
Fondat 1877Nr. 7Iulie 2015
Anul XCVI (96)SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

„Dumnezeu să fie binecuvântat!” – un mod de viață la Sf. Ioan Gură de Aur 

Pelerinajul la diferite locurisfinte, la mănăstiri îndeosebi,înseamnă căutarea unor toposuridin lumea aceasta care sunt încăr-cate de sfinţenie şi, deci, mediazăcumva mai uşor legătura cu lumeacerească, constituindu-se astfel înveritabile porţi către cer. Dacă ar fi ca pelerinul săurmeze traseul istoric al apariţieimănăstirilor, el ar porni din pustiaEgiptului, de la Tebaida, ar urcaprin răsărit spre Sinai, apoi înPalestina şi mai în nord, prin Ana-tolia, în Capadocia şi dincolo,trecând în Europa, la Athos, în Bal-cani – la sârbi şi la Bulgari –, înŢările Române, şi mai apoi la ruşi,Kiev, Sankt Petersburg şiMoscova, şi până la Cercul Polarde Nord, la Solovăţ, „Tebaida Nor-dului”.Un punct central ar însemna,desigur, Ţara Sfântă, cu Mănă-stirea din Muntele Carantaniei, cuPeştera în care Mântuitorul a pos-tit patruzeci de zile, cu MănăstireaSf. Gheorghe – Hozeva, cuPeştera Sf. Ilie în care acesta a fosthrănit de corbi (3 Regi 17, 13), darşi cu mănăstirea Sf. Teodosie şi cuLavra Sf. Sava cel Sfinţit, ori cu ru-inele Mănăstirii Sf. Eftimie, Mănă-stirea Cuviosului Gherasim, celprieten cu animalele. Însă, probabil că locul prin ex-celenţă al pelerinajului înseamnăIerusalimul însuşi, Cetatea Poartă-Către-Cer prin excelenţă. Şi atunci, pelerinajul la Ierusalim,la locurile sfinte ale acestuia, se con-stituie în pelerinajul prototip. Cum,însă vom cerceta Ierusalimul, oraşulcel atât de încărcat de semnificaţiide către cele trei religii monoteisteale lumii: iudaismul, creştinismul, is-lamul? Cum ne vom raporta laacesta? Cum este el? Ce este el? Poate un început de răspunsar putea fi găsit în evidenţa faptuluică Ierusalimul, deşi cetate în lumeaaceasta, nu se poate constitui într-un centru religios de organizare alumii (cum au fost Roma ori Con-stantinopolul). Deci, nu e un loc deorganizare de vreun fel a lumiiacesteia, a zonei mundane a exis-tenţei, nu se lasă a fi un spaţiu aladministraţiei.Am aminti, apoi, caracterul cutotul aparte al Ierusalimului.Aceasta este o evidenţă (încă una)

de netăgăduit. Iar caracterul aparteîi vine prin Revelaţie (în toate celetrei tradiţii amintite). De remarcatînsă faptul, prea adesea uitat că,deşi e parte a Revelaţiei, deciavând un rol în ceea ce înseamnăistoria relaţiei dintre Dumnezeu şiom, totuşi el nu devine scop în sine,nu se substituie lui Dumnezeu.Precum Avraam întâlneşteIerusalimul auroral, al propriilor în-ceputuri, şi îl face astfel loc de în-tâlnire deloc întâmplătoare alevreilor, creştinilor şi musulmanilor,tot astfel permanenta referinţă apelerinilor la ctitori, iar acestora lachemarea primită din înalt, face carevendicarea celor ce se îndreaptăspre mănăstire e dincolo de ctitori,şi chiar dincolo de întemeietoriivieţii monahale, dar nicidecum ex-cluzându-i pe vreunii din aceştia.Căci ei, asemenea închinătorilorIerusalimului, caută în toposulacesta un Altceva, ori, mai bine, unAltcineva. Şi, tot aşa cum Avraam escos din încremenirea sa înpământul părinţilor săi, şi scos,potrivit unei făgăduinţe divine, spreun alt loc¸ tot aşa plecareapelerinilor e către o altă situare a lorînşişi, spre un sacrificiu precum celal lui Avraam, care te face săînţelegi că într-un astfel de loc „nuprimeşti cu adevărat decât acelceva de care accepţi să fii depose-dat”1. E, deci, o călătorie jertfelnică,în care dăruieşti totul şi în caredobândeşti totul. Într-un loc al sacralităţii prin ex-celenţă, consacrat la Ierusalim prinprezenţa templului lui Solomon (in-

iţial; apoi a celui de-al doilea tem-plu, renovat de Irod) se confruntănevăzut aparent, dar şi extrem devizibil, cei doi zei: Dumnezeul celAdevărat şi Mamona, cu tot ce im-plică acest conflict: adepţi, închină-tori, beneficiari. „Şi a intrat Iisus înTemplu şi a alungat pe toţi cei cevindeau şi cumpărau în Templu şi arăsturnat mesele schimbătorilor debani şi scaunele celor care vindeauporumbei. Şi a zis lor: Scris este:«Casa Mea, casă de rugăciune seva chema, iar voi o faceţi peşterăde tâlhari!»” (Matei 21, 12-13). Eavertizarea pe care Hristos Dom-nul o dă tuturor acelora care vor sătransforme locul cel mai sfânt alIerusalimului, dar şi al oricărui altloc din lumea aceasta marcat devreun templu închinat Dumnezeu-lui Celui Viu. Dar e o avertizare pecare Iisus doar o citează dinproorocii Vechiului Testament (Isaia56,7; Isaia 60,7; Ieremia 7,11). Şivedem aici o tensiune reală, nedis-părută nicidecum în vreun loc deînchinare. Toate aceste par a fi Bis-erici ale lui Dumnezeu şi, în acelaşitimp, temple ale lui Mamona: „Ni-meni nu poate sluji la doi domni,căci sau pe unul îl va urî şi pecelălalt îl va iubi, sau de unul se vaalipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nuputeţi să slujiţi lui Dumnezeu şi luiMamona” (Matei 6,24). Iar Ma-mona e demonul banului, al avar-iţiei, al egoismului, al posesiunilormateriale. O luptă făţişă se duce peterenul întâietăţii în ochii închinăto-rilor posibili. Şi nu puţini sunt ceicare, venind să se închine Unuia

dintre aceştia, sfârşesc prin a fi jert-fitori pe altarul celuilalt... Pe de altă parte, mănăstirea eşi loc al epifaniei; deci e înrudit cuTaborul. Or, aici e prezent Ilie, celcare a fost şi cel care va fi. De aici,o funcţiune profetică a mănăstirii şia vieţuitorului ei, monahul. De altfel,aici Hristos Domnul, Moise și Ilievorbesc chiar „despre sfârșitul Său[lit. despre ieșirea Lui: έλεγον τήνέξοδον αυτού] pe care avea să-l îm-plinească la Ierusalim” (Luca 9,31).Iar această „ieșire” cheamă neînc-etat la trecerea de la Ierusalimulpământesc la cel ceresc.Se cuvine să reamintim aici fap-tul că riscul ca Ierusalimul – ori tem-plul său sau cine știe care altevestigii marcate ca atare, „atinse”de Hristos Însuși (Mormântul Dom-nului, Via Crucis, Golgota, PiatraUngerii, Mormântul Maicii Domnu-lui, Grădina Ghetsimani, etc.), săcadă din cinstirea firească ce le-ooferă și se cuvine să le-o oferepelerinii în locuri ale manifestăriiidolatre – este suspendat de chiarÎnălțarea Domnului nostru IisusHristos la cer și, mai ales, depogorârea Duhului Sfânt pesteSfinții Apostoli, Cincizecimea confir-mând astfel obligativitatea raportăriipermanente pe verticală, chemareprezentă dintru începuturi,  dar tottimpul amenințată. Doar Ierusalimulceresc validează Ierusalimul de jos,nicidecum, niciodată ambițiile ad-ministrative, atât de mundane, idol-atre în esență. De altfel, episodulSchimbării la Față (μεταμορφώνη)nu e altceva decât trecerea „dincolo

de orice formă” (lit. „după formă”),chiar și dincolo de formele con-sacrate ale Ierusalimului de jos. Lafel în situația pelerinajului la mănă-stire: el trebuie să vizeze și, în celedin urmă să ducă dincolo, spreînalt. Când vine vorba despre înch-inătorii mănăstirilor ei trebuie să de-pășească eventualele obiecte decult, relicve, moaște, icoane făcă-toare de minuni, izvoare cu apămiraculoasă, miruri, morminte aleduvonicilor, etc. Legitime, încărcatede harul Sfântului Duh lucrător prinele, dar tocmai de aceea chemă-toare la dincolo. Iar orizontul acestapnevmatologic e deschis definitivde către Hristos, Care trimite DuhulSău Cel Sfânt în lume, iar prezențaAcestuia creează pe Masa Sfântu-lui Altar al oricărui Templu creștin, aloricărei biserici Euharistia. AdicăTrupul și Sângele Mântuitorului, cuCare El S-a înălțat la ceruri și „șadede-a dreapta Tatălui”, în slava luiDumnezeu Tatăl. Or, acestea tre-buie să fie primite cu ospitalitate depoporul drept-credincios, de oa-menii care Îl primesc deci pe Hris-tos din Înalt, pentru a fi ei înșișiînălțați și, astfel, primiți de ospitali-tatea Tatălui. Precum Avraam de-schidea poporul celor credincioși,Israelul, prin ospitalitatea sa princare Îl primea pe Dumnezeu Însușila stejarul Mamvri, la fel, în celălaltcapăt al istoriei, Hristos, Mielul luiDumnezeu Care Se jertfește pen-tru mântuirea lumii, îi primește pecredincioși la Judecata de Apoi.Dărâmarea templului din Ierusalim,ca și a întregului Ierusalim de altfel,profețită de Hristos, dărâmareaTemplului Trupului Său și ridicareaLui la Cer, sunt toate semne aleaceluiași adevăr: Ierusalimul de suse cel care îl validează pe cel de jos.Întotdeauna. „Vă spun Eu vouă căaici este Unul mai mare ca templul.” „Și am văzut cetatea sfântă,noul Ierusalim, pogorându-se dincer de la Dumnezeu” (Apocalipsă21,2).Pr. prof. Codin Șimonca-Oprița,Seminarul Teologic Ortodox Arad
1 André Scrima, Ierusalim: re-flexii asupra unei cetăţi „unice şiuniversale” pentru tradiţiilemonoteiste, în volumul „Teme ecu-menice”, Bucureşti, Editura Hu-manitas, 2004, p. 42  

Pelerinajul la mănăstiri

În ciuda pericolelor slaveideşarte în viața de zi cu zi, Sf. IoanGură de Aur nu se gândește săelimine slava inerentă mărturisirii, cise străduieşte să o creştinezeprintr-o schimbare completă de ori-entare, proiectând această slavăasupra Domnului Însuşi: „Cum esteposibil să-l slăvim pe Dumnezeu?Trăind pentru slava lui Dumnezeuşi făcând viaţa noastră săstrălucească, după cum s-a zis înaltă parte: «Aşa să lumineze luminavoastră înaintea oamenilor, aşaîncât ei să vadă faptele voastre celebune şi să slăvească pe Tatăl

vostru Cel din ceruri.» (Matei 5, 16)De fapt nimic nu contribuie atât demult la slava Stăpânului nostrudecât o conduită excelentă. Dupăcum lumina soarelui luminează cupropriile-i raze faţa celor care oprivesc, tot astfel şi virtutea îi atragesă o contemple toţi cei care o văd şiincită spiritele drepte să-i aducăslavă lui Dumnezeu. De aceea,orice am face, să o facem astfelîncât să-i stimulăm pe cei care neprivesc să-l slăvească pe Dum-nezeu, pentru că este scris: «Oriceaţi face, faceţi totul pentru a-l slăvipe Dumnezeu»”1.

Să-i aducem slavă lui Dum-nezeu! Această atitudine, es-enţială creştinismului autentic,ocupă un loc atât de important înopera lui Ioan încât s-ar puteacrede că există o coloraţie spe-cială în viziunea lui teologică: „Îninteriorul creştinismului fiecarecredincios poate, după afinităţilesecrete ale naturii sale, să punăaccentul pe acel aspect al relaţiilorsale care îl unesc pe om cu Dum-nezeu. Unii, sensibili la puritateaSa, la propria Lui nenorocire,propovăduiesc înainte de toatepocăinţa; alţii, impresionaţi de

măreţia Lui, cer în primul rândadorarea, reverenţa. Ioan nu vreasă-I vadă decât bunătatea, nuvrea decât să aducă slavă, mulţu-mire. Este un punct la care se în-toarce mereu în acelaşi mod, iarcuvintele care îi sunt împrumutateîn momentul morţii: «Slavă luiDumnezeu în toate cele»2 par să-şi pună amprenta atât pe opera luicât şi pe viaţa lui. Nimeni nu arputea să rezume cu mai multăfericire orientarea profundă a su-fletului său”3.Această recunoaştere trebuiesă se menţină în momentele difi-

cile. Sfântul Ioan extrage o astfelde convingere din profunzimilecredinţei sale. De fapt, în faţa per-secuţiei, ce subtilă tentaţie de adobândi slava din răbdarea sa!Fără îndoială, Hrisostom nu dez-voltă în mod direct această idee,ci îndeamnă plin de înflăcărare să-L slăvim pe Dumnezeu în mijloculunei încercări: „Trebuie să veg-hem cu grijă asupra unui singurpunct: să înfruntăm orice încer-care cu rugăciunea de mulţu-mire”4. Arhim.dr. Teofan MadaContinuare în pagina 4
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Decretul împărătesc de „în-tărire” a episcopului Iosif Goldişeste dat în data de 22 iunie1899, iar tribuniştii arădeni îlpublică în aceeaşi zi, pre-luându-l din ziarul „BudapestiKözlöny”: „În urma propuneriiministrului meu de culte şi in-strucţiune publică, alegerea deepiscop al Diecesei arădenegr.or. română săvârşită de cătreSinodul gr.or. român din Arad înpersoana archimandritului gr.or.român şi vicarul Iosif Goldiş,prin aceasta o întăresc. Dat laSchönbrunn, 22 Iunie 1899.FRANCISC IOSIF, WlassicsGyula.” După publicarea anu-nţului, tribuniştii fac precizareacă tot în această zi Iosif Goldişa depus jurămânul în faţa mo-narhului, fiind apoi primit, con-form protocolului, într-oaudienţă privată. Iar în pagina atreia, la rubrica „Noutăţi”, se-cţiunea „Ştiri personale”, se me-nţionează că viitorul episcop asosit seara la Arad, fiind aştep-tat la gară şi condus la reşedi-nţa episcopală de un grupnumeros de aderenţi.Sărbătoare instalării nouluiepiscop este stabilită pentru zi-lele de 30 iulie, 31 iulie şi 1 au-gust 1899. Aşadar, trei zile desărbătoare la Arad, iar progra-mul manifestărilor este publicatîn ziarul „Tribuna Poporului” din17/29 iulie. Programul este al-cătuit cât se poate de minuţios,

