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Anul XCIV (94)
SERIE NOUĂ

Mesajul Preafericitului PărinteDANIEL, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, la începutulanului şcolar 2014-2015:
Fiecare început de an şcolar reprezintădeopotrivă un moment de bucurie şi de emoţiepentru copii, mai ales pentru cei din clasa zero,dar şi de intensificare a responsabilităţii părinţilorşi profesorilor privind înţelegerea valorii edu-caţiei ca lumină pentru viaţă.În dezvoltarea unei educaţii autentice pentruviaţă este esenţială cultivarea unei legături sta-tornice şi a unei cooperări rodnice între Biserică,familie şi şcoală, precum şi valorificarea con-tribuţiilor specifice acestora. În contextul actual,marcat de tendinţe ideologice individualiste şisecularizante care erodează valorile consacrate alefamiliei tradiţionale, este cu atât mai necesarăaceastă conlucrare benefică între instituţii funda-mentale. Mai precis, în societatea de consum dinzilele noastre, marcată tot mai mult de o mental-itate care orientează copiii, adolescenţii şi tineriispre senzaţionalul artificial şi profitul material,este esenţială cultivarea unei educaţii credibileaxată pe luminile călăuzitoare ale vieţii, atât lanivel personal, cât şi la nivel comunitar. Acestelumini sunt: credinţa în Dumnezeu şi valoareaunică şi eternă a persoanei umane, creată dupăchipul lui Dumnezeu - Izvorul vieţii veşnice,iubirea generoasă a omului ca bază a comuniu-nii umane în familie şi în societate, cultivareacreativităţii pentru îmbogăţirea tezaurului perenal umanităţii şi cultivarea responsabilităţii pentrunatură ca dar al lui Dumnezeu oferit generaţiilorumane prezente şi viitoare.În domeniul educaţiei, Biserica OrtodoxăRomână a avut un rol semnificativ de-a lungulistoriei poporului român, contribuind la organi-zarea şi îmbogăţirea educaţiei şi a culturii naţionale.Prin Protocolul cu privire la predarea disciplineireligie – cultul ortodox în învăţământul preuni-versitar şi la organizarea învăţământului teologicortodox preuniversitar şi universitar (29 mai 2014),Biserica este chemată să valorifice potenţialul eispecific în domeniul educaţiei, contribuind împre-ună cu Ministerul Educaţiei Naţionale la creştereacalităţii şi orizontului actului educaţional.Noi considerăm că prin educaţia religioasăeste evidenţiată complementaritatea dintre spiri-tualitate şi ştiinţă, dintre credinţă şi cultură,reliefându-se şi dimensiunea formativă a acesteia,nu doar informativă. Educaţia religioasă oferăun orizont spiritual cuprinzător sau integrator, unliant care relaţionează şi integrează cunoştinţelede la celelalte discipline, spre a forma împreună

un reper spiritual luminos şi edificator pentruviaţă, trăită în comuniune de iubire şi corespon-sabilitate pentru binele comun.Trăim într-o societate din ce în ce mai dezori-entată, în care generaţiile actuale de tineri sunt ten-tate să creadă că reuşita în viaţă constă în acu-mularea rapidă de bogăţii materiale, în trăiriintense de tip senzaţional şi în cucerirea unei poz-iţii sociale proeminente. Banul, plăcerea şi putereasunt idolii societăţii secularizate, consumiste şi totmai individualiste, care-i deturnează azi pe mulţioameni de la căutarea valorilor spirituale pro-funde ale vieţii în comuniune de iubire cu Dum-nezeu, exprimată în rugăciune, şi cu oamenii, înfapte bune. Omul secularizat a pierdut practicarugăciunii ca izvor de bucurie şi de iubire stator-nică în familie, în prietenie şi în societate. El sehrăneşte adesea cu iluzia că sufletul omului poatefi umplut cu lucruri materiale limitate şi cu sen-zaţii efemere, motivând că mormântul ar fi ulti-ma destinaţie a sa ca fiinţă spirituală inteligentăvieţuind pe pământ.Într-un asemenea context, este nevoie deredescoperirea şi de reafirmarea reperelor autenticeale educaţiei. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aurarată că o educaţie veritabilă contribuie la dez-voltarea unei înţelepciuni care îl orientează pe copilşi pe tânăr spre iubirea nelimitată şi bucuria netrecă-toare pe care le oferă credinţa în Dumnezeu, Făcă-torul şi Mântuitorul lumii, descoperite nouă de IisusHristos Cel răstignit şi înviat, Care a biruit păcatulşi moartea, dăruind lumii viaţă veşnică.De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur îndeam-nă pe părinţi zicând: „Învaţă-ţi copilul să nu punăpreţ nici pe bani, nici pe slava omenească, nicinumai pe viaţa de aici. Dacă va avea astfel de gân-duri, va fi un înţelept”[1]. Acelaşi sfânt Părintespune că rostul vieţii pământeşti trecătoare esteacela de-a ne pregăti pentru viaţa cereascănetrecătoare: „Ce câştig avem de pe urma vieţiiacesteia dacă nu ne folosim de ea ca să o câştigămpe cea viitoare”[2]? Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos,Învăţătorul lumii şi Izvorul înţelepciunii veşnice,să-i lumineze şi să-i binecuvinteze pe toţi copiii,tinerii, părinţii, educatorii, învăţătorii şi profe-sorii, în noul an şcolar, dăruindu-le bucuriaîmplinirii vocaţiei principale a educaţiei de-a filumină pentru viaţă. † DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române[1] Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slavadeşartă şi despre creşterea copiilor,E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2001, p. 427.[2] Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei,Omilia a XC-a, III, în colecţia „P.S.B.”, vol. 23,E.I.B.M.B.O.R., 1994, p. 1003)

EDUCAŢIA – LUMINĂPENTRU VIAŢĂ 

Cuprins fiind de emoţie, respect şi recu-noştinţă m-am tot gândit, preţ de mai multe ore,cum să-mi pot exprima, cât mai bine, în câtevarânduri, aceste stări şi sentimente faţă de viaţa,opera, activitatea şi personalitatea complexă şicompletă a Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Nico-lae Corneanu – Arhiepiscopul Timişoarei şi

Mitropolitul Banatului, acum, cu prilejul mută-rii sale la cereştile şi veşnicele lăcaşuri… Aunui distins ierarh, cu peste nouăzeci de ani deviaţă şi peste cincizeci de ani de slujire apolo-getică, arhierească şi mitropolitană, jertfelnicăşi mărturisitoare, cu timp şi fără timp, în spiri-tul bunei noastre înţelepciuni şi cuminţenii tra-diţionale şi autentice a Poporului nostru Româ-nesc, din partea de Vest a Ţării! Constat, cu oarecare strângere de inimă, cănu este uşor să faci un asemenea lucru, mai alespentru unul ca mine care l-am cunoscut de,

relativ, puţină vreme adică de numai douăzecişi trei de ani, în condiţiile în care a fost slujito-rul şi arhipăstorul duhovnicesc, a preoţilor şicredincioşilor ce vieţuiesc în cuprinsul teritorialcanonic al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Mitro-poliei Banatului, de peste cincizeci de ani (depeste o jumătate de veac), fiind, până înmomentul de faţă, decanul de vârstă (şi în pri-vinţa vârstei şi în cea a vechimii în funcţie) înrândul Mitropoliţilor Bisericii Ortodoxe Româ-ne! În viziunea, în mintea şi în inima mea per-sonalitatea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhie-piscop şi Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu s-aconturat şi s-a identificat prin câteva trăsături şicalităţi distincte şi anume: în primul rând prinmaturitatea şi bogata experienţă sau înţelepciu-ne pastorală şi duhovnicească, prin ataşamentulfaţă de valorile spirituale, perene ale poporuluinostru, prin felul său de a fi, unul foarte calm,blând şi aşezat, şi, totodată, foarte firesc şi maipuţin sofisticat sau complicat; după aceea printenacitatea, fermitatea şi perseverenţa, prin dis-poziţia pe care o avea spre intensificarea efor-turilor în vederea rezolvării unei probleme,atunci când situaţia o reclama;  prin cultura teo-logică, duhovnicească, şi nu numai, cu care afost înzestrat, datorită muncii şi tenacităţii Înalt-preasfinţiei Sale – deoarece era un erudit, un cultşi un autodidact înnăscut, precum şi foarte con-secvent cu el însuşi, de-a lungul întregii salevieţi; prin luciditatea şi spiritul critic însoţit defoarte multă înţelegere şi condescendenţă; apoiprin spiritul de disciplină şi bună rânduială, înprimul rând cu propria sa persoană, revelat cufiecare slujire ori cu fiecare predică sau cuvân-tare, susţinute într-un mod foarte accesibil şiînţelept, coerent (dar) şi consistent, în diferiteîmprejurări ori cu diferite prilejuri sau ocazii!Dr. Stelian Gomboş Continuare în pagina 4

In memoriam - Un gând de aleasă recunoştinţă şi deosebită preţuire acum, la mutarea la cereştile şi veşnicele lăcaşuri a Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Nicolae Corneanu – ArhiepiscopulTimişoarei şi Mitropolitul Banatului 

Către Consiliul Eparhial al Arhie-piscopiei TimişoareiIerarhul, preoţii şi credincioşiiArhiepiscopiei Aradului, cu profundădurere, sunt alături de întregul cler şipopor al Arhiepiscopiei Timişoarei caşi al Mitropoliei Banatului, la momen-tul adormirii întru Domnul, în nădej-dea învierii şi a vieţii veşnice, a vred-nicului de pomenire mitropolit dr.

Nicolae Corneanu. Arădenii nu voruita că l-au avut odinioară episcopullor mult preţuit, de care au rămas legaţipentru totdeauna, şi după ce a trecut lavrednicia mai înaltă, iar în vacanţeleepiscopale, trei la număr, a fost purtă-tor de grijă, cu multă înţelepciune atuturor treburilor bisericeşti. Paraclisul Catedralei arhiepisco-pale din Arad, pus sub ocrotirea Sfân-

tului Ierarh Nicolae, va aduce amintetuturor celor ce se vor ruga şi închinaaici, de cel care a fost ce i-a purtatnumele acestui mare părinte al Biseri-cii, după însuşirile căruia s-a călăuzit. Hărăzit de Dumnezeu cu o prodi-gioasă arhipăstorire, mai bine de jumă-tate de veac, înaltul Ierarh s-a înscris cucinste în istoria Bisericii noastre, ca dealtfel în sufletele tuturor păstoriţilor săi,

ca şi a celor apropiaţi sau care l-aucunoscut şi ascultat cu dragoste fiască.Lucrarea sa duhovnicească, împletităcu cea culturală şi gospodărească, aîmplinit-o cu toată conştiinciozitatea,spre slava lui Dumnezeu, propăşireaţării şi continua înălţare a credincioşi-lor. La acest ceas de rugăciune cătreCel ce stăpâneşte peste cei vii şi

peste cei adormiţi, implorăm canumele măreţ al celui pomenit săfie înscris în cartea vieţii, spre amin-tirea veşnică şi răsplătirea osteneli-lor sale cu odihna întru lumina ceacerească.Dumnezeu să-l ierte, făcându-iparte cu cei aleşi ai Săi!† TIMOTEIARHIEPISCOPUL ARADULUI

Mesaj de condoleanţe al Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, la trecerea în veşniciea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. NICOLAE CORNEANU, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului



Centrul cultului ortodox esteSfânta Liturghie, slujba în care serealizeazã, prin excelenţă, intrareanoastră în Împărăţie, mai precisunirea tuturor în Biserică şi intrareaBisericii în Împărăţia lui Dumne-zeu. Sfânta Liturghie este o anam-neză, o pomenire a faptelor mân-tuitoare ale lui Dumnezeu începândde la creaţie şi, în primul rând, alucrării mântuitoare a lui Hristos.Dar această pomenire nu este osimplă comemorare ci o actualiza-re a evenimentelor. Sfânta Liturghie a fost înteme-iată de Mântuitorul Iisus Hristos laCina cea de Taină când „a luat pâi-nea şi, binecuvântând, a frânt şi adat ucenicilor săi zicând: Luaţimâncaţi acesta este trupul Meu. Şiluând paharul şi mulţumind le-a datzicând: Beţi dintru acesta toţi, aces-ta este Sângele Meu, al Legii celeinoi, care pentru mulţi se varsă spreiertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28). Sfinţii Evanghelişti Marcu şiLuca precum şi Sfântul Pavel pre-cizează că Mântuitorul a lăsat Bise-ricii porunca expresă de a oficiaSfânta Liturghie: „Să faceţi aceas-ta întru pomenirea Mea” (Marcu14, 22-24; Luca 22, 19-20, I Corin-teni 11, 22-25).După pogorârea Duhului Sfânt,primii creştini, urmând poruncaMântuitorului, „stăruiau în învăţă-tura apostolilor şi în împărtăşire,în frângerea pâinii şi în rugăciuni”(Faptele Apostolilor 2, 42) adică înslujirea Sfintei Liturghii care, încăde la început, a fost centrul vieţiiBisericii, Taina actualizării lucrăriimântuitoare a lui Hristos şi a uniriidepline cu El.

