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Misiunea monahismului în zilele noastre

Prin hotărârea SfântuluiSinod al Bisericii OrtodoxeRomâne din 25 februarie 2009,în luna august a fiecărui an, înprima duminică după marelepraznic al Adormirii Maicii Dom-nului (15 august), există o zidedicată tuturor românilor mi-granți. Cu această ocazie dorimsă adresăm cuvinte de preţuireși de încurajare pentru româniiplecați din Țară, în diverse părţiale lumii.În anul mântuirii 2015, de-clarat de către Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române drept,,Anul omagial al misiunii paro-hiei și mănăstirii azi”, precum și,,Anul comemorativ al SfântuluiIoan Gură de Aur și al marilorpăstori de suflete din eparhii”,este foarte necesar să reflectămasupra rolului Bisericii de a fi mi-sionară și mărturisitoare, înlumea de azi marcată de crizăspirituală, morală şi economică,de violenţă şi migraţie.Misiunea Bisericii noastre îndiaspora este deosebit de im-portantă, deoarece românii mi-granți trăiesc cu speranța într-unviitor mai prosper, dar și cu dorulde locurile natale, de Ţară. Demulte ori, mediul în care ei lu-crează printre străini nu le insu-flă un sentiment de pace șimulțumire sufletească, dar seregăsesc în parohiile BisericiiOrtodoxe Române din diaspora.Aici, bucuria regăsirii și trăiriicredinței strămoșești, a spiritual-ității și a identității româneşti, aîntăririi în comuniunea dătătoarede putere, mângâiere și nădejdeîn Dumnezeu, se împletește cunostalgia locurilor natale, cu

sentimentul de dor arzător dupăcei dragi, resimțit atât de puter-nic printre străini. Această starede dor, asumată în mod exis-tențial, favorizează căutareaoriginii și a identității profunde.În contextul provocărilor ac-tuale este nevoie de dis-cernământ și de multă răbdare,dar mai ales de multă rugăciunepentru ca Dumnezeu să ne lu-mineze și să ne întărească încredinţă, speranţă şi iubirefrăţească.Biserica vine în întâmpinareatuturor românilor, dar în speciala celor migranți, înțelegându-legreutățile cu care se confruntă,sprijinindu-i, încurajându-i și sus -ținându-i prin rugăciunile ei per-manente și prin activitățile ei con- crete pastorale, social-filantropiceşi culturale. Astfel, prin înfiin ța -rea parohiilor din diaspora, prinierarhii și preoții care slujesc cumultă dăruire de sine comunită -țile de români, prin programeleliturgice adaptate contextului,prin promovarea valorilor auten-tice ale Ortodoxiei și ale poporu-lui român, prin organizareaevenimentelor religioase, so-ciale, culturale și catehetice, princultivarea și transmiterea tradiți-ilor, dar și a limbii române, Bis-erica Ortodoxă Română sestrăduiește să vină în întâmp-inarea problemelor majore aleromânilor migranți. În acestsens, astăzi, în afara graniţelorRomâniei există 13 eparhii orto-doxe române în care slujesc 935de clerici, în 844 de parohii şi filiişi 28 de mânăstiri şi schituri.Cu multă dragoste părin-tească, îi îndemnăm și-i încura-

jăm pe toți credincioșii ortodocșiromâni din afara granițelor săcultive legătura cu slujitorii Bis-ericii noastre, să le solicite aju-torul și povățuirea, să se spove  -dească și să se împărtășeascăcu Sfânta Euharistie, participândla viața liturgică a parohiilorromâneşti și trăind în bucuria co-muniunii frăţeşti cu ceilalți ro -mâni, împărtășind experiențelecomune și ajutându-se reciproc.În deosebi, ne adresăm părin -

ților români plecați la muncă înstrăinătate, îndemnându-i săpăstreze unitatea familiei și sărămână în permanent contact cufiii și cu fiicele lor și cu cei rămașiîn țară, pentru ca distanţele ge-ografice mari să nu producă în-depărtare sufletească sau în -străinare spirituală a unora faţăde alţii.În acest an, Duminica mi-granţilor români coincide cuprăznuirea Sfinților Martiri Brân-

coveni (16 august). SfântulVoievod Martir Constantin Brân-coveanu reprezintă un simbol aldemnității românești, iar exem-plul său constituie o luminăpeste timp care ne cheamă petoţi, indiferent de locul unde neaflăm, să mărturisim prin viața şifaptele noastre dragostea deHristos, de Biserică și de Neam.Sfinţii Martiri Brâncoveni ne în-deamnă să fim martori şi mi-sionari ai lui Hristos Cel răstignitși înviat, în continuitate de duhcu înaintașii noștri care au fostctitori de biserici şi de cultură şicare s-au jertfit pentru credințăși popor, apărând valori eterneîntr-o lume schimbătoare şi ade-sea ostilă credinţei creştine.Cu prilejul Duminicii mi-granţilor români, adresămcalde felicitări tuturor românilorcare, cu demnitate și stăruinţă,contribuie la păstrarea, culti-varea şi promovarea spiritua -lității și identității românești. Nerugăm lui Dumnezeu să-ibinecuvinteze pe toți româniiaflaţi printre străini, dăruindu-lesănătate şi mântuire, pace şifericire, dimpreună cu bucuriade a fi iubitori de Biserică şi deNeam!
Cu deosebită preţuire şipărintească binecuvântare,† DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române

* Mesajul PreafericituluiPărinte DANIEL, Patriarhul Bise -ricii Ortodoxe Române, adresatcu prilejul Duminicii migranţilorromâni (16 august 2015).

Iubirea de Biserică şi Neam întăreşte comuniunea românilor de pretutindeni*

Potrivit hotărârii SfântuluiSinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, anul 2015 a fost de-clarat An omagial al misiunii
parohiei și mănăstirii azi. Acestlucru ne îndeamnă să reflectămcu o atenţie mai deosebităasupra realităţilor şi problemelormajore în care se găseşte maicu seamă monahismul din zilelenoastre.  De asemenea, suntemchemaţi să medităm asupracadrului spiritual şi pastoralprivind responsabilitatea mon-ahilor şi a instituţiilor monasticeîn contextul misionar actual alsocietăţii contemporane.În societatea zilelor noastre,când ne găsim într-un plin pro-ces de secularizare, este impor-tant să avem la bazăcunoaşterea misiunii SfinţilorPărinţi în viaţa Bisericii, pentru aînţelege mai bine credinţa orto-doxă, dar şi pentru a avea ca-pacitatea de a discerne mai bine

între adevăr şi eroare în expri-marea credinţei creştine. Or,monahii din toate timpurile, printrăirea şi scrierile lor, s-au avân-tat în lupta pentru păstrareaneştirbită a credinţei, uneorichiar cu sacrificiul vieţii lor, de-venind modele de bază pentru

misionarismul monahal de azi,îndemnat la promovarea culturiiprin intermediul cultului ortodox.De pildă, monahii studiți au fostcei care au luptat pentruapărarea icoanelor. Unii au scrisopere memorabile prin care auapărat Sfintele Icoane, alții au

fost martirizați pentru statornicialor în cinstirea Sfintelor Icoane.Istoria Bisericii noastre consem-nează chipuri de monahi care auridicat nivelul de cultură șiduhovnicie în rândurile poporu-lui, ca de pildă, Sfântul IerarhMartir Antim Ivireanul.De altfel, monahul zilelornoastre trebuie să fie un mi-sionar, deoarece mulţimea deoameni care vine la mănăstiretrebuie educată în spiritul creştinautentic, dar în acelaşi timp tre-buie păstrate şi tradiţiile fiecăreicomunităţi în parte. Monahul,aflându-se în mănăstire, arerolul fundamental de a răspândiAdevărul dumnezeiesc pretutin-deni şi fiecăruia în parte. Dacăpreotul datorită unor nevoi per-sonale cum ar fi familia, parohia,etc., scapă din vedere laturaaceasta a misiunii, monahul înschimb, trebuie să se îngri-jească de mântuirea sa, dar şi

de cea a credincioşilor carecalcă pragul mănăstirii, printr-omisiune clară şi precisă, bazatăpe lumina Evangheliei lui Hris-tos, prin care se pot dobândi el-ementele esenţiale aleortodoxiei. Dacă în vechime oa-menii alergau în pustie, lapărinții care se nevoiau acolo,să primească sfaturi și sprijin su-fletesc, același lucru se petrec șiazi în mănăstirile noastre.Părinții pustiei au fost receptivila nevoile oamenilor care îi viz-itau, chiar dacă erau de la simpliițărani până la împărați. La fel,monahismul actual este dator afi deschis spre nevoile lumii con-temporane. Misiunea mănăstiriitrebuie să aibă în centru o viațăduhovnicească profundă și oacțiune pastorală și socială an-corată în realitățile complexe aletimpului în care trăim.Protos. dr. Iustin PopoviciContinuare în pagina 4
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Pe tot parcursul vieţii pă-mânteşti trebuie să trăim cucredinţa şi convingerea că înBiserică toţi suntem tineri, căciuna este vârsta tinereţii – cuaspiraţiile şi asperităţile ei ine-rente şi fireşti – şi altceva înse-amnă a fi tânăr şi receptiv dinpunct de vedere spiritual, adicăîn stare să primeşti mereu noiimpulsuri, care te îmbogăţescşi te împlinesc duhovniceşte.Tinerii vin întotdeauna cuprospeţimea şi sinceritatea lorîn modul de a aborda adevăru-rile vieţii, ceea ce ar putea fi unimportant ajutor acordat socie-tăţii pentru a se putea eliberade servituţile dedublării. Purita-tea, curăţia, sinceritatea, spon-taneitatea şi curajul tinerilor înanalizarea, cu multă obiectivi-tate şi imparţialitate, a proble-melor lumii post - moderne potveni în sprijinul maturilor şi alvârstnicilor – care sunt gene-raţii rănite de atâtea experienţenegative şi dureroase. Aceştia,la rândul lor, i-ar putea apărape tineri de a mai trece din nouprin astfel de experienţe.Tinerii trebuie să fie chemaţisă facă parte din viaţa de zi cuzi a slujirii Bisericii, căci fără eicu siguranţă că multe aspecteale împlinirii şi înaintării misiu-nii în social, de pildă, s-ar facecu mai multă dificultate!... Eitrebuie să vină la un soroc fi-resc al existenţei în cetateacreştină şi-n Biserică, cu un„snop” şi un „buchet” de faptestrâns legate cu firul de cicoareal dragostei de Dumnezeu şi desemeni şi să ni se prezinte caparte a întregului Ecleziei.Tinerii, cu a lor tinereţe spi-rituală – care trebuie să fie ostare a „duhului” iar nu doar avârstei, sunt chemaţi să reeva-lueze atitudinea apologetic–mărturisitoare şi misionară înaceste vremuri de acţiuni pri-gonitoare, concertate împotrivaBisericii într-un număr mare şivariat dintre care amintim câ-teva cum ar fi: desacralizarea,secularizarea şi laxismul reli-gios, arghirofilia şi hedonismulprecum şi iconoclasmul post-modern, cu care ne confruntămîn aceste zile. Toate acesteaduc la înmulţirea păcatului şi apatimii, care ajung să fie consi-derate drept „fireşti” şi „nor-male” ori ele, de fapt, nesecătuiesc şi ne vlăguiesc, dinpunct de vedere duhovnicesc.Pentru combaterea acestoraeste nevoie de canalizarea tu-turor energiilor sufleteşti şi tru-peşti ale omului, cu multdiscernământ, bine ştiind că ceicu care ne luptăm sunt fără detrupuri, răcnind ca un leu cău-tând pe cine să înghită, şi săfacem toate acestea convinşifiind că suntem membrii Biseri-cii lui Iisus Hristos, pe care, po-trivit asigurărilor Sale, niciporţile iadului nu o vor birui.Elevul creştin, de pildă, estemisionar prin propriul exemplu,dar şi prin dialogul cu ceilalţi delângă el: părinţi, colegi, pri-eteni, profesori etc. Cei trei fac-tori importanţi în educaţie -familia, şcoala şi Biserica - tre-buie să aibă acelaşi scop: for-marea personalităţii complexea tânărului, inclusiv pe plan re-ligios, pentru că elevul educatîn spiritul responsabilităţii, al

respectului faţă de oameni şi aldragostei de Dumnezeu se vadezvolta şi modela armonios,precum misionarul perfect,Mântuitorul nostru Iisus Hris-tos.Pentru tânărul creştin,lumea contemporană se prez-intă ca un mozaic de idei şiconcepţii din care trebuie săselecteze şi să promovezebinele. Selectarea binelui esteo acţiune influenţată în maremăsură de educaţie, iar atuncicând vorbim de educaţie negândim la familie, şcoală şi Bis-erică („Misiologie ortodoxă“, Pr.Prof. Univ. Dr. Gheorghe Pe-traru).Vârsta adolescenţei este operioadă a provocărilor, în tim-pul căreia tânărul are de făcutalegeri majore, alegeri pentrucare este responsabil, în vir-tutea maturităţii sale; trebuie săaleagă între ideal şi imoral,între bine şi rău, între Dum-nezeu şi diavol, între creştinismşi orice altceva. În adolescenţă,omul trăieşte suspansul între-bărilor, iar răspunsurile pe carele alege devin principii dupăcare el îşi confirmă poziţia. Înadolescenţă, apare cererea ex-igentă de a fi aderent la ungrup cu interese comune.Tânărul îşi canalizează en-ergiile spre a deveni un omcredincios, sprijinitor, apărătorşi mărturisitor, regăsindu-se înpostura de misionar al Bisericii.Conştient sau nu de calitateasa de misionar, adolescentulcreştin ajunge să facă misiuneaaceasta „care are un caracterbivalent: el mărturiseşte prinpropriul exemplu sau, pur şisimplu, vorbind direct cu ceilalţi“(Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel,„Misiune, parohie, pastoraţie“).În primul rând, trebuie pre-cizat că misionarul perfect - camodel pentru toţi - este, aşacum arată Părintele ProfesorMihai Himcinschi în lucrarea sa„Misiune şi dialog“, „DumnezeuUnic în Fiinţă şi întreit în Per-soane: Tatăl, prin pregătireatreptată, sistematică şi peda-gogică a poporului iudeu pen-tru venirea Fiului; Mântuitorullumii, Care a săvârşit lucrareaTatălui (Ioan 17, 4) şi Care le-a

