
Fondat 1877
Nr. 2

Februarie 2022
Anul CIII 

(103)
SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Dat fiind faptul că actualul an calen-daristic, 2022, proclamat oficial în Bise-rica Ortodoxă Română ca „Anul oma-gial al rugăciunii în viaPa Bisericii și acreștinului și Anul comemorativ al Sfi-nPilor isihaști Simeon Noul Teolog, Gri-gorie Palama și Paisie de la NeamZ“, neoferă, printre altele, și posibilitatea de ane apropia cu evlavie, făcând pomeni-rea, la 300 de ani de la trecerea la celeveșnice în ÎmpărăZia lui Dumnezeu, aSfântului Paisie Velicikovski… Darpentru a aprofunda sensul spiritualităZiidezvoltată de el pe pământul românescși transmisă Răsăritului creștin, consi-derăm potrivit să facem cunoștinZă cucel ce i-a fost dascăl și părinte duhov-nicesc, adică cu Sfântul Vasile de laPoiana Mărului. Înainte însă socotim necesar săfacem o prezentare de ansamblu princare să evidenZiem înZelesul spiritual alisihasmului în desfășurarea sa istorică,precum și viaZa isihastă pe care a găsit-o pe pământul românesc starePul Vasi-le venit aici din Ucraina.Ca urmare, vom deschide prezen-tarea de faZă cu câteva succinte preli-minarii referitoare la rugăciune catemei al spiritualităPii isihaste; urmatăde o scurtă privire istorică a isihasmu-lui, și continuată cu o trecere în revistăa viePii isihaste din Principatele Româ-ne, pe care a animat-o starePul Vasile, acontinuat-o, a aprofundat-o și a trans-mis-o ucenicul său, Paisie de la NeamP,statornicită apoi cu valenZe proprii înspiritualitatea cernicană și cea rusească.I. Rugăciunea ca temei al spiritua-lităPii isihasteÎn general vorbind, isihasmul este omișcare de renaștere spirituală, teologi-că și culturală de origine monastică,specifică învăZăturii ortodoxe din Răsa-ritul creștin.Numele lui derivă de la „isihia“,care înseamnă tăcere, liniște și concen-trare interioară, fiind realizat în viaZaduhovnicească pe temeiul filocalieiînsufleZită de Rugăciunea lui Iisus, careconstă în cuvintele: „Doamne, IisuseHristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie-ște-mă pe mine păcătosul“, rostită con-tinuu, fără întrerupere.După cum vedem, adâncul spiri-tual al rugăciunii rezidă în invocareanumelui lui Iisus faZă de care „tot ge-nunchiul să se plece, al celor cerești, alcelor pământești și al celor dedesubt“

(Filipeni 2, 10), spre a descoperi „împă-răPia lui Dumnezeu dinăuntrul nostru“(Luca 17, 21), care este „pace, drepta-te și bucurie în Duhul Sfânt“ (Romani14, 17). Iar ceea ce face vie și activăÎmpărăZia lui Dumnezeu aflată în sufle-tul nostru este rugăciunea, încât îndem-nul Sfântului Apostol Pavel de a ne„ruga neîncetat“ (I Tesaloniceni 5, 17)va fi imortalizat pe frontispiciul Filoca-liei, ca temei și ferment al spirituălitaZiipromovată cu multă râvnă și har decătre părinZii isihaști, iubitori ai frumu-seZilor duhovnicești.DevoZiunea faZă de numele lui Iisusca Domn și Mântuitor exprimată prinrugăciune s-a afirmat încă din perioadaapostolică prin mărturisirea că „toPi ceice vor chema numele Domnului se vormântui“ (Ioil 3, 5; Fapte 9, 14. 21;Romani 10, 12-13; I Corinteni 1, 2);Ea s-a transmis de-a lungul vremii cu untriplu mesaj: de invocare, de procla-mare și de mărturisire. Prin invocare Îicerem Mântuitorului ajutorul, iar prinproclamare și mărturisire îi aducempreamărirea ce I se cuvine ca Fiu al luiDumnezeu.Cultivându-se sub mai multe formede pietate creștină, devoZiunea faZă denumele lui Iisus s-a afirmat în ortodoxieca formula de aur a rugăciunii isihaste,promovată pe fondul unui dinamismde cea mai profundă spiritualitate cre-ștină.În concret, practicarea Rugăciuniilui Iisus pretinde strădania de a ajungela curăPia minPii și a inimii, păstrândconștiinPa în stare de priveghere, adicătot timpul trează, spre a respinge gân-durile dăunatoare viePii spirituale. Iarprin neîntrerupta pomenire a numeluilui Iisus, avându-L pe Dumnezeu per-

manent în minte și în simZire, se stabi-lizează atenPia la tine însuPi, cunoscutăsub numele de „trezvie“. Astfel, trezviadevine o virtute ce-și are începutul înpocainPă (metánoia=schimbareaminZii), care împreună cu înfrânarea șicelelalte practici ascetice, conduce laapatheia (despătimire), iar Rugăciunealui Iisus devine o metodă de respinge-re a gândurilor pătimașe. Astfel, princurăZia minZii și a inimii, Rugăciunea luiIisus conduce la vederea și unirea cuDumnezeu prin harul divin, motiv pen-tru care i se mai spune și „RugăciuneaminPii“ și „Rugăciunea inimii“. VizândcontemplaZia pură, mai poate fi numităși „Rugăciunea pură“. Apoi, prin faptulcă această rugăciune se săvârșeste fărăîntrerupere, i se mai spune și „Rugă-ciunea neîncetată“.Pe de altă parte, pentru a împliniidealul isihiei, Rugăciunea lui Iisus sedesfășoară în tăcere și liniăte, într-uncontext duhovnicesc menit să promo-veze „mila, iertarea, lăsarea în voia luiDumnezeu, cântecul, bucuria inimii,viaPa în sânul naturii“, determinândlibertatea spirituală, dreapta socotealăca simZ al măsurii, al armoniei și al echi-librului sufletesc.II. Scurtă privire asupra istorieiisihasmuluiPrivind istoricul isihasmului, des-chizător de drum este avva Arsenie,care părăsind palatul imperial, ajungeanahoret, încât prima fază a isihasmu-lui o reprezintă părinPii deșertului, a-vând ca sursă de inspiraZie textele filo-calice.Cea de a doua fază a isihasmului vafi promovată în secolele VI – VII decătre părinPii sinaici, având ca repre-zentant, în special, pe Sfântul Ioan Scă-

rarul (†649), care în lucrarea sa,„Scara“, se referă la devoZiunea faZă denumele lui Iisus, propunând rugăciu-nea monologică.Cea de a treia fază a isihasmului odatorăm personalităZii Sfântului SimeonNoul Teolog (†1022), care va promovarugăciunea inimii în contextul ilumină-rii Duhului Sfânt, generând posibilitateaoricărui credincios de a experimentaprin iubire, liniștea cerească adusă însuflet de harul divin.Dacă întemeietorul isihasmului esteSfântul Ioan Scărarul, ca mișcaremonahală, spiritualitatea isihastă s-aorganizat la Athos în secolele XII – XIV,având ca temei duhovnicesc FilocaliaînsufleZită de Rugăciunea lui Iisus.A patra fază se va dezvolta în seco-lul al XIV-lea, când Sfântul Grigorie(1255–1346) coborând din MunteleSinai se va orienta cu ucenicii săi sprea cuceri Athosul, încât acesta va devenicentrul spiritual al isihasmului, având labază practicarea Rugăciunii lui Iisus încontextul unei anume tehnici psiho-somatice, răspândindu-se în mănăstiri-le grecești, balcanice, rusești și româ-nești. Un mare susZinător al isihasmuluia fost monahul atonit Sfântul GrigorePalama (†1359), devenit episcopulTesalonicului. El a integrat Rugă-ciunea lui Iisus în sinteza sa teologicăcu privire la posibilitatea îndumnezei-rii firii prin harul necreat al SfinteiTreimi. În acest timp, neadmiZând căharul este energie necreată, și nepu-tând înZelege posibilitatea îndumneze-irii prin har, Varlaam din Calabria seridică cu multă dârzenie împotriva isi-hasmului, promovând dispute teolo-gice și creând mai departe controver-sa dintre spiritualitatea răsăriteanăisihastă și cea apuseană.Cea de a cincea etapă a isihasmuluise va forma în secolul al XVIII-lea,identificându-se cu mișcarea filocalică,ce va avea ca obiectiv cultivarea prin isi-hasm a frumuseZilor duhovnicești, încâtFilocalia s-a răspândit în Zările ortodo-xe, fiind tradusă și în multe Zări dinOccidentul Europei.Astfel, prin învăZătura lui GrigorieSinaitul și Grigorie Palama, promova-tă în secolul al XVIII-lea, isihasmul vareînnoi tradiZia spirituală a secolelorXIII și XIV, constituind un momentistoric de stabilitate, cunoscut subnumele de neoisihasm. 

În același timp, s-a considerat căneoisihasmul indică spiritualitatea seco-lului la XVIII-lea afirmată prin Vasile dela Poiana Mărului, Paisie Velicikovski,Macarie al Corintului și NicodimAghioritul.III. Aspecte ale viePii isihaștilor dinPrincipatele RomâneDatorită vicisitudinilor istorice, tra-diZia spirituală din majoritatea Zărilor orto-doxe străbate o perioadă de criză, deuscăciune și pustiire sufletească, mai alesprin absenZa marilor duhovnici, dascăli airugăciunii. În schimb, mănăstirile dincele două Principate Române trăiesc operioadă de reînnoire filocalică însufleZităde Rugăciunea lui Iisus, mai ales prinmarii starePi și sfinZi Vasile de la PoianaMărului și Paisie de la NeamP.Ambii de origine ucraineană pără-sesc ortodoxia rusă pravoslavnică, fiin-dcă în această perioadă ea se orientaspre catolicismul Școlii de la Kiev, și apoliticii uniate promovată de poloneziidin Ucraina; manifestând apoi, în tim-pul lui Petru cel Mare, o tendinZă pro-testantă susZinută politic de Teofan Pro-copovici. Se crede că la recomandarealui Dimitrie Cantemir (1673 – 1723),susZinător al spiritualităZii ortodoxe, Va-sile s-a îndreptat spre Moldova, fiindcăortodoxia românească orientată patris-tic, promova și dezvolta constant, înmănăstiri și în schituri, încă din secolulal XIV-lea, tradiZia monahală bizantină,spiritualitatea filocalică și isihasmulînsufleZit de Rugăciunea lui Iisus. Înacelași timp, Principatele Româneaveau destulă independenZă faZă de oto-mani, putând menZine o neîntreruptălegătură cu Muntele Athos, iar domni-torii de aici erau evlavioși, plini de râv-nă în susZinerea tradiZiilor bisericești șispirituale statornicite pe aceste melea-guri încă din secolul al IV-lea.Datorită neîntreruptei legături cuMuntele Athos, pe pământul românescs-a format o rodnică activitate sihăs-trească, adică isihastă, încât DimitrieCantemir putea constata că „munZii suntplini de călugări și pustnici care își jert-fesc acolo traiul în liniștea și singurata-tea lui Dumnezeu“.În general, sihăstriile românești auapărut pe lângă mănăstiri; chiliile siha-ștrilor fiind săpate în stâncă sau înpământ. Preot Prof. Univ. Dr. Sorin CosmaContinuare în pagina 3

Sfântul Vasile de la Poiana Mărului – animatorul isihasmului pe pământul românesc

În cele ce urmează vom încerca pecât posibil să ne aplecăm asupra a ceeace înseamnă „nevoia duhovnicească”pentru omul contemporan. Cunoaștemcu siguranZă fiecare dintre noi stareasocietăZii în care trăim, cunoaștem cusiguranZă aplecarea lumii contempora-ne spre păcat despre care profesorulNicolae Mladin afirmă: „Într-un veac încare zările trăirii se-ngustează și uitareacerului devine normă de viaZă – e firescsă ne așteptăm la preeminenZa interese-lor social-economice”1
Cuvântul renumitului profesor estegrăitor pentru curenta expunere deoa-rece, societatea de astăzi ne conduce

tot mai mult spre uitarea cerului careîntr-un final va deveni „normă deviaZă”2
Atunci când orizontul existenZei epur terestru, afirmă părintele NicolaeMladin „Nimeni nu se poate aștepta laaltceva decât să izbucnească răvășireapatimilor legate de nevoile materiale”3
Întrebarea ce ni se pune înainteatunci când facem referire la societateasecularizată a zilelor noastre este tocmaidacă nevoile duhovnicești mai au vreorelevanZă pentru omul contemporan?În lucrarea curentă vom încerca săexpunem însemnătatea câtorva aspec-te ce Zin de nevoile duhovnicești ale

omului contemporan, vom încerca săaducem în avanscenă atât părerea Sfi-nZilor PărinZi care au creionat cu atâtă
măiestrie imporanZa și valenZele acestornevoi, dar în același timp ne dorim caprezenta lucrare să fie ancorată în con-

temporaneitate, astfel că ne vom folosiși de lucrările părinZilor contemporanipentru a întregi tabloul și pentru a creao simbioză între cele două perspective– cea patristică, respectiv cea modernă. După cum ne arată părintele Nico-lae Mladin, socialul și economicul –coordonate pământești ale trăirii umane– au fost totdeauna ferment de frămân-tări și tulburări în lume4, astăzi, maimult ca oricând, acestea par a dominaintegral și exclusiv societatea prin inter-mediul politicului. Masterand Manolea Șerban SebastianContinuare în pagina 2

RelevanHa nevoilor duhovnicești pentru omul contemporan
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Observăm cu ușurinZă faptul că

lumea contemporană, lume care se
află prinsă în goana această imensă
după plăcere, tinde tot mai mult să
valorifice sensul existenZei într-o
perspectivă extrem de limitată și ade-
seori cu un caracter neuman.5

Considerăm că este necesar ca
înainte de a ne apleca asupra expu-
nerii acestor nevoi duhovnicești ale
omului, să ne oprim pentru un
moment asupra vieZii oamenilor. La
o simplă privire asupra acestui
aspect putem observa cu ușurinZă că
motivele care-l mișcă pe omul con-
temporan spre acZiune sunt extrem
de mărginite, din interiorul acestora
lipsește dorinZa de transfigurare, lip-
sește fiorul creat de experierea altor
zări. Din straturile adânci ale acestei
societăZi se aude plânsul nedreptăZii,
vuietul revărsării și dorirea mări-
rii6Plecând de la această realitate
putem să ne adresăm o întrebare per-
tinentă la care sperăm să oferim și un
răspuns teologic și pastoral care să
aibă la baza învăZătura Bisericii așa
cum o regăsim în scrierile cu carac-
ter teologic. 

Întrebarea pe care o adresăm încă
de la începutul expunerii curente pri-
vește valoarea sau relevanZa nevoilor
duhovnicești pentru omul contem-
poran. Ce valoare mai are nevoia
duhovnicească, iar prin nevoia
duhovnicească a omului înZelegem
atât nevoia de rugăciune, nevoia de
a posti sau de a face un minim efort
ascetic, nevoia de a rămâne în per-
manentă comuniune cu Hristos prin
Sfintele Taine și prin acestea cu
întreaga comunitate euharistică. Ce
valoare mai au aceste nevoi în faZa
idealului lumii contemporane, care
nu năzuiește mai mult decât să
împartă bogăZiile pământului tuturor
mâinilor hrăpăreZe, tuturor gurilor
flămânde?7

Părintele Nicolae Mladin adre-
sează la rândul său o întrebare în leg-
ătură cu acest subiect: „Nu aparea
ea (nevoia duhovnicească8) ca un
anacronsim al altor vremi, rătăcit în
mijlocul unei societăZi realiste, care
nu vânează himere ci bunăstare
materială?”9

Nevoia duhovnicească a omului
se regăsește astăzi ascunsă în „sugru-
matele nostalgii ale sufletului”10,
locuri pe care nimeni nu le mai
întreabă ce rost ar mai fi avut în acest
veac.