Pregătirea şi aducerea la Sfân-ta Liturghie a pâinii şi vinului pen-tru săvârşirea Sfintei Euharistii înveacurile primare (SEC. I – IV)Sfânta Liturghie reprezintăîntâlnirea noastră cu Dumnezeu.Darurile noastre la Sfânta Litur-ghie sunt pâinea si vinul, după cumne-a învăţat însuşi MântuitorulIisus Hristos la Cina cea de Taină(Matei 26, 26-29).Pâinea şi vinul au o semnifica-ţie adâncă. Ele sunt alimente esen-ţiale, proprii omului. Sunt propriiomului deoarece nu sunt luate caatare din natură, ci obţinerea lornecesită un efort special de prelu-crare. Aşadar, aducând pâine şi vinla Sfânta Liturghie noi aducem şi îidăruim lui Dumnezeu proprianoastră viaţă, ne dăruim pe noi

înşine şi aceasta este cel mai pre-ţios dar pe care-l putem face.Sfântul Nicolae Cabasila subli-niază că viaţa noastră este cel maipotrivit dar pe care-l putem face laSfânta Liturghie, pentru că darulce-l primim în schimb este totviaţă. Îi dăm lui Hristos pâinea şivinul menite să se prefacă în trupulnostru pământesc ca să ne întoarcăpâinea şi vinul prefăcute în Trupulşi Sângele Lui. În schimbul vieţiivremelnice noi dobândim viaţaveşnică, însuşi Trupul şi SângeleMântuitorului.a) PrescuraPrimul act prin care se împli-neşte participarea fiecărui creştinla Sfânta Liturghie este aducereadarurilor de pâine şi vin la altar. La crucile de pe pâinea euha-ristică se referă Sfântul Ioan Gurăde Aur când, tratând despre deasaşi felurita întrebuinţare a semnuluicrucii, adăuga că «ea străluceşte şicu Trupul lui Hristos în cina misti-că»1.În Biserica primară la SfântaLiturghie se utilizau pâini dospitedintre cele folosite în mod curent înalimentaţie. Era necesar să se sfin-ţească mai multe pâini întregideoarece, după cum se ştie, cei ceparticipau la Sfânta Liturghie se şiîmpărtăşeau, primind cu toţii, cle-rici şi laici, Sfântul Trup în mână şisorbind Sfântul Sânge din Potir. Din secolul al VIII-lea întâlnimprescura. Cu timpul, numărul celorce se împărtăşeau a scăzut. S-aajuns astfel ca pentru Sfânta Jertfăsă fie suficientă o singură pâine, iarmai apoi numai o parte din pâine.Această pâine a început să aibăo formă şi o mărime specială, după

secolul al VIII-lea fiind desemnatăcu denumirea de prescură.Un element care distinge pres-cura de pâinea obişnuită este pece-tea cu care este însemnată prescu-ra. Pecetea este alcătuită dintr-ocruce cu însemnarea „Iisus (IS)Hristos (HR) Învinge (NIKA - înlimba greacă)”. Pecetea se aplicăcu ajutorul unui obiect numit pis-tornic sau pristolnic făcut din lemn,mai rar din piatră, bronz, lut, maseplastice sau alte materiale. Formaşi numărul peceţilor aplicate diferă.Există pristolnice care, pe lângăpecete, cuprind şi formele miride-lor.b) Vinul liturgicPotrivit dicţionarului, vinul estebăutura alcoolică obţinută prin fer-mentarea mustului de struguri. Ter-

menul de vin se aplică şi unor bău-turi făcute din alte fructe, legumesau ierburi, dar, utilizat singur, sereferă doar la cel produs din stru-guri.Vechiul Testament asociazăvinul cu pâinea ca alimente de bază(Facere 27, 28; Deuteronom 7, 13;33, 28; Ioil 2, 19) simbolizândîntreaga hrană a omului. Acest sim-bolism îşi va găsi cea mai înaltăexpresie la Cina cea de Taină cândMântuitorul Iisus Hristos, insti-tuind Sfânta Liturghie, le va prefa-ce în Trupul şi Sângele Lui îndem-nându-ne să aducem pâinea şi vinulca daruri ale noastre la SfântaLiturghie săvârşitã întru pomeni-rea Sa.Cel mai apreciat vin era obţinut dinmustul scurs prin greutatea propriea strugurilor zdrobiţi. Vinul ritualera aşadar un vin curat, neameste-cat cu nimic altceva.La Cina cea de Taină Mântui-torul Iisus Hristos a urmat ritualulunei mese pascale făcând gesturiletradiţionale ale capului de familieevreu dar dându-le un înţeles cutotul nou identificând pâinea cuTrupul Său şi vinul cu Sângele Săupe care îl va vărsa pe Cruce pentruMântuirea lumii. El a binecuvântatvinul ritual iudaic din struguri (fer-mentat), roşu, dulce, amestecat cuapă.Sfânta Liturghie fiind o actua-lizare a Cinei celei de Taină, Bise-rica a căutat să utilizeze acelaşi tipde vin pe care l-a folosit şi Mân-tuitorul. Ca urmare, de la început,a fost preferat pentru Sfânta Litur-ghie vinul curat, roşu şi dulce, carese amesteca cu apă în timpul pre-gătirii darurilor. La argumentulistoric pentru folosirea vinului roşula Liturghie se adaugă cel simbolicîn sensul că acest vin este un sim-bol mult mai potrivit pentru sân-gele Mântuitorului2. Evoluţia rânduielii Proscomi-diei între sec. V – XII. Finalizareaslujbei până la forma actuală
Proscomidia, în esenţa ei, con-stă în punerea înainte a darurilorpentru jertfa liturgică, însăşi denu-mirea de Proscomidie venind de lacuvântul grecesc „proskomizo”care înseamnă a pune înainte, aaduce, a oferi, a face dar. Mai pre-cis slujba Proscomidiei constă înalegerea, pregătirea şi afierosireade către preot a darurilor de pâineşi vin aduse de credincioşi la altar.Astfel darurile sunt ridicate la cali-

tatea de Cinstite Daruri, gata pen-tru a fi sfinţite şi prefãcute în Tru-pul şi Sângele Domnului în cadrulSfintei Liturghii3.Proscomidia a constituit întot-deauna o parte a Sfintei Liturghii.Dar în primele secole creştineritualul ei era mult mai simplu,evoluând ulterior până la forma deazi. Dintr-o simplă pregătire a daru-rilor în vederea Sfintei Jertfe, Pros-comidia devine tot mai mult oreprezentare simbolică pe de oparte a naşterii şi jertfei Mântuito-rului şi, pe de altă parte, a Bisericii.Simbolismul jertfei este întărit derostirea la tăierea agneţului, înce-pând cu secolul al IX-lea, a cuvin-telor profetice ale prorocului Isaiacu privire la jertfa lui Hristos4.Scoaterea Agneţului din pres-cură cu copia simbolizează jertfasângeroasă a Domnului Hristos.Vinul şi apa turnate în potir închi-puie sângele şi apa care au curs dincoasta Domnului cea împunsă cusuliţa, iar culoarea albă a apeiînchipuie credinţa curată. Copia pecare o foloseşte diaconul şi preotulpentru tăierea pâinii înseamnă lan-cea  (suliţa) cu  care a fost împun-să coasta Domnului.Semnificaţia mistico-simbolicăa rânduielii Proscomidiei Proscomidia, constând în pre-gătirea darurilor pentru jertfa euha-ristică, este o necesitate practică.Dar ea are şi o profundă semnifi-caţie pe care vom încerca să o des-luşim în cele ce urmează.„Dar jertfa aceasta, care ne estedată şi poruncită nouă a o aduce şiîn aducerea căreia Biserica seîmplineşte pe sine ca fiind viaţa luiHristos în noi şi a noastră în El, nueste “alta” faţă de aceea unică, atot-cuprinzătoare şi care nu se repetăpe care Hristos a adus-o o singurădată (Evrei 9, 28)”.Actele fundamentale ale opereirăscumpărătoare a lui Hristos suntÎntruparea, asumarea firii umane, şiJertfa legată indisolubil de Înviere.Ritualul Proscomidiei este o adu-cere-aminte a acestor acte prin sim-bolismul Naşterii şi Jertfei Mân-tuitorului pe care îl cuprinde.Tema centrală a Proscomidieieste jertfa unică, atotcuprinzătoareşi mântuitoare a lui Hristos în careeste cuprinsă întreaga Biserică.Încă de la începutul Proscomidieipreotul rosteşte troparul VinereiMari şi însemnează cu semnulSfintei Cruci prescura din care va fi

tăiat agneţul. Pomenirea lui Hristoso facem astfel amintind jertfa luirăscumpărătoare de pe cruce carene-a adus nemurirea.Deşi Cinstitele Daruri nu seprefac la Proscomidie în Trupul şiSângele Domnului, totuşi putemvorbi încă de acum de o anumităproprezenţă a lui Hristos cel jertfitîn ele, o prezenţă printr-o anumitălucrare specială a Lui provocată degândirea preotului la El în timpulritualurilor care transpun iconomiamântuirii. Dar în Hristos care se naşte,Biserica vede nu numai Pâinea vie-ţii veşnice şi Mielul prin excelenţăcare se va jertfi,  ca să se  împărtă -şească, ci şi pe Cel ce a biruit prinmoartea pe cruce moartea şi a fostînălţat pe tronul dumnezeiesc. Deaceea El ca Pâinea care s-a pogorâtdin cer poartă în Agneţ, pe parteade dedesubt tăietura crucii, iar pecea de deasupra numele Lui împre-ună cu cuvântul NIKA - Iisus Hris-tos învinge. Învinge pentru veci şideci pururea moartea prin crucecare a rămas imprimată în adânculfiinţei lui. Proscomidia ne pune în faţăicoana ordinii divine restaurate încare Hristos, Dumnezeu Omul seaflă în stare de jertfă în mijloculBisericii sale, descoperindu-se ast-fel ca iubire dăruită şi căreia Bis-erica îi răspunde, prin fiecaremădular al ei, prin iubire jertfel-nică ce îşi trage puterea din jertfalui Hristos. Proscomidia ne descop-eră astfel vocaţia fundamentală afăpturii şi anume vocaţia pascală,de trecere de la moarte la înviere.Indiferent de cine este adusă „materia” Tainelor euharistice, adicăpâinea şi Potirul, sensul proscomi-diei este că noi îl recunoaştem de laînceput în ele pe Hristos Însuşi,jertfa iubirii lui Hristos, adusă denoi şi pentru noi în El, Cel Care oaduce lui Dumnezeu şi Tatăl. Fap-tul că noi cunoaştem dinainte pânăla Liturghie că „materia” este adusăspre a fi destinată: Pâinea în a fitransformată în Trupul lui Hristosşi Vinul în Sângele lui Hristos,alcătuieşte baza şi condiţia posi-bilităţii de aducere euharistică. Este necesar deci să subliniemcă ceea ce se proscomideşte, adicăse produce sau se pun înainte pemasă Proscomidirea, nu este însăşijertfa, nu este Trupul jertfit alDomnului, ci numai darul de jertfă,care închipuie sau simbolizeazăTrupul şi Sângele euharistic alDomnului, în care se va transformaîn chip mistic până la sfârşitulLiturghiei. Pr. Mihai RadeşParohia Mâsca
1 Petre Vintilescu, Liturghierulexplicat, Editura Institutului Biblicşi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti,1972 p. 117;
2 Ibidem, p. 118;
3 Alexander Schmemann,Euharistia. Taina Împărăţiei, Edi-tura Anastasia, Bucureşti, 1997, p.108;
4 Dumitru Stăniloae, Spirituali-tate şi comuniune în Liturghiaortodoxă, Craiova, 1986, p. 118;

Legătura dintre Euharistie şi Liturghieprin Săvârşirea Proscomidiei 
Pagina 2



Pagina 3

Un omagiu, în primul rând, evocărespectul, arată preţuirea, exprimă recu-noştinţa, dar ar putea, într-un contextignorant sau de indiferenţă, să şi încer-ce să atragă atenţia. Însemnările pre-zente încearcă susţinerea acestui dinurmă demers amintit, în cadrul AnuluiOmagial al Sfintei Euharistii, şi anumesă atragă un pic atenţia. Un an omagialdedicat Sfintelor Taine ale Mărturisiriişi Împărtăşaniei ar putea suna azi ca unclopot pentru că „pârjolul” păcatelorprezintă pe alocuri „vâlvătăi”, iar pede altă parte, diavolii sunt mai invazividecât poate banuim sau credem.Cui atragem atenţia ? Celor carenu s-au mai spovedit şi împărtăşit decând aveau şase-şapte ani sau dinain-te de Taina Cununiei, sau celor pentrucare aderenţa la o spovedanie adevă-rată e invers proporţională cu frec-venţa la o împărtăşanie prea des reve-dicată. Bătrânul Eusebiu, citat de ÎnaltPresfinţitul Andrei Andreicuţ în cartea„ Mai Putem Trăi Frumos?”, zice :”Satan ne poate foarte uşor face săcădem la dreapta sau la stânga. Căde-rile de-a dreapta, care se prezintă subaparenţa zelului pentru Dumnezeu,sub aparenţa virtuţii şi a datoriilor per-fect împlinite, sunt mult mai pericu-loase decât căderile de-a stânga, carese văd limpede că sunt păcate. Noitrebuie să ne păstrăm întodeaunapacea sufletului.” În ziua de azi obser-văm cu ochiul liber (liber mai ales dininterior) cum pacea sufletului, cum-pătarea sunt aproape exclusiv niştevirtualităţii într-o realitate descumpă-nitoare atât pentru omul (tânăr saumai în vârstă) subjugat de facturi,

somaj, salarii mici, locuri de muncănesigure, examene ratate, cheltuielide întreţinere, credite, pensii şi sănă-tate una mai firavă ca alta, dar şi pen-tru cel „mângâiat” de tehnologia care-i simplifică efortul prin simple apăsăride buton şi îi sporeşte confortul, saude banii, ofertele şi super-ofertelecare-i procură nenumărate satisfacţiidar, în acelaşi timp, nemailăsându-ivreme şi conştiinţă pentru bucurii ade-vărate. Poate că acest an omagial încear-că să aducă în prim-plan nişte soluţiila aceste „dificultăţi”.  Dacă vrei saudacă încerci să fii cumpătat, ca să nucazi de-a drepata, ai nevoie de Spo-vedanie şi de Împărtăşanie. Dacă eştidescumpănit, iarăşi ţi-ar „prindebine” o Spovedanie şi, după caz, oÎmpărtăşanie. „Ca principiu general,spovedania nu este legată de alt ter-men fatal decât de zdrobirea inimiisau mustrarea conştiinţei” (Pr. PetreVintilescu, Spovedania şi Duhovni-cia, Alba iulia 1995 , pag 57). Provo-carea este mai ales să punem (mirenisau clerici) semnul de punctuaţieadecvat la interogaţia din titlul amin-tit mai sus: Mai Putem Trăi Frumos??? sau Mai Putem trăi Frumos !!!Pericolul este oarecum ascuns şi, cuatât mai mult, tuturor categoriilor dis-ponibil (apropo de super-oferte) pen-tru că „diavolului îi place ca răul să sefacă în taină – şi chiar în Taine! ÎnSfintele Taine – n.n” (Pr. Petre Vinti-lescu, op.cit. pag 7) iar „unul dinmotivele pentru care treburile mergtot mai rău în lume este faptul că nee frică să privim în faţă adevăratele