pe zile şi pe ore. Prima zi, ceade 30 iulie, este alocată întâm-pinării noului episcop la garadin Arad, după care va fi con-dus cu alai până la reşedinţaepiscopală. Ziua a doua estedestinată întâmpinării episco-pului Nicolae Popea al Caran-sebeşului, care a fost desemnatde către mitropolitul IoanMeţianu pentru ca să-l înscău-neze pe Iosif Goldiş, iar ziua a

treia era destinată serviciuluidivin, banchetului oficial şi con-certului de la hotelul „CruceaAlbă”, iar seara, petrecerii po-pulare din „păduriţa oraşului”.Tot în acest număr al ziarului,fiind număr de duminică, tribu-niştii arădeni au realizat şi douăpagini festive în cinstea nouluiepiscop. Pagina a treia are ografică de excepţie, la mijlocfiind dispusă poza lui Iosif Gol-

diş. Pe pagina a patra sunt pu-blicate câteva „Ode” şi poeziidedicate episcopului, una dintreacestea fiind semnată de „can-didatul de preot George Ciu-handu”.Prima zi de sărbătoare, ceadin 30 iulie, a reprezentat oadevărată demonstraţie deforţă a ortodocşilor arădeni.Aproape 30.000 de români auîmpânzit centrul Aradului, pe

traseul de la gară, la reşedinţaepiscopală. P.S. Iosif Goldiş afost întâmpinat la gară de cătreNicolae Oncu, preşedintelebăncii „Victoria”, care a rostit şicuvântul de primire în numeleconsistoriului. Apoi, un numărimpresionant de trăsuri – caremai de care mai frumoase şimai împodobite – au fost ur-mate de un banderiu de 714 că-lăreţi, îmbrăcaţi în costumenaţionale şi cu tricolorul româ-nesc la pălării sau căciuli. Debanderiul de călăreţi s-a ocupatexclusiv Roman Ciorogariu, iarcaii şi călăreţii proveneau din40 de sate. De-o parte şi de altaa străzilor pe care a trecut im-presionantul alai, alte mii de ro-mâni adunaţi din satele din jur -îmbrăcaţi de asemenea în cos-tume naţionale - îl aclamau penoul episcop. În piaţa de lângăreşedinţa episcopală mii de ro-mâni arădeni îl aşteptau pe În-tâistătătorul eparhiei. Seara aurmat o retragere cu torţe, dupăcare fiecare lot de săteni, coor-donaţi de către preoţi şi învăţă-tori, au împânzit localurile dinoraş, au luat masa şi s-au în-dreptat către casele lor. În ziua instalării, în catedralaortodoxă din Arad au intrat doarcei care îşi luaseră bilete deacces de la Episcopie, iar semi-nariştii se ocupau de ordineaaşezării. Dr. Doru Sinaci 

Instalarea Episcopului Iosif Goldiş la Arad –moment de aleasă trăire naţională

Luna lui Cuptor, readuce în me -moria noastră, a celor din eparhiaAradului și în mod special, a sluji-torilor Vechii Catedrale, personali-tatea distinsului preot, slujitoruluievlavios și marelui orator, PetruBogdan (1912-1971). În ziua așasea a acestei luni, în urmă cuaproape 45 de ani (1971), trecea lacele veșnice, la vârsta de 59 de ani,lăsând în urmă o bogată activitatepastoral-misionară și culturală, și,totodată, o amintire vie și însuflețităîn inimile credincioșilor pe care i-apăstorit.S-a născut la 7 aprilie 1912 încomuna bănățeană Pesac. Dupăabsolvirea școlii primare din satulnatal, urmează cursurile Liceului„Constantin Diaconovici-Loga” dinTimișoara. Între anii 1935-1936urmează cursurile Academiei Teo-logice din Arad, obținând licența înTeologie. În anul următor este hiro-tonit preot pe seama parohieiGrăniceri unde nu va sluji decât unan de zile, urmând să fie numitpreot la Aradul-Nou. Din paginilerevistei Biserica și Școala aflăm căîn duminica din 20 martie 1938este instalat în noua parohie, „încadrul unei frumoase serbări reli-gioase”. La slujba instalării participăprotopopul Alexandru Bocșianu, pr.prof. dr. Nicolae Popovici și dia-conul David Crăciun. Răspunsurilesunt date de un grup coral alteologilor arădeni, condus de prof.Trifon Lugojan (vezi BȘ nr. 13, 27martie 1938, p. 111).Datorită calităților sale de bunadministrator și orator este numit,la recomandarea episcopul AndreiMagieru, preot la Catedrala epis-copală: „În ședința administrativbisericească a Venerabilului Con-

siliu Eparhial, ținută joi, 8 februarie1940, s-a numit în postul de parohal patrulea la Catedrala din Arad,părintele Petru Bogdan din Aradul-Nou” (BȘ nr. 7, 11 februarie 1940,p. 60). Aici desfășoară o remarca-bilă activitate oratorică și cultural-misionară. Din inițiativa și subatenta supraveghere a neobosituluiierarh dr. Andrei Magieru, părintelePetru Bogdan va publica pe par-cursul anului 1943 un ciclu depredici morale pentru toate dumini-cile și sărbătorile anului. Le întâlnimîn paginile revistei eparhiale, larubrica Despre ce să predicăm?,rubrică inițiată tot de episcopul An-

drei Magieru în 1937, cu scopul dea pune la îndemâna preoţilor schiţeşi predici menite să le uşurezemunca de adunare a materialuluiomiletic. Predicile sale, cu o de-osebită adâncime psihologică și deo actualitate surprinzătoare, vorconstitui un exemplu pentru ceilalțislujitori, ridicând totodată nivelul deviață moral-creștină al credin-cioșilor și asigurându-i un loc binemeritat în memoria vie a eparhiei și,în speță, a parohiei unde a slujit.Întreaga serie de predici va fipublicată la finele anului 1943 cubinecuvântarea episcopului AndreiMagieru care va și prefața lucrarea.

Din cuvântul autorului desprindemclar scopul publicării acestui volum:„eu le consider ca un material pecare frații în Hristos îl vor folosi lacompunerea predicii lor”. ( PreotPetru Bogdan, Viața în Hristos.Predici morale pentru toate du-minicile și sărbătorile anului,Diecezana Arad, 1943, p. XI).Numărul predicilor publicate învolumul anterior amintit, se ridică la85. Din sumara analiză a acestora,desprindem temeinica pregătire aautorului, nu doar teologică ci șilaică. Bogatul său orizont teologicși cultural este pus în valoare prinfolosirea în predici, a textelor dinSfânta Scriptură, din Sfânta Tradițieși din Sfinții Părinți, a sentințelor șiexpresiilor din literatură și filozofie,a exemplelor din istoria și civilizațiaomenirii. Remarcăm, de aseme-nea, organizarea logică și accesi-bilă a întregului discurs, precum șiaplicarea imediată a învățăturilordesprinse. Predicile sale au avutmeritul și curajul să fie extrem deoriginale, să depășească cadrulșablonar al vremii, să trezească in-teresul ascultătorului și să stim-uleze slujitorii care urcau la amvon.Pe lângă aceste predici va pub-lica alte 20 de predici și meditații înpaginile oficiosului arădean. Men -ționăm și două articole publicate înrevista Catehetul, publicație adre -sată în special celor care predaureligia în școlile arădene. Activi-tatea sa în eparhia Aradului seîncheie în anul 1952, când se vatransfera la parohia Timișoara IV. Șiaici, neobositul ostenitor în viaDomnului, se va remarca printr-oactivitate publicistică deosebită. Înpaginile revistei Mitropolia Banatu-lui, regăsim 17 predici aparținând

preotului-cărturar Petru Bogdan,din care 3, postum. La acestea seadaugă două studii extrem de doc-umentate și două recenzii. Se re-marcă și ca literat: scrie poezii pecare le publică în revistele literarelocale. Că el se bucura de aprecieriși din partea oamenilor de literatură,deducem din rândurile publicate decătre poetul și istoricul literarbănățean, Nicolae Țirioi, în paginilerevistei literare Orizont, cu ocaziamorții sale: „S-a stins din viață la 6iulie 1971, poetul Petru Bogdan care[…] publica […] versuri interesanteși recenzii ocazionale de vădită vo-cație lirică” (MB nr. 1-3/1972, p. 130-131). Pentru neobosita activitatedepusă a fost răsplătit cu distincțiibisericești, încredințându-i-se pentruo vreme și funcția de protopop.Alergarea pământească avrednicului slujitor Petru Bogdan, iasfârșit în ziua de 6 iulie 1971. La în-mormântarea, care a avut loc înziua de 8 iulie, au participat nu-meroși preoți, credincioși și con-săteni. I-au adus un ultim omagiurelevându-i meritele, Înaltpreasfinți-tul Mitropolit dr. Nicolae Corneanu,iar din partea protopopiatului,Preaonoratul părinte Ioan Blaj (MBnr. 10-12/1971, p. 639).Evocarea vieții și activității preo-tului și cărturarului Petru Bogdan,pune în fața ochilor noștri un ex-emplu viu de slujire și jertfelnicie,de actualizare și permanentizare aistoriei și tradiției locale, aceasta,mai ales, în contextul anului oma-gial din Patriarhia Română, dedicatmarilor păstori de suflete din eparhiiși a împlinirii a 150 de ani de latârnosirea Vechii Catedrale aAradului. Prof. dr. Marcel Tang

Preotul și cărturarul Petru Bogdan
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Iisus Hristos e catehetulSuprem iar pedagogia Sa nu esteușor de abordat și cuprins demintea omului și noi recunoaştemimposibilitatea unei abordări core-spunzătoare înălţimii Sale catehet-ice, chiar dacă evangheliile ne dauo mulţime de indicii deosebit degrăitoare în acest sens. “Voi Mă nu-miţi pe Mine Învăţătorul şi Domnulşi bine ziceţi, că sunt” (Mt. 23, 8-10). “Spre deosebire de păgânism,creştinismul este o religie-învăţă-tură şi trebuia, în consecinţă, săaibă neapărat un învăţător religios.Politeismul grec şi romanreprezenta o religie fără dogme, ne-propunând adevăruri de credinţă,fiind, de fapt, un cult a cărui justifi-care se pierdea, teoretic, în leg-endă, mit şi superstiţie. În contrast,creştinismul nu s-a mărginit la di-mensiunea cultică, liturgică, cutoate că fost şi ea prezentă dintruînceput, ci şi-a conturat o doctrină, oteologie, pe baza învăţăturilor doc-trinare propovăduite de Cel maimare Învăţător. Fericiţi vor fi fost as-cultătorii Săi contemporani! Uimiţiadversarii Lui! Chiar şi cei mai în-verşunaţi dintre aceştia au re-cunoscut cu sinceritate: Niciodatăn-a vorbit vreun om ca Omulacesta! (In. 7, 46).”1
El este Pedagogul prin exce-lenţă, paradigmă a tuturor pedagogi-ilor autentice. Părintele biseri cescClement Alexandrinul a fost pe bunădreptate inspirat atunci când Lui,Pedagogului desăvârşit, I-a consa-crat una dintre cele mai însemnatescrieri patristice, Pedagogul, în carespune la un moment dat: “Peda-gogul nostru este Sfântul DumnezeuIisus, Cuvântul, Care conduce în-treaga omenire. Însuşi iubitorul deoameni Dumnezeu ne este Peda-gog”.2 “În toate ne ajută Domnul şi întoate ne este de folos; şi ca om, şi caDumnezeu; ca Dumnezeu ne iartăpăcatele, iar ca om ne învaţă să nu

mai păcătuim. E de la sine înţeles caomul să fie iubit de Dumnezeu, pen-tru că este făptura Lui. Pe toate cele-lalte le-a făcut prin poruncă, dar peom l-a făcut cu mâinile Lui şi i-a insu-flat ceva propriu“3
În scrierea Pedagogul se vor-bește despre nutriment (arată aici cănu mâncăm ca să trăim, ci trăim ca sămâncăm și mai mult, trăim ca să nemântuim, iar un stomac plin e pricinu-itor de boală și osândă decât de viațăveșnică), băutură, servicii costisitoareîn casă, cuvântări nemorale, cuviințala masă și în societate, întrebuințareasalbelor și coroanelor, despre somn,naștere de fii, meseria cizmarilor,pietrele prețioase și înfrumusețarea culucruri de aur.Sf. Clement condamnă dorințaomului de a-și satisface prin oricemetode plăcerile trupești. Așa deexemplu evoluția artei culinareeste o consecință a acestui lucru.Corpul omului este așa făcut încâtfelurimea bucatelor nu-l poate ținesănătos și nici cucernic. Cei maitari și sănătoși sunt oamenii caremănâncă mâncări simple. Filosofiinu-și întunecă mintea cumâncăruri și n-o înșeală cu plăceride ale gurii. Ospățul dragostei esteo mâncare cerească. Fericit cel ceva prânzi întru împărăția lui Dum-nezeu. Cea mai rea cădere dintoate este dacă iubirea, acest copilal cerului, va fi aruncat din ceruri pepământ între farfuriile cu mâncare.Sf. Clement face deosebire întreospățul dragostei și mâncareapământească, împărăția lui Dum-nezeu nu stă în mâncare ci îndreptate, pace și bucurie în SfântulDuh. El este conform învățăturiiEvangheliei și nu este împotrivamâncării dar e nevoie să între-buințăm cele de folos și cu mă-sură, fără a ne face sclavi patimilor.Cel stăpânit de stomacul său estemai mult asemeni animalului decâtomului.