Prima nevoie duhovnicească des-
pre care consider că este necesar să
vorbim și poate că este una dintre
cele mai esenZiale și vitale dintre
toate nevoile duhovnicești ale omu-
lui, încă din momentul creaZiei până
în ziua de astăzi, este fără doar și
poate rugăciunea. Plecând de la un
cuvânt al Sfântului Ioan scărarul
vom încerca să conturăm care este
importanZa acestei nevoi și în ace-
lași timp vom evidenZia aspectele ce
Zin de o pastoraZie cât mai roditoare.
Rugăciunea11 sau cum o mai nume-
ște Sfântul Ioan Scărarul „sfântă
mamă a virtuZilor”, „în însăși fiinZa
ei, este o convorbire și o unire sfântă
a omului cu Dumnezeu, iar prin
puterea ei, este susZinătoarea și con-
servatoarea lumii, împăcare a omu-
lui cu Dumnezeu, mamă și totodată
fiică a lacrimilor, mijlocitoare a ier-
tării păcatelor, punte ce ne poartă
peste torentul ispitelor, stavilă împo-
triva amărăciunilor, nimicitoare a
nevăzuZilor dușmani, îndeletnicire a
sfinZilor îngeri, hrană a tuturor netru-
peștilor fiinZe, bucurie viitoare, ocu-

paZie fără de sfârșit; ea este izvor a
sufletelor, luminătoare a inteligenZei,
secure care nimicește deznădejdea,
mărturie a nădejii, suprimare a tri-
steZii, bogăZie a monahilor, comoară
a anahoreZilor, îndulcire a mâniei,
oglindă a creștii duhovnicești, dez-
văluire a mijloacelor desăvârșirii,
arătare a stării duhovnicești în care
se află cineva, descoperitoare a
lucrurilor viitoare, semn al măririi
veșnice”12

Încă de la începutul cuvântului
său, Sfântul Ioan Scărarul ne oferă
un element cheie pentru înZelegerea
importanZei și sensului acestei nevoi
primordriale ale omului. Pentru
întreaga tradiZie ortodoxă, rugăciu-
nea este înainte de toate „o convor-
bire”13

Amintesc acest lucru și în același
timp mintea mea se îndreaptă către
lucrarea părintelui Sofronie Saharov
– Rugăciunea, experienPa viePii
veșnice de unde aflăm că într-adevăr
omul atunci când se roagă intră de
fapt într-un dialog de o natură spiri-
tuală cu Creatorul său „Rugăciune
nu este doar cultivarea a unei anume
stări spirituale, nici meditaZie asupra
unei idei abstracte, ori dizolvare ano-
nimă într-o energie cosmică sau într-
un absolut impersonal; rugăciunea
în înZelesul ei creștin este întâlnirea
personală și personalizatoare cu un
Absolut Personal, cu o FiinZă
Supremă și Veșnică desăvârșită,
revelată14 în Biserică ca Sfântă Trei-
me”15

Observăm cum în conștiinZa pări-
nZilor atât din vremurile mai înde-
părtate, cât și în conștiinZa părinZilor
contemporani cu noi, rugăciunea
este cu adevărat o întâlnire, rugăciu-
nea este o stare după care sufletul
omului este într-o permanentă cău-
tare. Tensiunea aceasta în care sufle-
tul omului se află este cauzată de
faptul că înainte de orice omul este
creat ca și persoană, după chipul des-
ăvârșit al Persoanei Absolute.
Această nevoie a omului de a se ruga
este defapt o nevoie ce poate fi core-
lată cu nevoia omului de a comuni-
ca, de a se exprima și de a-și
împărtăși sentimentele și trăirile inte-
rioare. Trăim într-o lume în care se
promovează din ce în ce mai mult
singurătatea și izolarea socială, con-
textul pandemic prin care trecem și-
a lăsat într-un mod abuziv amprenta
asupra a ceea ce înseamnă sau a
însemnat până nu de mult comuni-
carea inter-umană. În ziua de astăzi,
omul se auto-izolează și din păcate
auto-izolarea nu este întâlnită doar în
raport cu aproapele, ci mai mult de
atât, omul se rupe de comuniunea de
iubire veșnică faZă de Creator. Încă
din momentul căderii, omul conti-
nuă se se despartă de Veșnicul Crea-
tor, chiar dacă prin lucrarea icono-
mică împlinită de Logosul Întrupat
am primit posibilitatea reîntâlnirii cu

Tatăl, această posibilitate rămâne
deschisă doar celor ce o doresc, iar
rugăciunea poate fi una dintre moda-
lităZile de a intra pe cărarea acestei
reîntâlniri.

Într-un articol de-al său dedicat
rugăciunii, părintele Dumitru
Megheșan afirma: „Teologii răsări-
teni sunt în general de acord că
Dumnezeu și lumea spirituală nu se
pot cunoaște pe cale raZională, așa
cum se întâmplă cu lumea naturală.
Dumnezeu este necunoscut în fiinZa
Sa, iar ceea ce știm despre El, rea-
lizăm numai în măsura în care El ni
se descoperă, prin aceea că ne dă
harul Său în care experiem prezenZa
și lucrarea Sa. Faptul că Îl numim
cu unele atribute omenești, este încă
o dovadă că Dumnezeu rămâne inac-
cesibil în fiinZa Sa și numai prin
energiile Sale necreate ne devine
accesibil într-o formă oarecare.
Cumoașterea lui Dumnezeu este
posibilă numai printr-o vieZuire spi-
rituală ce implică din partea credin-
ciosului experierea Lui prin rug-
ăciune și asceză. Acest fapt
depășește cunoașterea din afară,
cunoaștere raZională”16

Din acest fragment citat putem
observa cu ușurinZă că pentru om
este aproape imposibil a-L cunoaște
pe Creatorul său într-o formă com-
pletă. Omul, mărginit în existenZa sa
vine înaintea Ziditorului și își varsă
întreaga fiinZă, atât cu doxologiile
personale, cât și cu suferinZele trăite,
în faZa Acestuia. Pentru tradiZia orto-
doxă rugăciunea și nevoia omului de
a se ruga este în consecinZă împlini-
rea omului, deși formele17 rugăciunii
sunt nenumărate18, totuși împlinirea
omului se poate realiza doar prin
comuniunea cu Cel care este Împlin-
rea a toate și Cel care oferă celorlal-
te persoane, ca parteneri liberi la dia-
logul de iubire veșnic. 

Dacă într-o primă fază am văzut
că rugăciunea poate fi înZeleasă ca
drept o convorbire, după cum afirmă
Sfântul Ioan Scărarul, acum vom
încerca să prezentăm această nevoie
duhovnicească a omului tuturor tim-
purilor, sub forma unei călătorii, așa
cum o vedem expusă într-un cuvânt
de-al său: „Se spune că rugăciunea e
o începere de călătorie. Mai întâi
însă trebuie să asculZi: ÎnvaPă să te
rogi, roagă-te cu interes, cu afecPiu-
ne, faptul acesta îPi deschide o lume
nouă, te întâlnești cu Dumnezeu, afli
calea spre viaPa duhovnicească”19

Adesea părintele Stăniloae afir-
ma că rugăciunea este cea mai pro-
prie și cea mai directă relaZie între
noi și Dumnezeu20

Într-un articol dedicat rugăciunii
și luminii Duhului Sfânt, părintele
Stăniloae sublinia modul în care rug-
ăciunea este necesară pentru fiecare
om, aceasta fiind una dintre nevoile
esenZiale ale omului și mai mult
decât atât, este cea care ne deschide

spre o comuniune personală cu
Dumnezeul Absolut: „Dumnezeu
comunică cu noi prin puterea care
ne susZine și care ne ajută să înaintăm
spre desăvârșire și spre existenZa
noastră eternă și fericită în El, adică
prin harul Lui natural și supranatural.
Noi comunicăm cu El prin rugăciu-
ne”21.

Observăm din acest cuvânt al
părintelui Stăniloae că rugăciunea
poate fi privită ca un drum, un drum
al desăvârșirii care are ca finalitate
existenZa noastră eternă, dar nu o
existenZă eternă și lipsită de sens în
afara comuniunii cu Domnul Iubi-
rii, ci o existenZă eternă și fericită în
Acesta, finalitatea fiind doar comu-
niunea cu Iubirea Absolută. În con-
tinuarea cuvântului său, părintele
Stăniloae ne arată că Dumnezeu este
cel care ne susZine și ne ajută să
înaintăm pe acest drum al desăvâ-
rșirii: „Dar dacă Cel ce ne suZine și
ne ajută să înaintăm în desăvârșire,
sau în El, este Dumnezeu, aceasta
înseamnă că Dumnezeu este prezent
în rugăciunea noastră. Rugăciunea,
fiind astfel răspunsul nostru la ceea
ce ne dă Dumnezeu, este luarea de
către noi la cunoștinZă a tot ce ne dă
Dumnezeu. Prin ea noi recunoaștem
că totul ne este venit și ne va veni de
la Dumnezeu. De aceeam ea este
mulZumire, laudă și cerere adresată
lui Dumnezeu.”22

ProvidenZial și covârșitor este
acest cuvânt al părintelui și marelui
teolog, prezenZa lui Dumnezeu în
rugăciune este unul dintre elemente-
le cheie pe care ar trebui să le con-
știentizeze omul contemporan,
atunci când Dumnezeu este invocat,
Acesta vine și este prezent. Putem
observa din aceasta că Dumnezeul
pe care noi îl avem este un Dumne-
zeu al iubirii și al comuniunii, comu-
niune experiată prin rugăciune. Rele-
vanZa rugăciunii pentru omul
contemporan se observă vădit din
afirmaZia părintelui Stăniloae. Omul
zilelor noastre nu mai este un om al
doxologiei, îl putem caracteriza ca
fiind o fiinZa mânată de dorinZa
egoistă de realizare, omul zilelor
noastre este poate un om care nu mai
are conștiinZa că tot ce se petrece în
jurul lui este în realitate darul lui
Dumnezeu. Prin rugăciune se reac-
tualizează în interiorul fiinZei umane
tocmai aceasta calitate naturală cu
care omul a fost înzestrat, de aceea
putem vorbi cu adevărat despre o
relevanZă a acestei nevoi spirituale
pentru omul contemporan. Despre
profunzimea acestei realităZi ne vor-
bește și părintele profesor Ion Buga
într-un articol dedicat chipurilor rug-
ăciunii în lumea Patericului: „Rug-
ăciunea, aparZinând adâncului nos-
tru celui mai intim, este poate actul
cel mai personal și specific al fiinZei
umane, scăpând definiZiilor obiecti-
ve care atunci când totuși există vor-
besc mai mult despre ceea ce nu este
decât ce este în sine rugăciunea”.23

Acest ultim fragment este cel
care încheie parcursul nostru în ceea
ce privește relevanZa rugăciunii ca și
nevoie duhovnicească a omului con-
temporan. Înainte de a păsi spre
următoarea treaptă a acestui urcuș,
accentuam încă o dată necesitatea
omului de a se apleca spre rugăciu-
ne și prin rugăciune spre o întâlnire
personală cu Dumnezeu cel Veșnic.

Poate părea ușor obsedantă ideea
întâlnirii personale cu Hristos Dom-
nul, însă la o simplă aplecare asupra
acestui fapt putem concluziona atât
de ușor că aceasta este poate Zinta

vieZuirii omului, aceasta este finali-
tatea existenZei și în același timp
dobândirea existenZei fericite și cu
adevărat pline de sens.
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Urmare din pagina 1Astfel este cunoscută chilia luiDaniil Sihastru deasupra unei văi dinapropierea mănăstirii Putna. La fel,lângă peștera Sfintei Teodora de la Sihlaa existat un schit construit în 1731. Dar,în majoritate, sihaștrii și-au construitchilii pe munZi într-un cadru natural plinde frumusete, precum este cunoscutăchilia vestitului Onufrie, care multăvreme vieZuise în pustie, apoi în munZi,iar mai pe urmă într-o chilie singurati-că, „Drumul spre ea trecea prin păduriminunate, iar chilia sa se afla pe sprân-ceana unui munte, de unde se deschideao priveliște fermecatoare asupra văilor,munZilor și vâlcelelor înconjurătoare,acoperite de păduri nestrăbătute…“Referitor la marele număr al sihaștri-lor, Dimitrie Cantemir spune că numai înYara de Sus a Moldovei erau peste 200 demănăstiri și aproape tot atâtea schituri; iarPaul din Alep, insoZitorul patriarhuluiMacarie al Antiohiei informează căîn cur-tea mănăstirii „Trei Ierarhi“ din Iași seaflau chilii cu peste 300 vieZuitori. Cea maiînfloritoare zonă a așezămintelor isihastepe care o găsește Vasile venit din Ucrainape pământul românesc, este cea din regiu-nea subcarpatică Buzău – Vrancea, carenumără aprox. 50 de așezări isihaste. Darnu numai în Principatele Române, Mol-dova și Yara Românească, erau atât demulte sihăstrii, ci, în contextul comuniuniispirituale care îi unea pe români, acestea seaflau și în Transilvania până la uniaZia din1700, când au fost distruse…Astfel, suntcunoscute sihăstriile din Sudul Transilva-niei, din părZile BistriZei și ale Banatului.Numai între Brașov și Sibiu existau 120mici schituri isihaste.În general, sihaștrii proveneau din-tre credincioșii dornici să se dedice vie-Zii monahale. Venind în mănăstiri, sprea promova votul castităZii, al ascultăriiși al sărăciei, își aduceau toate bunurilepersonale în favoarea obștei mănăsti-rești. Primii ani îi petreceau în viaZa deobște pentru a deprinde tainele vieZiiduhovnicești. Apoi, cu binecuvântareplecau în munZi, fie ca ucenici ai sihas-trilor bătrâni, fie singuri sau cu alZivieZuitori. Acolo ocupau una din pește-rile rămase libere sau își construiau bor-del (colibă) din lemn, piatră sau pământ.Fiecare dintre aceștia Zineau legătura cumănăstirea din care făcea parte, încât, înfiecare sâmbătă, coborând din munZi,se spovedeau la duhovnicul mănăstirii,iar a doua zi se împărtășeau. Apoi pri-mind „trainul“ acordat de egumen(pâine, pesmeZi, legume, fructe, sare), seurcau în munte la chilia sa.Deși erau retrași, nu trăiau în izola-re faZă de credincioși, cărora acordându-le cuvenita iubire în duh evanghelic, serugau pentru ei, ca și pentru întreagalume. Întâmpinându-i cu bucurie șinădejde pe credincioși, îi sfătuiau, îimustrau cu blândeZe, îi spovedeau,orientându-i spre un trai duhovnicescînsufleZit de Rugăciunea lui Iisus. Înacelași timp erau, ca duhovnici, apro-piaZi sfetnici de taină ai voievozilorromâni, care le cereau binecuvântareacând porneau la luptă ca să-și apere cre-dinZa și pământul strămoșesc.Am văzut că, în general, monahiiduceau viaZă de obște, dar prin apro-pierea schitului mai puteau vieZui și alZipustnici, procurându-și hrană și îmbră-căminte prin activitatea proprie. Bună-oară, se spune despre același sihastruOnufrie că își petrecea vremea în rugă-ciune, în citire, cântări de psalmi și lucrude mână, făcând cu mare iscusinZă lin-guri și talere din lemn de tei. Dar preo-cuparea de bază a sihaștrilor avea uncaracter duhovnicesc însufleZit de Rugă-ciunea lui Iisus, în contextul uneivieZuiri ascetice foarte severe. Fiindevlavioși, citeau neîntrerupt Psaltirea,făceau mii de mătănii pe noapte, prive-gheau și vorbeau numai de Dumnezeu.Este cunoscut, apoi, aportul pe careisihaștii l-au adus la construirea mănăs-tirilor prin implicarea directă a voievo-zilor pământeni. Astfel, mănăstirea

