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Viaţa în Hristos nu are numaiun carcter eclezial şi mistagogico –euharistic, ci ea se exprimă printr-un real caracter ascetic, printr-unefort personal al omului. De aceeaputerea voinţei umane nu este pa-sibliă nici unei limitări sau reduceride ordin natural sau cultural (naţio -nalism1, prietenie2, vârstă3, poziţiesocială, erudiţie4 etc.)5. Între duhuliudaic (voluntarist) şi spiritul elen(intelectualist), Sfântul Ioan pare sădea mai multă întâietate primului6.În timp ce filosofii cinici, elini, din-colo de voluntarismul de suprafaţă,au văzut putera voinţei în cumpă -tare (φρόνηση) şi în asceza moralăa educaţiei sau învăţăturii7, SfântulIoan Gură de Aur, dimpotrivă, a vă -zut cumpătarea în prudenţă şi în-văţătura teoretică în filosofia prac -tică, adică în arta sau în asceza vir-tuţii. Din acest motiv şi SfântulApostol Pavel a numit cuminţeniasau înţelepciunea, sfinţire (αγια-
σμό)8.    Sublinierea rolului ascezei înviaţă creştină vrea să arate impor-tanţa pe care Sfântul Ioan o dămoralei. Tematica şi metodologialui vorbesc şi fac dovada unui om alfaptei, al trăirii, după cum a fost şimodelul lui, Apostolul Pavel. Trăi -rea sau experienţa vie, personalăexprimă credinţa şi trăirea dreaptăşi nu chipul exterior al cunoştinţei9.Sfântul Ioan şi-a invitat fără întreru-pere ascultătorii lui să urmeze înpractică fiecare virtute pentru căadevărata cunoaştere este practicaşi cunoaşte doar acela care prac-tică sau făptuieşte10. Toate parabo -lele Mântuitorului şi învăţăturaApos tolului Pavel stăruiesc pe vir-tutea faptei sau pe lucrarea virtuţii,începând cu prima dintre toate:mila11. Astfel, acceptarea teoretică adogmelor nu are în sine o valoareabsolută, pentru că un asemeneacriteriu nu constituie un scop pentruviaţa creștină, ci manifestarea şi în-truparea lor dreaptă în trăire saufaptă. În conformitate cu pedagogiahrisostomică, după sfat şi învăţare,

fiecare credincios trebuie să înain-teze spre trăirea practică a dog-melor creştine. Potrivit SfântuluiIoan, în sufletele credincioşilor secultivă şi se înrădăcinează nunumai gânduri, ci, mult mai mult, şiun etos (ήθος)12 prin sinergia haru-lui dumnezeiesc13. Ceea ce în-văţăm în cadrul bisericesc trebuiesă aibă influenţă şi consecinţeraţionale, volitive şi simţuale asupraîntregii noastre vieţii, atât în noiînşine, cât şi în afară Aplicarea sautrăirea practică nu trebuie săfuncţioneze numai în anumite părţiale sufletului, întrucât acest fapt vaconduce la o funcţionare schizo -frenică a unității părţilor compo-nente ale sufletului.  De aceea estenevoie de un program autentic alliturghiei vieţii credinciosului. Sfân-tul Ioan folosind diferiţi termeni bib-lici, ca „noua cetate” (καινή
πολιτεία)14 şi ebraicul „întoarcere”(iasouv)15, vorbeşte despre un modconcret sau despre o artă a vieţii(utilizează termeni ca: tensiune,mentalitate, comportament, obişn-uinţe, caracter, dizpoziţie) iubitoarede Dumnezeu. Pentru el, întreagaviaţă creştină în ansamblul ei esteimportantă şi nu un anumit aspectizolat al ei (cum ar fi, după unii, cel„religios”, sau cel „latreutic”, sau cel„moral”, sau cel „personal”, sau cel„social”). Sfântul Ioan Gură de Aur vor-beşte întotdeauna de reguli (κανό-
νες)16 de comportament integrale şiunitare. De exemplu, făcând refe -rire la smerenie, care conţine şi îm-plineşte toate virtuţile creştine, nu oînţelege ca o interioritate inertă şiabstractă, ci ca o activitate şi o en-ergie temeinice pentru viaţa creşt-ină, care se armonizează cuîntreaga existenţă ontologică aomului în Hristos. Prin urmare, elnu propune soluţii de moment şisuperficiale, ci propuneri profundece sunt în legătură cu organizareaascetică a întregii vieţi în Hristos.  Elne îndeamnă, ca dovadă şi semn alui Dumnezeu în viaţa noastră, sădobândim o viaţă completă (τον

βίον άπαντα)17 . De exemplu,viaţa monahilor este cu ade-vărat creştină în toate: at-mosfera sănătoasă(biolo gicăşi psihologică) acadrului natural (cum ar fi:starea de sănătate tru-pească, călirea ascetică etc.),îmbrăcămintea decentă,mersul înţelept şi mişcările,înfăţişarea neipocrită, relaţiilesau comunicarea morală,postul, privigherea şi rugăci-unea continuă şi vorbireaatentă. Însă, paralel cu omulinterior, trebuie luat în seriosşi omul cel din afară cu prob-lemele sale personale şi so-ciale, pe care le întâmpină şicare ameninţă echilibrul vieţiisale şi sănătatea sa psiho-duhovnicească. De altfel,omul se sfinţeşte sau păcătu-ieşte în viață după cum activ-ităţile diferite ale ei exercită oinfluenţă asupra sa şi asupramediului de viaţă al tuturor(biologice, economice, profe-sionale, politice, sociale, bis-ericeşti, economice etc.)18.Sfântul Ioan Gură de Aurspune că „numai prin modul vieţiinoastre ne aflăm dincolo de put-erea diavolului”19. În acest mod,diferenţele socio-economice şistructurile şi ideologiile politice ex-ercită influenţă determinantăasupra vieţii noastre, asuprasănătăţii noaste psiho-duhovni -ceşti. El ţine să sublinieze că Bise -rica nu este argintărie sau spaţiulintereselor de orice fel, ci Bisericaeste locul învierii duhovniceşti.Viaţa cea nouă în Hristos a credin-ciosului trebuie să fie animată de oatitudine psihologică particulară, deun mod de a fi euharistic-doxologic,ale cărui elemente caracteristicesunt: certitudinea că Dumnezeu neîmbrăţişează dacă împlinim porun-cile Lui; acceptarea cu mulţumire a tu-turor încercărilor ca dar ce vine dela Dumnezeu sau motive ale creş-

terii noastre duhovniceşti; rugăciunea ca refugiu la El pen-tru mângâiere şi ajutor „pentruorice deprimare”(έν πάση αθυμία)şi „nenorocire”(συμφορά)20;să mulţumim lui Dumnezeu „nunumai pentru cele plăcute, ci şipentru bunurile pierdute”21.  Sensulacestei mulţumiri presupune sen-sul „acceptării”(στέργειν)22. cu toate acestea, ori că suntemsatisfăcuţi sau împlinţi cu lucruriledin viaţa noastră sau nu, trebuie săcunoaştem că viaţa fiecăruia dintrenoi se află în mâinile lui Dumnezeu,sub puterea  Providenţei Saledumnezeieşti23;acest mod „euharistic” al vieţiitrebuie să izvorească din toatepărţile sufletului, susţinând unul şiadevăratul scop al vieţii:asemănarea cu Dumnezeu sau în-dumnezeirea (Θέωση).Arhim. Dr. Teofan MadaVicar administrativ
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Viaţa ascetică după Sf. Ioan Gură de Aur

Prin buna rânduială statornic-ită de Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe Române, anul 2015 afost închinat ca An omagial al mi-
siunii parohiei şi mănăstirii azi.Acest demers ne oferă prilejul dea cerceta, a medita şi a între-prinde măsuri, pornind de lanivel individual spre cel comuni-tar-bisericesc, vis a vis de ceeace presupune genericul Misi-
unea parohiei şi a mănăstirii azi.Circumscrierea titlului ne con-duce spre o privire de ansamblu,pe de o parte retrospectiv - istorică,generatoare de idei şi atitudini, iarpe de altă parte, prospectiv, pentruprezent şi viitor, în acord cu exi-genţele actuale ale contextului so-cial, cultural şi economic alromânilor, în care mărturia şi viaţacreştină trebuie să se manifeste.

Într-o primă şi scurtă menţiunereferitoare la relaţia dintre parohieşi mănăstire facem precizarea călegătura dintre ele este dată deuna şi aceeaşi spiritualitate, deşi

unele forme de expresie ale aces-teia poartă accente specifice. Ast-fel, ajungem la concluzia că unanu o poate înlocui cealaltă, maimult chiar, ele trebuie să se susţină

reciproc. Modalităţile de sprijin şiconlucrare concretă se pot evi-denţia la o viitoare conferinţă pre-oţească, ce ar putea fi realizatăîmpreună cu monahii şi monahiileeparhiei. Oricum, istoria ne dămărturie despre frumoasele roadedin această împreună slujire a Bis-ericii lui Hristos, cu reverberaţii nunumai în viaţa bisericească ci şi înalte arii ale preocupărilor umane.Preocuparea noastră de acumse limitează la itemul: Misiunea
parohiei azi, mai precis la as-pectele subordonate subtitlului:
Parohia, mediul de cunoaştere şi
transmitere a credinţei: predi-
carea, catehizarea (evanghe-
lizarea) şi educaţia religioasă în
viaţa parohiei ortodoxe române.Într-o realitate socio-culturală in-undată de micro și macro organ-

isme se ridică, pertinent, întrebarea:„Cum putem distinge o parohie deun alt grup social sau de vreo orga-nizație culturală?” (Emilianos Timi-adis, Preot, parohie, înnoire, „Sofia”,București, 2001, p. 64.).Ca expresie sau întrupare lo-cală bine definită a realității Bi -sericești întemeiate de cătreHristos Domnul, parohia reprez-intă, conform Statutului BisericiiOrtodoxe Române: „comunitateacreștinilor ortodocși, clerici șimireni, situată pe un anume teri-toriu și subordonată centruluieparhial din punct de vederecanonic, juridic, administrativ șipatrimonial, condusă de un preotparoh numit de chiriarhul eparhieirespective” (art. 43). Pr. Lect. dr. Filip AlbuContinuare în pagina 4
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Pe tot parcursul vieţii pământeştitrebuie să trăim cu credinţa şiconvingerea că în Biserică toţi sun-tem tineri, căci una este vârstatinereţii – cu aspiraţiile şi asperităţileei inerente şi fireşti – şi altcevaînseamnă a fi tânăr şi receptiv dinpunct de vedere spiritual, adică înstare să primeşti mereu noi impul-suri, care te îmbogăţesc şi te îm-plinesc duhovniceşte!Tinerii vin întotdeauna cuprospeţimea şi sinceritatea lor înmodul de a aborda adevărurile vieţii,ceea ce ar putea fi un important aju-tor acordat societăţii pentru a seputea elibera de servituţile de-dublării. Puritatea, curăţia, sinceri-tatea, spontaneitatea şi curajultinerilor în analizarea, cu multăobiectivitate şi imparţialitate, a prob-lemelor lumii post - moderne potveni în sprijinul maturilor şi al vârst-nicilor – care sunt generaţii rănite deatâtea experienţe negative şidureroase. Aceştia, la rândul lor, i-arputea apăra pe tineri de a mai trecedin nou prin astfel de experienţe!Tinerii trebuie să fie chemaţi săfacă parte din viaţa de zi cu zi a slu-jirii Bisericii, căci fără ei cu siguranţăcă multe aspecte ale împlinirii şiînaintării misiunii în social, de pildă,s-ar face cu mai multă dificultate!...Ei trebuie să vină la un soroc firescal existenţei în cetatea creştină şi-nBiserică, cu un „snop” şi un „buchet”de fapte strâns legate cu firul de ci-coare al dragostei de Dumnezeu şide semeni şi să ni se prezinte caparte a întregului Ecleziei!...Tinerii, cu a lor tinereţe spirituală– care trebuie să fie o stare a „duhu-lui” iar nu doar a vârstei, suntchemaţi să reevalueze atitudineaapologetic–mărturisitoare şi mision-ară în aceste vremuri de acţiuniprigonitoare, concertate împotrivaBisericii într-un număr mare şi variatdintre care amintim câteva cum arfi: desacralizarea, secularizarea şilaxismul religios, arghirofilia şi hedo-nismul precum şi iconoclasmulpost-modern, cu care ne confrun-tăm în aceste zile!... Toate acesteaduc la înmulţirea păcatului şi a pa-timii, care ajung să fie consideratedrept „fireşti” şi „normale” ori ele, defapt, ne secătuiesc şi ne vlăguiesc,din punct de vedere duhovnicesc!...Pentru combaterea acestora estenevoie de canalizarea tuturor en-ergiilor sufleteşti şi trupeşti ale omu-lui, cu mult discernământ, bine ştiindcă cei cu care ne luptăm sunt fărăde trupuri, răcnind ca un leucăutând pe cine să înghită, şi săfacem toate acestea convinşi fiindcă suntem membrii Bisericii lui IisusHristos, pe care, potrivit asigurărilorSale, nici porţile iadului nu o vorbirui!...

Elevul creştin, de pildă, este mi-sionar prin propriul exemplu, dar şiprin dialogul cu ceilalţi de lângă el:părinţi, colegi, prieteni, profesori etc.Cei trei factori importanţi în educaţie- familia, şcoala şi Biserica - trebuiesă aibă acelaşi scop: formarea per-sonalităţii complexe a tânărului, in-clusiv pe plan religios, pentru căelevul educat în spiritul responsabil-ităţii, al respectului faţă de oameni şial dragostei de Dumnezeu se vadezvolta şi modela armonios, pre-cum misionarul perfect, Mântuitorulnostru Iisus Hristos.Pentru tânărul creştin, lumeacontemporană se prezintă ca unmozaic de idei şi concepţii din caretrebuie să selecteze şi să pro-moveze binele. Selectarea bineluieste o acţiune influenţată în maremăsură de educaţie, iar atunci cândvorbim de educaţie ne gândim lafamilie, şcoală şi Biserică („Misiolo-gie ortodoxă“, Pr. Prof. Univ. Dr.Gheorghe Petraru).Vârsta adolescenţei este o pe-rioadă a provocărilor, în timpulcăreia tânărul are de făcut alegerimajore, alegeri pentru care este re-sponsabil, în virtutea maturităţii sale;trebuie să aleagă între ideal şiimoral, între bine şi rău, între Dum-nezeu şi diavol, între creştinism şiorice altceva. În adolescenţă, omultrăieşte suspansul întrebărilor, iarrăspunsurile pe care le alege devinprincipii după care el îşi confirmăpoziţia. În adolescenţă, apare cer-erea exigentă de a fi aderent la ungrup cu interese comune.Tânărul îşi canalizează energiilespre a deveni un om credincios,sprijinitor, apărător şi mărturisitor,regăsindu-se în postura de misionaral Bisericii. Conştient sau nu de cal-itatea sa de misionar, adolescentulcreştin ajunge să facă misiuneaaceasta „care are un caracter biva-lent: el mărturiseşte prin propriul ex-emplu sau, pur şi simplu, vorbinddirect cu ceilalţi“ (Pr. Prof. Univ. Dr.Valer Bel, „Misiune, parohie, pas-toraţie“).În primul rând, trebuie precizatcă misionarul perfect - ca modelpentru toţi - este, aşa cum aratăPărintele Profesor Mihai Himcinschiîn lucrarea sa „Misiune şi dialog“,„Dumnezeu Unic în Fiinţă şi întreitîn Persoane: Tatăl, prin pregătireatreptată, sistematică şi pedagogicăa poporului iudeu pentru venirea Fi-ului; Mântuitorul lumii, Care asăvârşit lucrarea Tatălui (Ioan 17, 4)şi Care le-a poruncit apostolilor săvestească cuvântul adevărului (Ioan1, 17; Ioan 14, 6) la toate neamurile(Matei 28, 19); Sfântul Duh, a treiaPersoană a Sfintei Treimi este „Mi-sionar“, deoarece „Acela va mărtur-isi despre Mine“ (Ioan 15, 26)“.