cauze ale răului” (Denis De Rouge-mont, Partea Diavolului, ed. Huma-nitas 2009, pag.9). Dacă Biserica Ortodoxă aduce aziîn prim-plan, printr-un întreg an oma-gial, Sfintele Taine ale Împărtăşirii şiSpovedaniei, o face şi pentru că eleîntr-adevăr sunt nişte bunuri de teme-lie ale verticalităţii şi sănătăţii omului,şi cu cât conştientizarea lor este maimare cu atât mai bine căci „ Dacă noiortodocşii vom pierde Raiul, îl vompierde numai din pricina nepăsării şi aneroziei” (Arhim. Atanasie Atansiu,Povăţuire către Pocăinţă, ed. Evan-ghelismos, pag.21).Dacă credem că se mai poate trăifrumos şi vrem să trăim aşa trebuie sătrecem prin cumpătare şi descumpăni-re, dar în sens invers, adică începând cudescumpănirea (venirea în fire), tre-când prin spovedanie şi împărtăşanie,şi străduindu-ne spre cumpătare căci:„...sunt atât de grele păcatele ce ne

apasă, încât ar trebui să lucrăm până lacea din urmă fărâmă de putere pentrua înlătura urâtul ce ne desparte pe uniide alţii...înclinarea de a face răul e atâtde puternică încât a fost nevoie demarea dragoste şi jertfă a Dumnezeu-lui întrupat...” (Ernest Bernea, Îndemnla Simplitate, ed. Anastasia 1995, pag.7) Descumpănirea omului în faţa lumiiacesteia (care lume zace in putereacelui rau, 1 Ioan 5:19) nu trebuie trans-ferată şi în faţa Bisericii şi a Tainelorsale. De aceea omul trebuie sa ştie că„...măsura desăvârşirii noastre duhov-niceşti o putem deduce din felul în carene raportăm la oamenii care încă maisăvârşesc cele mai cumplite păcate...şică ...contează nu performanţele, ci efor-tul de voinţă făcut de păcătos „ (Iero-monah Savatie Baştovoi, În căutareaaproapelui pierdut, ed. Marineasa2002, pag. 75). Omul descumpănit nueste sfătuit de Biserică să creadă şi sănu cerceteze ci este îndemnat să cum-

pănească „...cine ne cheamă Acasă şicine ne-ntinde momeli?...căci de lacârma minţii atârnă încotro pornim şiunde ajungem” (Părintele ArsenieBoca, Cărarea Împărăţiei, ed. Episco-piei Aradului 2006, pag.13). Bisericaeste vie deşi „ ...nimănui nu-i convinesă prezinte o Biserică vie dinaintea unuipopor pe moarte. Poporul trebuie săfie halucinant de rănit, să fie umilit lamaximum, să i se spună în mod repe-tat că nu mai e nimeni de partea lui”(Pr. C-tin Necula, Pastoraţia Bisericii înVreme de Criză, ed. Agnos 2011,pag.125) iar viaţa spirituală şi duhov-nicească care să înlăture descumpăni-rea este posibilă şi accesibilă după cumexplică Panazotis Nellas în „Omul -Animal Îndumnezeit”(ed. Deisis Sibiu,2009, pag. 128) : „Ca să existe, viaţaspirituală, ca şi viaţa naturală, are nevo-ie de un născător. Din acest motiv, sus-ţine Cabasila, înainte de a se zămisli înpântecele Fecioarei Maria „FericitulTrup” al noului Născător al umanităţii,era cu neputinţă pentru cineva să vie-ţuiască o viaţă duhovnicească”. Dinperspectiva Bisericii, omul secoluluiXXI nu trebuie să  rămână dezamgit căe prea departe „de Cale, de Adevăr şide Viaţă” ci trebuie să înţeleagă că sepoate ÎNDREPTA spre ele : „...sfinţe-nia neînsemnând perfecţiune, ci sme-rita acceptare a nedesăvârşirii omeneştişi o mai smerită căutare a harului luiDumnezeu, care împlineşte lipsurile şivindecă slăbiciunile.” (Părintele Filot-heos Faros, Clerul Azi, ed. Egumeniţa2013, pag 115).Preot Gabriel-Ioan VladuParohia Scânteia

Mărturisirea, Împărtăşirea, Cumpătarea şi Descumpănirea în secolul XXI 

Spovedania sau Mărturisirea păcatelor esteuna dintre cele şapte Taine ale Bisericii Ortodo-xe, cu rol foarte important în viaţa credincioşiilorşi al slujitorilor Sfântului Altar. Ea este Tainăinstituită de Mântuitorul imediat după sfânta SaÎnviere din morţi, când se arată ucenicilor, seara,în ziua cea dintâi a săptămânii, în casa unde erauei adunaţi de frica iudeilor şi când îi salută cu aces-te cuvinte: „Pace vouă!”, apoi îi trimite la propo-văduire, suflând asupra lor şi zicându-le: „LuaţiDuh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele le vor fi ier-tate şi cărora le veţi ţine vor fi ţinute” (Ioan 20, 20– 23).Ea s-a administrat şi ca Taină de sine, adicăsingură dar mai ales legată de Taina Sfintei Euha-ristii, care întotdeauna a necesitat o pregătire spe-cială şi curăţire de păcate pentru a fi primită cuvrednicie, de accea a rămas practica în BisericaOrtodoxă de a nu administra niciodată SfântaEuharistie credincioşiilor dacă aceştia nu au fostspovediti şi dezlegaţi de păcatele lor. Slujitoriibisericeşti şi credincioşii ştiu foarte bine că Spo-vedania fără primirea Sfintei Euharistii este posi-bilă, dar invers adică Sfânta Euharistie fără TainaSpovedaniei, nu se poate.Ceea ce dorim, însă să abordăm în următoa-rele rânduri este legat de Taina Spovedaniei şianume felul în care ne mărturisim, ce spunem deobicei şi ce ar trebui să spunem duhovnicului,felul în care se desfăşoara Spovedania, timpul încare trebuie să ne mărturisim, şi eficienţa pe caretrebuie să o aibă asupra noastră această taină. Voiprezenta câteva dintre aceste deficienţe de ami-nistrare a Tainei Spovedaniei care diminueazăsensul şi importanţa ei. 1.Taina Sfintei Spovedanii este o lucrare foar-te grea, este cunoscut faptul că numai preotulcare are hirotesia de duhovnic o poate săvârşi. Înunele cazuri în care preotul este tânăr, este impor-tant ca acesta să se străduiască să o facă cu toatăresponsabilitatea, căci este lucrarea prin care elpoate zidi sufleteşte sau poate distruge. Sunt unelefemei care vin şi spun cu uşurinţă faptul că ausavârşit multe avorturi şi nu au niciun fel de păre-re de rău. Spun acest lucru ca şi când aceste ori-bile crime au fost ceva tot aşa de obişnuit ca şi

cănd ai bea apă sau ai face piaţa. Duhnovnicul şipenitentul trebuie să privească această taină ca oapropiere de Dumnezeu şi Biserică, nu ca unlucru foarte obişnuit, banal, de rutină şi formal. 2. Dată fiind importanţa Tainei pentru admi-nistrarea ei, trebuie rezervat timpul necesar. Dinpăcate mulţi o înţeleg ca pe o formalitate şi numaica pe o condiţie pentru împărtaşire şi o fac doarîn ultima săptămână sau în ultimele zile ale pos-tului. Este un adevărat sacrilegiu administrareaTainei Spovedaniei sub această presiune a tim-pului şi sub privirile zecilor sau sutelor de cre-dincioşi care aşteaptă nerăbdatori şi grăbiţi să levină timpul şi rândul la spovedit.Credincioşii care vor să se spovedească, nutrebuie să se lase pe ultima sută de metri  pentrua se spoevedi,  sau mai sunt unii care vin în primasăptămână a postului şi se spovedesc şi apoinumai ţin post deloc. Este important să ne oste-nim cu postul, cu rugăciunea si să ne cercetăm penoi însine.3. Cât priveşte mărturisirea în sine, sunt iarăşio serie de lucruri care nu se desfăşoară corect şieficient, şi acesta datorită credincioşilor care nuştiu să se spovedeaască. Sunt credincioşi care vinla spovedanie fără nici un fel de pregătire şiaşteaptă să fie întrebaţi de preot asupra păcatelor,ceea ce este total nepotrivit. Cel care aşteaptă săfie întrebat de preot înseamnă că nu ştie de ce avenit la spovedanie. A venit la spovedanie fiindcăaşa se obişnuieşte de sărbătorile mari sau la sfâr-şitul posturilor, însă cea mai importantă problemăeste că, atunci când dorim să ne spovedim, să nefacem examenul de conştiinţă. Dacă vom face lucrul acesta, vom vedea căvom găsi atâtea păcate că nu avem hârtie să lescriem sau să le ţinem minte. Important este capenitentul să conştientizeze starea de păcat, aşacum conştientizăam starea de boală şi mergem lamedic să ne vindecăm. Ce ar însemna ca unmedic să-l întrebe pe un bolav de toate simpto-mele tuturor boliilor posibile, când pacientul estebolnav de ceva foarte precis! La fel se întâmplăşi cu penitentul. El este singurul care îşi cunoaş-te păcatele. Păcatele le putem însemna pe  o hâr-tie ca să nu le uităm, sau să le ţinem minte şi să le

prezentăm preotului, însă dacă venim şi le citimpreotului automat fără urmă de pocăinţă preotu-lui iarăşi nu este indicat. De aceea, este bine să necercetăm conştiinţa ca să ştim ceea ce am săvâr-şit de la ultima spovedanie.Dar ceea ce este şi mai grav este faptul că nesocotim fără păcate, ceea ce constituie o mareeroare sau cădem în a doua greşeală, pe care o facmulţi credincioşi, de a socoti că nu au făcut păca-te grele sau mari ci păcate obişnuite. Acest modde a gândi este foarte periculos şi nesănătos căcinu există păcate grele sau mari şi păcate uşoaresau mici, căci orice fel de păcat ne rupe de Dum-nezeu şi Biserică, iar păcatele mici şi multe atâr-nă tot aşa de greu, precum câteva păcate mari. Dinpăcate, ascultăm la spovedanie de atâtea ori ca pefariseul din Evanghelie, credincioşi care au cura-jul să se socotească nevinovaţi pentru că nu aupăcate mari ci doar câteva mărunte de spovedit.Acestora trebuie să le reamintim cuvintele Scrip-turii: „Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgimpe noi înşine şi adevărul nu este întru noi.” (1 Ioan1, 8).4. În ceea ce priveşte conţinutul mărturisirii,ne lovim foarte des de situaţii cu totul nepotrivi-te pentru un  asemenea act. Credincioşii nu se ana-lizează pe ei ci mai degrabă pe cei din jur şi cri-tică păcatele sau atitudinile acestora care i-arimplica şi pe ei în aceste păcate. Cel mai frecvente sunt situaţiile în care ceicare se spovedesc îşi istorisesc viaţa lor de fami-lie, modul în care s-au căsătorit, conflictele cusoţul sau soţia, cu socrii, vecini, care desigur cădau naştere la ură, invidie, răzbunare şi alte păca-te care trebuie mărturisite, dar ele nu seamănă cuo pocăinţă sau spovedanie ci mai degrabă cu acu-zaţii la adresa acestor persoane şi cu o încercarede disculpare. Alte persoane se plâng pentru sta-rea materială precară în care trăiesc şi uită de ei capersoane implicate în viaţa sau în îndatoririlesociale pe care le are fiecare. Fără îndoială căpreotul trebuie să le asculte şi să le cunoscă petoate, pentru a-şi putea călăuzi credincioşii, dar ospoevedanie nu poate consta numai din aceasta.Uneori la spovedanie, nu auzim nimic despreprobleme legate de credinţă, de Dumnezeu, de

morală, ceea ce este neplăcut şi regretabil. Dacă reducem spovedania numai la proble-mele sau conflictele de familie sau cele sociale,denaturăm Taina Mărturisirii. Iată, aşadar cătevadintre problemele pe care trebuie să le avem învedere la spovedanie, care să constituie temeleexamenului de conştiinţă pe care să ni-l facem şiconţinutul mărturisirii: păstrarea celor zeceporunci, păzirea învăţăturii Bisericii privitoare laDumnezeu cel în Treime, la Sfintele Taine, res-pectarea poruncilor bisericeşti, ferirea de păcate-le împotriva Duhului Sfânt: necredinţa, ateismul,erezia, deznădejdea, pizmuirea aproapelui, nepo-căinţa; de păcatele capitale: mânia, mândria, iubi-rea de argint, invidia, lenea, lăcomia, desfrânarea;de păcatele strigătoare la cer: uciderea cu voie,inclusiv avortul, sodomia, homosexualitatea şilezbianismul, ca păcate împotriva firii la care aso-ciem şi prostituţia, asuprirea văduvelor, orfanilorşi săracilor, oprirea drepturilor băneşti ale celorcare lucrează, necinstirea părinţilor.Toate aceste păcate pe care le poate săvârşicredinciosul şi care în rugăciunile Bisericii suntexprimate şi prin alte numiri ca: jurământul saublestemul, clevetirea, socotirea păcatelor seme-nilor, vrajitoria, descântecele, farmecele, hulaîmpotriva lui Dumnezeu şi a oamenilor, vorbe-le urâte, deşarte, înjurăturile şi altele, trebuieavute în vedere atunci cand dorim să ne spove-dim. Dacă la ele adăugăm şi lipsa faptelor mileitrupeşti : hrănirea celui flămând, adăparea celuiînsetat, îmbrăcarea celui gol, cercetarea celor înnecazuri, nevoi şi bolnavi, găzduirea călătorilor,îngroparea săracilor, ca şi pe cele ale milei sufle-teşti: întoarcerea celor rătăciţi la calea adevăru-lui şi a păcătoşilor la virtute, învăţarea celorneştiutori şi nepricepuţi, sfătuirea celor care aunevoie de sfat, rugăciunea pentru aproapele  nos-tru, mângâierea celor întristaţi, răsplătirea răuluicu bine, iertarea celor ce ne-au greşit, avem untablou complet a ceea ce înseamnă lucrul saufapte rele pe care le putem săvârşi faţă de Dum-nezeu , de semeni şi de noi,  de care trebuie săţinem cont la spovedanie. Pr. Silviu-Raul PeleParohia Cruceni 