VodiZa construită în 1370, s-a ridicat lainitiaZiva sihastrului Nicodim de la Tis-mana (†1406), principalul organizatoral monahismului românesc, fiind înzes-trată cu proprietăZi din partea voie-vodului Vladislav I.Numai că în această situaZie deîmproprietărire a mănăstirilor, vieZui-torii acestora, fiind absorbiZi de preocu-pările administrativ - gospodărești,neputând să-și cultive după cuviinZăviaZa monahală, s-au izolat de mănăstiri,determinând proliferarea sihăstriilor. Caurmare, în secolul al XVIII-lea vor fi înMoldova 83 de sihăstrii faZă de 4mănăstiri, iar în Yara Românească vorfi 93 sihăstrii la 14 mănăstiri. Pe de altă parte însă, implicându-se cu mult zel în viaZa mănăstirească, înmulte situaZii, voievozii transformauschiturile în mănăstiri. Așa este cazul,printre multe altele, de mănăstireaPârăul, construită din piatră, ca ctitoriea lui Matei Basarab, fiind socotitămama tuturor schiturilor mici dinîmprejurimi.În linii mari, aceasta este ambianZaduhovnicească și cadrul vieZii isihastepe care o găsește Vasile venit – dupăcum declară în Testamentul său – din„Oara Rusească“, în „Pară străină“ cu„ucenici săi ruși“.IV. Activitatea starePului Vasile laPoiana MăruluiDin Testamentul său, reZinem căVasile s-a născut în 1692 în Ucraina,dovedind de tânăr vocaZia monahală,pe care începând-o în sihăstriile Rusiei,rămâne temporar, alături de alZi uceniciai sfântului mitropolit Dimitrie al Ros-tovului (1651 – 1709), în „sihăstriileRusiei“ din munZii Moșenski, lângăKiev. Ajuns în Moldova, Vasile se sta-bilește pentru scurt timp la schitul numit„Valea Șchiopului“, de unde va ajungela DălhăuPi – Focșani (azi jud. Vran-cea). În 1715 este hirotonit preot și devi-ne egumen, conducând obștea formatădin 40 de călugări sihaștri pe care i-aadunat din împrejurimi; aceștia fiind:munteni, moldoveni, transilvănieni,ruși, ucrainiei, pe care organizându-i înviaZa chinovială, i-a deprins cu asculta-rea, smerenia și tăcerea în lucrarea tai-nică a Rugăciunii lui Iisus, încât s-aformat aici o adevărată școală de trăireisihastă după învăZătura SfinZilor PărinZi.După 20 de ani de ședere la Dăl-hăuZi, numind aici un egumen, împreu-nă cu 12 monahi, starePul Vasile, vaîntemeia noul schit la Poiana Mărului(40 km Vest de Râmnicu Sărat), undeva rămâne 35 de ani, până la moartea sa,din 25 aprilie 1767.Din Testamentul lui Vasile aflăm căîntemeietorul schitului este chiar el, pre-cum însuși mărturisește: „…făcând euacest schit, anume Poiana Mărului șitrăind eu ceva vreme cu fraPii mei, cu rușii,au început a veni fraPi și români și ruși“. Sub aspect duhovnicesc, comunitateaîși desfășura activitatea după RegulileSfântului Vasile cel Mare, iar organiza-toric urma rânduiala de la Muntele Athos.Zidirea schitului, începută în 1730,în ultimul an al domniei lui NicolaeMavrocordat, și terminat în 1733, a fostsubvenZionată de Constantin Mavro-cordat, fiul și succesorul lui NicolaeMavrocordat.Deși domnitorii fanarioZi aflaZi laputere duceau, pe plan bisericesc, opolitică de „închinare“ a mănăstirilorexistente, în special în favoarea mănăs-tirilor grecești, cu schitul de la PoianaMărului nu s-a întâmplat același lucru,pentru simplul motiv că nu dispuneade proprietăZi care să prezinte intereseconomic... De fapt, sub aspect juridic, la înce-put comunitatea nu era proprietară peterenul schitului, aceasta aparZinândmănăstirii din Râmnicu Sărat, încâtnivelul vieZii materiale a vieZuitorilorera scăzut, hrana fiind deosebit de fru-gală: erau interzise carnea și vinul, iar înperioadele de post, era interzis și lapte-le. Sub aspect cultural însă, mănăstirea

Poiana Mărului era bine în-zestrată, fiind amenajată aici obibliotecă cuprinzând ediZiidin manuscrise în limba sla-vonă, ucraineană și română,iar monahii s-au evidenZiat înactivitatea de copiere a aces-tora. Dar nu după mult timp,din 1754, situaZia economicăse va îmbunătăZi datorită fap-tului că Vasile reușeste săobZină independenZa demănăstirea de la Râmnic, șiîn același timp, primește aju-toare, la început din partea luiConstantin Mavrocordat, iarapoi de la Constantin Raco-viZă.Datorită numărului marede vieZuitori, egumenul Vasi-le îi orientează pe unii sprecele 11 schituri învecinate:Trăisteni, Cârnu, Ciolanu,Rezești…Un moment deosebit în viaZa comu-nităZii monahale de la Poiana Mărului îlconstituie separarea cerută de călugăriiromâni de a-și desfășura viaZa liturgicăși activitatea comunitară în limba lor,știut fiind că aici era utilizată limba slo-vonă. Mutându-se într-un alt schit, călu-gării români au rămas pe mai departesub aceeași oblăduire duhovnicească astarePului Vasile. De fapt, calitatea sa depărinte duhovnicesc este dovedită prinfaptul că 11 schituri din munPii Buzău-lui sunt organizate după rânduiala isi-hastă fixată de el, și populată cu nu-meroși ucenici formaZi de el. Fiindcercetate regulat, fie personal, fie prinscrisori, acestora li s-a putut stabili orânduială bine determinată, concretiza-tă în desăvârșita armonie dintre ei, citi-rea zilnică a Sfintei Scripturi și a ope-relor SfinPilor PărinPi; mâncarea o datăpe zi, împărtășirea săptămânală și pro-movarea viePii duhovnicești prin prac-ticarea Rugăciunii lui Iisus.Un fapt semnificativ îl constituieîntâlnirea lui Vasile cu Paisie Velici-kovski la schitul Trăisteni, stabilind ocomuniune duhovnicească pe toatăviaZa, Vasile dovedindu-se părintele luiduhovnicesc care l-a și tuns în mona-hism în 1750, când se aflau la MunteleAthos, dându-i numele de Paisie șiîmbrăcându-l cu „schima mică“.În 1749 Vasile a fost chemat laBucurești, personal de către ConstantinMavrocordat, spre a fi chestionat de treipatriarhi: al Antiohiei, Alexandriei șiIerusalimului, privind învăZătura sa.Aceștia constatând ortodoxia credinZeilui, „s-au bucurat și l-au binecuvântatși i-au dat mărturie în faPa a tot Pinutul,astfel ca nimeni să nu se îndoiască deînvăPătura lui“.Activitatea teologică a lui Vasile dela Poiana Mărului a fost concretizată prinpregătirea unui adevărat „scriptorium“pentru copierea textelor din domeniulliteraturii patristice, precum și din însășiscrierile sale. Un loc deosebit îl ocupăscrierile dedicate temei „Rugăciunii luiIisus“ prin cunoscutele Introduceri lascrierile a patru autori isihaști: FiloteiSinaitul, Isichie Sinaitul, Grigorie Sinai-tul și Nil Sorski, încât înnoirea isihastă înRomânia pornește de la Sfântul GrigorieSinaitul și rămâne o realitate vie pe carePaisie Velicikovski o va introduce înmarile mănăstiri, constituind astfel unmoment important de înnoire filocalicăatât pentru monahismul românesc, cât șipentru cel din Zările slave și al Rusiei…V. Practica Rugăciunii lui Iisus caînnoire și desăvârșire spiritualăSe cuvine să vedem în continuare,pe scurt, învăZătura starePului Vasile pri-vind înnoirea duhovnicească pe care oaduce isihasmul însufleZit de Rugăciu-nea lui Iisus.Pentru a înZelege sensul duhovni-cesc al Rugăciunii lui Iisus ca lucrare aharului Duhului Sfânt, starePul Vasileface deosebirea dintre rugăciunea voca-lă, exterioară desfășurată în cadrul cul-tului divin, și rugăciunea interioară, spi-

rituală, a inimii ca lucrare a haruluiSfântului Duh, atât ca strădanie activă,cât și ca împlinire contemplativă, încâtputem spune că accentul cade pe tăce-rea profundă a simPirii eliberată decuvinte...Dar pentru a pătrunde sensul, efi-cienPa și finalitatea Rugăciunii lui Iisusîn viaZa duhovnicească, trebuie ca încăde la început să se facă deosebirea din-tre „praxis“ și „theoria“. Prin praxis cafăptuire, ca lucrare, ca viaZă duhovni-cească activă, cuprinzând toate practici-le ascetice, ne curăZim cu ajutorul luiDumnezeu de patimi, pentru a ajunge latheoria, considerată contemplaZia, sauvederea ce determină unirea cu Dum-nezeu sau îndumnezeirea firii omeneștiprin harul necreat al Sfintei Treimi. Prinurmare, în cadrul Rugăciunii lui Iisus,praxis-ul este faza numită „lucrătoare“,ca reactivare a harului baptismal, prinrespingerea gândurilor pătimașe, iartheoria este faza „văzatoare“, în careharul rugăciunii realizează îndumnezei-rea firii omenești. În acest context, Rugă-ciunea lui Iisus este recomandată tuturorcreștinilor: „ToPi, nu doar pot, ci suntdatori să se dedice unei astfel de prac-tici“, spune categoric Sfantul Vasile.Pe de altă parte, în practicareaRugăciunii lui Iisus, în drumul ce con-duce de la praxis spre theoria, existăposibilitatea înșelării prin mândrie șiprin „rânduiala de sine“.În primul rând, pentru a evita peri-colul ce vine din mândrie, în drumulspre desăvârșire trebuie cultivată dreap-ta socoteală, în sensul că lucrarea asce-tică (praxis-ul) trebuie pus în legătură culucrarea minZii, situaZie în care ascetulpune în acZiune toată energia pentrususZinerea atenZiei minZii la rugăciune,cultivând dreapta socoteală ca și caleîmpărătească ce evită neînfrânarea atâtîn privinZa mâncării, cât și în privinZaposturilor exagerate, urmând regula sta-bilită de Sfântul Vasile cel Mare, potri-vit căreia „înfrânarea se rânduieștepotrivit puterii trupești a fiecăruia“.În al doilea rând, „rânduiala desine“ se referă la cei ce consideră că sepot conduce pe sine în viaZa duhovni-cească, fără să se supună altcuiva… Înacest sens, spune starePul Vasile, „pări-nPii poruncesc tuturor care luptă cupatimile să se Pină de calea împără-tească de pe care nu poPi cădea viePuindcâte doi sau trei în sigurătate, și avândfrate pe frate drept bun sfătuitor“.Aceasta este învăZătura pe care starePulVasile o transmite lui Paisie Velici-kovski, când întâlnindu-l la MunteleAthos, îi spune: „SfinZii PărinZi împart întrei cinuri toată viaZa călugărească. Ceadintâi e cea de obște (chinovială); cea dea doua e cea numită calea împărăteas-că sau de mijloc, care este a vieZui doisau trei la un loc (schitică), avândîmpreună toată purtarea de grijă a vie-Zii, iar peste acestea toate, a-și tăia voiasa și a se supune unuia altuia întru fricăde Dumnezeu și întru dragoste. Iar ceade a treia e cea pustnicească sau sihăs-

trească (anahoretică sau eremitică) caree lucrul bărbaZilor desăvârșiZi și sfinZi“.Numai trăind împreună cu alZii putemajunge la o adevărată cunoaștere desine, a propriilor neputinZe, dobândindastfel smerenia, fără de care viaZa ana-horetică se dovedește o mare înșelare,precizează starePul Vasile.Din cele până aici tratate rezultă căîn practicarea Rugăciunii lui Iisus, sta-diul practic se distinge de cel contem-plativ, în sensul că primul aparZine pute-rilor omului, iar al doilea este darulgratuit al lui Dumnezeu, încât puZinisunt cei care primesc în viaZă darul rugă-ciunii contemplative, mulZi însă vorprimi același dar numai la sfârșitul vie-Zii lor.Recunoscând importanZa scrierilorstarePului Vasile privitoare la Rugăciu-nea lui Iisus, episcopul Ignati Brian-ceaninov (1807 – 1867) spune că aces-tea „conduc la o înPelegere exactă ascrierilor SfinPilor PărinPi privitoare larânduiala rugăciunii“, atribuindu-i luiVasile meritul „de a fi definit în chipdeosebit de fericit învăPătura despreRugăciunea lui Iisus“.VI. Spiritualitatea cernicanăPrin scrierile sale stareZul Vasileinaugurează și dezvoltă genul religiosde spiritualitate ortodoxă, deosebit decel anterior care aveau cu prioritate uncaracter catehetic, omiletic și polemic.Preluat și aprofundat de Paisie (†1794),acest nou curent de spiritualitate filoca-lică isihastă, s-a răspândit în Răsaritulortodox, marcând renașterea duhovni-cească rusă din secolul al XIX-lea, iar înBiserica noastră s-a făcut remarcat șicultivat la mănăstirile Cernica și Căl-dărușani. IniZiatorul și animatorul a foststarePul Gheorghe (1730-1806), ucenicapropiat al lui Paisie… Dar spre deose-bire de Paisie, care urmând pe Vasile,implica Rugăciunea lui Iisus în viaZaascetică a tuturor credincioșilor, ca mij-loc al eliberarii de patimi, stareZul Ghe-orghe vede eficienZa ei numai după oprealabilă pregătire ascetică. Apoi, dacăPaisie promova Rugăciunea lui Iisus șiîn afara vieZii comunitare și liturgice,stareZul Gheorghe îi găsește locul atât înactivitatea obștească practică, cât și înviaZa liturgică comunitară, în cultulpublic alături de celelalte rugăciuni șiLaude bisericești. Evitând astfel orice manifestareindividualistă în comuniunea frăZească,pentru buna desfășurare a vieZii dihov-nicești, spovedania se săvârșea de douăori pe săptămână, iar împărtășania odată pe lună.Mai departe, Sfântul Calinic de laCernica va cultiva spiritualitatea cer-nicană, punând accentul pe înfrânare,ascultare și smerenie ca valori comuni-tare, iar „Rugăciunea lui Iisus să o avemneîncetat în gura, în minte și în inimă“. De aici vedem caracterul integralistal Rugăciunii lui Iisus (cuvânt, minte,inimă) specific spiritualităZii cernicane.Cei care s-au aplecat să cerceteze cuatenZie și competenZă „nepotrivirea“ pecare o aduce spiritualitatea cernicanăfaZă de paisianism, au ajuns la conclu-zia că nu e vorba de o contradicZie, ci deo adaptare sau exprimare prin spiritua-litatea cernicană a paisianismului potri-vit simZământului specific românesc,așa cum a fost cazul cu paisianismul,când, răspândindu-se în Rusia, a primitspecificul spiritual al acesteia.ConcluziiRevenind la starePul Vasile de laPoiana Mărului, „povăPuitorul, con-viePuitorul și prietenul fericituluiPărinte Paisie“, după cum consem-nează ediZiile vieZii și scrierilor luiPaisie Velicikovski îngrijite deSihăstria Optina, a putut fi conside-rat pe bună dreptate „cel mai faimosisihast din România înaintea lui Pai-sie… și cel mai profund cunoscătoral literaturii ascetice și misticii bi-zantine tradusă în limba slavă dinvremea sa“. Continuare în pagina 4
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Preot Conf. Dr. Lucian Farcașiu, PRIN CRUCE – LA ÎNVIERESemnificaHia Teologică și Duhovnicească a Perioadei Triodului și Penticostarului
EdiHia a II-a revizuită și adaugităApare cu binecuvântarea Înalt-preasfinZitului Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului,Editura UniversităZii „Aurel Vlai-cu“ din Arad, 2021, 464 p.Autorul prezentului volum esteconferenZiar universitar la catedra deLiturgică, Pastorală și Artă creștină, dincadrul FacultăZii de Teologie „IlarionFelea“ din Arad.Părintele Lucian Farcașiu este opersonalitate binecunoscută în Bisericanoastră prin participarea la simpozioa-nele naZionale și internaZionale (peste100 de prezenZe), cu studii publicate învolumele simpozioanelor naZionale șiinternaZionale; prin participarea la emi-siuni religioase la radio și televiziune,precum și prin susZinerea conferinZelorteologice și duhovnicești în parohii dinZara sau în cadrul serilor duhovniceștiASCOR.Din încredinZarea PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel, Părintele Prof.Lucian Farcașiu a diortosit Penticosta-rul, care a văzut lumina tiparului în2012. În același timp, Părintele LucianFarcașiu este membru în comisia naZio-nală pentru alcătuirea catalogului Sfin-telor Moaște din Patriarhia Română;membru în comisia naZională de redac-tare a DicZionarului de Teologie Orto-doxă (Ed. Basilica, București, 2019 –coordonator la secZia de Teologie Litur-gică); membru în „Dialogul teologicpentru tineret între tinerii teologi dinBiserica Ortodoxă Română și BisericaEvanghelică din Germania“.Activitatea la catedră desfașuratădouă decenii (începută în 2002) de cătrePărintele Conf. Lucian Farcașiu si-adovedit rodnicia prin cele peste 50 stu-dii publicate în reviste naZionale și inter-naZionale, precum și cele 5 volume deTeologie Liturgică. În acest sens reZi-nem teza de doctorat intitulată: „Teolo-gia imnografiei Praznicelor Împăra-tești din ciclul pascal“. (Studiu istoric –liturgic, Ed. UniversităZii „Aurel Vlai-cu“, Arad, 2010, 368 p.); întregit cu vol.„Teologia imnografiei PraznicelorÎmpărătești ale Mântuitorului IisusHristos, cu dată fixă“. (Studiu istoric-liturgic, Ed. UniversităZii „Aurel Vlai-cu“, Arad, 2012, 460p). La acestea seadaugă volumele: „Perioada Trioduluipe înPelesul tuturor“, (două editii / 2013)și „Perioada Penticostarului pe înPele-sul tuturor“, (două editii / 2015). Aces-tea se completează cu actualul volum:„Prin Cruce – la Înviere. SemnificaPiateologică și duhovnicească a perioa-dei Triodului și Penticostarului (douăeditii, Arad 2014; 2021).