În acest sens, elevul este mi-sionar prin propriul exemplu atuncicând se arată tuturor oamenilordrept „un mădular permanent activşi niciodată obosit al trupului eclezialal lui Hristos, care comunică cuAcesta prin intermediul SfintelorTaine, indispensabile dobândiriiharului mântuitor oferit de către Par-aclet“. Pe lângă metoda propriuluiexemplu, o altă cale a misiunii estedialogul cu ceilalţi.Tânărul poate crea punţi de co-municare cu toţi cei din jurul său, darmai ales cu tinerii, pentru că de ceidin urmă îl apropie nu doar vârsta, cişi preocupările şi problemele cenecesită rezolvare din parteafiecăruia. În relaţie cu cei de altevârste, el e privit cu admiraţie şi re-spect, deoarece efortul misionaris-mului său este persuasiv. În aceastăprivinţă, Sfântul Apostol Pavel îispune lui Timotei: „Nimeni să nu dis-preţuiască tinereţile tale“ (I Timotei4, 12).Tot tânărul misionar este acelacare oferă lumii „adevăratul sens allibertăţii, pe care mulţi oameni ocaută, dar puţini o găsesc cu ade-vărat“ (Pr. Prof. Univ. Dr. GheorghePopa, „Înnoirea discursului teologic- o exigenţă a teologiei contempo-rane“). El este acela care arată călibertatea nu înseamnă a te bucurade toate păcatele lumeşti, ci a fi liberînseamnă a nu te lăsa robit denimic; de exemplu, liber nu este celcare fumează sau se droghează, cicel ce se poate abţine de la acestepatimi.Referindu-ne, în cele ce urmează,la implicarea lui concretă în prob-
lemele societăţii contemporane,vom reţine faptul că, misiuneatânărului în societatea contempo-rană este una dificilă, dar pe cât dedificilă, pe atât de sublimă. Activi-tatea sa în societatea contempo-rană înseamnă implicarea înproblemele actuale: globalizare,avort, contracepţie, corupţie etc. Înfaţa acestora, apreciază PărinteleProfesor Adrian Niculcea, tânărul searată „imun şi sigur pe sine, integri-tatea lui nefiind numai a lui, ci şi

rezultatul colaborării factorului umancu harul Sfântului Duh“.În istoria creştinismului au existattineri care au fost misionari ai luiDumnezeu şi care au mărturisit nu-mele Lui, fiind mândri că au aceastăposibilitate: Daniel şi cei trei tineriaruncaţi în cuptorul de foc, SfântaFecioară Maria, care L-a născut peMântuitorul la o vârstă tânără, Dom-nul Iisus Hristos, Care a predicatimediat după depăşirea vârstei ma-joratului iudaic, sau Sfântul Apostolşi Evanghelist Ioan, care şi-a plecatcapul, rezemându-l pe pieptul Mân-tuitorului.Un exemplu contemporan estereprezentat de arhiereii ortodocşi,care sunt hirotoniţi la o vârstătânără, sub limita tradiţională speci-fică acestui act de consacrare. Ast-fel, potrivit obiceiului de drept, clericiisunt hirotoniţi de tineri, tinereţea lorfiind o garanţie mai bună a credinţeimărturisite de străbuni, mai ales căei au energie misionară. Identifi-carea cu Iisus Hristos se face prinintermediul harului divin care trans-figurează omul, dar nu pericliteazălibertatea acestuia (Pr. Prof. Dr. IoanValentin Istrati, „Timpul şi Învierea“).Cei trei factori importanţi în edu-caţie - familia, şcoala şi Biserica -trebuie să aibă acelaşi scop: for-marea personalităţii complexe atânărului, inclusiv pe plan religios,pentru că elevul educat în spiritul re-sponsabilităţii, al respectului faţă deoameni şi al dragostei de Dum-nezeu se va dezvolta şi modela ar-monios, precum misionarul perfect,Mântuitorul Iisus Hristos. Între acţi-unile educative ale celor trei factoriexistă un raport de complementari-tate, acţiunea fiecăruia venind s-ocompleteze pe a celuilalt.Astfel că, elevul educat în spiritulresponsabilităţii, al respectului faţăde oameni şi al dragostei de Dum-nezeu se dezvoltă şi se modeleazăarmonios şi organic, precum odin-ioară Pruncul Iisus, Care „creştea şiSe întărea cu duhul, plin de înţelep-ciune, şi harul lui Dumnezeu erapeste El“ (Luca 2, 40), aşa cum tre-buie să se întâmple cu toţi cei ce-şi

deschid inima şi mintea spre luminaînvăţăturii creştine.Aş vrea să subliniez ca o con-statare, că multe dintre problemelepe care tinerii le ridică preoţilor şi ed-ucatorilor trebuie să fie discutate cutinerii înşişi. Dacă despre toateaceste problem se vorbeşte în modfiresc şi din timp acasă, adolescen-tul de pildă, este pregătit pentruhotărârile ce le va avea de luat. Celmai adeseori însă, din nefericire,problemele sunt de obicei ridicateabia când s-a creat deja o barierăîntre generaţii. Ar fi de dorit ca pemăsură ce copiii se apropie devârsta adolescenţei să înceapă sădiscute cu părinţii despre ispitele cucare se vor confrunta mai târziu.Ca o concluzie, aş dori săsubliniez faptul că, în calitate deadulţi creştini, trebuie să arătămpentru tinerii noştri aceeaşidragoste ca aceea a fiului risipi-tor, care, este de fapt a lui Dum-nezeu însuşi. Să ne deschidembraţele spre a-i îmbrăţişa la pieptcu dragoste pe fiii noştri, chiardacă şi-ar lua moştenirea şi-arpleca într-o ţară îndepărtată undear risipi-o în păcat.Întâlnim, deseori, foarte multecategorii de tineri: unii smeriţi, alţii or-golioşi sau nerăbdători, unii foarteentuziaşti alţii foarte timizi, cuprejudecăţi ori fără, şi fiecare vine cuviaţa sa personală şi cu o anumităpersonalitate la care noi (acolo undeeste cazul) suntem chemaţi să con-tribuim la încreştinarea, la catehizarea,la împlinirea sau la desăvârşirea aces-teia, având convingerea fermă că toţivor dobândi - în timp - ceva comun,şi anume dragostea pentru IisusHristos şi pentru aproapele,dragoste care trebuie să se materi-alizeze în fapte concrete. Pot păreacuvinte mari, însă credem că fiecaredintre cei care aspiră la înfăptuirea şiîmplinirea acestui deziderat sacrupăstrează mereu rugăciunea pecare o spunem ca un salut:„Doamne Ajută!”Acum, în încheierea acestuiarticol, voi afirma şi susţină că, cutoţii suntem pelerini pe faţa aces-tui pământ şi, iată, ne-am oprit, înaceste zile şi vremuri, la tinerii,mereu alţii, care vor prelua pe maideparte activităţile şi acţiunile Bis-ericii şi vor creşte şi ei, aşa cumam crescut şi noi, vor zâmbi şi eiaşa cum am zâmbit şi noi, vor(de)săvârşi mereu noi şi folosi-toare fapte, şi, astfel, societateacreştină ori încreştinată va avea înviitor familii credincioase şi mon-ahi adevăraţi; rugându-ne ca toatesă se întâmple cu voia lui Dum-nezeu şi cu nădejdea că vor fi spremântuire!... Stelian Gomboş 

Despre misiunea tânărului în societatea contemporană

Vineri, 5 iunie 2015, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, şi-a sărbătorit ziua denaştere. În cadrul Sfintei Liturghiicare a fost oficiată la Catedralaarhiepiscopală din Arad şi la care aparticipat şi ÎPS Timotei, au fost ros-tite mai multe rugăciuni de mulţu-mire pentru toate binefacerilerevărsate de Dumnezeu asupraÎnaltpreasfinţiei Sale.Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscopul Aradului a împlinit ladata de 4 iunie 2015, frumoasavârstă de 79 ani, prilej binecuvântatpentru ostenitorii Centrului eparhialşi preoţimea arădeană, pentru ofi-cialităţile judeţene şi locale, şi pentrucredincioşii care au dorit să fieprezenţi la acest moment aniversar,

de a exprima sentimentele depreţuire şi de fiască dragoste pentrupărintele sufletesc, de a-i ura animulţi, cu sănătate deplină şi fru-moase realizări în slujirea Bisericii luiHristos.În sala de festivităţi a reşedinţeiarhiepiscopale, însoţind mulţimea

buchetelor şi coşurilor cu flori,reprezentanţii Prefecturii, ConsiliuluiJudeţean, Primăriei Mun. Arad,Poliţiei Judeţene, Jandarmeriei, Ar-matei, Şcolilor teologice şi a Univer-sităţilor locale, au dorit să onorezemomentul festiv şi au felicitat pearhipăstorul eparhiei arădene.

În numele clerului şi credin-cioşilor eparhiei, Preacuviosulpărinte protos. Teodor Vid, Consilieradministrativ-bisericesc, a elogiatprin cuvinte alese personalitatea şideosebita activitate a  ÎPS Timotei,pe plan pastoral-misionar, adminis-trativ, cultural-educaţional, social

etc., rugând la final pe Bunul Dum-nezeu, aşa cum obişnuim la fiecareSf. Liturghie pe care o săvârşim ceicare suntem slujitori ai altarelorsfinte: ,,Întâi pomeneşte Doamnepe ÎPS Părintele nostru Arhiepis-copul Timotei, pe care-l dăruieştesfintelor Tale biserici în pace, întreg,cinstit, sănătos, îndelungat în zile,drept învăţând cuvântul adevăruluiTău”, a încheiat părintele consilier.La rândul său, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei a mulţu-mit în primul rând Părintelui cerescpentru anii dăruiţi, cu tot ceea ce arealizat spre binele Bisericiistrăbune şi celor prezenţi pentrusentimentele şi bunele urări expri-mate. Protos. Dr. Iustin Popovici

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, la ceas aniversar  
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Pulsul vieţii unei Bisericinaţionale este dat de pulsul unităţiide bază, care este parohia. Viaţaparohiei nu se reduce la adminis-traţie, la registrele de evidenţă con-tabilă, etc., ci are aspecte mult maicomplexe decât se crede. Nu estenici un spaţiu unde vin doar binecu-vântări şi dispoziţii administrative, ciunde creştinii, clerici si laici, trăiescTaina lui Hristos.Începând din secolul IV, tendinţaconstantă manifestată în Bisericăde a se copia organizarea şi struc-tura societăţii civile, precum şimodul de a se imita comportamen-tul principilor şi al regilor lumii, a dustreptat la o diluare a duhului mi-sionar al Bisericii care s-a manifes-tat şi în parohiile cele mai mici.O altă cauză a slăbirii duhuluimisionar al Bisericii în interiorulparohiilor a fost şi a rămas reacţiape care poporul a avut-o şi o arefaţă de anumite slăbiciuni omeneştiale persoanelor investite cu re-sponsabilităţi bisericeşti: de celemai multe ori lumea în care activezica sacerdot te vrea să ajungi dupăchipul ei; văzându-te ajuns ca ea,aceasta se transformă în primacuzator care blochează pur şi sim-plu opera misionar-pastorală a Bis-ericii.De mai multe secole singurulmisionar al parohiei a rămas doarpreotul. El fiind, de altfel, nu numaiiconomul Tainelor lui Dumnezeudar şi cel de la care se aşteaptă orevigorare a creştinismului în gen-eral şi a vieţii bisericeşti parohiale înspecial.Creştinismul este o „imitare a
naturii lui Dumnezeu” (Sfântul Grig-orie de Nyssa) şi prin urmare se cu-vine şi se impune a reface omentalitate religioasă, în sensul încare dacă nu se renunţă la obişn-uinţele dobândite de-a lungul vieţiide către orice persoană (şi în spe-cial la obişnuinţele căpătate de pre-oţi în instituţiile superioare deînvăţământ religios) nu se poateînţelege mai nimic din esenţa creş-tinismului care ocupă un nivelsupraraţional şi foloseşte adesea

un limbaj analogic şi simbolic.Aceste obişnuinţe sunt adeseoriîntărite de miile de condiţionări alelumii profane (această urâciune apustiirii sufleteşti) care sunt criticis-mul permanent,  dialectica, îndoialasistematică, angoasa filozofică.De multe ori suntem victime aledrogului raţionamentelor care con-duc la o simplificare a lucrării Dom-nului în lume şi prin urmare seajunge la o negare a lui Dumnezeuşi la reducerea omului ca fiinţă per-sonală creată după chipul şiasemănarea Treimii celei mai pre-sus de fire, la starea de individ carese pierde extrem de uşor înmulţime. De asemenea suntemtributari unui spirit istoricist propriuApusului şi sferei scolastice caretinde să nu mai vadă decât anumiteevenimente biblice şi implicit istoricedin viaţa omenirii şi care nu maieste sensibil decât la Iisus omul,uitându-l pe Hristos cel preeternnegând conştient sau inconştientminunile Domnului şi chiar Învierea.Astfel se simte tot mai puternicispita atât de frecventă din societatede a se ocupa mai mult de istorie,de politică, de economie, de social,etc. şi care conduce la o secu-larizare chiar insensibilă a misiuniiBisericii, care trăieşte într-o soci-etate deja secularizată intr-un ritmextrem de accentuat. Prin urmareAdevărul a fost limitat la un simplu„fapt” istoric, relativul a primit carac-terul de absolut, iar Absolutul însuşia fost înlăturat din viaţa umanităţii.Se vorbeşte astfel de un sens al is-toriei, de un progres al specieiumane, de evoluţionism, de o anal-iză rapidă a sufletului uman, care artrebui să ne promită o viaţă maibună.Sfinţii Părinţi ai Bisericii s-auarătat destul de indiferenţi faţă deaspectul istoric al lui Hristos Mântu-itorul, preferând să vadă în El Lo-gosul cel mai înainte de veci,Sophia (Înţelepciunea) veşnică.Ca atare se cere şi se impunesă redevenim mai întâi fiinţe atem-porale, contemporani ai Logosuluişi atunci vom înţelege cu inima

ceea ce ordinea raţiunii nu ne vaface să înţelegem niciodată şi dacăomul se întoarce cu mintea la acestfel de gândire atunci vom înţelegece înseamnă „imitarea naturii luiDumnezeu”.Se cere însă din partea soci-etăţii, în ansamblul ei, ca Bisericasă se adapteze din mers în funcţiede schimbările epocii şi să seadapteze la diferite împrejurări, să-şi modifice discursul sau mesajul,să nu se mai amestece în diferitesfere ale vieţii, să nu mai fieprezentă în şcoli, în cercetare, îngenetică, toate acestea ducând înfinal la o diluare a prezenţei Bisericiiîn lume şi la o cantonare a activităţiisale într-un spaţiu extrem de re-strâns.Se vorbeşte astfel de o rigoareexcesivă şi un refuz al adaptării.Dar le ar duce, de exemplu, micşo-rarea posturilor? La dispariţia lor! Lace ar duce scurtatea rugăciunilorsau simplificarea ritualurilor? La în-locuirea lor cu slujbe profanatoare!La ce ar duce conformitatea cuveacul? La prăbuşirea şi dispariţiavocaţiilor şi la golirea bisericilor!Însă această Biserică Ortodoxă,pe care nici porţile iadului nu o vorputea birui, nu trebuie să seadapteze la noutăţile vremii caremâine se vor dovedi a fi perimate şiînlocuite cu altele, nici să se re-formeze, când noi ar trebui să fimreformaţi de Ea, nici să se con-formeze duhului lumii, nici să-l con-sulte, duhul lumii nefiind decâtemanaţia întunericului. (conf. Nu vă
potriviţi vremurilor acestui veac). Nutrebuie să suporte condiţionările şiseducţiile filosofice, politice sau ştiin -ţifice ale acestei lumi care va dispă -rea ca iarba câmpului. Numită deSfin ţiii Părinţi superioară primei cre -aţii, Biserica nu trebuie să se des chi -dă lumii ci oricine intră în ea trebuiesă-l lase afară pe „stăpânitorul lumii
acesteia”dacă acesta refuză să intreprin pocăinţă, prin mortificareaneruşinării, a lăcomiei, a trufiei.Dacă omul nu-L va regăsi peDumnezeu în inima sa atuncipretinsa „dreptate socială” extinsă

