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Anul XCIV (94)
SERIE NOUĂ

Sfânta Euharistie (numită şi Sfânta Împăr-tăşanie sau Cuminecarea) este cea mai mare şimai importantă Taină a Bisericii şi a lui Hristos.Dacă în cadrul celorlalte Sfinte Taine Bisericatransmite credincioşilor harul sfinţitor, prinTaina Euharistiei ni se transmite Însuşi Trupul

şi Sângele Domnului. Ea este centrul SfinteiLiturghii. În Joia Sfintelor Pătimiri, la Cina ceade Taină, Mântuitorul a instituit Sfânta Euhari-stie ca jertfă de mulţumire adusă lui DumnezeuTatăl, prin prefacerea pâinii şi vinului în cinsti-tul Trup şi Sânge al Său: Luaţi, mâncaţi, aces-ta este Trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţu-mind, le-a dat zicând: beţi dintru acesta toţi,acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi,care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcate-lor (Matei 26, 27-28). Acest Nou Legământ,după cuvântul Domnului, devine poruncă pen-tru Sfinţii Apostoli şi urmaşii acestora: Aceas-ta să o faceţi spre pomenirea Mea (Luca 22, 19).Înainte de a instaura Taina Euharistiei,Domnul nostru Iisus Hristos a zis: „pâinea pecare Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupulMeu” (In. 6, 51), ceea ce înseamnă că pentrucredincioși dumnezeiasca Împărtășanie este unelement constitutiv necesar al vieții duhovni-cești și potrivit lui Hristos, nu trebuie să se stin-gă sau să se întrerupă după cum spune Apos-tolul Pavel: „Duhul să nu-L stingeți!”(I Tes. 5,19). 

Sfinții Apostoli, urmând poruncii Mântui-torului, se adunau la un loc cu întreaga comu-nitate, învățându-i pe creștini, săvârșind  Sfân-ta Liturghie și împărtășindu-se cu toții cuPreacuratele Taine, după cum mărturiseșteSfântul Luca în Faptele Apostolilor, capitolul 2.

Această consecvență a împărtășirii credin-cioșilor la fiecare Sfântă Liturghie s-a păstrat înBiserica primară, mai ales în primele secole,când în Biserică se păstra acel gând al veniriiapropiate al Mântuitorului nostru Iisus Hris-tos. Desigur un factor care accentua aceastăidee îl reprezenta persecuția îndreptată asupracreștinilor. După Edictul de la Milan, din 313 șimai apoi ridicarea Creștinismului la rang dereligie oficială a Imperiului Roman, duhul aces-ta eshatologic al primilor creștini s-a risipit,viața duhovnicească scăzând, iar împărtășireacredincioșilor la Liturghie a devenit mai rară.La fel și în zilele noastre când „dragosteamultora s-a răcit”, este nevoie de o reconside-rare a poziției credincioșilor față de SfinteleTaine și mai ales față de Sfânta Împătășanie. Neeste îndeobște cunoscut faptul că mulți dintreașa-numiții „credincioși” obișnuiesc să se apro-pie de Sfintele Taine în apropierea unui eveni-ment din viața lor familială: Botez, Cununie. Pr. Ilota Sorin- IoanParohia AlunişContinuare în pagina 3

Sfânta Euharistie - reconsiderarea importanțeiei în viața duhovnicească 
Ce este acela un duhovnic?Pentru cei ce nu cred în Dumnezeu sau nucred cum trebuie, duhovnicul nu înseamnănimic sau cel mult un psiholog, un terapeutsurogat, care lucrează în interiorul Bisericii.Pentru cei ce cred, pentru mădula-rele vii ale Bisericii lui Hristos,duhovnicul are un rol şi un loc foar-te important. După cuvântul Sfân-tului Apostol Pavel: „de aţi aveamii de învăţători în Hristos, totuşinu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-amnăscut prin Evanghelie în IisusHristos”. Părintele duhovnic este omulrânduit de Dumnezeu pentru tine,pentru fiecare credincios în parte aavea inimă de tată, de frate, de prie-ten. Prin gura lui, tu vei primi bine-cuvântarea lui Dumezeu pentrutoate întreprinderile duhovniceşti din viaţa ta,prin mâna lui vei primi, prin harul care i s-a dat,iertarea păcatelor şi curăţirea sufletului şi tot dinmâinile lui primeşti hrana care dă viaţă veşni-că şi fără de care nimeni nu are viaţă într-însul– Trupul şi Sângele Domnului nostru IisusHristos. Este duhovnicul mâna întinsă a luiDumnezeu pentru tot omul ce vine în lumeacredinţei, braţele Lui care leagănă, mângâie,apără, hrănesc, sprijină, ridică şi înalţă spreCer.Parafrazând un cuvânt al celebrului scriitorrus, Lev Tolstoi, putem spune că: omul fărămamă şi tată poate trăi, dar fără Dumnezeu şimâinile Lui întinse către el – duhovnicul – nuse poate trăi.Azi am întâlnit un preot deosebit: îmi inspi-ra atâta pace şi bucurie, nu ştiu de ce. Cum aşputea să mă apropii de el şi să discutăm lucruricare mă preocupă?Dacă ţi-a inspirat încredere, te poţi apropiafără nicio reţinere. Cu siguranţă îţi va acordatoată atenţia necesară. Îţi va asculta durerile,nelămuririle, întrebările. Te va ajuta să te înţe-legi tu însuţi mai bine. Ţi-L va descoperi peDumnezeu şi-ţi va deschide, ca un spaţiu alVieţii celei adevărate, Biserica. Îndrăzneşte, cusiguranţă căutând vei afla.

Cât mă ajută psihologul şi cât duhovni-cul?Biserica, înţeleasă ca şi construcţie, zidire,are trei părţi: pronaosul-pridvorul, naosul –locul unde stau credincioşii şi altarul – locul cel

mai sfânt. Această alcătuire a Templului LegiiVechi şi a bisericilor nu este altceva decât oimagine, o icoană a omului care este constituitdin duh, suflet şi trup. Duhul nefiind altceva,după cum învaţă minunat Sfântul Ioan Damas-chin, este ochiul sufletului, nefiind separat deel. Nu negăm rosturile şi rolul psihologului,dar trebuie să vedem şi să ştim care îi estelocul. Unde lucrează psihologul şi psihologia?Ea poate pătrunde până în pridvorul bisericii –omul. Organizează şi reorganizează mentalul,vădeşte şi atenuează complexe, lămureşte sen-timente, încurajează, întăreşte voinţa. Toatăaceastă lucrare a psihologului se referă strict lachestiuni care privesc doar viaţa în lume, însocietate, în timp. Ea nu poate şi nu va puteaniciodată să intre în biserică, în sufletul omu-lui şi în Sfântul Altar unde se odihneşte Dum-nezeu. În acest „spaţiu” nu pot intra decât celeale Duhului, cele duhovniceşti, deci duhovni-cul. Doar acesta din urmă poate lucra în nume-le lui Dumnezeu şi pentru El în adâncul omu-lui, născând omul cel tainic al inimii.Pr. Dr. Ştefan NegreanuFacultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din AradContinuare  în pagina 2