O privire comparativă a volumeloranterioare privitoare la perioada Tri-odului și Penticostarului pe înZelesultuturor, și a prezentului volum: „PrinCruce – la Înviere“, oferă posibilitateade a discerne deosebirea dintre ele, însensul că primele două ediZii „pe înPe-lesul tuturor“, au un caracter catehetic,având în vedere posibilitatea de înZele-gere a oricărui credincios; pe când pre-zentul volum – având o perspectivă teo-logică și duhovnicească pentrucunoașterea de către credincioșii inte-graZi în ritmul liturgic al vieZii biseri-cești, a tainelor duhovnicești ale perioa-dei Triodului și Penticostarului, precumși mistagogiei acestora – reprezintă unstudiu care reunește cele două perioadeprintr-o elaborare comparativă și adău-gită, după normele academice de cer-cetare și expunere.Referiror la prezentul volum, înain-te de a-i parcurge cuprinsul, cititoruleste plăcut impresionat de însuși titlulformulat sugestiv, cum nu se putea maibine: „Prin Cruce – la Înviere“, pemăsură să prezinte întreaga semnifica-Zie teologică și duhovnicească a perioa-dei Triodului și Penticostarului, douăcicluri liturgice distincte dar în acelașitimp în unitate și complementaritatecauzate și condiZionate reciproc prinCrucea, Jertfa și Învierea Fiului luiDumnezeu adusă o dată și pentru tot-deauna spre mântuirea lumii. Astfel,legătura dintre perioada Triodului și ceaa Penticostarului este dată de faptul caprima ascunde în mod anticipativ pecea de a doua, în sens că timpul pocăi-nZei și al așteptării este corelat organic șifuncZional cu timpul bucuriei și al împli-nirii, precum moartea Mântuitoruluieste un laborator al învierii Sale și ochezășie a învierii noastre, după cumglăsuiește preotul liturghisitor: „…Mor-mântul Tău, izvorul învierii noastre...“Încă de la început autorul pune învaloare elementele definitorii temei, șiîn același timp, esenZa și perspectivaîntregii expuneri ce urmează să fie deta-liată în multiplele și variatele moduride exprimare a spiritualităZii liturgice șirânduielilor tipiconale specifice Bise-ricii Ortodoxe.Urmând acest demers ideatic, prinasocierea celor două perioade, a Tri-odului și a Penticostarului într-o dezba-tere comparativă, se evidenZiază relaZiade complementaritate dintre ele, pre-cum Crucea și Jertfa Mântuitoruluicorelată organic și funcZional cu Învie-rea Sa din morZi. În acest sens, autorulprecizează: „Jertfa Mântuitorului de pecruce, înscrisă în slove dumnezeiești încartea de cult numita Triod, ar rămâne

fără finalitate dacă nu s-ar împlini des-ăvârșit în perioada liturgică a Penticos-tarului, adică în perioada care doxolo-gește minunea învierii Sale din morZi.Abia din perspectiva învierii, Jertfa luiHristos capăta o valoare răscumpără-toare, pentru că nu este jertfa unui sim-plu om ci a Fiului lui Dumnezeu întru-pat pentru mântuirea întregii creaZii, dinpăcat și moarte. Prin cruce, Hristos seîndreaptă către biruinZa Sa în SfântaÎnviere, si odată cu El, a întregului neamomenesc “ (p. 5).Această indisolubilă legătură dintreCruce și Înviere se reflectă și se con-cretizează pe plan duhovnicesc în viaZacredincioșilor, în sensul că „fără asceză,adică fără curaZia persoanei, prin luptaîmpotriva patimilor și prin răstignireaduhovnicească din vremea PostuluiMare, bucuria sărbătorilor SfintelorPaști ar rămâne pur lumească, nepu-tând fi întemeiată pe bucuria veșnică acelor care au trecut din moarte la viaZă“.Iar această „trecere“, putând fi numită„Paști“, perioada Triodului definește„un Paști al Crucii“, ca trecere prinCrucea lui Hristos „din moarte laviaPă“, iar perioada Penticostarului un„Paște al Învierii“, adică al treceriinoastre „de la pământ la cer“, dinlumea aceasta către veșnicia ÎmpărăZieilui Dumnezeu.Complementaritatea dintre perioa-da Triodului și cea a Penticostarului, carelaZie: pregătire – împlinire și desăvâ-rșire în perioada dintre Paști și Rusalii,se evidenZiază concret în participareacredincioșilor la viaZa Bisericii, în sen-sul că „Postul Mare este un timp alcurăPirii și al pregătirii pentru primireaSfintei Împărtășanii, fapt care se împli-nește în Liturghia pascală, când toZi cre-dincioșii care au postit, pregătindu-se, seîmpărtășesc cu Trupul și Sângele Dom-nului. Acest fapt deschide perioada Pen-ticostarului ca un timp al bucuriei, alpregustării din ÎmpăraZia lui Dumne-zeu, a cărui imagine o constituie faptulîmpărtășirii euharistice“. În acest sens sepoate pune în valoare ceea ce se nume-ște „postul ascetic“ și „postul euharis-tic“. Dacă postul euharistic este postulBisericii întregi în așteptarea Mirelui,adică a dorului după împărtășirea cuTrupul și Sângele Domnului, postulascetic este un post al creștinului înBiserică. Perioada Triodului, a PostuluiMare, este pregătitoare în vedereaîmpărtășirii în ziua Paștilor, ca o încu-nunare a luptei duhovnicești prin învie-re împreună cu Hristos.Aceste elemente duhovnicești spe-cifice fiecarei perioade se concretizea-ză în viaZa liturgică a credincioșilor, în

sens că în perioada Triodului este cul-tivată starea de pocăinZă, promovândrugăciunea smerită, metaniile, înge-nunchierile, lecturile biblice și patristi-ce, a catehezei și meditaZiei în contex-tul accentuării înfrânării prin postire;pe când perioada Penticostarului expri-mă liturgic bucuria pascală, prin imne-le de biruinZă a vieZii asupra morZii, apostirii mai degajată, fără metanii și cumai puZine îngenunchieri…Pe temeiul acestor consideraZii teo-logice și duhovnicești, autorul vine într-o vastă expunere din „Introducere“ (p.7 - 59) prin identificarea lor în viaZaliturgică a Bisericii, analizând amănunZitsimbolismul numerelor în Triod și Pen-ticostar și structura formală a celordouă perioade liturgice (p. 8 - 15); Ca-racteristicile generale ale slujbelor dinperioada Triodului și  Penticostarului(p. 16 - 18); Slujbele și rânduielile spe-cifice Triodului și Penticostarului (p.18 - 27); Dimensiunea ascetică a sluj-belor Postului Mare și bucuria liturgi-că din perioada Penticostarului (p. 27- 35); Lecturile biblice și patristice înrânduielile liturgice ale Triodului șiPenticostarului (p. 35 - 48); Rânduialapostirii în Triod și în Penticostar și sem-nificaPia teologică și duhovnicească aacestei rânduieli (p. 49 - 59).Parcurgând Cuprinsul lucrării, reZi-nem că studiul este structurat în douăpărZi. Prima parte se referă la perioadaTriodului ca vreme a nevoinPei duhov-nicești (p. 61 - 237) și cuprinde trei capi-tole în care este analizată semnificaPiateologică și duhovnicească a duminici-lor premergătoare Postului Mare; asăptămânilor și duminicilor PostuluiMare, și a săptămânii Sfintelor Păti-miri.

Partea a doua, intitulată: „Penticos-tarul și spiritualitatea Bisericii Orto-doxe (p. 237 - 428) evidenZiază faptul că„perioada Penticostarului alcătuieșteprin structura și conZinutul său un întregciclu hristologic – pascal, doxologinddimpreună Patimile și Învierea Dom-nului, care alcătuiesc centrul vieZii luiHristos în Biserica și inima întregului anbisericesc…“, apoi, „prin conZinutulslujbelor sale, Penticostarul ne inte-grează în dimensiunea ÎmpărăZiei luiDumnezeu... ale cărei porZi au fost largdeschise prin Învierea Mântuitorului…prezentându-L pe Dumnezeu în iposta-za Sa aplecată către umanitate, pentru a-l face pe om părtaș darurilor Sale.Structurată în 4 capitole (p. 237-428)această parte se referă în mod special lasemnificaPia teologică și duhovniceas-că a Duminicii Sfintei Învieri; a perioa-dei post-pascale; a praznicului ÎnălPăriiDomnului la cer și a perioadei urmă-toare acestuia, până la Cincizecime; apraznicului Pogorârii Duhului Sfânt și aperioadei următoare acestuia“.Concluziile volumului (p. 428 -441) recapitulează sintetic întregul peri-plu străbătut de autor în cercetarea sa.Chiar și din această simplă enume-rare a problemelor dezbătute în prezen-tul studiu, oricine poate aprecia multi-plele și variatele aspecte la care sereferă, încât, informaZiile oferite, teme-luite pe surse de inspiraZie (peste 220) decea mai bună calitate, de ordin biblic,patristic, cult, dicZionare, enciclopedii,articole și studii, realizează o expunerepertinentă și exhaustivă.În același timp, stilul fluent, antre-nant și dinamic face prezenta expunereaccesibilă oricărui credincios dornic săînZeleagă și să se orienteze în viaZa dehar a Bisericii, iar pentru teologi repre-zintă un model de cercetare, cunoaște-re și abordare a spiritualităZii liturgicecultivate în Biserica Ortodoxă în bimi-lenara ei misiune în lume.În mod deosebit apreciem metodade cercetare și expunere specifică spiri-tului Bisericii Ortodoxe bazat pe con-exiunea: dogmă, spiritualitate, litur-ghie; sau în cazul de faZă: spiritualitateliturgică statornicită pe învăZătura sitrăirea duhovnicească de totdeauna aBisericii noastre.În concluzie vom spune că prezen-tul volum, reprezentând o sinteză a acti-vităZii de cercetare știinZifică și creatoa-re intreprinsă de către Părintele Conf.Dr. Lucian Farcașiu în mai bine de douădecenii la catedră, îl recomandăm castudiu de referinZă și de înaltă Zinută aca-demică în duhul Bisericii Ortodoxe.Preot Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma

Sfântul Vasile de la Poiana Mărului – animatorul isihasmului pe pământul românesc
Urmare din pagina 3Confirmând această constatare,însuși Paisie ne oferă în Autobiografiasa, propria mărturie, spunând: „Acestom iubit de Dumnezeu era în aceavreme fără asemănare iscusit în înPele-gerea Sfintelor Scripturi, în învăPăturade Dumnezeu – purtatori PărinPi, înjudecăPile duhovnicești și cel mai deseamă cunoscător în toată știinPa pri-vitoare la așezămintele Sfintei Bisericiși a canoanelor…“ Toate aceste aprecieri, și altele ase-menea lor, se constituie ca tot atâteatemeiuri ale canonizării, de către Bise-rica Ortodoxă Română, a starePuluiVasile de la Poiana Mărului în 2003, cudata de pomenire la 25 aprilie, ziuanașterii sale în împărăZia lui Dumne-zeu.Astfel, vom putea spune că starePulVasile de la Poiana Mărului este ani-matorul isihasmului pe pământul româ-nesc, avâd următoarele temeiuri:

1. PrezenZa starePului Vasile laPoiana Mărului dovedește că pepământul românesc exista, la venirealui, o viaZă isihastă înfloritoare, orga-nizată în mănăstiri și sihăstrii, ofe-rindu-i posibilitatea desfășurării uneiremarcabile activităZi, spre a sedovedi părintele duhovnicesc alcelor 11 schituri și mănăstiri din Zin-utul Buzăului și al Vrancei, pe carele organizează personal după rându-iala isihastă fixată de el, și le popu-lează cu numeroși ucenici formaZide el.2. StareZul Vasile reînnoieșteviaZa duhovnicească din schituri șisihăstrii prin îmbinarea armonică avieZii ascetice din Sinai și Athos cuexperienZa spirituală a monahismuluislav și cu tradiZia statornicită pepământul românesc încă din secolulal IV-lea.3. Activitatea starePului Vasilede la Poiana Mărului umple un gol în

cunoașterea și abordarea istorică aisihasmului, dacă ne gândim la fap-tul că de la Nil Sorski (1433–1508),ca reprezentant al spiritualităZii ruse,și Paisie Velicikovski de la NeamZ(1722–1794), ca reprezentant al afir-mării spirituale, culturale și teologi-ce isihaste, au trecut trei secole…4. Punând accentul pe rugăciune,pe ascultare și pe lectură, stareZulVasile a reusit să creieze un autenticcurent de înnoire duhovnicească înmonahismul românesc la mijloculsecolului al XVIII-lea, pe măsură sătransmită spiritualitatea isihastă șicelorlalte tări ortodoxe prin copie-rea manuscriselor și apoi a tipăririide cărZi.5. Dat fiind faptul că Paisie Velici-kovski și Nicodim Aghiaritul au activatdupă Vasile, acesta este considerat „pri-mul dascăl în Răsaritul ortodox alrugăciunii minPii în timpurile moder-ne“.