la toată dimensiunea Pământului,nu va rămâne decât o iluzie.În urma acestor consideraţiiapare ca drept firească misiuneaBisericii, prin slujitorii săi, ca fiindaceea de a păstra şi de a transmitecredinţa propovăduită de apostoli şiapoi de Părinţii teofori, o credinţă in-tegrală şi curată chiar dacă aceastadisplace celor puternici pentru o zi(pentru că ... Fericiţi cei prigoniţi ...).Sfântul Ioan Damaschinul spunea:
„Să nu mutăm hotarele veşnice pe
care le-au pus Părinţii noştri ci să
păstrăm Tradiţia aşa cum am
primit-o”, iar Sfântul Marcu al Efe-sului zicea: „Nici o concesie nu este
îngăduită în ceea ce priveşte cred-
inţa noastră”.De aceea Ortodoxia refuză (sauar trebui să refuze) pactizarea cuapostazia lumii actuale, o împărăţieantihristică şi o lume care, prinreprezentanţii săi, în mod dramatic,nu doreşte abolirea religiei ci subju-garea ei şi punerea religiei în servi-ciul acestora. Strategia antihristicăeste aceea de a face uitat şi dus înderizoriu tot ceea ce îngăduie omu-lui să se înalţe spre un Infinit Viu,spre Veşnicie. Interesul antihriştiloreste acela de a ne face să credemcă pâinea cerută în „Tatăl nostru”este numai „pâinea noastră cea de
toate zilele” al cărei distribuitori ar fiei în mod automat ... deşi estevorba de „pâinea cea spre fiinţă” dela Duhul Sfânt. Un alt interes esteacela de a suprima persoaneleumane pentru a le înlocui prin indi-vizi, printr-o masă amorfă, anon-imă, iresponsabilă, ale căreiinstincte nemijlocite le satisface şi leîncurajează prin intermediul unorslogane idealiste, dar mincinoase.Asemenea unui cerşetor, Hris-tos Domnul a primit ultimul loc lamasa acestei lumi, în timp ceprimele locuri sunt destinate poten-taţilor vremii din toate domeniilecare sunt aclamaţi de toată mediaşi care de multe ori blasfemiazăMaiestatea divină. Astfel omul mod-ern în trufia sa a construit religiaOmului alungându-l pe Dumnezeu-Omul Hristos înapoi în cer; s-a

pretins a fi măsura tuturor lucrurilor,a negat tot ceea ce îl depăşeştesau ceea ce nu poate înţelege în lu-mina raţiunii sale şi îl admite peHristos doar ca om nu ca Dum-nezeu suprem (o reînviere în modincoştient a arianismului).Deşi văzută din afară, misi-unea preotului poate fi redusă lao sumă de acte liturgice sausacramentale în parohia sa ori îndiferite soboare mai mult sau maipuţin impresionante, totuşi enevoie şi de altceva: de o credinţăvie, puternică, mărturisită prinfapte, prin viaţa lui, şi uneori de uncuraj dus pănă la jertfelnicie (in-clusiv materială). Cineva spunea:
”Fiţi întâi credincioşi adevăraţi si
apoi preoţi !” (părintele TeofilPărăianu la conferinţele ASCOR2002-2005). Fiind un lucrător cu timp şi fără
timp (2 Tim 4, 2 ) şi „străduindu-se
a împlini lucrul bun şi primit înaintea
lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
care voieşte ca toţi oamenii să se
mântuiască şi la cunoştinţa ade-
vărului să vină” (1 Tim 2, 3-4 ), preo-tul are nobila obligaţie, prin naturamisiunii sale, de a se  pregăti con-tinuu spre a se identifica şi a se jus-tifica în menirea lui de păstor desufleteConducătorul de suflete se aflănecontenit în faţa a nenumărate şiinfinit de variate probleme degândire, de simţire şi de atitudineale turmei sale spirituale din paro-hie. Pentru aceasta, arsenalul cul-turii sale e bine să fie extrem debogat pentru că fără cultură nu poţistabili relaţii. Fără relaţii nu poţi sta-bili adevăruri. Fără un minim deadevăruri, nu poţi fi în armonie.Rămâi în dezechilibru şi ce echili-bru ar putea oferi credincioşilor săi,un preot aflat el însuşi în dezechili-bru?Domnul Hristos ne îndeamnăpe toţi deopotrivă preoţi şi credin-cioşi zicând: „Căutați mai întâi îm-
părăția lui Dumnezeu și dreptatea
Lui și toate celelalte se vor adăuga
vouă” (Matei 6,33).Preot Prună Cristian

Parohia şi misiunea preotului azi

Unul dintre elementele de cultură- nu dintre cele mai neînsemnate -era armonizarea pregătirii profesio -nale cu experienţa zilnică şi cu nu-meroase alte discipline spirituale şipractice, cu care preotul vine în atin-gere, ca învăţător al cuvântului luiIisus Hristos. Preotul întâmpinăgreutăţi nespuse în lucrul său mi-sionar. ,,Bogaţia mare, splendoareaputerii, uşurătatea născută dinplăcere şi multe altele, pe lângăacestea, înnăbuşe semintţele arun-cate ale învăţăturii”. De aceeapregătirea noastră va fi nu numaipentru un singur fel de luptă, pentrucă războiul acesta va fi foarte variatşi susţinut de duşmani feluriţi. ,,Secuvine ca preotul să fie nu numaicurat, aşa cum se impune într-oasemenea servire, dar şi foarte pri-ceput şi încercat în multe lucruri,cunoscând cele ale vieţii la fel cu ceice-s prinşi în valurile ei, şi, totuşi,dezbrăcat de ele mai mult ca mona -hii cari locuiesc în munţi. Deoarecepreotul trebuie să fie în legătură cubărbaţi cari au soţii, cari cresc copii,cari au servitori, cari sunt încărcaţi debogăţii, cari au servicii publice, carisunt învestiţi cu magistraturi, se cu-vine ca el să fie felurit înzestrat; zicfelurit înzestrat, dar nu viclean, nuadulator, nu ipocrit, ci plin de multăafabilitate şi bună credinţă, ştiind săse modereze în chip folositor, atuncicând împrejurarea o cere: să fie bun

şi sever în acelaşi timp. Nu se vafolosi de aceeaşi măsură faţă de toţipăstoriţii lui”. Sfântul Ioan cere, înacest cod al preotului, realizareaacelei figuri ideale a înţeleptului anticconvertit în apostol al bisericii prindragostea si conştiinţa creştină.Păstorul trebuie să fie gata pen-tru a face faţă şi dificultăţilor care seridică din sânul propriei sale turme.Ca şi în vremea noastră, erau, înveacul Sfântului Ioan Gură-de-Aur,o seamă de oameni din tagma aşazişilor liberi cugetători, sau a hiper-criticilor cari ţineau să taie firul înpatru. Unii, zice autorul nostru, din-tr-o curiozitate dezordonată vor săcerceteze totul, deşi nu câştigă nimicdin această cercetare şi nici nu în-vaţă nimic. Alţii cer preotului so-coteală de temeiurile judecăţii luiDumnezeu si fac eforturi conside -rabile pentru a măsura marele abis.Vei găsi puţini oameni ostenindu-sepentru credinţă si pentru treburilecetăţeneşti; dar vei afla foarte multicari cercetează şi se ocupă cu lu-crurile acestea, pe care nu pot să ledesluşească şi cu care mânie peDumnezeu. Dacă Dumnezeu a voitca noi să nu ştim acestea şi, totuşi,noi ne străduim să le ştim, nu le vomşti, ci vom rămâne numai cu primej-dia din această cercetare. Un altneajuns pe care Sfântul Ioan îlrelevă în repetate rânduri şi care, dinnefericire, se continuă până în vre-

murile noastre, este dezordineacredincioşilor în biserică şi, mai ales,în timpul predicei învăţătoare.Ce metodă de lucru va folosipreotul creştin în pedagogia spiritu-ală a turmei sale? Cum se va adresapăstorul, sufletului omenesc? Sfân-tul Ioan vorbeşte pe larg de ceea ceel numeşte medicina sufletului.Creştinilor nu le este îngăduit să în-drepte greşelile oamenilor prin vio-lenţă. Dumnezeu încunună nu pecei ce se depărtează de vicii princonstrângere, ci pe cei ce se de-părtează prin libera lor hotărâre.Preotul va întrebuinţa nu violenţa, cipersuasiunea pentru a face pe ommai bun. El va proceda cu multăartă). Cuvintele tăioase nu aducniciun folos. Pedeapsa nu trebuie săegaleze greşala sau greşelile făcute,ci trebuie să se ţie seama de vointadelicvenţilor, ca nu cumva dorind săcoşi ce s-a rupt, să faci o ruptură şimai mare, şi dorind să îndrepţi ocădere să faci căderea şi mai mare.Acest procedeu este eficace maiales faţă de cei slabi si ticăloşi, dedaţiplăcerilor lumii şi cari se mândresccu neamul şi puterea pe care odeţin; aceştia trebuiesc scoşi cuîncetul din păcatele lor, nu deodată,încercarea de a ruşina sufletul bruscşi prin violenţă duce la insensibili-tatea lui. Preotul are nevoie de multăprudenţă si de zeci de mii de ochi,pentru a vedea bine toate cutele su-

fletului. ,,După cum mulţi sunt duşide orgoliu şi cad în desnădejdeamântuirii pentru că nu pot suportaremediile prea tari, tot aşa există oa-meni cari, pentru că nu pot plăti opedeapsă egală cu păcatele lor, suntduşi spre neglijenţă, se fac cu multmai răi si sunt înclinaţi să facă pă-cate şi mai mari”. Blândeţea creştinăeste arma cea mai puternică şimedicamentul clasic al bisericii Mân-tuitorului în lume.Preotul este ambasadorul nunumai al întregii cetăţi, ci al întregiilumi. El se roagă lui Dumnezeu pen-tru greşelile tuturor, vii şi morţi. ,,Caunul căruia i s-a încredinţat întregulunivers şi este tatăl tuturor, preotulse apropie de Dumnezeu rugân du-sepentru stingerea războaielor de pre-tutindeni, pentru încetarea tulbură -rilor, pentru pace, pentru prospe -ritate, pentru uşurarea repede detoate necazurile care a-meninţă pefiecare si în mod particular si în modpublic”. Înfricoşător de frumoasă şi covâr -şitoare este preoţia! ,,Dacă cinevase gândeşte cât înseamnă faptul căomul, alcătuit din carne si sânge, sepoate apropia de acea natură feri cităşi pură, atunci va vedea de câtăcins te i-a învrednicit pe preoţi harulDuhului Sfânt. Prin ei se săvârşescacestea si altele nu mai mici decâtacestea, spre demnitatea şi mân-tuirea noastră. Locuitori ai pământu-lui şi ducându-şi viaţa pe el, preoţiiau fost cinstiti cu încrederea de a ad-ministra cele cereşti; ei au primit pu -

terea pe care Dumnezeu nici înge -rilor şi nici arhanghelilor n-a dat-o.Acestora nu li s-a spus: ,,Câte veţilega pe pământ vor fi legate şi înceruri şi câte veţi deslega pe pământvor fi deslegate şi în ceruri”. Stăpâ ni -torii pământului au puterea de alega, dar numai trupurile. Lanţul însăpe care Dumnezeu l-a dat preoţiloratinge sufletul şi e lung până laceruri. Cele ce preoţii fac aici, jos,Dumnezeu le întăreşte sus, şiStăpânul ratifică hotărârea servilorsăi. Ce altceva le-a dat decât pu -tere cerească? “Cărora le veţi iertagreşelile, iertate să fie, şi cărora leveti tine, ţinute să fie”. Ce autoritatear putea fi mai mare decât aceasta:,,Tatăl a dat Fiului toată judecata”?Iar eu văd că toată această puterea fost dată preoţilor de către Fiul.Ca şi cum ar fi mutaţi în ceruri si arfi depăsit firea omenească şi s-ar fidescătuşat de patimile noastre,aşa au fost ridicaţi la aceastăstăpânire”.Preoţii sunt oameni şi pot săgreşească. Dar preoţia nu seconfundă totdeauna cu cei ce opoartă. Ea este un oficiu supra -omenesc prin care Domnul lu-crează pentru ridicarea lumii laEl. Aşa au înţeles-o marile figuriale bisericii şi aşa va fi socotităpână la sfârşitul lumii.Părintele I.G. Coman (Extras din ,,Sublimul preoţieicreştine - note pe marginea trata -tului ,,Despre preoţie” al SfântuluiIoan Gură de Aur”

Preoţia - misiunea preotului
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Te superi dacă stau câtevaclipe lângă tine?Nu, ia loc, tu nu mă deranjeziniciodată.Uite, suflete, de multă vremevroiam să stăm doar noi doi devorbă, te văd tare trist şi suspinimereu, te văd abătut şi parcă une-ori chiar plângi, te văd atât de re-tras şi de părăsit, spune-mi, ce-i cutine?, cine te-a rănit?, tu eşti sufle-tul meu şi nu vreau să te mai vădaşa.Of, măi, omule, oare eu îţiaparţin sau tu mi-ai aparţinut?Oare eu sunt cel care te face petine trist sau raţiunea ta? Oare eusunt cel liber sau cel închis, con-damnat să trăiască după bunul tăuplac, chinuit zi de zi? Nu m-ai lăsatsă mă bucur niciodată de splen-doarea cerului, de apusul minunatal soarelui, mi-ai interzis cudesăvârşire să iubesc cu adevăratmăcar o dată, m-ai condamnat lanefericire, mi-ai omorât orice sper-anţă a dragostei pure, m-ai învăluitcu suferinţa, mi-ai dat doar pelin săbeau, amărându-mă clipă de clipă.M-ai condamnat să iubesc doarceea ce ai vrut tu, fără a mă lăsamăcar o clipă să iubesc ceea cesimţeam că e de iubit. M-ai alun-gat ori de câte ori vroiam să-ţişoptesc cât de fericit sunt şi cât deminunat este Dumnezeu. M-airăstignit cu indiferenţa ta, ai com-plotat tot timpul cu raţiunea îm-potriva mea, ţi-ai urmărit scopuriletale meschine şi, uneori, demon-ice, ai ales puterea banului şi opu-lenţa, condamnându-mă şi pemine să trăiesc cu ele şi tot tu măîntrebi de ce sufăr?Dar, dragă suflete, ce ai fi vrutsă fac? Am ales cum e mai binepentru amândoi, am încercat să

mă ridic, să nu fiu batjocura tuturor,am vrut putere să le arat că sunt înstare să domin şi acum le am petoate, am tot ce mi-am dorit.Oare chiar ai tot? Oare nu vezicât de trist sunt eu, care fac partedin tine. Ce folos că le ai dacă pemine, sufletul tău, m-ai secătuit, cefolos dacă mâine plec din tine, ce osă se aleagă de tot ce ai, ce foloscă ţi-ai adunat atâtea şi pe mineeşti pe cale de a mă pierde, măi,omule? Eu nu te condamn, destulam suferit eu pentru ce ai făcut tu,destul am plâns şi am suspinat,destul! Strigătul meu mut nu a avutecou în urechile tale! Destul m-amrupt de dor după ceea ce iubeam,şi mi-ai stat împotrivă. Tu nu aiînţeles niciodată ce e sinceritateaşi fidelitatea, ce e dragostea dupăDumnezeu, tu nu ai înţeles şi nu osă înţelegi niciodată de ce eu amiubit cu adevărat şi nu am lăsat săverse nimeni lacrimi pentru mine,tu nu ai cum să înţelegi, eşti o pia-tră ce încă e în viaţă şi m-ai con-damnat şi pe mine la nefericire, aifăcut din mine tot ce ai vrut, acumsunt zdrenţuit şi plin de răni, ce nuse vor vindeca decât atunci cândmă voi întoarce în înaltul cerului.Tu te-ai amestecat prea mult cumoartea, prea mult cu lumeaaceasta de la care nu ai niciomulţumire, ai ajuns să trăieşti înminciună, făcându-ţi viaţa un iad,şi-mi mai spui mie că ai dobândittoate. Uită-te ce ai agonisit, uită-teîn jurul tău şi vezi că tot ce a fostfrumos s-a urâţit, datorită ţie. Ţi-aibătut joc nu doar de oameni min-unaţi care te iubeau aşa cum erai,ci şi de tine însuţi; ţi-ai bătut joc detoată splendoarea lumii de altă-dată, dar, ce-i mai dureros, e faptulcă ţi-ai bătut joc şi de mine. Şi,

spune-mi, ce folos că trăieşti fărăsufletul tău, ce folos că eşti în viaţă,dar pe mine m-ai condamnat demult la moarte?