Ce practici nepotrivite întâlnim la administrarea Tainei Spovedaniei?
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De asemenea, mai avea şi calitatea de a fi unom de o sinceritate, discreţie, modestie şi noble-ţe spirituală, interioară, ieşite din comun, care îţiinspira foarte multă încredere, confort sufletescsau lăuntric, precum şi dragoste faţă de valorileeterne ale spiritualităţii noastre româneşti şi orto-doxe!Părintele Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Nico-lae Corneanu a ajuns la o vârstă şi la o maturi-tate sau experienţă la care, probabil, s-a gânditmai mult la ce a fost în urmă, făcându-şi totfelul de bilanţuri cu privire la aspectele şi valen-ţele, diverse şi variate ale activităţii sale, care afost una foarte folositoare multor oameni – slu-jitori ai altarelor sau credincioşi ai Bisericii noas-tre dreptmăritoare!Cugetând la activitatea şi la personalitateaÎnaltpreasfinţiei Sale, care a fost una foarte bineconturată şi cât se poate de autentică şi de fireas-că, mă gândesc la darul omului providenţial cucare l-a înzestrat Creatorul şi Stăpânul nostru altuturor – Domnul Dumnezeu şi Mântuitorulnostru Iisus Hristos – Marele Arhiereu, pe careÎnaltpreasfinţia Sa l-a cinstit şi l-a slujit întot-deauna cu toată sinceritatea, dragostea şi abne-gaţia!M-aş bucura să ştiu că atât contemporanii câtşi posteritatea îi vor acorda, totdeauna, cinstea,recunoştinţa şi preţuirea cuvenită pentru tot ce afăcut, pentru ceea ce a fost şi a însemnat în con-ştiinţa şi în memoria noastră colectivă, care, mărog lui Dumnezeu să nu fie alterată şi o spunaceasta cu mare înfrigurare fiindcă, din păcate,noi cam avem „darul” acesta de a ne uita, foar-te repede binefăcătorii şi înaintaşii noştri darîncerc, totuşi, să–mi fac un act de încurajare şide optimism şi să cred că ori de câte ori va fipomenit numele său va fi pronunţat cu venera-ţie şi respect pentru tot binele pe care l-a făcutatâtor oameni şi care fapte sunt consemnate decătre Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Arhie-reul Cel Veşnic în Împărăţia Sa cea cerească şiveşnică de care, ne rugăm Lui, să aibă parte!Aşadar, sunt deplin încredinţat, că sunt foar-te mulţi oameni de rând, credincioşi şi slujitoriai Bisericii noastre strămoşeşti, care se roagăBunului Dumnezeu, să îi dăruiască iertareapăcatelor şi aşezarea lui cu drepţii şi cu aleşii Săi,răsplătindu-i pentru faptul că i-a făcut pe ei saupe copiii lor oameni cu şcoală teologică înaltă,încheiată, şi pe care, apoi i-a hirotonit ierarhi,preoţi şi diaconi, după care i-a instalat în epar-hiile şi parohiile încredinţate lor spre păstorireaturmei celei cuvântătoare, spre Slava lui Dum-nezeu – Păstorul cel Bun; apoi a târnosit şi bine-cuvântat  atât de multe biserici şi lăcaşuri deînchinare – fapt care nu poate fi uitat în istoriaacestor locuri - marcate de prezenţa şi activita-tea Înaltpreasfinţiei Sale, atât de prodigioasă (şi)care s-a desfăşurat pe parcursul atâtor ani; rugă-ciuni cărora mă alătur şi eu, dorindu-i, încăodată, dezlegarea de toate cele pământeşti şi

trupeşti şi aşezarea în comuniunea şi comunita-tea, cea cerească şi veşnică a Preasfintei Treimi!În altă ordine de idei, vom afirma şi reţinefaptul, referindu-ne la câteva date biografice aleÎnaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitro-polit Nicolae Corneanu, că, Duhul Domnului aîmpărţit păstorilor sufleteşti ai neamului nostruromânesc diferite daruri duhovniceşti. Unii aufost buni şi renumiţi Părinţi Spirituali, îndreptândpe cei greşiţi, alţii au suferit pentru turma lorgreutăţile vremurilor şi nu au părăsit-o la necaz.Unii au fost tari în credinţă, alţii au fost pildă desmerenie. Unii au luminat prin ştiinţa lor, iaralţii prin dreaptă cârmuire. Dragostea de carte şicredinţă l-a chemat devreme pe ÎnaltpreasfinţiaSa Dr. Nicolae Corneanu - Mitropolitul Bana-tului. Căci, este binecunoscut ataşamentul şidevotamentul dedicat şi închinat slujirii luiDumnezeu, prin renunțarea la bucuriile perso-nale, exemplar reprezentat de ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae, cuatât mai mult cu cât a fost considerat şi recu-noscut sau acreditat ca fiind cel mai longevivArhiereu şi Ierarh al Bisericii Ortodoxe Româ-ne, contemporane, căci a fost de cincizeci şi doide ani în această funcţie, slujire şi demnitate.Foarte iubit de credincioşi, Părintele Arhiepis-cop şi Mitropolit Nicolae a continuat să uimeas-că prin puterea cu care a suportat şi îndurat toatenevoințele trupului, şi care au fost deloc uşoare,seninătatea chipului, a glasului ce a păstrat ace-leaşi inflexiuni şi peste care timpul nu s-a îndu-rat să lase urme, precum şi nealterata sa încre-dere în puterea lui Dumnezeu pe care a insuflat-opermanent acelora care i s-au adresat. Cuvinte-le sale blânde dar pline de conţinut, mesaj şimiez au fost un sincer şi adevărat îndemn sprea merge mai departe, înfruntând vicisitudinileacestor vremuri tulburi, când oamenii se simtoarecum dezrădăcinaţi. Şi-a înţeles misiunea dela bun început, ştia că a urma acest drum al cre-dinţei înseamnă a fi frământat, a-ţi pune între-bări, a învăţa mereu, a o lua iar şi iar de la capăt.Înaltpreasfinţia Sa Nicolae Corneanu -Mitropolitul Banatului, s-a născut la data de 21noiembrie anul 1923 la Caransebeş, judeţulCaraş-Severin, într-o familie de preoţi. Tatăl săuera Preot la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul dinoraşul Caransebeş, iar unchiul a fost SecretarulEpiscopului Miron Cristea. Pentru că tatăl său amurit de tânăr, copilăria ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Nicolae a fost marcată de dragosteapentru cele sfinte pe care mama sa i-a insuflat-o. Între anii 1934 - 1942 a urmat Şcoala ele-mentară şi Liceul în oraşul Caransebeş, alegândsă urmeze la Bucureşti cursurile Facultăţii deTeologie. Încă din anul I publică articole peteme patristice. La Crăciunul anului 1943 estehirotonit Diacon celibatar de către EpiscopulVeniamin Nistor al Caransebeşului, în BisericaParohiei Obreja, judeţul Caraş-Severin. Licen-ţiat în Teologie, după absolvirea facultăţii îşi

concentrează eforturile în vederea pregătirii tezeisale de doctorat, iar la 30 iunie 1949 îşi va sus-ţine teza cu titlul: “Viaţa şi petrecerea SfântuluiAntonie cel Mare. Începuturile monahismuluicreştin pe Valea Nilului” sub coordonarea regre-tatului Părinte Profesor de Patrologie şi literatu-ră Patristică Ioan G. Coman. Revenind pe plaiurile natale, este numit Pro-fesor suplinitor la Academia Teologică dinCaransebeş şi după desfiinţarea istoricei Epis-copii de aici merge la Timişoara, unde este numitîn anul 1949 Secretar, apoi Referent principal laCentrul Eparhial,  Cultural al ArhiepiscopieiTimişoarei şi Caransebeşului. Din anul 1956reia activitatea în învăţământul teologic ca pro-fesor la Seminarul Teologic din Caransebeş,unde predă greaca şi franceza până la 1 martie1959 când devine Conferenţiar Universitar laCatedra de Îndrumări Misionare a InstitutuluiTeologic de grad Universitar din Sibiu, predândTeologia simbolică şi Limba greacă. Dascăl deelită, cu o temeinică pregătire, dublată de unlarg orizont de cultură generală, profil de enci-clopedist, a format generaţii întregi, toţi cei carei-au audiat cursurile având mereu în minte şi îninimă chipul profesorului de vocaţie. Prelegeri-le sale atrăgeau îndeosebi prin claritate şi ele-ganţă în ceea ce priveşte stilul şi maniera deprezentare. Ţinuta sa sobră şi dragostea faţă destudenţi au lăsat urme de neşters în sufleteleacestora.În anul 1960 este hirotonit Preot de cătreviitorul şi de pie memorie Patriarh Teoctist Ară-pașu, pe atunci Episcop Vicar Patriarhal, iar la 15decembrie este ales Episcop al Aradului, Ieno-polei şi Hălmagiului. Se călugăreşte la Mănăs-tirea Cernica de lângă Bucureşti, la data de 12ianuarie anul 1961, păstrând numele de Nicolae.Este hirotonit Arhiereu în Biserica “Sfântul Spi-ridon Nou” din Bucureşti la 15 ianuarie 1961, decătre Patriarhul Justinian Marina, împreună cu

alți doi ierarhi, instalarea în funcţia de Episcopal Aradului având loc la 22 ianuarie acelaşi an,în Catedrala Episcopală din municipiul Arad. La 17 februarie 1962, acelaşi Colegiu Elec-toral al Patriarhiei Române, îl alege în scaunulvacant de Arhiepiscop al Timişoarei şi Caran-sebeşului şi Mitropolit al Banatului.A fost insta-lat la 4 martie 1962 în Catedrala Mitropolitanădin municipiul Timişoara, de către PatriarhulBisericii Ortodoxe Române Justinian Marina şialţi membri ai Sfântului Sinod. În anii `80 acolaborat cu Institutul Ecumenic ”Pro Oriente”din Viena - Austria susţinând mai multe prele-geri şi comunicări. Între anii 1978 - 1981 a acti-vat ca Membru în Comitetul Central al Consi-liului Ecumenic al Bisericilor şi, de asemenea,Delegatul Patriarhiei Române la instalarea Papi-lor Ioan Paul I şi Ioan Paul al II - lea. A răspuns o vreme de comunităţile orto-doxe române de peste hotare. Ca ierarh s-aîngrijit de problemele administrative şi gos-podăreşti din eparhie, având numeroase ini-ţiative printre care sprijinirea ridicării şi pictăriia zeci de noi lăcaşuri de cult, restaurarea unormonumente istorico - bisericeşti din eparhie,sprijinirea mănăstirilor şi înfiinţarea Facultă-ţii de Teologie din Timişoara. Urmare neobo-sitelor preocupări cărturăreşti, ÎnaltpreasfinţiaSa este ales, în anul 1992, Membru de Onoa-re al Academiei Române şi Membru al UniuniiScriitorilor din România. Este “Cetăţean deOnoare” al oraşelor Timişoara, Lugoj şi Caran-sebeş. În anul 1997 i s-a înmânat Premiul Grupu-lui pentru Dialog Social “Pentru întreaga viaţăînchinată adevărului, dreptăţii şi libertăţii”. Înanul 2000 i s-a conferit Ordinul Naţional “Pen-tru Merit” în grad de Mare Cruce conferit dePreşedinţia României. În anul 2008 a primit dinpartea Majestății Sale Regele Mihai I Ordinul”Crucea Casei Regale a României”, de aseme-nea între anii 1975 - 2012 a fost Membru înAsociația Internațională de Studii Patristice. „Porunca cea mai mare pe care ne-a lăsat-oIisus Hristos este să iubeşti pe Dumnezeu şi peaproapele ca pe tine însuţi. Atunci, dacă ai înda-torirea să-ţi ajuţi semenul, Biserica nu poatelipsi din această relaţie, are menirea s-o pună înpractică, în viaţa de fiecare zi”, a spus, la unmoment dat, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhie-piscop şi Mitropolit Nicolae Corneanu, a căruiviaţă, biografie, carieră şi carte de vizită, impre-sionante, ne face să ne gândim că viaţa şi acti-vitatea Înaltpreasfinţiei Sale cu siguranţă vanecesita cel puţin o amplă lucrare, o monogra-fie cuprinzătoare, complexă şi completă, sprefolosul duhovnicesc al credincioşilor şi caexemplu, pildă şi reper pentru oamenii şi vre-murile ce vor veni!Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! Veşnică să-i fie pomenirea! Amin!

In memoriam - Un gând de aleasă recunoştinţă şi deosebită preţuire acum, la mutarea la cereştile şi veşnicelelăcaşuri a Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Nicolae Corneanu – Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului 

Județul Arad a fost un centruimportant al învățământului românesc.Preparandia și Institutul Teologic(devenit din 1927 Academie Teologi-că) vor juca un rol important în pre-gătirea și formarea unor oameni careîși vor aduce contribuția la binele șiprogresul moral al societății. Dintrepersonalitățile care au condus Acade-mia Teologică amintim pe: dr. TeodorBotiș, Nicolae Popovici și dr. IlarionFelea, trecut la Domnul în anul 1961,în temnița de la Aiud. Părintele Ila-rion este ultimul rector al Academiei,deoarece ea a fost desființată de comu-niști în anul 1948, până în anul 1989când își reia activitatea sub formaFacultății de Teologie.Primul rector al acestei instituții,după transformarea ei în Academie, afost părintele Teodor Botiș. Acesta s-a născut la 17 noiembrie 1873, încomuna Valea Neagră din județul

Bihor. Studiază la Liceul Romano-Catolic din Oradea, unde primește obursă de studii, apoi la Liceul de Statdin Sibiu.