Bibliografie:- Preot Prof. Dr. Ion Bria, DicPionarde Teologie Ortodoxă, (A-Z), Ed. Insti-tutului Biblic și de Misiune al BisericiiOrtodoxe Române, Bucuresti, 1994, p.213-214.- Preot Prof. Dr. Mircea Păcurariu,Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ed.III revizuită, Ed. Basilica, 2013, p. 350.- Proloagele, vol. 2 (Martie –August), Editura Institutului Biblic șide Misiune Ortodoxă, București, 2013,p. 291 – 292.- Protosingel Ioanichie Bălan, Pate-ricul românesc, (secolele IV – XX) Edi-Zia a II-a. Editura Arhiepiscopiei Tomi-sului și Dunării de Jos, GalaZi, 1990, p.285 – 293.- Protosingel Ioanichie Bălan, Vetrede sihăstrie românească, sec. IV – XX,București, 1982.- Dimitrie Cantemir, DescriereaMoldovei, Ed. Minerva, București,1976.
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SLUJIRI CHIRIARHALE 
Slujire chiriarhală la praznicul ÎntâmpinăriiDomnului, la MănăstireaHodoș-BodrogÎn ziua praznicului ÎntâmpinăriiDomnului, 2 februarie 2022, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhi -epis copul Aradului, a fost așteptat cumultă bucurie de obştea mănăstirii,în frunte cu Părintele stareZ Protos.Grigorie Timiș şi numărul mare decredincioşi, la Mănăstirea Hodoș-Bodrog.Cu acest prilej, Chiriarhul arădeana săvârşit Sfânta Liturghie Arhi -erească în biserica cu hramul,,Pogorârea Sfântului Duh”, înconju-rat de un sobor de preoZi și diaconi.Din sobor au făcut parte și Arhim.Nestor Iovan, Protos. Dr. IustinPopovici, consilier cultural, Protos.Dr. Nicolae Tang, lector universitarla Facultatea de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad și alZipărinZi.În cuvântul de învăţătură Chiri-arhul arădean a vorbit despre ,,Rugă-ciunea Dreptului Simeon” ca modelde cuprindere a celor trei chipuri deînălZare a minZii spre Dumnezeu, cumeste definită ruga, adică de cerere,mulZumire și laudă. În legăturapraznicului rugăciunea de sloboziredin misiunea ce-o avea bătrânul Sime-on, mulZumirea că a împlinit-o și laudăpentru întreaga lucrare a mântuiriilumii. ViaZa creștină fiind o consacrarela voia lui Dumnezeu trebuie să fiecălăuzită de strădania pentru o atarerugăciune.Răspunsurile liturgice au fostoferite de un grup de studenZi de laFacultatea de Teologie Ortodoxă dinArad.La finalul slujbei, Părintele Protos.Dr. Nicolae Tang i-a mulţumit Înalt-preasfinZitului Părinte Timotei pentruprezenţa în mijlocul obştii, dar şi pen-tru bucuria oferită numeroşilor peleri-ni prezenţi prin slujirea SfinteiLiturghii, adresând ÎnaltpreasfinţieiSale urări de viaţă îndelungată, sănă-tate şi realizări bogate în slujireaeparhiei (Arhid. Claudiu Con-durache).Slujire Arhierească și hirotonie de diacon la Catedrala Arhiepiscopalădin AradDuminica a 33-a după Rusalii,denumită a Vameșului și a Fariseului,deschide o perioadă foarte frumoasă aAnului Bisericesc, anume cea a Trio-dului, când, nu peste multă vreme, nepregătim să intrăm în Postul Paștilor,în așteptarea Pătimirilor și apoi aÎnvierii Mântuitorului nostru IisusHristos.Este o duminică în care, printr-oparabolă, ni se prezintă două categoriide oameni, integraZi în lumea de atun-ci, un fariseu, reprezentant al LegiiVechi și un vameș, care era funcZionaral Imperiului Roman, om al supuner-ii, mai ales prin faptul că percepeataxe evreilor, făcându-se ocară lor. Cutoate acestea, rugăciunea vameșuluiprimează în faZa lui Dumnezeu, prinpocăinZa sa sinceră și smerenia pe carea avut-o în faZa Creatorului, iar verse-tul „Dumnezeule milostiv fii mie,păcătosului” rămâne și astăzi și pesteveacuri mărturie de „plecare a cuge-tului omului păcătos” spre dobândireaiertării lui Dumnezeu.Astfel, în această Duminică aXXXIII-a după Rusalii, Înaltpreas-finZitul Părinte Arhiepiscop Timotei aslujit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie în Catedrala Arhiepiscopală

din Arad, alături de soborul preoZilorși diaconilor sfintei catedrale.A fost un prilej de îndoită bucurieși datorită faptului că, în cadrul slujbei,teologul PetreZchi Ioan a fost hirotonitdiacon, urmând a fi hirotonit preot peseama Parohiei Arad-Ceala din Pro-topopiatul Arad.În cuvântul de învăZătură de lafinalul Sfintei Liturghii, Chiriarhul avorbit despre legătura citirilor zilei cutematica anului omagial al rugăciunii,având în vedere pe cei doi rugători,vameșul și fariseul, dintre care, cel din-tâi s-a arătat îndreptat pentru a contin-ua calea pocăinZei și a facerii de bine.Aceasta ca pildă pentru începutulperioadei Triodului, în această dumi -nică. Hirotonia unui cleric este unexemplu pentru o rugăciune bineprim-ită, a mai adăugat ÎnaltpreasfinZia Sa.(Arhid. Claudiu Condurache)Slujire Arhierească și hirotonie de preot la CatedralaArhiepiscopală din AradDuminica a 2-a a Triodului, den-umită Duminica Fiului Risipitor, areîn centru o pildă extraordinară aiertării și a întoarcerii la Dumnezeu. ÎnesenZa ei, stă pocăinZa și sinceritateaomului căzut care, luminat fiind deconștiinZă, se întoarce acasă, la TatălSău care îl iartă și îi oferă toată iubireaSa. În această duminică, ChiriarhulAradului, ÎnaltpreasfinZitul PărinteArhiepiscop Timotei, a slujit Sfântași Dumnezeiasca Liturghie în Cate-drala Eparhială, alături de soborul pre-oZilor și diaconilor.Cuvântul de învăZătură a fost ros-tit, cu binecuvântarea Ierarhului, decătre Părintele Gheorghe Gogan, carea evidenZiat importanZa acesteiduminici pregătitoare în vederea Pos-tului Sfintelor Paști, care va începe nupeste multă vreme.În cadrul Sfintei Liturghii, dia-conul Ioan PetreZchi a fost hirotonitpreot, pe seama Parohiei Arad Ceala,cu hramul „Sfântul Evanghelist Ioan”din Protopopiatul Arad.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinZitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei i-a urat noului hirotonit pastoraZieîndelungată și rodnică, subliniind încăo dată rolul preotului în sânul comu-nităZii parohiale ca și urmaș a lui Hris-tos prin taina hirotoniei care constitu-ie succesiunea apostolică în rândulcelor care pășesc ca și slujitori ai Săi.(Arhid. Claudiu Condurache)Slujire chiriarhală și sfin9ireacrucilor de pe bisericaParohiei Aradul NouO zi de mare sărbătoare, înainteaPostului celui Mare, pentru ParohiaOrtodoxă „Sf. M. Mc. Gheorghe” dinAradul Nou, a fost Duminică 27 feb-ruarie 2022, când preoZii și credin-cioșii Parohiei au avut bucuria de a-lprimi în mijlocul lor pe Înaltpreas-finZitul Părinte TIMOTEI – Arhiepis-copul Aradului.La sosire, ierarhul a fost întâmp-inat în faZa bisericii cu multă bucurieduhovnicească de copii cu flori înmână și un ales sobor de preoţi pre-cum și de numeroși credincioși.Înaltpreasfintitul Părinte a săvârșitmai apoi Sfânta Liturghie arhiereascaînconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni: P.C. pr. ic. stravr. Silviu-NicolaeFaur – consilier bisericesc, P.C. pr. ic.strav. Teodor Faur – parohul bisericii,pr. ic. stravr. Gabriel Cosmin Mariș –preot slujitor la această parohie și P.C.arhid. Claudiu Condurache.În cuvântul de învăZătură, Înalt-preasfinZia Sa a vorbit credincioșilordespre ,,CondiZiile mântuirii: credinZași faptele bune” (cf. citirilor scriptur-istice: 1 Cor. 8; Matei 25) – sunt

învederate în pericopele duminicaleprivind Judecata de apoi, pilduitoarepentru toZi. Mila lui Dumnezeu seîmpletește cu dreptatea Sa astfel încâtrăsplătirea faptelor bune sau rele esteveșnică, de unde și se înZelege a luaaminte la practicarea cu sinceritate afaptelor milei trupești și sufleteștichezășuitoare mântuirii credincioșilor.La sfârșitul sfintei Liturghii, ier-arhul a sfinZit cele două Sfinte Cruci cevor fi așezate pe turlele bisericii paro-hiale, cruci ce le vor înlocui pe celevechi, așezate pe biserică în 1930 dupăcum mărturisește o tăbliZă de pe cru-cile vechi.Preotul Teodor Faur parohul bis-ericii a mulţumit la final Chiriarhuluipentru părinteasca purtare de grijă șipentru bucuria prilejuită tuturor eno-riașilor care au fost prezenţi la SfântaLiturghie. Din partea enoriașilor, însemn de aleasă preZuire, părinteleparoh a oferit ÎnalpreasfinZituluiPărinte Arhiepiscop, o frumoasăicoană cu ocrotitorul parohiei, unLiturghier deosebit și un buchet deflori.Deasemenea au fost aduse mulZu-miri și au fost oferite daruri simbolicecelor care au acordat un sprijin impor-tant lucrărilor de renovare și restaurarea bisericii: D-lui europarlamentarGheorghe Falcă – fost primar alAradului, Dl. Iustin Cionca – președ-intele Consiliului JudeZean Arad,reprezentanZilor Primăriei Arad, D-nei Prof. Univ. Dr. Ramona Lile –rector al UniversităZii „Aurel Vlaicu”Arad, altor binefăcători ai sfântuluilocaș și tuturor enoriașilor pentrudragostea și preZuirea arătată mereuprin implicarea în mod exemplar întoate lucrările efectuate la Sfânta Bis-erică.La final, din dragoste faZă de ier-arh, tinerii participanZi la activităZilecatehetice susZinute de AsociaZia Orto-doxă Sf. Mare Muc. Gheorghe AradulNou, au oferit un ornament-mărZișorcu o Sfântă Cruce realizată în tehnicaquilling, spre amintire a zilei memo-rabile petrecute în parohia noastră.(AsociaPia Ortodoxă „Sf. M. Mc. Ghe-orghe” Aradul Nou)
AGENDA PREASFINGITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL 

Liturghie Arhierească în Parohia Vasile GoldișTimp pentru Dumnezeu. Cu mic,cu mare, credincioșii Parohiei arădenecare poartă numele corifeului MariiUniri de la 1918, Vasile Goldiș, s-auadunat în această a 17-a Duminicădupă Rusalii pentru a petrece împre-ună un timp cu și pentru Dumnezeu.Și judecând după frumoasaîntâmpinare pe care aceștia i-au făcut-o încă de dimineaZă PreasfinZituluiPărinte Emilian Crișanul, bucuriaacestui timp a fost cu atât mai mare.Parcă în niciun alt loc bucuria întâmp-

inării Ierarhului nu este mai deplină cala sate. Asta pentru că, pe lângă floriși pâinea cu sare aduse înspre întâmp-inare, este lesne a le citi în sclipireaochilor primirea cu drag a oaspeZilor.Adunatu-s-au, așadar, pentru aparticipa la Sfânta LiturghieArhierească săvârșită de PreasfinZitulPărinte Emilian Crișanul, împreunăcu un sobor de preoZi și diaconi, dar șila sfinZirea Capelei mortuare constru-ită în sat și la Slujba de Pomenire a luiVasile Goldiș.Și privite de la o oarecare distanZă,cât să ne facem o imagine de ansam-blu, pare că nimic nu este întâmplătorși toate cele ale zilei au fost frumosîmpletite cu firele nevăzute ale tim-pului, istoriei, credinZei și dragosteide Zară a înaintașilor spre bună zidirea prezentului. Nu mai departe de acum3 zile, în Cetatea Aradului, în cadrulmanifestărilor Bicentenarului Teolo-giei arădene, a fost comemorat Epis-copul Ioan MeZianu. Episcop în timpulcăruia Vasile Goldiș devenea bursieral Episcopiei Ortodoxe Române,având astfel posibilitatea urmării cur-surilor universitare la Budapesta șiViena. Amândoi, neobosiZi luptătoriîn vremuri potrivnice pentru neam,pentru credinZă, pentru Zară. Jertfă, ver-ticalitate, demnitate. Iar cuvinte pre-cum cele înscrise de Goldiș în jurnalulsău: „Neamul meu are nevoie demine, și eu vreau să fiu la înălPimeaveacului ce vine”, sau cele rostite dincalitatea de deputat de Radna în Par-lamentul de la Budapesta: „N-amvenit aici să câștig vr-un os de ros, cisă lupt pentru drepturile naPiuniimele”, sunt cumva definitorii pentrujertfa lucrării celor doi care au știut șisimZit a fi „oamenii timpului lor”.Așadar, slujba de pomenire deastăzi, o continuare firească a comem-orării de zilele trecute din cadrul man-ifestărilor Bicentenarului TeologieiArădene. Și pentru că vorbim deTeologia arădeană, nedrept ar fi a nuaminti că deși astăzi în biserica dinVasile Goldiș se aflau mai mulZiabsolvenZi ai FacultăZii de TeologieOrtodoxă ”Ilarion V. Felea” din Arad,unul dintre ei s-a remarcat în moddeosebit prin ineditul situaZiei: vor-bim despre primarul localităZiiBeliu, absolvent de două decenii alacestei facultăZi, și care astăzi nu s-asfiit să cânte în strană, cum de altfel oface de fiecare dată când participă laSfintele Liturghii.Ca într-o frumoasă cunună a zilei,și Evanghelia acestei Duminici a venitsă sublinieze faptul că nimic nu esteîntâmplător. Căci toate cele de maisus (bicentenar, comemorări, slujbede pomenire sau de sfinZire) se des-fășoară la adăpostul „Anului omagialal rugăciunii în viaPa Bisericii și acreștinului” în Patriarhia Română, iarea, Evanghelia, a venit și le-a așezat petoate în rugăciunea stăruitoare și smer-ită a unei mame, a femeii cananeence.Cuvântul ierararhului a fost despreÎntâlnirea noastră cu Dumnezeu