Dar, suflete, acum e prea târziusă mai îndrept ceva în viaţa mea,... ce folos că am adunat atâtea, cefolos că am putere, ce folos că de-atâtea ori te-am vândut, ce folos cănu am ştiut să mă bucur de tine şisă te ocrotesc, ce folos că te-amchinuit cum nimeni altul nu şi-a chi-nuit sufletul. Am făcut din tinecârpă de şters pe jos, te-am con-damnat la nefericire, te-am răstig-nit cu ura mea şi te-am sufocat cuobsesiile mele de putere, ce să facacum ca să nu te pierd?Nimic, ... poate chiar nu e preatârziu, fă-mi o favoare măcaracum: Zâmbeşte! Mi-a fost atât dedor de tine, te vedeam cum îţimânjeai inima cu tot felul de miz-erii şi mă aruncai în tot felul degânduri, scurgând fiecare picăturăde viaţa din mine, acum măcarzâmbeşte, eu sunt aici şi te-amaşteptat. Au trecut mulţi ani, foartemulţi de când nu am mai purtat undialog sincer şi acum, când mă

hotărâsem să plec la Creatorulmeu, acum când Dumnezeu măaşteaptă cu braţele deschise pen-tru a-mi îngriji rănile, acum te-aigândit să vii la mine, să mă faci sărenunţ la marea mea plecare. Amaşteptat de mult acest moment,

când să mă despart de tine, deraţiunea din tine, îmi doream deatâtea ori să te părăsesc, dar nuam putut, te iubesc prea mult şiDumnezeu m-a trimis să-ţi fiuviaţă, să nu fii doar oase şi carneînvelite în piele, ci şi fiinţă vie, caresă iubească, să fie fericit şi să sebucure de frumuseţea lumii pecare Stăpânul meu şi al tău a lăsat-o pentru noi.Te-am iubit şi nu am vrut să tepierd, am fost tot timpul cu tine, amplâns când tu râdeai de oameniicare puneau suflet în tot ceea cefăceau, am suferit când te vedeamcât de ignorant puteai fi, am aştep-tat ca măcar odată să asculţişoapta ce ţi-o spuneam, am crezutîn tine, dar anii au trecut şi acumce a rămas din noi, un suflet tristcare nu a putut iubi niciodată şi untrup obosit şi măcinat de atâtearăutăţi şi îmi mai ceri să rămân?Pentru ce, pentru suferinţele pecare le-am îndurat? Nu am vrut să

te pierd, chiar dacă, de multe ori,vroiam să plec din tine ... dar,acum, zâmbeşte, vom fi liberiamândoi.Te rog, suflete, nu mă părăsi,nu vreau să te pierd, hai să în-cepem iar, atâta vreme cât suntemîmpreună, nimeni nu ne va facerău. Simt că încep să mă re-descopăr, simt că Dumnezeu e înmine prin tine, simt că pământulfuge de sub picioarele mele dacăte voi pierde. Nu mai vreau să terănesc, vreau să fim împreună,vreau să simt şi eu iubirea pe caretu ai avut-o pentru mine, vreau săiubesc şi să nu mai fie nimeni caresă ne facă să suferim. Te rog, su-flete, hai cu mine, hai să reclădimuniversul pierdut dintre noi, hai săfugim împreună acolo unde nu nepoate nimeni despărţi şi sărămânem până când Dumnezeune va separa. Vreau să învăţ de latine cum să iubesc sincer şi cuadevărat, vreau să mă înveţi să fiubun, să iert, să fiu fericit şi să îl re-descopăr pe Dumnezeu, te rog,rămâi …, rămâi cu mine şi iartă-măpentru toată suferinţa pricinuită ...iartă-mă, de poţi, iartă-mă, sufleteal meu.Of, omule, nu din milă am sărămân, ci din dragostea lui Dum-nezeu pentru tine, şi pentru inimacare a iubit, cum am iubit şi eu. Hai... hai că a apus soarele de mult şise apropie noaptea, hai săplecăm, fără să aruncăm măcar oprivire în trecut, pentru că acolosunt multe lacrimi ..., hai, omule, azis într-un final sufletul.Şi-au plecat împreună omul cusufletul lui. Prof. Paul KriznerColegiul naţional ,,ElenaGhiba Birta” Arad
1 Fragment din volumul Picături

din veşnicie, în curs de apariţie.

Dialog cu sufletul1

Urmare din pagina 1Astfel, „credinciosul trăieștetaina Bisericii în viața și practicaparohiei lui, în care sfințindu-se șiluptându-se se unește cu Hristos șicu frații lui, realizând în mod con-tinuu existența lui Hristos, eclesiali-tatea lui” (Gheorghios Mettalinos,
Parohia - Hristos în mijlocul nostru,„Deisis”, Sibiu, 2004, p. 9-10.).Câteva articole mai jos, acelașiStatut specifică atribuțiile preotuluiparoh, între care se regăsesc șicele referitoare la activitatea pas-toral-didactică: „Preotul... săvârşeş -te Sfânta Liturghie şi Laudele bise  -riceşti în dumi nici, sărbători şi în altezile ale săptămânii, cu rostirea cu-vântului de învăţătură... catehi -zează copiii, tinerii şi adulţii” (art.50, lit. a).Toate acestea precizări statu -tare pornesc de la o bază biblică,patristică și canonică, adică dintr-otradiție cu valoare specială și speci-fică, care s-a transformat într-oconștiință mereu vie după care,propovăduirea mesajului Evanghe-liei ține de însăși esența slujirii pre-oțești și chiar de cea a calității decreștin, acest act „de vorbire”, inte-grat în serviciul divin public, căpă -tând un sens special de act litur gic.Tocmai această caracteristică, faceca predica bisericească să capeteaccente specifice în raport cu artaoratorică, de la care împrumută, debună seamă, o serie de principii,mijloace și metode de lucru.Nu avem cum să pierdem dinvedre acest fapt odată ce intrați înSfântul Altar sărutăm Sfânta Masăpe care se află Sfânta Evanghelie,

adică tocmai „cartea” care conțineși transmite parte din ceea ce afăcut și a învățat Domnul Iisus Hris-tos, tocmai pentru ca, prin acestea,crezându-le viață să avem în nu-
mele Lui (Ioan 20, 31).Sub această îndatorire sfântă apropovăduirii se configurează slu-jirea preoțească, deoarece, așacum ziceau într-un glas, mai de-unăzi, episcopul Grigorie Comșa șipărintele nostru spiritual IlarionFelea, preotul nu trebuie să fie doarun bun liturghisitor, ci și un bunpredicator, pentru a le transmitecredincioșilor, deodată, și harul șiînvățătura cea sănătoasă. Numaiașa vom putea să ne ferim de big-otisme și extremisme care de-formează și denaturează adevărulși frumusețea Ortodoxiei. Înțelegem, astfel, că parohia nuare doar un aspect administrativ-teritorial ori doar unul de liturghisireci el este un spațiu sau un mediude cunoaștere și transmitere aCuvântului lui Dumnezeu. Spreaceastă înțelegere ne trimit cuvin-tele Domnului Însuși care zice:„aceasta este viaţa veşnică: Să Tecunoască pe Tine, singurul Dum-nezeu adevărat, şi pe Iisus Hristospe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3), lacare se adaugă porunca dată, prinSfinții Apostoli, turuor slujitorilor dintoate timpurile și locurile: „mergând,învăţaţi toate neamurile, botezân -du-le în numele Tatălui şi al Fiului şial Sfântului Duh, Învăţându-le săpăzească toate câte v-am poruncitvouă, şi iată Eu cu voi sunt în toatezilele, până la sfârşitul veacului”(Matei 28, 19-20).

Cunoașterea cuvintelor Evan -gheliei și a dogmelor credinței serealizează prin multă osteneală dinpartea preotului, utilizând mijloaceși metode specifice, care duc spre ocunoașterea și vederea CuvântuluiÎnsuși, adică a Fiului lui Dumnezeu.Această cunoaștere duce la schim-barea vieții. Astfel, predica și cate-heza bisericească nu vizează doarun aspect informal, de transmitere aunor idei, ci aceste idei, transfor-mate în „cuvinte cu putere multă”sau învățături prin însăși Autorul lor,prin însăși mesajul sau miezul pecare-l conțin, conduc la o schim-bare a minții, o metanoia în viațacredincioșilor.Sub acest aspect, predica șicateheza bisericească incumbă,așa cum zice Sf. Ioan Gură de Aur,alături de alți Părinți, o acoperireîntre ceea ce se propovăduiește șiceea ce se trăiește. Preotul JosephAllen, în cartea sa Slujirea Bisericii,
chip al slujirii pastorale, config-urează câteva premise pentru celcare se urcă la amvon, sub chipulunor întrebări pertinente, la care secuvine să luăm aminte și noi: „Pred-icatorul trebuie să câștige atențiaascultătorilor săi chiar din primulminut. El trebuie să răspundă la o în-trebare ipotetică din partea cre-dinișilor: De ce aș asculta cuvintele
lui?; sau Investește el ceva din sine
în predica sa?; sau chiar Este cred-
ința lui transmisibilă? Crede el, oare
în ceea ce spune?” și conchide „Uninstrument letargic (predicatorul) vainsufla probabil un răspuns letargic”(Preot Joseph Allen, Slujirea Bis-
ericii, chip al slujirii pastorale, tradu -

cere ep. Irineu Pop, „Renașterea”,Cluj-Napoca, 2010, p. 173).Așa cum aminteam adineaori,pe suportul unei vieți virtuoase,predica bisericească presupunecâteva coordonate fundamentale,creionate din perspectiva inversă aeșecului de către R. P. Rambaud(în Traité moderne de prédication,Lyon-Paris, p. 359-383): „sunt treicategorii de cauze ale nereuşiteipredicii: 1.Cauze raportate la per-soana predicatorului (aspect exteriorrespingător; vulgaritate în vorbe;preţiozitate în exprimare; ticuri fiziceşi verbale; zel intempestiv; naivitate,puerilitate; lipsa prezenţei de spirit);2. Cauze psihologice (aluzii supără-toare; reproşuri, ameninţări, bleste -me; vivacitate deplasată; limbajlinguşitor; expresii zeflemitoare, iron-ice); 3. Cauze ce ţin de predica în-săşi (gândire superficială; subiecteprea elevate şi limbaj complicat; exa -gerări şi erori; subiecte neactuale,demodate; plagieri; angajări politicedeplasate; durată exagerată). Tocmai de aici se reveleazănecesitatea pregătirii temeinice apredicii. Desigur, în efortul său deconcepere și prezenatre a prediciiavem conștiința „asistării” Duhului,însă „niciun predicator de azi nu artrebui să pretindă că cel care predică,,prin Duh și putere” nu are o con-tribuție importantă la o asemenea,,adeverire”. Acesta nu poate zice,,ceea ce îi place”, într-o manierăușuratică, fără niciun efort sau fărăpregătire. Această pregătire însăeste o cooperare cu Duhul. Deșisituația e diferită în funcție de per-soană, nu e mai puțin adevărat că,

în ceea ce privește propovăduireaCuvântului lui Dumnezeu, a eșuasă te pregătești înseamnă să tepregărești să eșuezi!Aceasta in-clude totul, pornind de la o edu-cație teologică potrivită, până lapregătirea individuală” (J. Allen,
op. cit, p. 146). La fel, preotul trebuie să seîngrijească de catehizarea copi-ilor și a adulților din parohia sa.Modelele propuse de PatriarhiaRomână, prin programele Hristos
împărtășit copiilor și Calea Mân-
tuirii, aduc suportul material șioferă structuri tematice ce potîmbrăca și alte forme. Ceea cecontează este tocmai implicarea,consecvența și seriozitatea noas-tră în implementarea acestora! Îndesfășurarea acestora preotul vaputea implica - este chiar indicatsă o facă - și alte persoane dinparohie cu abilități și preocupăriîn domeniul religios-educativ. Aceste programe vin să sprijineactivitatea orei de religie. Recenteleprobleme ridicate absurd în ceea ceprivește prezența orei de religie înșcolile de sat, prin reglementărilegale mai mult sau mai puțin coer-ente, au adus, în cele din urmă,printr-o implicare excepțională a ier-arhie, clerului și laicatului nostru, lao consolidare a statutului acesteidiscipline. În loc de concluziile noastre,reamintim cuvintele apostolului caretrasează pentru noi toți coordo-natele slujirii Cuvântului: „propovă-duiește cu timp și fără timp, fă lucrulde evanghelist, sluja ta fă-o deplin”(II Timotei IV 2, 4).  

Parohia, mediul de cunoaştere şi transmitere a credinţei: predicarea, catehizarea(evanghelizarea) şi educaţia religioasă în viaţa parohiei ortodoxe române
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Hramul Catedraleiarhiepiscopale arădene

Catedrala Arhiepiscopală dinArad şi-a sărbătorit hramul – SfântaTreime. Înaltpreasfinţitul Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui a oficiat  Sfânta Liturghie înconju-rat de un sobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop avorbit despre ,,Praznicul Cincizecimii”în raportul biblic şi istoric între Legeaveche, drept pedagog spre Hristos,şi harul mântuitor al Domnului, îm-părtăşit Bisericii prin Duhul Sfânt,potrivit prologului Evangheliei lui Ioanşi Evangheliei Praznicului (Ioan 7).Potrivit Tradiţiei bisericeşti de a cinstiîn ziua următoare unui Praznic per-sonalitatea care a contribuit la re-alizarea evenimentului propriu-zis,Cincizecimea este continuată deSărbătoarea Sfintei Treimi. „Dum-nezeu este Unul în trei Feţe: Tatăl,Fiul şi Sfântul Duh. Fiecare Persoanăare o lucrare aparte: Tatăl – facerealumii, Fiul – înnoirea şi mântuirea eişi Sfântul Duh – sfinţirea creaţiei.”În cadrul Sfintei Liturghii diaconulCiprian Tripa a fost hirotonit întrupreot pe seama Schitului Tămand,cu hramul ,,Aşezarea veşmântuluiNăscătoarei de Dumnezeu în biser-ica Vlaherne”, din cadrul Pro-topopiatul Ineu.Răspunsurile liturgice au fost datede către Corul Catedralei Arhiepisco-pale, condus de diac. LaviniuMorariu.Potrivit tradiţiei populare româ -neşti, în această zi, preoţii şi credin-cioşii, din zona Aradului, şi nu numai,obişnuiesc să iasă în procesiune latroiţele din sat, unde rostesc rugăci-uni din  Rânduiala ce se face la ţarini(holde), la vii şi la grădini, când se în-tâmplă să fie stricate de sălbăticiunisau de alte vietăţi ca: lăcuste, gân-daci şi altele şi stropesc ţarinile cuapă sfinţită. Astfel de procesiuni auavut loc în majoritatea parohiilor dinEparhia arădeană.În după-masa zilei, Înaltpreas-finţia Sa, înconjurat de un sobor depreoţi,  a săvârşit slujba de priveghipentru monahia Heruvima, vieţui -toare vrednică la Mănăstirea ,,SfântulSimeon Stâlpnicul”, Arad-Gai şi fostăostenitoare la reşedinţa episcopală,rostind cu acest prilej un emoţionantnecrolog.
Vizită chiriarhală şi distincţii în Protopopiatul Sebiş