Răspunsuri la întrebărileunui  tânăr despre Biserică şi duhovnic 

Istoria Seminarului Teologic
Ortodox  arădean  dovedeşte că
această şcoală nu a fost una
regională sau locală, ci a fost de la
început o şcoală naţională prin
excelenţă, în jurul ei grupându-
se  intelectualii români ai vremii,
profesorii fiind autentici promo-
tori ai spiritului românesc.Preparandia din Arad a fostprima instituţie şcolară din întregarealul românesc  şi între primele

din Europa, creatoare de intelec-tualitate româ nească. Între moti-vaţiile care pot fi detectate, capremise ale înfiinţării Prepa -randiei în Arad şi nu în altă parte,poate fi invocată existenţa aici acentrului eparhial, a centruluiEpiscopiei ortodoxe române carecuprindea actualele judeţe Arad,Timiş, Caraş-Severin şi o bunăparte din Bihor, chiar judeţeleBichiş şi Cenad, azi în Ungaria.De asemenea în această zonă a

Aradului exista o compactă comu-nitate românească organizată şiactivă.Aşadar în anul 1812 a fost infi-inţată Şcoala PedagoghiceascăGreco-Ortodoxă Neunită (Orto-doxă) Românească Arad, de cătreDimitrie Ţichindeal. În anul 1822aceasta devine Institutul Preparan-dial Pedagogic. În 1869 acestaeste redenumit: Institutul Peda-gogic Ortodox Român. Din 1886funcţionează ca Institut Pedagog-

ic-Teologic Ortodox Român. Iarîn 1919, după Unire, şcoala estebotezată, după model francez,Şcoala Normală cu 8 Clase.În 1927 Înstitutul teologic va firidicat la rang de academie teo-logică, cu patru ani de studii, carese va desfiinţa pentru totdeaunala 4 august 1948, când prin Legeapentru regimul general al cultelorau fost prevăzute în Biserica Orto-doxă Română doar trei Instituteteologice de grad universitar. Între

anii 1948-1952 a funcţionat înclădirea Academiei Teologice unCentru de îndrumare a clerului dineparhiile Timişoarei şi a Aradului.Institutul Teologic n-a apărut laîntâmplare, ci ca o expresie a unorpregătiri şi nevoi prezente în viaţabisericească şi culturală din aceas-tă regiune.Pr. prof. Gavra Pompiliu,Directorul Seminarului TeologicOrtodox, AradContinuare în pagina 4
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Sfânta Taină a Euharistiei estehrană a sufletului și stă în centrulvieții creștine, motiv pentru careîmpărtășirea cu Trupul și SângeleDomnului Hristos presupune opregătire trupescă și sufleteascăcorespunzătoare. De aceea, trebuiesă vedem care sunt câteva dintrecerințele minimale pentru primireaSfintei Împărtășanii. C o n -form învățăturii de credință ortodoxe,condiţiile principale pentru primireaSfintei Îm păr tă şanii sunt: spoveda-nia şi primirea dez legării duhovnicu-lui; îm pă ca rea cu semenii; postulminim sta bilit de duhovnic (în afarapos turilor mari); împlinirea ca no nuluiprimit de la duhovnic; citirea rugăciu-nilor pregătitoare pentru primireaSfintei Îm păr tă şanii; primirea SfinteiÎm păr tă şanii „cu frică de Dumnezeu,cu credinţă şi cu dragoste”. Numai cei pregătiți și vrednici,se pot împărtăși căci așa ne învațăSf. Apostol Pavel: ,,Să se cercetezeomul pe sine și așa să mănânce dinpâine și să bea din pahar; căci cel cemănâncă și bea cu nevrednicie,osândă își mănâncă și bea, nesoco-tind Trupul Domnului” (I Cor. 11,28-29). La fel ne învață și SfințiiPărinți1. În general, sunt opriți de laîmpărtășire cei vinovați de păcategrele (lepădare de credință, uci-deri, desfrânare, curvii, furturi șihoții, cămătării (Can. 32 al Sf.Nichifor Marturisitorul), cei ceumblă cu farmece sau vrăji și des-cântece, și aceia pe care îi va găsinevrednici duhovnicul2. Dar chiarcei curați și vrednici nu se pot

împărtăși fără pregătirea trebuin-cioasă.Prima condiție, fundamentală,pentru primirea Sfintei Împărtășanii,este spovedania, și legat de ea, dez-legarea de la duhovnic. Mărturisireapăcatelor este strâns legată de SfântaEuharistie, pentru că, de regulă,împărtășirea fără spovedanie, nu sepoate, iar cei ce se spovedesc, o fac cuscopul de a se împărtășii. Spovedanianu este legată de termene sau soroaceanumite din cursul anului. Putemalerga la duhovnic ori de câte ori șioricând simțim nevoia de a ne ușurasufletul de povara păcatelor, sau de aprimi mângâierea Harului și năde-jdea iertării. Cu cât ne spovedim maides, cu atât este mai bine. De obicei, însă spovedania estelegată de posturi. De aceea, poruncaa patra a Bisericii ne învață să ne măr-turisim păcatele de patru ori pe an,adică în cele patru posturi: al Paștelui,

al Crăciunului, al Sfintei-Marii și alSfinților Apostoli. Cei mai înaintați înevlavie să se spovedească în fiecarelună, iar ceilalți, cel putin o dată pean, și anume în Postul Păresimilor.Dar să nu amânăm împlinirea acesteidatorii creștinești pentru ultima săp-tămână a Postului, cum se întâmplăde obicei, căci atunci și preotul esteocupat cu săvârșirea sfintelor slujbe șinici vreme de ajuns nu ne mai rămânepentru împlinirea canonului ce ni seva da. Ci încă din cea dintâi săp-tămână a Postului să alergam laduhovnic și să ne spovedim, ca să nerămână timp de îndreptare și decurățire, pentru primirea cu vredniciea Sfintei Împărtășanii. Căci tot postulpentru aceea s-a și orânduit, el fiindvreme de pocăință și de îndreptare. Așadar, tot ce s-a spus despre ter-menele și soroacele pentru spoveda-nie, se potrivește și pentruîmpărtășire. Adaugăm ce spun despre

acest lucru Povățuirile din Liturghier:„Preoții de enorie să învețe pe popo-renii lor ca, într-un cuget curat, atâtparte bărbătească cât și femeiască, deva fi cu putință la praznice, iar de nu,negreșit în cele patru posturi de pestean, să se pregătească pentru SfântaÎmpartășanie... Iar de vor vrea să seapropie de Sfânta Împărtășanie șiafară de cele patru posturi obișnuite,să postească mai înainte... și să sepregătească după randuială, prin măr-turisirea păcatelor...”3. De dorit este cafiecare creștin să se împărtășească câtmai des, bineînțeles pregătindu-se dinvreme pentru aceasta.Alte condiții pentru pregătireacorespunzătoare împărtășirii, și înlegătură cu Taina Mărturisirii, suntpostul minim sta bilit de duhovnic (înafara pos turilor mari) și împlinireaca no nului primit de la duhovnic. Epi-timia sau canonul, este un mijloc depocaință rânduit de duhovnic păcăto-sului care se spovedește, ca de pildă:rugăciuni, metanii, cercetarea biseri-cilor, fapte de milostenie, posturi,înfrânări de la mâncăruri sau fapte șialtele. Cea mai aspră epitimie esteoprirea de la împărtășire pentru unanumit timp. Epitimiile nu urmărescpedepsirea păcătosului, ci ispășireapăcatelor și îndreptarea păcătosului;ele sunt ajutoare, exerciții de întărireîn virtute și îndepartare de la păcat.4O altă condiție pentru o bunăpregătire în vederea împărtășirii cudumnezeieștile Taine, este împăca-rea cu toți. Să nu fi certat cu nimeniși să nu ai nimic împotriva cuiva. Ier-tarea păcatelor  este condiționată demăsura cu care omul iartă pe semenul