„Întâlnirea cu Dumnezeu în rugă-ciune produce schimbări în modulnostru de a gândi, a vorbi și a făptui.Însă rugăciunile de cerere adresate luiDumnezeu uneori sunt ascultate șiîmplinite, alteori nu sunt împlinite.În timpul activităZii Sale pămân-tești, Mântuitorul Iisus Hristos a statde vorbă cu mulZi oameni, iar mulZidintre aceștia I-au solicitat ajutorulpentru ei sau familiile lor…Dinaceastă întâlnire sunt scoase în evi-denZă lucrarea lui Dumnezeu în viaZaoamenilor, precum și credinZa, stăru-inZa și înZelepciunea femeii care sufer-ea împreună cu fiica sa…Aici, în Parohia „Vasile Goldiș”,am sfinZit o Capelă mortuară, loc deprohodire a celor care plecă către cerla întâlnirea cu Dumnezeu, și l-ampomenit pe luptătorul pentru Unireadin 1918, Vasile Goldiș la 160 de anide la naștere (1862) și 88 de ani (10februarie 1934) de la plecarea la celeveșnice. Dumnezeu să binecuvintezecu har și dragoste toate lucrările noas-tre din Biserică.”, a spus PreasfinZitulPărinte Emilian Crișanul.6 februarie 2022, Parohia „VasileGoldiș” din Arad, Liturghie Arhierească,SfinZire de Capelă mortuară, construităde Primăria Beliu, pomenirea corifeuluiMarii Uniri, Vasile Goldiș, rugăciuneaunei mame pentru fiica ei și un mesaj:acela de a fi stăruitori pe calea binelui,pentru că doar așa ne putem întâlni cuDumnezeu.La finalul Sfintei Liturghii, Părin-tele Paroh Florin Culda a mulZumitPreasfinZitului Părinte Emilian Crișan-ul pentru împreuna-slujire de astăzi,iar autorităZilor locale și judeZene pen-tru buna conlucrare pentru bunul mersal activităZii Parohiei Vasile Goldiș.(Sursa: glasulcetatii.ro)Liturghie Arhiereascăîn Parohia GhiorocClopotele bisericii din Parohia „Sf.Mare Mucenic Dimitrie”din Ghiorocau sunat, în această primă Duminică aTriodului, a sărbătoare, a bucurie și abinecuvântare. Căci sărbătoare, bucurieși binecuvântare a fost LiturghiaArhierească săvârșită astăzi de Preas-finZitul Părinte Emilian Crișanul,împreună cu un sobor de preoZi și dia-coni, în comunitatea din Ghioroc.Iar tinerii îmbrăcaZi în straie pop-ulare, ieșiZi întru întâmpinare, auașezat într-un mod cu totul aparteduhul zilei înaintea Altarului lui Dum-nezeu, acolo unde El primește jertfa șistrădania tuturor…În cuvântul de învăZătură așezat lasufletele credincioșilor, PreasfinZia Saa explicat importanZa perioadei litur-gice în care am intrat, „o perioadăcare ne pregătește într-un mod cu totulaparte pentru întâlnirea cu Mântu-itorul Iisus Hristos”, o întâlnirecare „trebuie pregătită nu oricum, ciprin rugăciune, spovedanie, faptebune, milostenie și cu o atitutudinecorespunzătoare, creștină, faPă de Bis-erică, faPă de lume și faPă de noi”.Subliniind ideea acestei „atitudi-ni corespunzătoare”, Ierarhul a expli-cat Pilda care astăzi a coborât dinCuvânt de Evanghelie în toate biseri-cile, casele și inimile celor ce au vrutsă o audă.13 februarie 2022, LiturghieArhierească în Parohia din Ghioroc,un timp cu și pentru Dumnezeu, în carecredincioșii prezenZi, lângă bucuriaîmpreunei-rugăciuni au așezat și o alta,cântând Ierarhului, care ieri a împlinit50 de ani, dar și Părintelui ParohCiorogariu Mircea Vasile, care anulacesta împlinește 40 de ani de slujire laAltarul acestei comunităZi, „MulZi anitrăiască!”. (Sursa: glasulcetatii.ro)Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5A doua duminică din Triod, în Parohia IratoșNimic mai potrivit, ca la o zi dupătimpul comemorării, la 146 de ani dela nașterea „sculptorului sufletuluiromânesc”, Constantin Brâncuși, întoate bisericile să se vorbească în moddeosebit despre braZele părintești plinede dragoste ale lui Dumnezeu care neașteaptă întru îmbrăZișare indiferentde distanZa la care feluritele căderi neZin departe de El.Acele braZe părintești ce l-auîntâmpinat deschise pe Fiul risipitorcare, „venindu-și în sine”, a regăsitcalea spre casa părintească. Iar dacăBrâncuși „cu dalta și ciocanul a spartporZile veacului”, după cum spunea înînsemnările sale arădeanul VintilăRusu-Șirianu, ce ne-ar putea pe noiopri ca, împrumutându-i și dalta șiciocanul, să spargem porZile păcatuluiși să încercăm o „revenire în sine”?Înspre „revenirea în sine” tinzândnoi toZi astăzi, în a doua Duminică aTriodului, am încercat să petrecemparte din timpul acestei zile „Cu Dum-nezeu la El acasă”.Iar acasă ne-a fost astăzi o bisericăaflată la doar 4-5 kilometri de graniţacu Ungaria, în Parohia din Iratoș,acolo unde PreasfinZitul Părinte Emil-ian Crișanul, împreună cu un soborde preoZi și diaconi, a săvârșit SfântaLiturghie Arhierească.Cum spuneam, citându-l pe Preas-finZia Sa, un timp petrecut „cu Dum-nezeu la El acasă”…20 februarie 2022, Parohia Iratoș,Duminica a 34-a după Rusalii și adoua din Triod, Liturghie Arhierească,Pilda Întoarcerii Fiului risipitor și oicoană care ni s-a dezvăluit tuturor,astăzi mai mult ca altădată: aceea aunui Părinte iubitor și milostiv care, cumâna streașină la ochi, stă, așteaptă,rabdă toate îndepărtările noastre, doar-doar ne-o zări pe cale pentru a-și puteadesface braZele într-o dumnezeiascăîmbrăZișare.La Iratoș fiind, acolo unde Părin-tele Flavius Lazăr slujește SfântuluiAltar, și căruia martori ne-am făcut înurmă cu doi ani la unul dintre celemai frumoase momente din viaZa sa șia doamnei preotese, hirotonia întrupreot, ni s-a mai dezvăluit o icoană.Nu de mult scriam despre trei elevede-ale Părintelui, de la Pedagogic, careau câștigat Premiul I la ConcursulinternaZional „Împreună cu Hristosprin lume în mileniul 3”. Și dacă laînceputul articolului legătura cu unel-tele cu care Brâncuși a îmblânzitmateria făcând-o să zboare a fost maimult decât firească în contextulEvangheliei zilei ce ne îndeamnă a nereveni în sine, în timpul Liturghiei amzâmbit cu gândul la legătura acestuiconcurs cu pilda Întoarcerii Fiuluirisipitor. Cum Dumnezeu nu ne Zineniciodată captivi, și ne oferă libertatedeplină în alegeri, am găsit în ideeaacestui concurs răspunsul/rezolvareapildei astăzi citite. Pentru că plecândde acasă, dar mergând „împreună cuHristos în lume”, în timpul nostru, nufacem altceva decât să lărgim prispacasei părintești și să fim acasă indifer-ent de locul în care ne-am afla. Pre-miul unui astfel de concurs cu noiînșine? ÎmbrăZișarea braZelor părin-tești în care cunoaștem cea mai fru-moasă odihnă. O odihnă care aduce șine Zine în lumină.Pentru momentele în care nesimZim totuși a fi „risipitori”, avem casprijin pilda astăzi citită, o pildăcare „ne îndeamnă să alergăm laDumnezeu, să nu cădem în deznăde-jde”, după cum a subliniat PreasfinZi-tul Părinte Emilian Crișanul în cuvân-

tul așezat la sufletele noastre, ale tutur-or, la Iratoș. (Sursa: glasulcetatii.ro)Sfin9irea clopotelor bisericiiortodoxe din SânpaulLa nici șapte luni distanZă demomentul în care vestea cea bună aconstruirii primei biserici ortodoxepentru comunitatea din Sânpaul sefăcea auzită în Eparhia Aradului,prin punerea pietrei de temelie, astăzi,20 februarie, credincioșii au avut partede o nouă bucurie, un nou moment detrăire duhovnicească, prin sfinZireaclopotelor.Recunoștem, surpriza și bucuria afost una mare chiar și pentru noi, pen-tru că dacă în 4 iulie 2021, la punereapietrei de temelie am găsit în Sânpauldoar o fundaZie și o cruce, astăzi,zidurile, ferestrele și clopotele ne-aupovestit despre o comunitate impli-cată, o comunitate care avea nevoie deacest lăcaș de închinare.Străjuind zidurile noii biserici șiadunaZi din nou în jurul PreasfinZituluiPărinte Emilian Crișanul care, împre-ună cu un sobor de preoZi și diaconi, asfinZit clopotele, credincioșii din Sân-paul au rostit din nou prin prezenZă căacest lăcaș de închinare era, da, maimult decât necesar.„Ne bucurăm să vedem călucrurile merg bine aici, în Parohiadin Sânpaul, și că din când în cândsuntem provocaPi duhovnicește săvenim pentru a binecuvânta și a sfinPilucrările care se săvârșesc. Amînceput cu temelia, continuăm cuclopotele și observând cu câtă jert-felnicie, dragoste și dărnicie selucrează, vor urma cât de curând, cusiguranPă, și alte sfinPiri, spre slavalui Dumnezeu și binecuvântarea șimântuirea credincioșilor din aceastăcomunitate. Este ,,Anul omagial alrugăciunii în viaPa Bisericii și a creșt-inului” și ne uităm la aceste douăclopote care au menirea de a chema larugăciune. APi putut observa din rugă-ciunile de sfinPire ale clopotelor cămenirea lor este de a trezi conștiinPafiecărui credincios, ca atunci când seaude clopotul de la biserică, înduminici sau sărbători, să se gân-dească la glasul lui Dumnezeu care îlcheamă acasă la El pentru împreună-rugăciune. Clopotul îi plânge pe ceiplecaPi la cele veșnice și ocroteștesatul sau orașul de furtunile de oricefel. Vă felicit pe toPi, credincioși, preotparoh, primar și donatori, pentruaceastă împreună-lucrare și să deaDumnezeu ca aceste clopote, astăzisfinPite, sa fie auzite, iar glasul lor săfie ascultat de întreaga comunitate”,a spus PreasfinZitul Părinte EmilianCrișanul.La rândul său, Părintele parohIchim Mihai Adrian a mulZumit Ier-arhului că a răspuns invitaZiei comu-nităZii de a fi din nou în mijlocul ei șipentru toată dragostea și sprijinulacordat, spunând că „de astăzi înainte,aceste clopote, pe noi, cei vii, ne vorchema, pe cei care vor părăsi aceastăviaPă îi vor plânge, iar fulgerele le voralunga”. Un gând de recunoștinZă a

avut Preotul Paroh și pentru credin-cioșii care vin la biserică în număr atâtde mare și care îi sunt alături atât înmomentele de bucurie cât și în celemai grele încercări.Pentru implicarea deosebită șipurtarea de grijă faZă de comunitateaortodoxă din Sânpaul, PreasfinZia Sa adăruit domnului primar Sandu Crist-ian o icoană cu Maica Domnului.„Aceasta nu e alta fără numaicasa lui Dumnezeu, aceasta e poartacerului!”, scris este în Cartea Facerii18,17. Cu privirea îndreptată spreacoperișul de cer din acest momentde 20 februarie 2022 al bisericii dinSânpaul, poarta ne descoperea dejaveșnicia ce va să fie ascunsă întrezidurile ei. Cu aceeași privire dusă,însă, spre Evanghelia pe care tocmai oauzisem la Liturghia Arhiereascăsăvârșită de PreasfinZia Sa la Iratoș,„întâmplarea” ca aceste clopote să fiesfinZite în Duminica Întoarcerii Fiuluirisipitor nu a fost altceva decât o fru-moasă cunună pusă zilei, o binevenităLiturghie după Liturghie. (Sursa:glasulcetatii.ro)Liturghie Arhierească și botezîn Parohia FiriteazDuminica Înfricoșătoarei JudecăZiși a Lăsatului sec de carne, LiturghieArhierească și Taina Botezuluisăvârșite de PreasfinZitul Părinte Emil-ian Crișanul, împreună cu un soborde preoZi și diaconi, în ParohiaFiriteaz din Arhiepiscopia Aradului.Răsfoind articolul prin care încer-cam, într-o călduroasă zi de august aanului trecut, a vă povesti despresfinZirea Centrului de Tineret „Bucurieîn Ortodoxie” din această parohie, ne-a atras atenZia o imagine care avea înprim-plan doi copii pe un balansoar,chiar în faZa acelui centru.Am zâmbit la gândul cum o pozăfăcută cu mai bine de jumătate de anîn urmă povestea, simbolic, tocmaidespre cumpăna lumii acestor zile.Privind spre Ucraina, am așezat într-o parte a balansoarului înfiorătorulsunet al sirenelor și toate cele care i-au urmat, iar în cealaltă parte, imag-inea dragostei, solidarităZii, omenieiși a braZelor deschise din vămileRomâniei. ȘtiZi, acolo unde româniiau format adevărate cozi ale bineluipentru a-i primi pe refugiaZiiucraineni.În punctul de echilibru al balan-soarului, nimic altceva decâtEvanghelia acestei zile care vine șispune lumii, clar, simplu, chirurgi-

cal: „Când va veni Fiul Omului întruslava Sa, se vor aduna înaintea Luitoate neamurile și-i va despărPi pe uniide alPii, precum desparte păstorul oilede capre”. Criteriul despărZirii, cumnu se poate mai limpede: „flămândam fost și Mi-aPi dat să mănânc; înse-tat am fost și Mi-aPi dat să beau; străinam fost și M-aPi primit; gol am fost șiM-aPi îmbrăcat; bolnav am fost și M-aPi cercetat; în temniPă am fost și aPivenit la Mine.”, sau, dimpotrivă,„flămând am fost și nu Mi-aPi dat sămănânc; însetat am fost și nu Mi-aPidat să beau; străin am fost și nu M-aPiprimit; gol, și nu M-aPi îmbrăcat; bol-nav și în temniPă, și nu M-aPi cerc-etat.”Iar acolo, în acea parte a balan-soarului care bucură sufletul chiar și învreme de neliniște am regăsit și aceaștire/minune culeasă dintr-unul dintreadăposturile în care s-au adunat ceicare nu au reușit să fugă din calearăzboiului: o tânără de 23 de ani și-aadus pe lume copilul. „Nașterea tareprezintă speranPa în aceste vremurisumbre”, a spus acea mamă.Astăzi, la Firiteaz, cum spuneam,un Botez. Cel al fiului nou-născut alPărintelui Paroh Vlad-Sergiu Sandu.Copii în balansoarul din faZa Centru-lui, copii în adăposturile din Ucraina,copii de mână purtaZi de mame în fugadin faZa războiului, copil astăziîncreștinat la Firiteaz. O întreagă lumea copiilor despre care chemaZi suntema înZelege că de nu ne vom asemăna,nici ÎmpărăZia nu o vom vedea, căci„Cine nu va primi împărăţia lui Dum-nezeu ca un prunc nu va intra în ea”(Luca 18, 17). De ce? Pentru că,privindu-i cu ochii sufletului, putemlesne de la ei a învăZa și iubirea șidreptatea.Cuvântul ierarhului a fost despreIubirea și dreptatea – criteriileJudecăZii finale 27 februarie 2022, Parohia„Adormirea Maicii Domnului” dinFiriteaz, o Duminică piatră de hotar pecalea mântuirii și o nădejde de bineadusă lumii prin încreștinarea unuinou prunc: Ioan-Tudor, al treilea copilal Părintelui Vlad-Sergiu Sandu și aldoamnei preotese Ana Sandu. (Sursa:glasulcetatii.ro)
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALE 