poruncit apostolilor săvestească cuvântul adevărului(Ioan 1, 17; Ioan 14, 6) la toateneamurile (Matei 28, 19); Sfân-tul Duh, a treia Persoană aSfintei Treimi este „Misionar“,deoarece „Acela va mărturisidespre Mine“ (Ioan 15, 26)“.În acest sens, elevul estemisionar prin propriul exempluatunci când se arată tuturor oa-menilor drept „un mădular per-manent activ şi niciodată obosital trupului eclezial al lui Hristos,care comunică cu Acesta prinintermediul Sfintelor Taine, in-dispensabile dobândirii haruluimântuitor oferit de către Para-clet“. Pe lângă metoda propriu-lui exemplu, o altă cale amisiunii este dialogul cu ceilalţi.Tânărul poate crea punţi decomunicare cu toţi cei din jurulsău, dar mai ales cu tinerii,pentru că de cei din urmă îlapropie nu doar vârsta, ci şipreocupările şi problemele cenecesită rezolvare din parteafiecăruia. În relaţie cu cei dealte vârste, el e privit cu admi-raţie şi respect, deoarece efor-tul misionarismului său estepersuasiv. În această privinţă,Sfântul Apostol Pavel îi spunelui Timotei: „Nimeni să nu dis-preţuiască tinereţile tale“ (I Tim-otei 4, 12).Tot tânărul misionar esteacela care oferă lumii „ade-văratul sens al libertăţii, pecare mulţi oameni o caută, darpuţini o găsesc cu adevărat“(Pr. Prof. Univ. Dr. GheorghePopa, „Înnoirea discursului teo-logic - o exigenţă a teologieicontemporane“). El este acelacare arată că libertatea nuînseamnă a te bucura de toatepăcatele lumeşti, ci a fi liberînseamnă a nu te lăsa robit denimic; de exemplu, liber nueste cel care fumează sau sedroghează, ci cel ce se poateabţine de la aceste patimi.Referindu-ne, în cele ceurmează, la implicarea lui con-
cretă în problemele societăţii
contemporane, vom reţine fap-tul că, misiunea tânărului în so-cietatea contemporană esteuna dificilă, dar pe cât de difi-cilă, pe atât de sublimă. Activi-tatea sa în societatea

contemporană înseamnă impli-carea în problemele actuale:globalizare, avort, contracepţie,corupţie etc. În faţa acestora,apreciază Părintele ProfesorAdrian Niculcea, tânărul searată „imun şi sigur pe sine, in-tegritatea lui nefiind numai alui, ci şi rezultatul colaborăriifactorului uman cu harul Sfân-tului Duh“.În istoria creştinismului auexistat tineri care au fost misio-nari ai lui Dumnezeu şi care aumărturisit numele Lui, fiindmândri că au această posibili-tate: Daniel şi cei trei tineriaruncaţi în cuptorul de foc,Sfânta Fecioară Maria, care L-a născut pe Mântuitorul la ovârstă tânără, Domnul IisusHristos, Care a predicat imediatdupă depăşirea vârstei majora-tului iudaic, sau Sfântul Apostolşi Evanghelist Ioan, care şi-aplecat capul, rezemându-l pepieptul Mântuitorului.Un exemplu contemporaneste reprezentat de arhiereiiortodocşi, care sunt hirotoniţi lao vârstă tânără, sub limitatradiţională specifică acestuiact de consacrare. Astfel,potrivit obiceiului de drept,clericii sunt hirotoniţi de tineri,tinereţea lor fiind o garanţie maibună a credinţei mărturisite destrăbuni, mai ales că ei au en-ergie misionară. Identificareacu Iisus Hristos se face prin in-termediul harului divin caretransfigurează omul, dar nupericlitează libertatea acestuia(Pr. Prof. Dr. Ioan Valentin Is-trati, „Timpul şi Învierea“).Cei trei factori importanţi îneducaţie - familia, şcoala şi Bis-erica - trebuie să aibă acelaşiscop: formarea personalităţiicomplexe a tânărului, inclusivpe plan religios, pentru că ele-vul educat în spiritul respons-abilităţii, al respectului faţă deoameni şi al dragostei de Dum-nezeu se va dezvolta şi modelaarmonios, precum misionarulperfect, Mântuitorul Iisus Hris-tos. Între acţiunile educative alecelor trei factori există un raportde complementaritate, acţiuneafiecăruia venind s-o com-pleteze pe a celuilalt.Astfel că, elevul educat în

spiritul responsabilităţii, al re-spectului faţă de oameni şi aldragostei de Dumnezeu sedezvoltă şi se modelează ar-monios şi organic, precum odi-nioară Pruncul Iisus, Care„creştea şi Se întărea cu duhul,plin de înţelepciune, şi harul luiDumnezeu era peste El“ (Luca2, 40), aşa cum trebuie să seîntâmple cu toţi cei ce-şi de-schid inima şi mintea spre lu-mina învăţăturii creştine.Aş vrea să subliniez ca oconstatare, că multe dintreproblemele pe care tinerii leridică preoţilor şi educatorilortrebuie să fie discutate cu tineriiînşişi. Dacă despre toateaceste problem se vorbeşte înmod firesc şi din timp acasă,adolescentul de pildă, estepregătit pentru hotărârile ce leva avea de luat. Cel mai ade-seori însă, din nefericire, prob-lemele sunt de obicei ridicateabia când s-a creat deja o bari-eră între generaţii. Ar fi de doritca pe măsură ce copiii seapropie de vârsta adolescenţeisă înceapă să discute cupărinţii despre ispitele cu carese vor confrunta mai târziu.Ca o concluzie, aş dori săsubliniez faptul că, în calitatede adulţi creştini, trebuie săarătăm pentru tinerii noştriaceeaşi dragoste ca aceea a fi-ului risipitor, care, este de fapta lui Dumnezeu însuşi. Să nedeschidem braţele spre a-i îm-brăţişa la piept cu dragoste pefiii noştri, chiar dacă şi-ar luamoştenirea şi-ar pleca într-oţară îndepărtată unde ar risipi-oîn păcat.Întâlnim, deseori, foartemulte categorii de tineri: uniismeriţi, alţii orgolioşi sau ne-răbdători, unii foarte entuziaştialţii foarte timizi, cu prejudecăţiori fără, şi fiecare vine cu viaţasa personală şi cu o anumităpersonalitate la care noi (acolounde este cazul) suntem che-maţi să contribuim la încreşti-narea, la catehizarea, laîmplinirea sau la desăvârşireaacesteia, având convingereafermă că toţi vor dobândi - întimp - ceva comun, şi anumedragostea pentru Iisus Hristosşi pentru aproapele, dragostecare trebuie să se materiali-zeze în fapte concrete. Potpărea cuvinte mari, însă cre-dem că fiecare dintre cei careaspiră la înfăptuirea şi împlini-rea acestui deziderat sacru pă-strează mereu rugăciunea pecare o spunem ca un salut:„Doamne Ajută!”Acum, în încheierea acestuiarticol, voi afirma şi susţină că,cu toţii suntem pelerini pe faţaacestui pământ şi, iată, ne-amoprit, în aceste zile şi vremuri,la tinerii, mereu alţii, care vorprelua pe mai departe activi-tăţile şi acţiunile Bisericii şi vorcreşte şi ei, aşa cum am cre-scut şi noi, vor zâmbi şi ei aşacum am zâmbit şi noi, vor(de)săvârşi mereu noi şi folosi-toare fapte, şi, astfel, societa-tea creştină ori încreştinată vaavea în viitor familii credin-cioase şi monahi adevăraţi; ru-gându-ne ca toate să seîntâmple cu voia lui Dumnezeuşi cu nădejdea că vor fi spremântuire. Dr. Stelian Gomboş 
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Sfântul Grigorie Palama
1. Dorul şi datoria au alcătuit,pentru dragostea voastră, omilianoastră de astăzi. Dar nu estenumai dorirea mea de a supuneatenţiei voastre cuvântul mântuitorprimit în auzul vostru cel iubitor decuvântări dumnezeieşti şi de a văhrăni de aici sufletele voastre şi nunumai fiindcă voiesc ca pentrudragostea voastră să îmi fac dato-ria, după sfintele rânduieli: ci şi fi-indcă, mai mult decât oricare altsubiect, acesta este dintre celemai pline de folos pentru mine în-sumi şi mai îndrăgit de mine, dacăvoi rosti cu laude în Biserică minu-nile pururea Fecioarei şi MaiciiDomnului. Iar cât priveşte dorul,care este, nu unul, ci îndoit, acelamă înalţă şi mă cheamă şi în-deamnă, iar datoria neabătut măconstrânge, căci singur cuvântulnu se poate apropia de cele cesunt mai presus de cuvânt, pre-cum nici ochiul nu poate privi ne-abătut la soare. Apoi, iarăşi, deşinu se cade a grăi cele ce sunt maipresus de cuvânt, însă, pentru iu-birea de oameni, ni se îngăduie to-tuşi să slăvim pe cele slăvite, şideşi trebuie ca cele ce sunt de ne-atins să rămână neatinse, putem,prin cuvinte, să ne plătim datoria

şi să ne exprimăm acest dor cătreMaica Domnului, cântând-o dupăputere.2. Şi dacă „cinstită este moar-tea cuvioşilor şi pomenirea drep-tului cu laudă” (Ps. 115:6) oare cucât mai mult se cuvine să facem,cu cele mai înalte cuvinte delaudă, pomenirea Adormirii puru-rea Fecioarei şi Maicii Domnului,Sfânta Sfintelor, din care purcedetoată sfinţirea către sfinţi? Precumşi facem, când o prăznuim, astăzifiind Sfânta Adormire şi mutare laviaţă a Maicii Domnului. MaicaDomnului, fiind cu puţin micşoratăfaţă de îngeri, este fără de ase-mănare mai presus de îngeri, dearhangheli şi de toate puterile celemai presus de lume, prin apropie-rea de Dumnezeu mai presus detoate, şi prin minunile ce din veacsunt scrise despre aceasta şi să-vârşite în ea.3.  Căci pentru ea mai dinaintes-au vestit dumnezeieşti profeţii aleprofeţilor celor inspiraţi de Dumne-zeu. Minuni mai dinainte au închi-puit cea mai mare minune a totpământul care este această puru-rea Fecioară şi Maică. Schimbăriale neamurilor şi lucrurilor au des-chis drum împlinirii acestei noi taine.Pronii ale Duhului Sfânt, mai di-nainte au închipuit adevărul ce aveasă fie. Ea este sfârşitul, sau mai cu-

rând, începutul şi rădăcina atâtorminuni şi lucrări ale lui Dumnezeu,făgăduinţa Lui cea plină de rod cătreIoachim şi Ana, aceste culmi ale vir-tuţii, care erau fără de copii din tine-reţe, ca să nască la vremea uneibătrâneţi înaintate pe cea care fărăde sămânţă avea să nască pe celnăscut fără de ani din DumnezeuTatăl Cel mai înainte de veci.Şi iarăşi rugăciunea celor careau născut-o într-un chip atât de

neobişnuit pe cea care avea sănască, într-un chip şi mai neobiş-nuit, au făcut legământ să dea în-apoi Dăruitorului pe cea dăruită.Prin această preavrednică rugă-ciune mai presus de fire, s-a pe-trecut mutarea Maicii Domnuluiîncă de pruncă din casa tatăluisău în casa lui Dumnezeu. Ne-obişnuita ei petrecere nu a fostpentru puţină vreme, ci patru aniîn însăşi Sfânta Sfintelor unde s-

a hrănit cu comoara hranei celeiizvorâte din purtarea de grijă a în-gerilor, din care hrană Adam nu aajuns să guste, căci altminteri nuar fi căzut din viaţă, precum nu acăzut această fecioară preacu-rată, măcar că pentru Adam şipentru a fi arătată fiică a lui Adam,s-a supus pentru puţină vremecerinţelor firii, ca şi Fiul ei, mu-tându-Se astăzi de pe pământ laceruri.

Cuvânt la preacuvioasa Adormire a Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare şi Pururea Fecioarei Maria

Sf. Ioan Gură de Aur
„Vă rog din suflet şi vă im-plor să aveţi mare grijă de co-piii voştri şi să căutaţimântuirea sufletului lor. Să ur-maţi exemplul lui Iov, care, fi-indu-i teamă ca nu cumva copiiilui să păcătuiască fie şi cu cu-getul, aducea jertfe şi se rugamult pentru ei. Să urmaţi pildalui David, care, atunci când amurit, l-a chemat lângă el pefiul său, viitorul rege Solomonşi, în loc să-i lase bogăţii, l-apovăţuit: „Fiul meu, dacă veitrăi întru evlavie, nicicând nuvei păţi nimic rău, toate îţi vormerge bine şi viaţa ta se va pe-trece în linişte. Însă dacă nu tevei face plăcut lui Dumnezeu şivei fi lipsit de ajutorul Său, ran-gul tău împărătesc nu-ţi va fo-losi la nimic. Căci fără evlavie,şi bunurile pe care le ai le veipierde, şi prin mari ruşini veitrece. Evlavia te va ajuta să do-bândeşti şi cele care-ţi lipsesc”(Parafrază la III Regi 2, 1-4).Trebuie, aşadar, ca părinţiisă se îngrijească nu de cumvor dobândi bani copiii lor, ci decum vor dobândi evlavie şi bo-găţie sufletească. Trebuie să-ieduce astfel încât să nu aibănevoie de multe lucruri, să nuse dedea dorinţelor vremurilorde astăzi. Trebuie încă să cer-ceteze cu atenţie când ies co-piii lor din casă şi când seîntorc, unde se duc şi cu cinese întovărăşesc. Dacă nesoco-tesc aceste îndatoriri ale lor,vor da răspuns la Dumnezeu.Dacă ni se cere socoteală pen-tru cât ne-am îngrijit de alţii –

căci spune Scriptura că „Ni-meni să nu caute pe ale sale, cifiecare pe ale celuilalt” (I Corin-teni  10, 24) –, cu atât mai multni se va cere răspuns pentrucum am avut grijă de copiiinoştri. Tu, însă, faci tot ce poţipentru ca fiul tău să dobân-dească un cal frumos, o casăspaţioasă, un ogor sau o vie ro-ditoare, trai bun şi multe altebunătăţi pământeşti. Dar tegândeşti vreodată ca el să fievirtuos, înţelept şi cumpătat?Fiindcă oricare ar fi bunătăţilesale, oricât de mare ar fi averea

lui, va pieri împreună cu el,dacă nu este virtuos şi înţelept.Dimpotrivă, dacă în sufletul săuexistă bărbăţie şi virtute, lesnele va dobândi pe toate, chiardacă casa lui ar fi completgoală.Când tu, ca părinte, nu-l sfă-tuieşti pe copilul tău şi nu-l că-lăuzeşti drept, e firesc să fietârât de oameni vicioşi şi săajungă să săvârşească chiar şi

crime. Atunci, desigur, va ficondamnat de societate şi-i vaface de ruşine atât pe părinţiisăi cât şi pe el. Şi odată cuosândirea copilului, va fi arătatcu degetul şi tatăl, care nu maiîndrăzneşte să iasă din casă.Şi vor spune despre el: „Iatăce-a păţit dacă nu şi-a educatcopilul!”. Cu ce ochi vei priviatunci lumea, care te va cer-ceta pentru că nu ţi-ai educatcopilul la vremea potrivită, şiastfel a ajuns la crimă şi în tem-niţă? Îndrăzneşti să te mai nu-meşti tată, de vreme ce nu ţi-ai