Studiile superioare le începe laInstitutul Teologic din Arad. În 1897primește o bursă de studii la Faculta-tea de Teologie a Universității din Cer-năuți, încununată, în 1900, cu obține-rea titlului de doctor în Teologie. Înacelași an se angajează, ca profesorsubstitut, la secția pedagogică a Semi-narului din Arad și pedagog al Inter-natului elevilor normaliști.Un an mai târziu se căsătorește cuMaria Ciobanu, profesoară și direc-toare la Internatul de fete confesionalromân din Arad. Făcând o paranteză,putem spune că soția părintelui s-aridicat la înălțimea misiunii spiritualepe care și-a ales-o. Scria poezii (în1905 îi apare primul volum de ver-suri), iar în perioada 1914-1938 estepreședinta Crucii Roșii din Arad. Pen-tru activitatea depusă în timpul războ-iului primește Meritul sanitar clasa I șiCrucea Roșie clasa I (din partea Bel-

giei). În calitate de președintă a CruciiRoșii din Arad înființează la Săvârșino colonie de vară pentru copiii fărăfamilie, iar în 1933, din inițiativa ei, iaființă tot la Săvârșin Școala primarăpentru copiii fără familie, care durea-ză până în 1998. (dr. Guiu Mircea,Maria Botiș-Ciobanu – poeta moți-lor, în ziarul Tribuna Universității, anulIV, nr. 2, 2007, p. 10)Maria și Teodor Botiș au împreu-nă trei copii: Aurel Teodor, Emil șiVirgil Eugen. Despre atmosfera dinfamilia lor ne vorbește doamna Maria,într-o poezie de a sa:”Am un cuib frumos în carePuișorii-mi veseli cântăȘi senina lor cântareE curată și e sfântă
Și-o mai mare bucurieDecât asta nu știu, nu-iMulțumescu-ți, Doamne, țiePentru cuib și pentru pui” 

Revenind la părintele TeodorBotiș, ,,în toamna anului 1901, devi-ne profesor provizoriu la ambelesecții ale Institutului. Timp de 7 anipredă aici Limba română, Matema-tică, Geografie, Limba germană,Istoria universală, Istoria patriei șialtele. În 1908, prin concurs, devineprofesor definitiv al Institutului”.(prof. Maria Tomov, Teodor Botiș(1873-1940) Pe tărâm publicistic colaborează larevista ,,Biserica și Şcoala”, din 1917fiind redactor, iar din 1918 intră înredacția ziarului ,,Românul”. Douăsunt lucrările lui de căpătâi: ,,Mono-grafia familiei Mocioni”, pe care oscrie în timp ce era profesor în res-pectiva familie și ,,Istoria Școalei nor-male (Preparandiei) și a Institutuluiteologic român”.Diacon Alexandru TiuleaDaniel Ionel Costina

Părintele Teodor Botiș - un dascăl de seamă al învățământului arădean 
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Hram la MănăstireaArad-Gai
Mănăstirea Arad Gai se află însărbătoare în fiecare an la 1 septembrie- începutul anului bisericesc, cinstindunul dintre hramurile străvechii aşezărimonahale - ,,Sfântul Simeon Stâlp -nicul”. Înaltpreasfinţitul Timotei,

Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi a săvârşitSfânta Liturghie în prezenţa unuiînsemnat număr de credincioşi.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Împletirea sărbătorilor de hramuri”,IPS Timotei a subliniat privilegiul pecare Mănăstirea Arad-Gai il are, de aprăznui în două zile, sfârşitul şiînceputul anului bisericesc. Aşezareaîn raclă a cinstitului brâu al MaiciiDomnului, adică 31 august, estehramul bisericii noi mănăstireşti, iarSf. Simeon Stâlpnicul, 1 septembrie, alcelei vechi, fiecare având semnificaţieproprie pentru viaţa bisericească, şianume, încingerea obştii creştine cubrâul binecuvântărilor PreasfinteiNăscătoare de Dumnezeu, aşa ca pânăacum şi pe mai departe, pentru caleavieţii duhovniceşti ce o are de urmatsub călăuzirea indicatorului de urcuşspre cele creştineşti al sfântuluiprăznuit, a spus chiriarhul.
Duminica dinainteaÎnălţării Sfintei Cruci laMănăstirea Arad-Gai
Sute de credincioşi din părţile

Aradului au început să vină spre
Mănăstirea de maici ,,Sf. Simeon
Stâlpnicul”, Arad-Gai, încă din ziua
de înainte-prăznuire a Naşterii Maicii
Domnului, cu prilejul hramului para -
clisului de vară. Înaltpreasfinţitul
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a
fost prezent încă din ziua de ajun,
totodată şi Duminica dinaintea Înălţării
Sfintei Cruci, pentru a săvârşi Sfânta
Liturghie arhierească, în prezenţa a
sute de credincioşi.În cuvântul de învăţătură, chiri -arhul, în legătură cu zilele de începutale anului bisericesc şi pericopeleduminicii (Gal. 6; In. 3), a arătatimportanţa instructivă şi educativă acalendarului creştin ortodox pe carecredinciosul ştie să-l folosească nudoar pentru orientarea în timp şi chiarîn spaţiul obişnuit, ci şi în scop religios.Aceasta, mai ales pentru faptul că întemeiul cunoaşterii în general, raportatla învăţătura Bisericii intervin aspectecare cer lămuriri duhovniceşti. Ori,armonizarea celor dobândite prinstrădanii cu cele prin descoperiridumnezeieşti, se face apel la toate

puterile sufleteşti. Calendarul nostruîmpleteşte cu folos sărbătorile cu datăfixă cu cele cu dată schimbătoare,realizând unitatea lor sau mai întâi încadrul din care fac parte fiecare. Caexemplificare este şi duminica de rând,adică înaintea înălţării Sfintei Cruci,dar totodată şi înaintea prazniculuiNaşterii Maicii Domnului. Şarpele dinSfânta Evanghelie aminteşte pe cel depe primele pagini biblice, care aprilejuit osândirea protopărinţilor,

dezlegată prin naşterea însăşi aNăscătoarei de Dumnezeu.În seara zilei de ajun a prazniculuiNaşterii Maicii Domnului, Înaltprea -sfinţia Sa a slujit la Slujba de Vecerniecu Litie la aceiaşi mănăstire. În cadrulcuvântului de învăţătură, plecând de laparemiile vecerniei (Fc. 28; Iez. 43 şiPilde 9), chiriarhul a vorbit desprebiserici şi mănăstiri, ca şi case ale luiDumnezeu sau grădini ale MaiciiDomnului, fiind modele pentru celeale credincioşilor, prin adâncul con -ţinutului lor; totodată având un planceresc oglindit în templul din Ieru -salim. Maica Domnului însăşi, aşacum arată imnografia praznicului,oferă modelul bisericii, din a căreialcătuire fac parte credincioşii, ei însăşidevenind, prin virtuţi, temple aleDuhului Sfânt (I Cor. 6, 19).
Praznicul Naşterii MaiciiDomnului la Mănăstirea,,Sf. Simeon Stâlpnicul”,Arad-Gai

Sute de credincioşi arădeni auparticipat de praznicul Naşterii MaiciiDomnului la Sfânta Liturghie, săvâr -şită la Mănăstirea Arad-Gai, deÎnaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei,în fruntea unui ales sobor de preoţi.Sobor maicilor, în frunte cu stavr.Magdalena Borteş, stareţa mănăstirii şisoborul de preoţi, l-au întâmpinat peÎPS Timotei, în sunetul clopotelor şi altoacei, la poarta sfintei mănăstiri.La timpul rânduit în cadrul SfinteiLiturghii, chiriarhul, pe margineapericopelor praznicului (Gal. 6; Lc.10), a tâlcuit mai ales înţelesul a ceea ceeste de tebuinţă pentru viaţa sufleteascăa credinciosului, orice lucrare înBiserică făcând raportul între bine şimai bine, după exemplul dat de celedouă surori Marta şi Maria; cea de-adoua purtând numele care aminteştede cel al Maicii Domnului, care aurmat întru totul voia lui Dumnezeu.În monumentala trapeză a mă năs -tirii au fost ospătaţi pelerinii prezenţi.La agapa frăţească oferită de sfântamănăstire a luat parte şi Înaltprea -sfinţitul Arhiepiscop Timotei, îm -preună cu toţi preoţii slujitori.În mai multe biserici din cuprinsuleparhiei, care au acest hram al Naşterii

Maicii Domnului, credincioşii auparticipat în număr mare la SfântaLiturghie, iar în unele parohii s-auorganizat hramuri sau rugi, cum suntnumite în Banat.
Praznicul Înălţării Sfintei Cruci la Mănăstirea Feredeu

Sărbătorirea praznicului ÎnălţăriiSfintei Cruci, la Mănăstirea Feredeudin Arhiepiscopia Aradului, a începutîncă din ziua de ajun, când pelerinii vinîn număr mare pentru a face pele -rinajul ,,Drumul Crucii”, cu popasurila cele 14 cruci aşezate la o anumitădistanţă, şi care, prin icoanele înălţatepe acestea, exprimă calvarul Mântu i -torului pe drumul spre Golgota, calvarcare devine modelul crucii mântui -toare a fiecărui pelerin, după careparticipă la Slujba de Priveghere,oficiată în Paraclisul Înălţării SfinteiCruci de la Mănăstirea din deal.Programul slujbelor a continuat adoua zi dimineaţa, când pelerinii auavut bucuria de a participa la SfântaLiturghie, avându-l în mijlocul lor peÎntâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului,Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei,înconjurat de un sobor de preoţi.La momentul cuvenit, chiriarhul arostit cuvântul de învăţătură sub titlul,,O zi cu tâlcuire ziditoare”, adică ziuaDomnului, amintind jertfa Sa peCruce, totodată şi biruinţa prin Înviere.Potrivit citirilor praznicului (I Cor. 1;Ioan 19), calendarul arată prazniculchiar în ziua duminicii, el însă privindşi Vinerea Mare, pătimirea Mântuito -rului pentru oameni ca aceştia săbiruiască cu el moartea, dobândindviaţă veşnică. Chiriarhul a subliniatlegătura dintre Cruce şi Înviere, exem -plificând prin imnografia bisericeascămai ales imnul ,,Învierea lui Hristosvăzând…”, evidenţiind istoria săr -bătorii ca şi învăţătura despre înălţareaduhovnicească a credincioşilor prinSfânta Cruce.Răspunsurile liturgice au fost datede corul bărbătesc de la Covăsânţ.După săvârşirea Sfintei Liturghii,pelerinii au avut ocazia să participe laTaina Sfântului Maslu, nu înainte capărintele stareţ arhim Ilarion Tăuceansă mulţumească ÎntâistătătoruluiArhiepiscopiei Aradului, în numelevieţuitorilor mănăstirii şi al soboruluipreoţilor slujitori, pentru prezenţa înmijlocul pelerinilor veniţi din toatecolţurile ţării.
Vizită chiriarhală în Parohia Rogoz, Prot. Ineu
În Duminica după Înălţarea SfinteiCruci, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a poposit înmijlocul credincioşilor din mica paro -hie Rogoz, prot. Ineu, unde a săvârşitSfânta Liturghie arhierească în bisericacu hramul ,,Adormirea Maicii Dom -nului”. Aici a fost întâmpinat de părinteleparoh Cosmin Iercoşan şi mulţimea desăteni veniţi în aşteptarea ierarhului.În cuvântul rostit la finalul slujbei,IPS Timotei a tâlcuit învăţăturiledesprinse din citirile scripturistice aleduminicii (Gal. 2; Marcu 8, 34-38 şi9,1), vorbind despre urmarea Mântui -torului prin purtarea Sfintei Cruci şicinstirea ei în biserica noastră, careconstituie o mărturie a trăirii creştineştia credincioşilor ei şi oglindind şiinzestrarea artistică a acestora întrealtele, prin crucile şi troiţele de larăspântii sau alte locuri consacraterugăciunii.

Cu acest prilej, fiind la încheiereapraznicului dedicat Înălţării SfinteiCruci, chiriarhul a sfinţit o troiţăridicată din evlavia credincioşilor înhotarul parohiei.La final, părintele Cosmin Ierco -şan a mulţumit chiriarhului pentruacest popas duhovnicesc făcut înmijlocul parohienilor pe care-i păs -toreşte de un deceniu.
CERCURI MISIONARE
Cerc pastoral - misionarîn parohia Socodor

Parohia Socodor din protopopiatulArad, a găzduit duminică, 14 septem -brie 2014, întrunirea preoţilor dinCercul pastoral-misionar Chişineu-Criş.Întrunirea a debutat la ora 1800, înbiserica parohială cu hramul „Buna-Vestire”, prin oficierea Tainei SfântuluiMaslu, săvârşită de cei 16 preoţiprezenţi.Cuvântul de învăţătură la TainaSfântului Maslu a fost rostit depărintele Radu Sava de la parohiaŞiclău, care a vorbit despre importanţaSfintei Cruci în iconomia mântuirii,pornind de la prefigurările acesteia înVechiul Testament şi transformarea eidin instrument de ocară în AltarulJertfei mîntuitoare a lui Iisus Hristos.Părintele a prezentat şi istoriculasezării sărbătorii Înălţării SfinteiCruci în calendarul creştin.În continuare, părintele parohViorel Boţoc a susţinut referatul cutema „Sfânta Împărtăşanie – Tainaspre căderea şi ridicarea multora”,

arătând că Împărtăşania este „foc carearde” şi de aceea ea necesită opregătire atentă a credinciosului pentruprimirea acestei Sfinte Taine şi pentruca ea să se facă pentru iertareapăcatelor şi pentru viaţa veşnică, iar nuspre judecată sau osândă. Este vorbade cercetarea despre care vorbeşteSfântul Apostol Pavel în Epistola Icătre Corinteni 11, 28-29: „Să secerceteze dar omul pe sine şi asa sămănânce din Pâine şi să bea din Pahar.Căci cel ce mănâncă şi bea cunevrednicie, osândă îsi mănâncă şibea, nesocotind Trupul Domnului”.
Cerc misionar-pastoralla Parohia Bârzava

Duminecă, 15 septembrie 2014,preoţii ce compun Cercul misionarRadna, din Protopopiatul Lipova,coordonat de Părintele Protopop IoanJidoi, s-au întrunit în biserica parohieiBârzava. Credincioşii acestei parohiiau luat parte la slujba Vecerniei şi apoila Taina Sf. Maslu, oficiată de un soborde preoţi.Tema consfătuirii preoţilor dinCercul Radna a fost: ,,ConstantinBrân coveanu, domn al Ţării Româ -

neşti” precum şi ,,Cinstirea Sf. Cruci”şi a fost prezentată de părintele parohGheorghe Bândea.
Cerc misionar în parohiaMădrigeşti

În data de 21 septembrie 2014,preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Nr.3 Gurahonţ, coordonat,din încredinţarea ÎnaltpreasfinţituluiArhiepiscop Timotei, de cătrepreotul Moţ Crăciun-Dorel, s-auîntrunit la Biserica ortodoxă cuhramul „Sfântul Mare MucenicGheorghe” din paro hia Mădrigeşti,protopopiatul Sebiş.În cadrul acestei întâlniri a luatparte şi Preonoratul Părinte ProtopopBotea Alexandru, protopopiatul Sebiş.Preoţii participanţi au săvârşit SfântaTaină a Maslului la care au luat parte,credincioşii din parohia Mădrigeşti şiparohiile învecinate.Având în vedere anul omagialeuharistic al Sfintei Spovedanii şi alSfintei Împărtăşanii şi Anul come -morativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveniau fost susţinute temele : 1. Liturghia– anticipare a vieţii veşnice; 2.Familiacreştină şi rolul ei.3.Relaţia preotuluicu autorităţile locale.Temele au fosttratate şi prezentate de părintele PetcuţTuţu de la parohia Secaş.În cadrul Sfintei Liturghii, spuneapărintele, are loc o Sfântă Taină –Sfânta Euharistie care este numită deSfinţii Părinţi “leac al nemuririi”,deoarece credinciosul care o primeşte,devine o “părticică din Hristos”, iardupă Sfântul Chiril al Ierusalimuluidevenim “hristofori”, adică purtători

de Hristos, având în noi sămânţa vieţiiveşnice.Putem astfel afirma că lumeaa fost creată pentru cina mesianică încare de fiecare dată Sfântul Potiranunţă întruparea Domnului, Crucea,Învierea şi a doua Venire a Sa.După susţinerea temelor auurmat discuţii şi au fost adusecompletări de către ceilalţipreoţi.La cercul pastoral au luatparte şi cântăreţii bisericeşti dinparohiile învecinate.În finalul întâlnirii, preotulparoh Ştefănuţ Lucian a mulţumitPreaono ratului Părinte ProtopopBotea Alexandru pentru participareşi celorlalţi preoţi şi credincioşi.Seara s-a încheiat cu o agapăfraţească.
Cerc pastoral - misionarîn parohia Chişineu-Criş II