Este dezbătut și  modul cum tre-buie să stea la masă și să mănâncecreștinul. Și în acest caz  învățăturalui este conformă cu cea  a apos-tolului Pavel care recomandă bunaordine.4Sf. Clement se ocupă în modspecial de modul în care trebuie săse comporte femeia în societate. 1.CosmeticeleFemeile pentru păstrarea unuiten frumos se smoleau cu tot felulde unsori și necinstesc astfel chipulprimit la facere, schimbându-se cutotul culoarea pielii, dar adeseaaceste tratamente  aduceau boli șiînfățișări palide. La fel făceau cugenele și sprâncenele pe care lecolorau în negru. Părul se ondula,se vopsea și se punea chiar părfals. Pieptănatul numai era sufi-cient. Părul cel mai la modă erablond și așa se vopseau femeile.Se vopseau și cele tinere dar și celebătrâne pentru a-și ascundebătrânețea lor. Adesea aceste pro-cedee duceau la chelire. Își puneauși păr fals iar Sf. Clement con-damnă vehement acest lucru

spunând că preotul va binecuvântaun păr străin, deci o altă persoană.La modă erau și parfumurilecare se foloseau pentru înmires-marea oricărui lucru din casă. Sf.Clement arată că parfumul nu e răuîn sine dacă n-ar fi o pricină acăderii în păcat. Femeia să miroaseuleilul lui Hristos, să se desfete cumirul cel sfânt, cu Duhul. 2. GiuvaerurileUrechile femeilor, recomandăSf. Clement să nu fie străpunse îm-potriva firii de cercei și alte obiecte.Dar de la urechi își străpung șinările. Ca un cercel în râtul scroafei,așa este frumusețea pentru o fe-meie fără minte.Pe mâna femeii un singur ineltrebuie purtat, pe degetul arătător,acela care simbolizează paza dem-nității căminului prin îngrijirea debunul mers al casei. Inelul se lăsamoștenire pentru fata casei. El nutrebuie încrustat cu chipuri de idoli,patimi, și nici chiar cu chipul per-soanei iubite pentru că, pătimașulîși amintește pururea astfel de pa-tima sa și nu o lasă. 

3. Îmbrăcămintea Sf. Clement spune că îmbrăcă -mintea are rolul de a acoperi trupul șia-l feri de răceli și de soare. Și astfel ohaină cât de ieftină tot același scop îlare ca și o haină scumpă și înfru-musețată, deci omul nu e îndreptățitsă poarte haine scumpe. De multe oriîmbrăcămintea femeilor e foartesumară și nu acoperă goliciunea.5“Mult mai înțelegător decît alțiconfrați de-ai săi, el și-a dat seamacă în ultimă analiză, pentru ofilosofie completă, frumusețea de-parte de a fi un avantaj superficial,un pericol, un inconvenient, estedimpotrivă un dar al lui Dumnezeu,ca și virtutea. Ea valorează chiar cași virtutea. Femeia frumoasă ex-primă până la un punct scopurile ur-mărite de Dumnezeu… Ea simteacest lucru și de aci mîndria ei. Easimte instinctiv comoara ce-opoartă în trupul ei; ea își dă seamacă și fără inteligență, talent ori alteînsușiri asemănătoare, este pusăprintre cele dintâi creaturi ale luiDumnezeu. Și pentru ce i s-ar in-terzice atunci să-și pună în valoaredarul care i s-a făcut, de a-și așezadiamantul ce i s-a hărăzit?”6
Florin Gaşparstudent teolog

1 Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, In-troducere în Catehetica ortodoxă,București 2004, p. 10;
2 PSB, vol. IV, traducere de pr.D. Fecioru, EIBMBOR, București1982, p. 198;
3 PSB, vol. IV, traducere de pr.D. Fecioru, EIBMBOR, București1982, p. 170;
4 Prof. D.Boroianu, Clement alAlexandriei, în BOR, 30, București1906-1907, p. 897- 899;
5 Mitropolit Nicolae Corneanu,Patristica mirabilia, Ed Mitropoliei Ba-natului, Timișoara 1987, p 259-255
6 Mitropolit Nicolae Corneanu,Patristica mirabilia, Ed MitropolieiBanatului, Timișoara 1987, p 266

Pedagogul Sfântului Clement Alexandrinul.Sfaturi pentru contemporaneitate

„Veniţi acum să dănţuim înduhovniceşti cântări, o, iubitorilor depraznic! Şi cu credinţă să prăznuim,cinstind pomenirea înfricoşatei şipreaslăvitei minuni a Maicii lui Hris-tos Dumnezeu, care, cu negrăitchip, şi-a închipuit dumnezeieştilefeţe pe sfânta sa Icoană, de la careprimim tot felul de tămăduiri“ (stihirădin cadrul Laudelor de la Utrenie).În data de 12 iulie se facepomenirea Sfintei Icoane Pro-dromiţa, făcătoare de minuni, carese află la Muntele Athos, în patri-moniul Schitului Prodromu.Numeroase icoane, copii dupăaceasta, se găsesc în multe lo-caşuri de cult din ţară. În Transilva-nia, mănăstirea închinată MaiciiDomnului de la Măgura-Jina,judeţul Sibiu, îşi sărbătoreşte pe 12iulie cel de-al doilea hram, al icoaneinefăcute de mână „Prodromiţa“.Chipul Maicii Domnului şi cel alPruncului Iisus au nuanţa grâului,asemănându-se foarte mult cu de-scrierea rămasă de la Sfinţii Epi-fanie şi Nichifor, care au lăsatposterităţii un portret al Fecioarei.Conform celor spuse de CleopaParaschiv („Icoana nefăcută demână omenească Prodromiţa“, Ed-itura Panaghia), există mărturii careatestă că Sfintele Feţe se schimbămiraculos, uneori întunecându-se,alteori luminându-se. Se mai afirmăcă icoana a fost analizată ştiinţific

prin cercetare la microscop, fără săfie găsite urme de pensulă.Un document din arhiva Schitu-lui Prodromu, datat la 29 iunie1863, arată: „Eu, Iordache Nicolau,

zugrav din târgul Iaşi, am zugrăvitaceasta sfântă icoană a MaiceiDomnului cu însăşi mâna mea, lacare a venit o minune: după ce amisprăvit veşmintele, după meşte -

şugul zugrăvirii mele, m-am apucatsă lucrez feţele Maicei Domnului şia lui Iisus Hristos. Privind eu lachipuri, cu totul a ieşit din potriva,pentru care foarte mult m-am mâh-nit, socotind că mi-am uitat meşte -şugul. A doua zi, după ce m-amsculat, am făcut trei metanii înain-tea Maicei Domnului, rugându-măsă-mi lumineze mintea, să pot is-prăvi sfânta ei icoană. Când m-amdus să mă apuc de lucru, am aflatchipurile drese desăvârşit, precumse vede. Văzând această minune,n-am mai adaos a-mi pune conde -iul, fără numai am dat lustrul cuviin-cios, deşi o greşală a fost aceastaca am dat lustru la o asemenea mi-nune“.
Imnografie şi muzicalitate

Au fost compuse mai multe slu-jbe închinate acestei icoane. Ceamai recentă înregistrare este cea a„Paraclisului icoanei“, realizată deGrupul psaltic „Nectarie Protop-saltul“ din Bucureşti. Una dintre eleeste paraclisul alcătuit în greceştede dr. Haralambos Busias şi tradusde diaconul Constantin-CornelComan, păstrând metrica originalu-lui. În anul 2007 a apărut la EdituraEvanghelismos cartea de slujbă„Acatistul, Paraclisul şi slujbaIcoanei Făcătoare de Minuni a

Maicii Domnului“ al cărei autor estearhimandritul Ian Pârvulescu, stare -ţul Mănăstirii Lainici, judeţul Gorj.Troparul, alcătuit în glasul 1, ex-primă purtarea de grijă a MaiciiDomnului către oameni, dăruindcelor ce se închină ei tămăduiri su-fletelor şi trupurilor: „Născătoare deDumnezeu pururea Fecioară, sfin-tei şi dumnezeieştii icoanei tale cudragoste şi cu credinţă închinându-ne, o sărutăm mulţumind; căci prinea celor credincioşi dăruieşti cuadevărat tămăduiri sufletelor şitrupurilor. Pentru aceasta grăimcătre tine: slavă fecioriei tale, slavămilostivirii tale, slavă purtării tale degrijă, ceea ce eşti una binecuvân-tată!“De o frumoasă muzicalitate estecondacul, alcătuit în glasul 8, alacestei sărbători: „Chipului tău,Preacurată Născătoare de Dum-nezeu Fecioară, ne închinăm cre -dincioşii, cinstindu-l după vrednicie;căci ne păzeşti şi ne izbăveşti dinispite şi din toate relele întâmplări.Pentru aceasta mulţumind grăim ţie:Bucură-te, Fecioară, nădejdea şislava creştinilor!“.Icoanele sunt instrumentul celmai de preţ al evlaviei credincioşilor,care ajută la o cunoaştere maidesăvârşită a lui Dumnezeu, aMaicii Domnului şi a sfinţilor. Drd. Adrian Dobreanu

Cinstirea Sfintei Icoane „Prodromiţa“ de la Muntele Athos



Urmare din pagina 1Cuvintele ultime ale luiHrisostom înaintea proprieimorţii, „Slavă lui Dumnezeupentru toate”, au arătat triumfulperseverenţei şi al răbdării luipersonale. „El a murit – spunePaladie – ca un atlet victorios”.„Dumnezeu să fie binecu-vântat! Iată ce v-am spus la ple-care, iată ce vă spun laîntoarcere”. Acest sfat, dat la An-tiohia în 391, a fost adesearepetat creştinilor din Constan-tinopol5 şi, chiar şi alungat dindemnitatea sa, Sf. Ioan vareveni asupra acestei idei înscrisorile sale6. Iată un extrasdin această omilie rostită la în-toarcerea din primul său exil:„Ce să spun? Ce cuvinte să ros-tesc? Dumnezeu să fie binecu-vântat! Iată ce v-am spus laplecare, iată ce vă spun la în-toarcere şi nu am încetat săspun acelaşi lucru în timpul de-părtării mele. Vă amintiţi? V-amcitat exemplul lui Iov şi vi-l voirepeta: «Fie numele Domnuluibinecuvântat!» (Iov 1, 21).Acesta este testamentul pe carevi l-am lăsat, iar azi reînnoiescaceste rugăciuni de mulţumire:fie ca numele Domnului să fie

binecuvântat întotdeauna! Eve -nimentele s-au schimbat, darrugăciunea de mulţumire ră -mâne aceeaşi. Când eram înexil, eu aduceam mulţumire şiodată întors continui să aducmulţumire... Binecuvântat să fieDumnezeu care a permis să fiualungat şi El să fie încă binecu-vântat pentru că m-a adusînapoi în mijlocul vostru. Binecu-vântat să fie Dumnezeu care apermis ca furtuna să se de-zlănţuie şi să fie încă binecu-vântat pentru că a readuscalmul. Dacă vorbesc altfel estepentru a vă învăţa să-i aduceţimulţumire Domnului”7.Opoziţia dintre slava umanăşi cea care vine de la Dum-nezeu, precum şi relaţia dintreslava autentică şi familiaritateadumnezeiască care se traduceprin îndreptarea spre cer şirugăciunea de mulţumire de peacest pământ, arată foarte binecă Hrisostom vede în slavadeşartă nu numai un obstacol înviaţa morală adevărată, ci şi oatitudine care minează vocaţiareligioasă a omului. În aceastăprivinţă, foarte semnificativă nise pare insistenţa egală pe careo foloseşte pentru a denunţa

slava umană şipentru a reamintisarcina rugăciuniide mulţumire.Ideea centralăa Sfântului IoanGură de Aur, slavadeşartă, ar puteaîncă să fie califica -tă ca idee de răs -pântie. În nume - roase ocazii, maimulte teme ale op-erei au apărut înrelaţie cu slava ome-nească; am con-statat acest lucrumai ales în cazuliubirii frăţeşti şi apolemicii împotri -va necreştinilor.Altele au fost no-tate mai pe scurt,ca de exemplu fa-miliaritatea dum-nezeiască, detaşa-rea de bunurile lumeşti şi în-dreptarea spre lumea de din-colo, fără a o uita pe cea a slaveiadevărate, căreia îi suntem des-tinaţi după moarte, dar care depe acest pământ îi ilumineazăpe copiii „filantropului” Dum-nezeu. Desăvârşirea omului în

univers este „slava lui Dum-nezeu”, vederea prezenţei luiDumnezeu în toate. Bisericaortodoxă este „cerul pe pământ”care doxologizează:Slavă lui Dumnezeu,Celui ce S-a arătatŞi pe pământ a fost văzutŞi lumea a luminat!8

1 Opt cateheze baptismale,6, 11, SC 50, p.221.
2 Palladius este cel care ra-portează acestă sintagmă: Dia-loguri, 11, PG 47, 38 d.
3 A. M. Malingrey, Scrisoricătre Olimpiada, SC 13, p. 82.Când face elogiul vieţii monas-tice, Hrisostom nu uită să sub-linieze că călugării trăiesc înrugăciune de mulţumire: LaMatei, Omilia 55, PG 58, 539-550.
4 La Ioan, Omilia 38, 1, PG59, 212 c. Putem să aducem înaceastă discuţie un cuvânt al luiGrigore Teologul pe care l-ascris unuia dintre prietenii săi:„Cum nu pot să nu sufăr, iată celpuţin ceea ce câştig din sufer-inţă: mă supun şi aduc mulţu-mire lui Dumnezeu atât în dureri,cât şi în bucurii”: Scrisoarea 36,A. Philagrios.
5 La Evrei, Omilia 33, 4, PG63, 230 ab.
6 Scrisoarea 60, PG 52, 642a; Scrisoarea 120, PG 52, 675 a.
7 Scrisoare din Exil, 1, PG 52,439 b,c.
8 Mineiul pe ianuarie, ziua 6,„Slavă… şi acum” la Laude,Utrenia Praznicului BotezuluiDomnului.  
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Hramul Schitului Tămand, din Protopopiatul Ineu

În fiecare an, la data de 2 iulie,când Biserica prăznuieşte Aşeza -rea veşmântului Născătoarei deDumnezeu în Vlaherne şi pe Sfân-tul Voievod Ştefan cel Mare,aşezământul monahal din Tă-mand, protopopiatul Ineu îşi săr-bătoreşte hramul. Cu acest prilej,continuând o tradiţie deja îndăti-nată, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a fostprezent în mijlocul obştii mona-hale, a preoţilor şi credincioşilor dinpărţile Ineului. Chiriarhul arădeana oficiat Sfânta Liturghie arhie -rească, înconjurat de un alessobor de  preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură adre -sat pelerinilor prezenţi, Chiriarhul avorbit despre locul îmbrăcăminteiîn societate şi aparte în Biserică,exemplificată cu veşmântul MaiciiDomnului şi totodată a altor odoaresfinte păstrate de-a lungul timpuluicu evocarea personalităţilor alesecărora au aparţinut. Împreună cusfintele moaşte alcătuiesc o zestrespirituală bogată pentru întregigeneraţii creştine. Prăznuirea şi aSfântului voievod Ştefan cel Mare,se poate înţelege ca o răsplătire decătre Maica Domnului a evlavieiacestuia faţă de ea, prin înălţareade biserici închinate ei în ţară şi înlumea ortodoxă. Toate acesteareprezintă o revărsare de daruripeste credincioşi, spre rodire mân-tuitoare, a subliniat ÎnaltpreasfinţiaSa.În cadrul Sfintei Liturghii Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a hiro-tonit întru diacon pe domnulOvidiu-Florin Toderici, profesor laSeminarul Teologic Ortodox dinArad.La sfârşitul slujbei, părinteleAdrian Zaha, protopopul Ineului, afost hirotesit iconom stavrofor.