împlinit îndatorirea? Nu te as-cunzi? Nu-ţi doreşti să se des-chidă pământul şi să teînghită? Spune-mi deci, îndrăz-neşti să te mai numeşti tată, devreme ce ai fost nepăsător faţăde copilul tău şi l-ai lăsat să fiedistrus? Dacă ai fi văzut că unom îţi loveşte copilul ţi-ar fipărut rău, te-ai fi necăjit şi te-aifi aruncat asupra lui ca o fiară.Şi totuşi, vezi cum diavolul îl lo-

veşte în fiecare zi, îl trage înpăcat, şi tu dormi. Nu te necă-jeşti, nu te înfurii, nu te îngri-jeşti să-ţi salvezi copilul dinghearele acestei fiare. Ei,atunci ce îndurare aştepţi de laDumnezeu?Ce răspuns Îi vei da luiDumnezeu când te va cercetapentru că nu te-ai sârguit să-leduci cum se cuvine pe copilulcare ţi s-a născut? Te va în-treba Domnul: „Nu te-am pusocrotitor şi dascăl al lui? Nu ţi-am poruncit să-l călăuzeşti pecalea cea dreaptă?”. Ce veiputea spune atunci? Că a fostun copil dificil şi n-a vrut să teasculte? Pe toate acestea tre-buia să le vezi de la început, decând era mic, şi puteai să-l mo-delezi cum voiai. Atunci l-ai fiobişnuit cu binele, dezrădăci-nându-i din suflet spinii care,datorită vârstei lui fragede, ar fiieşit uşor. Dacă te-ai fi ocupatatunci de el, patimile lui nu s-arfi mărit şi n-ar fi fost greu astăzisă le războieşti.Să ne străduim, aşadar, să ledăm copiilor noştri educaţiecreştină, cu încredinţarea că,atunci când vor avea evlavie şiiubire de Dumnezeu, se vor de-osebi şi în viaţa pământeascăprin virtuţile lor. Căci toţi îl res-pectă şi-l preţuiesc pe omul vir-tuos şi bun, chiar dacă ar fi el celmai sărac; dimpotrivă, îl scâr-besc şi-l urăsc pe cel rău, chiardacă ar fi el cel mai bogat. Ceicare sunt nepăsători faţă debuna educare a copiilor lor vor fipedepsiţi de Dumnezeu. Şi as-cultaţi cu atenţie povestirea pecare vă voi spune-o: În vremu-rile din vechime, înainte de veni-rea lui Hristos în lume, trăia unpreot evreu, bun şi cumpătat,Eli, care avea doi copii, pe Ofni

şi Finees. Deşi Eli îi vedea pecopiii săi umblând pe calea rău-tăţii, nici nu-i împiedica, nici nu-ipedepsea, nici nu-i mustra. Şidacă uneori îi povăţuia, o făceacu moliciune, fără severitate.„Nu mai faceţi rele, fiii mei”, lespunea, „nu aud vorbe bunedespre voi” (Parafrază la I Regi2, 24). Cuvintele lui ar fi fost deajuns ca să-i cuminţească pe ceidoi copii, dacă aceştia ar fi vrut.Dar întrucât preotul n-a arătatseveritatea cuvenită, Dumnezeul-a pedepsit. Astfel, şi-a pierdutşi copiii şi mântuirea, deşi Dum-nezeu nu avea pentru ce să-losândească pe bătrânul tată,decât pentru nesârguinţa pecare a arătat-o faţă de copiii săi.Aşadar dacă Eli a fost pe-depsit atât de aspru pentru ne-sârguinţa lui, vor rămânenepedepsiţi cei care fac lucrurimai rele? Dacă pe preotul acelan-au reuşit să-l izbăvească cin-stea lui, însuşirea de judecătorşi slujirea pe care o aducea po-porului israelit, şi a murit în chipjalnic deoarece nu s-a îngrijitcum trebuia de educarea copii-lor lui, atunci ce pedeapsă vacădea asupra noastră, care nepurtăm chiar mai rău decât bar-barii, care nici virtuţi nu avem şinici pe copiii noştri nu-i creştemcum se cuvine? Aşa cum nu nevom putea dezvinovăţi de păca-tele noastre personale, la fel nicide păcatele copiilor noştri. Şi eceva logic. Pentru că dacă rău-tatea ar fi fost din fire, am fi avutjustificare. E ştiut însă, că prinvoia noastră urmăm fie caleapăcatului, fie pe cea a virtuţii.Cum se va dezvinovăţi aşadarpărintele care a lăsat-o pe ceamai iubită fiinţă a lui, pe copilulsău, să apuce pe drumul celrău?”

Creşterea copiilor



Omul, în alcătuirea lui, esteun sistem complicat. Un angre-naj ciudat, care funcționeazădupă legi unanim (re)cunos-cute, dar în aceeași măsurădupă legi proprii, uneori înțe-lese, alteori neînțelese de ni-meni. Părem la fel, dar facemeforturi să ne compatibilizăm,ne aplecăm cu mai multă saumai puțină tragere de inimăspre nevoile altora, uneorifacem din asta un scop în sine,alteori – sau alții – nici nu vremsă le vedem. Cum și în funcțiede ce ne putem transforma,sau limpezi, cum și în ce felputem lăsa liberă calea spre in-spirația curată de a ne trans-forma, ca să nu spunemcuvinte mari, în oameni maibuni, depinde de șansa pe caresinguri ne-o oferim. Dispunem de liberul arbitru.Să nu uităm să mai punem lasocoteală că pe traseul existe-nței noastre apar din când încând și nu întâmplător situațiisau oameni cu rol hotărâtor înevoluția spirituală, în momen-tele în care e nevoie să se în-tâmple ceva cu noi. Poate că enecesar să treacă ani spre aputea înțelege care a fost mi-siunea, cheia aruncată atunci,poate o ușă închisă ne-a pro-dus mai multă suferință decâtam fi putut crede că putem în-

dura, poate că am plătit prețulpurificării spirituale, poate amfost binecuvântat feriți de relemai mari și de neîndurat.Când vrei să-ți ostoiești du-rerea, ai unde te duce. Dacă nuești antrenat, poți începe cuexerciții simple, mai întâi derăbdare, la care se adaugă onevoie acută de dialog cu tineînsuți. Pentru asta, ai însă ne-voie de context, adică de con-textul potrivit. Drumurileduminicale la biserică devinîncet o obișnuință, o nevoie,apoi aer, apoi meditație, apoitranscendent. Dezlipirea decele lumești se petrece coerentși neforțat, vine prin învăluire,cheamă și primește răspuns,apoi îți luminează fața, exerciț-iile zilnice de rezistență, și omulatât de zbuciumat devine nudoar mai puțin activ, ci, dimpo-trivă,  străluminat de sensul pecare-l poate intui acum în tot ceîntreprinde, iar cotidianul nudoar că devine suportabil, darcapătă consistență, sens, tene-brele se retrag încet, pe mă-sură ce pătrunde în inimăglasul îngerilor lui Dumnezeu.De Dumnezeu se poateapropia oricine. E nerestrictiv șitolerant, noninvaziv, numaiundă învăluitoare și  strălumi-nată, numai pace și senin. Nuse cuvine să distrugi asemenea

daruri, revărsate cu generozi-tate deplină asupra tuturor, șiasupra celor vinovați, și asupracelor nevinovați. Lumina astase intensifică atunci când e pri-mită împreună, când este îm-bucurătoare împreună, când

preoții îngenunchează în altarrugându-se împreună, cândclopotele bat atât de tainic și derăscolitor, cu sensuri pe care arpărea că doar inițiații sunt înstare să le decripteze, să lecântărească, să le cuantificevalențele. Ce simte un pelerine doar dorul de veșnicie și re-zonanța inconfundabilă a tân-

guirii care ostoiește, alină tera-peutic, se infuzează în fiecarecelulă, punctează sensul viețiiși al morții, și toate sensurileinimii uitate undeva, cine știeunde…Apoi vine aportul pe care-laduce experiența asta care în-cununează o săptămână tre-cută în pregătirea celei viitoare.

E vorba aici despre o anumităstare de bine, modelatoare aființei, care tinde și începe săaibă obligația să reverse asu-pra celorlați darurile care i s-aucuibărit în inimă, grație învăță-turilor, și tot ce tinde să îmbu-nătățească în sine și în alții. Șigândul devine mai aplecatcătre ceilalți, și tendințele ego-

centriste sunt transformate șimetamorfozate în atitudini em-patice, într-un mod aproape mi-raculos. E ca și cum un lichiddintr-o sticlă ar fi înlocuit pe ne-simțite de un alt lichid cu pro-prietăți benefice, curative, laînceput un schimb de straturi,în care lichidele se amestecă,apoi partea amprentată negativeste înlocuită de o parte carestă sub semnul crucii și caresfințește apa și face moleculu-lele să se grupeze în exploziide forme perfecte. Sub puterea rugăciunii, im-posibilul devine posibil și fără-sensul devine sens, frica numai locuiește acolo unde se in-stalează Sfânta Treime, singu-rătatea care macină ființa estedepășită de certitudinea pecare ți-o dă credința că nu maiești singur. Când îl ai pe Dum-nezeu în tine, despre ce singu-rătate mai e vorba? „Dacă Dumnezeu n-arexista, ar trebui inventat”,spune o frază celebră. Ce binecă nu trebuie să-l inventăm, căexistă, că noi suntem atât defericiți că nu supunem îndoieliiasta! Suntem datori să dămvieții noastre create darurile pecare suntem în stare, fiecaredintre noi, să le oferim. Numaicâțiva pași sunt de făcut, cele-lalte toate vin de la sine…Prof. Eugenia GroşanColegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta”, Arad
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Drumuri duminicale

Se spune că la început Dum-nezeu l-a făcut pe om cu o inimămai mare decât creierul, iubind totce era nobil şi frumos, însă de-alungul timpului el a ,,evoluat” atâtde mult, încât creierul i se mărea,iar inima devenea tot mai mică,atât de mică încât se pierduseundeva în interiorul lui, iar aziomul a ajuns uneori să gân-dească, dar de prea puţine ori săiubească.Azi a ajuns să trăiască ase-meni unei epave în marea învol-burată, uneori se luptă cusistemele, alteori cu sine însuşi,dar de cele mai multe ori renunţăsă mai lupte, se vede pierdut,părăsit, îngândurat, trist de atâtaosteneală ce pare fără sfârşitrămânându-i ca în serile lui liniştitesă privească splendoarea ceruluice parcă-i creşte ritmul cardiac, îlface să vadă măreţia şi fru-museţea celestă, să se simtă ca şicum ar merge acasă la originilesale cereşti şi astfel, cu fiecareclipă trecută, face câte un passpere cer, spre sacrul lumii aces-teia.Uneori am senzaţia că fiecareîn parte avem un cer al nostru, un

loc unde suntem doar noi şi Dum-nezeu şi nu cred că am dreptul cuneîmplinirile mele sau tristeţilemele să întunec cerul aproapeluimeu, să-l facă să trăiască sau să

simtă ceea ce ţine de acel cer dinmine, însă am datoria de a-l facesă simtă bucuria cerului meu, fru-museţea lui în care Dumnezeu arevărsat atâtea picături din veşni-cia Sa. 

Oricât ai privi la cer nu poţi să tesaturi de frumuseţea lui, în fiecarezi e acelaşi, dar parcă altfel, e loculunde fiecare din noi ne depozitămgândurile, locul unde veşnicia seîntâlneşte cu timpul, locul unde euca muritor devin etern, şi, mai multdecât atât, e locul de unde ochii îşiastâmpără setea.

