opusă: „Oînfricoșătoare Taină a Preo-^iei! Gândită și neprihănită,pe care Hristos, după ce avenit, a dăruit-o celor nevred-nici”. La o primă lectură aacestor texte avem tendin^asă afirmăm ca traducerile secontrazic, cuvintele sunt dife-rite, sensurile nu sunt cele mai potrivi-te, însă la o cugetare mai adâncă asupraacestor fragmente nu putem decât să neminunăm și să ne hrănim duhovnicește.Prima traducere ne spune că Hristos adăruit preo^ia celor vrednici, iar aiciputem găsi o motiva^ie care să ne ali-menteze dorin^a personală de a lucracele potrivite pentru a fi cu adevăratvrednici să ne înfă^ișăm înaintea sfinteimese și a jertfi Jertfa cea fără de sânge,iar a doua traducere ne duce cu ochiimin^ii spre contemplarea stării depăcătoșenie în care ne aflăm, arătând căoricâte am lucra sau oricât am încercasă excelăm, nu putem face nimic fărăharul lui Dumnezeu, iar aceasta mă tri-mite cu gândul către cuvântul Mântui-torului din Evanghelia după Luca capi-tolul 17: „Așa și voi, când ve^i facetoate cele poruncite vouă, să zice^i:Suntem slugi netrebnice, pentru că amfăcut ceea ce eram datori să facem”(Luca 17, 10). Această antiteză părutădintre cele două traduceri îmi creează înminte o analogie cu celebrul cuvântrostit de Stare^ul Siluan: „]ine-^i min-tea în iad și nu deznădăjdui!”. Doaratunci când păstrăm în sufletul nostruconștiin^a propriei păcătoșenii și tot aicipăstrăm ca pe o comoară de mult pre^înta spre care alergăm și înăl̂ imea sluj-rii pastorale („este turn neclintit, zidnedărâmat, este temelie tare, care depe pământ se înal^ă pâna la boltacerească”), zic, doar atunci putem săprimim Harul Sfântului Duh și putemînainta în misiunea care ne este încre-din^ată de Cel Unul. Referitor la con-știin^a propriei păcătoșenii spre caresuntem chema^i fiecare dintre noi, credcă poate fi grăitor în acest sens cuvân-tul părintelui Ioan-Florin Florescu des-pre ce înseamnă a fi sărac cu duhul(Mt. 5, 3). În lucrarea sa, părintele nespune că a fi sărac cu duhul înseamnă„a avea conștiin^a smereniei și cerșireanecontenită a duhului, harului și daru-rilor Sfântului Duh”. Consider căaceasta este raportarea adevărată pecare trebuie să o dobândim, raportarespre care ne cheamă si Sfântul EfremSirul atunci când ne vorbește de acestdar al preo^iei oferit de către Mântuito-rul Hristos pentru întreaga umanitate.Un al doilea aspect pe care dorescsă îl eviden^iez din cuvântul desprepreo^ie pus sub semnătura SfântuluiEfrem, este tocmai bucuria pe care slu-jitorii o au atunci când plinesc aceastataină. Revin la gândul de la care amplecat în elaborarea acestei lucrări și^in să aduc în avanscenă motivele pen-tru care noi, teologii din ziua de astăzitrebuie să ne dorim să pășim spre preo-^ie, ajuta^i fiind de o trăire personalăcare să ne recomande spre aceastalucrare. Observăm că Sfântul Efrem

păstrează permanent înaintea ochilormin^ii sale înăl^imea acestei slujiri șisfin^enia ei deopotrivă: „Preo^ia esteatârnată de bol^ile cele mai înalte alecerului; intră fără de împiedicare înînseși cerurile cerurilor și merge strălu-cit și lesnicios prin mijlocul îngerilor șial puterilor celor netrupești”. Prinaceasta poetul siriac ne cheamă spreconștientizarea a ce se petrece atuncicând preotul slujește. Această înăl^imea slujirii nu ar trebui să fie o piedicăpentru teologul contemporan sau pen-tru preotul zilelor noastre, ci maidegrabă o bucurie și o chemare inte-rioară spre a fi părtaș tainei în care înge-rii slujesc împreună cu clerul: „Stăpâ-ne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ceai așezat în ceruri cetele și oștile înge-rilor și ale arhanghelilor spre slujba sla-vei Tale, fă ca, împreună cu intrareanoastră, să fie și intrarea sfin^ilor îngeri,care slujesc împreună cu noi șiîmpreună slăvesc bunătatea Ta” (Rug-ăciunea Intrării), iar în altă parte aflăm:„Mul^umim ]ie și pentru Liturghiaaceasta, pe care ai binevoit a o primi dinmâinile noastre, deși stau înaintea Tamii de arhangheli și zeci de mii deîngeri, heruvimi cei cu ochi mul^i șiserafimii cei cu câte șase aripi, care seînal^ă zburând... Cu aceste fericitePuteri și noi Iubitorule de oameni,Stăpâne, strigăm și grăim: Sfânt ești șiPreasfânt, Tu și Unul-Născut Fiul Tăuși Duhul Tău cel Sfânt.”. Am găsit decuviin^ă să redăm în întregime textulrugăciunilor pentru a eviden^ia tocmaiceea ce Sfântul Efrem Sirul ne spune încuvântul său despre preo^ie: „(Preotul)Stă de vorbă cu Însuși Stăpânul îngeri-lor, cu Ziditorul și Dătătorul de lumină.Și, numai ce voiește, că îndată și pri-mește, cu multă îndrăznire, cererile pecare I le face.”. Aceste cuvinte ale poe-tului siriac pot numai să stârnească însufletul preotului sau în sufletul viito-rului preot o stare de uimire asemeneacelei pe care cântările Bisericii oexprimă sublim prin Heruvicul ce secântă în Sâmbăta Mare: „Să tacă tottrupul omenesc și să stea cu frică și cucutremur, și nimic pământesc întru sinesă nu cugete”.Revenind la sublimitatea preo^ieiși la motivele pentru care tânărul teologar trebui să își dorească preo^ia,observăm că Sfântul Efrem ne oferăîncă o cheie de în^elegere a tainei, darmai ales a rolului pe care preotul îl areîn societate, încă de la începuturile cre-știnismului până în ziua de astăzi: „Nuîncetez, fra^ilor, a cânta și a slăvi treap-ta vredniciei pe care Treimea a dat-ofiilor lui Adam, prin care lumea s-amântuit și zidirea s-a luminat”. Vedemdin aceasta care este ^inta spre carepreotul trebuie să tindă în orice momental vie^ii sale sau mai bine spus vedem

prin aceste cuvinte ale sfântului toc-mai tensiunea care trebuie să existeneîncetat în interiorul preotului. Pentrua completa această idee, cosnider căeste de folos să facem apel la cuvântulpărintelui Filotheos Faros care explicăîntr-un mod autentic datoriile pe careslujitorii sfintelor altare le au de înde-plinit: „Preotul, ca să poată face fa^ărăspunderii asumate, dincolo de cuno-știn^ele teologice și experien^ele saleduhovnicești, este necesar să cunoascăstarea lumii și nevoile omului contem-poran lui, fapt valabil în orice epocă. Eleste chemat să cunoască problematicaumană și complica^iile sociale, nu doardin alte epoci istorice, ci și din cea încare trăim astăzi. Slujitorul bisericesctrebuie să aibă pe lângă cunoștin^eleteologice, și cunoștinte antropologice,devenind un inel de legătură întreDumnezeu  și om (syndesmos – cul îlnumește Sfântul Maxim Mărturisito-rul), aducându-l pe unul mai aproapede celălat.”. Anticipând cumva princuvântul părintelui Filotheos dorin^ade a expune care este misiunea preotu-lui în viziune efremiană, observăm căpreotul nu este un instrument tehnicmenit să se îngrijească exclusiv de par-tea administrativă a parohiei sau a locu-lui în care a fost chemat să slujească.Misiunea spre care este chemat păsto-rul de suflete este, așa cum vedem șidin cuvântul sfântului – slujirea luiDumnezeu și a oamenilor sau mai binespus slujirea lui Dumnezeu prin sluji-rea oferită oamenilor. Sfântul EfremSirul dovedește acest lucru în chipvădit: „prin care diavolul căzând s-animicit, destrăbăla^ii au ajuns povă^ui-tori ai dreptă^ii, iar cei fără de lege, bunicredincioși, prin care stăpânirea mor^iis-a surpat, iadul și-a pierdut puterea,blestemul lui Adam s-a dezlegat, iarMirele cel ceresc s-a pregătit”, iar înaltă parte aflăm: „Preo^ia zboară de pepământ la cer, ducând lui Dumnezeu cufoare mare grabă cererile noastre. Preo-^ia mijlocește pentru robi pe lângăStăpân”. Cred că este destul de greude adăugat ceva cuvântului rostit deSfântul Efrem, însă elementul pe caredoresc să îl eviden îez este tocmai acelacă preotul este un om pentru oameni,înainte de toate formalită^ile pe care leavem de bifat prin fișa postului, nu tre-buie să uităm nici un moment că preo-tul este chemat din rândul credincioși-lor spre slujirea sfântă tocmai pentru ale împărtăși credincioșilor harul celdumnezeiesc, tocmai pentru a conectacomunitatea pe care o păstorește directla lumina nezidită care luminează oricesuflet cu o căutare sinceră și o iubirearzătoare pentru Cel Veșnic. Așa cumam văzut, Sfântul Efrem vede preo^iaca pe o lucrare de mijlocire între Dum-nezeu și oameni: „Preo^ia zboară de pepământ la cer, ducând lui Dumnezeu cufoarte mare grabă cererile noastre.Preo^ia mijlocește pentru robi pe lângăStăpân.”, aceeași idee o regăsim câte-va secole mai târziu, tot la un sfânt,Efrem pe numele lui, dar nu cel dinSiria ci Efrem Katunakiotul: „Cândliturghisești, să ai în vedere că ești mij-locitor. Iei de la lume durere, lacrimi,boli, rugăciuni și le duci sus la tronuldumnezeirii. Și aduci apoi lumii mân-gâiere, vindecare și tot ceea ce arenevoie fiecare. Dumnezeu ̂ i-a dăruit omare vrednicie, fiul meu, de aceea să tesilești să te ridici la înăl^imea ei. Ure-chea lui Dumnezeu ia aminte la gurapreotului”.Putem observa cu ușurin^ă asem-ănarea cu textul cuvântului SfântuluiEfrem Sirul, însă ideea pe care dorescsă o așez la sufletul dumneavoastră,chiar cu riscul de a părea ușor sufo-cant, este tocmai aceea prin care vedemcă misiunea preotului este să se dediceoamenilor și prin aplecarea aceasta spreoameni să îi atragă pas cu pas spre o

întâlnire personală cu Hristos Domnul,Cel de la care ne vin toate și care le ̂ inepe toate. Într-un cuvânt al stare^uluiDionisie am găsit o defini^ie a preotu-lui și nu este vorba despre o defini^ie cuiz scolastic, ci cred eu, că este o defini-^ie concepută din trăirea unei vie^i pedeplin aranjate în slujirea și în vederealui Hristos: „Preotul este apostolul luiIisus Hristos, este apostolul neamului,apostolul na^iunii, apostolul tuturorortodocșilor creștini. Preotul trebuie săfie ca un soare, neacoperit de noriinecredin^ei, să fie totdeauna lumină,fiindcă dacă este lumină, totdeauna,to^i cei din întuneric aleargă la lumină”.Am ales acest cuvânt pentru a com-pleta sau mai bine spus pentru a întăricuvântul Sfântului Efrem în care nezice: „Lua^i aminte, fra^ilor, voi, în carestrălucește lumina învă^ăturilor, voi, ceiîndrăgosti^i de buna credin^ă!”. Un altaspect pe care noi, teologii de astăzi,viitorii preo^i de mâine trebuie să îlavem în vedere este cel al credin^ei și alînvă^ăturii. Știm prea bine atitudineape care Sfântul Ioan Hrisostom o arefa^ă de clerul nepregătit, vedem și aiciîn cuvintele părin^ilor că preotului i secere întâi de toate o dragoste arzătoarepentru dreapta credin^ă și dobândireaunei lumini a învă^ăturii, dragoste șilumină pe care suntem chema^i să ledobândim încă din timpul studiilorprintr-o raportare contiună la cuvântulEvangheliei și printr-o aplecare asupracuvintelor rămase moștenire de la Pări-n^ii Bisericii. Pregătirea pe care noiastăzi ne-o asumăm este tocmai moti-vul central pentru care ar trebui să nedorim să gustăm din frumuse^ea șiînăl^imea preo^iei. Continuând lectura cuvântuluiSfântului Efrem Sirul, observăm căacesta își îndreaptă iarași aten^ia asupraunui aspect pe care l-a mai amintit șianterior, însă de această dată pare să neofere și câteva detalii care par să între-gească tabloul: „iar preo^ia cu bunăîndrăzneală, zboară de pe pământ lacer, ca să contemple pe Cel nevăzut; șiînchinându-se înaintea înaltului scaunstând, se roagă Stăpânului pentru robi,purtând cu ea lacrimile și suspinelecelor împreună robi și le duce Stăpâ-nului, duce de asemeni și ruga și căin^alor și cere pentru ei de la preamilostivulÎmpărat iertare și milă”. Pe lângă misiu-nea pe care preotul o are de îndeplinitși pe care am amintit-o mai sus, vedemacum că Sfântul Efrem ne arată modulprin care preotul poate îndeplini aceastămisiune încredin^ată lui. Cuvintele„preo^ia cu bună îndrăzneală” strălu-cesc înaintea ochilor min^ii ca o piatrăde mare pre .̂ Prin această expresie poe-tul siriac vrea să ne înștiin^eze că sprepreo^ie nu putem păși oricum și ori-când, pe lângă dorin^a și entuziasmulde a purta o haina diferită de a celor dinjur, pe lângă dorin^a de a sta înainteaoamenilor și a le vorbi despre Hristos,este necesar ca preotul sau teologulcare se pregătește pentru preo^ie să aibăo „bună îndrăzneală” – virtute care credeu că poate cuprinde în sine o sumă devirtu^i sau un mod autentic de trăire alvie^ii în Hristos.Vedem că preotul este chemat săaducă cu sine înaintea tronului Stăpâ-nului „lacrimile și suspinele celorîmpreună robi, duce de asemeni și rugași căin^a lor și cere pentru ei iertare șimilă”. Aceasta este cu adevărat stareaîn care preotul își duce existen^a sa dezi cu zi. Pe lângă privilegiile cu careteologul se îmbracă odată cu îmbrăca-rea reverendei, acesta se îmbracă și cuo stare de jertfă continuă, pentru că estechemat să asculte și să se plece spredurerea aproapelui și să o ducă peaceastă înaintea Stăpânului cel MultMilostiv: „Adevărata preo îe se cunoaște