Episcopul Ioan Me9ianu evocat în cadrul programuluianiversar Bicentenarul Teologiei arădene În suita manifestărilor academic-culturale, dedicate BicentenaruluiTeologiei Arădene, al doilea eveni-ment programat a avut în vederecomemorarea dedicată vrednicului depomenire vlădica Ioan MeZianu, fostepiscop al Aradului, ajuns ulterior mit-ropolit la Sibiu.Acesta s-a desfășurat în ziua dejoi, 3 februarie 2022, de la ora 17.00,în aula „Regele Ferdinand” aPrimăriei Municipiului Arad subgenericul: Episcopul Ioan MePianu,

promotorul învăPământului teologicla Arad.La acest eveniment, au luat parteierarhii Aradului: ÎnaltpreasfinZitulArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu șiPreasfinZitul Episcop-vicar Dr. Emil-ian Crișanul, profesor universitar dr.CodruZa Stoica, Prorector la Univer-sitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cadredidactice și studenZii ai FacultăZii deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”,preoZi și mireni.În deschiderea manifestării, părin-tele profesor Cristinel Ioja, decanulFacultăZii de Teologie din Arad a salu-tat audienZa, mulZumind pentruprezenZă și implicare, atât ierarhilorcât și oaspeZilor, motivând desfășu-rarea acestui eveniment academic din-colo de zidurile instituZiei teologicetocmai din dorinZa cultivării uneiconștiinZe publice cu privire la rolulteologiei și spiritualităZii Bisericii încetate. Sintetizând rolul major al ier-arhului arădean evocat, părinteledecan a arătat următoarele: „În pro-gramul dedicat aniversării bicente-narului învăZământului teologic orto-dox din Arad am proiectat mai multeevenimente care să pună în valoaremoștenirea teologică arădeană la careepiscopul Ioan MeZianu și-a adus ocontribuZie determinantă prin cel puZintrei aspecte: a). preocupare constantăpentru calitatea programului de studii,sprijinind pe profesorii de la Institutpentru urmarea unor specializări înstrăinătate; b). construirea actualuluiedificiu al facultăZii de teologie și înfi-inZarea periodicului eparhial Bisericași Școala; c). înfiinZarea centruluiDiecezana, pentru luminarea poporu-lui prin carte.”Doamna prorector a adus salutulconducerii UniversităZii arădene, felic-itând corpul profesoral al FacultăZii deTeologie pentru crearea acestui spaZiugeneros de manifestare știinZifică.Cea dintâi conferinZă a fost susZin-ută de profesor universitar dr. Cor-neliu Pădurean (Universitatea „AurelVlaicu” din Arad), care a prezentattema: Contextul istoric din EparhiaAradului, în timpul episcopatului luiIoan MePianu. Acesta a lansat invi-taZia, colegilor istorici, pentrurealizarea unei monografii dedicatepersonalităZii ierarhului Ioan MeZianu.Cea de-a doua conferinZă a fostsusZinută de preotul profesor univer-sitar dr. Mihail Săsăujan (Universi-tatea din București), care a prezentattema: ContribuPia episcopului IoanMePianu al Aradului (1875-1899) laconsolidarea unităPii naPionale și con-fesionale a românilor în perioadastăpânirii austro-ungare.Celor doi invitaZi, care au confer-enZiat, le-a fost decernată medalia șidiploma aniversară, în semn de înaltăapreciere pentru contribuZia adusă lacreșterea prestigiului FacultăZii deTeologie Ortodoxă din Arad.În cuvântul său, PreasfinZitul PărinteEpiscop Emilian a arătat că: „MeZianua fost inspirat de realitate, realizândproiecte care să promoveze atât Biser-ica Ortodoxă cât și naZiunea românăîntr-un context extrem de dificil. Caformă concretă de cinstire a memorieiacestui ierarh, Arhiepiscopia Aradului șiUniversitatea „Aurel Vlaicu” au pusbazele unei școli preuniversitare caresă-i poarte numele, ce-și va deschideporZile în toamna aceasta”.ÎnaltpreasfinZitul ArhiepiscopTimotei a mulZumit conferenZiarilorpentru prezentările lor interesante,felicitând pe organizatori pentru aduc-erea în prim-planul zilei a personal-ităZii celui care a condus destineleeparhiei Aradului, Episcopul IoanMeZianu. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Acesta a evocat faptul că: „memo-ria acestor locuri este imprimată deprezenZa în altare a Liturghierului edi-tat, de alte cărZi bisericești, precum șide clădirile multiple bisericești cares-au edificat în timpul arhipăstoririisale aici”.La finalul manifestării, corul„Armonia” al Catedralei Vechi aAradului, sub bagheta dirijorală a prof.Ovidiu Boar, a interpretat câteva piesemuzicale religioase și patriotice.ConferinZele vor fi accesibile înformat audio pe canalul Youtube alfacultăZii arădene, cât și în formattipărit, în volumele ce se vor edita cuacest prilej. (Pr. lect. dr. Filip Albu)Premierea tinerilor participan9i la Concursul Interna9ional ,,Împreună cuHristos prin lume în Mileniul III”În zi de mare praznic împărătesc,al Întâmpinării Domnului, în urmaparticipării la concursul international–Împreună cu Hristos prin lume înmileniul III– editia a VI-a, 29 de elevidin cls.a III-a A, C, a IV-a B, a VII-aA, B, de la Școala Gimnazială CaiusIacob Arad, au fost premiati la paro-hia Micalaca Veche II Arad, de cătrepr. Mircea Bupte, obZinând 27 premiiI și 2 premii II: Marcu Mihnea, Avră-muZiu Alexandru, Feieș Iulia,Moldovan Sonia, Budea Maia, MandăMara, Dumitrescu Teodora, MarcAlexandra, Jurca Darius, GheorgheȘtefan, Păsărică David, Costin Daniel,Farcaș Ianis, Moșincat Tania, PlastinPatrik, Bortoș Alexia, Vidam Ania,Ciobotă Andrei, Palea Rania, Macov-ei Florina, Militaru Răzvan, SorcaFlavius, Roca David, Borlea Ștefania,Todosie Rebeca, Ardelean Răzvan,Munteanu Sergiu, Cormoș Darius,Barba Ioana.Concursul a reunit peste 10.000de elevi din 26 de Zări și a fost organi-zat de către Episcopia Ortodoxă a Ital-iei și de către Colegiul NaZional Ped-agogic Gheorghe Lazar, Cluj-Napoca. (Prof. Mandă Beatrice)Dezvelirea bustului și comemorarea publicistului și istoricului Teodor V. Păcă9ian, în localitatea UsusăuA treia manifestare din seriaevenimentelor bisericești-culturalededicate Bicentenarului Teologiei ară-dene a avut loc joi, 10 februarie 2022,în localitatea Ususău din judeZul Arad.Manifestarea a început la ora 10:30, încurtea bisericii ortodoxe din locali-tate, unde a fost amplasat bustul pub-licistului și istoricului Teodor V.PăcăZian.La acest eveniment cultural auparticipat Protos. Lect. Dr. IustinPopovici, Consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, Dr. DoruSinaci și Dl. Marius Sulincean,reprezentanZii InstituZiei PrefecturiiArad, Dl Ionel Bulbuc, Vicepreședin-tele Consiliului JudeZean Arad; Pr.Conf. Dr. Vasile Pop, reprezentantulUniversităZii de Vest ,,Vasile Goldiș”din Arad, Pr. Prof. Univ. Dr. CristinelIoja, Decanul FacultăZii de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad,Pr. Nelu Mercea, Protopopul Lipovei,Florin Yole, Primarul localităZiiUsusău, Pr. Victor Bocancios, ParohulBisericii Ortodoxe din localitate, cadredidactice ale FacultăZii de Teologiedin Arad, invitaZi și studenZi teologi.Debutul acestei manifestări l-aconstituit dezvelirea bustului luiTeodor PăcăZian. A urmat slujba desfinZire a monumentului și o slujbă depomenire a celui comemorat. Dupămomentul religios a urmat cuvântul

Părintelui Consilier Protos. Dr. IustinPopovici, delegatul IPS Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, care atransmis binecuvântarea și salutulChiriarhului, subliniind importanZamomentului comemorativ pentruconștiinZa colectivă, precum și conlu-crarea dintre instituZiile administra-tive, de cultură și bisericești, în ved-erea împlinirii acestui eveniment,toate acestea în contextul Bicente-narului Teologiei arădene.În continuarea manifestării a luatcuvântul Dr. Doru Sinaci, Subprefec-tul Aradului, evocând personalitatealui Teodor PăcăZian, formaZia acestu-ia, activitatea sa gazetărească și petărâmul istoriografiei, dar și impli-caZiile operei sale istorice în lupta deemancipare naZională a românilorardeleni.A urmat, apoi, cuvântul D-luiIonel Bulbuc, Vicepreședintele Con-siliului JudeZean Arad, care a trans-mis salutul Președintelui ConsiliuluiJudeZean, arătând importanZa unuimonument în conștiinZa colectivităZiiși în formarea tinerelor generaZii.Din partea UniversităZii „VasileGoldiș” a luat cuvântul Pr. Conf. Dr.Vasile Pop arătând legăturile dintreVasile Goldiș și Teodor PăcăZian, doimari istorici, care au dus faima Aradu-lui în toate colZurile Zării și chiar pestehotare.Continuând șirul cuvântărilor,Părintele Decan Pr. Prof. Dr. CristinelIoja a vorbit celor prezenZi urmă-toarele „Evenimentul dedicat istoricu-lui Teodor Păcăţian, integrat în Pro-gramul Bicentenarului Teologieiarădene, reprezintă nu doar un act decinstire, ci și o restituire și restaurarea memoriei sale în locul de naștere.Localitatea Ususău, prin fixarea bus-tului lui Teodor Păcăţian în vecină-tatea Bisericii și a Școlii, dobândeșteîncă o dimensiune semnificativă încultivarea reperelor pentru tinerelegeneraZii. Am putea vorbi de un trip-tic axiologic care redă speranZeoricărei comunităZi, și anume: Biser-ică-Școală-Cultură. Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad, profe-sorii și studenZii iau parte cu cinste laacest eveniment comemorativ șirestaurator”.În încheierea alocuZiunilor, d-nulFlorin Yole, Primarul localităZiiUsusău a adresat cuvânt de mulZumireoficialităZilor prezente și tuturor par-ticipanZilor, exprimându-și bucuriapentru realizarea unui astfel demoment cultural, de mare intensitatesufletească și patriotică, pentru întrea-ga comunitate din așezarea de pevalea Mureșului.Manifestarea s-a încheiat cu câte-va piese religioase și patriotice inter-pretate de Corul „Atanasie Lipovan”al FacultăZii de Teologie Ortodoxă dinArad, dirijor: Pr. Lect. Univ. Dr.Tiberiu Ardelean.Bustul este opera sculptoruluiMihai Păcurar și a fost realizat princontribuZia financiară a ConsiliuluiJudeZean Arad soclul fiind realizareaPrimăriei Ususău.Comemorarea gazetarului, publi-cistului și istoricului Teodor V.PăcăZian, o eminentă figură a gener-aZiei Marii Uniri, aduce în actualitateistoria luptei de emancipare naZionalăcare a condus la unitatea tuturorromânilor, luptă la care profesorii șiabsolvenZii Institutului Teologic dinArad au luat parte în mod activ. Acestact de restituire a memoriei istoricepe care instituZiile centrale și judeZeneale Aradului o acordă personalităZiilui Teodor V. PăcăZian, constituie unact de pietate faZă de istoria noastră șifaZă de marii bărbaZi ai neamului, cuatât mai mult cu cât, această restituire

istorică este integrată în aniversareaBicentenarului Teologiei arădene.***Teodor V. PăcăZian (1852-1941)provine dintr-o familie de Zărani de pevalea Mureșului. S-a născut la 28noiembrie 1852 în comuna Ususăulângă Lipova, în casa bunicului săuMitru Dehelean. Tatăl său VasilePăcăZian, căsătorit cu Elena Dehelean,a fost învăZător confesional în aceastălocalitate, absolvent al Preparandieidin Arad. În școala acestuia, TeodorPăcăZian a urmat clasele primare.Studiile secundare le-a făcut la Gim-naziul din Lugoj și apoi la LiceulMinoriZilor din Arad. Intră de tânăr înserviciul administraZiei funcZionândtimp de 7 ani ca notar comunal înlocalitatea Jadani, (Timiș).După această perioadă se sta-bilește în Timișoara unde va desfășu-ra o bogată activitate gazetărească.Publică o serie de articole în peri-odicele vremii, iar în 1885 fondează ofoaie pentru popor „Timișana”, căreiaîi va schimba numele, peste un an, în„Gazeta Poporului”. În 1896 devineredactor intern al cotidianului „Drep-tatea”, publicând articole de fond șifoiletoane. La scurt timp pleacă laBucurești unde va primi postul de sec-retar-contabil la „Liga culturală”, prinintervenZia lui Aurel C. Popovici. Pub-lică articole la ziarele din capitală,îndeosebi la ziarul „MesagerulRomân”. În toamna anul 1896, la invi-taZia lui Ioan RaZiu, se întoarce înArdeal și intră în redacZia ziarului „Tri-buna”, unde a scris ca redactor, iar maiapoi ca redactor șef. La începutul anu-lui 1901 preia conducerea ziarului„Telegraful Român”, organul de presăal Bisericii Ortodoxe din Ardeal, înte-meiat de Sfântul Mitropolit AndreiȘaguna. Rămâne în această posturăpână la data de 17 decembrie 1917.După Unire redactează „Gazeta Ofi-cială”, iar la începutul anului 1920colaborează, pentru câteva luni, la„Foaia Poporului” din Sibiu.Impresionanta activitate gazetă -rească este dublată de o prolifică activ-itate publicistică, literară și istorică.În domeniul literar publică numeroasecărZi, lucrări și studii. Cele mai impor-tante lucrări rămân în domeniul isto-riografiei, lucrări de referinZă pentruistoria naZională, dar și o serie de studiiistorice. Amintim cele mai importantelucrările ale sale: Istoriografi vechi,istoriografi noi, Sibiu, 1904; Jertfeleromânilor din Ardeal, Banat, Crișana,Sătmar și Maramureș aduse înrăzboiul mondial din anii 1914-1918,lucrare statistică făcută dinînsărcinarea secZiilor știinZifice literareale „AsociaZiunii” din Sibiu, Bibliote-ca „Astra”, 1932; ContribuPii la isto-ria românilor ardeleni în secolulXVIII, Cluj, 1925; Cartea de aur sauluptele politico-naPionale aleromanilor de sub coroana ungară,apărută între anii 1902-1915, în optvolume cu 6.560 pagini mari de tipar.Pentru această lucrare justiZia maghiarăl-a condamnat la șase luni de temniZă,procurorul acuzându-l de agitareaopiniei publice și de pregătirea terenu-lui pentru unirea Ardealului cu Româ-nia. Vasta lucrare cuprinde istoriafaptelor și actelor de politică naZionalăale românilor din Transilvania de laînceputurile manifestărilor publicepână în anul 1910, cu documente deprimă importanZă și discursuri inedite.În anul 1930 Cartea de aur este pre-miată de Academia Română.După primul război mondialTeodor PăcăZian se stabilește la Cluj,unde și-a trăit ultima parte a vieZii sale.A murit la data de 11 februarie 1940și a fost înmormântat la Cluj. (Protos.lect. dr. Nicolae M. Tang)