Oare dacă aş putea să-l îm-brăţişez măcar pentru o clipăcred că aş deveni un cer printreceruri, el este singurul, în mo-mentele grele care ne învaţă cumsă stăm, cum să ţinem fruntea, el

este cel care-ţi şopteşte priveşteîn sus, chiar dacă ai fost înfrântde patimi şi ispite, priveşte sprenemărginitul cerului şi vezi cătoate s-au întâmplat cu un scopdoar de Dumnezeu ştiut.Sigur, azi prea puţini maiavem timp sau răgaz să privimsplendoarea lui, să păşim înfiecare zi câte puţin spre cer, săne înălţăm sufletul şi gândurileprin acea taină a rugăciunii, a co-muniunii şi a Dialogului cu Dum-nezeu, prea puţini într-o lumeprea materialistă, poate şi dincauza unei neînţelegeri a lib-ertăţii noastre. Dacă până înurmă cu două decenii şi jumătatesfinţii închisorilor nu au avut niciacest drept de a privi splen-doarea cerului, ci l-au dus în su-fletul lor, azi, când avem acestdrept încă neinterzis, nu ofacem, poate o să regretăm maitârziu, poate am pierdut şi ceruldin noi fără să ne dăm seama. Când Dumnezeu le-a făcut petoate bune foarte şi pe om l-a în-cununat ca pe un prinţ pentru astăpâni peste întreaga lume, S-abucurat de creaţa Sa. Omul, înschimb, a distrus totul, atât demult, încât şi cerul a început săplângă, iar Dumnezeu a convenitca aceste lacrimi să se nu-mească ploaie, ploaie care de mii

de ani mângâie şi reînvie natura,iar în zilele toride de vară îi alinăfruntea omului, poate de aceeaunii fug de ploaie, poate nu înţe-leg acele lacrimi ale cerului.Dacă tot nu vrei să priveşticerul, măcar ascultă-l, ascultăcâtă linişte e în cer şi câtă liniştear putea fi în sufletul tău, lasă-lmăcar pe el să te îmbrăţişeze şisă-ţi aline suferinţele.În tainele nopţilor pe care nule dorm, nu pentru că nu amsomn, ci pentru că uneori măpierd în splendoarea cerului în-stelat, mă gândesc la atâţia oa-meni dragi ce nu au timp să-l maiprivească şi să-i simtă mireasmaadierii de vânt ... da, de cele maimulte ori noi suntem ca stelele depe cer, le vedem doar atuncicând cad, doar atunci când numai sunt şi ne întristăm, de celemai multe ori regretăm anumitepersoane dragi, prieteni, părinţifraţi, doar atunci când pleacă din-tre noi, uneori prea matur saupoate că de aceea plecă pentrucă nu am ştiut să avem grijă deei, poate nu am fost vrednici să-iavem sau poate că nu am fost înstare să facem împreună câţivapaşi ... paşi spre cer.Prof. Paul Krizner, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” din Arad

Paşi spre cer...

Urmare din pagina 1Mănăstirile, pe lângă faptul căsunt adevărate centre de isihie şirugăciune, ele sunt şi vetre decultură şi spiritualitate, pregătitesă răspundă în mod înțelept șieficient provocărilor și prob-lemelor noi care apar în soci-etatea românească. Şi astăzi,chiar şi vieţuitorii din mănăstirisunt nevoiţi să răspundă solic-itărilor tuturor credincioşilor şi să

cunoască provocările prin caretrec aceştia, cum ar fi: abandonulşcolar al tinerilor din cauza lip-surilor materiale; delincvenţa ju-venilă; tentaţia drogurilor; fărăa-şi ştirbi cu nimic din preocu-parea de bază a lor, care esterugăciunea. O altă problemă cu care neconfruntăm astăzi şi asupracăreia trebuie să ne preocupămîn mod deosebit este cea gener-

aţiei tinere. Numărul tinerilor carevin astăzi la mănăstire pentru adeveni monahi sau monahii s-adiminuat enorm şi acest fenomendin cauza emigraţiei şi a secular-izării. Tinerii de astăzi sunt expuşiunor multiple influenţe derutantedar şi multor provocări, astfel încâtei nu mai pot discerne uşor caleacare duce la mântuire. Şi chiar aceia care vin astăzi lamănăstire nu au puterea de a

rămâne statornici tocmai datorităduhului individualismului şi mate-rialismului care devine o dificultateîn menţinerea comuniunii frăţeştiprin ascultare duhovnicească şiconlucrare în obşte. Traversămastfel o nouă perioadă de încer-care spirituală tacită, dar vizibilă.Monahismul de astăzi trebuiesă constituie avangarda în luptapentru unitatea Ortodoxiei, atât lanivel administrativ cât şi la nivel

teologic, întrucât acesta poate şitrebuie să constituie o parte inte-grantă a credinţei ortodoxeevanghelice de pretutindeni,adică o viaţă monahală auten-tică. Astfel, monahismul se în-scrie și în linia tradiție Răsăritene,care a văzut dintotdeauna înmonahi „luptătorii din lina întâi”așa după cum frumos îi numeștebinecunoscutul gheron PaisieAghioritul.  

Misiunea monahismului în zilele noastre
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Popas duhovnicesc înParohia Radna

În prima duminică din postulAdormirii Maicii Domnului, a 9-adupă Rusalii, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a fost prezent în mijloculcredincioșilor din localitateaRadna, din Protopopiatul Lipova.După întâmpinarea Ierarhului înfața locașului de cult de către pre-oți și credincioșii satului în fruntecu părintele Ioan Jidoi, protopopulLipovei şi parohul acestei biserici,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei aparticipat la Sfânta Liturghie înbiserica cu hramul „Intrarea înBiserică a Maicii Domnului”.La momentul cuvenit, Chiri-arhul a rostit cuvântul de învăţă-tură pus sub titlul ,,Marea vieţii şi
corabia Bisericii” (pe baza citirilorscripturistice ale duminicii, I Cor.3; Matei 14), arătând că Mântu-itorul veghează mereu asupra tu-turor celor ce alcătuiesc TrupulSău tainic. Pe marea vieţii numaicei din corabie găsesc mântuire,lucrarea fiind cea de comuniuneîntre toţi şi cu Dumnezeu. Chiarcei care apar prin strădaniile per-sonale a câştiga cerul, nu potrăzbi fără harul dumnezeiesc.Maica Domnului devenind MaicaBisericii călăuzeşte pe cei dincorabie peste valuri spre limanuldorit. Perioada postului începuteste prielnică acestei navigaţiispirituale, a mai amintit Înalt-preasfinţia Sa.

Sfinţirea lucrărilor de renovare
la Bazilica Maria Radna În a doua jumătate a zilei deduminică, 2 august 2015,  Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a par-ticipat la slujba de resfinţire alucrărilor de renovare a corpuluibazilicii Maria Radna cât şi a celorde la complexul monastic adia-cent bisericii, alături de Înalt-preasfinţitul Părinte Ioan,mitropolitul Banatului şi PS Luki-jan Pantelici, episcopul ortodoxsârb al Budapestei şi administra-torul eparhiei Timişoarei.Sfânta Liturghie Pontificală, lacare au luat parte mii de pelerini,invitaţi şi personalităţi din ţară şidin Germania, Ungaria, Austria,Serbia şi Croaţia, precum şi înaltefeţe bisericeşti, a fost condusă deJoachim Meisner, arhiepiscopemerit de Kӧln. Au celebrat peste20 de arhiepiscopi, episcopi şidelegaţi din ţară şi străinătate.Printre ei s-au numărat IoanRobu, arhiepiscop şi mitropolit deBucureşti, Babel Balazs, arhiepis-cop de Kalocsa-Kecskemet,Stanislav Hocevar, arhiepiscop şimitropolit de Belgrad, JakubinyiGyorgy, arhiepiscop de Alba Iulia.Au asistat la eveniment şi ierarhiai Bisericii greco-catolice dinRomânia.
Sărbătoarea Schimbăriila Faţă a Mântuitoruluila Mănăstirea Hodoş-Bodrog

De sărbătoarea Schimbării laFaţă a Mântuitorului Hristos, 6 au-gust 2015, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit slujba SfinteiLiturghii, înconjurat de un soborde preoţi şi diaconi, în altarul devară al Mănăstirii Hodoş-Bodrog.În cuvântul de învăţătură cu ti-tlul ,,Chip şi asemănare” (conformcitirilor scripturistice ale praznicu-

lui: II Petru 1; Matei 17), Chiriarhula arătat că numirea sărbătorii, aşacum se păstrează în Bisericanoastră, redă adevărul privindcontinua strădanie a credinciosu-lui de a se schimba în mai binepotrivit scopului pentru care aprimit lumina vieţii, adică tinzândspre asemănarea cu Acela dupăchipul Căruia a fost creat, a ÎnsuşiCreatorului. Harul necreat a luiDumnezeu ajută ca şi credincio-sul prin faptele bune să poată re-flecta în fiinţa sa însăşi luminadumnezeiască aşa cum pilduitorau dovedit şi sfinţii Bisericii, a sub-liniat Înaltpreasfinţia Sa.În cadrul Sfintei Liturghii dia-conul Ionel-Silviu Cristea a fost hi-rotonit întru preot pe seamabisericii cu hramul ,,CuvioasaParascheva” din Parohia Gu-ravăii, Protopopiatul Sebiş. Lamomentul cuvenit părinteleMacarie Deleu, vieţuitor al mănă-stirii şi noul hirotonit preotul Ionel-Silviu Cristea au fost hirotesiţi decătre Înaltpreasfinţitul Timoteiîntru duhovnici.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei l-a in-stalat pe noul stareţ al mănăstirii,părintele protosinghel GrigorieTimiş, în prezenţa întregii obşti şia unui număr însemnat depelerini. La finalul slujbei, precuviosulpărinte stareţ protos. GrigorieTimiş a mulţumit Înalpreasfinţitu-lui Părinte Timotei şi tuturor cleri-cilor şi credincioşilor pentruparticipare la acest eveniment de-osebit din viaţa mănăstirii.
Binecuvântări arhiereştiîn Ţara Hălmagiului

Duminică, 9 august 2015,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a efectuato vizită arhierească în ţinutul Hăl-magiului. Astfel, la orele dimineţii,Chiriarhul arădean a fost întâmp-inat de un ales sobor de preoţi, înfrunte cu părintele AlexandruBotea, protopopul Sebişului, înParohia Băneşti. Aici, Înaltpreas-finţia Sa a săvârşit slujba debinecuvântare a lucrărilor dereparaţii interioare şi exterioareexecutate la biserica satului, pre-cum şi a picturii murale interioareexecutată de către artistul plasticEduard Sida şi fiica acestuiaRaluca-Andreea din Hălmagiu.După aceasta, Chiriarhul asăvârşit Sfânta Liturghie, înconju-rat de un sobor de preoţi, în biser-ica cu hramul ,,Naşterea MaiciiDomnului”.La momentul liturgic rânduit,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei ahirotonit întru diacon pe tânărulteolog Bogdan Coşeri.Cuvântul de învăţătură a fostpus sub titlul ,,Credinţa vie” (înbaza citirilor scripturistice ale zilei:I Cor. 4; Matei 17) şi în legăturadiferitelor forme de manifestare,arătând că aceasta este întărităde harul divin şi dovedită prinfapte bune. Credinţa moartă estecea nemărturisitoare a lucrăriicreştine. Vremea postului şi rugă-ciunii, cum este cea a pregătiriipraznicului Adormirii Maicii Dom-nului, indică adevăratele virtuţi cucare se mărturiseşte deplina cred-inţă prin învăţătură şi trăire reli-gioasă, a subliniat ÎnaltpreasfinţiaSa.La sfârşitul Sfintei Liturghiipreotul paroh Mihai Bulea a primitdistincţia de iconom, după care a

făcut o scurtă dare de seamă adespre realizările sale din ceipeste 16 ani de slujire în aceastăparohie.La ceas de seară, Înaltpres-finţitul Părinte Timotei, a săvârşitslujba Vecerniei în cea de-a douabiserică păstorită de părinteleMihai Bulea, în Filia Bodeşti. Cuacest prilej, Ierarhul a sfinţit lu-crările de renovare ce au fost ex-ecutate la biserica din lemn, cuhramul ,,Pogorârea SfântuluiDuh”, monument istoric cedatează din 1821, având  şi o pic-tură pe pânză maruflată pe lemndin 1831, executată de pictorulIoan Demetrovici din Timişoara,care a pictat în perioada respec-tivă mai multe biserici din zonaHălmagiului.În cuvântul de învăţătură cu ti-tlul ,,Facerea lumii după psalmul
Vecerniei”, tot în contextul citirilorzilei şi în legătură cu hramurilebisericilor cercetate, Chiriarhul aaccentuat unitatea Bisericii oglin-dită în misiunea parohiilor şimănăstirilor într-un an omagial cacel curent, subliniind lucrareapentru întărirea credinţei îm-potriva superstiţiilor şi pentru în-treţinerea unui dialog între ştiinţăşi religie, de asemenea, cultivândtradiţia poporului nostru, a culturiişi spiritualităţii sale, sprepropăşirea întregii obşti.În acest itinerar, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Arhiepiscop Timotei aefectuat vizite pastorale şi la bis-erica voievodală din Hălmagiu, labiserica de lemn cu hramul ,,SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, mon-ument istoric, din Cristeşti, şi labiserica cu hramul ,,ÎnălţareaDomnului” din Brusturi.

Hramul de vară alcapelei Facultăţii deTeologie din Arad
În ziua de 13 august a fiecăruian, calendarul bisericesc facepomenirea mutării moaştelor Cuv.Maxim Mărturisitorul († 662). Pen-tru capela Facultăţii de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” dincadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad, această zi a fost prilej desărbătorire a hramului de vară.Deschiderea manifestărilorliturgic-duhovniceşti a început cuslujba Vecerniei, împreunată cuLitia, la care a participat şi Înalt-preasfinţitul Arhiepiscop dr. Timo-tei Seviciu, înconjurat de un soborde ieromonahi şi preoţi, profesori,studenţi şi absolvenţi ai şcolii teo-logice arădene. În cuvântul de în-văţătură, ÎPS Sa a reliefat câtevaaspecte privitoare la relaţia dintreMaica Domnului şi învăţătura de-spre cele două voinţe şi lucrări aleMântuitorului Iisus Hristos, prinprisma clarificărilor teologiceaduse de către Cuv. Maxim Măr-turisitorul, pornind de la textultroparului închinat acestui marepărinte al Bisericii. Privegherea acontinuat cu slujba Utreniei.În ziua prăznuirii hramului afost oficiată Sfânta Liturghie, undeau fost pomeniţi ctitorii acestuilocaş de cult, fiind binecuvântateprinoasele aduse de către credin-cioşii prezenţi în număr mare. Încuvântul de învăţătură, Pr. ŞtefanNegreanu a evocat figura pa-tronului spiritual al capelei, în-demnând pe credincioşi lapăzirea tezaurului de credinţă alBisericii, pentru care Cuv. Maxima suferit mare prigoană, printr-omărturisire a vieţii cât mai dreaptă.