De ce insistă atât de mult Sfântul Efrem



Pagina 3 August 2021

și se slujește prin gândurile, prin dori-n^a, prin scopul și prin bucuria lui IisusHristos. Totuși preo^ia este dureroasă,pentru că preo^ia lui Iisus Hristos estejertfă, suferin^ele și sângele Lui. Preo-^ia este slujirea pentru mântuire din slu-jirea Mântuitorului, a lui Iisus Hristos,ucenicia și apostolatul lui Hristos șipreotul ucenic și slujitor al lui Hristos,nu poate fi și așteptat mai mult decâtînvă^ătorul său: poate și trebuie să gustedeci și durere”. Pe lângă slujirea dedicată oameni-lor pe care am încercat să o conturămîn cele prezentate, cred că trebuie săaducem în avanscenă încă un aspectreferitor la slujirea preotului. SfântulEfrem cuprinzând într-adevăr în scur-tul său cuvânt toată slujirea pastoralăaduce aminte despre Apostolul Pavel„cel altădată prigonitor (Fapte 22, 4;Fapte 26, 11) care după ce a fostînvrednicit de harul preo^iei, a străbătutca un întraripat întreaga lume, predi-când învierea din mor^i”. Observămdin această men^iune a sfântului căpreotul are pe lângă datoria de a slujioamenilor, o datorie la fel de impor-tantă care nu trebuie neglijată nici unmoment. Sfântul Efrem denumeșteaceastă slujire a preotului „predicareaînvierii din mor^i”, cu alte cuvinteputem spune că datoria preotului estede a sluji Cuvântului și cuvântului șiprin această slujire se în^elege și predi-ca căruia acesta trebuie să îi dedice untimp special. Pentru a contura în min-tea dumneavoastră ideea prin carevedem preo^ia ca o slujire a (C)cuvân-tului voi face recurs la un articol sem-nat de părintel profesor ConstantinGaleriu: „Slujirea cuvântului este ese-n^ială preo^iei, face parte din cele treislujiri fundamentale: învă^ătorească,sfin^itoare, pastorală. Slujiri care tre-buiesc privite în unitate, pentru că via^aeste unitate și preotul este al unită^ii.Slujirea cuvântului este esen^ială firii

umane înseși, pentru că omul este fiin^ăcuvântătoare: fiin^ă care se distinge, semanifestă prin ra^iune și cuvânt.”, iar înalt loc aflăm: „Din momentul primiriiharului și binecuvântării lui Dumnezeu,preotul nu mai este stăpânul destinelorsale, ci slujitor al lui Iisus Hristos, che-mat de Dumnezeu, rânduit spre a fi sfi-n^itor al vie^ii celor încredin^a^i sprepăstorire, împărtășitor al darului ceresc,propovăduitor al cuvântului”. Vedemdin aceasta că preotul trebuie să pro-povăduiască cuvântul lui Hristos.Amvonul din păcate devine în ziua deastăzi un loc unde se vorbește tot maipu^in despre Hristos și despre opera Saiconomică. Amvonul devine astăzi unloc în care preotul, din păcate, împărtășe-ște propriile păreri, izolate de duhul Pări-n^ilor Bisericii sau mai grav – locul încare se vorbește despre orice alt subiectîn afară de Evanghelia lui Hristos, însăsubiectul acesta este foarte sensibil și nudoresc să mă adâncesc în el pentru a nuumbri în vreun fel frumuse^ea preo^ieispre care ne cheamă Hristos Domnul.Îmi închei expunerea despre preo-^ia în gândirea efremiană tot cu uncuvânt al Sfântului Efrem: „Și acum,fra^ilor, trăi^i preo^ia în cură^ie, imitândpe Moise, pe Aron și pe Eleazar (Num.27, 2)”,dar îndrăznesc să completezadresându-mă atât teologilor care sepregătesc pentru slujirea pastroală, darși preo^ilor care abia au pășit în aceastăslujire – Acum fra îlor, încerca î să trăî ivia^a în cură^ie pentru a câștiga bunaîndrăzneală și prin aceasta să ne apro-piem cu uimire și cu dragoste fa^ă deinfricoșătoarea și preaminunata taină.Părintele Ioan G. Coman ne spune că„alegerea pentru preo^ie e un act al dra-gostei lui Dumnezeu, de care cei aleșise înspăimântă că nu-i pot corespunde.Din momentul acceptării preo^iei însă,ei depun eforturi neîncetate și se mis-tuie în lucrarea de dragoste și de jertfăpentru credincioșii lor, lucrare care, de

fapt, este pentru Dumnezeu”. Aplecare cu dragoste spre slujbapusă înainte face ca harul lui Dumne-zeu să lucreze în interiorul fiecăruipreot sau al fiecărui teolog. Chiar dacănici unul dintre noi nu este vrednic săstea înaintea Sfintei Mese după cumspune și rugăciunea din timpul cântăriiheruvimice: „Nimeni din cei lega^i cupofte și cu desfătări trupești nu estevrednic să vină, să se apropie sau să slu-jească ]ie, Împărate al Slavei”, totușiDomnul ne cheamă și se milostiveșteasurpa noastră trimi^ând harul Său. Înaceastă situa^ie datoria noastră este dea răspunde așa cum ne spunea părinte-le Nicolae Steinhardt: „Chemării desus i se poate răspudne numai cu iată-mă ori cu da, Doamne!”, iar dupăacceptarea chemării este necesar săurmăm sfatul lasat drept închiere decătre Sfântul Efrem: „Slujește-I Lui cucură^ie, cu dreptate, cu în^elepciuneduhovnicească și cu feciorie strălucită”.În loc de concluzii revin la între-barea ini^ială „De ce insistă atât de multSfântul Efrem Sirul asupra dificultă^iipreo^iei?” și tind să răspund tot eu,lăsând în același timp pentru fiecareposibilitatea de a-și răspunde în inti-mitatea sufletului său. Sfântul Efreminsistă asupra dificultă^ii preo^iei pen-

tru că într-adevăr preo^ia este o stare dejertfă, dar acolo unde este dublată decredin^ă puternică și de dragostearzătoare, Mântuitorul preschimbă jert-fa în cea mai plăcută bucurie.Masterand Manolea Șerban SebastianBibliografie***, Biblia sau Sfânta Scriptură,tipărită sub îndrumarea şi cu purtareade grijă a PreaFericitului Teoctist, cu aprobareaSfântului Sinod, Editura InstitutuluiBiblic şi de Misiune al Bisericii Orto-doxe Române, Bucureşti, 2001.Arhim. Sofronie, Cuviosul SiluanAthonitul, traducere din limba rusă deIerom. Rafail Noica, Editura Reîntre-girea, Alba-Iulia, 2009.Brock, Sebastian, Sfântul EfremSirul I. O introducere II. Imnele despreParadis, traducere: Pr. Mircea Ielciu,studiu introductiv: Diac. Ioan I. Ică jr.,Editura Deisis, Sibiu, 1998.Coman, Pr. Prof. Ioan G., „Sensulși sarcinile preo^iei după Sfin^ii Părin^iai primelor patru secole”, în: Mitropo-lia Olteniei, XXIV (1972), 1-2.David, Pr. Iosif, „Preo îa – chemareslujitoare”, în: Altarul Banatului, I(1990), 5.Faros, Pr. Filotheos, Clerul astăzi –

o privire din interior, traducereLăzărescu Ovidiu, Editura Egumeni^a,Gala^i, 2013.Florescu, Ioan-Florin, Lumea ca ozi de vineri, Editura Doxologia, Iași,2021.Galeriu, Pr. Prof. Constantin, „Pre-o^ia ca slujire a cuvântului”, în: Orto-doxia, XXXI (1979), 2.Ieromonahul Iosif Aghioritul,StareKul Efrem Katunakiotul, traducereIerom. Ștefan Nu^escu, EdituraEvanghelismos, București, 2004.Liturghier, Editura I.B.M.B.O.R.,București, 2000.Popescu, Teodor M., Îndrumăripentru preoKi, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2014.Rus, Remus, Filocalia Siriacă, tra-ducere, selec^ie de texte, cuvânt intro-ductiv, comentarii și note de RemusRUS,Editura Univers EnciclopedicGold, București, 2014.Sfântul Efrem Sirul, Cuvânt desprepreoKie, traducere Pr. C. Teofil, în:Mitropolia Banatului, XX (1981), 7-9.Sfântul Efrem Sriul, Cuvinte șiînvăKături, Vol. III,  Editura Bunaves-tire, Bacău, 2004.Sfâtnul Efrem Sirul, Cuvânt desprepreoKie, traducere, introducere și notede Pr. Dumitru Fecioru, Ediutra Biser-ica Ortodoxă, București, 2004.Stare^ul Dionisie, Duhovniculde la Sfântul Munte Athos, EdituraProdromos, Sfântul Munte Athos,2009.Steinhardt, Nicolae, Dăruind veidobândi, Editura Mănăstirii Rohia,2006.https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-sfintelor-mantuitoarelor-patimiri-ale-domnului-nostru-iisus-hristos?fbclid=IwAR3zPK79DfrKrUneXx6waG4lcEN-VuBYzSAaHguechT2exFx5tJj61ARkIA – Acce-sat 20.10.2021.
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La Centenar / O carte-diamant pentru „catedrala mică”
Rar mi-a fost dat, în ultima vreme,să-mi „cadă” în mână o lucrare edito-rială atât de complexă și minu^ios ela -borată. Este vorba de Iosefinul

ortodox. ContribuKii monografice(Edi^ia a doua, revăzută și adăugită),semnată de cărturarul neostenit, omulde spirit și de cultură, cercetătorul ști-in^ific, scriitorul și publicistul preot dr.Ionel Popescu, vicar eparhial laArhiepiscopia Timi șoara și preotparoh la Parohia Timi șoara Iosefin.Evident, în urma afirma^iei, suntdator cu argumente. Dacă ar trebui săle înșir, aici, pe toate, aș fi nevoit sămai adaug lucrării tot atâtea paginicâte măsoară cartea semnată de părin-tele dr. Ionel Popescu. Cer, așadar,îngăduin^a cititorului să mă oprescdoar la câteva aprecieri din cele multepe care aș putea să le aștern aici, cudeplină responsabilitate, în aceste șire.În primul rând, este de remarcatcaracterul profund documentar alcăr^ii pentru a cărei realizare, autorula consultat trei categorii de sursearhivistice, 20 de periodice, 31 de lu-crări de specialitate și alte 54 de scriericu caracter general, acestea găsindu-se, în parte, în cele 585 de referin^ebibliografice. Astfel, se explică bogă -^ia de informa^ii prezente în volum,evolu^ia acestora în spa^iu și timp, în-cepând cu momentul înfiin^ării paro-hiei și aducerea ei până în zilelenoastre.Este, de asemenea, de salutat ideeaautorului de a aloca, în cuprinsul volu-mului, un capitol special destinat preo^ilor și diaconilor, celor 23 deapostoli ai Bisericii Ortodoxe Româ -

nești, care s-au ostenit în parohie olungă sau mai scurtă perioadă de timp,inclusiv celor care și astăzi slujesc înCasa Domnului din Parohia Iosefin,aflată în necuprinsul Împără^iei Ceru-lui. Fără a minimaliza importan^aunuia sau altuia, to^i laolaltă și în parteși-au dovedit priceperea și iscusin^a înactul preo^iei, re^in, în acest context,câteva nume de referin^ă, care nu vorpieri nicicând din pantheonul BisericiiOrtodoxe Române: preotul Ioan Im-
broane, primul paroh al Iosefinuluiortodox, cu o generoasă activitateduhovnicească, dar și una filantropicăde netăgăduit; preotul Ioan Olariu, 57de ani de preo^ie, din care 33 la Paro-hia Timișoara Iosefin, fondatorul șiprimul redactor-șef al publica^iei „În-vierea” a Arhiepiscopiei Timișoara șiapoi un statornic redactor, a publicat,

în coloanele periodicului, zeci și zecide articole, problematica principalăfiind cea teologică; preotul dr. Ionel
Popescu, cel care, în cei douăzeci deani împlini^i de cârmuire, a schimbat„fa^a” parohiei acestui minunat așe -zământ bisericesc, de numele căruia seleagă astăzi nenumărate și însemnateîmpliniri, printre acestea numărându-se existen^a Funda^iei „Ioan Olariu” și„Aleea personalită^ilor”, aflată pelângă trotuarul ce face legătura între lă-cașul de cult și casa parohială,cuprinzând șapte busturi ale lui IoanImbroane, ctitorul bisericii, EmanuilUngureanu, ctitorul parohiei, VictorVlad, arhitectul lăcașului de cult, IacobMarian, prim epitrop, cel care a pus în-tâia dată problema înfiin^ării unei paro-hii și a unei școli confesionaleromânești în cartierul Iosefin, dr.Ioachim Miloia, slujitor al artei care acontribuit la extinderea ansambluluipictural din biserică, academicianulSabin Drăgoi, personalitate remarca-bilă a vie^ii muzicale din România,dirijor și mentor al corului parohial„Doina Banatului” și AnastasieDemian, cel care a pictat o parteînsemnată din lăcașul de cult. Un cu-vânt aparte, autorul căr^ii îl dăruieștediaconului-profesor Teodor V. Damșa,cel care a cunoscut regimul inuman alînchisorilor comuniste și „principiile”școlii de „reeducare”. Cu toate chin-urile îndurate, diaconul Damșa nu s-alepădat nici măcar pentru o clipă deBiserică, rămânându-i fiu credinciospână la apusul vie^ii.Este, totodată, interesantă și ine -dită tehnica de elaborare a volumului,

autorul, preotul dr. Ionel Popescu,pentru a pune în valoare întregulansamblu bisericesc, folosește otehnică ce apar^ine cinematografiei:prim-planuri și secven^e. La începutne prezintă un panoramic (vezi capi-tolul ÎnfiinKarea parohiei ortodoxe
române Timișoara Iosefin, p. 13-22),înglobând câteva cadre importante,apoi vine cu obiectivul aparatului defilmat și zăbovește asupra unor„secven^e”, familiarizân du-ne cucapela și casa parohială, pictura, corulparohial „Doina Banatului”, clopotele,tipografia și biblioteca, demisolul lă-cașului de cult, cantina socială, comu-nitatea credincioșilor cu deficien^e deauz și vorbire, cu întreaga activitate fi-lantropică și de cult. Semnatarul volu-mului, mergând pe aceeași tehnică,zăbovește, cu „obiectivul de filmat”asupra momentului Decembrie 1989,credincioșii apar^inând parohiei aufost, deopotrivă, martori oculari și par-ticipan^i activi la eveniment. Pre^uireași recunoștin^a Parohiei OrtodoxeRomâne din Timișoara – Iosefin fa^ăde eroii martiri s-au concretizat prinînăl^area a două troi^e în fa^a bisericii,prin „fântâna plângătoare” din clopot-ni^ă, tricolorul care împodobeștestrana din partea stângă a lăcașului decult, dar mai cu seamă prin pomenirealor la ieșirea cu Sfintele Daruri.În final, „obiectivul” întâlnește încale două capitole extrem de impor-tante ce aduc un plus de valoaremonografiei: fotodocument și icono-
grafie, însumând o seamă de manu-scrise ce ^in de trecutul și prezentulbisericii, semnate de personalită^i mar-