Monahia Serafima, stareţaschitului, a oferit tuturor celorprezenţi o agapă creştinească încinstea hramului.Aşezământul monahal socialdin Tămand îşi sărbătoreşte anulacesta hramul pentru a şaseaoară.În după-amiaza zilei, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a viz-itat bisericuţa cu hramul ,,SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena”, dinincinta Spitalului de psihiatrie de laMocrea, binecuvântând pe cei in-ternaţi aici.
Binecuvântarearhierească pentrucredincioşii din Parohia Cicir

Duminica a V-a după Rusalii (avindecării celor doi demonizaţi dinţinutul Gadarei) a constituit o zi dealeasă sărbătoare pentru credin-cioşii Parohiei Cicir, din cadrul Pro-topopiatului Arad.Sărbătoarea de aleasă trăirespirituală a fost încununată devenirea în această parohie a Înalt-preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopal Aradului, pentru a binecuvântaşi sfinţi lucrările de înfrumuseţareexterioară şi interioară a bisericiiparohiale cu hramul „Sfântul MareMucenic Gheorghe”, precum şinoua capelă din cimitirul parohial.În dimineaţa zilei, ÎntâistătătorulEparhiei Aradului a fost întâmpinatde un sobor de preoţi şi diaconi, înfrunte cu părintele paroh TeodorMureşan, numeroşi copii purtândcostume naţionale oferindu-i Înalt-preasfinţiei Sale frumoase buchetede flori, exprimând astfel odragoste fiască şi o deosebităpreţuire.După cuvântul de bun venitadresat de către părintele paroh,Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit pen-tru invitaţie, precum şi pentru prim-irea călduroasă.În cadrul Sfintei Liturghiiarhiereşti, la momentul respectiv,

Înaltpresfinţitul Timotei a ţinut cu-vântul de învăţătură având catemă „Demnitatea umană şi duhulrăului” după pericopa apostolicăde la Romani 10, 1-10, precum şipericopa evanghelică de la Matei8, 28-34; 9, 1. Mândria genera-toare de invidie în comparaţie cucreaţia întreagă a cărei coroanăeste omul, a făcut ca aceasta săfie dintru început ţinta duşmănieide către diavol sub diferite forme,Dumnezeu făcând toate lucrurilebune, prin opera mântuirii însă l-arestaurat pe om în demnitateacare tinde spre desăvârşire. Caexemplu cinstirii demnităţiiomeneşti care înfrânge răul sprecâştigarea bunătăţilor spiritualenesfârşite este şi înzestrarea cimi-tirului parohial cu o capelă pentruslujbele funebre, a subliniat Înalt-preasfinţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii, preo-tul paroh a mulţumit Înaltpreasfinţi-tului Părinte Arhiepiscop Timoteipentru grija părintească pe care oare şi faţă de această parohie.
Binecuvântare de lucrări în Parohia Mândruloc

În Duminica a 6-a după RusaliiÎnaltpreasfințitul Arhiepiscop Timo-tei al Aradului a poposit în ParohiaOrtodoxă Mândruloc, Pro-topopiatul Arad, la invitația preotu-lui paroh Ardelean Flavius și acredincioșilor parohiei, pentru abinecuvânta și sfinți lucrările derestaurare a iconostasului și a pic-turii din interiorul bisericii parohiale.La sosirea în parohie, Înaltpreas-finția Sa a fost întâmpinat de tineriîmbrăcați în straie populare, de unsobor de preoți și diaconi și de omare mulțime de credincioși. Dupărostirea de către preotul paroh aunui cuvânt de bun-venit, Înalt-preasfinția Sa a oficiat slujba debinecuvântare a lucrărilor amintite,înconjurându-se biserica, ungân-du-se cu Sfântul Mir și stropin-

du- se cu apă sfințită iconostasul șipictura murală din sfântul locaș.A urmat apoi săvârșirea SfinteiLiturghii. În cuvântul de învăță-tură cu titlul ,,Frumusețe șiduhovnicie” (pe baza citirilorscripturistice ale zilei: Rom. 12;Mt. 9), privind însemnătatea lu-crării spirituale înțelesul cuvin-telor amintite prin prisma anuluiomagial dedicat misiunii parohieiși mănăstirii astăzi și comemora-tiv, al marilor duhovnici, Chiri-arhul a tâlcuit numele localității însensul pozitiv al unei mândrii în-dreptățite prin munca credin-cioșilor la sporirea înzestrării ceo are potrivit proverbului că,,omul sfințește locul”. Eveni-mentul local al binecuvântării aceea ce s-a făcut, adică restau-rarea picturii în principal, reflectăși evlavia enoriașilor ca și a tu-turor celor care au contribuit la olăudabilă realizare. Curățenia su-fletească este calea spre comuni-unea cu Dumnezeu prin TainaSpovedaniei și a Sfintei Îm-părtășanii. Frumusețea picturii aprilejuit punerea în lumină aicoanei ortodoxe cu referire lastrădania omului creat dupăchipul lui Dumnezeu spreasemănarea cu El. Ca îndemn,fiind însăși ziua de azi în calendarca cinstire a Sfintei Icoane ,,Pro-dromița” de la Muntele Atos și aSfintei Veronica cu mahrama carea șters chipul Mântuitorului pedrumul crucii. Totodată, Înalt-preasfinția Sa a subliniat învăță-tura care o oferă cartea preotuluiparoh, recent apărută și legată detitlul predicii. La sfârșitul sfintei slu-jbe, preotul paroh a fost distins curangul de iconom, ca aprecierepentru strădaniile depuse.Slujba s-a încheiat cu oagapă frățească în curtea Bis-ericii parohiale, oferită de cătremembrii consiliului și comitetuluiparohial, prezenți la evenimentulparohiei.

Vizită arhierească şidistincţii la biserica dincartierul Silvaş-Cadaş aParohiei Arad-Şega I
În duminica a 7-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului,  asăvârşit Sfânta Liturghie în parohiaArad – Şega I, la biserica „SfântulProroc Ilie” din Silvaş-Cadaş săr-bătorind, cu o zi înainte, hramulacestei biserici. La Sfânta Liturghieau participat P. C. părinte AurelBonchiş, preotul paroh al acesteiparohii, P. C. părinte profesor Con-stantin Rus, P. C. părinte SilviuFaur şi părintele diacon CălinTeuca.În cuvântul de învăţătură cu ti-tlul ,,Vedere şi vorbire spirituală” (înbaza citirilor scripturistice ale du-minicii: Rom. 15; Tit 3; Matei 9;Ioan 17), Chiriarhul a arătat cumcredinţa în putinţa vindecării decătre Mântuitorul a celor doi orbi,împotriva necredinţei unora, pre-cum şi mărturia dată ca recunoşt-inţă despre dumnezeirea Vinde -cătorului lor, dovedeşte şi aceeacă ei au avut o vedere lăuntricămai mare decât cei din jurul lor,stăruind în rugămintea de îm-plinire a cererii de dobândire avederii. La fel şi cei ce au mijlocitla Mântuitorul tămăduirea mutuluiîndrăcit. Vederea confirmată devestirea minunii ce se îmbie spredovedirea puterii lui Dumnezeueste pilduitoare pentru toţi creş-tinii, potrivit şi cuvântului paulin dela I Cor. 2, 9: ,,Cele ce ochiul n-avăzut şi urechea n-a auzit, şi lainima omului nu s-au suit , peacelea le-a gătit Dumnezeu celorce-L iubesc pe El”. Călăuzădreaptă în această privinţă estecea a Sfinţilor Părinţi de la Sin-odul IV Ecumenic, prăznuiţi azi,despre Iisus Hristos Domnul,Dumnezeu adevărat şi Om ade-vărat. Continuare în pagina 5
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„Dumnezeu să fie binecuvântat!” – un mod de viață la Sf. Ioan Gură de Aur 
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Urmare din pagina 4Totodată, în ajunul prăznuirii,ocrotitorul bisericii parohiale estepildă de stăruinţă în mărturia de-spre adevăratul şi singurul Dum-nezeu în faţa rătăcirii unora încultul idolilor, a subliniat Înaltpreas-finţia Sa.La Sfânta Liturghie a fostprezent şi domnul prof.univ.dr.Aurel Ardelean, preşedinte al Uni-versităţii „Vasile Goldiş” din Arad,care a dăruit părintelui paroh oicoană pentru noua biserică, în cu-vântul domniei sale arătând legă-tura dintre Biserică şi Şcoală,în trucât unul dintre campusurileuniversităţii, în incinta căruia segăseşte şi o bisericuţă studen -ţească, se află pe teritoriul paro-hiei.La sfârşitul Sfintei Liturghii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei aacordat părintelui paroh AurelBonchiş distincţia de iconomstavrofor şi părintelui Silviu-NicolaeFaur, secretar eparhial, cea deiconom, în semn de  recunoaşterea activităţilor pe care le-au des-făşurat fiecare în parte până acum,dar şi pentru o mai mare orientarespre activităţi mai intense.Răspunsurile liturgice au fostdate de corul parohiei condus dedomnul dirijor Gheorghe Flueraş.După Sfânta Liturghie Înalt-preasfinţia Sa a săvârşit un paras-tas pentru cel care şi-a pus inima,timpul şi ultimii ani din viaţă în slu-jba ridicării noii biserici din cartier,epitropul şi ctitorul bisericii – Stu-par Dimitrie – la 40 de zile de la tre-cerea sa la cele veşnice.
Sfântul Proroc IlieTesviteanul prăznuit laMănăstirea Feredeu 

Mănăstirea Feredeu din pro-topopiatul Lipova, purtând hramulSfântului slăvitului Proroc IlieTesviteanul, s-a bucurat, ca-nfiecare an, de vizita Întâistătătoru-lui Arhiepiscopiei Aradului, Înalt-preasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei. Înconjurat de un alessobor de ieromonahi, preoţi şi dia-coni, Chiriarhul a oficiat SfântaLiturghie în prezenţa unui numărmare de pelerini. Din sobor aufăcut parte şi protos. Teodor Vid,consilier administrativ-bisericesc şiexarh; preot ic.stavr. Octavian Blaj,consilier economic; preot ic.stavr.Ioan Jidoi, protopop al Lipovei;preot ic.stavr.  Adrian Zaha, pro-topop al Ineului.La momentul cuvenit, în cu-vântul de învăţătură, Chiriarhul, pebaza citirilor scripturistice ale săr-bătorii (Iacob 5; Luca 4) şi aparemiilor  (din Cartea a treia aRegilor), referindu-se la viaţa sfân-tului Ilie, în condiţiile veacului re-spectiv (al VIII-lea î.Hr.), a subliniatprincipalele aspecte ale misiuniiprofetice, stăruind asupra con-solidării credinţei în adevăratulDumnezeu cum oglindeşte chiarnumele sfântului, apoi răbdarea şibărbăţia în neajunsurile induratepentru râvna sa; de asemenea,răsplătirea lucrării prin înălţatreaminunată la cer spre călăuzireaucenicilor săi, între care proroculElisei, pe calea desăvârşirii pânăla sfârşitul veacurilor. Drept aceeaşi poporul dreptcredincios îl cin-steşte prin păstrarea credinţei şitradiţiei moştenite din strămoşi,prin însuşirea numelui său de cătrecredincioşi ca şi de către sfintelelocaşuri şi cultivarea unui ecu-menism sănătos pentru unitateacreştină şi înţelegere între toţi oa-menii, a subliniat ÎnaltpreasfinţiaSa.

Astfel, multe biserici şi mănă-stiri sunt închinate Sfântului ProrocIlie, între care în eparhia Aradului,Mănăstirea Feredeu, în Arhiepis-copia Timişoarei, MănăstireaIzvorul Miron- Româneşti şi Mănă-stirea de la Dobreşti, ctitorie aPreafericitului Părinte PatriarhDaniel şi Izvorul de la Vasiova, înepiscopia Caransebeşului”, a  am-intit  Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei. Numeroşi credincioşi şi copilaşis-au împărtăşit cu Trupul şi Sân-gele lui Hristos.În încheierea praznicului, Înalt-preacuviosul Arhimandrit IlarionTăucean, stareţul sfintei mănăstiri,a mulţumit ierarhului pentru partic-ipare şi pentru întreaga purtare degrijă arătată cu consecvenţăsoborului şi nevoilor mănăstirii, deasemenea, clericilor prezenţi şipelerinilor care cercetează acestbinecuvântat aşezământ monahal.
Slujire arhierească înParohia Fiscut
În Duminica a 8-a după Rusalii(a  Înmulţirii pâinilor), Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a poposit în mijloculcredincioşilor din Parohia Fiscut,Protopopiatul Arad, la  invitaţiapreotului paroh Braiţ Dan-Marius şia credincioşilor parohiei pentru abinecuvânta şi sfinţi lucrările exte-rioare ale bisericii parohiale cu hra-mul Sfântul Mare MucenicGheorghe. Aici, Chiriarhul a fost în-tâmpinat în faţa bisericii  de pr.Braiţ Augustin-Dănuţ (tatăl părin-telui paroh) care a rostit şi cuvântulde bun-venit, de preotul paroh şipreotul Goronea Valentin,  de nu-meroşi credincioşi din parohie şidin parohia Mocrea, satul natal alpreotului paroh. Conform tradiţieipopulare, copiii şi tinerii satului, îm-brăcaţi în frumoasele straie popu-lare, specifice zonei, l-au întâm pinatpe Înaltpreasfinţia Sa cu pâine şisare şi  i-au oferit flori.Înaltpreasfinția Sa a oficiat slu-jba de binecuvântare a lucrăriloramintite, înconjurându-se bisericași stropindu- se cu apă sfințităsfântul locaș. A urmat apoisăvârșirea Sfintei LiturghiiArhiereşti în biserica parohială.Cuvântul de învăţătură a fostpus sub titlul ,,Puterea comuniunii”(pe baza citirilor scripturistice aleduminicii, I Cor, 1;Matei 14),aceasta în Biserică prin harul luiDumnezeu şi mulţimea darurilorrevărsate peste toţi fiii ei. Duminicaa 8-a după Rusalii, a înmulţiriipâinilor, aminteşte şi de ziua a 8-aa săptămânii liturgice, adică ziuaneînserată a împărăţiei lui Dum-nezeu, în care credincioşii se îm-părtăşesc mai adevărat cu HristosDomnul, a subliniat ÎnaltpreasfinţiaSa. În mod lămuritor Sfântul Apos-tol Pavel îndeamnă pe toţi credin-cioşii la întărirea comuniunii întreei, pentru câştigarea celei deplinetemeluită pe cuvântul adevărului şisfintele Taine ale Bisericii, a maiadăugat Chiriarhul arădean.În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a hi-rotesit întru iconom pe preotulparoh Braiţ Dan-Marius, caapreciere şi meritată răsplată pen-tru  activitatea pastoral-misionarăpe care o desfăşoară în aceastăparohie.La finalul Sfintei Liturghii, preo-tul paroh a mulţumit chiriarhuluipentru purtarea de grijă şidragostea părintească pe careÎnaltpreasfinţia Sa a arătat-o faţăde credincioşii acestei parohii pre-cum şi pentru distincţia acordată

care oglindeşte dragostea şi jert-felnicia bunilor credincioşi ai paro-hiei faţă de Sfânta Biserică.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALE

Pelerinajul vederiiduhovnicești
Prima zi a lunii iulie a fost demare folos duhovnicesc pentrumembrii Asociației Nevăzătorilordin Arad prin pelerinajul făcut laMănăstirea Prislop. Aproximativ100 de pelerini nevăzători, prinpurtarea de grijă a Sectorului So-cial Filantropic al ArhiepiscopieiAradului, au beneficiat de aceastăactivitate deosebită. Pelerinii auprimit asistență religioasă prin pr.cons. Gabriel Mariș și pr. DanMagda care au însoțit grupurileparticipante.În căutarea Luminii lui Hristos,cu credință puternică în Dum-nezeu și multă nădejde în ajutorulSău, pelerinii au privit cu ochiduhovnicești și cu dragoste spreMănăstirea Prislop, după cumspunea un mare ierarh „și cei cevăd și cei ce nu văd să poatăvedea cele ce nu se văd, cele ce,nici cei ce văd nu le văd”.Aici s-au închinat cu toții însfânta biserică, apoi au urcat spremormântul Părintelui ArsenieBoca. O parte dintre însoțitori auavut bucuria de a se închina șiicoanei din peștera Sfântului IoanSihastrul. La întoarcere, nevăză-torii s-au spălat pe față cu apă dinizvorul tămăduitor, fapt care a im-presionat pe toți cei prezențiaducându-le aminte de minuneasăvârșită de Mântuitorul prin vin-decarea orbului de la Izvorul Siloa-mului.Cu binecuvântarea Înaltprea -cuviosului Părintelui Exarh Arhim.Visarion Neag și sprijinului maicilorde la mănăstire, pelerinilor nevă -zători le-a fost facilitat accesul spremormântul Părintelui Arsenie. „Toțipelerinii care așteptau la rând auarătat dragoste, bunătate șiînțelegere față de cei nevăzători,ajutându-i pe aceștia să ajungămai repede la crucea de la mor-mânt. Cumințenia pelerinilor cred-incioși este una dintre minunile pecare le face Dumnezeu cu cei careÎl caută în locurile deosebit de fru-moase cum sunt mănăstirileromânești.” – a menționat părinteleconsilier social.Asociaţia Nevăzătorilor dinArad este o organizaţie non-gu-vernamentală, apolitică, este per-sonalitate juridică de drept privat,autonomă, cu caracter umanitar,social, cultural, sportiv, de interesgeneral, de utilitate publică cu du-rată nedeterminată, acreditată cafurnizor de servicii şi prestaţii so-ciale. Asociația, avându-l capreședinte pe dl. Florin Atimuț, areîn evidență peste 2500 de per-soane nevăzătoare în întregJudețul Arad.

Examenul de licență laFacultatea de TeologieOrtodoxă din Arad
În zilele de 2 și 3 iulie 2015 s-adesfășurat examenul de licență laFacultatea de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” a Universității,,Aurel Vlaicu” din Arad. Astfel, laaceastă sesiune s-au înscris 29 decandidați, dintre care 24 provin dinpromoția curentă, restul fiind dinpromoția anterioară. În prima zi afost suținut examenul la TeologieDogmatică, iar în cea de-a doua ziau urmat examenul la cea de-a

doua probă și susținerea lucrărilorde licență în fața Comisiei. Statisti-cile observabile în urma acestuiexamen arată că media generalăde promovare a cursurilor univer-sitare, pentru această candidații în-scriși a fost de 7,94. De ase -menea, din cei 29 de înscriși aupromovat examenul de licență unnumăr de 28 de candidați, cumedia generală 9,14, obținută laaceastă sesiune de licență.Sesiunea de licență s-a înche -iat cu depunerea jurământului decătre cei promovați în capela Fac-ultății de Teologie, în prezența ÎPSTimotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului. În cuvântul său, Chiri-arhul a amintit absolvenților despreslujirea pastorală ce-i așteaptă,chiar și numai în calitatea, certifi-cată de acum, aceea de teolog,prin care suntem chemați să dămmărturie despre nădejdea noastrăîn lumea în care trăim. Astfel, Bis-erica își pune mari nădejdi înfiecare generație de absolvenți șifie ca această așteptare să fie îm-plinită de voi în toată existența viețiivoastre. În finalul cuvântului, Înalt-preasfinția Sa i-a felicitat pe noiiabsolvenți pentru rezultateleobținute și pe dascălii și părințiicare le-au fost alături pe parcursulstudiilor și contribuit la formarea lorintelectuală și spirituală.Părintele decan, Pr. Prof. IoanTulcan, în calitatea sa de președ-inte al Comisiei de licență a mulțu-mit Înaltpreasfinției Sale pentruprezență și pentru cuvintele fru-moase, asociindu-se cuvintelor în-demnătoare ale Chiriarhului,felicitându-i pe noii licențiați pentruefortul depus, arătând, în contin-uare că ,,voi vă adăugați de acumîn succesiunea generațiilor ante-rioare, toate aceste generații at-estând prestigiul acestei școliteologice de tradiție a Aradului,precum și a eparhiei noastre”. În fi-nalul cuvântului său, preacucerni-cia sa i-a invitat pe abolvenți să-șicontinue studiile, la cursurile demasterat, prin cele două programeoferite de Facultatea din Arad.
Examenul de disertațiela Facultatea de Teologie din Arad

Absolvenții programelor destudii teologice masterale: Teolo-gie Practică și Teologie Sistemat-ică din cadrul Facultății de TeologieOrtodoxă ”Ilarion V. Felea” ai Uni-versității ”Aurel Vlaicu” din Arad și-au susținut examenul de disertație,luni 6 iulie 2015. Astfel, la primulprogram s-au înscris 32 de candi-dați, iar de cealaltă parte s-au în-scris 16 candidați. În fațaComisiilor desemnate toți cei 45 deabsolvenți din această promoție și3 din promoția anterioară și-auprezentat lucrările pregătite, con-form metodologiei de examen.La final, în prezența ÎPS Arhiepis-cop dr. Timotei Seviciu și a Comisiei,candidații au depus jurământul încapela Facultății. După citirea cata-logului și a frumoaselor rezultateobținute, părintele Decan i-a felicitape absolvenți, arătând că ”aceastăetapă înseamnă o încununare astudiilor absolvite, precum și o fruc-tuoasă  colaborare între candidați șicoordonatorii lor, aceasta fiinddemonstrată de calitatea superioarăa mai multor lucrări de disertație. Deasemenea, trebuie să luați aminte cămomentul acesta este și unul de finaldar și de continuare a eforturilor decercetare teologică pe care trebuiesă le continuați și în viitor”.În încheiere, ÎPS Sa a salutataceastă generație de absolvenți

de master, proveniți din mai multecentre eparhiale: ”Aceasta vor-bește de la sine despre stră-duințele cadrelor didactice de lașcoala noastră teologică, pentruun învățământ axat pe cercetareade calitate. Bucurându-ne șibinecuvântându-vă pentru aceastărealizare din viața dumneavoastrăși a Facultății din Arad, vă invitămsă sprijiniți publicațiile noastreeparhiale cu materiale de valoare,extrase din cercetarea pe care ațiîntreprins-o în elaborarea lucrărilorvoastre de didertație.”
Pelerinaj cu MoaşteleSfântului Ioan Gură deAur în parohiileChişineu-Criş şi Şimand
Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, în zilele de4 şi 5 iulie, au fost aduse spreînchinarea credincioşilor din paro-hiile Chişineu-Criş şi Şimand, Sfin-tele Moaşte ale Sfântului IoanGură de Aur şi ale Sfântului TeodorTiron de la Mănăstirea Feredeu,jud. Arad. Pelerinajul a fost organi-zat în cadrul manifestărilor dedi-cate anului 2015 declarat înPatriarhia Română drept „Anulomagial al misiunii parohiei şimănăstirii azi”  şi „Anul comemo-rativ al Sfântului Ioan Gură de Aurşi al marilor păstori de suflete dineparhii” , dar şi cu prilejul prăznuiriiHramului bisericii din Şimand.În ziua de 4 iulie, la ora 9,30racla cu Sfintele Moaşte a sosit laChişineu-Criş, unde a fost întâmp-inată de un sobor de preoţi dinCercul pastoral-misionar Chişineu-Criş, în frunte cu PC părinte Du-mitru Daniel-Mirel, coordonatorulCercului şi paroh al parohieiChişineu-Criş I. Împreună cumulţimea de credincioşi, racla afost condusă în procesiune pânăla biserica parohiei Criş I, unde s-asăvârşit Acatistul Sfântului IoanGură de Aur, iar la final părinteleTeoctist, delegat din partea Mănă-stirii Feredeu să însoţească raclacu Sfintele Moaşte a rostit unbogat cuvânt de învăţătură,evocând viaţa Sfântului Ioan Gurăde Aur precum şi pilduitoarele saleînvăţături. De asemenea părinteleDumitru Mirel a arătat forţa cred-inţei ortodoxe pe care o exprimăatât în interiorul, cât mai ales în ex-teriorul Bisericii o astfel de mani-festare, având darul de a întărimisiunea Bisericii într-o lume totmai secularizată.În seara aceleiaşi zile, la ora19,00 racla cu Sfintele Moaşte asosit la Şimand, unde a fost în-tâmpinată de însuşi ÎntâistătătorulEparhiei Aradului, ÎnaltpreasfinţitulDr. Timotei Seviciu, înconjurat depreoţii Para Leonte, Gosta Gabriel,Hurdea Mircea şi Varga Ioan, sluji-tori ai bisericii din Şimand, şi înprezenţa altor preoţi din cadrul Cer-cului pastoral-misionar Chişineu-Criş, şi a unui număr impresionantde credincioşi, dintre care foartemulţi tineri şi copii. După proce-siunea de întâmpinare, racla a fostaşezată în biserică şi s-a săvârşitslujba Vecerniei. La finalul slujbei,Înaltpreasfinţia Sa a ţinut un bogatcuvânt de învăţătură, referindu-sela cinstirea sfinţilor ca şi al cultuluisfintelor moaşte, reamintind viaţaSfântului Ioan Gură de Aur ca şichipul dobândirii de părticele ale re-licvelor sale în cadrul PatriarhieiRomâne precum şi cel al eparhieiarădene, adică la Catedralaarhiepiscopală din Arad şi Mănă-stirea Feredeu.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Chiriarhul a stăruit asupra locu-lui pe care l-a dobândit în conşti-inţa poporului nostru împreună cualţi sfinţi şi îndeosebi cu cei români,având în vedere şi legătura dintreparohia Şimand şi MănăstireaFeredeu, sub auspiciile anuluiomagial dedicat misiunii parohiei şimănăstirii astăzi, precum şi cel alcomemorări Sfântului Ioan Gurăde Aur şi a marilor duhovnici dineparhii, a adăugat ÎnaltpreasfinţiaSa.Părintele Gosta Gabriel, paro-hul bisericii din Şimand, a mulţumitChiriarhului pentru părinteascapurtare de grijă şi pentru faptul căşi în acest an a ţinut să fie prezentla prăznuirea Hramului BisericiiOrtodoxe din Şimand, arătând ast-fel preţuirea pe care o poartă cred-incioşilor şi bisericii acestei parohii,cândva fostă reşedinţă de vară aepiscopilor arădeni. În contextul„Anului comemorativ al marilorpăstori de suflete” au fost pomeniţişi preoţii martiri Cornel Popescu şiCornel Leucuţa, slujitori ai Altaruluibisericii din Şimand, ucişi în anul1919 de bandele maghiare pentrucredinţa lor în unitatea neamuluiromânesc. S-a adus mulţumire şiÎnaltpreacuviosului părinte Arhi-mandrit Ilarion Tăucean, stareţulMănăstirii Feredeu, pentru colabo-rarea şi sprijinul acordat în re-alizarea acestui pelerinaj, subli -niindu-se rolul pe care îl joacă atâtparohia cât şi mănăstirea în deru-larea misiunii Bisericii în societateacontemporană.Duminică, 5 iulie, din încred-inţarea Înaltpreasfinţitului Dr. Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, apoposit la Şimand PC părintePetcuţ Flavius, protopopul Aradu-lui, care a luat parte la SfântaLiturghie, vorbindu-le credincioşilordespre valoarea nepreţuită pecare Dumnezeu, Mântuitorul nos-tru Iisus Hristos o dă fiecărui suflet,căutând să-l salveze din înrobireafaţă de diavol şi de consecinţeleacestei înrobiri. La final s-au adusmultumiri pentru prezenţă şi pen-tru cuvântul plin de dragoste şimângâiere duhovnicească adresatpoporului drept-credincios al paro-hiei. După Sfânta Liturghie, s-a or-ganizat o agapă pentru toţi cre -dincioşii prezenţi la biserică, agapăoferită de către membrii Consiliuluişi Comitetului parohial şi al altorsponsori.La ora 18,00 a avut loc tot laparohia Şimand, întrunirea Cercu-lui Pastoral-misionar Chişineu-Criş, sub conducerea Înaltprea-cuviosului părinte Iustin Popovici,Consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, prezent la Şimand din În-credinţarea Înaltpreasfinţitului Dr.Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului. Întrunirea a început cusăvârşirea Tainei Sfântului Maslude obşte în biserica parohială decătre cei 17 preoţi prezenţi şi aunui număr impresionant de cred-incioşi din parohie precum şi dinparohiile învecinate. În cuvântul deînvăţătură rostit cu acest prilej,Înaltpreacuviosul Părinte Iustin, avorbit despre legăturile care au ex-istat dintotdeauna între credincioşiidin parohiile arădene şi mănăstiriledin cadrul eparhiei. Părintele Iustinamintea de procesiunile care sefac în fiecare an spre sfintelemănăstiri, unde credincioşii vin cumultă evlavie, uneori încă din zilelede ajun a marilor sărbători pentrua-şi aduce jertfa lor anuală şi pen-