Duminica a I-a după Rusalii şi to-todată a pomenirii Tuturor Sfinţilor seînscrie în cuprinsul ProtopopiatuluiSebiş ca una bogată în evenimentebisericeşti locale, la care a luat parteArhiepiscopul Aradului, Înaltpreas-finţitul Timotei, distinse personalităţiale vieţii bisericeşti şi laice, preoţi şienoriaşi ai comunităţilor respective.Astfel, duminică, 7 iunie 2015,Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopDr. Timotei Seviciu a poposit în primaparte a zilei în filia Nădălbeşti, Paro-hia Susani, Protopopiatul Sebiş, pen-tru a binecuvânta şi sfinţi lucrările derenovare interioară şi exterioară ce s-au efectuat la lăcaşul sfintei bisericidin Nădălbeşti. Aici, Chiriarhul a fostîntâmpinat cu multă bucurie decătre Preaonoratul părinte AlexandruBotea, protopop al Sebişului sşi preo-tul paroh Dan-Viorel Albiş împreunăcu un sobor de preoţi şi un numărmare de credincioşi care s-au bucu-rat de prezenţa în mijlocul lor a Înalt-preasfinţiei Sale. Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit aici Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie.În cuvântul de învăţătură, cu titlul,,Cultul sfinţilor în Ortodoxie”, Chiri-arhul a arătat modul în care membriiBisericii participă la viaţa acesteia,

conformându-se însuşirilor ei, astfelîncât fiecare creştin să tindă la celemai înalte virtuţi, sfinţenia, definindu-le desăvârşit. Canonizarea sfinţilor,prin demersurile ei, reflectă aceastăstrădanie, prin condiţiile ce le ob-servă, pilda sfinţilor fiind un îndemnneîncetat spre mărturisirea lui HristosDomnul, aşa cum se vor tâlcuite şipericopele zilei (Evr. 11 şi 12; Matei10 şi 19).În ultima vreme, la biserica filieiNădălbeşti s-au efectuat mai multelucrări de renovare interioară şi exte-rioară, şi anume: schimbarea aco -perişului, a uşilor, vopsirea turnului şirenovarea interioară. Pentru deose -bita activitate şi pentru munca depusă,părintele paroh Albiş Dan-Viorel a fosthirotesit întru iconom.La ceas de seară, ÎnaltpreasfinţiaSa a poposit în biserica parohială dinSusani, unde a săvârşit slujba Ve-cerniei înconjurat de un sobor de pre-oţi din vecinătatea parohiei. Cu acestprilej, Ierarhul arădean a rostit credin -cioşilor prezenţi un cuvânt de învăţă-tură despre postul Sfinţilor ApostoliPetru şi Pavel, făcând referire lamodul de ţinere şi îndrumând pe ceiprezenţi la respectarea lui, insistânddespre locul ce-l are în cadrul celor-lalte posturi din cursul anului bis-ericesc şi contribuţia la împlinireamisiunii Bisericii cu precădere înacest an omagial.Spre finalul zilei, Chiriarhul apoposit în Parohia Prunişor, răspun-zând invitaţiei părintelui protopopAlexandru Botea, care păstoreşteaceastă comunitate parohială. În bis-erica parohială  cu hramul ,,Sf. Arh.Mihail şi Gavriil”, Înaltpreasfinţia Sasăvârşeşte Acatistul Tuturor Sfinţilor,rostind după aceasta un cuvânt deînvăţătură despre iconografia fru-moasei biserici parohiale ca ilustrarea cinstirii Sfinţilor Români alăturaţicetelor ai întregii Ortodoxii.Cu acest prilej, părintele parohAlexandru Botea, protopop al Se-bişului, a primit distinctia de iconomstavrofor, ca o încununare a slujirii înnoua misiune. Părintele protopop amulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei pentru părinteasca purtarede grijă şi pentru distincţia acordată.
Vizită chiriarhală înParohia Şoimoş
În Duminica a doua după Rusalii(a Sfinţilor Români),  ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Dr. Timotei Sevi-ciu a poposit în mijlocul credincioşilordin Parohia Şoimoş, ProtopopiatulLipova. Pr. Ioan Jidoi, ProtopopulLipovei a rostit cuvântul de bun venitpe meleaguri lipovane, arătând bu-curia pe care credincioşii ParohieiŞoimoş o trăiesc cu această ocazie avizitei Arhipăstorului lor.Ziua a început cu slujba depunere  a pietrei de temelie a uneicapele în cimitirul parohial  ,,Mureş”.Slujba a fost oficiată de IPS Arhiepis-cop Timotei alături de un sobor depreoţi , din sobor făcând parte şi Pro-tos. Teodor Vid, Consilier bisericescşi PC Părinte Octavian Blaj, ConsilierEconomic la Centrul Eparhial, alăturide Arhid. Tiberiu Ardelean, profesorla Seminarul Teologic Arad. HramulCapelei de cimitir va fi  ,,Sf. Cuv. Mărt.Visarion Sarai, Sofronie de la Cioaraşi Oprea Miclăuş”.După această slujbă, Chiriarhullocului a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească  în biserica parohială cuhramul ,,Bunavestire”, înconjurat deun sobor de preoţi. La momentul cu-venit, IPS Arhiepiscop Dr. Timotei arostit cuvântul de învăţătură cu titlul,,Chemarea la apostolat”, conformcitirilor scripturistice ale duminicii, cuînţelesul cuvântului ca misiune creşti -nă, mai ales în anul omagial pe care-lstrăbatem, insistând asupra extinderiichemării la slujitorii parohiilor şimănăstirilor în comuniunea celor

care le caută călăuzirea spre mân-tuire. Mijlocirea sfinţilor este tre-buitoare, iar în acest cadru o căutămprin pilda vieţii lor, mai ales pe cei dinsânul Bisericii noastre. Lucrareacredincioşilor parohiei realizează şi ocapelă cimiterială care evidenţiazăsub simbolul corabiei, a Bisericii, fap-tul că mrejele pescarilor de odinioară,devenite cele ale cuvântului dum-nezeiesc, adună mereu pe oameniîn trecerea pe marea vieţii spre tărâ-mul Împărăţiei lui Dumnezeu, aadăugat Înaltpreasfinţia Sa.La final Pr. paroh Vasile Jivă-nescu a mulţumit IPS ArhiepiscopTimotei pentru părinteasca dragostece o arată de fiecare dată faţă decredincioşii din Şoimoş, asigurându-l pe Înaltpreasfinţia Sa şi pe mai de-parte de ascultare fiască.
Slujire arhierească înParohia Arad-Bujac
Duminica a 3-a după Rusalii, –21iunie, a solstițiului de vară, cea mailungă zi a anului 2015 – a fost pentrucredincioșii Parohiei Arad- Bujac o zide prelungită bucurie și înălțareduhovnicească, prilejuită de vizitapastorală a Înaltpreasfințitului Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului.Răspunzând invitației preotuluiparoh dr.Vasile Pop, Chiriarhul, însoțitde Preacucernicul Arhidiacon Prof.Tiberiu Ardelean, a săvârșit slujbaSfântei Liturghii  în biserica parohialăcu hramul ,,Sfântul Ioan Botezătorul”,în prezența unui mare număr decredincioși. La sosirea în parohie,Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinatcu buchete de flori, de către copii șitineri, îmbrăcați în port popular.În cuvântul de învăţătură pus subtitlul ,,Întâietate spirituală” şi în legă-tură cu citirile scripturistice (Rom. 5;Matei 6), Chiriarhul a arătat că multesunt cărările vieţii omeneşti , dar întreele prioritate are cea a împărăţieicerurilor. Căutarea acesteia este re-comandată tocmai în pericopeleacestei duminici a 3-a după Rusalii.Pentru întreţinerea vieţii ca şi pentrudesăvârşirea ei, toate au rostulcunoscut dar alegerea urmării celeimai importante rămâne luminăriilăuntrice prin harul lui Dumnezeucare pronează toate. Mâncarea şibăutura, îmbrăcămintea şi adăpostul,nu sunt scopuri în sine, ci mijloace derealizare a adevăratei vieţi care să fiedupă voia lui Dumnezeu spre veşni-cie şi nu în duhul lumii trecătoare.Găsirea căii împărăţiei şi dreptăţii di-vine adaugă toate cele bune. Deasemenea, fiind într-o perioadă deexamene pentru elevi, Chiriarhul asubliniat faptul că răstimpul ce-l pe-trecem este de căutare a capacităţiide învăţătură a tineretului şcolar, iarslujirea de astăzi reflectă încurajareadin partea parohiei în care ne aflăm,a celor ce s-au afirmat cu prestanţăla diferitele nivele care au avut loc.Toate acestea confirmă speranţadobândirii roadelor viitoare, a subliniatîn încherea cuvântului Înaltpreasfinţi-tul Părinte Arhiepiscop Timotei.Răspunsurile liturgice au fost datede către grupul coral al tinerilor paro-hiei, acompaniați, într-o frumoasă ex-primare omofonă, de către întreagabiserică.După otpust, într-o atmosferă fes-tivă, Înaltpreasfințitul Timotei a acor-dat diplome de merit și cărți, copiilordin grupa de cateheză a CentruluiCultural- Pastoral ,,Sfântul IerarhNicolae” al parohiei, câștigători ailocului I în eparhie, la concursulnaţional de mini-proiecte caritativ- mi-sionare ,,Mâini întinse spre lucrareaporuncilor lui Dumnezeu”, răsplătiți cuDiploma omagială ,,Sfântul Ioan Gurăde Aur” de către Preafericitul PărintePatriarh Daniel, cu prilejul hramuluicatedralei patriarhale, 21 mai 2015.În numele întregii comunități,preotul paroh dr. Vasile Pop, a adus

mulțumiri pentru bucuria duhovni -cească  a zilei și pentru  permanentapurtare de grijă pe care Înaltpreas-finția Sa o arată pentru viața spiritualăși administrativ-gospodărească aparohiei. La rândul său, Chiriarhul  amulțumit pentru căldura sufleteascăcu care este întâmpinat de fiecaredată când poposește aici.După ce a participat la slujbaparastasului pentru membrii unorfamilii de enoriași, ÎnaltpreasfințitulTimotei a avut o întâlnire cu membriiConsiliului parohial, fiind informat de-spre realizările curente, administra-tive și gospodărești, cât și despreproiectele de viitor ale parohiei.În după-amiaza zilei Ierarhul avizitat capela cimitirului parohial, nouconstruită, și a apreciat efortul depusîn vederea realizării acesteia.
Hramul CatedraleiVechi din Arad

Sărbătoarea Nașterii SfântuluiIoan Botezătorul este un prilej de bu-curie duhovnicească deoarece, așadupă cum ne arată troparul sărbătorii,nașterea Cinstitului Înaintemergătorvestește Întruparea Fiului lui Dum-nezeu. Pentru slujitorii și credincioșiiCatedralei Vechi din Arad sărbă-toarea a constituit un îndoit prilej debucurie, fiind hramul bisericii. Cuacest prilej s-a desfășurat un pro-gram de slujbe după rânduiala litur-gică îndătinată. În seara zilei depraznic s-a oficiat slujba Vecerniei cuLitie, după care slujba Utreniei ur-mată de înconjurarea bisericii. Îndimineața zile de prăznuire s-asăvârșit slujba Acatistului SfântuluiIoan Botezătorul și DumnezeiascaLiturghie urmată de Parastasul pen-tru ctitori. În seara aceleași zile s-a ofi-ciat Taina Sfântului Maslu urmată deslujba Paraclisului Sfântului IoanBotezătorul.Frumusețea și solemnitatea sluj-belor au fost sporite de prezențaÎnaltpresfinției Sale Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului care aparticipat la privegherea din ajun și aslujit la Sfânta Liturghie, îmbogățindși veselind duhovnicește pe cei pre -zenți. În cadrul cuvântului de învăţă-tură pus sub titlul ,,Pomenirea drep -tului cu laude”, Chiriarhul arădean, pebaza imnografiei şi citirilor praznicu-lui (Fc 17; Jd 13; Is 40; Rm 13; Lc 1),a arătat raportul din punct de vedereteologic dintre Mântuitorul Hristos şiÎnaintemergătorul Său, adică istoricşi biblic, dogmatic şi moral, insistândasupra tainei Bisericii cu făgăduinţeleşi împlinirile divine a încrederii omuluiîn purtarea de grijă a lui Dumnezeupentru lume. În legătură cu sărbă-torirea hramului bisericii, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a evidenţiat încontinuare istoria celor 150 de ani aVechii Catedrale arădene care ilus-trează şi astăzi, în anul omagial dedi -cat misiunii parohiei, datoriile creş -tineşti după modelul dat de cei cepoartă numele sfântului ca şi a altorurmători ai vieţii lui, ca de pildă Sfân-tul Ioan Gură de Aur şi marii duhov -nici pe care îi cinstim în răstimpulmenţionat. Cununa sânzienelor, le -gată de acest praznic, înfrumuse -ţează şi pomenirea drepţilor şi sfinţilorîn fruntea cărora stă Botezătorul şiîntre care numărăm pe părinţii aces-tuia, Zaharia şi Elisabeta, ca şi Sfân-tul Ierarh Niceta de Remesiana şiSfântul Mare Mucenic Ioan cel Noude la Suceava, cinstiţi aparte în Bis-erica Ortodoxă Română pentru ade-vărata misiune la înaintaşii noştri, asubliniat Înaltpreasfinţia Sa.Hramul din acest an a avut o sem -nificație cu totul aparte, împlinindu-se150 de ani de la târnosirea bisericii,lucru evidențiat de Arhipăstorul nostruîn cuvântul de învățătură, el însuși în-scriindu-se în șirul iluștrilor ierarhi ară-deni care au slujit în această bisericăîncepând cu ctitorul ei, vrednicul depomenire episcop Procopie Ivașcovici.

Itinerar chiriarhal peValea Deznei
În Duminica a 4-a după Rusalii,fiind şi ziua de ajun a sărbătoririiSfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei a efectuat o vizită pastorală laschitul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”din Staţiunea Moneasa, unde a slujitSfânta Liturghie, în fruntea unui soborde ieromonahi şi  preoţi. La sosire afost întâmpinat de părintele protos.David Ionescu, stareţul schitului şiPreonoratul părinte Alexandru Botea,protopop al Sebişului, care a rostit unfrumos cuvânt de bun venit pe me-leagurile de pe Valea Deznei.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Îndeletnicire şi vrednicie”, în bazacitirilor scripturistice ale duminicii(Rom. 6; Matei 8), adesat pelerinilorprezenţi,  ÎPS Timotei arată că fiecareprofesiune îşi dovedeşte reuşita cândeste practicată cu cinste spre folosulcolectiv şi satisfacţia personală, caîmplinire spre bine. Pildă este sutaşul,care prin credinţa dovedită prin faptăbună şi adevărată virtute s-a bucuratde recunoaşterea celor din jurul său.Mântuitorul Însuşi îi preţuieşte cred-inţa lucrătoare prin umanitarismul ceîl apropie de învăţătura biblică.Cetele sfinţilor militari ca şi a tuturorcelor aleşi s-au dovedit purtători aiunui război nevăzut, spiritual, îm-potriva răutăţilor, şi pentru aşezareaîn lume a ordinii şi păcii universale, asubliniat Chiriarhul arădean.Schitul a luat ființă în anul 2009,la inițiativa și cu purtarea de grijă aChiriarhului, așezământul monahalavând și misiunea de a asigura asis-tență religioasă și lăcaș dereculegere credincioșilor ortodocșicare vizitează cunoscuta stațiune dela poalele Munților Codru Moma, petot parcursul anului.La întoarcere, Înaltpreasfinţia Savizitează parohiile din vecinătate, şianume: Parohia Moneasa, spre aaduce mulţumire părintelui IoanSuba, aflat în prag de pensionare,pentru toată munca depusă timp deaproape 40 de ani în slujba acesteiparohii şi în Parohia Buhani, undeapreciază în mod deosebit lucrareadesfăşurată în cadrul  comunităţii detânărul preot Valentin Herbei.În după-amiaza zilei, Chiriarhul apoposit la Parohia Dezna unde a vizi -tat noua biserică parohială, în con-strucție, dând îndrumări preotuluiparoh Radu Bătrân în vederea im-pulsionării ritmului de edificare a sfân-tului lăcaș. După aceasta, Înalt-preasfinţia Sa, înconjurat de un soborde preoţi, a săvârşit Slujba Vecerneiîn biserica parohială. Întrucât hramulbisericilor parohiei, şi anume, a celeimonument istoric cât şi a celei noi înconstrucţie este Pogorârea Sfântu-lui Duh, Chiriarhul a vorbit celorprezenţi în număr însemnat, desprebiserică drept instituţie şi totodatălocaş al lui Dumnezeu, îndemnândla ducerea la îndeplinire a celordorite de întreaga obşte parohială,care s-a dovedit jertfelnică în cadrulmenţionat.Părintele paroh a mulţumit Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pentrurecomandările date şi pentru toatăpărinteasca purtare de grijă care oarată faţă de întreaga comunitate dela Dezna.