cante ale vie^ii culturale și duhov -nicești și nu pu^ine fotografii ineditece eviden^iază „foaia de parcurs” aacestei oaze de spiritualitate, pace șiliniște sufletească. Practic, prinaceastă metodă de cercetare și ex-punere, Bi serica Ortodoxă Românădin Iosefinul timișorean se prezintăcititorilor în întreaga sa splendoarepână în amănunt.Elaborată cu prilejul CentenaruluiBisericii – s-au împlinit o sută de anide existen^ă – și dăruită, deopotrivă,credincioșilor parohiei și cititorilor depretutindeni, socot că lucrarea
Iosefinul ortodox. ContribuKii mono-
grafice (Edi^ia a doua, revăzută șiadăugită), îmbracă forma unui dia-mant, pe care autorul, preotul dr. IonelPopescu, l-a șlefuit, în timp, cu pri-cepere și dăruire, pe toate păr^ile posi-bile. Este și va rămâne o lucrarevaloroasă, un util instrument de lucrupentru cercetătorul de mâine preocu-pat la ceea ce s-a întâmplat astăzi.Dacă ar exista recompensa felicităriicu eșarfă i-aș dărui-o semnataruluiacestei căr^i fără strop de re^inere. Șipentru că nu există o astfel de posibil-itate, nu-mi rămâne decât să-mi înclinrespectuos fruntea în fa^a preotului dr.Ionel Popescu, pentru efortul imensdepus în zămislirea acestui ex-cep^ional document editorial, ce vadăinui peste vremi și vremuri.Conf. univ., CS II, dr. Ioan David
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AcIiuni durabile în vederea protejării cimitirelor aduseprin Legea nr.102/2014. Măsuri punitive și contravenIii
Urmare din pagina 1Mărturia fundamentală a practiciiși învă^ăturii Bisericii Ortodoxe că tru-pul celor adormi^i nu este destinat dis-trugerii, ci transfigurării reiese și dinrelatarea Sfântului Evanghelist Matei,care con semnează că, după ÎnviereaMântuitorului, „mormintele s-au des-chis și multe trupuri ale sfinKilor ador-miKi s-au sculat și, ieșind din morminte,după Învierea Lui au intrat în SfântaCetate şi s-au arătat multora” (Matei27, 52, 53).Pentru desfășurarea ceremoniei deînmormântare, în multe cimitire suntconstruite capele, unde se desfășoarămare parte a comemorării în cinsteapersoanei decedate. Cimitirile din orașemari au în dotare o morgă sau chiar șiun crematoriu. Mormintele sunt clasi-ficate după religie, constuc^ie și forme,în foarte multe feluri toate constituindun adevărat patrimoniu cultural și reli-gios.Cui aparţine însă acest patrimoniu,cum anume îl gestionăm, cum îl cerce-tăm, ce facem cu el - sunt câteva dintredilemele care s-au conturat în anii dinurmă şi pe care am încercat să le înţe-legem, respectiv soluţionăm. S-a iden-tificat o „criză” a patrimoniului şi aidentităţii locale, din perspectiva cimi-tirului considerat „loc social total”, unspaţiu generator de moştenire culturală,dar şi de peisaj cultural. Conform HG 955/2004, autorităţileadministraţiei publice locale răspund deorganizarea, administrarea şi coordo-narea activităţii cimitirelor aflate în su-bordinea acestora. Actul normativ carereglementează drepturile şi obligaţiileîn legătură cu activităţile funerare, ci-mitirele şi crematoriile umane esteLegea 102/2014 privind cimitirele, cre-matoriile umane şi serviciile funerare,publicată în Monitorul Oficial. Partea Inr. 520 din 11 iulie 2014.Această lege dată de ParlamentulRomâniei are însă multe lacune șipuncte sensibile care afectează din pă-cate situa^ia cimitirelor ca locuri sacrede cult. Una dintre cele mai controver-sate măsuri adoptate prin această Legeeste că se îngăduie şi altor entităţi, înafară de culte şi de administraţiile lo-cale, să înfiinţeze cimitire. Până acum,acest lucru nu era posibil, decât în cazulîn care, de exemplu, un investitor privatse asocia în participaţiune cu primăria,pentru a deschide un cimitir. În acestcaz, administraţia locală beneficia deprocente din profit, iar investiţiile eraufăcute doar de privat. „Cimitirul sepoate afla în proprietatea publică a sta-tului sau a unităţilor administrativ-teri-toriale, a cultelor religioase legal recu -noscute sau a unităţilor locale decult/biserici în situaţia cimitirelor con-fesionale, în proprietatea operatoriloreconomici, asociaţiilor sau fundaţiilor,cât şi în proprietatea unui alt stat, cu res-pectarea tratatelor la care România esteparte“, arată noua lege a cimitirelor.Un alt punct sensibil al legii estemenţiunea conform căreia acolo undenu există cimitire locale, iar cultele nuau unul propriu, decedaţii respective-lor culte, dar şi persoanele fără apar-tenenţă religioasă vor fi înhumateconform ritului propriu în cimitirelecreştine. Nu acelaşi lucru se aplică şipentru cimitirele cultelor mozaic şimusulman, unde sunt îngropaţi doarpropriii credincioşi.Totodată, noua lege prevede câtevalucruri contestate, de-a lungul timpului,de BOR: înmormântarea poate fi reli-gioasă sau laică, precedată sau nu de in-cinerare. Locul şi modalitatea înmor -mântării vor respecta voinţa fiecăreipersoane, iar dacă n-a apucat să şi-o ex-

prime, vor fi decise de cei care se în-grijesc de ultimul său drum.Astfel, acum la 7 ani de la promul-garea Legii Cimitirelor serviciile nece-sare colectivităţilor locale sunt asigurateîn sistem privat de către unităţile paro-hiale, iar în sistem public prin cimitirelede stat/locale.Administraţiile cimitirelor vor asi-gura întreaga gamă de servicii, lucrări şiobiecte necesare ceremoniilor funerare,precum şi alte servicii şi lucrări de ame-najare şi întreţinere a locurilor de înhu-mare, astfel ca cerinţele populaţiei încazul decesului unei persoane să poatăfi satisfăcute într-un singur loc cu ope-rativitate şi în condiţii corespunzătoare.Prestarea serviciilor funerare se va facepe baza solicitărilor celor interesaţi, cuplata tarifelor şi preţurilor stabilite con-form legislaţiei în vigoare.Administraţiile cimitirelor răspundde îngrijirea şi paza cimitirelor şi cre-matoriilor, revenindu-le obligaţia să în-treţină în bună stare camerele dedepunere şi de ceremonii funerare, îm-prejmuirile, căile de acces, spaţiileverzi, instalaţiile de alimentare cu apă,energie electrică, canalizare şi alte do-tări. Toate aceste reglementări ale Legiinu sunt însă lipsite de măsuri impera-tive și chiar contraven^ii pentru cei careau în administrare cimititre, fie ei ad-ministra^ie publică sau parohii. Astfel, pentru protecţia consumato-rilor – persoane fizice în viaţă – în func-ţie de severitatea sancţiunii, respectivimportanţa valorii sociale ocrotite prinnorma contravenţională, legea prevedetrei paliere ale sancţiunii amenzii con-travenţionale. Unele fapte sunt sancţio-nate cu amendă de la 500 lei la 1000 leiiar altele cu amendă de până la 5000 lei,acestea din urmă având ca limită infe-rioară amenda în cuantum de 1000 sau2000 de lei.
A. Este sancţionată cu amendă de

la 500 lei la 1000 lei încălcarea preve-derilor art. 6 alin. (3), art. 8 alin. (1) lit.d), e), f), g), art. 15 alin. (1) şi (4) dinLegea nr. 102/2014.Potrivit art. 6 alin. (3) din lege:„Proprietarul cimitirului (s.n.) este obli-gat să elaboreze regulamentul de orga-nizare şi funcţionare a cimitirului”.Obligaţia de a avea un regulament pro-priu de organizare şi funcţionare a fostinstituită întrucât de la Regulamentulpentru înmormântări din 1860 nu a maiexistat o reglementare unitară în acestsens, legiuitorul preferând să lase fie-cărui proprietar de cimitir - unităţiloradministrativ-teritoriale, cultelor reli-gioase legal recunoscute, unităţilor lo-cale de cult/biserici, operatoriloreconomici, asociaţiilor sau fundaţiilor -libertatea de a-şi organiza cum crede decuviinţă funcţionarea cimitirului, înacord cu limitele impuse de lege şi ce-lelalte acte normative incidente în ma-terie. Obligaţia elaborării regulamen -tului există atât în cazul cimitirelor în-fiinţate anterior intrării în vigoare a

legii, cât şi în cazul celor ce s-au înfiin-ţat ori se vor înfiinţa ulterior.Numai proprietarul cimitiruluipoate avea calitatea de subiect activ alcontravenţiei, nu persoana juridică cedeţine în administrare sau în întreţinereun cimitir în funcţiune sau închis.Potrivit art. 8 alin. (1) lit. d)-f) dinlege: „La înfiinţarea cimitirului (s.n.),proprietarul este obligat să asigure: d)existenţa unei surse de apă utilizabile;e) WC-uri; f) spaţiul amenajat cores-punzător pentru depozitarea gunoiu-lui”. La fel, numai proprietarulcimitirului poate avea calitatea de su-biect activ al contravenţiei, nu persoanajuridică care deţine în administrare sauîn întreţinere un cimitir. Instituireaacestei obligaţii în sarcina proprietaru-lui cimitirului este binevenită în ceeace-i priveşte pe titularii dreptului deproprietate, de concesiune sau de folo-sinţă a locurilor de înhumare care, larândul lor, au obligaţia de a întreţineaceste locuri şi lucrările funerare afe-rente existente, asigurându-le un aspectcât mai îngrijit, cu atât mai mult cu cât,potrivit art. 19 lit. b) din lege, adminis-tratorul cimitirului retrage dreptul defolosinţă a locurilor de înhumare încazul menţinerii în stare de neîngrijirepe o perioadă mai mare de 2 ani a lo-curilor de înhumare şi a lucrărilor fu-nerare. Astfel, asigurarea sursei de apăutilizabile, a grupurilor sanitare şi a spa-ţiului pentru depozitarea gunoiului nupoate decât facilita executarea acestorobligaţii de întreţinere de care depindemenţinerea dreptului de folosinţă a lo-curilor de înhumare.Art. 3 din Regulamentul pentru în-mormântări din 1860, în acord cu ideeatradiţională de „loc cu verdeaţă” şi cuteoriile momentului privind igiena pu-blică, prevedea că în locurile consacratepentru îngroparea morţilor „se vor faceplantaţii, luându-se însă precauţia de anu se înăbuşi circulaţia aerului prin des-imea arborilor”. Acest concept de ame-najare peisagistică s-a perpetuat înmaterie funerară până în zilele noastre,astfel că art. 8 alin. (1) lit. g) din legeimpune proprietarului ca la înfiinţareacimitirului să asigure: „spaţii verzi, ar-buşti, copaci pe marginea drumurilor şialeilor”. Şi această obligaţie nu existădecât în sarcina proprietarilor de cimi-tire înfiinţate sau care se vor înfiinţadupă intrarea în vigoare a legii. Deşinumai proprietarul cimitirului poateavea calitatea de subiect activ al con-travenţiei, persoana juridică care deţineîn administrare sau în întreţinere cimi-tirul va avea obligaţia întreţinerii plan-taţiilor făcute de proprietarul cimiti -rului.Potrivit art. 15 alin. (1) din lege:„Administratorul asigură întocmirea şipăstrarea unui registru de evidenţă(s.n.) în care se înscriu în mod obliga-toriu următoarele date: numărul curent,ziua, luna, anul înhumării sau al aşeză-rii în nişă a urnei cu cenuşă, datele de

identificare a defunctului, adresa de laultimul domiciliu, data decesului, nu-mărul parcelei, al rândului şi al loculuide înhumare, numele şi adresa persoa-nei care a comandat înhumarea şi ob-servaţii cu privire la tipul şi lucrărilelocului de înhumare”. Acest articolfiind situat în cadrul secţiunii „Întreţi-nerea şi funcţionarea cimitirelor”,numai administratorului unui cimitir îirevine obligaţia întocmirii şi păstrăriiregistrului de evidenţă, nu şi adminis-tratorului unui crematoriu uman ceoferă şi servicii de păstrare a urnelor cucenuşă. Trebuie să subliniem că obli-gaţia întocmirii şi păstrării registrului deevidenţă există, indiferent de data înfi-inţării cimitirului, iar subiect activ alcontravenţiei va fi proprietarul cimiti-rului numai în măsura în care nu a acor-dat dreptul de administrare unei altepersoane juridice din cele prevăzute deart. 1 alin. (2) lit. a) din lege.Separat, potrivit art. 23 alin. (2) dinnormele de aplicare a legii, administra-torul cimitirului trebuie să păstreze oevidenţă a înhumărilor persoanelor de-cedate prin boli infecţioase, inclusiv acelor decedate prin boli infecţioase cuagenţi infecţioşi înalt patogeni, obliga-ţie a cărei încălcare atrage, de aseme-nea, răspunderea contravenţională aadministratorului cimitirului în temeiulart. 43 alin. (1) lit. a) din aceleaşinorme. Întocmirea şi păstrarea regis-trului de evidenţă menţionat serveşteadministratorului cimitirului la îndepli-nirea unei alte obligaţii prevăzute delege în cadrul art. 15 alin. (4), respec-tiv obligaţia de a furniza informaţii per-soanelor care se interesează desprelocul de înhumare a persoanei dece-date. La fel, această obligaţie există in-diferent de data înfiinţării cimitirului iarsubiectul activ al contravenţiei va fiproprietarul cimitirului numai în mă-sura în care nu a acordat dreptul de ad-ministrare unei alte persoane juridicedin cele prevăzute de art. 1 alin. (2) lit.a) din lege. 
B. Este sancţionată cu amendă de

la 1000 lei la 5000 lei încălcarea pre-vederilor art. 6 alin. (1) şi art. 8 alin. (1)lit. a) şi b) din Legea nr. 102/2014. Potrivit art. 6 alin. (1) din lege:„Realizarea infrastructurii şi a zonelorverzi din interiorul cimitirului, parcela-rea, împrejmuirea şi dotarea acestuiareprezintă obligaţii ale proprietarului”.Astfel, proprietarului cimitirului îi re-vine obligaţia de a parcela, împrejmui şia dota cimitirul. Parcelarea presupuneîmpărţirea cimitirului în parcele, rân-duri şi locuri de înhumare. Împrejmui-rea cimitirului se realizează cu gard,însă legea nu impune o înălţime mi-nimă a acestuia. Anterior, art. 3 din Re-gulamentul pentru înmormântări din1860 prevedea că împrejmuirile voravea înălţimea de cel puţin 2.5 m. Ne-îndeplinirea oricăreia din obligaţiileprevăzute de art. 6 alin. (1) din legeconstituie contravenţie, proprietarul ci-mitirului, indiferent de momentul înfi-inţării, având calitatea de subiect actival acesteia.Potrivit art. 8 alin. (1) lit. a) şi b)din lege: „La înfiinţarea cimitirului(s.n.), proprietarul este obligat să asi-gure: a) drumurile interioare şi aleile;b) sala de ceremonii funerare”. Prin ur-mare, lipsa unor drumuri interioare, aaleilor, precum şi a unei săli de cere-monii funerare nu constituie contra-venţie decât în cazul cimitirelorînfiinţate sau care se vor înfiinţa dupăintrarea în vigoare a legii, proprietarulcimitirului având calitatea de subiectactiv al contravenţiei. Trebuie să subli-niem că legea nu impune o lăţime mi-nimă nici pentru drumurile interioare,

nici pentru aleile cimitirului. În ceea cepriveşte sălile de ceremonii funerare,acestea pot fi amplasate atât în incintacimitirelor, cât şi în afara acestora.
C. Este sancţionată cu amendă de