După încheierea sfintelor slujbe afost oferită o agapă de bucuriepentru acest praznic luminat.
Praznicul AdormiriiMaicii Domnului laMănăstirea Hodoş-Bodrog
Slujba de PriveghereÎncă din ajunul praznicului, miide credincioşi din tot cuprinsul Ba-natului şi a Câmpiei arădene, şi-au îndreptat paşii spre străvecheaMănăstire Hodoş-Bodrog, pentrua se ruga la icoana Făcătoare deminuni a Maicii Domnului cuPruncul, continuând o tradiţiesacră a înaintaşilor lor. Aici, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, potrivitobiceiului îndătinat, a fost întâmp-inat de obştea monahală, în fruntecu Preacuviosul Protos. GrigorieTimiş, stareţul mănăstirii şi desutele de pelerini. La paraclisul devară, înconjurat de soborul de slu-jitori, Chiriarhul a oficiat slujba dePriveghere.În cadrul cuvântului de învăţă-tură cu titlul ,,Maica Domnului şi

Sfânta Cruce” Chiriarhul, întemeiul citirilor biblice din slujbade priveghere, a prezentat învăţă-tura despre Maica Domnului şiSfânta Cruce în tradiţia mănăstirii,motivând liturgic şi doctrinar prac-tica străveche a Drumului Crucii,care se săvârşeşte în ajunulpraznicului Adormirii Maicii Dom-nului la Mănăstirea Hodoş-Bo-drog.
Procesiunea ,,Drumul Crucii”După aceasta, miile de credin-cioşi au pornit la Procesiunea,,Drumul Crucii’, care se face dedecenii întregi, din evlavia credin-cioşilor care veneau la SfântaMănăstire în aceste zile de hramşi care doreau să-şi intensifice os-teneala şi jertfa lor închinatăMaicii Domnului, an de an. Pe,,Drumul Crucii” au rostit bogatecuvinte de învăţătură şi zidire su-fletească părintele Teofan Mada,vicar-administrativ şi părinteleIustin Popovici, consilier cultural laCentrul Eparhial, vieţuitori ai aces-tei mănăstiri şi părintele FlaviusPetcuţ, protopop al Aradului. Slu-jbele sfinte s-au desfăşurat pe totparcursul nopţii, săvârşindu-seslujba Prohodului Maicii Domnu-lui, Taina Sfântului Maslu,Sfinţirea Apei, Sfânta Liturghie,acatiste şi alte rugăciuni închinateMaicii Domnului.În noapte, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a participat la slu-jba Prohodului Maicii Domnului laCatedrala arhiepiscopală din Arad.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Saa rostit cuvântul de învăţătură cu ti-tlul ,,Prohodul Domnului şi Proho-dul Maicii Domnului”, prezentândlegătura dintre ele sub aspectulformei şi al fondului, înrădăcinateîn cultul Bisericii, cu precăderepentru aducerea de mult folosduhovnicesc credincioşilor.
Sfânta Liturghie ArhiereascăÎn ziua praznicului, Înaltpreas-finţitul Arhiepiscop Timotei a oficiatSfânta Liturghie Arhierească laMănăstirea Hodoş-Bodrog încon-jurat de un ales sobor ieromonahişi preoţi de la parohiile învecinate.Cuvântul de învăţătură a fostpus sub titlul ,,Cuvinte sfinte”,adică din citirile scripturistice(Filip. 2; Luca 10-11) şi imnografiaslujbelor praznicului, tălmăcitespre înţelegerea de către credin-cioşi a învăţăturii despre Maica

Domnului, în legătură cu viaţa eişi mijlocirea cea de-a purureapentru Biserica din care aceştiafac parte. Dacă, potrivit Tradiţiei,simbolizarea Bisericii este ca şi ocorabie a mântuirii, cei ce călă-toresc cu ea, află în Maica Dom-nului, ajutătoarea spre înfruntareavalurilor de încercări ale măriivieţii. Popasurile la sfintele lo-caşuri închinate ei, garanteazăatingerea scopului urmărit, aldesăvârşirii.Numeroşi credincioşi s-auspovedit şi împărtăşit cu Trupul şiSângele lui Hristos.Părintele stareţ protos. Grig-orie Timiş a mulţumit chiriahuluipentru toată purtarea de grijă careo arată faţă de obştea sfinteimănăstiri şi pentru faptul că înfiecare an poposeşte în mijloculobştii şi a pelerinilor veniţi înnumăr atât de mare la acestpraznic.După Sfânta Liturghie toţicredincioşii au participat la oagapă oferită în trapeza mănă-stirii.
Popas duhovnicesc înParohia Firiteaz

Adormirea Maicii Domnului afost prăznuită în toate bisericile şimănăstirile din cuprinsul Arhiepis-copiei Aradului într-o atmosferăde intensă spiritualitate, multe din-tre locaşurile de cult din cuprinsuleparhiei purtând hramul praznicu-lui. În după masa zilei de praznica Adormirii Maicii Domnului, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei aefectuat o vizită chiriarhală înParohia Firiteaz, ProtopopiatulArad, dând răspuns invitaţieinoului preot paroh Sergiu-VladSandu şi continuând o tradiţie deani de zile. Cu acest prilej, Înalt-preasfinţia Sa a săvârşit slujbaVecerniei şi înconjorul bisericii, înfruntea unui sobor de preoţi de laparohiile învecinate.La momentul rânduit, Chiri-arhul a  rostit un cuvânt de în-văţătură ,,Preacinstirea Maicii
Domnului în istoria Bisericii şi a
ţării”, pentru ocrotirea din parteaei spre multă întărire în bine,adăugând şi contribuţia sfinţilorbrâncoveni la aceasta.Părintele paroh Sergiu-VladSandu a mulţumit Chiriarhuluipentru popasul duhovnicesc înmijlocul credincioşilor pe care-ipăstoreşte, oferindu-i Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei, un fru-mos buchet de flori.Prin acest itinerar efectuat înaceste zile de sărbătoare, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, areuşit să arate legătura strânsăcare există între mănăstire şi paro-hie, mai de cu seamă în acest anomagial dedicat misiunii acestora.

Vizită arhierească înParohia Caporal Alexa
În Duminica a 11-a după Rusalii,Înaltpreasfințitul Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, aefectuat o vizită pastorală în ParohiaCaporal Alexa, Protopopiatul Arad,la invitația preotului paroh Liviu Pam-filoiu, pentru a binecuvânta şi sfinţilucrările la biserică (balconul pentrucor), casa parohială (lucrările exte-rioare ) și la vechea școală, propri-etatea parohiei unde s-au făcutreparații capitale, creându-se o fru-moasă sală de evenimente bis-ericești dotată cu cele necesare(mese, scaune, veselă). Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Sala nou creată  poartă nu-mele marelui academician și omde cultură, Ștefan AugustinDoinaș, fiu al satului, el însuși fostelev și cadru didactic la vecheașcoală.La sosire ÎnaltpreasfințitulPărinte Arhiepiscop a fost întâmp-inat de către un ales sobor de pre-oți și diaconi, de enoriaşi şi decopiii care au oferit Ierarhuluiarădean  buchete de  flori.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţiaSa a săvârşit Sfânta Liturghie înbiserica cu hramul ,,Sf. ArhangheliMihail şi Gavriil”, înconjurat desoborul de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură subtitlul ,,Drept şi datorie”, tâlcuindcitirile biblice ale duminicii (I Cor.9; Matei 18), în raportul de echili-bru în purtarea fiecărui om, în-deosebi a creştinului pentruasigurarea colaborării dorite în so-cietate. Pilda datornicului ne-milostiv priveşte planul material,oferind însă concluzia pe cel spir-itual, ilustrat de cererea iertăriigreşelilor din Rugăciunea Dom-nească, şi anume, legată de aple-carea spre iertare a fiecărui om. Ede pus în lumină solidaritateaumană mai ales în acest an oma-gial dedicat misiunii parohiei şimănăstirii, şi în duminica a 11-adupă Rusalii, iar potrivit îndrumăriiSfântului Sinod, închinată mi-granţilor şi mai ales cuprinzând şipomenirea Sfinţilor brâncoveni,care sunt pilde de simţământ reli-gios şi patriotic. Prin acest cuvânt,Chiriarhul a făcut introducere pen-tru Mesajul Preafericitului PărinteDANIEL, Patriarhul Bisericii Orto-doxe Române, adresat cu prilejulDuminicii migranţilor români, cititintegral în această duminică.La sfârșitul Sfintei Liturghii,preotul paroh a mulţumit ierarhuluipentru părinteasca purtare degrijă pe care o arată față de eno-riașii parohiei, soborului de preoțipentru împreuna-slujire, oficial-ităților pentru sprijinul financiaracordat mereu, tuturor celorprezenți.În după amiaza zilei, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a viz-itat biserica nouă din ParohiaSântana II, dând preotului parohIoan Crainic îndrumările necesareîn vederea târnosirii locaşului decult.
Liturghie arhierească în biserica cu hramul,,Sfinţii Martiri Brâncoveni”, din Parohia Arad-Subcetate

În Duminica a 12-a dupăRusalii (Tânărul bogat), credin-cioşii parohiei Arad-Subcetate dinmunicipiul Arad, au avut bucuriade a-l avea oaspete pe Înalt-preasfinţitul Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului.Înaltpreasfinţia Sa a fost în-tâmpinat cu multă căldură decătre preotul paroh Radomir Sto-ica.Înaltpreasfinţia Sa a săvârşitSfânta Liturghie în biserica delemn pusă sub ocrotirea SfinţilorMartiri Brâncoveni, singura dineparhie cu acest hram, în mijlocula numeroşi credincioşi apropiaţi aiacestei biserici, care s-au adunatcu mic cu mare şi cu multă bu-curie pentru a participa la SfântaLiturghie.În cuvântul de învătătură cu ti-tlul ,,Bogăţia tinereţii”, bazat pe

citirile scripturistice ale duminicii (ICor. 15; Matei 19) precum şi pecuvântul despre bogăţie şi mân-tuire din Cazanie, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a subliniat faptulcă bogăţia în sine nu este bunăsau rea, ci felul ei de folosire aratămodul în care se năzuieşte sprecea adevărată, chiar dacă nu esteşi puterea dobândirii ei. Aceastadin urmă, însă, poate fi întărităprin harul dumnezeiesc cu carevoinţa omenească trebuie să con-lucreze. Tinereţea însemneazăpentru fiecare om înzestrarea cuo seamă de însuşiri ce trebuie cul-tivate ca reprezentând adevăratabogăţie, nu doar materială ci şispirituală şi care trebuie sporită lascara desăvârşirii. Sfinţii Brân-coveni, ocrotitorii acestei biserici,reflectă îmbogăţirea în Dum-nezeu, cum arată şi alte pericopeevanghelice, cu folos pentru cred-incioşi în cadrul obştii bisericeşti şia ţării, a încheiat ÎnaltpreasfinţiaSa.Răspunsurile liturgice au fostdate de către toţi credincioşii, princântarea în comun. La momentulîmpărtăşirii s-au cuminecat cuSfintele Taine numeroşi credin-cioşi şi copilaşi.Mulţumind în numele tuturorcredincioşilor pentru părinteascavizită,  părintele paroh a asiguratpe Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei de fiască as-cultare, aştreptându- l cu multdrag ori de câte ori va putea să fieîn mijlocul credincioşilor de aici.
Slujire arhierească la Praznicul Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul
La praznicul Tăierii capuluiSfântului Ioan Botezătorul, careîncheie şirul marilor sărbători aleanului bisericesc şi este rânduit cuzi de post, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei a săvârşitSfânta Liturghie arhierească laCatedrala Veche din Arad, în frun-tea soborului de preoţi şi diaconiai parohiei.În cuvântul de învăţătură cu ti-tlul ,,Pomenirea dreptului cu

laude”, temeluit pe textul peri-copelor Apostolului şi Evanghelieizilei (Faptele Apostolilor 13, Marcu6) şi a imnografiei bisericeşti, înmod deosebit troparul, Chiriarhula prezentat personalitatea Sfântu-lui Ioan Botezătorul, cu precădereaspectele principale ale activităţiica înaintemergător al Mântuitoru-lui şi îndreptător al vieţii morale dinsocietatea vremii, totodată, măr-turisitor al mesianităţii Mântuitoru-lui, pentru care s-a bucurat de ocinstire deosebită din partea Bis-ericii. Între altele, ÎnaltpreasfinţiaSa a menţionat zilele de pomenireconsacrate  şi istoria lor.Tăierea capului Sfântului IoanBotezătorul este o sărbătoare cusemnificaţie eshatologică, precumeste şi Schimbarea la Faţă aDomnului şi Adormirea MaiciiDomnului. Prin Schimbarea laFaţă ni se descoperaă chipul pecare îl va avea omul unit cu Hris-tos – chip de slavă, prinAdormirea Maicii Domnului searată că cea care L-a purtat peHristos se mută de la stricăciunela nestricăciune, în vreme ce prinaceastă sărbătoare ni se reve-lează că toţi cei care nu au foststrăini de pocainţa vestită deSfântul Ioan Botezătorul vorajunge în rai.