său: „și ne iartă greșelile noastre,precum și noi iertăm greșiților noștri”(Matei 6,12).Nu în ultimul rând, este necesarăcitirea rugăciunilor pregătitoare pen-tru primirea Sfintei Îm păr tă şanii, apravilei pregătitoare pentruîmpărtășirea cu vrednicie, pe careuneori le citește preotul, în numelecredincioșilor, în biserică, înainte deîmpărtășire.Toată această pregătire aremenirea de a trezi în sufletul cre-dinciosului sentimentul nevredni-ciei personale, asupra căruia atrageatenția și Sfântul Apostol Pavel (ICor. 11, 27-29) și care este amintitde către preot prin cuvintelerugăciunii de la Heruvic: „Nimenidin cei legați cu pofte sau desfătăritrupești nu este vrednic să vină, săse apropie, sau să slujească Ție,Împărate al slavei...”5, astfel încât,să se poată apropia „cu frică deDumnezeu, cu credinţă şi cu dra-goste“ de sfintele, dumnezeiștile șinemuritoarele Taine.Preot Florin BorcaParohia Şepreuş
1 Învățătura de credință creștinăortodoxă, Editura Institutului Biblic șide Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, București, 2000, p. 276-277; 
2 Molitfelnic, Editura InsttitutuluiBiblic și de Misiune Ortodoxă, Bucu-rești, 2013, p. 76-78;
3 Liturghier, Editura InsttitutuluiBiblic și de Misiune Ortodoxă, Bucu-rești, 2012, p. 587 ș.u.;
4 Învățătura de credință creștinăortodoxă, p 275;
5 Liturghier, p. 159.
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Urmare din pagina 1Fără psiholog poţi să trăieşti, de multe orichiar mai bine, dar fără Dumnezeu şi duhovnicnu poţi trăi, că fără el pierzi viaţa veşnică. Este, deci, esenţială lucrarea duhovniculuipentru că lucrează asupra porţii duhovniceşti,nemuritoare, din om.Când sunt în Biserică mă simt stresat, acasămă simt liniştit, chiar pot uneori să mă rog. Nue mai bine, deci, să stau acasă?„Unde sunt doi sau trei în numele Meu,acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” spune Hristos.Nimeni nu se poate mântui decât numai în Bise-rică, care este Mireasa cea neîntinată „fără patăşi fără zbârcitură” a Mântuitorului. Acolo pri-mim Harul mântuitor al Sfântului Duh, acolo,în Biserică, ne hrănim cu merindea vieţii veş-

nice, acolo dobândim puterea de a birui păca-tul şi moartea, în numele lui Iisus Hristos.Faptul că nu te simţi bine în Biserică, dove-deşte că nu ai frecventat-o prea mult, că nu aicrescut duhovniceşte în ea – şi aceasta nu esteîn primul rând vina ta, ci mai mult a mediuluisocial şi familial în care trăieşti-activezi. Cusiguranţă nu ai nici un duhovnic. Căută-ţi unpărinte duhovnic; el, cu puterea lui Dumnezeucare îi este dată, te va ajuta să te integrezi ca unmădular viu în Biserica lui Hristos. Caută şi oBiserică în care să fie mai mulţi tineri împreu-nă, cu care să împărtăşeşti cele ale sufletului şicăutările tale. Ei vor deveni cei mai buni prie-teni ai tăi. Fraţii tăi. Îndrăzneşte!Dumnezeu, spune părintele Arsenie Boca,nu are pe nimeni de pierdut, deci nici pe tine.

Sf. Chiril afirmă prezența reală alui Hristos în Euharistie. Prezențareală este efectuată prin prefacereasubstanței elementelor, iar preface-rea are loc prin lucrarea DuhuluiSfânt care preface pâinea si vinul înTrupul și Sângele Mântuitorului. Sf.Chiril este primul teolog care nume-ște jertfa euharistică ,,jertfă prea înfri-coșătoare“1. Hristos este centrul teologiei saleiar ,,nașterea, viața, jertfa, învierea,mărirea cerească, Sfânta Euharistiereprezintă centrul învățământului teo-logic”2. Sf. Pavel spune: ,,Că Domnulnostru Iisus Hristos, în noaptea cânda fost vândut, luând pâinea și mulțu-mind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor

Săi zicând: ,,Luați mâncați, acestaeste trupul Meu”. Și luând paharul șimulțumind, a zis: ,,Luați beți, acestaeste sângele Meu” (I Cor. 11, 23-25).

Dacă în Cana Galileii Hristos a pre-făcut la un semn al Său apa în vin(Ioan 2, 1-10) oare nu e ,,vrednică decredință și prefacerea vinului însânge”3? În chipul pâinii se dă trupul,iar în chipul vinului sângele, ca prinîmpărtășirea cu acestea să ajungempurtători de Hristos, și mădularelenoastre se împărtășesc de trupul șisângele Lui4. Hristos le spune clar iudeilor:,,Dacă nu veți mânca trupul Meu șinu veți bea sângele Meu, nu veți aveaviață întru voi” (Ioan 6,53) dar aceștian-au înțeles în chip duhovnicesccuvintele Lui. David tâlcuiește taina:,,Gătit-ai înaintea mea masă, împo-triva celor ce mă necăjesc pe mine”.(Ps. 22, 6). Înainte de venirea lui Hris-

tos demonii au dat hrană, plină deputere drăcească, ce făcea pe om păr-taș celui de la care o primea. Dar noiprimim azi de la Hristos masa ceatainică și spirituală gătită împotrivavrăjmașului5, iar despre băutura ce oavem ne spune tot David: ,,Și paha-rul Tău este adăpându-mă ca unputernic” (Ps. 22, 6). Solomon sereferă la același har când spune:,,Vino și mănâncă cu veselie pâineata și bea cu inimă bună vinul tău șiuntelemnul să se verse pe capul tău șihainele tale să fie pururea albe”(Eccl. 9, 7-8). E vorba aici de pâineași vinul cel duhovnicesc, ungerea ceatainică și haina curăției6.Pâinea și vinul potrivit hotărâriiStăpânului, sunt trup și sânge al lui

Hristos. ,,Să nu judeci taina după gus-tare, ci neîndoielnic, încredințează-te prin credință că ai fost învrednicitde trupul și sângele lui Hristos”7.Gaşpar FlorinStudent teolog
1 Prof, Dr. Remus Rus, SfântulChiril al Ierusalimului- opera.
2 Balca N., Lecții de didactică. p74.
3 4 Sfântul Chiril al Ierusalimului,Cateheze, Editura Institutului Biblicși de Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, București-2003, Catehezaa IV-a mistagogică, p 355.
5 Ibidem, p 356.
6 Ibidem, 356.
7 Ibidem, p 357
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Trecute sunt vremurile în care la orele deIstorie a românilor elevii învățau cu plăcere șiașteptau cu sufletul la gură minunatele povestiriistorice care aveau ca modele personaje demnede adevărate epopee precum Mircea cel Bătrân,Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu – întâiul întregi-tor. Imagini mitice precum Burebista, Decebalsau Traian ne sunt încă vii în amintire unora din-tre noi care am trecut prin școli într-o anumităperioadă nu foarte îndepărtată de timp însă ade-sea condamnată. Prin recursul la istoria națion-ală școala de atunci inspira tinerilor învățăceisentimente de admirație. Personajele amintite șimulte altele erau modele și pilde de urmat pen-tru curaj, demnitate, dreptate, iubire de glie,dragoste de popor, dragoste de limbă, iubire decredință străbună, neatârnare. Poporul în mijloculcăruia sau zămislit și căruia au slujit- ca o încer-care a răbdării și a credinței din partea Creatoru-lui- a trecut prin multe năpaste încă din prunciasa. Asemenea unui copil orfan abandonat larăspântia drumurilor de către părinți însănepărăsit de către Dumnezeu, așa a fost acestpopor român născut creștin. Cu cele trei fiice alesale Moldova, Transilvania și Țara Româneascăa fost trecut de multe ori prin foc și de multe oritrecut prin sabie și nu de puține ori  a fost pus înfața lepădării de credința pe care a primit-o lanaștere. Să ne amintim doar de vrednicul depomenire voievod Constantin Brâncoveanu cucei patru fii ai săi care pus să aleagă între cred-ința creștină și cea mahomedană dimpreună cuslava lumii acesteia alege mai degrabă să moarăpe altarul creștinismului știind că răsplata îi va fifericirea veșnică. Prin mari încercări aveau sătreacă tocmai pentru credința străbună și româniitransilvăneni. Considerați doar tolerați de către