la 2000 lei la 5000 lei încălcarea pre-vederilor art. 6 alin. (2) şi art. 8 alin. (1)lit. c) din Legea nr. 102/2014.Potrivit art. 6 alin. (2) din lege:„Proprietarul cimitirului are obligaţiaîntreţinerii şi menţinerii în funcţiune acimitirului (s.n.). Această obligaţie aproprietarului poate fi îndeplinită, pebază de contract, şi de un operator eco-nomic”. Deşi art. 13 prevede că admi-nistratorul cimitirului este obligat săasigure, atunci când este nevoie, reno-varea clădirilor, întreţinerea şi menţi-nerea în funcţiune a infrastructurii dincimitir, precum şi întreţinerea zonelorverzi etc. (nu a locurilor de veci), iaraceastă obligaţie poate fi îndeplinită, pebază de contract, şi de un operator eco-nomic, numai proprietarul cimitiruluiva răspunde contravenţional, indiferentde momentul înfiinţării cimitirului şi depersoana juridică care are în adminis-trare sau în întreţinere cimitirul.Potrivit art. 8 alin. (1) lit. c) dinlege: „La înfiinţarea cimitirului (s.n.),proprietarul este obligat să asigure: c)spaţiul tehnic care să asigure tempera-tura de până la 15°C, premergător ce-remoniei funerare”. Acest spaţiu estedistinct de sala de ceremonie funerarăcare trebuie să fie prevăzută cu echipa-mente de climatizare, pentru asigurareaunei temperaturi ambientale de maxi-mum 20°C în perioada anotimpuluicald. Trebuie să subliniem că aceastăobligaţie nu se impune decât proprieta-rilor de cimitire înfiinţate sau care sevor înfiinţa după intrarea în vigoare alegii. Precum am văzut, în actuala confi-guraţie, obligaţiile a căror încălcareconstituie contravenţii potrivit Legii nr.102/2014 pot fi împărţite în două cate-gorii: unele privesc doar cimitirele înfi-inţate sau care se vor înfiinţa dupăintrarea în vigoare a legii (asigurareaunei surse de apă utilizabile, a grupuri-lor sanitare, a spaţiului pentru depozi-tarea gunoiului, a spaţiilor verzi, aarbuştilor şi a copacilor pe margineadrumurilor şi aleilor, a drumurilor inte-riore şi aleilor, a sălii de ceremonii fu-nerare şi a spaţiului tehnic care săasigure temperatura de până la 15°C,premergător ceremoniei funerare) iaraltele privesc toate cimitirele indiferentde momentul înfiinţării acestora (ela-borarea regulamentului de organizareşi funcţionare a cimitirului; întocmireaşi păstrarea registrului de evidenţă; fur-nizarea de informaţii despre locul de în-humare a persoanei decedate; realizareainfrastructurii şi a zonelor verzi din in-teriorul cimitirului, parcelarea, împrej-muirea şi dotarea acestuia; întreţinereaşi menţinerea în funcţiune a cimitiru-lui).Aceste contravenţii privesc cimiti-rele confesionale aflate în proprietateacultelor religioase legal recunoscute saua unităţilor locale de cult şi bisericilor,cimitirele comunale sau municipale,proprietate publică a unităţilor adminis-trativ-teritoriale, cimitirele private aflateîn proprietatea operatorilor economiciori a asociaţiilor şi fundaţiilor, inclusivcimitirele militare aflate în proprietateapublică a statului şi administrate de Mi-nisterului Apărării Naţionale.Administratorul cimitirului esteproprietarul acestuia sau cel care deţinedreptul de administrare. Pot deţine înadministrare cimitire cultele, bisericileşi comunităţile religioase, autorităţileadministraţiei publice locale, operato-rii economici, fundaţiile şi asociaţiile. 



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Slujire Arhierească
în Parohia PrunișorÎn Duminica a 6-a după PogorâreaDuhului Sfânt, comunitatea eclesialădin Prunișor, Protopopiatul Sebiș, aprimit vizita Înaltpreasfin^itului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului. Înalt-preasfin^ia Sa a fost întâmpinat de cătrePreaonoratul Părinte Beni Ioja – pro-topopul Sebișului, de părintele parohFlorin Avram și părintele diacon Bog-dan Noghiu.La orele dimine^ii a avut locsfin^irea clopotului din cimitirul satului,la care au participat părintele profesor șiinspector bisericesc Tiberiu Ardeleanși părintele arhidiacon ConduracheClaudiu, în prezen^a domnului primarCristian Feieș, a oficialită îlor centrale șilocale și a credincioșilor din parohiaPrunișor.După aceasta a urmat sfin îrea mon-umentului eroilor din centrul satului,unde s-au adăugat și patru militari careau străjuit monumentul, arătânddragostea și respectul pentru eroii căzu îpe câmpurile de luptă. La finalul slujbei,Înaltpreasfin^itul Părinte Timotei aaccentuat valoarea cinstirii eroilor,făcând legătură cu valoarea liturgică acimitirelor în contextul anului comem-orativ.În jurul orei 10 s-a săvârșit SfântaLiturghie în biserica parohială de cătreÎnaltpreasfin^itul Părinte ArhiepiscopTimotei, înconjurat de un sobor de pre-o^i și diaconi. Răspunsurile liturgice aufost date de către corul parohiei, condusde tânărul teolog Denis Roșu-Drăgan.În cuvântul de învă^ătură, Înalt-preasfin îa Sa a vorbit despre ,,Lucrareaharului dumnezeiesc” (în baza citirilorscripturistice: Rom. 12, Mt. 9), carepotrivit rugăciunii de la hirotonie ,,pecele neputincioase le vindecă și pe celecu lipsă le împlinește”, ajută fiecăruia sădesăvârșească darul primit spre mân-tuire. Sfântul Apostol Pavel, însuși, dăca pildă reușita misiunii sale care, deșiîmplinită printr-o fire slabă, s-a întărit cudar de sus. Credincioșii pot lua astfelîndemnul de a între^ine conștiin^a aju-torului divin mai ales sub semnul Sfin-tei Cruci prăznuită în această duminicăcând parohia înscrie ca dobândăîngrădirea cimitirului, înzestrat cu unclopot și restaurarea monumentuluieroilor, oglindind astfel jertfelnicia înaria Bisericii și societă^ii.La finalul slujbei, părintele paroh aprimit din partea chiriarhului, scrisoarede mul^umire pentru osteneala și jertfadepusă. A urmat apoi cuvântul demul^umire rostit de către părinteleFlorin Avram, adresat Înaltpreasfin^itu-lui Părinte Timotei, Arhiepscop alAradului, preo^ilor prezen^ă, domnuluiprimar, oficialită^ilor locale și centrale,domnului director adjunct SilviuSgârcea și tuturor credincioșilorprezen^i.În semn de mul^umire și recunoșt-in^ă, părintele Florin a dăruit PărinteluiArhiepiscop o icoană cu MântuitorulIisus Hristos și un buchet de flori. (Pro-tos. Iustin Popovici)

Praznicul Schimbării la 
FaCă a Mântuitorului, la

Mănăstirea Hodoș-BodrogÎn ziua praznicului Schimbării laFaţă a Domnului, 6 august 2021, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, care a săvârșit SfântaLiturghie, ca în fiecare an, la Mănă-stirea Hodoș-Bodrog, cu prilejul hra-mului Paraclisului de iarnă.Cu acest prilej, chiriarhul arădean aadresat celor prezenţi un cuvânt deînvăţătură în care a făcut ,,Tâlcul min-unii praznicului” (cf. II Petru 1; Mt. 17),este schimbarea, transformarea contin-uă în mai bine a vie^ii creștine, imitândpe cea a Mântuitorului și urmând

învă^ătura Lui. Fiind creat după chipullui Dumnezeu omul se străduiește spredobândirea acestuia prin îmbunătă^ireavie îi spirituale în împletirea cu cele tru-pești în virtutea unită îi fiin^ei. Prin min-unea făcută Domnul descoperă slavaSa în Sfânta Treime, pe măsura puteriide în^elegere a ucenicilor Săi cei maiapropia^i; strălucirea fe^ei Sale fiindinvocată în rugăciunile credincioșilorde a fi înșiși lumina^i. Cântarea bis-ericească însăși intonează: ,,ceatasfin^ilor” și ,,drep^ii ca luminătoriistrălucesc…”. În ilustrarea importan^eisărbătorii se subliniază că binecu-vântarea strugurilor prefigureazăpărtășia slavei Împără^iei cerești, a ară-tat Înaltpreasfin^ia Sa.În cadrul slujbei, Înaltpreasfin^ia Saa hirotonit întru diacon pe absolventulde teologie Tiberiu Brad, acesta urmânda fi hirotonit preot pe seama Parohiei]ela, Protopopiatul Lipova.După săvârşirea Sfintei Liturghii,Înaltpreasfinţia sa a oficiat o slujbă depomenire pentru vrednicul de amintireepiscop al Aradului, Visarion Aştileanu,la 37 de ani de la trecerea la celeveşnice, în anul 1984, tocmai la acestmare praznic.Episcopul Visarion este înmor-mântat în cripta episcopală de la Mănă-stirea Hodoş-Bodrog, alături de alţi ier-arhi arădeni.La final, Părintele Iustin Popovici,în numele părintelui stare^, a vieţuito-rilor mănăstirii, a soborului preoţilorslujitori şi credincioşilor veniţi să par-ticipe la Sfânta Liturghie, a mulţumitÎntâistătătorului Arhiepiscopiei Aradu-lui, Înaltpreasfinţitului Părinte Timoteipentru acest popas de suflet la aceastăstrăveche mănăstire. (Protos. Dr. Nico-lae Tang)
Slujire Arhierească în 
Penitenciarul din AradÎn Duminica a 7-a după PogorâreaSfântului Duh, la invita^ia domnuluicomisar de poli^ie penitenciară ElvisDobrescu, director al PenitenciaruluiArad, Înaltpreasfin^itul Părinte dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,împreună cu preotul capelan Vlad One^și Arhid. Claudiu Condurache, asăvârșit Sfânta Liturghie în biserica cuhramul „Sfin^ii Arhangheli Mihail șiGavriil”, biserică destinată de^inutelorcustodiate în cadrul Sec^iei Exterioare aPenitenciarului Arad.În cuvântul de învă^ătură, Chiriarhularădean a vorbit despre ,,Milostivire șimiluire” (pe baza citirilor scripturisticeale duminicii: Rom. 15, Mt. 9), doi ter-meni de rezonan^ă bisericească ceinvocă smerit și stăruitor mila dum-nezeiască prin dobândirea Împără^ieicerești ca răsplătire a strădaniilorpământești care s-au dovedit prin întra-jutorarea umană sau umanitară pentrucare s-a primit ajutor de sus în toate tre-buin^ele vie^ii trupești și sufletești.Praznicele lunii august, în rostire pop-ulară de Gustar, cu referire la struguriiși poamele anotimpului ultim al anuluibisericesc, însemnând și pregustareadulce îi bunurilor viitoare sau ale veșni-ciei, întăresc convingerea revărsăriiasupra lumii a îndurării lui Dumnezeu,milostivirii Maicii Domnului și miluiriide către îngeri și sfin^i spre mântuire, șipentru care aducem mul̂ umirile cuven-ite, a adăugat Înaltpreasfin^ia Sa.Înaltpreasfin^ia Sa a mul^umit con-ducerii Penitenciarului Arad pentrugrija deosebită pentru păstrarea valo-rilor spirituale pe care unitatea le val-orifică, păstrează și intensifică înmijlocul de^inu^ilor, precum și pentrustrânsa legătură interinstitu^ională din-tre Penitenciarul Arad și ArhiepiscopiaAradului.La finalul Sfintei Liturghii, preotulcapelan Vlad Oneţ al PenitenciaruluiArad, a mulţumit ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop dr. Timotei Sevi-ciu, pentru dragostea şi purtarea de grijă

de care dă dovadă mereu prin prezen^asa la momentele festive și de sărbătoaredin cadrul Penitenciarului Arad, deaceastă dată fiind prezent în perioadaPostului Adormirii Maicii Domnului,după o perioadă lungă de timp, datoritămăsurilor și restric^iilor epidemiolog-ice luate la nivelul Penitenciarului Arad,din cauza virusului SARS-CoV-2.(Preot capelan Vlad OneK)
Sărbătoarea Sf. Cuvios 

Maxim Mărturisitorul, la 
Paraclisul FacultăCii de 

Teologie Ortodoxă din AradÎn ziua de 13 august prăznuimaducerea moaștelor Sfântului MaximMărturisitorul, ocrotitorul ParaclisuluiFacultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilari-on V. Felea” din Arad. Ziua aceastaeste așadar socotită și ea ca zi a hramu-lui acestui Paraclis.Şi în anul acesta, Sfântul MaximMărturisitorul a fost cinstit cu o rân-duială deosebită, aşa cum de altfel secuvine să fie cinstit ocrotitorul unuilocaş sfânt de închinare şi rugăciune.Astfel, în seara de ajun a PrăznuiriiAducerii moaștelor Sf. Maxim, a fostsăvârşită slujba Vecerniei cu Litie,urmată de Utrenia Sfântului. La Priveg-here a participat Înaltpreasfin^itulPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului. Înaltpreasfin^ia Sa afost întâmpinat în curtea aşezământuluiteologic de către soborul părinţilor pro-fesori slujitori la aces Paraclis. La sfârși-tul Vecerniei cu Litie, Înaltpreasfin^itulPărinte Timotei le-a vorbit celorprezen^i la slujbă, despre via^a și teolo-gia Sfântului Maxim Mărturisitorul,subliniind actualitatea gândirii sale teo-logice pentru noi și importan^a teologieidezvoltate de el pentru păstrarea unită îiBisericii.Părintele Lect. Univ. Dr. ȘtefanNegreanu i-a mul^umit ÎntâistătătoruluiEparhiei noastre pentru faptul că a datcurs invita^iei de a participa laprăznuirea sfântului ocrotitor al Para-clisului, rugându-l să ne poarte în rugă-ciunile Înaltpreasfin^iei Sale. A urmatsăvârșirea slujbei Utreniei.În diminea^a zilei prăznuirii Aduc-erii moaștelor Sfântului Maxim Măr-turisitorul a fost săvârșit Acatistul Sfân-tului, urmat de Sfânta Liturghie, la careau slujit părin^ii profesori slujitori aiParaclisului, precum și al^i părin^i, doc-toranzi și absolven^i ai acestei institu^iide învă^ământ teologic. La SfântaLiturghie de hram a participat din nouÎnaltpreasfin^itul Părinte ArhiepiscopTimotei, împreună cu Preasfin^itulPărinte Ignatie, episcopul Hușilor, aflatîn aceste zile în orașul nostru. Înalt-preasfin^itul Părinte Arhiepiscop Tim-otei l-a prezentat credincioșilor pePreasfin^itul Părinte Ignatie, rugându-lsa rostească cuvântul de învă^ătură,mul^umindu-i în același timp pentrubunăvoin^a de a-l înso^i la hramul Par-aclisului Facultă^ii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad.În cuvântul său de învă^ătură, Preas-fin^itul Părinte Ignatie a dezvoltat douăidei exprimate în scrierile SfântuluiMaxim Mărtursitiorul. Cel dintâi cuvântcitat din Sf. Maxim Mărtursitorul esteacela că „păcatul înseamnă proastafolosire a ideilor, căreia îi urmează oproastă întrebuin^are a lucrurilor”. Tâl-cuind acest cuvânt al Sfântului Maxim,Preafin^itul Părinte Episcop Ignatie aarătat că „sunt atâtea vânturi ideologicecare vin peste noi. Câtă vreme mental-itatea noastră este deformată, afectată depăcat, via^a noastră devine o via^ă des-figurată, pentru că ideile noastre sunt defoarte multe ori prost folosite … Oriștim cât de greu este să schimbi o men-talitate, și gândurile noastre, care defoarte multe ori sunt proaste. Dacă însăne silim ca ideile noastre să fie curate șivia^a noastră va fi una conformă cu ceeace noi gândim”. Al doilea cuvânt alSfântului Maxim la care s-a referit