tru a continua o tradiţie păstrată dinstrămoşi cu multă sfinţenie. Părin-tele Iustin a oferit la final, spreînchinare preoţilor şi credincioşilordin Şimand, o copie a icoanei făcă-toare de minuni de la MănăstireaHodoş-Bodrog. La final, părinteleGosta Gabriel a mulţumit PărinteluiConsilier pentru prezenţa în mi-jlocul credincioşilor din Şimand şipentru cuvântul de învăţătură ros-tit. Întrunirea a continuat cususţinerea temelor pregătite decătre pr. Gosta Gabriel, searaîncheindu-se cu o agapă.
Copiii din Firiteaz – răsplătiți de părintelelor duhovnicesc
Copiii din grupa „Prietenii luiHristos” a parohiei Firiteaz, Pro-topopiatul Arad, au avut parte de ozi de vacanță, pe care, cu sigu-ranță, o vor purta în suflete mereu.După ce s-au dovedit a fi con-secvenți în toate activitățile pro-puse de preotul paroh și auparticipat activ la toate slujbeledesfășurate în biserica din locali-tate, au primit ca răsplată acestmic dar – un pelerinaj la mănăstir-ile dimprejurul municipiului Arad.Sâmbătă, 04 Iulie 2015, laorele dimineții, 20 de copii însoțițide familia preoțească, au pornit ladrum într-o nouă acţiune menită săîmbine cunoaşterea, rugăciunea,socializarea şi relaxarea şi să leofere participanţilor noi prilejuri dea fi împreună şi de a învăţa lucrurinoi. Primul obiectiv vizitat a foststrăvechea mănăstire Hodoș-Bo-drog, unde au fost întâmpinați depărintele Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Araduluişi vieţuitor la această mănăstire,care a făcut o prezentare a is-toricului mănăstirii şi a purtat un di-alog pe teme duhovniceşti cu copiiipelerini, îndemnându-i să rămânătoată viaţa ataşaţi de valorile cred-inţei ortodoxe. Pelerinajul a contin-uat prin vizitarea mănăstiriisârbești Bezdin și a mănăstiriiArad-Gai. Aici, copiii s-au dovedita fi extrem de interesați de viațacălugărească, de activitățile carese desfășoară într-un cadru mon-ahal, de programul de rugăciune șide alte aspecte care caracter-izează acest mod de trăire.Îmbinând aspecte decunoaștere a învățăturii de cred-ință cu activități menite să-i relax-eze pe cei mici, preotul le-a oferito surpriză copiilor, ducându-i la unloc de joacă frumos amenajat,unde aceștia s-au putut bucuradeplin, astfel încheindu-se „unadintre cele mai frumoase zile dinviața lor de până acum”.Această activitate se înscrie înșirul evenimentelor organizate deparohie în contextul „anului oma-gial al misiunii parohiei şi mănăstiriiazi”, menită să transmită celor miciimportanța relației de împreună-lu-crare, care trebuie să persiste întrecredincioșii din parohie și mănăstiriîn contextul vieții actuale.

Festivitate de premiere,,Alege Şcoala” în Parohia Arad-Bujac 
Proiectul patriarhal AlegeȘcoala!, care propune dezvoltareaunui program special pentru pre-venirea părăsirii timpurii a școlii șimenținerea elevilor în sistemul ed-ucațional  se derulează și în celeșase centre educaționale dincadrul Arhiepiscopiei Aradului. Încadrul proiectului, Școala Gim-

nazială  „Ștefan Cicio Pop ” dinMunicipiul Arad,  partener al Cen-trului educațional- inovativ al Paro-hiei Arad- Bujac, desfășoară unprogram cu caracter corectiv pen-tru cele 29 persoane care aupărăsit timpuriu școala. Prin inter-mediul acestui program se ur-mărește oferirea de servicii deorientare și consiliere, educație re-medială și campanii de informarecu scopul conștientizării rolului ed-ucației în formarea lor profesionalăviitoare. Într-un cadru festiv, aici  aavut loc , miercuri, 08.07.2015, fes-tivitatea de premiere a partici-panților la etapa I a Concursului„Alege Școala !” .La etapa pe Centrul edu-cațional a concursului, organizatpentru elevii din programul „ Adoua șansă ”  au fost înscriși toțicei 29  de participanți. Organizatoriicompetiției, Fundația World VisionRomânia și Patriarhia Română aurecompensat pe fiecare participantcu un trening  și o geantă person-alizată.Ocupanții locurilor fruntașe aufost promovați în etapele urmă-toare, care vor fi finalizate ulteriorcu alte premii.Premierea s-a desfășurat însala de festivități a școlii, înprezența Părintelui dr. Vasile Pop ,responsabilul Centrului Cultural-Pastoral „ Sfântul Ierarh Nicoale ”alParohiei Arad-Bujac, a doamneiprofesoare Ramona Sebișan, di-rectoarea școlii , a părinților elevilorrecompensați.
Plimbare cu copii Centrului de zi al Asociației FilantropiaArad

Copiii Centrului de Zi „NaștereaMaicii Domnului” al Asociației Fi-lantropia Arad au vizitat Joi, 9 iulie2015, sediul Direcției Generale deAsistență Socială și Protecție aCopilului din Arad, cu ocazia ZileiPorților Deschise. Copii au fost în-tâmpinați de D-na Erika Stark – Di-rector General DGASPC, fiindconduși mai apoi în toate birourileserviciilor acestei instituții, unde austat de vorbă cu personalul de aiciși au primit mai multe daruri. Dupăeveniment, copii s.au bucurat deatracțiile Parcului Copiilor, iar îndrumul spre Centru au vizitat șiMagazinul de obiecte bisericești –Diecezana Arad unde au primitdaruri de suflet și au putut observași numeroasele cărți și obiecte decult expuse aici. Ultimul popas l-aufăcut la Protopopiatul OrtodoxRomân Arad, unde au vizitat sediulinstituției și au stat de vorbă cu maimulți preoți prezenți aici.Finalul plimbării a fost unul dulceși răcoros, așa cum preferă toții copiiîn vacanța de vară. Copiii au fost în-soțiți de Dl. Ștefan Capriș – asistentsocial la Arhiepiscopia Arad.Centrul de Zi „Nașterea MaiciiDomnului” al Asociației FilantropiaArad urmărește prevenirea ex-cluderii sociale a copiilor și famili-ilor cu risc crescut de izolaresocială sau aflate în incapacitatede a oferi condiții minimale de sub-zistență, creștere și educație,printr-un program de servicii edu-caționale, sociale, psihologice șimedicale oferite în cadrul centru-lui. Centrul oferă copiilor din mediidefavorizate condiții de educație si„control social”  după orele deșcoală și în perioada vacanțelor,pentru a-i feri în perioada cea maivulnerabilă de  „atracțiile” străzii, de

subcultura  cartierelor, de inculturași lene intelectuală,  care ar da maitârziu adultul fără apetit pentrumuncă și abonat pe viață la asis-tență socială, la protecția  Statului.
Proiecte dedicate copiilor în ArhiepiscopiaAradului

Numeroşi copii din împrejurim-ile Aradului, dornici să se apropiede tainele artei creștine, au partic-ipat, în perioada 25 iunie – 10 iulie,la mai multe activităţi de pro-movare a valențelor catehetic-spir-ituale ale icoanei în viața tinereigeneraţii, în cadrul proiectului„Etos și Tradiții” al ArhiepiscopieiAradului. Activităţile s-au desfăşu-rat în localitatea Zimand-Cuz dinjudeţul Arad. „Prin organizarea deateliere practice de decupare înlemn, de sculptură, de pictură, deaplicare pe pal crud, mdf sau pla-caj a unor imagini-icoană, s-aîncercat o apropiere a copiilor detaina credinței, de înțelegere asemnificației Crucii în viața creșt-ină și de cunoaștere a semnificațieiistorice și spirituale a sfinților înviața Bisericii Ortodoxe.Acesteateliere practice s-au dovedit a fi,în ultimă instanță, momente decateheză a iubirii sau o pedagogiea iubirii. Dragostea divină mode-lează toate lucrurile şi le menţineunitatea. Dragostea dă viaţă şi căl-dură. Dragostea încălzeşte sufle-tul. De o asemenea dragoste aunevoie copiii noștri. Aşa cumspunea cineva: «Dragostea estepecetea pusă asupra creaţiei,semnătura Creatorului asupra in-imii noastre». Prin credință suntemasiguraţi că suntem iubiţi profundde dragostea întrupată a lui Dum-nezeu”, a declarat arhim. TeofanMada, vicar-administrativ al Arhi -episcopiei Aradului şi coordona-torul proiectului. Tabără social-edu-cativă în stațiunea Moneasa Cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în stațiunea Moneasa, sedesfăşoară, în perioada 13-18iulie, cea de a treia ediție a tabereisocial-educative „Biserica este oîmbrățișare”, la care participă copiidin localitățile Arad și Zimand Cuz.Activitățile didactice, artistice șisportiv-recreative vor fi realizate deun grup de însoțitori, sub coor-donarea pr. Mircea Bupte de laParohia Micălaca Veche 2 dinArad. „Proiectul «Biserica este îm-brățișare» face parte din partener-iatul de colaborare între ConsiliulJudețean Arad, Centrul CulturalJudețean Arad și ArhiepiscopiaAradului, proiect de care s-au bu-curat sute de copii din cuprinsuljudețului Arad”, a spus arhim. Teo-fan Mada.
Corul „Doina Banatului”,în Parohia Vinga

Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, Corul „DoinaBanatului” al Parohiei Timișoara-Iosefin a efectuat duminică, 12 iulie,o deplasare în localitatea Vinga dinjudețul Arad, unde a dat răspun-surile liturgice în cadrul SfinteiLiturghii la biserica parohială cu hra-mul „Adormirea Maicii Domnului”.Corul parohiei timișoreneIosefin a dat curs invitației preotu-lui paroh Răzvan Sas și a familieiRomescu din Vinga, judeţul Arad,de a participa în Duminica a 6-adupă Rusalii la Sfânta și Dum-nezeiasca Liturghie și de a susțineun concert de piese și imne litur-

gice. Formația corală a fost însoțităde pr. Dumitru Vana, slujitor la Cat-edrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ier-arhi”, care a adresat și un cuvântde învățătură credincioșilor ară-deni referitor la pericopa evanghe-lică duminicală.După slujbă, părintele parohRăzvan Sas a adus mulțumiri pre-oților slujitori, primarului Ioan Negrei,oficialităților locale și județene, pen-tru prezență și pentru sprijinul aduscomunității ortodoxe din localitate.De asemenea, a mulțumit credin-cioșilor parohiei pentru jertfa de a fide față la rugăciune, dar și mem-brilor Corului „Doina Banatului” pen-tru faptul că și-au găsit timp să vinăla Vinga, cu scopul de a lăuda peDumnezeu prin glasurile lor, dar înacelași timp „să cânte și să încânte”.„De remarcat este faptul că întreacest minunat cor și Parohia Orto-doxă Vinga există o legătură de su-flet, iar această legătură a fost pusăde cel care a fost primul dirijor alCoralei «Doina Banatului», dar și ul-timul protopop de Vinga, AlexandruBocșianu. Corul Parohiei Timișoara-Iosefin, este condus de profesorulFlorin-Nicolae Șincari. A urmat apoi agapa creștină dela Căminul cultural din localitate,unde pe lângă bunătățile culinare,toți cei prezenți au avut parte de unprogram de dansuri, susținut deAnsamblul „Liliacul” din Vinga, co-ordonat de Ana și Tiberiu Lipoczi șicare a prezentat în coregrafiadomnului Gheorghe Mihoi treisuite de dansuri populare. 
Asociatia Cetatea Voluntarilor în ParohiaDorgoş

În perioada 08 –12 iulie 2015 înparohia Dorgoș, protopopiatulLipova a avut loc o manifestare so-cială în care am primit vizita Asoci-ației Cetatea Voluntarilor din Arad.În cursul acestor zile copiii dincadrul Clubul Copiilor din Cetateîmpreună cu voluntarii au popositîn Centrul Social ,,Cuvioasa Paras -cheva” al Arhiepiscopiei Aradului,clădire ridicată prin grija Înalt-preasfințitului Părinte  Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscop al Aradului șiprin truda preoților parohi dinaceastă parohie. În cadrul mani-festărilor derulate în acest CentruSocial, membrii Asociației CetateaVoluntarilor a putut să se cazeze încele 20 de camere disponibile pedouă nivele, un loc special ame-najat pentru joacă, o sală de mese,o bucătărie cu toate utilitățile nece-sare, precum și grupuri sanitare lafiecare nivel.Membrii  Clubului Copiilor dinCetate împreună cu copiii dinparohia Dorgoș au socializat înpermanență prin diferite activitățipedagogice și religioase, jocuri,drumeții în care copiii parohiei le-au arătat satul, gospodăriile lorprecum și împrejurimile, au mersîmpreună la biserică la SfântaLiturghie unde s-au rugat și s-auîmpărtășit.Mulțumirile preotului paroh și acredincioșilor parohiei Dorgoș seîndreaptă spre oaspeții noștri carene-au vizitat creând o mare bu-curie de amândouă părțile. Țin sămulțumesc în special, Înaltpreas-fințitului pentru binecuvântareadată precum și părintelui  MarișGabriel, consilier social în cadrulArhiepiscopiei Aradului, cu ajutorulcăruia s-a demarat această acți-une și pe care a supravegheat-o înpermanență prin  preotul paroh.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6La rândul lor membrii Asoci-ației transmit mulțumiri preotuluipentru călduroasa primire și în-soțire din aceste zile dar și famili-ilor din parohia Dorgoș care și-auadus copii la Centrul Social din lo-calitate și care le-au oferit cutoată dragostea  brânză, ouă,lapte și alte alimente cu gustulautentic din gospodăria țăranuluiromân.Salutăm această manifestarebinevenită pentru cei mici care în-vață să fie deschiși unul față dealtul, să dăruiască unul altuia, săcreeze legături între ei în contextul,, Anului omagial al misiunii paro-hiei și mănăstirii azi” în carecăutăm să urmăm îndemnul Mân-tuitorului  ,,Tot cel ce va primi în nu-mele Meu pe unul din acești copii,pe Mine Mă primește”.
Concurs pentru promovarea în ierarhia universitară a trei cadredidactice la Facultateade Teologie Ortodoxădin Arad