Slujire arhierească laParaclisul arhiepiscopaldin Cimitirul Pomenirea
În ziua de pomenire a SfinţilorApostoli Petru şi Pavel, credincioşiiparaclisului arhiepiscopal în cimi-tirul ,,Pomenirea”, din MunicipiulArad, au trăit momente de înălţaresufletească, prilejuite de săvârşireaSfintei Liturghii arhiereşti de cătreÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmp-inat de preotul slujitor al bisericii, IoanPagubă, înconjurat de un numărmare de credincioşi, dar şi de copiiicare au primit binecuvântarea  arhi -erească în această zi de sărbătoare.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Apostolat eroic”, în contextul citirilorscripturistice ale zilei (II Cor. 11, 12;Matei 16), în special a apostolului şi asensului propriu şi figurat privind ter-menul de sabie în Biblie şi mai ales înviaţa sfinţilor prăznuiţi, Înaltpreasfinţi-tul Timotei a prezentat lupta lor jert-felnică pentru răspândirea şiapărarea creştinismului în lume, învederea statornicirii ordinii şi păcii pepământ, spre câştigarea Împărăţieicerurilor. De pildă ea (sabia) poateînsemna puterea Cuvântului lucrătorprin Duhul lui Dumnezeu carebiruieşte păcatul şi răul instaurândbinele totdeauna şi pretutindeni. Înacest context, Chiriarhul arădean aamintit că Sfinţii Apostoli sunt şi pa-tronii penitenciarelor, cu intenţia de în-lăturare din viaţa societăţii a faptelorsancţionabile , menţionând şipurtarea războiului nevăzut sau spir-itual, împotriva fărădelegii. Exegezarespectivă, întrucât ziua pomeniriiSfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, înanul dedicat misiunii parohiei şimănăstirii şi a celor ce le-au urmatpilda, adică a Sfântului Ioan Gură deAur şi marii duhovnici şi păstori de su-flete din ţara noastră, iar ziua de luni,cum ne aflăm astăzi, este închinatăsfinţilor îngeri şi oştilor cereşti, iar ceaprecedentă, duminica vindecării slugiisutaşului, evocă locul oştirilor pămân-teşti în istoria omenirii. De asemenea,cimitirul bisericii în care suntemaşează în prim plan mormintele os-taşilor căzuţi la datorie, a adăugatÎnaltpreasfinţia Sa.La sfârşitul Sfintei Liturghii, preo-tul învăţător Ioan Pagubă a mulţumitchiriarhului pentru grija pe care opoartă permanent sfântului locaş şipentru îndemnurile părinteşti înserateîn cuvântul de învăţătură.
FESTIVALUL LOGOS

PS Alexander Golitzin înmijlocul elevilor arădeni
În cadrul parteneriatului cu In-spectoratul Școlar Județean Arad aavut loc un eveniment deosebit, în-tâlnirea Preasfințitului Părinte Alexan-der Golitzin, Episcop de Toledo(SUA), cu elevii și elevele diferitelorșcoli arădene, a precizat Arhim. Teo-fan Mada, vicar eparhial și coordo-natorul proiectului.   În 3 iunie, 2015,Preasfințitul Alexander, însoțit de PCPărinte Silviu Bunta, profesor deteologie la Universitatea Dayton, s-aîntâlnit cu elevii și elevele ColegiuluiNațional „Elena Ghiba Birta”, dinArad. A fost un moment de dialog șisinceritate, care a evidențiat încă odată că realitatea tinerească este unacomplexă, care poate fi cuprinsă încadrul unui orizont care se poatedefini “multivers”, adică determinat deo pluralitate de viziuni și de perspec-tive, dătătoare de nădejde.Preasfințitul Alexander Golitzin aevidențiat faptul că principalul eveni-ment, în viața unui tânăr, trebuie sa-lconstituie realitatea prezenței lui IisusHristos înviat în viața acestuia șirăspunsul fiecăruia dintre noi la faptulde a fi sfinți, întrucât Hristos ne-aadresează veșnic această invitație șichemare personală la sfințenie.

Preasfinţitul AlexanderGolitzin a conferenţiatîn cadrul manifestărilorFestivalului Logos
Manifestările primei ediţii a Festi-valului internaţional Logos, Arte şiHar, de la Arad, au culminat miercuriseara, 3 iunie 2015, cu conferinţapublică ţinută de distinsul episcop şi

teolog american Alexander Golitzin,la Teatrul clasic Ioan Slavici, a pre-cizat Arhim. Teofan Mada, vicar epar -hial și coordonator al festivalului. Celeaproape o mie de persoane, pre -zente la acest eveniment spiritual-cultural de excepţie, s-au bucurat deprofunzimea, subtilitatea şi frumu -seţea expunerii distinsului oaspete,care a ales o temă autobiogra -fică.Drumul spre teologia mistică prinSfântul Munte Athos, ca punct de ple-care pentru dialog şi cunoaştere. Defapt, este vorba despre rolul pe careîl au părinţii spirituali, duhovnicii şi în-drumătorii de suflete în formarea, în-drumarea şi desăvârşirea duhov ni -cească a poporului lui Dumnezeu.Tema aleasă se încadrează cupredilecţie în tematica Anului omagialîn Patriarhia Ortodoxă Română, aPastoraţiei în parohii şi mănăstiriastăzi. Preasfinţitul Alexander a vorbitdespre experienţa lui Dumnezeu înOrtodoxie, despre relaţia ontologicăcare există între Liturghie şi mistică,Cult şi contemplaţie, despre legăturadintre Ierarhia Bisericească şi mist-ică, cosmosul liturgic al cultului şi alEuharistiei, precum şi despre micro-cosmosul făptuirii sfinţilor. Invitatul aaccentuat că teologică patristică,ortodoxă este prin excelenţă una bib-lică, în care ideea îndumnezeiriiumane este fundamentală, devenindcheia înţelegerii ortodoxe a mântuiriiîn Hristos. Părinţii Bisericii au înţelesîndumnezeirea ca dar al participării laslava necreată a lui Dumnezeu, caumanizare prin iubire dumnezeiască(Pr. Dumitru Stăniloae). Paradisul,Sinaiul, Templul şi Cultul Bisericii sunttoate unite în Hristos, începutul şisfârşitul, Cel care le uneşte pe toate.
Vizita PS AlexanderGolitzin la Facultatea deTeologie din Arad  
Facultatea de Teologie OrtodoxăIlarion V. Felea din cadrul UniversităţiiAurel Vlaicu din Arad a primit cu marebucurie, în ziua de 4 iunie 2015, vizitaunui oaspete deosebit: PS AlexanderGolitzin, Episcop de Toledo şi profe-sor emerit la Universitatea Marquettedin SUA. Preasfinţia Sa este bine-cunoscut în mediul teologic româ-nesc datorită traducerilor publicatedin opera acestuia. Prin mijlocireaPreacuviosului arhimandrit conf. dr.Teofan Mada, vicar administrativ, şicu binecuvântarea IPS ArhiepiscopTimotei, vizita ierarhului american înArad a cuprins, pe lângă o conferinţăpublică, o întâlnire cu profesorii, stu-denţii şi elevii şcolilor teologice ară-dene.Astfel, de dimineaţă, PreasfinţiaSa a săvârşit împreună cu un soborde preoţi, Sfânta Liturghie în capelaFacultăţii. În finalul acesteia a mulţu-mit pentru invitaţie, pentru primire şiospitalitatea arătată de părintele Teo-fan Mada, precum şi pentru bucuriaoferită de către profesorii şi studenţiiFacultăţii de Teologie prin liturghisireadin frumoasa capelă, încheind princuvintele: „Fiţi binecuvântaţi şi săaveţi spor în toate cele întru Hristos,neuitând să mă pomeniţi în rugăciu-nile voastre, după cum nici eu nu văvoi uita în rugăciunile mele, nădăj-duind că ne vom reîntâlni în bucuriaÎmpărăţiei lui Dumnezeu”. Din parteaslujitorilor capelei i-au fost dăruite ocruce de binecuvântare lucrată arti-zanal din lemn şi cartea Cărarea Îm-părăţiei a Părintelui Arsenie Boca,ediţia în limba engleză.În Aula Magna a urmat conferinţadedicată studenţilor şi elevilor semi-narişti. După scurta prezentare aFacultăţii arădene, oferită de Arhid.Lect. dr. Caius Cuţaru, PS Alexandera susţinut o disertaţie, tema abordatăreferindu-se la natura studiului teolo-giei astăzi: „Urmărind definiţia teolo-giei, aşa cum o găsim în uneledicţionare, observăm că aceasta im-

plică un dublu aspect, de cercetareraţională, care se află la treapta dejos, urmează efortul ascetic, lecturaduhovnicească şi liturghisirea, careculminează, prin milostivirea lui Dum-nezeu, cu bogăţia descoperirii luminiislavei cereşti. Vă aşteaptă aşadar, iu-biţi studenţi, un drum anevoios, ca ur-cuşul lui Moise pe Sinai. Însă nu văopriţi niciodată!”. Disertaţia a fost ur-mată de o sesiune de dialog, în carePreasfinţia Sa a răspuns întrebăriloradresate de studenţi.La final, preotul profesor CristinelIoja, Preşedintele Senatului universi-tar, a mulţumit ierarhului pentru vizită,oferindu-i în dar câteva dintre vol-umele editate de facultate cât şi re-vista Teologia.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALE

Ziua Copilului în ParohiaVinga
În fiecare an, în prima zi de vară,în 1  iunie  sărbătorim cea mai fru-moasă perioadă din viaţa fiecărui om– copilăria.Este ziua în care revenim cu toţiila momentele tandre şi plăcute alecopilăriei inocente, alături de gener-aţia în creştere. Este ziua în careîncercăm încă o dată să conştien-tizăm, că interesul pentru copil trebuiesă fie  unul prioritar şi că, toţi copiii aunevoie de sprijinul şi atenţia noastră zide zi.Astfel în după-amiaza zilei de 1iunie  și copiii din Parohia OrtodoxăVinga au venit la Biserica pentru a-șisărbători ziua prin activități specificecopilăriei.La început copiii și-au con-fecționat singuri cadoul: un tablou re-alizat în tehnica decoupage, activitatecare le-a stârnit interesul celor mici șicelor mari deopotrivă.După aceea s-au recreat prindiferite jocuri sportive în aer liber:volei, fotbal, badminton, acest prilejfiind un bun motiv pentru legarea denoi prietenii.

Concurs de Ziua Copilului în ParohiaSebiş I
În ziua de 1 iunie, Parohia Orto-doxă Sebiș 1 a găzduit un evenimentdeosebit. Biserica, împreună cușcoala, au organizat un concurs pemai multe secțiuni (poezie, cântarebisericească, pictură și întrecerisportive). Au participat 60 de copii dinparohie care, însoțiți de dascălii lor aufost prezenți mai întâi la SfântaLiturghie în cadrul căreia o mareparte dintre ei au fost împărtășiţi depărintele paroh Beni Ioja, cu Trupul şiSângele lui Hristos. Această acțiunea avut ca obiectiv înviorarea intere-sului copiilor față de Biserică.Cu emoție și entuziasm au fostalături de ei și părinții lor. În acest con-curs nu au existat învinși, toți copiiifiind câștigători. Fiecare copil a fostrăsplătit cu o diplomă specială departicipare,iar Parohia le oferă ca pre-miu comun o mică excursie.
Sfințirea holdelor înparohiile Firiteaz și Fiscut
Praznicul Preasfintei Treimi, săr-bătorit în a doua zi după sărbătoareaPogorârii Duhului Sfânt, este un prilejde trăire duhovnicească înaltă și degândire teologică.În tradiția ortodoxă, în această zi,credincioșii împreună cu preoții ies laholde și se roagă pentru ca Dum-nezeu să trimită binecuvântarea Saasupra acestora, să fie păzite de in-temperii și insecte, iar recoltele să fiebogate.Păstrători ai acestei tradiții, cred-incioșii parohiilor Firiteaz și Fiscut, îm-preună cu preoții parohi Vlad-Sergiu

Sandu şi Marius Braiţ, după ter-minarea Sfintei Liturghii, s-au întâlnitla limita dintre localități, unde esteașezată o troiță. Toţi credincioşii veniţila biserică, purtând steaguri bis-ericeşti, icoane şi chiar frunze de nucsau tei în mână, au plecat de la bis-erică în sunetul clopotelor spre loculstabilit din ţarină, acolo unde preoțiiau sfinţit apa şi au făcut rugăciunilespeciale pentru protejarea holdelor,livezilor și grădinilor. O rugăciunespecială este Rugăciunea SfântuluiTrifon, care se face în această zi pen-tru alungarea lăcustelor, gândacilor,gărgăriţelor şi a tuturor dăunătorilordin holde. De asemenea, au fost ros-tite rugăciuni de sănătate pentru eno-riașii celor două parohii. Dupăterminarea slujbei, credincioșii au foststropiţi cu apă sfinţită şi au primitfrunze de nuc binecuvântate, întrucâtele ne amintesc simbolic de limbile cade foc prin care s-a arătat harulDuhului Sfânt lucrător în ucenicii luiHristos.La sfârșit, fiecare preot a rostitcâte un cuvânt de învățătură, încer-când să sublinieze cât de minunatăeste această tradiție de împreună-lu-crare a credincioșilor, eveniment ceprezintă frățietatea dintre locuitoriiacestor parohii.
Prima revedere la 20 de ani a primei promoțiide absolvenți, la Facultatea de Teologiedin Arad
Prima promoție, cea din 1995, aFacultății de Teologie Ortodoxă Ilar-ion V. Felea din cadrul UniversităţiiAurel Vlaicu din Arad a trăit momentepline de emoţie şi bucurie, prilejuitede cea de-a doua revedere, la celedouă decenii împlinite de la absol -virea cursurilor universitare, ani ver -sare sărbătorită pe data de 5 iunie.Evenimentele organizate cuacest prilej au început cu oficierea TeDeum-ului în capela Facultăţii, la carea asistat şi Înaltpreasfinţitul Arhiepis-cop Timotei Seviciu. Înaintea alocuți-unii chiriarhului, părintele decan IoanTulcan a adresat un cuvânt specialde felicitare prilejuit de ziua denaștere a întâistătătorului nostru,urându-i viață îndelungată, bucurii șifrumoase împliniri în ogorul Bis-ericii.Mulțumindu-i pentru urări, ÎPSSa şi-a exprimat bucuria de fi prezentla acest moment important pentruviața școlii teologice arădene, maiales pentru faptul că: „mulți dintre ceiprezenți au dat măsura buneipregătiri primite aici, prin nu-meroasele realizări ale acestora. Elese constituie în tot atâtea motive decontinuare a slujirii Bisericii și a nea-mului, mai ales pentru faptul că negăsim într-un an special, dedicat dePatriarhia Română misiunii parohieiși mănăstirii”. La finalul cuvântului, înnumele școlii și al celor prezenți,părintele decan i-a oferit ierarhului unbuchet de flori ca semn al dragostei șiascultării fiiești.În aula magna a urmat cursul fes-tiv. La prezidiu s-au aflat preotul prof.Ioan Tulcan, decanul instituţiei, preo-tul Nicandru Cuţaru, fostul duhovnical studenţilor, profesorul Mircea Butași profesorul Marta Lupe.În cuvântul său, părintele decana arătat că „se marchează acum unmoment istoric pentru această şcoalăteologică, prin aceea că este primarevedere de 20 de ani. De abia acumrealizăm că au trecut atâţia ani pestenoi, care ne-au făcut să creştem dintoate punctele de vedere. Promoţiadumneavoastră a deschis, practic,seria absolvenţilor arădeni care s-auremarcat apoi în cadrul teologiei şi alBisericii noastre deopotrivă”.După citirea catalogului, fiecaredintre absolvenţi şi-au prezentat mo-mentele mai importante din viaţa şi

activitatea sa din ultimii zece ani deviaţă. Bucuria revederii a continuat lao agapă unde s-au depănat amintiridin vremea studenției precum șiproiectele de viitor.
Pelerinaj la MănăstireaPrislop şi la CastelulCorvinilor

Elevii de la Şcoala Gimnazială„Caius Iacob” din parohia arădeanăMicălaca Veche II care au participatla Olimpiada de Religie – fazajudeţeană şi apoi la cea naţională, laConcursul internaţional „Slujire şi mi-siune în lumea contemporană” şi laconcursul de eseuri „De ce este im-portantă ora de religie pentru mine”?au fost răsplătiţi printr-un pelerinaj lamănăstirea Prislop din judeţul Hune-doara. Cei 20 elevi, alături dedoamna profesoară Beatrice Mandăau putut admira în călătoria lor fru-museţile judeţelor Arad şi Hune-doara. Ajunşi la Prislop s-au închinatîn străvechea biserică ctitorită desfântul Nicodim de la Tismana, auascultat cu emoţie relatarea vieţii bis-ericeşti, culturale şi naţionale pe carelăcaşul monahal a desfăşurat-o de-alungul timpului. Cu răbdare au par-curs drumul până la cimitirul mănă-stirii unde aşteaptă învierea morţilorşi viaţa veacului ce va să fie vrednicivieţuitori, între care PreacuviosulPărinte Arsenie. Următorul loc deînchinare a fost la peştera SfântuluiIoan, chilia sau casa lui fiind un loc depelerinaj şi de reculegere sufleteascăpentru toţi cei ce caută cuvânt demângâiere, de întărire şi de ajutor.Un obiectiv – mărturie a istorieizbuciumate a românilor acelor me-leaguri vizitat de grupul arădean afost Castelul Corvinilor din Hune-doara, copiii  arătând deosebit interesfaţă de cele relatate la faţa locului.Toate cele aşezate înaintea elevilorau fost asemenea unei recunoaşteria unui efort din partea parohiei, dar şiprilej de cerere a ajutorului de laMilostivul Dumnezeu, parte dintre eigăsindu-se în preajma examenuluide acces în învăţământul liceal. Înnumele elevilor şi dascălilor ostenitoriaducem şi pe această cale mulţumiriConsiliului Judeţean Arad, personalDomnului preşedinte Nicolae Ioţcu,precum şi Companiei de TransportPublic Arad pentru susţinerea şi îm-plinirea acestei iniţiative în folosul în-văţăceilor, arătând încă o dată căunirea eforturilor dintre Şcoală, Biser-ică şi Administraţia locală poate fi de-osebit de benefică.
185 de ani de la înfiinţarea Regimentului2 Linie (Batalionul 191Infanterie ,,ColonelRadu Golescu), la Arad