Preasfin îtul Părinte Ignatie este acela că„prinBotez, noi devenim biserici vii a luiHristos … și noi trebuie să jertfim pealtarul min îi noastre buna mireasmă arugăciunii, a sim îrii și a gândurilor noas-tre curate”. Tâlcuind acest cuvânt alSfântului Maxim, Preasfin îa Sa a arătatcă „noi suntem icoane ale lui Hristos, căHristos este în fiecare dintre noi și tocmaide aceea trebuie să fim cu luare amintesă ne raportăm la noi înșine și la cei delângă noi ca la „icoanele lui Hristos”.Înaintea otpustului DumnezeieștiiLiturghii a fost săvârșită o panihidă depomenire a ctitorilor Paraclisului Fac-ultă^ii, adormi^i în Domnul.La sfârșitul slujbei, cei doi ierarhi auvizitat șantierul de pictură din ParaclisulFacultă^ii de Teologie Ortodoxă.Mul^umindu-i Sfântului MaximMărturisitorul pentru atâtea daruri min-unate, îl rugăm să ne ocroteaască cuajutorul și mijlocirea sa înaintea tronu-lui Preasfintei Treimi, despre care ateologhisit cu atâta pricepere și cu oînaltă în^elegere duhovnicească. (Pr.Conf. Dr. Lucian Farcaşiu)
Itinerar chiriarhal 

la Praznicul Adormirii 
Maicii DomnuluiSlujba de Priveghere la MănăstireaArad-GaiÎn ziua de ajun a PrazniculuiAdormirii Maicii Domnului, Chiriarhularădean, Înaltpreasfin^itul PărinteArhiepiscop Timotei, a săvârșit SlujbaVecerniei cu Litie la Mănăstirea Arad-Gai, înconjurat de un sobor de preo^i șiîn prezen^a numeroșilor credincioși.În cuvântul de învă^ătură, Chiriarhula vorbit despre ,,Icoana Maicii Domnu-lui” cu particularită île după locurile șicinstirea lor, privind și numirile core-spunzătoare, ca de exemplu: Împărăteasatuturor; bucuria creștinilor; îndrumă-toarea și ajutotătoarea noastră; Izvorultămăduirilor; degrabă ascultătoarearugilor, totalizând un număr ce răspundemultiplelor trebuin^e omenești. Chipulîn care credincioșii se împărtășesc demijlocirea ei către Domnul se arată prinînsăși mul̂ umirea lor prin pelerinajul labisericile de sub ocrotirea sa și mai alesprin pelerinajul la sfintele mănăstiri, gră-dinile Maicii Domnului ce păstrează cuscumpătate icoanele dătătoare de năde-jde pentru împlinirile viitoare.Sfânta Liturghie Arhierească în ziuade praznic la Mănăstirea Hodoș-BodrogÎn ziua praznicului, Înaltpreasfinţi-tul Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfân-ta Liturghie Arhierească la MănăstireaHodoş-Bodrog înconjurat de un alessobor ieromonahi şi preoţi.În cuvântul de învă^ătură, Înalt-preasfin^ia Sa a vorbit despre ,,Masă aPâinii VieKii” (în baza citirilor scriptur-istice ale duminicii și praznicului: I Cor.1; Filip. 2; Matei 14; Luca 10-11),numește în rânduiala SfinteiÎmpărtășanii pe Maica Domnului, ceacare a odrăslit spicul cel nearat de mân-tuire a lumii, hrănind pe to^i pentruveșnicie. Ea este cântată ca Maică aVie^ii, adică a Mântuitorului însuși,folosind metaforele imnelor bisericești,pe marginea citirilor scripturisticeduminicale. Această viziune a PâiniiVie^ii se împletește cu minuneaînmul^irii pâinilor de către Mântuitorulspre hrănire nu doar trupească ci șisufletească. Citirea apostolului îndeam-nă la ^inuta creștină în această stare depărtășie, la fel citirile din Sfânta Scrip-tură ale praznicului privesc întrupareaMântuitorului și primirea Lui însufletele credinciosului.În cadrul slujbei, diaconul TiberiuBrad a fost hirotonit preot pe seamaParohiei ]ela, Protopopiatul Lipova.Numeroşi credincioşi s-au spove ditşi împărtăşit cu Trupul şi Sângele luiHristos.Răspunsurile liturgice au fost asi -gurate de către părin îi din obștea mănă-

stirii și membrii Grupului vocal SfântulIoan Hrisostom.Părintele Protos. Dr. Iustin Popovi-ci, consilier cultural și vie^uitor al sfin-tei mănăstiri, a mulţumit Chiriarhuluipentru toată purtarea de grijă care oarată faţă de obştea sfintei mănăstiri şipentru faptul că în fiecare an poposeşteîn mijlocul obştii şi a pelerinilor veniţiîn număr atât de mare la acest praznic,precum și tuturor sfin^i^ilor slujitori șipelerinilor veni^i în număr atât de marela hramul mănăstirii. (Protos. Dr. Nico-lae M. Tang)
Hramul bisericii din Firiteaz.
SfinCirea Centrului Cultural

,,Bucurie în Ortodoxie”Tot în această zi de praznic, Chiri-arhul arădean, înso^it de Preasfin^itulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicaral Arhiepiscopiei Aradului, a poposit înParohia Firiteaz, unde a săvârșit SlujbaVecerniei și a binecuvântat noul Centrude tineret ,,Bucurie în Ortodoxie” alParohiei Firiteaz.În cuvântul de învă^ătură, Înalt-preasfin^ia Sa a vorbit despre ,,Chip aljertfirii”, privind pe cel al Maicii Dom-nului prin întreaga ei via^ă închinată luiDumnezeu, pilduitoare pentru șirulsfin^ilor Bisericii, între care în cadrulrăstimpului sărbătoresc al mutării înveșnicie a Preasfintei Fecioare pomenimîntre sfin^ii români pe Voievodul Con-stantin Brâncoveanu cu fiii săi. Con-tribu^ia brâncovenească la culturana îonală este cunoscută pretutindeni iarBiserica o subliniază deosebi în operaarhitectonică prin stilul brâncovenescremarcat în parte și în obiectele bisericiiparohiale. De asemenea, Înaltpreasfin îaSa l-a felicitat pe preotul paroh Vlad-Sergiu Sandu pentru frumoasa lucraredesfășurată în parohie, înmânându-i,totodată un Hrisov de apreciere.Tot în această zi, Înaltpreasfin^ia Saa vizitat bisericile din Parohiile Cruceniși Fiscut, care desfășoară lucrări de ren-ovare. (Protos. Iustin Popovici)
Liturghie Arhierească și 

Adunarea Oastei Domnului în
Parohia Arad-Grădiște IDuminică, 22 august 2021, Înalt-preasfin^itul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a săvârșit SfântaLiturghie în altarul de vară din curteabisericii parohiale Arad-Grădiște I,înconjurat de un sobor de preo^i și dia-coni, în prezen^a multor credincioși și amembrilor Oastei Domnului.În cuvântul de învă^ătură, Înalt-preasfin^ia Sa a vorbit despre ,,Mareavie^ii” cum numește cântarea bis-ericească trăirea pământească, văzând-o înăl^ându-se de viforul ispitelor, cred-inciosul caută limanul mântuirii, în carescop trebuie să se încredin^eze că însușiMântuitorul îl cheamă ca și pe apostoluldin pericopa zilei (Matei 14), pe care îlduce apoi în corabia ce închipuie Biser-ica, astfel îndemnând să lucreze încomuniunea acesteia pentru a birui oricepotrivnicie, bucurându-se de ajutoruldumnezeiesc spre slujirea a tot binele.În după-amiaza zilei, în curtea bis-ericii, părinţii şi fraţii Oastei Domnuluis-au întâlnit pentru rugăciuni şi cuvintede învăţătură ziditoare de suflete. Încadrul adunării s-au rostit poezii şi s-aucântat din cântările Oastei, multe dintreele compuse de fratele Traian Dorz. Laaceastă adunare a participat şi Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei alături decredincioşi din judeţul nostru şi din altepărţi ale ţării. Chiriarhul arădean, încuvântul rostit, și-a exprimat mul^u-mirea sufletească pentru faptul de a fiîmpreună cu to^i slujitorii parohiei șimembrii Oastei Domnului, stăruind înlucrarea acesteia în sprijinirea misiuniicreștinești, îndemnând la stăruin^a înunitate, depășind felurite încercări ce sepot ivi, dând exemplul de virtute potriv-it apostolului zilei și împlinind datoriilefa^ă de Biserică și societate. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5De asemenea, Înaltpreasfin^ia Sa aapreciat luările de cuvânt ale fra^ilor șisurorilor la tema duminicii, adică despreumblarea pe mare a Mântuitorului însensul biruirii încercărilor în via^a creșt-ină prin apelul neîncetat la ajutorulceresc.Părintele paroh Mihai OctavianBlaj a mul^umit Înaltpreasfin^ituluiPărinte Timotei și tuturor membrilorOastei Domnului care au participatla această adunare. (Protos. IustinPopovici)
Liturghie Arhierească 
și hirotonie de preot în 
Parohia Arad-BujacAstăzi, 28 august 2021, PărinteleArhidiacon Mircea Proteasa, consiliereconomic al Arhiepiscopiei Aradului, afost hirotonit întru preot pe seama Paro-hiei „Nașterea Sfântului Ioan Boteză-torul” din Arad-Bujac.Încă de la primele ore ale dimine^ii,Înaltpreasfin^itul Părinte ArhiepiscopTimotei și Preasfin^itul Părinte Emil-ian Crișanul au fost întâmpina î de cred-incioșii parohiei din Bujac, autorită^ijude^ene și centrale, familia și prieteniicelui care avea să fie hirotonit, și unales sobor de preo^i și diaconi careîmpreună cu care cei doi Ierarhi ară-deni aveau să săvârșească SfântaLiturghie.Ca într-o frumoasă îmbră^ișare aurării de bun venit în mijlocul comu-nită^ii pentru noul Preot Paroh, dar șipentru to î cei care astăzi s-au bucurat deo zi aparte în Parohia din Bujac, Părin-tele Vasile Pop a rânduit spre sfin^ireIcoanele Sfântului Ioan Botezătorul și aSfântului Nicolae, realizate în mozaic,chiar la intrarea în biserică. La vremea cuvenită, după cântareaHeruvicului și ieșirea cu Sfintele Daruri,încărcătura duhovnicească și emo^ia aufost cu atât mai mari cu cât to^i ceiprezen^i s-au părtășit de înăl^ătorulmoment în care comunitatea dădea luiDumnezeu un nou slujitor, un noupreot.„Dumnezeiescul Har, cel ce întot-deauna pe cele neputincioase le vin-decă și pe cele cu lipsă le împlinește,rânduiește pe prea cucernicul arhidia-con Mircea în preot. Să ne rugăm pen-tru acesta, ca să vină peste el Harulîntru tot Sfântului Duh”, s-a rugat astăziîn taina Sfântului Altar Preasfin^itulPărinte Emilian Crișanul.S-a rugat Preasfin^ia Sa, însă maiînainte de aceasta, pe scaunul așezat înpartea dinspre miază-noapte a sfinteiMese șezând, i-a fost martor și mijloc-itor înaintea lui Dumnezeu PărinteluiArhidiacon Mircea, în timp ce acesta, lafiecare înconjurare a Sfintei Mese,căreia a promis că îi va fi vrednic sluji-tor, a făcut câte trei metanii înainteaArhiereului, sărutându-i omoforul, bed-erni^a și mâna: același omofor șiaceeași bedernî ă de care s-a îngrijit maibine de un deceniu, din calitatea deArhidiacon al Preasfin^itului PărinteEmilian, indiferent de locul în care Ier-arhul i-a fost chemat spre slujirea luiDumnezeu; și aceeași mână de la careși-a primit binecuvântarea pentru toatecele ale vie^ii și pentru fiecare SfântăLiturghie unde împreună au slujit, iarastăzi i s-a așezat pe cap, rugându-L peDumnezeu ca ”pe acesta, Doamne, pecare ai binevoit a intra în treapta pre-oKiei, umple-l de darul Sfântului TăuDuh, ca să se facă vrednic a sta fărăprihană înaintea Jertfelnicului Tău, apropovădui Evanghelia, a lucra cusfinKenie cuvântul adevărului Tău…”Tot astăzi, de acum Părintele MirceaProteasa a fost hirotesit întru duhovnic,iar pe temeiul încredin^ării despre osâr-dia și lucrarea duhovnicească șigospodărească depusă cu râvnă stator-nică i-a fost acordat rangul de iconomstavrofor „în semn de deosebită preKuireși părintească dragoste”.

Solemnitatea momentului și duhulde deosebită comuniune, în care Părin-tele Vasile Pop și doamna preoteasă aupredat ștafeta binelui pus în slujbacomunită^ii și a lui Dumnezeu nouluiPărinte slujitor și noii doamne preotese,au fost pe deplin așezate la sufletelecelor prezen^i cu ajutorul Grupuluipsaltic ”Sfântul Ioan Damaschin”, careau dat răspunsurile liturgice așa cumne-au obișnuit: dumnezeiesc. În cuvântul de învă^ătură, Preas-fin^itul Părinte Emilian Crișanul a vor-bit despre importan^a și semnifica^iamomentelor liturgice în care au loc hiro-toniile întru arhiereu, preot și diacon,insistând în mod deosebit asupra TaineiPreo^iei, reamintind tuturor cuvinteleSfântului Ioan Gură de Aur care spunecă „Taina preoKiei este sublimă” pentrucă el, preotul, este mijlocitorul întreDumnezeu și oameni și între oameni șiDumnezeu. Preotul nu este un simplufunc^ionar, ci, ca semn al dragostei luiHristos fa^ă de oameni, are puterea de aînvă^a, are puterea sfin^itoare și are put-erea conducătoare și tocmai de aceea,Preasfin^ia Sa i-a îndemnat pe credin-cioși să se roage pentru preo î, pentru caaceștia să poată să își ducă la bunăîndeplinire misiunea pentru care au fostaleși.Firesc, vizibil emo^ionat, vorbinddespre Părintele Mircea Proteasa, pânăieri Arhidiaconul său, Preasfin^ia Sa i-a mul̂ umit acestuia și familiei sale pen-tru jertfelnicie, răbdare, în^elegere șipentru ajutorul de nădejde care a știut săîi fie în cei 10 ani și 1 lună, timp în careau parcurs împreună peste un milionde kilometri în ̂ ară și strainătate, în slu-jba și spre slava lui Dumnezeu.De asemenea, Preasfin^ia Sa amul^umit Înaltpreasfin^itului PărinteArhiepiscop Timotei pentru părinteas-ca purtarea de grijă, binecuvântarea șinumirea Arhidiaconului Mircea Pro-teasa, la cererea acestuia, în postul dePreot Paroh al Parohiei Arad-Bujac.Părintelui Vasile Pop, aflat acumla „otpustul misiunii” sale, după cumacesta avea să spună în cuvântul rostit,Preasfin^itul Părinte Emilian Crișanuli-a adresat cuvinte de apreciere pentruîntreaga activitate, jertfelnicia șidăruirea de care a dat dovadă în Arhip-iescopie și în parohie.La rândul său, Părintele Vasile Pop,prezentând istoricul Parohiei din Bujac,înfiin^ată de Părintele martir IlarionFelea, și realizările comunită îi în ultimii31 de ani de când a fost rânduit spre slu-jire aici, a subliniat „frumuse^eamomentelor solemne și sfinte de astăzi,de adâncă trăire duhovnicească,împărtășite de to^i cei prezen^i, care vorrămâne înscrise cu litere de aur pe răbo-jul realizărilor acestei binecuvântate deDumnezeu parohii”. Totodată acesta,împreună cu doamna preoteasă, au uratbun venit noului preot și familiei aces-tuia asigurându-i de o bună colaborarepe viitor.Astăzi, 28 august 2021, SfântaLiturghie Arhierească a început prin a fisăvârșită de 2 Ierarhi, 11 preo^i și 6 dia-coni, și a fost încheiată de 2 Ierarhi, 12preo^i și doar 5 diaconi, pentru că Înalt-preasfin^itul Părinte Timotei, Arhiepis-cop al de Dumnezeu păzitei Arhiepis-copii a Aradului, a numit peArhidiaconul Mircea Proteasa în postulde preot Paroh în Parohia Arad – Bujac,începând cu data de 01 noiembrie2021, „fiind îndeplinite toate preveder-ile canonice și statutare”. Vrednic este! (sursa: glasulc-etatii.ro)
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Copilărie și dărnicie 
la FiriteazPentru peste 90 de copii din ParohiaFiriteaz și din împrejurimi, ziua de

duminică, 1 August 2021, va rămâneuna cu totul memorabilă. Evenimentula debutat cu săvârșirea Tainei SfântuluiMaslu, în cadrul căreia preo^ii, copiii,tinerii și to^i cei prezen^i s-au rugat pen-tru sănătatea micu^ei Maria Băcanu, ofeti^ă de 2 ani și 10 care suferă de can-cer.După terminarea slujbei, în curteaCentrului de Tineret „Bucurie în Orto-doxie”, într-o atmosferă de vis, actoridin cadrul Teatrului de Stat „Ioan Slavi-ci” din Arad, în colaborare cu Consili-ul Jude^ean Arad, Centrul CulturalJude^ean Arad și Primăria ComuneiȘagu, au pus în scenă piesa de teatru„Hänsel și Gretel” spre bucuria copiilor,emo^ia părin^ilor și nostalgia bunicilor.Mai apoi, în bucuria jocurilor copilăriei,salturi în trambulină și plimbări cu caii,s-a organizat strângerea de fonduri pen-tru micu^a Maria, în urma căreia s-aadunat suma de 11 126 de lei. Seîncheie astfel încă un eveniment fru-mos organizat de Centrul de Tineret„Bucurie în Ortodoxie” a cărui sfin^ireva avea loc în data de 15 August.(Robert Blaga – student teolog)
Concert caritabil în Parohia