Pentru Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad, ziua de 16 iulie 2015 a fostmarcată de un triplu eveniment ac-ademic dătător de bune nădejdipentru viitorul acestei instituţii teo-logice. Aceasta pentru faptul că aufost organizate concursuri pentrupromovarea în ierarhia universitarăa trei cadre didactice ale acesteifacultăţi.Astfel, în prezenţa şi cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop dr. Timotei Seviciu,comisiile instituite de către SenatulUniversităţii, împreună cu candi-daţii au deschis sesiunea de con-curs cu rostirea rugăciunii.Preşedintele acestor comisii, Pr.Prof. dr. Ioan Tulcan, decanul insti-tuţiei, a salutat prezenţa chiriarhu-lui şi a oaspeţilor, evidenţiind faptulcă: „privind pe distinşii membrii aicomisiilor, putem uşor constata căjumătate din teologia româneascăe prezentă la Arad, prin reprezen-tanţi de seamă, ceea ce ne onore-ază şi ne bucură în acelaşi timp.Vă salutăm cu drag şi vă mulţu-mim că aţi acceptat să luaţi partela acest triplu eveniment extrem deimportant, aş spune istoric, pentruFacultatea noastră.”Desfăşurarea concursului s-afăcut pentru următoarele posturi:Conferenţiar universitar, postcare cuprinde disciplinele: Istoria şiFilosofia Religiilor şi Concepţia de-spre timp la Părinţii Răsăriteni.Pentru acest post a concurat Arhid.Lect. univ. dr. Caius Cuţaru. Acestaa susţinut prelegerea teoretică Im-pactul secularizării asupra valorilorreligios-morale în societatea con-temporană. Lector universitar, post carecuprinde disciplinele: Istoria Bis-ericească Universală şi Istoria Bis-ericii Ortodoxe Române. În faţacomisiei, candidatul înscris, Pr.Asist. Dr. Ştefan Negreanu, asusţinut prelegerea teoretică Sin-odul unionist de la Ferarra-Flo-renţa (1438-1439). Asistent universitar, pe pe-rioadă determinată, post carecuprinde disciplinele: Cântarecorală şi dirijat, Practică liturgică şiAnsamblu coral. La acest post s-aînscris Arhid. drd. Tiberiu Ardelean,profesor la Seminarul Teologic dinArad.

Sărbătoarea SfântuluiProroc Ilie în comunaPetriș
Credincioşii din localitateaRoşia Nouă, comuna Petriş, ausărbătorit cu mare bucurie peSfântul Proroc Ilie Tesviteanul (dinTesva Galaadului), adunându-nela biserica de lemn „Sfântul Dim-itrie Izvorâtorul de Mir” din locali-tate. Aici au participat la Dumne-zeiasca Liturghie împreună cupărintele paroh Cătălin Craveț,părintele Fabius Trif de la ParohiaCorbești, părintele Ionel Bălănescude la Parohia Ilteu, părintele Ște-fan Dimitriu de la Parohia Petriș șipărintele Florin Ardeuan de laParohia Chesinț, venit cu un grupde copii ce se aflau la Roșia întabără. Dimineață, părintele ȘtefanDimitriu a săvârșit Proscomidia înfața credincioșilor adunați în biser-ică, pentru o înțelegere mai bunăa cultului divin și mai ales a SfinteiLiturghii, explicându-le cum și decătre cine se pregătesc prescurile,despre vin și apa care se aducpentru liturghisire, despre sim-bolistica Sfintelor Vase, cum sescoate din prima prescură și cesemnifică Sfântul Agneț, cum sesfărâmă la momentul potrivit și dincare parte a peceții se împărtășescclericii și credincioșii, apoi turnareavinului și a apei care se binecu-vântează în potir, urmând a scoatedin următoarea prescură părticicăpentru Maica Domnului, din a treiapentru cele nouă cete de sfinți șiașa mai departe. La momentulpotrivit, după împărtășirea pre-oților, părintele Florin Ardeuan aevocat personalitatea SfântuluiProroc Ilie Tesviteanul, puterearugăciunii sale, curajul, dar maiales faptul că era om ca și noi cutrup, dar cu viețuire îngerească, iarîn finalul cuvântului și-a exprimatbucuria revederii după șapte lunicu foștii săi enoriași. După „Fie nu-mele Domnului...”, toți cei din bis-erică am plecat genunchii pentrurugăciunile ce se citesc la vremede secetă. La finalul SfinteiLiturghii, preotul paroh a mulțumitpreoților prezenți pentru împreuna-slujire, mulțumind apoi și credin-cioșilor prezenți și celor care s-auostenit cu pregătirea agapei frățeștidin Obârșia. Părintele Ștefan Dim-itriu împreună cu credincioșii cucare a venit din Petriș au urcat șipână la troița ce s-a sfințit de cătreÎnaltpreasfințitul Timotei, Arhiepis-copul Aradului, în anul 2014, șicare se găsește la răspântie dedrumuri între cele două județe,Arad și Hunedoara, săvârșind oslujbă de Panihidă și ținând un cu-vânt de aducere aminte a daruluide frățietate dintre cele două paro-hii.

Ziua Imnului Naţionalsărbătorită la Arad  
Manifestările dedicate ImnuluiNaţional al României au debutatmiercuri dimineața, la ora 9.00,prin oficierea unei slujbe religioasede către ÎPS Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului. În alocuţi-unea rostită, Înaltpreasfinţia Sa aelogiat prin cuvinte alese imnulţării, menţionând faptul că toţi au-torii muzicieni şi poeţi, au fostapropiaţi ai Bisericii; titlul însuşiamintind cuvintele Sfântului Apos-tol Pavel din Epistola către Efeseni5, 14. Programul a continuat cu oscurtă alocuţiune privind simbolis-tica versurilor imnului naţional alRomâniei, susţinută de reprezen-tantul Muzeului Judeţean Arad.

Manifestările s-au încheiat cu in-tonarea imnului naţional de cătreîntreaga asistenţă.Data de 29 iulie a fost procla-mată, în conformitate cu Legea nr.99/1998, Ziua Imnului Național alRomâniei – ,,Deșteaptă-te ro -mâne!”, simbol al unității RevoluțieiRomâne de la 1848.La 29 iulie 1848, ,,Deșteaptă-teromâne!” a fost cântat pentruprima dată în Parcul Zăvoi dinRâmnicu Vâlcea. La originea Im-nului Național al României se aflăpoemul patriotic ,,Un răsunet” deAndrei Mureșanu, publicat înnumărul iunie-iulie 1848 al supli-mentului ,,Foaie pentru minte,inimă și literatură”, pe o melodieculeasă de Anton Pann. Conținu-tul profund patriotic și național alpoeziei a fost de natură să însu-flețească numeroasele adunări alemilitanților pașoptiști pentru drep-turi naționale, mai ales din Transil-vania, Nicolae Bălcescu numindacest imn ,,o adevărată Marsiliezăromânească”.Imnul a fost intonat în timpulRăzboiului de Independență, înPrimul Război Mondial și la MareaUnire din 1918. A fost, de aseme-nea, intonat în al Doilea RăzboiMondial. ,,Deșteaptă-te române!”a fost interzis după instaurarearegimului comunist, timp deaproape o jumătate de secol. Afost cântat, însă, în timpul revolteide la Brașov, din 15 noiembrie1987, și în timpul Revoluției din de-cembrie 1989.Imediat după Revoluția din de-cembrie 1989, ,,Deșteaptă-te ro -mâne!” a fost ales Imn Național alRomâniei, fiind consacrat prin Con-stituția din 1991. Conform Consti-tuției României, Imnul Național esteconsiderat simbol național, alăturide drapelul tricolor, stema țării șisigiliul stat.
Încheierea sesiunii devară a admiterii la Facultatea de Teologiedin Arad

În conformitate cu legislaţia îndomeniul educaţiei, la Facultateade Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad, a avut loc sesiunea devară a admiterii pentru studiile uni-versitare de licenţă, promoţia2015-2019,  la programul TeologieOrtodoxă Pastorală.Astfel, aceasta a debutat cuperioada de înscriere, depunându-şi dosarele 26 de candidaţi ceprovin din mai multe eparhiivecine.În zilele de 28 şi 29 iulie auavut loc probleme de concurs. Înprima zi au fost susţinute pro-bele eliminatorii: vizita medicală,muzica, dicţia şi evaluareaduhovnicească.A doua zi a fost derulată probascrisă la disciplina Teologie Dog-matică, examen susţinut după pro-grama propusă de Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române. Latragerea la sorţi a fost extrassubiectul: Sfintele Taine, consider-aţii generale şi particulare, candi-daţii având la dispoziţie trei orepentru finalizarea examenului. Înurma evaluării lucrărilor, candidaţiiau fost declaraţi admişi, unele din-tre lucrări fiind apreciate cu notefoarte bune.Comisia de examen a fost for-mată din Pr. prof. dr. ConstantinRus, în calitate de preşedinte, iarPr. prof. dr. Ioan Tulcan, Pr. Lect.

dr. Caius Cuţaru şi Pr. drd. IoanLazăr în calitate de membri.Sesiune de toamnă pentru pro-gramele de licenţă, masterat şidoctorat va avea loc în perioada 4-29 septembrie, mai multe detaliiputând fi obţinute de pe site-ul fac-ultăţii sau de la secretariat.
CERCURI PASTORAL-MISIONARE

În luna Iulie au avut loc cercuripastoral-misionare în următoareleparohii arădene: 
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Horia

Dumincă, 5.07.2015, preoţiiCercului pastoral-misionar nr. 6,coordonat din încredinţarea Înalt-preasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei de către PC Pr. PetruBercean-Negrean, s-au întrunit înbiserica cu hramul „PogorâreaSfântului Duh” a Parohiei Horia,Protopopiatul Arad, pentru a des-făşura activităţile programate înagenda acestui cerc.Astfel, în prezenţa unui frumosnumăr de credincioşi, soborul pre-oţilor participanţi a săvârşit cucreştinească evalvie slujba Ve-cerniei. La finalul acesteia, Pr.Petru Bercean-Negrean a susţinutreferatul cu titlul ,,Misiunea paro-hiei şi a mănăstirii azi”.La final, preotul paroh AdrianMurg a mulţumit preoţilor şi cred-incioşilor pentru participare şi aoferit oaspeţilor o agapă frăţească.
Cerc misionar în parohiaMădrigești, filiaBuceava

Preoţii din cadrul Cercului Pas-toral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, co-ordonat din încredinţarea Înaltprea -sfinţitului Arhiepiscop Timotei,  decătre preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit,  în după-amiaza zilei deduminică 26 iulie, la Biserica orto-doxă cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” din Parohia  Mă-
drigești, filia Buceava,  pro-topopiatul Sebiş, unde au săvârșitSfânta Taină a Maslului la care auluat parte, credincioşii din parohiaMădrigești şi parohiile învecinate.În cadrul acestei întâlniri a luatparte şi Preaonoratul Părinte Pro-topop Botea Alexandru, care în cu-vântul său de învățătură a făcutreferire la Evanghelia zilei, despreminunea săvârșită de MântuitorulIisus Hristos prin înmulțireapâinilor. Având în vedere că Sfân-tul Sinod a proclamat anul acesta,ca „An omagial al misiunii parohieişi mănăstirii azi” și „An comemora-tiv a Sfântului Ioan Gură de Aur șial marilor păstori de suflete dineparhii”,  preotul Florea Ioan de laparohia Dieci a susținut urmă-toarele teme: 1. Parohia-spațiu deslujire pastorală și misionară. 2. Sf.Ioan Gură de Aur –despre botez.3. Despre serbarea Duminicii.Au urmat discuţii şi au fostaduse completări de către ceilalţipreoţi. La cercul pastoral au luatparte şi cântăreţii bisericeşti  dinparohiile învecinate.În finalul întâlnirii, preotulparoh Ștefănuț Lucian a mulţu-mit  Preaonoratului Părinte Pro-topop Botea Alexandru și tuturorcredincioșilor  pentru participare.Ziua s-a încheiat cu o agapăfrăţească.
Cerc pastoral-misionarîn Parohia Cruceni

Preoţii din cadrul cercului pas-toral – misionar nr. 5, Vinga, co-

ordonat de părintele Horia Ştefande la parohia Secusigiu, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţitulTimotei, Arhiepiscop al Aradului,s-au întâlnit în Duminica a VIII-a,după Rusalii, în Parohia
Cruceni, Protopopiatul Arad.După săvârşirea Tainei Sfân-tului Maslu părintele paroh RaulPele a prezentat referatul cutema intitulată ,,Sfânta Liturghie,Comuniunea Creatorului cuCreaţia”. La finalul întâlnirii, preo-tul paroh a mulţumit preoţilor slu-jitori şi tuturor credincioşilorpentru participare, aceasta întâl-nire s-a încheiat cu o agapăfrăţească.

Cerc pastoral – mi-sionar  în parohiaGrăniceri  
Biserica ortodoxă din Grăni -ceri, cu hramul ,,Sfântul M. Mc.Gheorghe’’, protopopiatul Arad, agăzduit, în data de 26 iulie 2015,întrunirea preoţilor din Cercul pas- toral-misionar Chişineu-Criş, co-ordonați, din încredințarea Înalt  -preasfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei al Aradului, de cătrePreacucernicul Părinte DumitruDaniel-Mirel.Întrunirea a debutat la ora1800, în biserica parohială, prinoficierea Tainei Sfântului Maslu,săvârșită de 10 preoți, înprezența unui număr mare decredincioși adunați pentru împre-ună rugăciune.Cuvântul de învăţătură la TainaSfântului Maslu a fost rostit depărintele Hurdea Mircea de la paro-hia Șimand. În continuare, preotulparoh Aurel Faur, a mulțumit pă -rinților și credincioșilor prezenți, iarsub contextul anului omagial al mi-siunii parohiei și mănăstirii azi și alcomemorării Sfântului Ioan Gură deAur și al marilor păstori de sufletedin eparhii,  a susținut următoarelereferate: Importanţa locaşului decult ca factor de coagulare a comu-nităţilor creştine şi dezvoltare aparohiei; Problema suferinţei în vi -ziunea Sf. Ioan Gură de Aur; Ori -ginea şi formele cultului ortodox; pebaza cărora au urmat dezbateri.Seara s-a încheiat cu o agapăfrăţească.