autoritatea seculară în ciuda faptului că eraumajoritari în Transilvania și deposedați din punctde vedere material de mijloacele de subzistetențăde către aceleași autorități, românii transilvăneniși-au găsit refugiul în Biserică. Biserica și cred-ința în Dumnezeu au fost salvarea lor în fațapericolului asimilării în rândul unor populațiiminoaritare. Biserica a fost cea care a ajutatpoporul majoritar să își păstreze tradițiile, cultura,limba strămoșească și credința ortodoxă. Acestfapte au stârnit ura și prigoana autoritățilorîmpotriva Bisericii Ortodoxe. Începând cu sec-olul al XVI-lea împotriva Ortodoxiei a începutprigoana calvină însă fără succes. Presiuneacalvinilor s-a intensificat la începutul veacului alXVII-lea victime căzându-le mitropoliții IlieIorest și Simion Ștefan care au avut tăria de a fistatornicii în credință dimpreună cu păstoriții lorcare au fost arestați și surghiuniți. Multe suferințeau îndurat ortodocșii români transilvăneni și învremea mitropolitului Sava Brancovici care apăstorit transilvănenii 1662 până la 1680 origi-nar din Ineu și luptător pentru drepturile transil-vănenilor, din care pricină la bătrânețe ajunge înînchisore unde timp de trei ani este supus unortorturi și josnice tratamente pentru vina de a nupropovăduii învățăturile calvine. După prigoanacalvină a urmat o altă prigoană care de asemeneaa avut ”binecuvântarea” autorităților imperialeaustriece și a avut consecințe mult mai gravepentru poporul ortodox transilvănean, mergândpână la desfințarea Biserici Ortodoxe dinTransilvania. În lupta pentru păstrarea unitățiiconfesionale și chiar naționale s-au ridicatoameni plini de curaj care au îndurat ororile celeimai înfricoșătoare pușcării imperiale austriece dela Kuffstein. Personalitățile și activitatea unora

dintre mărturisitorii transilvăneni le vom evocape scurt în această pagină.Cuviosul Visariondin Sarai s-a născut în Bosnia. A călatorit pe lamulte locuri sfinte, și îndeosebi, la Ierusalim și laMuntele Athos și a intrat de tânar în monahism.Îndurerat de suferința românilor pentru credințalor ortodoxâ, a călătorit prin Transilvania,propovăduind pretutindeni credința ortodoxă.Era primit în tot locul ca un înger din cer. Dru-mul lui pâna la Brașov a fost un adevărat alai debiruină creștină, aprinzând în sufletele credin-cioșilor dragostea de legea strămoșească. Pentrurâvna sa întru apărarea credinței ortodoxe, a fost

întemnițat la Sibiu și, în cele din urmă, în fioroasăînchisoare din Kuffstein, unde a și murit, pentrumărturisirea credinței ortodoxe. CuviosulSofronie de la Cioara, s-a născut în satul Cioara,din părțile Orăștiei, ca fiu al unei familii pre-oțești. Ucenicia în călugărie și-a făcut-o în ȚaraRomânească. Reântors la Cioara, a întemeiat unschit în mijlocul codrilor, învățând pe românicalea mântuirii. Pentru râvna lui față de Legeaortodoxă, a fost închis în temnița de la Bobâlna.Eliberat de mulțime, Cuviosul mărturisitor a ple-cat în Munții Apuseni, îndemnând pe credin-cioși să țină obiceiurile strămoșești. A fost prinsdin nou și închis la Abrud. Eliberat încă o dată,mergea din loc în loc, ținând soboare, adicăadunări, și învățând poporul: “Stricați silnicaunire cu Roma, invăța el, cereți episcop românescîn Transilvania!” Iar când a înțeles că și-a împlin-it chemarea, s-a retras la Mănăstirea Argeșului,unde s-a săvârsit cu pace.Cel de al treilea luptă-tor pentru dreapta credință a fost țăranul NicolaeOprea născut în Săliștea Sibiului. Tată de fam-ilie, plugar, mirean și bun creștin, gata de jertfăpentru credința străbună, fericitul Oprea a prim-it, ca pe o mare cinste, sarcina să ducă “laîmpăratul”, plângerile românilor: “Noi cerem,ziceau ei, în numele poporului, vlădică de legeanoastră.” Pentru curajul său și Oprea a sfârșit totla Kuffstein. Încheiem demersul nostru de acomemora câteva din figurile demne de admi-rația noastră pentru curajul de a înfrunta vitregi-ile istoriei în vremuri mult mai grele decât celepe care le trăim astăzi. Pentru curajul lor au fosttrecuți de Biserica neamului în rândul sfințilormărturisitori ardeldeni, fiind serbați la data de 21octombrie a fiecărui an. Ciprian Tripa

Ortodoxia Ardeleană – Leagănul mărturisiriiși unității românilor transilvăneni 

Urmare din pagina 1Mulți dintre ei văd aceste Tainedoar ca niște obiceiuri păstrate  în zes-trea tradițională a poporului român,puțini dintre ei conștietizând importanțalor și implicațiile duhovnicești pe careSfintele Taine le au asupra vieții ome-nești. În Tainele și prin Tainele săvârși-te de Biserică oamenii își află mântui-rea. Acestea sunt izvoarele harului, careprin iubirea lui Dumnezeu Tatăl, prinjertfa răscumpărătoare a lui Hristos șiprin darurile Duhului Sfânt îi vor rena-ște pe credincioși, îi vor întări, îi vorcrește, îi vor înălța, îi vor întări, îi vorierta, îi vor face să dea roade de iubireși îi vor face moștenitori ai Împărățieilui Dumnezeu.Cu mult mai mult trebuie ca să con-știentizăm importanța Sfintei Taine aEuharistiei, întrucât dacă în celelalteTaine ni se împărtășește harul dumne-zeiesc sfințitor, curățitor, mântuitor, prinEuharistie ni se dă Însuși PreacinstitulTrup și Scumpul Sânge al DomnuluiDumnezeului și Mântuitorului nostruIisus Hristos. Sfintele Taine, mărgărita-rele noastre duhovnicești nu pot fi dateoricui și oricum. Mulți dintre credin-cioși vin cu sutele în apropierea mari-lor sărbători, Crăciun și Paști, dorind aîmplini o „tradiție” de a se spovedi șiimediata se cumineca. Ori, ei trebuiesccatehizați, trebuie ca ei să conștientize-ze măreția Taine, importanța pe caretrebuie să o aibă pregătirea pentruDumnezeiasca Împărtășanie. Desigur că a vorbi la modul gene-ral este foarte greu, întrucât fiecare omconstituie un caz special și, conformSfântului Apostol Pavel nimeni nu știe„cele dinlăuntru ale omului”, decâtduhul lui. Nu trebuie să uităm, credințanoastră este credința libertății și a haru-lui și toate aceste lucrări ale noastre tre-buie să vizeze doar mântuirea omului