Din acest motiv, Sfinţii Părintiau rânduit ca cele trei sărbători săfie prăznuite în luna august, ultimalună din anul bisericesc, ca semncă acest chip al lumii va trece, căcer nou şi pământ nou vor fi(Apoc. 21)În cadrul Sfintei Liturghii,tânărul teolog Radu Sas-Bar-bălată a fost hirotonit întru diacon.Părintele paroh Traian Micoroia mulţumit ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei pentru prezenţa înmijlocul credincioşilor de la Paro-hia Arad-Centru şi pentru toatăpurtarea de grijă pe care o aratăfaţă de această parohie.
Popas duhovnicesc laMănăstirea Arad-Gai

În Duminica a 13-a dupăRusalii, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, aefectuat o vizită canonică laSfânta Mănăstire Arad- Gai. Lasosire Înaltpreasfinţia Sa a fost în-tâmpinat de obştea maicilor înfrunte cu maica stareţă stavroforaMagdalena Borteş. În noua biser-ică, purtând hramurile ,,Acop-erământul, Veşmântul şi BrâulMaicii Domnului”, Chiriarhul a slu-jit Sfânta Liturghie arhierească înprezenţa soborului maicilor şi amulţimii credincioşilor din mu-nicipiul Arad şi împrejurimi, carevin în mod frecvent să se închineîn acest loc de trăireduhovnicească deosebită.În cuvântul de învăţătură pussub titlul ,,Via Domnului” (în bazacitirilor scripturistice ale duminicii:I Cor. 16; Matei 21), Chiriarhul aarătat că aceasta este Biserica luiDumnezeu, înţelegând pe preoţişi credincioşi, a căror datorie estelucrarea binelui pentru folosulgeneral. Nelucrarea sau re-fuzarea rodniciei pentru Împărăţialui Dumnezeu este con-damnabilă. Anticipându-se sărbă-torirea hramului bisericii noi amănăstirii, adică ,,Aşezarea înraclă a cinstitului brâu al MaiciiDomnului”, Chiriarhul a vorbit şidespre legătura cu însemnătateaduminicii (Pilda lucrătorilor celorrăi), în sensul că această sfântărelicvă ocroteşte Biserica aşa cumvia din Sfânta Evanghelie a avut,,împrejmuire de ocrotire şi turn depază”(cf. Matei 21, 33).Mănăstirea ,,Sfântul SimeonStâlpnicul”  situată în cartieruluiarădean Arad- Gai este des viz-itată de către  ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop Timotei al Aradului,această vatră monahală fiindodinioară şi reşedinţă de vară aierarhilor străvechii eparhii ară-dene.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALE

Instalarea noului stareţla străvechea MănăstireHodoş-Bodrog
De sărbătoarea Schimbării laFaţă a Mântuitorului Hristos, 6 au-gust 2015, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit slujba SfinteiLiturghii, înconjurat de un soborde preoţi şi diaconi, la străvecheaMănăstire Hodoş-Bodrog.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei l-a in-stalat pe noul stareţ al mănăstirii,părintele protosinghel GrigorieTimiş, în prezenţa întregii obşti şia unui număr însemnat depelerini. Părintele Grigorie Timiş

şi-a propus ca în noua ascultare săintensifice viaţa duhovnicească amănăstirii şi să îndrume obştea pecalea mântuirii, continuând bo-gata activitate începută de părin-tele arhim. Nestor Iovan, foststareţ al mănăstirii. Părintele pro-tosinghel Grigorie Timiş s-a năs-cut în data de 23 noiembrie 1961,în oraşul Borşa, jud. Maramureş.În anul 1993 a intrat în obşteaMănăstirii Hodoş-Bodrog, iar din2007 a fost transferat la Schitul demaici ,,Cuvioasa Parascheva” dinsatul Bodrogul Vechi, unde a datdovadă de părinte înţelept şi bungospodar, prin bogata activitateadministrativă desfăşurată laacest aşezământ monahal. Noul stareţ, părintele protos.Grigorie Timiş a făgăduit că se vastrădui să continue bogata activi-tate începută de părintele arhim.Nestor Iovan, în urmă cu mai binede 24 de ani, încredințându-seocrotirii Maicii Domnului și în as-cultarea și dragostea părințilormănăstirii.Părintele arhim. Nestor Iovan,fost stareţ al mănăstirii din anul1991, a decis să se retragă dinfuncţia de conducere a mănăstiriidin motive binecuvântate. Activi-tatea desfăşurată de părinteleNestor Iovan este una foartevastă. În cei peste 24 de ani destăreţie s-a preocupat să intensi-fice viaţa duhovnicească a mănă-stirii, precum şi opera debinefacere, filantropică, având opermanentă grijă faţă de credin-cioşii care participă la slujbe, maiales la duminici şi sărbători; dar şiîn plan gospodăresc, după cumpoate constata orice pelerin caretrece pragul sfintei mănăstiri.Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei a mulţumit părintelui arhim.Nestor Iovan pentru toată muncadepusă, atât în plan duhovnicesccât şi gospodăresc, arătând legă-tura de suflet pe care au avut-opentru bunul mers al treburiloradministrative din mănăstire şi aprezentat obştii monahale şicredincioşilor prezenţi pe noulstareţ.După aceasta, părinţii Mănă-stirii Hodoş-Bodrog au făcutmetanie şi au luat binecuvântarede la noul stareţ, conform rân-duielii.La finalul slujbei, precuviosulpărinte stareţ protos. GrigorieTimiş a mulţumit Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Timotei şi tuturor cleri-cilor şi credincioşilor pentruparticipare la acest eveniment de-osebit din viaţa mănăstirii.
Taina Sfântului Maslu înPenitenciar 

Joi, 6 august 2015 cu prilejulSărbătorii Schimbării la Față aDomnului, la Penitenciarul Arad s-a oficiat cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte TimoteiArhiepiscop al Aradului, TainaSfântului Maslu pentru toți ceiprezenți, reprezentanți din parteaconducerii instituției și deținuțiibolnavi și suferinzi. Soborul l-aavut în frunte pe P.C. Pr. GabrielCosmin Mariș, consilier social alArhiepiscopiei Aradului care, lasfârșitul slujbei le-a vorbit celorprezenți despre importanța sărbă-torii: „urcarea Muntelui Tabor aadus celor care l-au urmat peMântuitorul, bucuria vederii slaveiSale. Tot așa și noi, cei care îlurmăm pe Mântuitorul urcândmereu în cele duhovnicești, ne

vom bucura de prezența și aju-torul lui Dumnezeu în viața noas-tră”.După terminarea sfintei slujbe,preoții misionari care au oficiatTaina Sfântului Maslu, au dezbă-tut probleme specifice, pastoral-misionare şiadministrativ-gospodărești în-tâmpinate în desfășurarea activ-ității, cu ocazia întâlnirii CerculuiMisionar al preoților de caritate.
Instalarea noului preotîn Parohia Lipova Băi

Duminică, 09 august 2015 ,credincioşii Parohiei Lipova Băi şi-au primit noul păstor, pe părinteleBalint Cosmin.  Ziua a început cuSfânta Liturghie oficiată în biser-ica ,,Sf. Imp. Constantin şi Elena”din Lipova Băi, de către un soborde preoţi în frunte cu P. On.Părinte Protopop Ioan Jidoi, Pro-topopul Lipovei.După Sfânta Liturghie, a urmatinstalarea preotului paroh nuînainte ca ÎnaltpreacuviosulPărinte Teodor Vid, consilier ad-ministrativ-bisericesc, delegatulÎPS Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, prezent laacest moment al instalării, să ros-tească câteva cuvinte despre bo-gata activitate a  preotuluiDehelean Gheorghe, fost preotparoh aici, pomenind şi de ctitorulacestei Sf. Biserici, Dl Miloş Con-stantin împreună cu familia sa.Apoi P. On. Părinte ProtopopIoan Jidoi a instalat noul preotparoh înmânându-i Evanghelia,ca semn al vestirii cuvântului luiDumnezeu, crucea, ca semn albiruinţei asupra celui potrivnic,precum şi cheile bisericii.După instalare noul preotparoh, plecând de la un citat al Sf.Ioan Gură de Aur legat de mareataină şi responsabilitate a  Pre-oţiei, a adus smerite mulţumiri tu-turor acelora care au ales să fieprezenţi la acest eveniment im-portant din viaţa Sfinţiei sale, nuînainte de a-i mulţumi lui  Dum-nezeu pentru darurile revărsateneîncetat  asupra sa, şi  IPSDr.Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, dimpreună cu Venera-bilul Consiliu Eparhial.
Un dar din suflet pentrucopiii din Bocsig

Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, marți, 18 august2015, Parohia Ortodoxă RomânăBocsig, prin preotul paroh BogdanOneț, a organizat un pelerinaj gra-tuit cu caracter social şi misionarpentru 17 elevi din Bocsig, careprovin și din familii cu resurse fi-nanciare reduse, dar care în modfrecvent alături de alți tineri iauparte la activitățile din cadrulproiectului „Un licăr de credință”desfășurat de Parohie în partene-riat cu Școala Gimnazială ”VasilePop” din Bocsig începând cu anul2013.Copiii din Bocsig au vizitatmănăstiri, biserici și obiective tur-istice reprezentative din judeţeleTimiș și Arad, precum: MănăstireaPartoș, Castelul de la Banlok,Mănăstirea Șag-Timișeni, Cate-drala Mitropolitană din Timișoara,Grădina Zoologică din Timișoara,Muzeul Satului Bănățean din Tim-ișoara, Mănăstirea Hodoș-Bodrog(cea mai veche Mănăstire dinRomânia) și Monumentul eroilorde la Păuliș.Continuare în pagina 7
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Tinerii din Firiteaz – înpelerinaj la mănăstiri

Luna August a anului 2015va reprezenta pentru 8 dintrecei mai apropiați tineri față debiserica din parohia Firiteaz,Protopopiatul Arad, o binecu-vântare și o perioadă încărcatăde emoție și bucurie. După ceși-au sărbătorit hramul, lapraznicul Adormirii Maicii Dom-nului, tinerii sârguincioși și ex-trem de atașați de biserică șiactivitățile ei, au primit de lapărintele lor duhovnicescSergiu-Vlad Sandu în dar, unpelerinaj la mănăstirile dinjudețele Maramureș, Cluj, Albași Timiș. Pelerinajul s-a des-fășurat pe parcursul a trei zile,tinerii fiind cazați în cele douănopți la mănăstirile Bârsana șiRâmeț.
Zilele Aradului, 17-30 august 2015

În această perioadă, în-cepând din 17 până în 30 au-gust, în orașul de pe Mureș sedesfășoară o nouă ediție aZilelor Aradului. Cu acest prilej,au loc o serie de evenimenteculturale și artistice, precum ex-poziții, concerte, ateliere decreație și de teatru, spectacolefolclorice și proiecții de film, par-ticiparea publicului la întreg pro-gramul fiind gratuită.Deschiderea ediției din acestan a reunit numeroase person-alități și oficialități locale șijudețene, reprezentanți ai maimultor instituții, precum și unnumăr mare de arădeni. Întreaceștia a fost prezent și Înalt-preasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului. Înalt-preasfinția Sa a luat parte la maimulte manifestări ştiinţifice or-ganizate cu acest prilej, alăturide preoţii din municipiu şi deceilalţi reprezentanţi ai cultelorlocale din municipiu, precumConferinţa naţională de comu-nicări ştiinţifice „Arad –economie şi societate”, și lavernisarea expoziţiei „Evoluţiaistorică a Aradului în hărţi şi fo-tografii”, găzduite de PrimăriaMunicipiului Arad. În alocuţi-unea rostită în deschidereaacestor manifestări culturale,Chiriarhul Aradului a făcutreferire la tematică, precum şi lavolumul „Arad – economie şi so-cietate (1945-1989)”, ca şi lavernisarea expoziţiei amintite,subliniind contribuţia bis-ericească la dezvoltarea cetăţii,cu exemplificările cele mai evi-dente în această privinţă, întrecare, sfintele locaşuri; deasemenea, cu climatul de bunăînţelegere între cetăţeni, con-solidat cu cel ecumenic. Ierarhula mai amintit şi meritul remarcatîn titlul referatelor, de a prezentadiferitele aspecte bisericeşti aletematicii generale. Alături deÎnaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop dr. Timotei Seviciuau mai rostit alocuţiuni ing. Ghe-orghe Falcă, primarul Municipi-ului Arad, ing. Adrian Ţolea,preşedintele ad-interim al Con-siliului Judeţean Arad, drd.Dana Pădurean Andreica, direc-torul Centrului Municipal de Cul-tură Arad, prof. univ. dr. CorneliuPădurean, preşedintele Asoci-aţiei „Ştefan Cicio Pop”.

Tineri arădeni, peleriniprin Banat
Cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte TimoteiArhiepiscop al Aradului, ParohiaOrtodoxă Aradul Nou în colabo-rare cu Asociația FilantropiaArad, a organizat un pelerinajpentru copii, în ultima săp-tămână a anului bisericesc.Pelerinajul s-a desfășurat peperioada a două zile și s-a efec-tuat prin Agenția de Pelerinaje aPatriarhiei Române – BasilicaTravel Arad la câte una dintremănăstirile fiecărei eparhii dincadrul Mitropoliei Banatului,prima fiind Mănăstirea HodoşBodrog, urmând MănăstireaTimişeni, Mănăstirea Nera șiCatedrala Ortodoxă Mitropoli-tană din Timișoara. De aseme-nea, s-au vizitat și obiectiveledin zona turistică – CheileNerei, nemaivăzute de copiipână acum.Activitatea s-a desfășurat încontextul Anului Omagial 2015– „Anul Misiunii Parohiei șiMănăstirii în PatriarhiaRomână” având ca scop afir-marea lucrării duhovniceștisăvârșite de mănăstiri, în acordcu parohiile, pentru întărirea șisporirea credinței în Dumnezeuîn rândul tinerilor. Cei 25 de par-ticipanți la acest pelerinaj aufost copiii din corul mic al paro-hiei și câțiva copii beneficiari aiserviciilor sociale oferite deCentrul de zi „Nașterea MaiciiDomnului” al Asociației Fi-lantropia Arad.