Cerc pastoral-misionarîn Parohia Neudorf
În Duminica a VIII-a dupăRusalii, Parohia Neudorf dinProtopopiatul Lipova,  păstoritade Preotul paroh Popa Dumitru s-a bucurat de prezența preoțilordin Cercul Misionar-PastoralRadna, coordonat din încred-inţarea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei, de cătrepreotul Vasile Jivănescu. Cuacest prilej a fost  săvârşită TainaSfântului Maslu.Alături de sobor a fost Pro-topopul Lipovei Preotul Ioan Jidoicare a felicitat preotul paroh şi fiulacestuia cu ocazia zilelor denaştere ce au fost serbate în ziuade Prăznuire a  Sf. Proroc Ilie.Părintele Marius Murgu atratat următoarele teme: Sf. IoanGură de Aur- model de Păstor deSuflete; Parohia  – Locul iubirii luiHristos împărtăşită oamenilor prinactivitatea social- filantropică.Preotul Paroh a mulțumitcredincioşilor pentru ascultare şifratiilor preoți pentru  împreunăslujire.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro). 
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Miercuri, 1 iulie - PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente. Pro-gram de audienţe. Rezolvareaproblemelor curente. 
Joi, 2 iulie – Chiriarhul a oficiatSfânta Liturghie, înconjurat de unales sobor de preoţi şi diaconi, la hra-mul aşezământului monahal din Tă-mand, protopopiatul Ineu, continuândo tradiţie deja îndătinată. În cadrulSfintei Liturghii  a hirotonit întru dia-con pe d-l profesor  Ovidiu-FlorinToderici, profesor la Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad. La momentulrânduit, părintele Adrian Zaha, pro-topopul Ineului, a fost hirotesit întruiconom stavrofor.
Vineri, 3 iulie – Chiriarhul par-ticipă la depunerea jurământului alpromoției de absolvenți teologi pro-moția 2015, în capela Facultății deTeologie, cu rostirea unui cuvânt deînvățătură. 
Duminică, 5  iulie – Chiriarhul abinecuvântat şi sfinţit lucrările de în-frumuseţare exterioară şi interioară abisericii parohiale cu hramul „SfântulMare Mucenic Gheorghe” din locali-tatea Cicir, Protopopiatul Arad, păs-torită de preotul paroh TeodorMureșan,  după care a săvârşitSfânta Liturghie Arhierească cu ros-tirea unui cuvânt de învățătură. A fost

săvârșită slujba de  binecuvântare şisfinţire a lucrărilor  noii capele din cim-itirul parohial.
Luni, 6 iulie –Participă ladepunerea jurământului, în capelaFacultății, a absolvenților programelorde studii teologice masterale: Teolo-gie Practică și Teologie Sistematicădin cadrul Facultății de Teologie Orto-doxă ”Ilarion V. Felea” din Arad careși-au susținut examenul de disertație.Chiriarhul în cuvântul de învățătură asalutat această generație de absol-venți de master, proveniți din maimulte centre eparhiale.
Marți , 7 iulie – Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente.
Duminică, 12 iulie – Chiriarhul abinecuvântat și sfințit lucrările derestaurare a iconostasului și a picturiidin interiorul bisericii parohiale dinParohia Ortodoxă Mândruloc, Pro-topopiatul Arad, păstorită de preotulparoh Flavius Ardelean, urmată desăvârșirea Sfintei Liturghii cu rostireaunui cuvânt de învățătură.
Marți , 14 iulie – Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente.Program de audienţe. Re-zolvarea problemelor curente. 
Joi, 16 iulie  - Chiriarhul participăla Facultatea de Teologie Ortodoxă

„Ilarion V. Felea” din Arad, la uneveniment academic cu prilejul orga-nizării unui concurs pentru pro-movarea în ierarhia universitară a treicadre didactice ale acestei facultăţiprestigioase.
Duminică, 19 iulie – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie în Bisericaparohiei Șega I cu hramul „SfântulProroc Ilie” din  cartierul Silvaş-Cadaş, protopopiatul Arad, sărbă-torind, cu o zi înainte, hramul acesteibiserici. Cu acest prilej Ierarhul  aacordat părintelui paroh AurelBonchiş distincţia de iconom stavro-for şi părintelui Silviu-Nicolae Faur,cea de iconon, în semn de re-cunoaştere a activităţilor pe care le-au desfăşurat până acum, dar şipentru o mai mare orientare spre ac-tivităţi mai intense. La Sfânta Liturghiea fost prezent şi domnul prof.univ.dr.Aurel Ardelean, preşedinte al Univer-sităţii „Vasile Goldiş” din Arad, care adăruit părintelui paroh, o icoană pen-tru noua biserică, în cuvântul domnieisale arătând legătura dintre Bisericăşi Şcoală.  La final a fost săvârşit unparastas pentru epitropul şi ctitorulbisericii – Stupar Dimitrie – la 40 dezile de la trecerea sa la cele veşnice.
Luni, 20 iulie – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie de sărbă-toarea Sfântului slăvitului Proroc Ilie

Tesviteanul la hramul Mănăstirii Fere-deu din protopopiatul Lipova, încon-jurat de un ales sobor de ieromonahi,preoţi şi diaconi în prezenţa unuinumăr mare de pelerini.
Marți, 21 iulie – Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente.
Duminică, 26 iulie – Chiriarhul abinecuvântat și sfințit lucrările  exte-rioare ale bisericii parohiale cu hra mul,,Sfântul Mare Mucenic Gheor  ghe” abisericii parohiale din Parohia Fiscut,Protopopiatul Arad, păstorită de preo-

tul paroh Marius-Dan Braiț , urmatăde săvârșirea Sfintei Liturghii cu ros-tirea unui cuvânt de învățătură. Încadrul Sfintei Litur ghii Ierarhul a hi-rotesit întru iconom pe preotul parohBraiţ Dan-Marius, ca apreciere şimeritată răsplată pentru activitateapastoral-misionară pe care o des-făşoară în această parohie.În după amiaza zilei, Chiriarhulparticipă  la manifestarea cultural-spirituală ,,Festivalul Românilor dePretutindeni„ ajuns la cea de-a VI-aediție, ce se desfăşoară în aceastăcomunitate a Parohiei Covăsânţ dinProtopopiatul Lipova la iniţiativa preo-tului paroh Mihai-Octavian Blaj. Ier-arhul a adresat în debutul progra -mului un cuvânt de învăţătură tuturorcelor prezenţi, a felicitat pe părinteleparoh Octavian-Mihai Blaj, consiliereconomic la Centrul Eparhial, pentrubuna organizare a acestui festival şi aurat bun venit tuturor românilor veniţila acest eveniment.
Miercuri, 29 iulie – Participă laManifestările organizate de au-toritățile locale, alături de un sobor depreoți, dedicate Imnului Naţional alRomâniei care a debutat cu oficiereaunei slujbe religioase și rostirea unuicuvânt solemn.Preot Silviu-Nicolae Faur

Secretar eparhial

La Tipografia Cărților Bis-ericești a fost publicat recent „În-drumătorul tematic pentru cursurilepreoțești în vederea dobândiriigradelor profesionale”.Pentru îmbunătățirea calitățiicursurilor preoțești, adecvareaconținutului teologic la exigențelemisionare ale Bisericii și pentru in-tensificarea articulării acestor cur-suri la dinamica vieții eclesialecontemporane și la multipleleprovocări din societatea actuală,Sectorul teologic-educațional alAdministrației Patriarhale a propusși a elaborat o actualizare atemelor pentru cursurile preoțeștiîn vederea dobândirii gradelor pro-fesionale. Direcţiile tematice pen-tru actualizarea acestor teme aufost prezentate şi definitivate încadrul celui de-al VI-lea CongresNaţional al Facultăţilor de TeologieOrtodoxă din România, organizat

cu binecuvântarea PreafericituluiPărinte Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, la Arad, în pe-rioada 21-23 septembrie 2014,fiind aprobate ulterior de SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Ro -mâne, prin Hotărârea nr. 7.012/31octombrie 2014.La Colegiul Decanilor, organi-zat la Mănăstirea ,,Soborul Sfinților12 Apostoli”, Bârsana, în perioada7-10 mai 2015, s-a convenit ca dinacest an să fie incluse direcțiiletematice actualizate în cadrul se-siunilor dedicate cursurilor pre-oțești.În vederea susținerii adecvatea acestor cursuri de formare pro-fesională s-a hotărât realizarea șitipărirea unui îndrumător tematic,sub forma unui suport de curs, cuintenția de a propune un reper utilîn organizarea acestor cursuri.Ţinându-se cont de direcţiile tem-

atice și din motive practice a fostaprobat un colectiv de redactare atemelor, apelându-se la profesoriidin București. În acest sens, aufost elaborate următoarele teme:Analiză critică din perspectivaTradiției ortodoxe a consumismu-lui ca ideologie dominantă în con-textul societății contemporane(prof. dr. Ilie Bădescu); Impactulfenomenului secularizării în viațaBisericii și a societății contempo-rane (pr. prof. dr. Ștefan Buchiu);Religia în Postmodernitate. Des-tinul ei într-o lume secularizată (pr.prof. dr. Nicolae Achimescu); Val-orile căsătoriei creștine și risculpierderii acestora în societateasecularizată modernă (pr. prof. dr.Vasile Răducă); Impactulfenomenului migrației și identifi-carea unor soluții misionar-pas-torale pentru familiile împărțite (pr.conf. dr. Patriciu Vlaicu – Brux-

elles); Valoarea identității și dem-nității persoanei, precum și a viețiipersonal-comunitare în contextulsistemului tehnologic actual, maiales televizual și virtual(conf. dr.Adrian Lemeni); Bioinginerii șibiotehnologii. Provocări, riscuri șimanipulări (diac. lect. dr. Sorin Mi-halache, conf. dr. Adrian Lemeni);Provocări ale noilor mișcări reli-gioase și pseudo religioase înlumea de astăzi. Evaluare din per-spectivă creștină (pr. prof. dr. Nico-lae Achimescu); Ateismul actual șiapologia creștină contemporană(conf. dr. Adrian Lemeni, diac. lect.dr. Sorin Mihalache); Strategii mi-sionare privind revitalizarea viețiiparohiale în societatea româ -nească actuală (pr. conf. dr. DavidPestroiu); Biserica OrtodoxăRomână: organizare actuală (lect.dr. George Grigoriță); Cunoașterealegislației civile actuale, a actelor

normative și a protocoalelor cu in-cidență în domeniul libertății reli-gioase și regimului general alcultelor (lect. dr. George Grigoriță).Alexandru Mălureanu

Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești

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

Duminică, 26 iulie, în ParohiaCovăsânţ, Protopopiatul Lipova,din Arhiepiscopia Aradului, s-adesfăşurat cea de a VI-a ediţie aFestivalului Românilor de Pretutin-deni. Cu binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Arhiepiscop Timotei,din anul 2010, manifestarea cul-

tural-spirituală se desfăşoară înaceastă comunitate la iniţiativa pr.paroh Mihai-Octavian Blaj. Înacest an au participat formaţii şiansambluri folclorice din România,Moldova, Timocul de Vest – Ser-bia, Timocul de Est – Bulgaria, Un-garia și Ucraina.

În prima parte a zilei, oaspeţii şigazdele au participat la slujba SfinteiLiturghii în biserica din Covăsânţ.După-amiază, pe străzile localităţii,gătită de sărbătoare, a avut locparada portului popular, alaiul de-plasându-se din faţa bisericii paro-hiale la Tabăra Ortodoxă de Păstrareşi Conservare a Tradiţiilor Româ -neşti, unde a debutat spectacolul fol-cloric. Prezent la manifestare, Înalt -preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a adresat în debutulprogramului un cuvânt de învăţăturătuturor celor prezenţi, în cadrul căruiaa făcut referire la pericopele scriptur-istice ale duminicii, care sunt grăi-toare pentru scopul festivalului, adicăgarantarea hrănirii nu doar materialeci şi spirituale, prin cultivarea tradiţiilorpoporului nostru cu rădăcini adânciîn credinţa lui; iar aceasta practicatăpretutindeni unde se găsesc românii.De asemenea, Chiriarhul a felicitat

pe părintele paroh Octavian-MihaiBlaj, consilier economic la CentrulEparhial, pentru buna organizare aacestui festival şi a urat bun venit tu-turor românilor veniţi din ţările am-intite. La eveniment, pe lângă ofi -cialităţile locale şi judeţene au partici-pat şi arhim.dr. Teofan Mada, vicar ad-ministrativ al Arhiepiscopiei Aradului;protos.dr. Iustin Popovici, consilier cul-tural; arhim. Ilarion Tăucean, stareţulmănăstirii din vecinătate, Feredeu, şipr. Ioan Jidoi, protopop al Lipovei, pre-cum şi unumeroşi preoţi din cuprinsuleparhiei, arătându-se prin aceastabuna conlucrare existentă între paro-hii şi mănăstiri, mai alex în contextulanului omagial în care ne găsim.În cadrul evenimentului a fostprezentă și formația de dansuri„Păstrătorii Tradiției” a Parohiei Orto-doxe din Covăsânț.La festivalul de la Covăsânț invi-tatul de onoare a fost Marius-Ciprian

Pop alături de fiica sa Antonia, aceș-tia fiind acompaniați de orchestra„Rapsozii Zărandului”, condusă demaestrul Petrică Pașca.Festivalul Românilor de Pretutin-deni este organizat anual, cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului PărinteDr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, de Parohia Ortodoxă Cov-ăsânț, Asociația Păstrătorii TradițiilorRomânești Covăsânț, în colaborarecu Consiliul Județean Arad, CentrulCultural Județean Arad, PrimăriaCovăsânț și Arhiepiscopia Aradului şiare drept scop păstrarea, conser-varea şi transmiterea tradiţiilor aut-entice ale românilor din afaragraniţelor ţării, în condiţiile în caremulte dintre aceste elemente iden-titare de valoare nu se mai regăsescîn prim-planul activităţilor curente, şi-au diluat intensitatea şi frecvenţa ex-punerii sau absentează complet dinpeisajul cotidian.

Festivalul Românilor de Pretutindeni la Covăsânţ