pentru care Hristos a murit  și pentruizbăvirea căruia și-a dat Trupul și Sân-gele Său. Pe de altă parte, avem îndemnuri-le Apostolului Pavel: „oricine va mâncapâinea aceasta sau va bea paharul Dom-nului cu nevrednicie, va fi vinovat faţăde trupul şi sângele Domnului. Să secerceteze însă omul pe sine şi aşa sămănânce din pâine şi să bea din pahar.Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevred-nicie, osândă îşi mănâncă şi bea, neso-cotind trupul Domnului. De aceea,mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bol-navi şi mulţi au murit”(I Cor. 11, 27-30). De aceea se cade să ne întoarcem latradiția veche a Bisericii și să reconsi-derăm importanța Tainei Sfintei Euha-risti, să redescoperim bucuria împăr-tășirii cu Sfintele Taine, să încercăm săne pregătim de Sfânta Euharistie cuinimă curată, cu spovedanie sinceră, cudepărtarea noastră de păcat, cu post, curugăciune. Desigur că nu ne vom găsivrednici. Dar iată ce ne învață SfântulChiril al Alexandriei: „Când oare vei fivrednic? Cel ce spune aceasta  să audăde la noi aceasta: Atunci când te veiînfățișa înaintea lui Hristos? Căci dacă

te vei teme de alunecări, nu vei încetaniciodată să aluneci și te vei găsi puru-rea nepărtaș de sfințirea mântuitoare.Așadar, socotește drept un lucru maievlavios să duci o viață potrivit legii; iarîmpărtășindu-te astfel, crede că ea înde-părtează nu numai moartea, ci și bolilecare sunt în noi, căci, venind în noiHristos, adoarme legea trupului care eîn mădularele noastre, aprinde evlaviafață de Dumnezeu și omoară patimile,nemaisocotind greșelile care sunt în noiși vindecându-le ca pe niște boli”1.Vedem deci că Sfânta Euharistieeste și un leac împotriva patimilor noas-tre. și de aceea, apropierea noastră deCel ce poate curăți întinăciunea sufle-tească trebuie făcută mai des. Așa cumîn viața biologică, un copil are nevoie deanumite condiții pentru a ajunge bărbat,la fel și în viața duhovnicească pentru aajunge la desăvârșire este nevoie deanumite condiții; iar hrana sufletuluieste Sfânta Euharistie. „Precum înțele-pții spun că trei sunt lucrurile care sevăd în creșterea copilului: ceea ce sehrănește, lucrul prin care se hrănește șiceea ce hrănește, atunci ceea ce hrăne-ște e sufletul, ceea ce se hrănește e tru-

pul însuflețit, iar lucrul prin care se hră-nește e hrana, tot așa, spune Gavriil alFiladelfiei, urmează lucrurile și în naște-rea din nou duhovnicească: și aici esteceea ce se hrănește, adică omul botezatși născut din nou; lucrul prin care se hră-nește, adică preacuratele Taine și ceeace hrănește, adică harul dumnezeiesccare le preface pe acestea în Trupul șiSângele Mântuitorului nostru”2.Iată deci că Împărtășania este leacde tămăduire, este hrană a sufletului,este mâncarea cu care credinciosulmerge în viața de veci. De aceea, rugă-ciunile dinainte primirii Sfintei Euhari-stii, spun că Sfintele Taine sunt „merin-de pentru viața de veci și spre răspunsbine-primit la înfricoșătorul scaun dejudecată”.Sfântul Ioan Gură de Aur, chiararată că nu timpul îndelungat dintreîmpărtășiri ne face vrednici, ci apro-pierea noastră cu inimă curată. Cuvin-tele lui, la fel de actuale și astăzi arată cănu este de ajuns să ne împărtășim doarla Paști- așa cum cei mai mulți o fac:„Văd a mare neregulă a lucrului, căci înalte dăți, chiar dacă de multe ori suntețicurați, nu vă apropiați, dar la Paști, chiardacă e un lucru îndrăzneț pentru voi, văapropiați cu o obișnuință... În zadar seface Liturghie în fiecare zi , în zadarstăm în preajma jertfelnicului- nimeninu se împărtășește. Acestea vi le spunnu ca să vă împărtășiți oricum, ci ca săvă faceți vrednici . Observă rogu-te!Este o masă împărătească, îngeri slujescacestei mese, e de față Împăratul și tustai gură-cască? El ne cheamă la El șinoi șovăim să mergem și nu ne grăbim,nici nu alergăm la acest lucru?”3
La Sfânta Împărtășanie trebuie săne sârguim a merge cu mai mare râvnădecât la sfintele moaște. Iată ce ne spuneSf. Nicodim Aghioritul: „Mulți creștiniiubitori de Dumnezeu cheltuie mulți

bani, suferă multe osteneli, rabdă multeprimjdeii și pe mare și pe uscat, ca sămeargă să se închine la Sfintele Locuri,la Ierusalim; și e o laudă pentru ei să senumească închinători unor asemeneaLocuri Sfinte. Mulți, auzind că segăsesc într-un loc îndepărtat moașteleunui sfânt, aleargă cu multă râvnă sămeargă să se închine, ca să primeascăsfințire. Dar să se împărtășească cu Prea-curatele Taine și să se învredniceascăde Împăratul a toate și de Sfântul Potirfie au puțină dorință, fie nu le pasă.... Ah,frații mei, de-am vedea o dată cu ochiiminții sufletului nostru de ce bunuri înal-te și mari ne lipsim neîmpărtășindu-ne,atunci am face tot ce ne stă în putință săne pregătim și să ne împărtășim, dacă s-ar putea în fiecare zi!”4
Deci Sfânta Împărtășanie estehrana, izvorul nemuririi, mana, mân-carea și băutura cea adevărată. Deaceea omul să se apropie, pe cât îi stă înputință, frecvent „că să nu moară”. LaSfânta Liturghie preotul cheamă totpoporul care se găsește acolo princuvintele: „Cu frică de Dumnezeu, cucredință și cu dragoste apropiați-vă!”, șipentru aceasta se roagă înainte, că să seîmpărtășească cu vrednicie în numeleDomnului și Îi mulțumește după aceeaStăpânului iubitor de oameni.Astfel nu ne rămâne decât să nedeschidem inimile ca să intre Mirelenostru...
1 Sf. Chiril al Alexandriei, Comen-tariu la Ioan, IV, 2
2 Sf. Nicodim Aghioritul, Cartefoarte folositoare de suflet despreÎmpărtășirea continuă cu preacuratelelui Hristos Taine, III, 5
3 Ioan Gură de Aur, Omilia 3 laEfeseni
4 Sf. Nicodim Aghioritul, op.cit. II, 3
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Urmare din pagina 1După 1989, ca urmare a inițiativei Epis-copiei Aradului și prin purtarea de grijă și inter-venția personală a Întâistătătorului EparhieiAradului - pe atunci Preasfințitul Părinte Episcopdr. Timotei Seviciu - și a colaboratorilor săiapropiați, mai cu seamă a PC părinte Vasile Pop,consilier cultural, Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române, în ședința sa din 13 ianuarie 1994,a aprobat înființarea Seminarului Teologic LicealOrtodox din Arad, pentru ca mai apoi să fie prim-ită și aprobarea din partea MinisteruluiÎnvățământului de atunci, precum și din parteaSecretariatului de Stat pentru Culte.Seminarul şi-a desfășurat activitatea, celpuțin în primul an de proces didactic 1994-1995,în clădirea Liceului Pedagogic “Dimitrie Ţichin-deal. Disciplinele teologice au fost predate depreoţi merituoşi din cuprinsul Eparhiei Aradu-lui, profesorii Liceului Pedagogic asigurândpredarea disciplinelor din celelalte arii curricu-lare.Într-o asemenea privire retrospectivă îimenţionăm ca directori pe preoţii profesori Por-colean Nicolae, Iova Zaharia, Crişan Eugen,Roman Emil, Şimonca-Opriţa Codin şi GavraPompiliu. Amintim ca duhovnici ai Seminaruluipe preoţii profesori Stoica Radomir, PavelTeodor, Neagoe Marian, Şimonca-Opriţa Codin.Este de apreciat efortul depus de profesorii careau îndrumat generaţiile de elevi seminarişti:arhid. Orădan Iov, Craveţ Călin, Nan Dacian,arhid. Ardelean Tiberiu, Hurdea Mircea, SircaFlorin, Bupte Mircea, Brânduşe Pavel, Bej Ghe-orghe, Pârvu Florin, Cociu Sergiu, PuticiuGabriela, Bunaciu Mihaela, Ancuţa Irina, Şimon-ca-Opriţa Diana, Gherman Florica, GavraAmalia, Budileanu Victoria, Faur Florica, Zori-ti Doina, Stan Ioan, Stan Flavina, Toderici Ovid-iu, Sîrbu  Pavel, Rădulescu Ecaterina, SîrbuIleana, Trânc Fabian, Ilieş Horia, Baba Lucian,Jigorea Petru, Man Honoriu, Botezatu Ana-Maria.Începând cu anul şcolar 1995 - 1996, şcoalas-a mutat în clădirea de pe strada Academia Teo-logică nr. 9, în care îşi desfăşoară şi astăzi activ-itatea, la parterul clădirii, întrucât etajul este uti-lizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din

cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad. Înprezent, în Seminar învaţă circa 100 de elevi.Seminarul a ajuns să îşi dezvolte dotările,astăzi fiind renovate sălile de curs Capela “Sfân-tul Nectarie Taumaturgul”, sala profesorală, bib-lioteca ,,Augustin Toda”, precum şi Cabinetulde Limbă şi cultură franceză. De asemenea, s-aînfiinţat laboratorul de Informatică , precum şilaboratorul de Muzică. Seminarul se deosebeştede celelalte şcoli din peisajul arădean prin aceeacă este o şcoală vocaţională, adresându-se înmod special tinerilor care doresc şi dovedesc oadevarată chemare pentru slujirea lui Dumnezeuşi a semenilor. Pregătirea seminariștilor esteîmbogățită prin practica de strană din unele paro-hii ortodoxe arădene, prin participarea la repetiți-ile de cor, precum și la cercurile de Spiritualitateşi de Istorie Bisericească desfășurate în mod peri-odic. O altă particularitate a vieții de seminarist arfi aceea că pentru elevul teolog ziua de curs începezilnic la orele 7.30, prin rugăciunea de dimineaţa,urmând ca mai apoi cursurile să se desfăşoareobişnuit.Ca dovadă a bunei pregătiri a elevilor staumărturie numeroasele premii obţinute de elevi laOlimpiadele şcolare organizate pe plan judeţeansau naţional de-a lungul timpului (premiul II înanii 2001-Craiova, 2004-Botoşani, 2014- AlbaIulia la Istoria Bisericii Ortodoxe Române, elevipregătiţi de pr. prof.Gavra Pompiliu; premiul IIîn 2004 –Botoşani la Dogmatică, pr. prof. IovaZaharia; în cadrul concursului „Tineri, lăudaţipe Domnul!”, faza naţională, desfăşurat la Palat-ul Patriarhiei premiul pentru cel mai bun dirijora fost oferit diac. prof. Tiberiu Ardelean. CorulSeminarului arădean, dirijat de diac. prof. Arde-lean Tiberiu, s-a clasat pe locul III în anul 2011în competiţia naţională destinată formaţiilorcorale din instituţiile de învăţământ preuniversi-tar). Aceste premii, alături de multe altele denotăseriozitatea elevilor şi îndrumarea susţinută aprofesorilor înspre realizarea performanţelor învederea unei pregătiri continue.Unele dintre cele mai frumoase momentedin cuprinsul anului școlar în care elevii semi-nariști se remarcă pe plan județean, suntreprezentate de serbările și concertelecorale susținute cu diverse ocazii, cum ar fi Ser-

barea Colindelor din fiecare an (în ultimii aniconcertele de colinde), programul artistic susțin-ut de Ziua Europei, la 9 mai (marcând și ZiuaProclamării Independenței de Stat a Românieiși sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial),precum și Serbarea de sfârșit de an școlar,însoțită de premierea elevilor merituoși.În anul 2004 s-a creat primul site oficial alSeminarului arădean. În anul 2008 a avut locla Seminarul Teologic din Arad, pentru primaoară în istoria Seminarului, un simpozion inter-naţional intitulat „Tradiţie şi integrare. Unitate îndiversitate”. Au participat peste 500 de profesoridin ţară şi străinătate şi, ca urmare, s-a ajuns ladouă volume de lucrări tipărite. Tematica a vizatintegrarea ţării noastre în UE, insistând asuprafelului în care procesul instructiv-educativ sepoate adapta la noile cerinţe. În 2010 Seminaruldin Arad a organizat un nou simpozion inter-naţional, “Lumina dreptei credinţe - luminaOrtodoxiei româneşti”, care s-a bucurat deasemenea de succes, de data aceasta participândnu doar cadre didactice, ci şi elevi. De asemenea,în 16 mai 2013 a avut loc concursul şi sim-

pozionul naţional “Sub semnul Sfinţilor ÎmpăraţiConstantin şi Elena“. În 23 mai 2014 a avutloc Simpozionul şi concursul internaţional“Sfinţii Brâncoveni - apărători ai credinţei şi aineamului românesc“.În 2009, un grup de elevi seminarişti a par-ticipat la o tabără de formare în Elveţia la sediulfundaţiei „Pestalozzi Children’s”, în localitateaTrogen, desfăşurând activităţi legate de elim-inarea prejudecăţilor, a discriminării şi a rasis-mului. În 2011, cu ajutorul părintelui inspectorSirca Florin şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, 20de elevi seminarişti din clasele a XI-a - a XII-aau participat la un stagiu de formare în Germa-nia, în cadrul unui proiect european “Leonardoda Vinci”, “Paşi spre mai bine”. În anul 2009 Seminarul Teologic LicealOrtodox din Arad a găzduit faza naţională aOlimpiadei de Religie pentru Seminariile şiLiceele Teologice Ortdoxe din România, un alteveniment de referinţă în istoria acestei şcoli.Vizita vrednicului de pomenire PatriarhTeoctist în 1999,  precum şi vizita PreafericitulPărinte Patriarh DANIEL în 26 septembrie2011au reprezentat evenimente importante înistoria şcolii noastre . Istoria de douădecenii a Seminarului arădean,trainic ancorat în tradiția învățământului teolog-ic arădean, nu face altceva decât să exprimemodul în care această școală tânără a cunoscut odezvoltare continuă, prin efortul depus de eleviicare au studiat aici și de profesorii care i-a îndru-mat. Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Aradşi-a facut loc in conştiinta oamenilor, fiind privitca  o veritabilă şcoală a vieţii creştine, în care tiner-ii din toate colţurile Eparhiei Aradului, se îndelet-nicesc cu studiul, cu rugăciunea şi cu slujirea,arătând care le este menirea: slujirea Bisericii luiHristos şi a semenilor.Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, pen-tru darurile pe care ni le-a hărăzit în cei 20 de anide învăţământ seminarial; mulţumim, de aseme-nea, în aceste momente de aleasă bucurieduhovnicească Întâistătătorului nostru, Înalt-preasfinţiei Sale dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopal Aradului pentru purtarea de grijă pe care oaveţi faţă de şcoala noastră cu timp şi fără timp.