Întrunirea membrilorOastei Domnului la Catedrala Veche din Arad
Există o tradiţie îndătinată deani, ca în luna august, la Cate-drala Veche din municipiul Aradsă se întrunească fraţii şi suror-ile din cadrul Oastei Domnuluiîn Adunarea anuală pe ţară.Astfel, şi în acest an, du-minică, 30 august, fraţii ostaşiau participat aici la Utrenie şi laSfânta Liturghie, săvârşite decătre preoţii slujitori ai ParohieiArad-Centru în frunte cuPreacuviosul Părinte dr. IustinPopovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului şi dele-gat al Înaltpreasfinţitului Părintedr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului. Din sobor a făcutparte şi părintele Iosif Toma,membru al Sfatului Frăţesc de laSibiu.După amiază, cu începerede la ora 14, s-a desfăşuratobişnuitul program de cântări,rugăciuni şi cuvântări, care audurat până la începerea Ve-cerniei, săvârşită de către Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,înconjurat de soborul de preoţimembri ai Oastei Domnului.Cu acest prilej, Înaltpreas-finţia Sa a rostit un cuvânt de în-văţătură, în contextul duminicii a13-a după Rusalii (Pilda lucrăto-rilor celor răi), arătând datoriaobştii creştine şi a fiecărui cred-incios în parte, de a lucra în uni-tate bisericească potrivitîndemnului apostolului zilei (ICor. 16, 13-24), având conştiinţaconlucrării cu harul dumnezei-esc şi aceia a venirii Domnuluispre a cere socoteală roadelordatorate. De asemenea, Chiri-

arhul a evidenţiat însemnătateape care Oastea Domnului o areîn activitatea pastoral-misionară,de a sprijini strădania Bisericii,mai de cu seamă în anul oma-gial pe care-l străbatem, dedicatmisiunii parohiei şi mănăstiriiastăzi.
CERCURI PASTORAL-MISIONARE

În luna August au avut loccercuri pastoral-misionare în ur-mătoarele parohii arădene:Parohia Țohești, Pro-topopiatul Sebiș -în prima du-minică din postul Adormirii MaiciiDomnului, Cercul preoțesc Hăl-magiu, s-a întrunit în filia Țoheștisub conducerea părintelui VandIoan, preot în ParohiaLuncșoara. Cu acest prilej s-aoficiat Taina Sfântului Maslu iartema programată pentruaceastă întrunire a fost: ,,Păstoride suflet ce au apărat credințastrămoșească în vremuri derăstriște în Arhiepiscopia Aradu-lui (nume de episcopi, preoți,monahi). Biserici construite înȚinutul Hălmagiului în perioadacomunistă (Vidra, Lazuri, Ros-toci, Mermești)”; ParohiaCrocna –duminică, 9 august,preoţii din cadrul Cercului Pas-toral-misionar  Nr.3 Gurahonţ,coordonat de către preotul MoţCrăciun-Dorel, s-au întrunit,  înparohia  Crocna, protopopiatulSebiş.În cadrul acestei întâlniris-a săvârşit Sfânta Taină aMaslului, la care au participatcredincioşii din parohia Crocnaşi parohiile învecinate. PreotulPetcuț Tuțu de la parohia Secașa susținut următoarele teme:1.Rolul misionar-pastoral alparohiei ortodoxe în propovă-duirea și păstrarea unității decredință. 2.Apostolatul misionaral credincioșilor în parohie.3.Cum înțelegem și ce este miș-carea ecumenică.În finalul întâlnirii, preotulparoh Moanea Ștefan  a mulţu-mit tuturor pentruparticipare.Ziua s-a încheiat cuo agapă fraţească. Parohia Fis-cut - a găzduit duminică, 9 au-gust 2015, întrunirea preoţilordin Cercul Pastoral-Misionar nr.5 Vinga, coordonat de P.C.Preot Horia Ștefan de la ParohiaSecusigiu. Întrunirea a debutatla ora 16:30 în biserica parohialăcu hramul „Sfântul MareMucenic Gheorghe”, prinoficierea Tainei Sfântului Maslu,săvârşită de preoţii prezenţi înfrunte cu Protos. Dr. IustinPopovici, Consilier cultural laCentrul Eparhial şi delegat alÎnaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei. După ter-minarea slujbei, P.C. părinteValentin Goronea de la ParohiaHunedoara Timișană a prezen-tat referatul cu titlul „Parohia –moștenirea valorilor sfinte prim-ite de la înaintași”. La finalulreferatului, Preacuviosul PărinteIustin Popovici a apreciat cu-vântul Părintelui ValentinGoronea. Părintele paroh amulțumit Părintelui Consilierpentru prezența în mijlocul cred-incioșilor din Fiscut și a Cerculuipastoral-misionar nr. 5 Vinga,precum și preoților și credin-cioșilor prezenți. Parohia Şiclău- a găzduit în prima duminicădupă praznicul Adormirii MaiciiDomnului, 16 august 2015, în-

trunirea preoţilor din Cercul pas-toral-misionar Chişineu-Criş. În-trunirea a debutat la ora 1800, înbiserica parohială cu hramul„Schimbarea la Faţă”, prinoficierea Tainei Sfântului Maslu,săvârşită de cei 14 preoţiprezenţi. Cuvântul de învăţăturăla Taina Sfântului Maslu a fostrostit de părintele Faur Aurel dela parohia Grăniceri. În contin-uare, părintele paroh Radu Savaa susţinut referatele având cateme: Parohia şi biserica paro-hială, centrul vieţii spirituale acomunităţii creştine ortodoxe;Împărtăşirea înfricoşată cu Hris-tos în viziunea Sf. Ioan Gură deAur; Cultul martirilor în Biserică;arătând că Sfinții Martiri Brân-coveni, prăznuiți în această du-minică, sunt un model de unitateși jertfă pentru familiile creștinedin toate timpurile. În Duminicaa 11-a după Rusalii, în ParohiaTălagiu din  ProtopopiatulSebiş, s-a întrunit Cercul pas-toral-misionar Hălmagiu, subconducerea părintelui VandIoan, prilej cu care s-a oficiatTaina Sfântului Maslu.  Referatulîntâlnirii (conform programului)cu tema ,,130 de ani de autoce-falie a BOR , aprilie 1885 –2015”, a fost susţinut de către pr.Nicoară Bujor de la ParohiaVidra. De asemenea, s-au tratatşi temele: ,,Respectarea disci-plinei în preoţie”, şi ,, Practici ne-ortodoxe în exercitarea cultului”.După ce s-a insistat  asupratemelor în dezbatere, prin luărilede cuvânt ale preoţilor prezenţi,preotul paroh Groza Ştefan amulţumit tuturor celor prezenţi sia invitat preoţii şi cântăretii la oagapă frăţească. Cerc misionarşi lansare de Monografie asatului în Parohia Căpruţa, aavut loc în Duminica a 11-a dupăRusalii, zi de pomenire şi aSfinţilor Martiri brâncoveni, subcoordonarea preotului Jivă-nescu Vasile. Soborul care asăvârșit Taina Sf. Maslu, sprefolosul credincioșilor, s-a bucu-rat de prezența părintelui  IoanJidoi, protopop al LIpovei și deîmpreuna slujire a PărinteluiProfesor  Dr. Constantin Rus –fiu al satului. Părintele ButarPaşcu de la Parohia Monoroştiaa tratat următoarele teme:,,Rolul Spiritualității monahaleliturgice și filocalice în lucrareamisionară a Mănăstirii azi, în in-teriorul Bisericii pentru Bisericăşi societate; Importanța cate-hezei parohiale”. În cadrulaceluiași eveniment, ParohiaCăpruța, s-a bucurat delansarea Monografiei Satului decare s-a îngrijit Prof. Dr. IonelaFilofteia Filipaș și Ovidiu ȘtefanFilipaș, fii ai satului, sprijiniți deConsiliul Local şi PrimăriaBârzava.În încheiere, părinteleparoh Cosmin Sucigan a mulțu-mit slujitorilor și oaspeților,cerând ca binecuvântarea Dom-nului să cuprindă toată suflarea.În data de 23 august 2015,Parohia Rădeşti  din Pro-topopiatul Sebiş, a fost gazdaCercului Pastoral-misionar Nr.3Gurahonţ, coordonat de cătrepreotul Moţ Crăciun-Dorel. Încadrul acestei întruniri s-asăvârşit Sfânta Taină a Masluluila care au participat credincioşidin parohia Rădeşti şi parohiileînvecinate. Preotul Boca Mihai

de la parohia Honțișor a susținuturmătoarele teme: 1.Întărireaduhov nicească prin parohie aomului într-o lume a desacral-izării, globalizării și mi-grației.2.Milostenia la Sf IoanGură de Aur.3.Datoria creștinu-lui de a munci. Au urmat discuţiişi au fost aduse completări decătre ceilalţi preoţi.La cerculpastoral au luat parte, profesorulde religie şi cântăreţii bisericeştidin parohiile învecinate. În finalulîntâlnirii, preotul paroh DaşcăuOvidiu a mulţumit tuturor pentruparticipare. Duminică, 23 august2015, Cercul Preoțesc nr. 2Beliu, s-a întrunit în ParohiaCiunteşti, sub coordonareaPărintelui Ioan Huţiu de la paro-hia Beliu. Întâlnirea a debutat cuTaina Sfantului Maslu, săvârșităîn sobor,după care a urmatprezentarea referatului cu titlul,,Parohia-centru de întărireduhovnicească a omului con-fruntat cu o lume plasată subsemnul desacralizării, al global-izării și al migrației”, de cătrepreotul Ioan Huţiu de la parohiaBeliu. Preotul paroh SorinStreulea a mulţumit tuturor pen-tru participare. În data de 27 au-gust 2015, preoţii din cadrulCercului Pastoral-misionar  Nr.1,Sebiş, coordonat de către preo-tul Herbei Valentin, s-au întrunitla Biserica Ortodoxă cu hramul„Înălţarea Domnului” din Paro-hia  Igneşti, protopopiatulSebiş, săvârşind slujba Acatistu-lui Mântuitorului Iisus Hristos.Părintele Ioan Iercoşan de laparohia Aldeşti,în referatul său,a prezentat aspecte legate de„Misiunea Bisericii ca prelungirea misiunii lui Hristos în lume”, catemă principală, şi „Sănătateasufletului şi trupului la SfântulIoan Gură de Aur” ca tematicăsecundară. Momentul de slujireși meditaţie a fost urmat de oagapă frăţească oferită de părin-tele  Romică Confideratu, gazdaîntâlnirii duhovnicești. Cerculpastoral-misionar  Şiria, coordo-nat de părintele Iulian Botezatu,s-a întrunit duminică, 30 august2015, în Parohia Cuvin. Aici s-a oficiat vecernia în sobor, dupăcare preotul paroh Jula Petru, adat citire referatului cu tema ,,Mi-sionarismul monahal azi, întreexigențele nevoinței personaleși bucuria vieții de comuniunefraternă”. Parohia Mândrulocdin protopopiatul Arad, a găzduitduminică, 30 august 2015, în-trunirea preoţilor din Cercul Pre-oțesc nr. 6 Vladimirescu, coor -donat de P.C. Preot Berceanu-Negrean Petru de la ParohiaVladimirescu I. Întrunirea adebutat la ora 18:00, în capelafunerară a cimitirului din locali-tate, prin oficierea slujbei Acatis-tului pentru cei adormiți,săvârşită de preoţii prezenţi.După momentul de rugăciune, aurmat prezentarea referatului cutema ,,Locul mănăstirii în măr-turisirea credinței, dezvoltareaartei și culturii și promovareaunității naționale”, de cătrePărintele Florea Gomboș, de laParohia Livada. În finalul în-trunirii, părintele paroh FlaviusArdelean a mulțumit preoților șicredincioșilor prezenți.(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:

www.episcopiaaradului.ro). 

Actualitate eparhială – august 2015



August 2015 Pagina 8

Comitetul de redacţie: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Dr. TIMOTEI SEVICIU – preşedinte;Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural, redactor responsabil; Arhim. Dr. Teofan Mada, vicar administrativ; Pr. Silviu - Nicolae Faur, secretar eparhial – membriEditura: Arhiepiscopia Aradului, Arad, 310084, Str. Episcopiei nr. 60-62, Tel.: 0257–281856ISSN 1220 – 8531,  ISSN-L 1220 – 8531  Articolele pentru Revista Biserica şi Şcoala se trimit pe următoarea adresă de e-mail: bisericasiscoala1877@gmail.com PREŢ 3 LEI

Sâmbătă, 1 august - Slujeşte şipredică în Parohia Arad-Centru, Pro-topopiat Arad, la momentul rânduit  hiro-toneşte întru preot pe diaconul TrâncMarius pe seama Parohiei Susag-Pro-topopiatul Ineu, hirotoneşte întru diaconpe tânărul Ionel-Silviu Cristea. 
Duminică, 2 august – Chiriarhul afost prezent în mijlocul credincioșilor dinlocalitatea Radna, din ProtopopiatulLipova, în biserica cu hramul „Intrarea înBiserică a Maicii Domnului”, rostind lamomentul cuvenit un cuvânt de învăță-tură. Participă la la slujba de resfinţire alucrărilor de renovare a corpului baziliciiMaria Radna cât şi a celor de la com-plexul monastic adiacent bisericii și laSfânta Liturghie Pontificală, la care auluat parte mii de pelerini, invitaţi şi per-sonalităţi din ţară şi din Germania, Un-garia, Austria, Serbia şi Croaţia, precumşi înalte feţe bisericeşti, a fost condusăde Joachim Meisner, arhiepiscop emeritde Kӧln, alături de ÎnaltpreasfinţitulPărinte Ioan, mitropolitul Banatului şiPreasfinția Sa Lukijan Pantelici, Epis-copul ortodox sârb al Budapestei şi ad-ministratorul eparhiei Timişoarei.
Luni, 3 august – Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente.
Marţi, 4 august – Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.
Miercuri, 5 august – Chiriarhulpar-ticipă la slujba Vecerniei cu Litie la Cate-drala Arhiepiscopală din Arad.
Joi, 6 august – Slujeşte şi predicăslujba Sfintei Liturghii, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi, în altarul devară al Mănăstirii Hodoş-Bodrog. Încadrul Sfintei Liturghii diaconul Ionel-Sil-viu Cristea a fost hirotonit întru preot peseama bisericii cu hramul ,,CuvioasaParascheva” din Parohia Guravăii, Pro-topopiatul Sebiş. La momentul cuvenitpărintele Macarie Deleu, vieţuitor almănăstirii şi noul hirotonit preotul Ionel-

Silviu Cristea au fost hirotesiţi întruduhovnici.Tot în această zi, Chiriarhul l-ainstalat pe noul Stareţ al mănăstirii, părin-tele protosinghel GRIGORIE Timiş, înprezenţa întregii obşti şi a unui numărînsemnat de pelerini prezenți la aceastăînsemnată sărbatoare.
Vineri, 7 august – Program de au-dienţe. Rezolvarea problemelor curente.
Duminică, 9 august – Slujeşte şipredică în în Parohia Băneşti-Pro-topopiatul Sebiș. Săvârşeşte slujba debinecuvântare a lucrărilor de reparaţii in-terioare şi exterioare executate la biser-ica satului, precum şi a picturii muraleinterioare. Chiriarhul a oficiat SfântaLiturghie, înconjurat de un sobor de pre-oţi, în biserica cu hramul ,,NaştereaMaicii Domnului”. La momentul liturgicrânduit, hirotonește întru diacon petânărul teolog Bogdan Coşeri. La sfârşi-tul Sfintei Liturghii preotul paroh MihaiBulea a primit distincţia de iconom. Laceas de seară, a săvârşit slujba Ve-cerniei în cea de-a doua biserică păs-torită de părintele Mihai Bulea, în FiliaBodeşti. Cu acest prilej, Ierarhul a sfinţitlucrările de renovare ce au fost execu-tate la biserica din lemn, cu hramul,,Pogorârea Sfântului Duh”. În acest itin-erar, Ierarhul a efectuat vizite pastoraleşi la biserica voievodală din Hălmagiu, labiserica de lemn cu hramul ,,SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, monumentistoric, din Cristeşti, şi la biserica cu hra-mul ,,Înălţarea Domnului” din Brusturi.
Luni, 10 august – Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente.
Miercuri, 12 august – Chiriarhulparticipă și rostește cuvânt de învățătură,la slujba Vecerniei împreunată cu Litia,înconjurat de un sobor de ieromonahi şipreoţi, profesori, studenţi şi absolvenţi aişcolii teologice arădene, la deschidereamanifestărilor liturgic-duhovniceşti, lacapela Facultăţii de Teologie Ortodoxă

„Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii„Aurel Vlaicu” din Arad, cu prilejul sărbă-toririi hramului de vară.
Joi, 13 august - Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.
Vineri, 14 august - Slujeşte şipredică la Slujba Privegherii la Mănă-stirea Hodoş-Bodrog, la paraclisul devară, înconjurat de soborul de slujitori aisfintei Mănăstiri. Participă la Slujba Pro-hodului Maicii Domnului la CatedralaArhiepiscopală din Arad.
Sâmbătă, 15 august –  Slujeşte şipredică la Mănăstirea Hodoş-Bodrog,înconjurat de un ales sobor de ieromon-ahi şi preoţi de la parohiile învecinate, cuprilejul hramului. Chiriarhul în după ami-aza aceleași zile, a efectuat o vizită pas-torală în Parohia Firiteaz, ProtopopiatulArad, continuând o tradiţie de ani de zile.Cu acest prilej, a săvârşit slujba Ve-cerniei şi înconjorul bisericii, în frunteaunui sobor de preoţi de la parohiile înve-cinate, arătând prin acest itinerar, legă-tura strânsă care există între mănăstireşi parohie, mai de cu seamă în acest anomagial dedicat misiunii acestora.
Duminică, 16 august – Chiriarhulaefectuat o vizită pastorală în Parohia Ca-poral Alexa, Protopopiatul Arad, pentrua binecuvânta şi sfinţi lucrările la biser-ică, casa parohială  și la vechea școală,proprietatea parohiei unde s-au făcutreparații capitale. Oficiază  SfântaLiturghie și rostește cuvânt de învățătură,în biserica cu hramul ,,Sf. Arhangheli Mi-hail şi Gavriil”, înconjurat de soborul depreoţi şi diaconi. În după amiaza zilei, Ier-arhul a efectuat o vizită de lucru la biser-ica nouă din Parohia Sântana II, dândpreotului paroh îndrumările necesare învederea târnosirii locaşului de cult. Par-ticipă la slujba Vecerniei la CatedralaArhiepiscopală din Arad.
Luni, 17 august – Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente.

Marţi, 18 august – Program de au-dienţe. Rezolvarea problemelor curente.
Miercuri, 19 august – PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente.
Joi, 20 august – Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.
Vineri, 21 august – Chiriarhul a fostpresent, cu rostirea unei alocuțiuni la de-schiderea manifestărilor ştiinţifice și cul-turale, organizate de Zilele Araduluialături de preoţii din municipiu şi de ceilalţireprezentanţi ai cultelor locale, la Confer-inţa naţională de comunicări ştiinţifice

„Arad – economie şi societate”care aavut loc la Primăria Municipiului Arad, în
Sala „Ferdinand”. A participat laVernisarea expoziţiei „Evoluţia istorică aAradului în hărţi şi fotografii” – prezentată
de prof. Horia Truţă (Sala „Ferdinand”).

Sâmbătă, 22 august - Participă laședința festivă a Consiliului Local Aradîn cadrul căreia au  fost acordate ,,Titluride excelenţă” unor personalităţi care ”s-au identificat cu idealurile oraşului în de-cursul anilor”.
Duminică, 23 august – Chiriarhulslujește și predică la Sfânta Liturghie înbiserica de lemn pusă sub ocrotireaSfinţilor Martiri Brâncoveni, în mijlocul

credincioşilor parohiei Arad-Subcetatedin municipiul Arad, aflași sub păstorireapreotului Paroh Radomir Stoica.
Luni, 24 august – Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente.
Marţi, 25 august – Program de au-dienţe. Rezolvarea problemelor curente.
Miercuri, 26 august – PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial, re-zolvarea  problemelor curente.
Joi, 27 august – Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.
Vineri, 28 august –Program de au-dienţe. Rezolvarea problemelor curente.
Sâmbătă, 29 august– La praznicul,,Tăierii capului Sfântului Proroc IoanBotezătorul”, Chiriarhul slujește șipredică la Sfânta Liturghie arhiereascăla Catedrala Veche din Arad, în frunteasoborului de preoţi şi diaconi ai parohiei.În cadrul Sfintei Liturghii, la momentulrânduit, tânărul teolog Radu Sas-Bar-bălată a fost hirotonit întru diacon.
Duminică, 30 august – Slujeşte şipredică la Mănăstirea ,,Sf. SimeonStâlpnicul”, Arad-Gai, cu prilejul unuiadintre hramuri, în prezenţa soboruluimaicilor şi a mulţimii credincioşilor dinmunicipiul Arad şi împrejurimi. În dupăamiaza zilei slujeşte şi predică la Cate-drala Veche din Arad, cu ocazia întruniriianuale a Oastei Domnului, săvârşindslujba Vecerniei în Catedrala Veche,făcând în încheiere o aprofundare atematicii predicii de la Sfânta Liturghie şicu referire la spiritualitatea românească,evidenţiind însemnătatea pe careOastea Domnului o are în activitateapastoral-misionară, de a sprijini străda-nia Bisericii, mai de cu seamă în anulomagial pe care-l străbatem, dedicat,,misiunii parohiei şi mănăstirii astăzi”.
Luni, 31 august – Program de au-dienţe. Rezolvarea problemelor curente. Preot Silviu-Nicolae Faur

Secretar eparhial

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

Biserica voievodală din localitateaarădeană Hălmagiu, aparţine culturiimedievale româneşti din Transilvania.Istoria zbuciumată a locului şi–a pusamprenta asupra acestui importantmonument, înscris din punct de vederestilistic în categoria arhitecturii romanico-gotice din sec. XIII-XV, fiind construităprobabil în jurul anului 1400.

Inscripţia murală aflată pe pereteleestic al navei în partea de sud „cu mânajupânului Moga şi a fratelui său au făcutdin nou...”  publicată de doamna Ecate-rina Buculei, atestă implicarea voievo-dului Moga în istoria acestui monumentsau probabil construirea sa.S. Marki cunoştea la 1892, când atipărit „Istoria judeţului Arad”, existenţa la1451 a voievodului Moga şi existenţaunui monument de artă bizantină la Hăl-magiu pe acea vreme.Într-adevăr prezenţa unui voievodimplică o organizaţie administrativă, laicăşi militară, în primul rând dar totodată şio conducere centrală religioasă şi îlgăsim pe cărturarul preot Simeon careputea avea titlul de vlădică. Reşe dinţacăpeteniei spirituale trebuie să fi fostînzestrată cu o biserică mai pompoasă.

Existenţa unei biserici și faptul ca siîn vremea stăpânirii otomane s-a aflatbiserică pe aceste meleaguri este ates-tată de un document înaintat în 1754mitropolitului sârbesc de catre credin-cioşii ortodocşi din Halmagiu:” „...Iară
afla-se întru acest ţinut şi ai noştri
locuitori nu puţină seamă de oameni
bătrâni, cari şi la vremea năvălirii prădării

Tătarilor şi biruinţei turceşti, precum
această biserică a noastra au fost, măr-
turisesc, şi cum că de oamenii credinţei
noastre ar fi rădicată de multă vreme,
care nice se ţine minte şi cum totdeuna
neschimbat supt a noastre mâni au fost,
măcar cu multă nevoe şi cu mare chel-
tuială s’au tinut pâna acuma, ai noştri
pravoslavnici Arhierei o au sfinţit, şi întru
ale sale duhovniceşti deregătorii şi juris-
dicţii, ca pre o întâia şi vlădicească bi -
serică o au avut în districtul acesta;
precum şi adevărat se poate arăta cum
odinioară Turcilor care se află întru acea
vreme în Ineu şi mai numit comendan-
tului cel turcesc al cetăţii Ineului, care se
numea Silgibasa ca să nu o surpe după
al lor păgânesc obiciaiu, am dat patru
sute de taleri turceşti, altădată rugân-
du-ne să fim slobozi a o acoperi şi a înoi

acoperemântul cel vechiu am dat
şaptezeci de taleri iară turceşti, şapte-
sprezece berbeci şi patruzeci şi opt ocie
de unt...””Prozelitismul catholic între români,mai ales în afară de graniţele Ardealu-lui, întampină serioase dificultati dinpricina privilegiilor acordate naţiuniiilirice. Despre o propaganda unionistăîn ţinutul Hălmagiului, avem informaţiiprecise că s-a produs cu toată furia pela 1747. Faptul este explicabil. Cupuţini ani înainte, la 1741, Zărandul-adică ceea ce a mai rămas din acelcomitat - fusese anexat Ardealului.Prin aceasta Hălmagiul ajungând dis-trict de frontieră, el se afla într-o situ-aţie excepţională: din punct de vedereal administraţiei laice aparţineArdealului, pe când din punct devedere ecleziastic sta sub ascultareaepiscopului Arădean, din Ungaria.Regina Maria Tereza, prin decretul din10 iunie 1752 a forţat unirea bisericiidin Ţinutul Hălmagiului. Hălmagiul devine un focar al unormari lupte religioase duse de ortodocşipentru apărarea credinţei străbune.Neputându-se înlătura conflictul, comi -sarii guvernului părăsiră Hălmagiul pen-tru a cere lămuriri.Atunci poporul şimţindu-se batjocoritîn sentimentele lui cele mai scumpe decătre oameni străini de legea lui, indig-nat peste măsură, îsi facu singur drep-tate. În văzul autorităţilor neputincioasefaţă de proporţiile mişcării, ţăranii ocu-pară cu forţa biserica din Hălmagiu şi pecea din Târnava, de lânga Vaţa. Pentrua înţelege pentru ce tulburările s-au pro-dus în aceste două localităţi, trebuie săamintim că la biserica din Hălmagiu slu-jea protopopul Simion Popovici, iar înTârnava, fratele său Petru, cari cei din-tâi trecuseră la unire şi o susţineau pefaţă şi acum, fiind întru toate de parteaprovizorului Tatay şi a comitelui Hollaki,

carora le slujeau totdeauna ca martoriîmpotriva ţăranilor.„Aflând despre tulburările aceste,Curtea din Viena ordonă trimiterea uneicompanii de muschetari la Hălmagiu, casă înbuşe orice gând de răscoala. Ar-mata sosi aci pe la începutul lunii iulie şicomitele Hollaki simţindu-se acum însiguranţă, putu să păşească mai ener-gic împotriva rebelilor, săvârşind din nouaceleaşi ilegalităţi.Aceasta a fost ultimasforţare a oficialităţii de a propaga unireaîn ţinutul Hălmagiului”. (Ţinutul Hălma -
giului-Voi .I, Traian Mager).Biserica a rămas în stăpânireauniţilor până în 1848, când a revenitiarăşi ortodocşilor (după 194 de ani), înbaza reîntregirii bisericii române.Din aceea perioadă datează, pânăazi odioasa „piatră a cinzaiului” aşezatăîn faţa bisericii, pentru a servi ca loc desupliciu pentru cei mai dârzi apărători aicredinţei străbune.Planul bisericii este format dintr-onavă dreptunghiulară tăvănită, altar pă-trat acoperit de o boltă în plin centru şiun turn clopotniţă poziţionat pandant cucorul. Zidurile groase de cca 1 m,obţinute prin aglomerări de bolovani derâu şi cele opt contraforturi perechi pozi -ţionate radial, oferă bisericii aspectulunei puternice fortificaţii.Biserica a fost zugravită în douăetape. Prima decoraţiune aparţine al-tarului cu extindere pe peretele de est alnavei şi poartă amprenta unui meşterformat în mediul stilului gotic, iar cel de-al doilea ansamblu decorează navaşi catul inferior al turnului clopotniţă, pic-tat probabil în a doua jumătatea a seco -lului al XV-lea, de un meşter format înarealul bizantin.În jurul anului 1750 biserica pri -meşte un nou strat de pictura, identificatfragmentar în altar şi navă, cu re -prezentarea scenei Adormirea MaiciiDomnului. După trecerea bisericii la

confesiunea romano-catolică, bisericaeste acoperită de un  strat de mortar.În 1879 biserică este afectată de unincendiu devastator provocat de un ful-ger şi intră într-o perioadă de reparaţiipână în anul 1897. Ferestrele primescancadramente de piatră, se zideşte in-trarea de sud, se demolează contrafor-turile şi se adosează un pridvor închispe faţadă de vest a turnului clopotniţă.Din păcate se acoperă partea interioarăcu un strat de mortar.Despre starea actuală a biserciiputem spune că biserica a fost cerce -tată la nivelul fundaţiiilor în anul 1974,aşa cum atestă studiul lui Dan Căpă -ţână. Între 1973-1976 are loc o inter-venție ce presupune supraînălțareanavei prin turnarea perimetrală a grinziidin beton armat, integrată la interiorprin înglobarea bolovanilor de râu,montarea unui tavan de lemn, demo-larea pritvorului  și a catapetesmei,înălțarea parțială a contrafortuluiși de-caparea mortarelor interioare și exte-rioare, tencuirea exterioară a bisericiicu mortar de ciment aplicat în strat maigros decât urmele stratului originalmartelat, păstrat aparent.O altă intervenţie este cea din pe-rioada 1974-1976, condusă de IrinaMardare, urmată în anul 2000 de o altacondusă de o echipă formată din ElenaMurariu și coordonată de Șerban Ange-lescu. S-au efectuat câteva operațiuniasupra picturii din navă.Altă fază de restaurare s-a realizatîn anul 2009 de către Geaniana Geor-geta Deciu şi Gheorgehe Deciu.Actualmente biserica monument is-toric din Hălmagiu aparţine Bisericii Orto-doxe şi este trecută în lista monumenteloristorice de patrimoniu  sub codul LMI:AR-II-m-A-00608, unicul monument de artăbizantină din județul Arad.Preot Cristian BacoşParohia Hălmagiu  
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