Prunișor„Avem o Kară / Avem troiKe sfinte,altare și icoane / Și candeli ard cu miide pâlpâiri….”Deloc întâmplător am început cuversurile poeziei lui Radu Gyr, cântatăatât de hotărât de Corul ”SfântulStelian” la finalul concertului caritabilsus înut în prima zi din Postul AdormiriiMaicii Domnului în Parohia Prunișor.Pentru că încercând a cuprinde cusufletul bucuria momentului pentru carestrăbătusem peste 90 de km, al 10-leavers din ”Avem o ^ară” avea sădefinească cel mai bine ceea ce tocmaivăzusem și sim îsem: „Și candeli ard cumii de pâlpâiri….”. Satul românesc eramai viu ca niciodată, plin de culoare,înveșmântat în straie populare, bucurieși lumină. Candelele despre care cân-taseră, pâlpâiseră cu atât de multă via^ădin fa^a Sfântului Altar, încât de acum,ori de câte ori vom vedea sau ne vomimagina harta Aradului, în dreptul sat-ului Prunișor va fi o candelă aprinsă, încare știm că arde neîncetat untdelemnulimplicării, dragostei fa^ă de ^ară, fa^ăde aproapele și fa^ă de Dumnezeu.Împreună pentru o cauză nobilă, înprima zi din Postul Adormirii MaiciiDomnuluiLa ini^iativa Părintelui Florin-IoanAvram din Parohia Ortodoxă Prunișor,preo^ii din satele învecinate au răspunschemării acestuia de a întinde o mânăde ajutor unui copil greu încercat. Estevorba de Iasmina, o feti^ă care la doar 9ani a fost diagnosticată cu o boală rară:Encefalită Sclerozantă Pess (o boalădegenerativă rară, tardivă, cu o inci-den^ă de aproximativ 1 la 100 000 decazuri). Părin îi doresc să ajungă cu Ias-mina la o clinică din Germania, însăpentru asta au nevoie de peste 17.000 deeuro.Tocmai de aceea, tinerii de toatevârstele din Parohiile învecinate s-auîntâlnit la Prunișor și și-au transformatvocile în mâini întinse spre alinareasuferin^ei Iasminei, iar pricesnele cân-tate, în rugăciuni spre cea în îl cărei posttocmai am intrat și la adăpostul căreia s-a desfășurat concertul caritabil ”La tinevin, Măicu^ă”.Iar cei care au cântat, s-au rugat șiextraordinare costume populare au pur-tat, au fost următorii:Grupul de tineri din Parohia CărandGrupul de tineri din ParohiaGroșeniGrupul catehetic ”Sfântul Petru șiFevronia” din Parohia MorodaGrupul catehetic ”Sfântul Stelian”din Parohia PrunișorCorul de tineri din Parohia Sebiș IGrupul de tineri din Parohia RădeștiCorul ”Sfânta Cuvioasă Parasche-va” din Parohia Hășmaș

Corul ”Sfântul Stelian” din Paro-hia PrunișorComuniune și prietenie în satulromânescDincolo de frumuse^ea ini^iativeiPărintelui Florin-Ioan Avram, dincolode răspunsul preo^ilor și tinerilor dincelalalte parohii arădene, dincolo chiarde frumoasele și bogatele costume pop-ulare, la Prunișor, în seara Duminicii aVI-a după Rusalii a fost vorba de comu-niunea aceea de care ne tot plângem căse vede și se simte tot mai rar în sateleromânești și a fost vorba de prietenie.Acea prietenie despre care Evangheliazilei a grăit atât de frumos prin gestulprietenilor slăbănogului din Caper-naum.Aseară, zecile de copii de toatevârstele (de la prunci de câteva luni,până la cei cu toamna așezată-n tâmple),din cele 7 parohii arădene, au fost pri-etenii Iasminei, iar din prietenia lor auștiut a face sărbătoare, având pe Dum-nezeu invitat de onoare, căci „Undesunt doi sau trei, adunaţi în numeleMeu, acolo sunt şi Eu în mijlocullor.” (Matei 18,3).”Avem troiKe sfinte, altare și icoane/ Și candeli ard cu mii depâlpâiri….”(Sursa:glasulcetatii.ro)
Bucurie și copilărie. Spectacol
de Teatru de păpuși în curtea

catedralei Vechi din AradAproximativ 100 de persoane,copii, părin^i și bunici, au participat,duminică, 1 august 2021, după slujbavecerniei, în curtea Catedralei Vechi„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul“ –Parohia Arad Centru, la spectacolul deteatru de păpuși „Fata babei și fatamoșneagului“, adaptare după povestealui Ion Creangă, pus în scenă de Teatrulde Anima^ie „Piticot“ din Arad.La finalul spectacolului, care i-acaptivat pe micii spectatori, copiii auprimit figurine pe care vor trebui să ledecoreze inspira^i de costumele popu-lare pe care le-au văzut în piesa de teatrude păpuși.Spectacolul a fost organizat încadrul proiectului „Grădina cu artă“,finan^at de Centrul Municipal de Cul-tură Arad, care are ca scop principalpromovarea în rândul preșcolarilor șișcolarilor mici a educa^iei artistice șiestetice.De asemenea, prin acest proiect seurmărește promovarea în rândul copi-ilor a spectacolului de teatru și a litera-turii pentru copii și educarea și dez-voltarea capacităţilor imaginative și acelor de exprimare liberă a trăirilor şiideilor, prin participarea activă la spec-tacolele pentru copii. (Pr. GabrielStreulea)
Părintele Constantin Necula a
conferenCiat în Cetatea IneuluiMarţi, 3 august 2021, cu binecu-vântarea Înaltpreasfin^itului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a avutloc în curtea Cetăţii Ineului din locali-tatea Ineu, conferin^a cu titlul ,,Schim-barea la Faţă a lui Hristos. Sau cum nevede Dumnezeu”, sus^inută de Pr. Prof.Dr. Constantin Necula, de la Facultateade Teologie Ortodoxă ,,Sf. Ier. AndreiȘaguna” din Sibiu.În debutul evenimentului, părin-tele profesor a fost prezentat audi-toriului de Părintele Radu Constan-tinescu, preot în cadrul SectoruluiSocial al Arhiepiscopiei Aradului laBiserica ,,Izvorul Tămăduirii” – Spi-tal Ineu. În continuare seara duhov -nicească a fost structurată în douăpăr^i și anume expunerea temei decătre Părintele Constantin Necula,urmată apoi de o sesiune de întrebăriși răspunsuri.La sfârșit Părintele Radu Constan-tinescu a mul̂ umit invitatului și totodatăorganizatorilor, în special domnuluiOvidiu Ciocan, precum și tuturor par-ticipan^ilor care au venit în număr marela acest eveniment.

În cursul zilei Părintele ConstantinNecula a vizitat Secţia de Pediatrie 2 dinincinta Spitalului Judeţean Arad, reno-vată şi cu sprijinul ArhiepiscopieiAradului, precum şi şantierul de laRadiologie Copii. (Protos. IustinPopovici)
Teatrul ca instrument de 

educaCie și dezvoltare
personală, în Parohia ChesinC,,Copiii sunt mâinile cu care neprindem de rai„–Henry WardBeecherTeatrul este un instrument de bazăîn educa^ia și dezvoltarea personală acelor mici și un context ideal pentru caei să își întâlnească poveștile preferateși să interac^ioneze cu personajelefavorite.Săptămână aceasta copiii de la Cen-trul de Recrea^ie si Dezvoltare Person-ală „Sfântul Stelian” din Chesin^ s-aubucurat din plin de două activită^i dinlumea fascinantă a teatrului.La invita^ia părintelui FlorinArdeuan și a doamnei director RamonaArdelean, Atelierul de Joacă și Povești,coordonat de Anca Artimon, a popositla Chesin^. Timp de două ore, copiii auînvă^at cum pot folosi întunericul șilumina pentru a spune povești. Fiecareparticipant la atelier a construit un teatrude umbre în miniatură, cu ecran șisiluete și, la final, au fost pe rând actoriși spectatori ai poveștii „Căsu^a dinoală”. La plecare au luat teatrul acasă șiei vor putea oricând să luminezeîntunericul cu o poveste cunoscută sauinventată de ei.Acest atelier a fost organizat înparteneriat cu Primăria ComuneiZăbrani, Atelierul de Joacă șiPovești, Școala Gimnazială „AdamMuller Guttenbrunn” Zăbrani, Bi -blioteca Jude ̂eană A. D. XenopolArad, Parohia Ortodoxă Chesin^,Fototeca Arad și Asocia^ia SynchroArt Zăbrani.A doua activitate a fost cea coor-donată de actrita Georgiana Popan.Copiii prezen^i au călătorit în lumeaminunată a poveștilor, au interpretatroluri și au învă^at jocuri noi, dar audeprins și multe învă^ături și virtu^iprecum generozitatea, dreptatea,curajul, prietenia, iubirea, credin^a,bunătatea.Prin astfel de activită^i, valorile,modelele, principiile sunt vii și prindvia^ă prin joc, fiind prezentate pe în^e-lesul copiilor și pot fi repetate și însușiteîn mod firesc. Totodată, prin teatru șijocuri educative, ei se dezvoltă armo-nios și sănătos într-un spa^iu creativ, iarinocen^a și candoarea copiilor de azi vaduce la omul creștin, bun, moral șiiubitor de maine. (Dir.prof. ArdeleanRamona)
Proiect educaCional în Parohia
Galșa - ,,Știu suficient despre

adolescenCă”Duminică, 8 august 2021, în Paro-hia Galșa s-a desfășurat proiectul edu-ca^ional ,,Știu suficient despre ado-lescenKă”.Adolescenţa este perioada de tranz-iţie spre maturitate, perioada de auto-cunoaştere şi proiectare a idealurilor înviaţă.În zilele noastre, să fii adolescent nueste uşor, din cauza mulţimilor de ten-taţii care sunt la îndemâna oricui. Ei seconfruntă cu probleme reale în aceastăetapă din viaţa lor, trebuie să facă faţăschimbărilor hormonale, pubertăţii, pre-siunilor sociale, din partea părinţilor,şcolii şi colegilor. Ca şi primii paşi, ros-tirea primelor cuvintelor, învăţarea alfa-betului şi a scrierii pe care un copil leurmează, adolescentul porneşte confuzşi nehotărât în via^ă şi începe sădescopere lumea. Părinţii trebuie să fieconştienţi de problemele pe care ado-lescenţii le pot avea şi să fie pregătiţi săle facă faţă. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Cuvinte de recunoştinţă și mulţu-mire doamnei inspector școlar pentruînvă^ământ special psiholog-profesorHriţcu Svetlana Zagorka pentruprezen^a în mijlocul comunităţii noastre,pentru sprijinul și pentru capacitatea dea ne asculta şi ajuta cu sfaturi șiîndrumări pentru a găsi soluţii adecvateîn tainele de bun educator/părinte înaceastă perioadă tulbure din viaţafiecărui tânăr.„Nu voi înceta îndemnându-vă,rugându-vă și căzându-vă în fa^ă ca,înainte de toate celelalte, să vă pune^i înbună rânduială copiii. Dacă nu cru^inimic pentru copilul tău, arată atunciacest lucru din această (preocupare) șivei avea și răsplată […]. Crește un atletpentru Hristos și, fiind în lume, înva^ă-l evlavia din fragedă vârstă” (Sf. IoanGură de Aur, „Cuvânt despre cum tre-buie să-și crească părin^ii copiii”).(Preot Adorian-Lucian Trif)
Curs educaCional de 

prevenire a bullying-ului, în
Parohia GalșaPoliţiştii arădeni din cadrul Inspec-toratul de Polî ie Jude^ean, precum și ceidin comuna Șiria, alături de jandarmi aiInspectoratului de Jandarmi JudeţeanArad înso^i^i de un reprezentant alDirec^iei Generale de Asisten^ă Socialăși Protec^ia Copilului Arad au efectuatun curs educa^ional de prevenire a bul-lying-lui în rândul copiilor din cadrulCentrul Social pentru Tineret Galșa-Clubul Copiilor Galșa.Temele discuţiilor au vizat pre-venirea bullying-ul, cum se manifestă,cine este agresor şi cine este victimă. Deasemenea, copiii au aflat care sunt car-acteristicile bullying-ului, care sunturmările unui astfel de comportamentpentru cei implicaţi fie că sunt victime,agresori sau martori. Copiii au mai fostinformaţi şi cu privire la principalelemăsuri pe care trebuie să le adopte pen-tru navigarea online în siguranţă și nunumai.Discuţiile au fost interactive, reco-mandările, atenţia şi acţiunile făcuteîndreptându-se spre copii, părinţi şi edu-catori, iar pentru atingerea obiectivelorpropuse se impune o implicare și o bunăcolaborare colaborarea cu aceste insti-tuţii şi autorităţi ale statului pentru a necrește copii sănătosi la trup și suflet.Multumiri speciale celor ce au con-tribuit la acest eveniment educa^ional:Purtător de cuvânt IPJ Arad Inspec-tor de poliţie Livia PescarPurtător de cuvânt IPJ Arad AgentȘef Claudia IugaPurtător de cuvânt IJJ Arad CăpitanDan MonoranuCompartimentului de Analiză şiPrevenire a Criminalităţii din cadrulInspectoratului de Poliţie Judeţean AradAgent Șef Ciprian TocanPoli^ia Comunei Șiria Inspectorprincipal Tamas GabrielPoli^ia Comunei Șiria Agent DoruBaltaDirectia Generală de AsistentaSociala si Protectia Copilului AradInspector Roșca Sorin. (Preot AdorianTrif)