Într-o atmosferă sărbătorească,în data de 11 iunie 2015 în CetateaAradului a avut loc un ceremonial mil-itar şi religios prilejuit de împlinirea a185 de ani de la înfiinţarea Regimen-tului 2 Linie al cărui continuator esteBatalionul 191 Infanterie “ColonelRadu Golescu”. Bucurându-se deaceastă frumoasă zi de vară, civili şimilitari, oameni simpli şi oficialităţi auasistat la una dintre cele mai reuşiteceremonii văzută în ultimii ani, rod alstrădaniei şi muncii militarilor dinCetatea Aradului.Ceremonialul religios a fost oficiatde Întâistătătorul eparhiei noastre,Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop TimoteiSeviciu înconjurat de un sobor depreoţi, răspunsurile fiind date de mil-itari cu studii teologice. În cuvântulemoţionant pe care Înaltpreasfinţitull-a ţinut la sfârşitul ceremonialului re-ligios s-a putut vedea dragostea şi re-spectul pe care acesta le are pentrucei care poartă cu cinste şi demnitatehaina militară. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Făcând o incursiune în istorie,IPS Timotei a vorbit celor prezenţi de-spre bazele armatei moderne, de-spre evenimentele importante dinistoria poporului român la careoastea ţării noastre a fost părtaşă,despre jertfa de sânge a militarilorcare a făcut posibilă vieţuirea noas-tră în pace şi linişte. În încheiere, mil-itarilor le-au fost transmise urări desănătate şi viaţă lungă.Ceremoniile s-au încheiat cu de-filarea militarilor şi a tehnicii de luptă,cei prezenţi fiind apoi invitaţi la oagapă frăţească şi militară ce a avutloc la Cercul Militar Arad.
Slujbă de sfinţire a Sediului AsociaţieiNevăzătorilor din Arad

Marți, 16 iunie 2015, la noul sediulal Asociației Nevăzătorilor din Arad,Înaltpreasfințitul Părinte TimoteiArhiepiscop al Aradului, a săvârșit oslujbă de sfințire și de binecuvântare,pentru a da o consistență mai per-ceptibilă pentru comunitateacreștinească în cetatea Aradului. Laeveniment au participat mai mulțimembri ai asociației care s-au pututbucura de cuvântul de încurajare ros-tit de către ierarh, la sfârșitul slujbei,pentru ca „și cei ce văd și cei ce nuvăd să poată vedea cele ce nu sevăd, cele ce, nici cei ce văd nu le văd.Avem mângâierea sufletească căstăm împreună aici și inaugurăm unnou loc care să folosească pentrutoate trebuințele vieții sociale, celorcare sunt lipsiți de ceea ce ne dă lu-mina cea de toate zilele – a mai spusÎnaltpreasfinția Sa. Ori, ceea ce în-vățăm din paginile Sfintei Scripturi,este faptul că Mântuitorul nostru IisusHristos este Însuși Lumina cea ade-vărată. El este Acela care ne lu-minează până în adâncul sufletuluinostru și această lumină a lui Dum-nezeu care este o energie necreată,este dincolo de ceea ce putem noivedea trupește. Vederea trupeascăare o limită, dar vederea sufleteascămerge mult mai departe. Cei care nuau lumina trupească au însă luminasufletească și pot simți, pot vedeaceea ce este dincolo de puterile celemateriale. Oricare dintre cei care nuau exersat unul dintre simțurile cucare omenește am fost înzestrați cutoții după chipul lui Dumnezeu, știțimai bine decât v-aș putea eu spuneacuma, există o compensație carene face să vedem dincolo de unUnivers infinit. Dumnezeu să ne ajutepe fiecare să vedem așa cum spunecântarea de la Sfânta Liturghie: „Amvăzut Lumina cea adevărată, amprimit Duhul cel ceresc; am aflatcredinţa cea adevărată, nedespărţiteiSfintei Treimi închinându-ne, căAceasta ne-a mântuit pe noi”. Asoci-aţia Nevăzătorilor din România – fil-iala Arad, este o organizaţieneguvernamentală, apolitică, per-sonalitate juridică de drept privat, au-tonomă, cu caracter umanitar, social,cultural, sportiv, de interes general, deutilitate publică cu durată nedetermi-nată, acreditată ca furnizor de serviciişi prestaţii sociale. Membrii asociațieise află în purtarea de grijă a chiri-arhului, prin Sectorul Social Fi-lantropic al Arhiepiscopiei Araduluicoordonat de către părintele consilierGabriel Mariș, prezent la eveniment.Toți cei prezenți au primit daruri dinpartea ierarhului și au participat la oagapă creștinească.
Festivitatea de premiere a elevilor Seminarului TeologicOrtodox din Arad

Vineri, 19 iunie 2015, în curteaSeminarului Teologic Ortodox din

Arad, la umbra falnicilor tei care o în-frumuseţează, s-a desfăşurat festivi-tatea de premiere a elevilorSeminarului Teologic Ortodox dinArad, în prezenţa ÎnaltpreasfințituluiPărinte Dr. Timotei, Arhiepiscop alAradului.Cu bucurie au răspuns invitaţiei laserbarea şcolii noastre, conducereaUniversităţii „Aurel Vlaicu” prindoamna rector, Prof. Univ. Dr. Ra-mona Lile; delegatul Universităţii deVest „Vasile Goldiş” – PC. PărinteLect. Univ. Dr. Vasile Pop; Preaono-ratul Părinte Protopop al ProtoierieiArad, Flavius Petcuţ şi Pr. Prof. Univ.Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad. Preacucernicul Părinte PompiliuGavra, directorul Seminarului Teo-logic Ortodox din Arad a adresat cu-vânt de beneventare oaspeţilor,elevilor şi părinţilor acestora, lăsândmai apoi diriginţii de la clasă să facăpremierea elevilor seminarişti, carede-a lungul anului şcolar au obţinutrezultate bune şi foarte bune la în-văţătură, în formarea lor de viitori slu-jitori ai altarelor şi de modele demnede urmat în societate.Distinşii membri ai prezidiului auadresat, elevilor seminarişti şidascălilor lor, gânduri de felicitarepentru toate realizările obţinute înacest an şcolar.Festivitatea de premiere a elevilorseminarişti arădeni a fost încununatăde cuvântul de binecuvântare al Înalt-preasfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei, cuvânt pe care l-a pus subsemnul Providenţei divine, sub caretoţi ne desfăşurăm activităţile.Buchetele de flori înmânate Arhipăs-torului nostru şi tuturor celor prezenţi,arată dragostea, admiraţia şi respec-tul pentru cei care au contribuit,măcar cu o petală, la formareaelevilor seminarişti din urbea de pemalul drept al Mureşului.
Întâlnirea fiilor satuluila Secusigiu

Duminică, 21 Iunie 2015 in local-itatea Secusigiu a avut loc întâlnireafiilor satului. La invitatia primarului IlieCheșa si a preotului paroh Horia Ste-fan au venit in satul natal si anulacesta cei care sunt plecati din local-itate in alte zone ale țării .Astfel reâ-talnirea a fost un prilej de marebucurie,la ora 8.30 fii satului s-au în-tâlnit la Primăria Secusigiu iar la 10au participat la Sfânta Liturghiesavarsita de preoții care sunt din lo-calitate si slujesc in alte parohii ,alăturide preotul paroh.Din partea autorităților au fostprezenți: senatorul Traian Igaş sidoamna deputat Claudia Boghice-vici,Iustin Cionca si Ioan Cuzman ,fiulal satului. La căminul cultural s-aacordat titlul de cetățean de onoarepost -mortem prof.Toma Dobândatrecut la cele vesnicie in urma cudoua sampatani . Primarul a mulțu-mit tuturor celor prezenți pentru par-ticipare ,evenimentul încheindu-se cuo agapa frățească.
Ziua DrapeluluiNaţional, la Arad

În fiecare an, în data de 26 iunie,se sărbătoreşte ziua drapelului. Înseara zilei de 25 iunie drapelulnaţional arborat în faţa Palatului ad-ministrativ al oraşului Arad a fostcoborât de pe catarg în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Arhiepiscop TimoteiSeviciu şi a oficialităţilor urbei noas-tre, împăturat şi condus de cătregarda portdrapel în Catedrala Orto-doxă de la Podgoria, unde a rămaspeste noapte. În dimineaţa zilei de 26iunie, la ora 08.15 s-a oficiat slujba desfinţire a drapelului de către În-tâistătătorul Eparhiei noastre însoţit

de un sobor de preoţi. În rugăciuneade sfinţire a drapelului Înaltpreasfinţi-tul a accentuat frumoasa exprimarecare spune că acesta va umbri “pa-tria cu întreitul semn duhovnicesc alcelor trei culori: azurul credinţei,soarele nădejdii şi văpaia iubirii.”La sfârşitul ceremoniei religioasedrapelul a fost înmânat comandatuluigărzii portdrapel care l-a dus la loculde arborare. Începând cu orele 09.00în faţa primăriei s-a desfăşurat cere-monialul militar şi religios de arborarea drapelului. ÎPS Timotei a rostit rugă-ciunea de binecuvântare, a binecu-vântat cu crucea drapelul, l-a sărutat,după care l-au sărutat prefectul si co-mandantul garnizoanei. Drapelul afost înălţat pe catarg în acordurile im-nului naţional. Ceremonia s-a înche -iat cu defilarea gărzii de onoare abatalionului din Cetatea Aradului.
Serile duhovnicești dela Catedrala Veche,continuă

Seria conferințelor din cadrul„Serilor duhovnicești de la CatedralaVeche” a ajuns în această ultimăvineri din luna iunie, la cea de-a douamanifestare. Aceste întâlniriduhovnicești au fost inițiate de asoci-ația parohială Calea mântuirii, seriafiind deschisă în urmă cu o lună deconferința Înaltpreasfinției Sale Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul șiChiriarhul nostru. La această a douaîntâlnire, desfășurată în sala de cordin curtea Catedralei Vechi din Arad,a fost invitat ca și conferențiarPreacucernicul Părinte FlaviusPetcuț, Protopop al Aradului și toto-dată preot slujitor al Parohiei Arad-Centru (Catedrala Veche).Tema dezbătută a fost de un in-teres duhovnicesc de actualitate șiextrem de important pentru viațafiecărui credincios: „Cum înțelegemsfințenia astăzi”. Expunerea a în-ceput cu remarca părintelui Sofroniede la Essex că sfințenia este per-cepută de contemporani ca o staredin trecutul Bisericii. De aici necesi-tatea da a înțelege sfințenia ca oporuncă și nu ca o posibilitate; maimult, ca o poruncă care cu siguranțăpoate fi dusă la îndeplinire. De altfel,întreg mesajul conferinței s-a con-centrat pe actualitatea și necesitateasfințeniei.Conferința PreacucerniculuiPărinte Protopop a atins aproape ex-haustiv toate aspectele sfințenie pre-cum și o incursiunea istorică aconcretizării sfințeniei, începută cumartirii, continuată cu asceții șiajungând până în zilele noastre, maiprecis, fenomenul nebuniei în Hristosși sfinții închisorilor. Referitor la as-pecte, s-au pus în lumină: toposulsfințeniei, sfințenia cosmică, aspectedenaturate ale sfințeniei din lumea încare trăim, subliniind ocultismele șimagia. Un alt aspect amplu dezbătutcare nu putea lipsi dintr-o astfel deexpunere, a fost persoana sfântului,sfântul ca atare. Sfântul reprezintă otipologie duhovnicească și nu unaculturală sau istorică, aspect extremde important mai ales în discuțiile denatură apologetică. O altă ideea debază în înțelegerea sfințenie și asfântului a fost aceea că sfinții suntexemple de concepție realistă despreviață, îngăduitori cu ceilalți, ba chiardelicați, însă extrem de neîndurătoricu ei înșiși.Adăugăm că prima parte a întâl-nirii a fost moderată de Preacucer-nicul Părinte Prof. Dr. Ioan Tulcan,Decanul Facultății de Teologie dinArad și președintele asociației Caleamântuirii, iar partea a doua a fostmoderată de Preacucernicul PărinteTraian Micoroi, Parohul CatedraleiVechi. Partea a doua a întâlnirii a fost

rezervată dialogului cu credincioșiicare s-a dovedit extrem de interesantși variat.
CERCURI PASTORAL-MISIONARE

În luna Iunie au avut loc cercuripastoral-misionare în următoareleparohii arădene: În Duminica TuturorSfinților, Cercul Pastoral MisionarIneu, s-a întrunit din încredințareaÎnaltpreasfințitului Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, înBiserica cu Hramul „Intrarea în Biser-ică a Maicii Domnului” a ParohieiȘicula, sub conducerea Preaonorat-ului Părinte Adrian Zaha, protopopulIneului.Seara duhovnicească a începutprin săvârșirea Tainei SfântuluiMaslu, oficiat de un sobor de 17 pre-oți, pentru credincioșii adunați laacest ceas de rugăciune.Referatul principal, „Parohia șibiserica parohială, centrul vieții spiri-tuale a comunității creștine ortodoxeadunată în iubirea Preasfintei Treimi”,a fost susținut de Părintele AlexandruPop, din Parohia Berechiu, în confor-mitate cu tematica anului omagial. Părintele Paroh Mircea Oală amulțumit tuturor preoților și credin-cioșilor care au fost prezenți în numărimpresiuonant la această activitateduhovnicească.În Duminica I-a dupa PogorâreaDuhului Sfânt, Duminica Tuturor Sfin-tilor, în Parohia cu hramul „Sf. Apos-toli Petru si Pavel”  din localitateaSânpetru-German, ProtopopiatulArad, a avut loc întrunirea Cerculuipastoral-misionar Vinga, coordonatde către părintele Horia Ştefan. Întâl-nirea a început cu săvârșirea Ve-cerniei. Referatul cu tema „Sfintii –Ocrotitorii Parohiei”, a fost prezentatde către preotul Petrică Ungur de laparohia Felnac. La finalul întâlnirii,părintele paroh Blidar Mihai a mulțu-mit preoților și credincioșilor prezenți.În data de 07 iunie 2015, în Paro-hia Vărșand, a avut loc întâlnireapreoţilor din Cercul pastoral-misionarChișineu-Criș, coordonaţi, din în-credințarea Înaltpreasfinţitului Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, de cătrePreacucernicul Parinte Daniel-MirelDumitru de la Parohia Chișineu-CrișI. Întâlnirea a debutat cu oficiereaTainei Sfântului Maslu. Dupăsăvârșirea Sfintei Taine, părinteleDaniel-Mirel Dumitru, a rostit cuvân-tul de învățătură. Preotul parohDragoş Dumitru-Milan a susținuttema cercului care a cuprins treisubiecte:             1. Prevederi canon-ice referitoare la Biserica Ortodoxă;2. Sfântul Ioan Gură de Aur – doct-rina teologica; 3. Cinstirea Sfinților,subiecte care au făcut discuția pre-oților prezenți. Tot în  data de 07 iunie 2015, înParohia Tăgădău, s-au reluat întâl-nirile preoţilor din Cercul pastoral-mi-sionar Beliu, coordonaţi, dinîncredințarea Înaltpreasfinţitului Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, de cătrePreacucernicul Parinte Ioan Huţiu dela Parohia Beliu. După săvârșireaSfintei Taine a Maslului, părinteleSorin Streulea de la parohia Ciun-teşti, a susţinut referatul cu tema,,Parohia şi Biserica Parohială, cen-trul vieţii spirituale a comunităţii creş-tine ortodoxe adunată în adunareaSfintei Treimi”.Preoţii din cadrul Cercului Pas-toral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, coor-donat din încredinţarea Înaltprea-sfinţitului Arhiepiscop Timotei,  decătre preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-auîntrunit,  în după-amiaza zilei de du-minică 21 iunie, la Biserica ortodoxăcu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” din Filia Feniș, ParohiaPescari,  Protopopiatul Sebiş. După