Parohia Chişineu-Criş II dinprotopopiatul Arad, a găzduitduminică, 28.09.2014, întrunireapreoţilor din Cercul pastoral-misionarChişineu-Criş.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Întrunirea a debutat la ora 1800, înbiserica parohială cu hramul „SfântulMare Mucenic Gheorghe”, prinoficierea Tainei Sfântului Maslu,săvârşită de cei 14 preoţi prezenţi.Cuvântul de învăţătură la TainaSfântului Maslu a fost rostit depărintele Viorel Boţoc de la parohiaSocodor, care pornind de la Evan -ghelia zilei, avănd ca temă Pescuireaminunată, vorbeşte despre folosulascultării în viaţa creştinului, folosindexemple din Vechiul şi Noul Testa -ment.În continuare, părintele parohLipovan Cantemir a susţinut referatulcu tema „Folosul Spovedaniei dese şidespre paza de păcat” subliniindimportanta Sfintei Taine a Spovedanieiîn viaţa crestinului.Următoarea întâlnire a Cerculuipastoral-misionar va avea loc în datade 5 octombrie în Parohia Nădab.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Reuniunea naţională a tinerilor ortodocşi,Baia Mare, 3 – 6 septembrie, 2014
În perioada 3-6 septembrie 2014,un grup de 50 de tineri, cu bine -cuvântarea Înaltpresfinţitului Timotei,Arhiepiscop al Aradului, au participatîn municipiul Baia Mare, la ReuniuneaNaţională a Tinerilor Ortodocşi.Participanţii au fost elevi premianţi laOlimpiada de Religie sau alte disci -pline, elevi seminarişti sau tineristudenţi care se implică prin volun -tariat în activităţile derulate în parohiiale eparhiei. La această manifestare,aflată la prima ediţie, au participat înjur de 3500 de tineri din eparhiile dinţară şi diaspora, însoţiţi de preoţi,alături de 150 de delegaţi ai , Polonia,Bulgaria, Congo, etc).Organizatorii acestei acţiuni deanvergură (prin “sufletul” acesteia – pr.Milan Bălan, consilier eparhial) şi-aupropus această REUNIUNE deoarece,după cum afirma sfinţia sa: “s-a ajunsla o stare de risipire colectivă şiîndeosebi interioară, fără precedent,improprie omului, creat ca fiinţăintegră, unitară şi echilibrată. Asistămla înăbuşirea spiritului românesc pediferite căi, iar oamenilor le este jenăsă-şi afirme identitatea şi existăpericolul pierderii ei. În aceste împre -jurări, Reuniunea Tinerilor Ortodocşipoate fi un act încurajator de afirmareşi rezistenţă. Biserica nu face decât să-şi împlinească misiunea… Este mo -mentul în care tânăra generaţie să preiamesaje adânci: cine sunt?, că nu etotul pierdut, că e posibil să pierdemtot patrimonial material dar sufletul săne rămână viu...Facem religie în şcoalădar e prea puţin faţă de orele deantiteism care se propagă pe toateundele. Acum însă vrem să-i învăţămpe tineri să strângă rândurile, săsolidarizeze în jurul propriei identităţi.Un gest mic, dar important. Acestexerciţiu al solidarităţii culturale şireligioase româneşti trebuie experi -mentat, iar această experienţă se nu -meşte REUNIUNEA NAŢIONALĂA TINERILOR ORTODOCŞI”.Dacă acestea au fost unele dinobiectivele declarate ale Reuniunii,atunci putem spune că ele au fostrealizate cu succes. Municipiul Baia

Mare a devenit pentru 3 zile un oraşalpurităţii şi încrederii în Dumnezeu(tricourile purtate de participanţi aufost de culoare albastră şi au fostpurtate pe parcursul acţiunii!), un oraşal spiritualităţii şi mărturisirii decredinţă ortodoxă (salutul reuniunii afost “Hristos în mijlocul nostru! – Esteşi va fi!), capitala spiritualităţii cul -turale şi a tradiţiilor româneşti (înProcesiunea “Bucuria credinţei”aproape toţi participanţii au purtatcostume populare), un oraş al luminii,bucuriei şi prieteniei (tinerii parti -

cipanţi au relaţionat, dialogat pe temereligioase şi diverse). Atributele arputea continua, dar doar cei preznţi arputea exprima cu fidelitate senti -mentele care le-au trăit în acestemoment.Momentele de trăire liturgică(participări la Sf. Liturghie la catedralaepiscopală “Sf. Treime” şi în cele 12parohii organizatoare, precum şi larugăciunea de seară din faţa catedralei)au alternat cu dezbateri organizate îngrupuri mici (10-15 tineri), în şcoli dinBaia Mare pe teme diverse: “SfinţiiBrâncoveni-modele ale credinţeimărturisitoare”, “Tinerii în luminaanului omagial euharistic”), cuparticipări la conferinţe: “Ortodoxiaşi identitatea noastră naţională”susţiniută de actorul şi scriitorul DanPuric, “Pintea Vitezul şi curaşul de asta împotrivă” susţinută de dr. IoanMarchiş şi prof. univ. dr. TeodorArdelean, vizite la obiective turistice şiculturale: Muzeul Satului, Pavilionulde Etnografie, Muzeul de Artă şiMuzeul de Istorie, mănăstirea Săpânţa,cimitirul vesel din Săpânţa. programeartistice susţinute de tinerii participanţi.Arhiepiscopia Aradului a fost repre -zentată de grupul de dansatori,,Păstrătorii Tradiţiei” din ParohiaOrtodoxă Covăsânţ, sub coordonareapărintelui Blaj Octavian, care a pre -zentat o suită de dansuri specificezonei, fiind îndelung aplaudaţi despectatori.În fiecare seară, într-un spaţiuamenajat în apropierea CatedraleiEpiscopale, au avut loc activităţirecreative, concerte la care au fostinvitaţi artişti de prestigiu (Dinu IancuSălăjanu, Ansablul Naţional Transil -vania, Marius Ciprian Pop, grupulBrio Sonores, Paula Seling).Un moment plin de trăire şi emoţiia fost Procesiunea ,,Bucuria credinţei”,din 5 septembrie 2014, la care auparticipat tinerii ortodocşi (aproapetoţi au purtat costume populare!) şipreoţii însoţitori, care împreună austrăbătut pe un traseu de câţivakilometri oraşul, intonând imnereligioase şi cântece patriotice.Procesiunea a reuşit să impresioneze

locuitorii oraaşului, încât mulţi auaplaudat participanţii de la balcoanesau unii chiar s-au alăturat acestora îndrumul lor spre catedrala Sf. Treime,momentul încheindu-se cu rostirea (decătre toţi participanţii!) a rugăciunilorde seară, consemnate în caietulreuniunii.Ziua de 6 septembrie a însemnat şifinalul reuniunii, zi în care pe espla -nada din faţa catedralei episcopaletinerii, locuitorii oraşului şi repre -zentanţi ai comunităţii locale auparticipat la Sf. Liturghie, oficiată de

IPS Andrei, Mitropolitul Clujului,Maramureşului şi Sălajului, PSPetroniu, Episcop al Sălajului, PSIustin Sigheteanul, Episcop alMaramureşului, alături de un sobor depreoţi şi diaconi.Tinerii din Arhiepiscopia Araduluiau fost găzduiţi de enoriaşi ai parohieiortodoxe Măgherăuş-Tăuţi, care subpăstorirea părintelui paroh Ioan Cânţaşi a tinerilor voluntari ne-au oferitmomente de aleasă ospitalitate şi realăprietenie creştinească. Îndelungileîmbrăţişări şi lacrimile despărţiriidintre gazde şi oaspeţi au adeveritfaptul că deşi timpul petrecutîmpreună a fost scurt s-au legatprietenii.Organizatorii acestei acţiuni: diac.prof. Sirca Florin, pr. Prof. Nan Dacianşi prof. dr. Sinaci Maria, mulţumescÎnaltpreasfinţiei Sale Timotei, Arhi -episcopul Aradului precum şi cola -boratorilor de la centrul eparhial pentrusprijinul acordat pentru buna des -făşurare a acestei activităţi, spreîmplinirea lucrărilor Bisericii şi aŞcolii.
Consfătuirea naţională a inspectorilor de Religie 

În perioada 9-11 septembrie 2014,la Constanța, s-au desfășurat lucrărileConsfătuirii Naţionale a Inspectorilorde Religie. Evenimentul a debutat cuslujba de Te Deum, oficiată înCatedrala Arhiepiscopală de cătreÎnaltpreasfințitul Părinte Teodosie,Arhiepiscopul Tomisului, alături deun sobor de preoţi şi diaconi. La acesteveniment au participat reprezentanţiai MEN (prof. Cătălin Pâslaru,inspector general pentru disciplinaReligie, Romeo Moşoiu, consilier alministrului educaţiei) şi ai Patriarhiei(Adrian Lemeni, consilier patriarhal,diac. George Jambore, inspectorpatriarhal).„Cu bucurie v-am așteptat încatedrala noastră pentru aceastărugăciune… urmând a chibzui celenecesare pentru ca învățătura luiHristos să pătrundă prin școală, prindumneavoastră, inspectorii și dascăliide Religie, la toți copiii și tinerii

noștri”, a mărturisit ÎnaltpreasfințitulPărinte Arhiepiscop Teodosie.Momentul festiv a continuat culucrări în plen, în care s-au prezentatrapoarte privind activitatea inspec -torilor pentru disciplina Religie dinfiecare judeţ, s-au prezentat exemplede bună practică. Întâlnirea a fost unbun prilej pentru ca cei prezenţi să facăpropuneri privind organizarea con -cursurilor şcolare cu tematică religiosă,îmbunătăţirea conţinuturilor progra -mei şcolare, a conţinutului proceduriiprivind acordare/retragerea binecu -vântării ierarhului în scopul ocupăriiunui post în învăţământul preuniver -sitar, problema auxiliarelor didacticesau a demarării unor proiecte privindformarea inspectorilor/cadrelor didac -tice sau a unor proiecte de parteneriatcu unităţi din învăţământul preşcolar.Cei prezenţi au avut bucuria şiîmplinirea sufletescă de a se închina lamoaştele Sf. Nectarie, aflate în ziuade 10 septembrie 2014 în mănăstireaSf. Ierarh Nicolae şi Bretanion, dinlocalitatea 23 August.Concluziile lucrărilor consfătuirii,precum şi alte aspecte privind predareadisciplinei Religie, vor fi transmisecadrelor didactice în cadrulconsfătuirilor judeţene, care vor avealoc în data de 19 septembrie 2014.
Masa bucuriei la Mădrigeşti

„Aducem mulțumiri Înaltpreasfin -țitului Părinte Timotei Arhiepiscop alAradului pentru părinteasca purtare degrijă prin care a pus la „MasaBucuriei” 7 familii nevoiașe ale acesteiparohii misionare”, a declarat pr.Ștefănuț Lucian, parohul acesteibiserici.Parohia Ortodoxă Mădrigeștiface parte din rândul celor mai săraceunități bisericești din ArhiepiscopiaAradului (Mădrigești 60 credincioși,Buceava 40 credincioși iar la Șoimus14 credincioși) care beneficiază deproduse alimentare.Acțiunea social-filantropică din cadrul proiectuluinațional „Masa Bucuriei” derulat dePatriarhia Română în parteneriat cuSelgros Cash&Carry s-a desfășuratmiercuri 10 septembrie 2014 înParohia Mădrigești și cele două filii,Buceava și Șoimus.
Deschiderea noului anşcolar la Seminarul Teologic Ortodox din Arad
Luni, 15 septembrie 2014, laSeminarul Teologic Ortodox din Arads-a săvârşit slujba de Te Deum ladeschiderea anului şcolar, în prezenţaÎnaltpreasfinţiei Sale dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, carei-a binecuvântat pe tinerii eleviseminarişti la început de an şcolar,reprezentanţi ai Inspectoratului ŞcolarJudeţean Arad, ai Facultăţii deTeologie ,,Ilarion V. Felea” din Arad,invitaţi, părinţi şi elevi.Slujba de Te Deum a fost săvârșităde către Preacuviosul Părinte IustinPopovici, consilierul cultural alArhiepiscopiei Aradului, alături dePreacucernicul Părinte PompiliuGavra, directorul seminarului, Preacu -cernicul Părinte Codin Şimonca-Opriţa, profesor şi spiritual al acesteișcoli şi Părintele Arhid. TiberiuArdelean, profesor de muzică.Părintele director prof. PompiliuGavra a dat citire mesajului Prea -fericitului Părinte Patriarh Daniel cuprilejul începutului de an şcolar 2014-2015.