Pelerinajul – răspunsul 
omului la chemarea lui 

DumnezeuSâmbătă, 14 august 2021, în ajunulpraznicului Adormirii Maicii Domnu-lui, credincioșii parohiei Iratoșu împre-ună cu părintele Flavius – AlexandruLazăr, au pornit într-un pelerinaj la câte-va mănăstiri și locuri cu valoare istoricădin vecinătatea jude^ului nostru.Printre obiectivele vizitate s-aunumărat ]ebea, Mănăstirea Crișan,Mănăstirea Crișcior, Mănăstirea Izvorullui Miron și Muzeul Aurului din Brad.Frumuse^ea locurilor și a oamenilor, auzidit sufletește pe cei care au luat partela acest pelerinaj. Ziua s-a încheiat cuparticiparea pelerinilor la vecernia

praznicului săvârșită în biserica paro-hială din Iratoșu, aducând mul^umiri luiDumnezeu și Maicii Domnului pentruocrotirea, binecuvântarea și purtarea degrijă de peste zi.
Hramul bisericii din 
Parohia FântâneleÎn zilele de 14 și 15 august ParohiaOrtodoxă Fântânele și-a sărbătorit hra-mul, care este ,,Adormirea Maicii Dom-nului”. Cu acest prilej, în seara zilei deajun a sărbătorii, s-a oficiat slujbaVecerniei cu Litie și slujba ProhoduluiMaicii Domnului după care a avut loco procesiune, în jurul bisericii, cu Sfân-tul Epitaf pe care este reprezentatăicoana Adormirii Preasfintei Născătoarede Dumnezeu.În diminea^a zilei de sărbătoare, laora 9, s-a oficiat Utrenia și SfântaLiturghie, urmată de un Te Deum demul^umire la care au participat preo^iidin vecinătate.Răspunsurile liturgice, au fost datede către tinerii parohiei.După oficierea slujbei a urmat oserbare unde tinerii parohiei au recitatpoezii închinate Maicii Domnului.La final, părintele paroh Dan-DorinMândra a mul̂ umit preo îlor prezen î laHramul Parohiei, precum și tuturorcelor care s-au ostenit pentru organi-zarea acestuia, oferind tuturor o agapăfră^ească. (Prof. Cătălin-Iulian Drăgan)

Sărbătoare în Parohia FiriteazCentrul pentru Tineret „Bucurie înOrtodoxie” din Parohia Firiteaz a fostsfin^it ieri, 15 august, de Ierarhii ară-deni, Înaltpreasfin^itul Părinte Timoteiși Preasfin^itul Părinte Emilian Crișan-ul. Deși ar putea părea o știre ca oricarealta, evenimentul de ieri din ParohiaFiriteaz, din Arhiepiscopia Aradului, afost, cu siguran^ă, cu mult mai multdecât atât. Și deși am putea găsi și enu-mera destule argumente care să nesus^ină afirma^ia, ne vom opri pentruînceput la, poate, cel mai important din-tre ele. Fără excep^ie, de fiecare dată,aura unui eveniment este dată de cel înal cărui nume oamenii se adună la unloc. Iar pentru momentul de ieri de laFiriteaz „Cel” nu poate fi scris decât culiteră mare. Căci Cel în al cărui numecomunitatea din Firiteaz s-a adunat afost Dumnezeu, iar El a coborât din noudin cuvânt de Evanghelie și ne-a ream-intit că „unde sunt doi sau trei, adunaţiîn numele Meu, acolo sunt şi Eu înmijlocul lor.” (Matei 18,20).Am ajuns la Firiteaz, așa cum neplace să ajungem de obicei, un picînaintea începerii evenimentului, toc-mai pentru a surprinde din starealucrurilor înainte ca ele să fie așezateîntr-un cadru formal. Înainte de a vizitaCentrul care își aștepta binecuvântarea,am pășit în biserică. Nu știm dacăaflarea ei la ceas de sărbătoare (era ziuaAdormirii Maicii Domnului, hramulbisericii din Firiteaz) sau emo^ia șistarea de bine a celor care își așteptauIerarhii au fost ”de vină”, însă căldura,lumina și veșmântul de sărbătoare albisericii au avut impactul acela al locu-lui îndrăgit la prima vedere, la care să î̂ idorești să revii, deși încă ești acolo.Vecernia Arhierească, o altfel de”petrecere între prieteni”La ora 17.00, clopotele au anun^atsărbătoarea de după sărbătoare, iar Ier-arhii arădeni au fost primi^i cu flori,pâine și sare, de un frumos sobor depreo^i și diaconi, credincioși veni^i dinmai multe parohii și, bineîn^eles, ceicărora le era de fapt dedicat întregulmoment: copiii Firiteazului.Slujba Vecerniei Arhierești, fru-moasă, demnă, o altfel de ”petrecereîntre prieteni”, girată de cea sub al căreiacoperământ era așezată întreaga zi,biserica din Firiteaz și Centrul deTineret: Maica Domnului. Am zisdespre Vecernie că a fost o altfel de”petrecere între prieteni” pentru că exact

acesta a fost gândul venit, privind sprecei aduna^i întru împreună-rugăciune,din tinda bisericii. Cu imaginea Înalt-preasfin^itului Părinte Timotei așezat întronul arhieresc, a Preasfin îtului PărinteEmilian Crișanul săvârșind slujbaVecerniei înconjurat de un frumos,tânăr și prietenesc sobor de preo^i șidiaconi, a copiilor de toate vârsteleîmbrăca^i în straie populare, cu imag-inea nașilor sărbătorii, familia Bălan,străjuind cu lumânări în mâini întreaga”întâmplare”, ni s-a destăinuit o bucatăde Românie în cel mai frumos și pro-fund sens al său. Prietenie și bucurie înOrtodoxie, în care și-au unit mâinilepentru a da o șansă de bine României demâine Ierarhi, preo^i, diaconi, autorită^ilocale și jude^ene, și mul^i oameni debine.
SfinCirea Centrului de Tineret

„Bucurie în Ortodoxie”Deloc întâmplător am lăsat numeletânărului Părinte care a ”tulburat apele”la Firiteaz, o comunitate mică dupănumărul credincioșilor, dar mare dupăvaloarea faptelor. Este vorba de Părin-tele Vlad-Sergiu Sandu, slujitorulAltarului bisericii care ieri și-a serbathramul și căreia i-a făcut, prin strădanie,dăruire și implicare, un dar cu totulaparte: un Centru de Tineret, unde tiner-ii să poată desfășura diferite activită^i șisă descopere multă „Bucurie în Orto-doxie”.Șapte luni și trei zile! Știm, sună atitlu de film, și poate și este: un ”film”frumos în care Dumnezeu i-a scos încale Părintelui Vlad-Sergiu Sanduoamenii potrivi^i dispuși să întindămâna de ajutor potrivită pentru a împli-ni în doar 7 luni și 3 zile Centrul„Bucurie în Ortodoxie”: ArhiepiscopiaAradului, Consiliul Jude^ean, PrimăriaFiriteaz, Asocia^ii arădene și mul^i,mul^i oameni de bine cărora, în cuvân-tul de mul̂ umire, Părintele de la Firiteazs-a arătat deplin recunoscător. De altfel,credem noi, ei fiind primii care au în^e-les mesajul care străjuiește unul dintrepere^ii Centrului: ”Fii Bucurie pentrucei pe care i-a așezat Dumnezeu în via^ata!”, și care, nevăzut, prin faptele lor s-au așezat în mantia cu care Maica Dom-nului ocrotește copiii, fapt atât de fru-mos și sugestiv arătat prin chiar primaicoană care te întâmpină la intrarea în„Bucurie în Ortodoxie”.Urmează apoi o Sală a zâmbetelor,o Sală a prieteniei, bucătăria, un grupsanitar și multe mesaje prin care tineriicare îi vor trece pragul vor ști, dar maiales vor sim^i că sunt bineveni^i.În părinteștile cuvinte de învă^ătură,atât Înaltpreasfin^itul Părinte Timoteicât și Preasfin^itul Părinte Emilian și-auarătat bucuria și mul^umirea”investî iei” în ziua de mâine prin înfăp-tuirea acestui loc pentru tineri, în ime-diata vecinătate a bisericii din Firiteaz șiîn sânul Arhiepiscopiei Aradului, undeaceștia vor descoperi taina păstrată depeste veacuri de părin^ii și mai alesbunicii lor: în Ortodoxie este bucurie.Gândul Ierarhilor a fost și este și gândulnostru: Doamne dă, ca în fiecare paro-hie să fie câte o „Bucurie în Ortodox-ie”! (sursa: glasulcetatii.ro)
Ierarhii arădeni prezenCi 
la evenimentele culturale 

organizate în cadrul
,,Zilelor Aradului”În data de 18 august 2021, în salaFerdinand a Primăriei municipiuluiArad, au debutat lucrările Conferin^eina^ionale „Istoria unei primării.Primăria orașului Arad, între trecut șiviitor”, eveniment cultural organizat deInstitu^iile de cultură ale urbei, în cadrul„Zilelor Aradului”, ce se desfășoară înperioada 16-29 august 2021.La acest eveniment a participatÎnaltpreasfin^itul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, dimpreună cuPreasfin^itul Părinte Emilian Crișanul,Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradu-

lui. Chiriarhul eparhiei arădene a rostitun cuvânt de binecuvântare pentru acesteveniment, evocând bunele raporturide colaborare între ArhiepiscopiaAradului și institu îile locale, atât în planadministrativ, cât și cultural.La conferin^ă au luat parte person-alită^i ale Aradului, reprezentan^i aicelor două universită^i arădene, istoriciși oameni de cultură, dar și confer-en^iarii invita^i pentru a-și prezentalucrările și contribu^iile știin^ifice. (Pr.Dr. Tiberiu Ardelean)
Atelier de pictură și colaj în

Parohia ChesinCAm ajuns la cea de-a treia întâlnirecu copiii din cadrul proiectului CRE-activitate-artă și comunitate, întâlnirededicată artelor plastice.CREactivitate-artă și comunitateeste un proiect organizat de PrimăriaZăbrani si Atelierul De Joacă Şi Poveşti,în parteneriat cu Şcoala GimnazialăAdam Muller Guttenbrunn ZăbraniArad, Biblioteca Judeţeană „Alexan-dru D. Xenopol” Arad, Parohia Orto-doxă Chesint, Editura Paralela 45,Empire Video Production,CODE Kids,Funda^ia Progress si Asociatia SynchroArt.Atelierul desfășurat, la Centrul deRecrea îe și Dezvoltare Personală Sfân-tul Stelian, al Parohiei OrtodoxeChesin^, a realizat o paralelă între self-ie-ul de astăzi și strămoșul său, auto-portretulNe -am întors în timp și am aflatcine își permitea un portret pe vremeacând nu exista fotografia și cine realizaportrete și autoportrete. Am aflat undeputem vedea portrete ale oamenilorcelebri și autoportrete ale marilor pic-tori.Am vorbit despre ce surprinde unportret/autoportret, despre cum neîncadrăm în pagină și ce repereurmărim. Apoi, folosind tehnica artis-tică preferată (desen, pictură sau colaj),am încercat să realizăm o lucrare care săne semene cât mai mult și să ne reprez-inte.Exerci^iul de creativitate făcut cucei mici nu și-a propus ca finalitateob^inerea unor lucrări care să reprez-inte fidel autorul, ci s-a dorit o incursi-une, în joacă, spre propriul sine, o conș-tientizare a individualită^ii fiecăruiadintre noi și a faptului că frumuse^eavine din interior, emo^iile transpuse pehârtie putând da indicii privitoruluidespre personajul reprezentat. Fără con-strângeri, încadrându-se în propriulnivel de dezvoltare, copiii s-au exprimatcreativ și s-au descris inspirat,Concluzia atelierului a fost dată deexpozi^ia de la final, căci privindlucrările de o mare diversitate,în^elegem că suntem unici, minunatescântei ale Divinită^ii. (Dir. Prof. Arde-lean Ramona)
TinereCe în Ortodoxie, 

în Tabăra de la Căsoaia„- Mamă, pot sa le spun acolo (laViena) că sunt român?, întreba deodatăJurjac (George Enescu)– Sigur, de ce să nu le spui?– Mă gândeam… să nu creadăcă… mă laud!”, a fost întâmplarea carea răsunat astăzi, la 140 de ani de lanașterea lui George Enescu, în fa^a apeste 180 de copii afla^i în Tabăra”Tinere^e în Ortodoxie” organizată deAsocia^ia Filantropia a ArhiepiscopieiAradului, în colaborare cu ConsiliulJude^ean Arad.Vorbim chiar despre momentul deîntâlnire al celor două grupe care au datvia^ă celor două etape ale primei edi^iia Taberei de vară pentru copii de laCăsoaia. Unii se pregăteau să plece, iaral^ii să preia ștafeta bucuriei, distrac^ieiși voii bune așezate sub cupola Orto-doxiei.Moment numai bun pentru a vedeaTinere^ea în Ortodoxie în toată fru-muse^ea ei! Oaspe^i și totodată martorila predarea / primirea ștafetei bucuriei în