Comemorarea lui VasileGoldiș, la 88 de ani de la trecerea sa la cele veșniceÎn fiecare an, 10 februarie reprez-intă o zi marcantă pentru întreagalume academică. Elogiem un ompolitic român, ministru şi membru deonoare al Academiei Române.Este vorba despre Vasile Goldiș,de la a cărui trecere în eternitate seîmplinesc 88 de ani. Iar Universitateaarădeană care îi poartă numele a oma-giat această zi aşa cum se cuvine.Manifestările au început cu o slujbă depomenire în Biserica de lemn dincadrul Campusului UniversitarUVVG şi au continuat cu depuneri decoroane de flori la Cimitirul Eterni-tatea, acolo unde „părintele patriei”îşi doarme somnul de veci.Personalitate exemplară care amarcat o epocă, impunându-se ca unuldin Corifeii Marii Uniri, Vasile Goldiș(1862-1934) este părintele spiritual alUniversităţii de Vest „Vasile Goldiş”din Arad. Întreaga sa viaţă a militatpentru un ideal, unitatea naţională atuturor românilor. Din scrierile vremii,ne aducem aminte că „pe 12 februar-ie 1934, la două zile de la momentultrecerii spre cele sfinte, într-o atmos-feră gravă, tăcută şi plină de compa-siune, zeci de mii de arădeni l-au con-dus pe cel mai de seamă contemporanal lor, pe ultimul drum, spre Cimitir-ul Eternitatea, acolo unde astăzi seregăsesc reuniţi, odihnindu-se veşnic,într-un triunghi al renaşterii naţionale:Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop şiIoan Suciu, corifeii Marii Uniri. Iarziua înmormântării lui Vasile Goldiş afost declarată zi de doliu naţional peîntreg teritoriul României întregite,Românie pe care a iubit-o atât demult”A devenit o tradiţie a ultimilor anica Luna Culturii la UVVG să seîncheie pe 10 februarie, prin mani-festări dedicate celui care a fost con-siderat fondatorul ideologiei MariiUniri, fiindcă la Arad s-a plămăditideea Unirii. „Să jurăm credinţă, deaici înainte, numai naţiunii române,dar tot atunci să jurăm credinţă şi civ-ilizaţiunei umane. Câtă vreme vompăstra aceste credinţi, neamul nostruva trăi, se va întări, şi fericiţi vor fiurmaşii noştri până la sfârşitulveacurilor“ – spunea Vasile Goldiş îndiscursul său la Marea AdunareNaţională de la Alba Iulia din 1918.„Vasile Goldiş este un simbol naţion-al, local, dar şi al Universităţii noastre. Îipurtăm numele cu cinste şi demnitate şiîl evocăm de peste trei decenii. Noi,comunitatea academică a UniversităZiide Vest „Vasile Goldiș”, cadre didacticeși studenZi, ducem mai departe idealurilepărintelui nostru spiritual şi îl omagiem pecel care a fost numit de Octavian Goga„părintele naţiunii române”, convinșifiind că generaZiile care se pregătesc pen-tru a deveni specialişti în diferite domeniide activitate, nu vor uita niciodată sacri-ficiul pe care corifeul Vasile Goldiş l-afăcut pentru realizarea acestui importantact pentru poporul român, Marea Unire”– spune prof. univ. dr. Coralia AdinaCotoraci, rectorul Universităţii de Vest„Vasile Goldiş” din Arad. (sursa:aradon.ro)PS Părinte Emilian Crișanul a împlinit 50 de aniPreasfinZitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, împlinește sâmbătă,12 februarie 2022, vârsta de 50 de ani.Cu această ocazie, Patriarhul Daniel i-a transmis un mesaj de felicitare.Profil biograficPS Emilian (Emilian Vlad Nică) s-a născut la 12 februarie 1972, înlocalitatea Berezeni, judeZul Vaslui.

Formarea teologică a realizat-ola Seminarul Teologic VeniaminCostachi de la NeamZ (1990-1995),urmând apoi Facultatea de Litere șiTeologie din cadrul UniversitaZiiOvidius din ConstanZa, la Spe-cializarea Teologie-Istorie (1996-2000), unde a urmat și cursurile demasterat la specializarea Istorie veche-medievală (2000-2002).În anul 2003 a fost admis la cur-surile de doctorat în cadrul FacultăZiide Teologie Ortodoxă, Universi-tatea Al. I. Cuza din Iași, la Spe-cializarea Istoria Bisericii OrtodoxeRomâne, cu teza Mitropolia Moldoveiși Sucevei: Arhiepiscopia Iașilor înprima jumătate a secolului al XX-lea(1900-1948), elaborată sub îndru-marea acad. prof. univ. dr. EmilianPopescu.În ianuarie 2009 i s-a conferit titlulde doctor în teologie.În 2001 a urmat un curs delimbă engleză organizat de cătreConsiliul Mondial al Bisericilor dinGeneva la Academia Ortodoxă dinVilemov, Cehia, iar în 2005 a par-ticipat la un Stagiu de perfecZionarea limbii engleze la Community ofthe Resurrection, Mirfield și cur-surile de teologie din cadrulColegiului Teologic Resurrection,Marea Britanie.În lucrarea administrativă, Preas-finZitul Emilian a îndeplinit funcZiilede: Mare eclesiarh al MănăstiriiNeamZ; Preot spiritual al FacultăZii deTeologie din Iași; Președinte al Con-sistoriului monahal și Consilier Cul-tural al Arhiepiscopiei Iașilor; Exarhal mânăstirilor din judeZul Iași.În ședinZa de lucru a SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Românedin 29 octombrie 2009 a fost alesEpiscop vicar al Arhiepiscopiei Râm-nicului, cu titlul Lovișteanul.Ceremonia de instalare, oficiatăde Preafericitul Părinte PatriarhDaniel, a avut loc în data de 14 noiem-brie 2009, la Catedrala Arhiepisco-pală Sfântul Nicolae din RâmnicuVâlcea.Sfântul Sinod al Bisericii noastrel-a ales prin vot secret, în şedinţa din4 iulie 2017, pe PreasfinZitul PărinteEpiscop vicar Emilian Lovișteanul caEpiscop vicar pentru ArhiepiscopiaAradului cu 43 de voturi din 46 devoturi valid exprimate.Ceremonia de instalare a PS Emil-ian Crişanul, noul Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a avut loc în16 iulie 2017 în Catedrala VecheNaşterea Sfântului Ioan Botezătorul dinArad. (Sursa: Basilica.ro)Atelier de crea9ie în ParohiaPrunișorÎn Contextul „Anului omagial alrugăciunii în viaZa Bisericii”, mem-brii Grupului Catehetic „SfântulStelian” din Prunișor au participat laun atelier de creaZie, în care și-audescoperit talentul și iscusinZa de a ficreatori și totodată de a arăta harul șidarul pe care Dumnezeu îl dăruieștecopiilor Săi.La începutul atelierului de creaZie,preotul paroh a prezentat o catehezăintitulată „Experierea rugăciunii înviaZa creștinului. Provocări șiremedii”. Copiii au fost iniZiaZi în aîncerca fiecare la casa sa, să îșiformeze un „colZișor de rugăciune”,unde să fie într-o continuă legătură cuDumnezeu.La această acZiune au participat unnumăr de 35 de copii și tineri, dediferite vârste. Aceștia împreună cucoordonatorii au confecZionat felici -tări pentru mama, mărZișoare, dar șiîngerași. Continuare în pagina 8
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MarHi, 1 februarie - A prezidatședinZa PermanenZei Consiliuluieparhial.Miercuri, 2 februarie – A par-ticipat la Sfânta Liturghie de laMănăstirea Hodoș-Bodrog, predicafiind pusă sub titlul ,,RugăciuneaDreptului Simeon” (cf. (II Luca, 22-40).  Joi, 3 februarie – Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului, a participat lamanifestările comemorative dedi-cate vrednicului de pomenireIoan MeZianu, fost episcop alAradului, ajuns ulterior mitropo-lit la Sibiu, rostind un cuvântadecvat.Duminică, 6 februarie – A par-ticipat la Sfânta Liturghie de la

Catedrala arhiepiscopală, rostind uncuvânt de învăZătură.MarHi, 8 februarie - Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhi -episcopul Aradului, a aniversat 46de ani de la hirotonia întru Arhie-reu.Duminică, 13 februarie – Aparticipat la Sfânta Liturghie de laCatedrala arhiepiscopală, predicafiind pusă în legătura citirilor zileicu tematica anului omagial al rugă-ciunii, (cf. 2 Timotei, 3, Lc. 18) încadrul slujbei teologul PetreZchiIoan a fost hirotonit diacon.Joi, 16-17 februarie – A parti-cipat la lucrările Adunării NaZiona-le Bisericești și la ședinZa de lucru aSfântului Sinod al Bisericii Ortodo-xe Române.

Duminică, 20 februarie – Aparticipat la Sfânta Liturghie de laCatedrala arhiepiscopală, în cadrulSfintei Liturghii, diaconul IoanPetreZchi a fost hirotonit preot, peseama Parohiei Arad Ceala  din Pro-topopiatul Arad.Duminica, 27 februarie - Aslujit Sfânta Liturghie în parohia„Sf. M. Mc. Gheorghe” din AradulNou, predica fiind pusă sub titlul,,CondiZiile mântuirii: credinZa șifaptele bune” (cf. I Cor. 8; Matei25). În cadrul slujbei, Înaltpreas-finZitul Părinte Timotei La sfârșitulsfintei Liturghii, a sfinZit cele douăSfinte Cruci ce vor fi așezate peturlele bisericii parohiale.Diac. Ioan Emanuel ProniucSecretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinHitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Februarie 2022

Urmare din pagina 7Toate acestea au fost realizate dinhârtie care a fost înfrumuseZată prin col-orarea acesteia cu culori specifice,fiecare copil arătând talentul pe careDumnezeu îl sădește în fiecare făptură.

Consider, că această activitate a fostbenefică pentru participanZi, deoareceau învăZat lucruri noi, și de asemenea aureușit să înZeleagă cât de mare estedragostea lui Dumnezeu pentru lume,care se revarsă prin cea mai sensibilă

fiinZă, care este mama. (Pr. Florin IoanAvram)Ajutor pentru refugia9ii derăzboi din UcrainaDuminică, 27 februarie 2022,după Sfânta Liturghie, ParohiaArad-Sânnicolaul Mic a organizatun transport de ajutoare pentru refu-giaZii de război din Ucraina intraZi înRomânia prin vămile din Mara-mureș și Satu Mare.La această primă acZiune au par-ticipat credincioșii parohiei, părinZiide la Centrul de învăZare a limbiiengleze ,,Hellen Doron” și firma,,Remro” care a asigurat transportul.S-au trimis produse de igiena person-ală, alimente neperisabile, haine noipentru copii, jucarii, apă, aproximativ3 tone.Ajutoarele au fost transportateși depozitate la Mănăstirea Bârsanadin Maramureș, unde vor fi oferiterefugiaZilor. (Preot paroh Gheorghe
Gligor)Ac9iune umanitară a Parohiei Grăniceri în parteneriat cu elevii ȘcoliiGimnaziale GrăniceriSolidari cu suferinZa ucrainienilor,părintele Popovici Adinel, preot paroh

la Parohia Ortodoxă Grăniceri înparteneriat cu Școala GimnazialăGrăniceri structura Șiclău, reprezen-tată prin domnul director prof. Drd.Krizner Paul, au demarat acZiuneaumanitară: ,,Șterge o lacrimă de pechipul unui copil ucrainean”Părintele paroh, a făcut apel,duminică 27 ferbruarie 2022, dupăSfânta Liturghie la enoriașii paro-hiei chemându-i la solidaritate șiajutor material: „pentru că nu putemfii nepăsători la necazul celor aflaPiîn suferinPă, Parohia OrtodoxăGrăniceri după putinPă începând deduminică în Biserică va organizacolecte benevole de bani, alimenteneperisabile, dulciuri, haine și pro-duse igenico-sanitare pentru refu-giaPii ucraineni! Două mâini har-nice și darnice au mai mare trecereînaintea lui Dumnezeu decât zeceguri rugătoare! „FericiPi ceimilostivi” (Matei 5,7), a subliniatpărintele Popovici Adinel.Directorul Școlii GimnazialeGrăniceri structura Șiclău, prof.Drd. Krizner Paul a făcut un apelcătre toZi elevii și cadrele didacticede a se mobiliza astfel încât să levină în ajutor copiilor sinistraZi dinUcraina.

„Dragi elevi, părinPi și cadredidactice, întreaga omenire trăieștemomente de suferinPă și compasiunepentru poporul ucrainean. Dacă noiavem unde sta, dacă noi avem cemânca, dacă noi avem pace, nu ace-lași lucru se întâmplă cu un popororopsit a cărui dramă nu poate fidescrisă în cuvinte.În numele meu personal și alConsiliului Profesoral, fac unapel tuturor de a ne solidariza cusuferinPa acestor oameni și, înspecial, a copiilor ucrainieni careau luat drumul pribegiei și a sără-ciei.Astfel că, în parteneriat cu părin-tele Popovici Adinel de la ParohiaOrtodoxă Grăniceri, facem o colectăumanitară care vizează colectarea dehăinuPe, încălPăminte (în stare bună șicurate) și alimente care să nu fieperisabile (ulei, făină, paste, conserveetc), ca din puPinul nostru să le ofer-im un gram de mângâiere copiilorucrainieni care s-au refugiat la noi înPară.Această colectă începe de azi, 28februarie și se încheie vineri, 04 mar-tie 2022. Toate pachetele vor fi însoPitede un proces-verbal și puse în cutiipe categorii de vârstă.

Educatorii, învăPătorii și dirig-
inPii se vor ocupa de colectarea
acestora, respectând toate proce-
durile de combatere a virusului
SARS-CoV 2.

Dumnezeu să binecuvinteze stră-
dania tuturor și să ocrotească poporul
ucrainean!

Cu inimă tristă, Dir. Prof drd.
Krizner Paul”

Pentru mai multe informaZii pot fi
contactaZi pr. Popovici Adinel, Paro-
hia Ortodoxă Grăniceri și Prof. Krizn-
er Paul, director la Școala Gimnazială
Grăniceri jud. Arad.

Consiliul Profesoral Școala Gim-
nazială Grăniceri

Consiliul Parohial Grăniceri
CERCURI MISIONARE

În luna Februarie au avut loc Cer-
curi pastoral-misionare în următoarele
parohii arădene:

- Protopopiatul Arad: Vladimires-
cu I;

- Protopopiatul Sebiş: Guravăii,
filia Rostoci; Hălmagiu.

(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.arhiepiscopiaaradului.ro) 
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Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
În ziua de joi, 17 februarie 2022, înAula Magna „Teoctist Patriarhul” dinPalatul Patriarhiei, sub președinZiaPreafericitului Părinte Patriarh Daniel,s-a desfășurat ședinZa de lucru a Sfân-tului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne.În cadrul acestei ședinZe, SfântulSinod a aprobat canonizarea Cuvioa-sei Teofana Basarab (cea dintâi mon-ahie de neam românesc cunoscută), cutitulatura: Sfânta Cuvioasă TeofanaBasarab, precum și înscrierea ei încalendarul Bisericii OrtodoxeRomâne, cu ziua de cinstire în data de28 octombrie.Sfântul Sinod a apreciat rezul-tatele programului „Masa bucuriei”,derulat de Sectorul social-filantropic al

AdministraPiei Patriarhale și pe par-cursul anului 2021. Valoarea totală abunurilor donate în anul menZionat estede 3.140.866 lei. De aceste bunuri aubeneficiat 222 instituZii social-filantropice din Patriarhia Română,care au acordat asistenZă pentru 19.824de persoane, numărul de beneficiarifiind în continuă creștere.Sfântul Sinod a luat act cu bucuriede lansarea proiectului Eco-ini9iativeîn parohiile Bisericii OrtodoxeRomâne din România și RepublicaMoldova, care are ca scop iniZiereaunei educaZii de mediu și identificareasoluZiilor pentru creșterea responsabil-ităZii ecologice la nivelul BisericiiOrtodoxe Române atât în România,cât și în Republica Moldova.

Privitor la organizarea Recen-sământului Popula9iei și Locuinţelordin România în perioada 01 februar-ie-17 iulie 2022, Sfântul Sinod a apro-bat ca Centrele eparhiale din Zară șidin străinătate să transmită personalu-lui clerical îndemnul de a-i încuraja pecredincioși să-și îndeplinească aceastădatorie civică și să își declare aparte-nenZa religioasă corectă, mai ales prinautorecenzare, în perioada 14 martie-15 mai 2022.Sfântul Sinod a apreciat în moddeosebit activitatea social-filantropicăa eparhiilor, parohiilor, mănăstirilor șicentrelor sociale din acest ultim anmarcat de pandemie și îi îndeamnă pecredincioșii Bisericii OrtodoxeRomâne la începutul anului omagial

dedicat rugăciunii (2022) să rămânăsolidari în jurul imperativului moral alajutorării celor aflaZi în suferinZă și almanifestării credinZei în Domnul Iisus

Hristos, prin rugăciune și fapteledragostei creștine.Biroul de Presă al Patriarhiei Române