În continuare copiii, părinții șidacălii au ieşit în curtea liceului undeau continuat festivitățile de deschiderea noului an școlar, părintele directorle-a urat bun venit noilor eleviseminarişti şi s-au dezbătut problemeorganizatorice pentru noul an şcolar.
Seminarul Teologic Ortodox din Arad
Chiar dacă Seminarul este, într-un anumit sens, un liceu obişnuit,totuşi se deosebeşte de celelalte şcolidin peisajul arădean printr-o suităintreagă de particularităţi, dintre careamintim: Seminarul Teologic Orto -dox din Arad este o şcoală voca -ţională, adresându se în mod specialtinerilor care doresc şi dovedesc oadevărată chemare pentru slujirea luiDumnezeu şi a semenilor.Pe lângă orele de curs obișnuite,asemenea oricărui liceu, pregătireaseminariștilor este îmbogățită prinpractica de strană din unele parohiiortodoxe arădene, prin participarea larepetițiile de cor, precum și la cercuriledesfășurate în mod periodic.O altă particularitate a viețiide seminarist ar fi aceea că pentruelevul teolog ziua de curs începezilnic la orele 7:30, prin rugă -ciunea de dimineaţa, urmând camai apoi cursurile să se desfaşoareobişnuit.Ca dovadă a bunei pregătiri aelevilor stau mărturie numeroaselepremii obţinute de elevii seminariştide-a lungul timpului la Olimpiadeleşcolare organizate pe plan judeţeansau naţional, ceea ce denotă serio -zitatea elevilor şi îndrumarea susţinutăa profesorilor înspre realizareaperformanţelor la clasă şi a uneipregătiri continue.Unele dintre cele mai frumoasemomente din cuprinsul anului școlarîn care elevii seminariști se remarcă peplan județean, sunt reprezentate deserbările și concertele corale susținutecu diverse ocazii, cum ar fi SerbareaColindelor din fiecare an (în ultimiiani concertele de colinde), programulartistic susținut de Ziua Europei, la 9mai (marcând și Ziua ProclamăriiIndependenței de Stat a României șisfârșitul celui de-al doilea RăzboiMondial), precum și Serbarea desfârșit de an școlar, însoțită depremierea elevilor merituoși, care s-audistins în diverse domenii în timpulanului școlar, dar și a dascăliloracestora.În acest fel, Seminarul TeologicOrtodox din Arad și-a făcut loc înconștiința oamenilor, fiind privit nunumai ca un liceu oarecare, ci, maimult decât atât, ca o veritabilă școalăa vieții creștine, în care tineri din toatecolțurile Arhiepiscopiei Aradului, darși ale părți ale ţării, se îndeletnicesccu studiul, cu rugăciunea și cu slujirea,arătând încă de pe-acum care le estemenirea: slujirea Bisericii lui Hristos șia semenilor.

Festivitatea de premierea olimpicilor arădeni
Miercuri, 17 septembrie 2014,un număr de 115 elevi au fostpremiaţi, în sala festivă a ColegiuluiNaţional Moise Nicoară, pentrurezultatele obţinute la olimpiadelenaţionale şi internaţionale. Au fostacordate în total 77 de premii,acestea cuprinzând atât rezultateindividuale cât şi de grup. Continuare în pagina 7

Actualitate eparhială – septembrie 2014



Pagina 7

Urmare din pagina 6Evenimentul a fost organizat decătre Inspectoratul Şcolar JudeţeanArad, iar premiile au fost acordate cusprijinul Consiliului Judeţean Arad, aprimăriei din Chişineu Criş şi a şaseagenţi economici.

Din partea Arhiepiscopiei Ara -dului a fost prezent Părintele dr. IustinPopovici, consilier cultural, delegat alÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, care a trans -mis tinerilor olimpici mesajul defelicitare al ÎPS Sale, precum şi deose -bita apreciere pentru organizatoriiacestui eveniment. ,,Biserica, estealături de părinţii şi dascălii voştri,avându-vă mereu în rugăciune. Nerugăm Bunului Dumnezeu aproape lafiecare slujbă să vă trimită în inimi, înminte şi în grai, duhul înţelepciunii, alştiinţei, al evlaviei şi al fricii Sale; să vălumineze cu lumina cunoştinţei Sale,şi să vă dea putere şi tărie pentruînţelegerea legii Lui celei dumne -zeieşti şi a toată învăţătura cea bună şifolositoare”, a spus părintele consilier.La festivitate au fost prezenţiinspectori de specialitate, profesori,elevi, părinți, autorități locale, repre -zentanți ai celor două universitățiarădene, autorități locale (CJA șiPrefectură), oferind premii celor maibuni elevi arădeni. Deasemenea un rolimportant în acordarea acestor premiil-a avut Primăria Chișineu Criș șiagenții economici care au sprijinitfinanciar evenimentul.Fiecare elev premiat și fiecareprofesor care s-a ocupat de pregătirealui a primit un premiu în bani șidiplome: pentru locul I au fost oferiți250 lei, pentru locul II, 220 lei, locul IIIa primit 150 lei și pentru mențiune s-au oferit 100 lei. În cadrul învăţă -mântului vocaţional, la cultul ortodox,s-au remarcat eleviiMuţ Ştefan-Ioan, clasa a XI-a,Seminarul Teologic Ortodox Arad,premiul II la Istoria Bisericii OrtodoxeRomâne, pregătit de pr. prof. PompiliuGavra şi Miclăuş Adina, clasa a VI-a,Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Ţichin -deal”, menţiune la Cultură şi Spiri -tualitate Românească, pregătită deprof. Marcel Tang.
Consfătuirea profesorilor de Religiedin Arhiepiscopia Aradului

Vineri, 19 septembrie 2014, în salade festivităţi a Colegiului Tehnic„Aurel Vlaicu” Arad, a avut locconsfătuirea cadrelor didactice carepredau disciplina Religie ortodoxă înArhiepiscopia Aradului. Participanţiis-au bucurat de prezenţa Înaltprea -

sfinţiei Sale, Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscop al Aradului şi a Precu -vioşiei Sale, Preacuviosul PărinteIustin Popovici, consilier cultural alcentrului eparhial. Inspectorul şcolarpentru Religie, diac. Prof. Sirca Florina prezentat o consistentă diagnoză a

procesului educaţional – disciplinaReligie- pentru anul şcolar 2013-2014,precum şi direcţii de acţiune prioritarepentru anul şcolar 2014-2015. S-afăcut şi o analiză a rezultatelor obţinutede profesori şi elevi la concursurile cutematică religioasă, precum şi arezultatelor obţinute de cadreledidactice participante la concursul detitularizare 2014.Înaltpreasfinţitul Timotei aadresat cuvinte de laudă şi felicitărielevilor şi cadrelor didactice careau obţinut rezultate remarcabile,făcând însă trimitere la cuvinteleSf. Ap. Pavel: „Cine stă, să aibăgrijă să nu cadă”, atrăgând atenţiacă rezultatele obţinute trebuie să-imotiveze şi să-i ambiţioneze peaceştia.De asemenea, în acest cadru festiva avut loc lansarea nr. 19 a revis -tei „Catehetul”, revista de metodică şispiritualitate a profesorilor de religiearădeni, precum şi prezentareaconţinutului nr. 8 a foii religioase„Biserica şi Şcoala”
Ortodoxia în culori
Seminarul Teologic LicealOrtodox din Arad a fost gazda unuieveniment deosebit, dedicat copiilordin eparhia Aradului. Vineri, 19septembrie 2014 a avut loc festivitateade premiere a copiilor participanți laconcursul de desen „Ortodoxia înculori” desfășurat de ArhiepiscopiaAradului în parteneriat cu AsociațiaFilantropia Arad.Concursul s-a desfășurat cu bine -cuvântarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei Arhiepiscopul Aradului înfiecare Duminică a lunii august, înlocațiile parohiilor care dețin centrupastoral dedicat activităților educativreligioase cu copii. Atelierul de creațiea însumat activități de arte plastice-desen cu acuarelă, tempera, creioanecolorate, pe pânză, hârtie și sticlă, peurmătoarele teme dicutate înainte, într-o oră de cateheză: 1 - AdormireaMaicii Domnului (dese narea icoaneiAdormirii Maicii Domnului), 2 -Familia mea creștină – după modelulbrâncovean (relatarea martiriuluifamiliei Domnitorului ConstantinBrâncoveanu), 3 - Biserica mea (dese -narea bisericii parohiale cu toatedetaliile ei, după vizitarea și analizareaei exterioară) și 4 – Sf. Euharistie(desenarea preotului îm părtășindcopiii în biserică).

S-au urmărit aprofundarea cunoș -tințelor religioase, descoperirea fru -museții icoanelor prezentate încateheze și a arhitecturii bisericii,oferirea unei alternative la petrecereatimpului liber cum ar fi timpul petrecutde cei mici în faţa televizorului sau acalculatorului, dezvoltarea creativităţii,imaginaţiei şi simţului artistic, precumşi a deprinderilor de comunicare şilucru în echipă și dezvoltarea relațieidintre copiii implicați în proiect șiBiserică.Festivitatea a început la ora 13,30în prezența Înaltpreasfințitului PărinteTimotei Arhiepiscop al Aradului,reprezentați ai Asociației FilantropiaArad și a tuturor celor implicați înproiect.„Cei premiați sunteți meșteri înculori – a transmis copiilor Înaltprea -sfințitul Părinte Timotei – faptul că v-ați prezentat la concurs a arătat că avețidragoste pentru arta picturii, desenului,a iconografiei bisericești. Să căutați săînțelegeți de acum frumusețeaicoanelor noastre și ce ne vorbescchipurile de pe ele.”Au fost acordate 4 premii I, 13premii II, 11 premii III, 4 premiispeciale și 20 de premii „colorate”.Diplomele și darurile au fost acordatepersonal de Înaltpreasfințitul PărinteTimotei Arhiepiscopul Aradului și auconținut icoane, cruci, acatiste, cărțide colorat, cărți cu povești biblice,dulciuri și, prin grija unor oamenicredincioși, aparate foto digitale pentruprimele premii.Cu această ocazie a avut loc șivernisajul expoziției tuturor desenelorcelor aproape 500 de copii implicațidin cele 15 centre pastorale dinArhiepiscopia Aradului: Arad - Bujac,Arad – Micălaca Veche II, Arad - ȘegaI, Sântana, Covăsânț, Șepreuș, Seleuș,Horia, Caporal Alexa, Firiteaz,Dorgoș, Buhani, Țărmure, Zimbru șiȘeitin.Expoziția va rămâne deschisătimp de 10 zile.
Comemorarea eroilorcăzuţi în 1944 în Defileul Păuliş
În perioada 20-21 septembrie2014, la împlinirea a 70 de ani de laluptele pe care le-au dus ostaşii românipe meleagurile Păulişului împotrivatrupelor hortiste, au avut loc slujbe decomemorare, depuneri de coroanepentru cei căzuţi pentru patrie precumşi întâlnirea cu cei şapte supravieţiutoriai luptelor de atunci.Ceremoniile de comemorare auînceput în Unitatea militară din Radnaunde un sobor de preoţi a oficiat slujbade pomenire a eroilor din Detaşa -mentul Păuliş. S-au depus apoi co -roane de flori din partea reprezen -tanţilor instituţiilor de stat centrale şilocale. Următoarea oprire , în acestperiplu comemorativ, a fost în cimitiruleroilor de la Radna, unde după slujbade parastas s-au depus jerbe de flori.Apoi următoarea oprire a fost înBiserica de la Păuliş, unde un sobor depreoţi, avându-l în mijlocul lor pe IPSTimotei, Arhiepiscopul Aradului, auoficiat Sfânta Liturghia arhierească. Încuvântul de învăţătură ÎnaltpreasfinţiaSa a vorbit despre Sfânta Cruce şicultul eroilor, punând în luminăînălţarea prin jertfa pentru tot ceea ceeste spre bune şi desăvârşire. Exem -plificarea prin luptele de la Păuliş,desfăşurate chiar în timpul mareluipraznic al Înălţării Sfintei Cruci, anul

1944, acum 70 de ani. Chiriarhul aamintit şi de exemplul de jertfelnicie aSfântului Constantin Brâncoveanu,omagiat în acest an; despre jertfa lui cactitor de ţară, pentru credinţă şi neam.După Sf. Liturghie, s-a oficiatslujba de parastas pentru eroii căzuţi ladatorie în 1944.Ceremonia de comemorare aeroilor Detaşamentului Păuliş a con -tinuat la monumentul eroilor Detaşa -mentului Păuliş unde s-a oficiat slujbade parastas de către IPS Timotei,Arhiepiscopul Aradului, alături de unsobor de preoţi. A urmat cuvântul deomagiere a eroilor căzuţi în luptele din1944 adresat de IPS Timotei, Arhi -epis copul Aradului, subliniind în moddeosebit tradiţia locală mereu împros -pătată în fiecare an la această dată şi aevidenţiat aportul credincioşilor dinparohiile Păuliş, Radna, Baraţca,Cladova, şi Miniş, Ghioroc, Cuvinpentru cinstirea eroilor neamului dinDetaşamentul Păuliş. Chiriarhul abinecuvântat pe veteranii prezenţi şi peurmaşii acestora, care au venit să-şicinstească camarazii, eroi ce-şi dormsomnul de veci sub glia de la Păuliş.Unul dintre reprezentanţii rămaşi înviaţă, ai eroilor elevi căzuţi pe câmpulde luptă a istorisit pe scurt greutăţileîntâmpinate în 1944 pe front. Insti tuţiaPrefectului Arad, reprezentată prin D-l Cosmin Pribac, Prefectul judeţuluia înmânat diplome şi plachetecomemorative pentru veteranii derăzboi.A doua zi, duminică 21 sep -tembrie 2014, s-a organizat pelerinajla locurile unde au luptat veteraniide război în parohiile: Cladova,Baraţca, Centrul Comunei Păulişunde se află statuia Căp. Fătu Ioan,Miniş, Ghioroc, Cuvin. În fiecareloc au fost însoţiţi de Preotul StelianCovăsânţan din Cladova pentru aoficia slujbe de pomenire a eroilorcăzuţi şi s-au depus coroane de florila fiecare troiţă ridicată în memoriaacestora.