Ortodoxie între cei 186 de copii au fostPreasfin^itul Părinte Emilian Crișanul,Părintele Tiberiu Ardelean și Președ-intele Consiliului Jude^ean Arad, dom-nul Iustin Cionca. Tabloul de ansamblu, o realăbucurie: o mare de copii, căsu^e, brazi,mult verde, multă veselie, dezinvoltură,relaxare și mult albastru. Albastrul ceru-lui coborât în zecile de tricouri însu-fle^ite de purtătorii lor. Desigur, n-amputea să nu men îonăm voioșii voluntariși surprinzătorii Preo^i cu ecusoane degât pe care cu greu îi puteai urmări înmisiunea lor de organizare și așezarede zâmbete în sufletele copiilor încred-in^a^i spre grijă de părin^ii lor.„Este pentru prima dată când fetiKanoastră este plecată de lângă noi pen-tru atât de mult timp. Atât ea cât și noiam avut emoKii, însă după ce am lăsat-o acolo am fost pe deplin liniștiKi.”, ne-a mărturisit una dintre mămici.Iar ”vinovaKi” pentru liniștea părin -îlor că în cele trei zile de tabără copiii vorfi bine sunt, poate, cei mai ”cool” orga-nizatori (așa avea să exclame unul dintrecopii când l-am întrebat cum au fost pre-o îi organizatori) pe care copiii îi puteauavea în preajmă: Pr.Valentin Săvușcă, Pr.Florin Avram, Pr. Radu Sas, Pr. GabrielStreulea, Pr. Sergiu Sandu, președinteleAsocia îei Fiantropia, și Pr. Diacon Bog-dan Noghiu. Iar în timpul petrecut laCăsoaia i-am văzut alergând, vorbind,zâmbind, organizând, și i-am văzut Pre-o î, părin î și prieteni ai copiilor în acelașitimp.În cele trei zile petrecute de primagrupă de copii, activită île au fost bogateși diversificate.„Fiecare zi începe cu rugăciunilede dimineaKă pe care le citesc, prinrotaKie , copiii. Mai apoi, continuăm cuexerciKii de înviorare și micul dejun.După aceea, avem fel și fel de activităKi:de cunoaștere, de creaKie, de improviza-Kie și competiKii sportive. Am avut și olecKie de educaKie rutieră, precum șiuna de prim ajutor. Ziua ne-am dat petiroliană, am parcurs tot felul de traseeprin pădure. Fain de tot! Spre seară, înjurul focului de tabără, distracKie și voiebună, karaoke și prezentare de scenete.Fiecare activitate se încheie cu un scurtcuvânt rostit de către preoKi, prin rotaKie,în care se prezintă principalele învăKă-turi desprinse. Și, bineînKeles, copiii autot timpul întrebări”, ne-a spus PărinteleSergiu Sandu, normal, cu zâmbetul pebuze.Un zâmbet erau to^i, și dacă a^icrezut cumva că preo îi știu doar să facăslujbe și să se roage, poate că ar fi tre-buit să îi vede^i în mijlocul copiilor, laCăsoaia, iar pe Ierarhul arădean, șutândla poartă! Și, da, afla^i că mul^i dintrecopii au cerut autografe de la preo^i petricouri.„Sunt aici pentru că Biserica văiubește, așa după cum aKi văzut din activ-ităKile desfășurate împreună cu părinKiislujitori. Să știti că Dumnezeu vă iubește,prin oameni, prin părinKii voștri, prinpărinKii slujitori și prin prin educatori.Faptul că vă aflaKi în această tabărăînseamnă că v-aKi desprins fizic defamiliile voastre, de părinKii voștri, și v-aKi conectat și mai mult între voi, frumoși,cuminKi, educaKi, jucându-vă împreunăpentru a vă bucura și mai mult de viaKă.SimKiKi-vă aici, la Căsoaia, ca în Grădi-na Maicii Domnului, unde ArhiepiscopiaAradului, împreună cu ConsiliulJudeKean Arad, prin voluntari, prin pre-oKi și toKi cei care s-au ocupat de orga-nizarea acestei tabere, vă doresc doarbinele. Vă felicit că aKi ales să veniKi înaceastă tabără și sper să veniKi și la anul.JucaKi-vă, bucuraKi-vă de viaKă și să ÎlaveKi mereu în mijlocul vostru pe HristosDumnezeu, care iubește și copiii, și tiner-ii, și maturii. TinereKe în Ortodoxieînseamnă că Biserica vă iubește. Să fiKisănătoși!”, a spus Preasfin îtul PărinteEmilian Crișanul.Continuare în pagina 8
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Duminică, 01 august – A săvârșitslujba de sfin^ire a clopotului din cimi-tirul satului, precum și  sfin^irea monu-mentului eroilor din localitate, apoiSfânta și Dumnezeiasca Liturghie înParohia Ortodoxă Română Prunișor,Protopopiatul Sebiș, predica având catitlu „Lucrarea harului dumnezeiesc”(cf. Rom.12, Mt. 9).Vineri, 06 august – A săvârşitSfinta Liturghie, la MănăstiriiHodoş-Bodrog, predica având titlul,,Tâlcul minunii praznicului”(cf. IIPetru 1, Mt.17). În cadrul slujbei, ahirotonit întru diacon pe absolventulde teologie Tiberiu Brad, acestaurmând a fi hirotonit preot pe seamaParohiei ]ela, Protopopiatul Lipova.După săvârşirea Sfintei Liturghii,Chiriarhul arădean a oficiat o slujbăde pomenire pentru vrednicul deamintire episcop al Aradului, Visa-rion Aştileanu, la 37 de ani de la tre-cerea la cele veşnice, în anul 1984,tocmai la acest mare praznic.Duminică, 08 august –A săvârșitSfânta Liturghie la biserica „SfinKiiArhangheli Mihail și Gavriil” dinincinta Penitenciarului din Arad, pre-dica fiind pusă sub titlul ,,Milostivireși miluire” (cf. Rom. 15; Mt. 9). Joi, 12 august - A participat laslujba Vecerniei cu Litie cu ocaziaprăznuirii aducerii moaștelor Sf.Maxim, ocrotitorul ParaclisuluiFacultă^ii de Teologie Ortodoxă
„Ilarion V. Felea” din Arad, rostindun cuvânt de învă^ătură. Vineri, 13 august – A săvârșitSfânta Liturghie de hram la Paracli-

sul Facultă^ii de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad, rostindun cuvânt de învă^ătură despre via^ași teologia Sfântului Maxim Mărtu-risitorul.Sâmbătă, 14 august – A săvâ-rșit slujba Vecerniei cu Litie laMănăstirea Arad-Gai din Arad, ros-tind un cuvânt de învă^ătură despre„Icoana Maicii Domnului”.Duminică, 15 august – A slujitSfânta Liturghie la MănăstireaHodoş-Bodrog, predicând despre,,Masă a Pâinii VieKii”, (cf. I Cor. 1;Filip. 2; Matei 14; Lc. 10-11). Încadrul slujbei, diaconul Tiberiu Brada fost hirotonit preot pe seama Paro-hiei ]ela, Protopopiatul Lipova. Îndupă amiaza zilei, Chiriarhularădean, a săvârșit slujba Vecerniei șia binecuvântat noul Centru de tineret,,Bucurie în Ortodoxie” al ParohieiFiriteaz. Cuvântul de învă^ătură, afost pus sub titlul ,,Chip al jertfi-rii”. Tot în această zi, a vizitat bise-ricile din Parohiile Cruceni și Fiscut,care desfășoară lucrări de renovare.Miercuri, 18 august - Aparticipat la lucrările Conferin^eina^ionale „Istoria unei primării.Primăria orașului Arad, între tre-cut și viitor”,  în sala Ferdinand aPrimăriei municipiului Arad, eveni-ment cultural organizat de Institu-^iile de cultură ale urbei, în cadrul„Zilelor Aradului”. Chiriarhul

arădean a rostit un cuvânt de bine-cuvântare pentru acest eveniment,evocând bunele raporturi de cola-borare între Arhiepiscopia Araduluiși institu^iile locale, atât în planadministrativ, cât și cultural.Vineri, 20 august - A participatla Ședin^a festivă a ConsiliuluiLocal Municipal Arad, la Sala Pala-tului Cultural.Duminică, 22 august – A slujitSfânta Liturghie la Parohia Arad-Grădiște I, predica fiind pusă subtitlul ,,Marea VieKii”, (cf. Matei 14).În după-amiaza zilei a participat laAdunarea Oastei Domnului care aavut loc în curtea bisericii ParohiaArad-Grădiște I.Sâmbătă, 28 august – A săvâ-rșit slujba de sfin^ire a icoanelor dinmozaic din pridvorul bisericii cuhramul „Nașterea Sfântului IoanBotezătorul” de la Parohia Arad-Bujac, apoi Sfânta Liturghie arhie-rească în cadrul căreia a hirotonitpe arhidiaconul Mircea Proteasaîntru preot pe seama Parohiei Arad-Bujac, Protopopiatul Arad. Noulhirotonit întru preot a fost hirotesitla finalul slujbei întru duhovnic șiiconom stavrofor.Duminică, 29 august – A parti-cipat la Sfânta Liturghie în Catedra-la arhiepiscopală din Arad.Pr. Dr. Vasile Cucu Secretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinIitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, August 2021

Urmare din pagina 7„Vă mulKumesc că ne-aKi făcutonoarea să fiKi în această tabără și sperca această poveste să se repete în fiecarean. Noi o să ne străduim să vă oferimmai multe posibilităKi pentru a vă simKibine aici. Așteptăm din partea voastrăpropuneri: ce am putea să mai facemaici pentru ca toKi să ne simKim și maibine decât în acest an, la Căsoaia. SătransmiteKi părinKilor că avem aici unloc frumos, că vă așteptăm tot timpul.MulKumesc Bisericii Ortodoxe pentruimplicarea pe care o aveKi în acest dome-niu și să vă asigur de parteneriatul din-tre instituKiile noastre, pentru că și noi nedorin ca acești copii să crească aproapede Biserică, chiar în Biserică, și să înveKecum trebuie să ne comportăm ca și creș-tini.”, a spus Președintele ConsiliuluiJude^ean Arad, domnul Iustin Cionca.Gânduri ale copiilor din primagrupă a taberei de vară de la Căsoaia,așezate la Panoul Bucuriei„Mi-au plăcut căsuKele, preoKii erauactivi, vreau să stau un an!” (Maia)„Pentru mine această tabără a fosto experienKă unică”„Părintele Gabriel Streulea este unom bun și cântă foarte frumos”„Mie mi-a plăcut focul de tabără șijocurile și rugăciunile”„Cel mai mult mi-a plăcut întabără că mi-am făcut prieteni noi”„Mie mi-a plăcut în tabărădeoarece mi-am făcut prietene noi. Darcele mai deranjante au fost fetele de laetaj (săreau)”„A fost o tabără minunată, undeam întâlnit persoane de nota 10”„În această tabără toKi sunt tare detreabă și sunt niște activităKi foarte fru-moase”

Și cum întotdeauna este cineva carepunctul pe ”i”, unul dintre copii a lăsatscris că i-a plăcut că au făcut multeactivită^i și că „am mâncat bun”.Acestea fiind zise, notate și învă^ate,s-a declarat închisă prima parte ataberei, începând ca de astăzi cea de adoua grupă să ia startul în aventura dela Căsoaia.Să ne tot fie ”TINERE]E ÎN ORTO- DOXIE”! (sursa: glasulcetatii.ro)
Spectacol de păpuși interactiv
,,Cufărul magic”, în Parohia

Sânnicolau MicVineri, 20 August, de la orele 19:00,frumoasa curte, a bisericii “Sfântul MareMucenic Gherghe” din Parohia Arad-Sânnicolau mic, a găzduit spectacolul depăpuși interactiv “Cufărul Magic”, fău-rit cu atât drag de către artiștii păpușariSorin și Nuti Doroban^u.O mică descriere a spectacolului:Cufărul este magic. Prinde aripi cuajutorul copiilor și plutește din povesteîn poveste ,din oraș în oraș, încărcat cupersonaje hazlii și frumoase.Șugubă^ul crocodil Dorinel îl cautăpe că^elul Zdrean^a printre copii, Dorinfratele lui îl urmează făcându-șiprezentarea pe ritmuri de muzică.Totul este plin de magie , acestlucru fiind posibil doar cu ajutorulcopiilor.Echilibrul universului dincufarul magic se rastoarna putincand apare vrajitoarea Luna Nouadar cu putina iubire pentru frumosadusă de Nina balerina totul revine lanormal.Cufărul nu rămâne niciodata în ace-laşi loc pentru ca mereu apare piratulSăgeată, ia cufarul fermecat şi-l ducemereu altor si altor copii. Şi totul seintampla doar cu putina magie…(Denis Rus)

Piesa de teatru ,,Jack și vrejul
de fasole”, în Parohia Arad-

Grădiște IIVineri 20 iulie 2021, între orele18.00-20.00, pe platoul din fa^a bisericiiParohiei Arad-Grădiște II, a avut activ-itatea culturală dedicată copiilor afla î învacan^ă din parohie și nu numai. Activ-itatea a început cu jocuri interactive,urmată de piesa de teatru „Jack și vre-jul de fasole” sus^inută de Trupa deteatru „Piticot” din Arad, prezen^i fiindcirca 50 de copii care s-au bucurat înprezen^a părin îlor și celor care au orga-nizat acest eveniment. Spectacolul afost realizat în cadrul Proiectului „Grăd-ină cu artă”, finan^at de Centrul Munic-ipal de Cultură Arad cu sprijinul Paro-hiei Arad-Grădiște II. Mul^umim celorimplica^i Primăriei Municipiului Arad,Centrului Municipal de Cultură Arad,Trupei de teatru „Piticot” și ParohieiArad-Grădiște II. (Pr. Vasile Cucu)
Baza sportivă Bujac a găzduit
o competiCie sportivă pentru

micii fotbaliștiBaza sportivă Bujac a fost, astăzi,plină de micuţii fotbalişti de la maimulte cluburi sportive din oraş: UTA,Bujac, Viitorul şi Sporting. Competiţiaa avut loc în cadrul evenimentelor ded-icate Zilelor Aradului. Astfel, sub coor-donarea lui Sorin Botiş s-a desfăşuratCompetiţa Sportivă pentru Copii ClubSportiv „Olimpia” Bujac – 75 de ani deactivitate.Fie că au fost câştigători, fie că nu,toţi copiii au fost apaudaţi şi medaliaţi.Cele două echipe participante aleClubului UTA s-au impus la toatemeciurile prin victorie. La eveniment aparticipat şi preotul paroh Vasile Pop.„Parohia Arad – Bujac prin centrulCultural Pastoral Sfântul Ierarh Nicolae

se implică şi se dedică activităţilorsportive cu copiii din parohie în moddeosebit, dar şi din Arad în general.Căutăm ca să împletim mişcarea şisportul cu activităţile spirituale pe carele desfăşurăm cu copiii. Sorin Botiş estefiul parohiei noastre şi avem bucuriaca de câţiva ani să colaborăm pentruca pe terenul de sport proprietatea Paro-hiei Ortodoxe Române Arad-Bujac săse desfăşoare nu numai antrenamente cişi activităţi competitive, cum a fost ceade astăzi. Îi felicitm pe cei care care aucâştigat competiţia, dar în general petoţi cei care participă”, a declarat preo-tul Vasile Pop.
Instalare de preot 
în Parohia BelaDuminică, 29 August 2021, zi încare biserica prăznuiește Tăierea capu-lui Sf. Ioan Botezătorul, a fost instalatnoul preot paroh al Parohiei ]ela, cufilia Bacăul de Mijloc, Pc. PărinteTiberiu Brad. În fruntea soborului de 9preo^i s-a aflat Pc. Părinte MerceaNelu, protopopul Lipovei.După încheierea slujbei vecerniei,Părintele Protopop a rostit cuvântul deînvă^ătură și a dat citire Deciziei Chiri-arhului de numire a preotului paroh.Părintele Protopop a oferit nouluipreot Brad Tiberiu, Sfânta Evanghelie,crucea și cheile bisericii, cerându-i aces-tuia ca ușile Sf. Biserici să nu fie închiseniciodată pentru credincioșii din parohie.Un emo^ionant cuvânt a fost rostitde părintele Blidariu Aurel, fost preotparoh timp de 31 de ani în această paro-hie. Acesta le-a solicitat enoriașilor să-l sprijine în continuare pe noul preot,pentru a continua frumoasele activită^idesfășurate în cadrul bisericii.Bisericile din ]ela și Bacăul deMijloc datorită strădaniilor părintelui

Blidariu, au pictura restaurată recent șipardoselile sunt din marmură.A fost invitat să rostească câtevacuvinte și primarul comunei Bata, d-nul Ion Micurescu, care a precizat că vasprijini în măsura posibilită^ilor biseri-cile din comună.La final a luat cuvântul și Pc.Părinte Brad Tiberiu. Vizibil emo îo nat,acesta a adus cuvânt de mul̂ umire Înalt-preasfin^itului Părinte Timotei pentruhirotonire și numire ca preot paroh.Părintele a adus cuvinte de mul̂ umire laadresa cadrelor didactice ale Facultă^iide Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, Părintelui Protopop,preo^ilor slujitori prezen^i, d-neipreotese, familiei și rudelor care l-ausus^inut și au fost alături de el pe totparcursul noului drum ales. Părintele i-a asigurat pe numeroșii enoriași prezen îla slujba de instalare, de tot sprijinulsău ca preot în această parohie. PărinteleTiberiu Brad a mărturisit că își doreștemen^inerea bunelor rela^ii care au exi-stat între aceștia și Biserică, cum au fostmai bine de 3 decenii în vremea părin-telui Blidariu Aurel.La final to î cei prezen î au fost invi-ta^i la o agapă dată în cinstea instalăriipărintelui Tiberiu Brad.CERCURI MISIONAREÎn luna August au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele paro-hii arădene:- Protopopiatul Arad: Sântana;Vărșand- Protopopiatul Ineu: Tăgădău- Protopopiatul Lipova: - Protopopiatul Sebiş: Crocna; Pru-nișor;(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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