20 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX DIN ARAD 

SLUJIRI CHIRIARHALE
Slujire arhierească şi eveniment cultural în Parohia ŞiriaDuminică, 5 octombrie 2014, Înalt -preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis -copul Aradului, a săvârşit SfântaLiturghie în Biserica Ortodoxă dinȘiria. Aici a fost întâmpinat de un alessobor de preoţi, şi anume: părintele IoanJidoi, protopopul Lipovei, arhiman -dritul Ilarion Tăucean, starețul Mănăs -tirii Feredeu, preoții Savu Pavel,Poneavă Teodor și Botezatu Iulian.Cuvântul de învăţătură este pus subtitlul ,,Măsura iubirii creştine”, cumrezultă din Predica de pe munte (cf. Lc.6, 31-36) şi care nu trebuie să aibă vreolimită, făcând binele oricui, neaşteptândrăsplătire şi îmbrăţişând chiar peduşmani, desigur, aceasta în scopulrealizării mai binelui în lume. Înlegătura citirilor scripturistice dinduminicile precedente, privind SfântaCruce şi urmarea lui Hristos, credin -ciosul este astfel îndrumat la o lucrarecontinuă, fără preget a binelui, cadrum spre desăvârşire, a subliniatchiriarhul.La finalul Sfintei Liturghii au avutloc mai multe evenimente.Chiriarhul, înconjurat de soborulslujitor, a săvârşit un parastas depomenire a marelui scriitor Ioan Slavici,

la împlinirea a 89 de ani de la trecereala cele veşnice.În cadrul evenimentului local, înacelaşi înţeles, chiriahul a subliniatfaptul că scriitorul Ioan Slavici, în operasa, a stăruit constant pe această latură amoralei, observată mereu de poporulnostru dreptcredincios. De asemenea, asubliniat şi faptul că marele scriitor afost strâns legat şi de Schitul de la Brazi,jud. Vrancea, unde poposea de multeori. La acest eveniment deosebit în cares-a evocat personalitatea mareluiscriitor Ioan Slavici, au participat şidistinse autorităţi civile, şi anume:domnul Nicolae Ioţcu, președinteleConsiliului Județean Arad; primariicomunelor înfrățite Șiria și Panciu: Ing.Valentin Bot și Iulian Nica, care s-aaflat în fruntea unei delegații de pemeleaguri moldave, pentru a omagiacum se cuvine pe marele scriitor.S-au mai oficiat slujbe de sfințirepentru Teatrul de vară de la Șiria, carepoartă numele marelui scriitor IoanSlavici; o panihidă mică pentrupomenirea marelui scriitor la racla cupământ adus de la mormântul său dinPanciu; s-a dezvelit și s-a sfințit bustullui Sigismund Borlea, care a fostmembru în Dieta de la Viena și prietena lui Avram Iancu. La sfârșit a avut loco agapă creștină la care au participattoți cei prezenți.

Slujire arhierească în Parohia Arad- Şega IÎn Duminica a XXI-a după Rusalii,când se face şi pomenirea SfinţilorPărinţi de la Sinodul VII Ecumenic,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, alături de unsobor de preoţi şi diaconi, a săvârşitSfânta Liturghie în biserica închinatăSf. Proroc Ilie Tesviteanul, a ParohieiŞega I, din Cartierul arădean Silvaş-Cadaş.În cuvântul de învăţătură a vorbitsub titlul ,,O parabolă cu înţelescuprinzător”, după cum Mântuitorulatrage luarea aminte prin cuvintele,,cine are urechi de auzit, să audă…”, aarătat astfel cum citirile Duminicii aXXI-a după Rusalii (Gal. 2; Tit 3; Luca8; Ioan 17), adică a Semănătorului şi aSfinţilor Părinţi de la Sinodul VIIEcumenic, ajută la adâncirea învăţăturiidespre crearea omului, întrupareaDomnului, cinstirea sfintelor icoane şidobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu.Totodată, la început de an nou bise -ricesc şi de învăţământ (când se citeşteaceastă parabolă), se dau îndemnurilepentru formarea caracterului religios,moral, al credincioşilor spre desă -vârşire, a amintit chiriarhul.La momentul rânduit, frumusețeaslujbei a fost încununată de hirotoniaîntru preot a diaconului Silviu-NicolaeFaur, secretar eparhial, pe seama

parohiei Arad-Şega I, ProtopopiatulArad.La final, chiriarhul a adus mulţu -miri fostului preot pensionar DanNicolau care a slujit cu multă dragosteaceastă comunitate timp de aproximativ35 de ani şi a subliniat perspectivelenoului hirotonit, amintind şi faptul căambii preoţi, atât cel nou hirotonit cât şicel de-al doilea, fac parte din familiipreoţeşti.Părintele paroh Aurel Bonchiş amulţumit Părintelui Arhiepiscop, pentrudeosebita bucurie duhovnicească făcutăslujitorilor şi credincioşilor din aceastăparohie, prin acest popas în nouabiserică a parohiei.Părintelui Silviu-Nicolae Faur,împreună ostenitor cu noi la Centruleparhial, îi dorim şi pe această cale harşi înţelepciune de la Dumnezeu pentruo păstorire rodnică şi preoţie curată,spre mântuirea lui şi a enoriaşilor pecare îi va păstori.Târnosire de biserică la Schitul Bodrogu VechiBiserica cu hramul ,,SfântaCuvioasă Parascheva” a Schitului demaici Bodrogul-Vechi din Arhiepis -copia Aradului, a îmbrăcat marţi, 14octombrie 2014, de ziua hramului,haine de sărbătoare. Noua biserică amănăstirii, construită în stil maramu -reşan, din lemn, a fost târnosită de cătreIPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului,