Tabăra socială  „Bucuriepentru copii speciali”
În perioada 24-26 septembrie2014 la Schitul „Veșmântul MaiciiDomnului” – Tămand, s-a organizat,cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Arhiepiscop alAradului, o tabără socială dedicatăcopiilor din cadrul ComplexuluiServicii Sociale Ineu – Casa Bogsig șia tinerilor din cadrul Centrului deIntegrare prin terapie ocupațională„Tabacovici” – Arad.Tabăra a fost organizată de Sec -torul Social Filantropic al Arhiepis -copiei Aradului în parteneriat cu

DGASPC – Arad cu sprijinul D-neiErika Stark – director general și al D-lui Viorel Enache – consilierDGASPC.În cadrul taberei, cei 24 debeneficiari, au desfășurat mai multeactivități prin grija coordonatorilor deprogram: preotul misionar ȘtefanGroza și D-l Sorin Roșca – inspectorsuperior DGASPC. Deasemenea,reușita taberei s-a datorat implicării șialtor preoți dar și a D-nei Rodica Igașșef centru CSS Ineu, a colegelorprezente și a D-nei referent BolduraAdela – bucătăreasa tinerilor.În fiecare zi au participat laslujbele săvârșite în biserica schitului,au învățat mai multe rugăciuni, au cititacastiste, au primit cateheză zilnică,s-au spovedit, s-au împărtășit în cadrulSfintei Liturghii și au participat laTaina Sfântului Maslu special săvârșitpentru ei de către un sobor de 5 preoți.Deasemenea au avut parte și deactivități recreative: fotbal cu preoții șieducatorii prezenți, jocuri în aer liber,cântece, au învățat și au recitat poeziispecifice vârstei. Au avut parte și deactivități de ecologizare a zoneischitului, de autogospodărire și viațăindependentă, și-au cules fructe dinlivada schitului, flori de câmp pe carele-au dăruit educatoarelor și multealtele. Un moment emoționant a fost șianiversarea a 8 anișori a unei fetițe dela casa de copii și tăierea tortuluipregătit pentru aceasta.„Tabăra a fost o bucurie pentrucopii și pentru tinerii beneficiari – adeclarat pr. Gabriel C. Mariș consiliersocial al Arhiepiscopiei Aradului.Dragostea, declarată adesea, pe care ți-o arată acești copii, te impresionează șite lasă fără cuvinte. Nu poți să nu teatașezi de ei să-i iubești necondiționat.Din prima clipă petrecută împreună, îțicrează sentimentul de apartenență înfamilia lor. Se împrietenesc cu tine șise comportă ca și cum ai fi părintelelor. Nu îmi pot explica cum pot uniipărinți să își abandoneze copiii și să nu

se mai intereseze de ei. Ne-am rugataici cu ei și pentru ei lui Dumnezeu casă-i aibe-n paza Lui și să le ajute întoată vremea.”
Tabăra a implicat emoțional pe

toți cei prezenți, scopul ei de a le
aduce un strop de mângâiere și
bucurie în sufletul lor atingându-se,
prin dorința mai multor copii de a
rămâne permanent la Tămand,
amintindu-ne parcă de cuvintele
Apostolilor Mântuitorului pe
Muntele Tabor: „Doamne, bine ne
este să fim aici. Să facem trei
colibe.” (Mt 17,4).Protos. Dr. Iustin PopoviciConsilier cultural
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Luni, 1 septembrie – Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie înbiserica Sfintei Mănăstiri Arad Gai,cu prilejul  hramului ,,Sfântul Cuv.Simeon Stâlpnicul”.Marți , 2 septembrie  - Prezi -dează şedinţa Permanenţei Consil-iului Eparhial, rezolvarea prob-lemelor curente.Miercuri, 3 septembrie - Pro-gram de audienţe. Rezolvarea pro -blemelor curente.Joi, 4 septembrie -  Programde audienţe. Rezolvarea prob-lemelor curente. Primirea dele-gației oficiale la reședința eparhialăcondusă de Domnul Secretar deStat Victor Opanski de la Secreta-riatul de Stat pentru Culte aflat învizită de lucru în județul Arad. Duminică, 7 septembrie - Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghiela Sfânta Mănăstire Arad-Gai.. Înseara zilei de ajun a prazniculuiNaşterii Maicii Domnului, a slujitla Slujba de Vecernie cu Litie laaceiaşi mănăstire.Luni, 8 septembrie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la SfântaMănăstire Arad-Gai, cu prilejul hra-mului „Nașterea Maicii Domnului”.Marți , 9 septembrie - Prezida -rea Permanenţei Consiliului Epar -hial, rezolvarea problemelor curente.Joi, 11 septembrie - Programde audienţe. Rezolvarea prob-lemelor curente.

Sâmbătă, 13 septembrie - Par -ti ciparea la ceremonialul militar şireligios organizat de I.S.U.-„Vasi-le Goldiș” Arad, cu ocazia împli -nirii a 166 de ani de la bătălia dinDealul Spirii, de „Ziua PompierilorRomâni”, rostind cuvânt de oma-giere.Duminică, 14 septembrie-Slujeşte şi predică la Sfânta Litur-ghie la Sfânta Mănăstire Feredeu,cu prilejul hramului. 

Luni, 15 septembrie -Participă la slujba de Te-Deum cu ocazia festivitățilorde început de an școlar aelevilor seminariști de laSeminarul Teologic OrtodoxArad.În seara zilei participăși slujește în CatedralaArhiepiscopală la acatistulSf.Ier.Iosif cel Nou de la Par-toș.Marți , 16 septembrie  -Prezidarea Permanenţei Con-siliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente.Miercuri, 17 septembrie- Program de audienţe. Re -zolvarea problemelor curente.Vineri, 19 septembrie -Program de audienţe. Rezol -varea problemelor curente.Participă la festivitatea de pre-miere a copiilor participanți laconcursul de desen „Ortodo xiaîn culori” desfășurat deArhiepiscopia Ara dului în partene-riat cu Asociația Filantropia Arad,manifestare găzduită de SeminarulTeologic Ortodox Arad. Partici-parea în sala de festivităţi aColegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”din Arad, la Consfătuirea profe -sorilor de Religie din ArhiepiscopiaAradului, adresează un cuvântcadrelor didactice.Sâmbătă, 20 septembrie –Slujeşte la Sfânta Liturghie şi la

Parastasul de la Monumentul de laPăuliş, protopopiatul Lipova, dedi-cate celei de-a 70-a comemorări adetașamentului Păuliș, în cinsteaeroilor căzuţi în cele două războaiemondiale pe valea Mureşului;rostirea cuvântului omagial. Asistăla slujba vecerniei la CatedralaArhiepiscoplală.Duminică, 21 septembrie-Slujeşte şi predică la Sfânta Litur-ghie în biserica parohială din loca-litatea Rogoz, protopopiatul Ineu.Chiriarhul a sfinţit o troiţă ridicatădin evlavia credincioşilor în hotarulparohiei.Asistă la slujba de Te-Deum lacapela Facultății de Teologie cuhramul „Sf. Cuv.Maxim Mărturisi-torul și M.Mc. Mina” cu ocaziadebutului Congresului organizat laFacultatea de Teologie din Arad.Luni, 22 septembrie - Par-ticipă la cea de-a VI-a ediţie a Con-gresului Facultăţilor de TeologieOrtodoxă din Patriarhia Română,cu tema:Rolul Facultăţilor deTeologie în contextul misiuniiparohiale, cu rostirea unui cuvântla deschiderea lucrărilor acestui foracademic organizat la Arad.Marți , 23 septembrie – Par-ticipă la ce-a de-a II-a zi alucrărilor Congresului Facultăţilorde Teologie Ortodoxă. În după-amiaza zilei participă la un pro-gram tradiţional a locuitorilor din

Podgoria Aradului organizat deparohia Ortodoxă Covăsânţ.Miercuri, 24 septembrie –Asistă la slujba vecerniei la biseri-ca Mănăstirii Feredeu, protopopia-tul Lipova.Vineri, 26 septembrie - Pro-gram de audienţe. Rezolvarea pro -blemelor curente.Participă  la deschiderea lucră -rilor conferinței ANATECOR 2014cu rostirea unui cuvânt.Duminică, 28 septembrie-Slujeşte şi predică la SfântaLiturghie la Capela secției exte-rioare cu hramul „Sf. Mihail șiGavriil” a Penitenciarului  dinArad. Luni, 29 septembrie- Participăîmpreună cu un sobor de Ierarhi,membrii ai Sfântului Sinod la Sfân-ta Liturghie şi slujba de Te-Deumîn Catedrala Patriarhală la înce -perea lucrărilor şedinţei de consti-tuire Adunării Naţionale Bisericeştişi a şedinţei Sfântului Sinod . Marți , 30 septembrie- Par-ticipă alături de un sobor de Ier-arhi membrii ai Sfântului Sinod  laSfânta Liturghie din CatedralaPatriarhală cu ocazia împlinirii aşapte ani de la întronizareaPreafericitului Părinte PatriarhDaniel în demnitatea de Patriarh alBisericii Ortodoxe Române.Diacon Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal – septembrie 2014 

În perioada 21-23 septembrie, laFacultatea de Teologie Ortodoxă dinArad, s-a desfăşurat cel de-al VI-leaCongres al Facultăţilor de TeologieOrtodoxă din Patriarhia Română, cutema „Teologie şi Misiune. Rolul Fac-ultăţilor de Teologie în contextul mis-iunii parohiale“. La eveniment s-auîntrunit decani, preoţi şi profesori de lafacultăţile de teologie din ţara noastră,reprezentanţi ai Universităţii „AurelVlaicu“ din Arad, precum şi numeroşistudenţi ai facultăţii teologice arădene.Delegaţii Preafericitului Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,au fost conf. univ. dr. Adrian Lemeni,consilier patriarhal, coordonator al Sec-torul teologic-educaţional, şi pr. prof.univ. dr. Viorel Ioniţă, consilier patri-arhal onorific.Congresul Facultăţilor de Teolo-gie Ortodoxă a debutat duminică, 21septembrie, cu o slujbă de Te Deumoficiată de Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, încapela facultăţii arădene, în prezenţaparticipanţilor. Deschiderea lucrărilor aavut loc luni, 22 septembrie, în AulaFacultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilar-ion Felea“, cu un cuvânt din partea pr.prof. univ. dr. Ioan Tulcan, decanul fac-ultăţii: „Tematica din acest an doreştesă-i conştientizeze din ce în ce mai pro-fund pe profesorii de teologie şi peteologi, în general, cu privire la ceea cetrebuie să însemne finalitatea teologieişi, totodată, să sublinieze o anumităinterdependenţă între viaţa teologicăpropriu-zisă şi viaţa parohială. Astfel de

întâlniri au rolul de a reliefa punctul delegătură între viaţa academică teolog-ică, cu rigorile ei, pe de o parte, şi cuceea ce înseamnă aşteptările concreteale credincioşilor în vremea noastră,pe de altă parte. Nu cred că trebuie săuităm faptul că viaţa societăţiiromâneşti la ora actuală se îndreaptăspre o anumită zonă care măreşteindiferenţa religioasă, care îl înde-părtează pe om de valorile sacre,creând un vid, un gol imens în sufleteleoamenilor de astăzi. De aceea, cred căteologia are un rol extrem de importantde a răspunde acestui context nou încare ne aflăm şi poate oferi răspunsuriconcrete, o strategie misionară, caremai apoi să o pună cu multă atenţie şiresponsabilitate în lucrare“, a spus pr.prof. dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţiide Teologie din Arad.
„Necesitatea asumării uneiperspective eclesiale”

În continuare, conf. univ. dr. Adri-an Lemeni, consilier patriarhal, a cititmesajul Preafericitului Părinte Patri-arh Daniel, intitulat „Teologia, slujiremisionară în viaţa Bisericii“. Auurmat luări de cuvânt din partea Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, conf. univ. dr.Adrian Lemeni, pr. prof. univ. dr. ViorelIoniţă şi prof. univ. dr. Lizica Mihuţ,preşedintele Consiliului Academic alUniversităţii „Aurel Vlaicu“ din Arad.În cuvântul adresat celor prezenţi, conf.univ. dr. Adrian Lemeni a subliniaturmătoarele: „Cred că într-o astfel de

întâlnire se poate realiza şi o anumităstare de spirit pentru a putea asuma operspectivă comună şi, într-un spiritconstructiv, să găsim soluţiile cele maipotrivite. Tema congresului este defoarte mare actualitate şi ea deschidepractic o suită de manifestări care voravea loc anul viitor; ne pregăteşte săasumăm, inclusiv în cadrul academic,această legătură foarte strânsă între Bis-erică şi Şcoală, între facultăţile de teolo-gie, parohii şi mănăstiri. S-a reliefat înmesajul Preafericitului Părinte Patri-arh Daniel, şi ţin să subliniez şi eu,necesitatea asumării acestei perspectiveeclesiale, care relaţionează într-o formăfoarte vie legătura dintre facultăţi,Tradiţia Bisericii şi viaţa Bisericii. Estefoarte important să înţelegem că, inclu-siv în cadrul facultăţilor, dincolo deceea ce înseamnă asumarea şirespectarea exigenţelor de ordin aca-demic sau de ceea ce ţine de specificulautonomiei universitare, este foarteimportant să înţelegem că tot ceea ce se

întâmplă în facultăţile de teologie artrebui să fie orientat către viaţă, şi înmod special către viaţa Bisericii. Pe dealtă parte, cred că atunci când abor-dăm o temă precum aceasta, referi-toare la misiunea Bisericii şi la rolulfacultăţilor de teologie în contextulmisionar de astăzi, este esenţial săavem în vedere că, dincolo de strategiişi programe misionare, un om viu, cuo credinţă autentică, poate fi un măr-turisitor şi un misionar autentic“.Lucrările congresului au fost pre-cedate de referatul intitulat „Direcţiiale misiunii Bisericii astăzi. Rolul Fac-ultăţilor de Teologie Ortodoxă“, susţin-ut de pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja,preşedintele Senatului Universităţii„Aurel Vlaicu“ din Arad. În contin-uare, lucrările s-au desfăşurat pe urmă-toarele secţiuni: „Dimensiunea mision-ară a teologiei ortodoxe în con tem- poraneitate“ şi „Rolul Facultăţilor deTeologie Ortodoxă în contextul misiu-nii pastorale: priorităţi, provocări şi per-

spective“. Moderatorii discuţiilor aufost pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniţă şi pr.prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, decanulFacultăţii de Teologie Ortodoxă dinBucureşti. Cu acest prilej, au susţinutreferate decanii şi reprezentanţii insti-tuţiilor teologice de nivel academic dinPatriarhia Română, de la Bucureşti,Iaşi, Sibiu şi Cluj-Napoca.Congresul a continuat şi în ziua demarţi, 23 septembrie, cu a treia secţi-une, intitulată „Aspecte practiceprivind organizarea şi buna desfăşu-rare a procesului de pregătire acade-mică şi formare duhovnicească în fac-ultăţile de teologie ortodoxă“, coor -donată de conf. univ. dr. AdrianLemeni. În cadrul acesteia au fost dis-cutate o serie de teme de actualitatedin viaţa teologică românească, dintrecare amintim următoarele: stadiulimplementării hotărârilor ultimuluiCongres al Facultăţilor de TeologieOrtodoxă de la Mănăstirea Nicula;prezentarea precizărilor referitoare laînvăţământul teologic universitar dinprotocolul semnat între PatriarhiaRomână, Ministerul EducaţieiNaţionale şi Secretariatul de Stat pen-tru Culte; regulamentul-cadru defuncţionare a facultăţilor/departa-mentelor de teologie ortodoxă dincuprinsul Patriarhiei Române. Lu-crările s-au încheiat cu dezbatereaWGOTE (Working Group OrthodoxTheological Education) privind „Cal-itatea procesului de învăţământ în Fac-ultăţile de Teologie Ortodoxă. Discuţiiasupra situaţiei actuale şi perspective“.
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