săvârşirea Tainei Sfântului Maslu,preotul Ștefănuț Lucian de la parohiaMădrigești a susținut următoareleteme: 1.Parohia și biserica parohială,ca centru a vieții spirituale, a comu-nității adunată în iubirea PreasfinteiTreimi. 2. Problema păcatului la SfIoan Gură de Aur. 3. Responsabili-tatea preotului de a conduce sufletelela mântuire.Au urmat discuţii şi au fost adusecompletări de către ceilalţi preoţi.Lacercul pastoral au luat parte profe-sorul de religie şi cântăreţii bisericeştidin parohiile învecinate.În finalul întâlnirii, preotul parohZbârcea Vasile a mulţumit tuturorpentru participare.Parohia Vânători, din pro-topopiatul Arad, a găzduit în Du-minica a treia după Rusalii, în data de21.05.2015, cea de-a cincea în-trunirea preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş, coordonațide către Preacucernicul Părinte Du-mitru Daniel-Mirel, din încredințareaÎnaltpreasfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei al Aradului.Întrunirea a debutat la ora 1800,în biserica parohială cu hramul „SfințiArhangheli Mihai și Gavril”, prinoficierea Tainei Sfântului Maslu,săvârșită de cei 11 preoți prezenți.Cuvântul de învățătură a fost ros-tit de către părintele Milan Dragoș dela parohia Vărșand. În continuare,părintele paroh Dorel Ancuța asusţinut referatele având ca teme:Repere ale misiunii parohiei azi, subaspect sacramental-liturgic, misionar-pastoral, cultural-educaţional, social-filantropic şi administrativ-gos podă-resc; Răspunderea Preoţiei în viziu -nea Sf. Ioan Gură de Aur și PostulSfinţilor Apostoli Petru şi Pavel – con-sideraţii liturgice. În duminica a IV-a după Rusalii,28.06.2015, a avut loc întrunirea Cer-cului Pastoral Hălmagiu, coordonatdin încredinţarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, de către preotul Ioan Vand, înParohia Tisa, Protopopiatul Sebiş.După săvârșirea Tainei SfântuluiMaslu preotul Nicolae Ciprian Briciu asusținut referatul cu titlurile: „LucrareaFilantropică a Bisericii în Societateacontemporană; „Preotul ca singurulintelectual cea mai rămas în parohi-ile sărace”; „Implicarea preotului și aautorităților locale în construirea delăcașuri noi și restaurarea celorvechi”.În încheiere Preotul paroh  FloreaIoan, a mulțumit tuturor preoțilorprezenți și credincioșilor urându-lecelor ce poartă numele Sfinților Apos-toli Petru și Pavel gânduri de bine șisă trăiască întru mulți ani.Şi tot Duminică, 28 iunie 2015, aavut loc în Biserica cu hramul SfințiiApostoli Petru și Pavel, din ParohiaNadăș, Protopopiatul Ineu, întrunireapreoților din cercul pastoral- misionarTârnova, condus, din încredințareaÎnaltpreasfințitului Arhiepiscop Timo-tei, de către P. C. Părinte Teodor Păi-ușan de la parohia Târnova.Evenimentul a început la orele17:00 prin săvârșirea Tainei Sfântu-lui Maslu. Părintele Gabriel Streuleade la parohia Șilindia a susținutreferatul principal, în conformitate cutematica anului omagial, „Parohia şiBiserica Parohială, centrul vieţii spir-ituale a comunităţii creştine orto-doxe adunată în comuniuneaSfintei Treimi”. În finalul evenimentului părinteleparoh Gheorghe Giurgiu a adusmulțumiri tuturor preoților prezenți,exprimându-și bucuria întrunirii cer-cului pastoral din zonă în comuni-tatea parohială din Nadăș.(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:

www.episcopiaaradului.ro). 
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Luni , 1 iunie – Slujeşte şipredică la Sfânta  Liturghie la Cat-edrala Arhiepiscopală din Arad, în-conjurat de soborul de preoţi şidiaconi catedrali, în ziua hramuluiCatedralei ,,Sfânta Treime”. Încadrul Sfintei Liturghii diaconulCiprian Tripa a fost hirotonit întrupreot pe seama Schitului Tămand,cu hramul ,,Aşezarea veşmântuluiNăscătoarei de Dumnezeu în bis-erica Vlaherne”, din cadrul Pro-topopiatul Ineu. În după-masa zilei,Chiriarhul, înconjurat de un soborde preoţi, săvârşeşte slujba depriveghi pentru monahia Heru-vima, vieţuitoare vrednică la Mănă-stirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul”,Arad-Gai şi fostă ostenitoare lareşedinţa episcopală, rostind cuacest prilej un emoţionant necrolog.Miercuri, 3 iunie - Participareala lucrările Sfântului Sinod laPalatul Patriarhal precedate desăvârşirea Sfintei Liturghi şi a unuiTeDeum în deschiderea lucrărilorşedinţei Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe, în Catedrala Patriarhală,la convocarea PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel.Joi, 4 iunie – Participarea lacea de-a doua zi a şedinţei  Sfân-tului Sinod al Bisericii Ortodoxe laPalatul Patriarhal la convocareaPreafericitului Părinte PatriarhDaniel.Vineri, 5  iunie  - Asistă la slu-jba de TeDeum la Facultatea deTeologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” cu ocazia celor douădecenii împlinite –promoția 1995,de la absolvirea cursurilor univer-sitare al acestei prestigioase insti-

tuții de învățământ teologic arădean.Primirea invitaților în sala de festiv-ități a Centrului Eparhial la recepțiaorganizată cu ocazia zilei de nașterea Întâistătătorului Eparhiei.  Duminică, 7 iunie – Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie la bis-erica din filia Nădălbeşti, ParohiaSusani din Protopopiatul Sebiş,Chiriarhul a binecuvântat şi sfinţitlucrările de renovare interioară şiexterioară ce s-au efectuat la lă-caşul sfintei biserici, spre seară apoposit în biserica parohială dinSusani, unde a săvârşit slujba Ve-cerniei cu rostirea unui cuvânt deînvățătură, înconjurat de un soborde preoţi din vecinătatea parohiei,cu acest prilej acordă părinteluiAlexandru Botea, protopop al Se-bişului, distinctia de iconom stavro-for, ca o încununare a slujirii în nouamisiune ce i-a fost încredințată.Joi, 11 iunie -  Chiriarhul par-ticipă și oficiază ceremonial religiosla manifestările orcazizate înCetatea Aradului, cu prilejul îm-plinirii a 185 de ani de la înfiinţareaRegimentului 2 Linie (Batalionul191 Infanterie ,,Colonel Radu Go-lescu), din Arad cu un cuvânt deînvățătură în deschiderea acestuieveniment. Duminică, 15 iunie – Chiriarhuloficiază slujba de punere a pietreide temelie a unei capele în cimitirulparohial ,,Mureş” din ParohiaŞoimoş, Protopopiatul Lipova, dupăaceastă slujbă, s-a săvârşit SfântaLiturghie arhierească  cu rostirea uncuvânt de învățătură, în bisericaparohială cu hramul ,,Bunavestire”,alături de un sobor de preoţi.

Marți, 16 iunie – Chiriarhul ofi-ciază, la noul sediul al AsociațieiNevăzătorilor din Arad, a o slujbăde sfințire și binecuvântare, pentrua da o consistență mai perceptibilăpentru comunitatea creștineascăîn cetatea Aradului, rostind un cu-vânt de învățătură la acest mo-ment festiv.Vineri, 19 iunie – Participă lafestivitatea de premiere a elevilorseminariști la Seminarul TeologicOrtodox din Arad. Participă la slu-jba  Vecerniei la CatedralaArhiepiscopală. Participă la festiv-itatea de absolvire  a studențilorFacultății de Medicină, Farmacie șiMedicină dentară specializareaFarmacie din cadrul Universitățiide Vest „Vasile Goldiș” organizatăla Filarmonica de Stat Arad.Duminică, 21 iunie – Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie în bis-erica parohială a Parohiei Arad-Bujac, la final într-o atmosferă fes-tivă, Chiriarhul a acordat diplomede merit și cărți, copiilor din grupade cateheză a Centrului Cultural-Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” alparohiei care se află sub atentacoordonare a PreacucerniculuiPărinte paroh Pop Vasile, câștigă-tori ai locului I în eparhie, la con-cursul naţional de mini-proiectecaritativ- misionare ,,Mâini întinsespre lucrarea poruncilor lui Dum-nezeu”, răsplătiți cu Diploma oma-gială ,,Sfântul Ioan Gură de Aur”de către Preafericitul Părinte Patri-arh Daniel.Marți, 23 iunie – Participareala programul  de slujbe după  rân-duiala liturgică îndătinată de la

Catedrala Vecche, în seara zilei depraznic oficierea  slujbei Vecernieicu Litie, după care slujba Utrenieiurmată de înconjurarea bisericii.Miercuri, 24 iunie- Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie în bis-erica parohială Arad-Centru, lasărbătoarea Naşterii Sfântului IoanBotezătorul, hramul vechii Cate-drale din Arad alături de soborul depreoți și diaconi ai parohiei, alăturide care s-a oficiat slujba  Parasta-sului pentru ctitorii Catedralei, săr-bătorirea hramului din acest an aavut o semnificație cu totul aparte,împlinindu-se 150 de ani de latârnosirea bisericii, lucru evidențiatde Chiriarh în cuvântul de învăță-tură.Joi, 25 iunie –Prezenţa la slu-jba de coborâre a drapelului. Par-ticipă la manifestările organizatede Prefectura Județului Arad prile-juite de sărbătorirea „Zilei drapelu-lui Național” din Piața PrimărieiMunicipiului Arad. 

Vineri, 26 iunie - Slujește laslujba de sfințire a drapelului laCatedrala Arhiepiscopală şi par-ticipă la manifestările organizatede Prefectura Județului Arad prile-juite de sărbătorirea „Zilei drapelu-lui Național” din Piața PrimărieiMunicipiului Arad; înălţareadrapelului la locul traditional. Duminică, 28 iunie –Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie cuocazia hramului, la Schitul „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” Moneasa,schit monahal din staţiunea bal-neoclimaterică, ProtopopiatulSebiş. Chiriarhul vizitează parohi-ile din vecinătate, Parohia Mon-easa, spre a aduce mulţumirepărintelui Ioan Suba, aflat în pragde pensionare, pentru toată muncadepusă în slujba acestei parohii şiîn Parohia Buhani, unde apreciazăîn mod deosebit lucrarea desfăşu-rată în cadrul comunităţii de preotValentin Herbei. În după-amiazazilei, Chiriarhul a poposit la ParohiaDezna unde a vizitat noua bisericăparohială, în construcție, dând în-drumări preotului paroh RaduBătrân în vederea impulsionării rit-mului de edificare a sfântului lăcaș.După aceasta, Înaltpreasfinţia Sa,înconjurat de un sobor de preoţi, asăvârşit Slujba Vecernei în bisericaparohială, monument istoric.Luni, 29 iunie – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie cu ocaziahramului „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel”, la paraclisul arhiepiscopaldin cimitirul ,,Pomenirea”, din Mu-nicipiul Arad.Pr. Silviu-Nicolae Faur, secretar eparhial

Semnalăm, cu bucurie, apariţiaîn peisajul literaturii ortodoxeromâneşti contemporane a lucrăriiintitulate Preoţia sacramentală şiexigenţele ei în lumina EpistolelorPastorale ale Sfântului ApostolPavel, avându-l ca autor pePreacucernicul Părinte dr. Florin-Iustin-Flavius Ardelean, preotparoh la Parohia Ortodoxă RomânăMândruloc, Protopopiatul Arad,Arhiepiscopia Aradului.Autorul, după cum arată ÎnaltPreasfinţitul Părinte dr. Timotei Sevi-ciu al Aradului, într-un cuvânt careţine loc de prefaţă a cărţii -
„provenind dintr-o familie preoţească
de cinste, urmând creşterii primite,
încununând pregătirea teologică cu
notare maximă, pe măsura califica-
tivelor primite şi în cursul şcolarizării,
şi îmbrăţişând misiunea căreia îi
închină viaţa” – „oferă  cartea celor
doritori, semnând paginile ei cu titlul
de <<preot>>”, rândurile ei, fiind şi
„rezultatul unor trăiri pe măsura exi-
genţei preoţeşti în duhul tradiţional”.Subiectul ales spre tratare a fostdeterminat, desigur, de importanţacovârşitoare pe care o are Preoţiasacramentală în eclesiologia orto-doxă, în general, şi în viaţa Bisericiinoastre dreptmăritoare, în special,importanţă din care derivă, inevitabil,şi o serie de exigenţe atât pentrucandidaţii la Taina Hirotoniei, cât şipentru cei ce s-au învrednicit săprimească această Sfântă Taină încele trei trepte ierahice ale ei, pentrua sluji – prin mijlocirea lor – lui Dum-

nezeu şi oamenilor. Este adevărat,despre Preoţie s-a scris şi s-a vorbitmult; au scris şi au vorbit sfinţi şiteologi, în egală măsură. S-a scris cudrag şi cu dorinţa de a ridica tot maimult spre culmile sfinţeniei pe sluji-torii ei din toate cele trei trepte ier-arhice sacramentale. Dar, oricât demult s-a scris / s-ar scrie, s-a vorbit /s-ar vorbi despre Preoţie, tot nu e / n-ar fi îndeajuns. Preoţia are atâteaînălţimi şi atâtea taine, încât, cufoarte mare greutate ar putea cinevasă le atingă şi să le descrie în moddeplin. Aşa fiind, Părintele Ardeleanîndrăzneşte să afirme că „e loc
destul şi pentru alte lucrări care să
abordeze această măreaţă slujire
sau demnitate divino-umană” – in-clusiv şi pentru lucrarea de faţă –

prin intermediul căreia nădăjduieştesă-şi aducă o modestă contribuţie lao mai bună cunoaştere şi înţelegerea sublimităţii Preoţiei, precum şi laprimirea şi asumarea ei ca pe unlucru dumnezeiesc, cu adânci impli-caţii în viaţa primitorului sau a sluji-torului bisericesc. Înşişi PărinţiiBisericii, care au scris despre Pre-oţie, s-au apropiat de această Dum-nezeiască Taină cu teamă pentrusfinţenia ei şi pentru răspunderea ceo cere. De aceea, tratatele lor de-spre Preoţie se încadrează într-oadevărată dezvinovăţire pentru fugade a promova în rândul clerului,având în vedere tocmai măreţiavredniciei, exemplul cel mai elocventîn acestă privinţă fiind cel al Sfântu-lui Ioan Gură de Aur, omagiat în anulîn curs, dimpreună cu marii păstoride suflete ce i-au urmat râvna în de-cursul veacurilor, în arealul misiuniipreoţeşti desfăşurate.În contextul celor mai-sus ară-tate, autorul s-a oprit asupra Epis-
tolelor Pastoraleale Sfântului ApostolPavel (Epistolele I-a şi a II-a către
Timotei şi Epistola către Tit), scriericare zugrăvesc, în mod sugestiv şiconvingător, Preoţia ierarhică şi fru-museţea ei, dar şi greutatea împliniriislujirii preoţeşti adevărate, autentice.
Epistolele Pastoraleau fost scrise deSfântului Apostol Pavel pentru a în-druma activitatea comunităţilor creş-tine din Efes şi Creta, ajunse la oanumită etapă a dezvoltării lor, ac-centul fiind pus, în cuprinsul lor, nuatât pe latura doctrinară, cât mai ales

pe cea pastoral-misionară şi social-filantropică. Se insistă, în cadrul lor,pe de o parte, pe organizarea vieţiicreştine în general, pe alegerea, hi-rotonirea şi activitatea slujitorilor Bis-ericii, iar, pe de altă parte, pe o seriede îndemnuri pe care ApostolulPavel le adresează acestora în legă-tură cu anumite necesităţi şi prob-leme ivite în sânul respectivelorcomunităţi creştine, bogate în îm-pliniri duhovniceşti, dar şi în eveni-mente dintre cele mai diverse şineprevăzute. Deşi au fost scrise cufoarte mult timp în urmă (în anii 65-66ai erei creştine), Epistolele Pastoralesunt şi în vremea noastră – şi vorrămâne întotdeauna – deosebit deactuale pentru toţi slujitorii bisericeştidin toate timpurile şi din toate locurile.Ele sunt adevărate norme morale,atât pentru candidaţii la Hirotonie, cât

şi pentru cei hirotoniţi, precum şicondiţii ale rămânerii în cler, indicii alevieţii, credinţei şi atitudinii celor careslujesc în chip sacramental Bisericalui Hristos.Structural vorbind, lucrarea su-pusă atenţiei noastre însumează152 de pagini, întinzându-se pecuprinsul a 5 capitole, precedate deo introducere şi urmate de concluziişi de bibliografie.Scrisă într-un limbaj accesibil,fără pretenţii de exhaustivitate saude teologie înaltă, cartea PărinteluiFlavius Ardelean se recomandă,per ansamblu, ca pe o lectură spremult folos duhovnicesc. Preoţii potgăsi - în parcurgerea filelor ei - îm-bogăţire spirituală, iar credincioşii în-tărire în devoţiunea lor religioasăcreştin-ortodoxă. Protos. dr. Iustin Popovici

PREOŢIA SACRAMENTALĂ ŞI EXIGENŢELE EI ÎN LUMINA EPISTOLELORPASTORALE ALE SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL - recenzie –

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, iunie 2015
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