înconjurat de un sobor de 14 preoţi şidiaconi. Din sobor au făcut parte arhim.Nestor Iovan, stareţul MănăstiriiHodoş-Bodrog, protos. Teodor Vid,consilier administrativ-bisericesc şiexarh, protos. Iustin Popovici –consilier cultural, pr. Flavius Petcuţ –protopopul Aradului. După oficiereaslujbei de târnosire IPS Sa a oficiatslujba Sfintei Liturghii în pridvorulparaclisului de iarnă, iar la momentulrânduit a rostit un cuvânt de învăţătură,luând ca temei viaţa sfinteiParascheva. Chiriarhul a arătat cumcinstirea de către Biserică grăieştedespre mulţimea darurilor pe carecredincioşii rugători le dobândesc prinmijlocirea acesteia. Ca manifestare aevlaviei este şi înălţarea de biserici subocrotirea ei, între care numărăm cucinste şi pe cea târnosită acum şi caredovedeşte puterea unei tradiţiirespectate în unitatea întregiiOrtodoxii.În cadrul cuvântului de învăţătură,chiriarhul a amintit faptul că acestschit de monahii, se bucură de oînzestrare cu un veşmânt care aacoperit moaştele Sfintei CuvioaseParascheva de la Iaşi, primit în darpentru credincioşii din acest colţ deţară, de la Preafericitul Părinte PatriarhDaniel, pe vremea când arhipăstoreaMitropolia Moldovei.Continuare în pagina 5
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Urmare din pagina 4Sfânta slujbă, cuvântul de învăţă -tură şi locul binecuvântat au creat oatmosferă de înălţare sufletească pentrutoţi cei care au fost prezenţi aici, într-unnumăr mare, veniţi şi pentru aceastăocazie rară în care, potrivit tradiţiei, auposibilitatea de-a intra în Sfântul Altar.Părintele stareţ Nestor Iovan amulţumit chiriarhului pentru aceastămare binecuvântare, amintind şi faptulcă este cel de-al 21-lea altar mănăstirescsfinţit de IPS Sa, din anul în care a fostinstalat episcop al Aradului, Ienopolei şiHălmagiului, şi mai apoi Arhiepiscop alAradului, până în prezent. La ieşireadin biserică, pelerinii prezenţi au primitdin partea obştii cozonac şi colivăBinecuvântare pentru credincioşii din Parohia BudeştiÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fost prezentduminică, 19 octombrie, în mijloculcredincioşilor din Parohia Budeşti,Protopopiatul Sebiş, unde a sfinţitbiserica parohială cu hramul „ÎnălţareaDomnului“, construită din lemn întreanii 2011 – 2014.În Duminica a 20-a după Rusalii,chiriarhul Aradului a poposit în ParohiaBudeşti pentru a binecuvânta şi sfinţinoul sfânt locaş, înălţat prin râvnacredincioşilor de aici, păstoriţi cuvrednicie de pr. Dan Dănuţ Voicu, darşi cu sprijinul mai multor oameni debine din Protopopiatul Sebiş şi dinoraşele Arad, Cluj şi Timişoara. Pri -mirea Înaltpreasfinţiei Sale a fost făcutăde către preotul paroh împreună cuceilalţi slujitori şi credincioşi veniţi dinsatele vecine, iar protopopul locului, pr.Botea Alexandru, a adresat chiriarhuluiun cuvânt de bun venit. În continuare,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,înconjurat de un numeros sobor depreoţi şi diaconi, a oficiat slujba detârnosire a sfântului locaş ridicat spreevlavioasa pomenire a slăvituluipraznic al Înălţării Domnului. Dupăslujbă, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşitSfânta şi Dumnezeiasca Liturghie înprezenţa enoriaşilor şi a mai multorcredincioşi din parohiile învecinate, defaţă fiind şi oficialităţi locale.În cuvântul de învăţătură sub titlul„Tăria vieţii creştine”, pe baza citirilorscripturistice (Gal. 1; Lc. 7), Înalt -preasfinţitul Părinte Timotei a arătatmodul în care biserica, aflată la cea maimare altitudine din cadrul eparhiei,purtând hramul „Înălţarea Domnului“,oferă un pitoresc aparte ce lasă să seîntrevadă măreţia creaţiei divine şi prinaceasta avântul spiritual al omului.Aceasta este garanţia dăinuirii, a înnoiriicontinue a vieţii spre veşnicie. Minuneaistorisită de Sfânta Evanghelie dănădejdea învierii de obşte celor cestrăbat marea vieţii în corabia Bisericiispre limanul mântuirii. Târnosirea esteun semn pentru toate locurile şitimpurile, pentru tăria celor ce dupăpilda înaintaşilor dau o viaţă nouă uneivetre seculare. Totodată, ÎnaltpreasfinţiaSa a mulţumit tuturor ostenitorilor ce s-au jertfit pentru ridicarea bisericii, iar înfinalul slujbei a hirotesit întru iconompe părintele paroh Dan Dănuţ Voicu, însemn de apreciere şi recunoştinţă pentruactivitatea deosebită desfăşurată în ceiaproape zece ani de păstorire  a miciicomunităţi ortodoxe din Budeşti, cenumără doar 17 familii cu 27 decredincioşi.Binecuvântare arhiereascăpentru capelele funerare dinParohiile Horia şi MândrulocÎn cursul după-amiezii zilei desâmbătă, 18. 10. 2014, în ParohiileHoria şi Mândruloc din ProtopopiatulArad a avut loc un dublu eveniment

bisericesc: binecuvântarea capelelorfunerare ridicate în cimitirele celor douălocalităţi.Slujba de sfinţire a celor douăcapele, cu hramurile „PogorâreaDuhului Sfânt” respectiv „ÎnviereaDomnului”, a fost săvârşită succesiv,la orele 15 şi 16.30, de către Înaltprea -sfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor alcătuit din Pr. Petru Bercean,de la Parohia Vladimirescu I, Pr. DacianNan, de la Parohia Vladimirescu II, Pr.Teodor Mureşan, de la Parohia Cicir, Pr.Silviu Faur, secretar eparhial şi slujitorla Parohia Arad-Şega I, Pr. FlaviusArdelean, de la Parohia Mândruloc, Pr.Adrian Murg, de la Parohia Horia şiArhid. Tiberiu Ardelean, profesor laSeminarul Teologic şi slujitor la ParohiaArad-Centru. În jurul ierarhului s-aadunat o mare mulţime de credincioşişi oficialităţi locale, în frunte cuprimarul comunei, Domnul IoanCrişan, care a avut iniţiativa şi acoordonat construirea acestor edificii.În cuvântul adresat cu acest prilej,IPS Timotei a amintit faptul că înălţareaunor capele de cimitir, potrivit cerinţeloractuale, se află în tradiţia creştină dinînceputuri, contribuind la observareacuvenită a cultului celor adormiţi,implicit şi a legăturii dintre biserica depe pământ şi cea din cer.Chiriarhul a mulţumit celor ce aucontribuit la ridicarea lor şi a îndemnatpentru a se îndeplini întocmai rându -ielile locului ca şi prevederile legilorbisericeşti şi civile.După încheierea fiecărei slujbe desfinţire s-a săvârşit o slujbă de pomenirea tuturor dreptmăritorilor creştini în -mormântaţi în cele două cimitire. La final,preoţii celor două parohii au mulţumitierarhului pentru binecu vântarea acestoredificii şi pentru părintescul cuvânt deînvăţătură şi îndemn adresat mulţimii decredincioşi prezenţi.Construcţia celor două capele aînceput în anul 2013, cu finanţareintegrală din partea Primăriei Vladi -mirescu. Necesitatea acestora estelegată de legislaţia sanitară şi rutieră lacare trebuie să se alinieze şi ţara noastră,în calitatea ei de membră a UniuniiEuropene. Există însă şi o componentăreligioasă şi socială în acest proiect,care vizează asigurarea unor condiţiimateriale decente, disponibile tuturorcredincioşilor, pentru săvârşirea cucreştinească cuviinţă a cultului pentrucei răposaţi.Popas duhovnicesc în FiliaDumbrăviţaCredincioşii din Filia Dumbrăviţa,Parohia Monoroştia, ProtopopiatulLipova, şi-au sărbătorit duminicăocrotitorul, pe Sf. Mare Mc. Dimitrie.La acest prilej de bucurie, în mijlocul lora poposit Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, care afost întâmpinat cu multă bucurie de unsobor de preoţi alături de părinteleparoh Butar Pascu.Chiriarhul a asistat la SfântaLiturghie, iar la momentul rânduit, pebaza pericopelor zilei, a rostit cuvântulde învăţătură sub titlul: ,,Harul dum -nezeiesc, credinţa creştină şi faptelebune”, arătând că prin acestea în viaţacreştină, prin conlucrarea lor sfântă, sebiruiesc multiplele aspecte ale răului.Icoanele sfinţilor prăznuiţi, mai ales apatronului bisericii din aceastălocalitate, Sf. Mare Mucenic Dimitrie şicel al ocrotitorului Bucureştilor, Sf. Cuv.Dimitrie Basarabov, dau pildă despreaceastă biruinţă. Tot aşa şi SfinţiiBrâncoveni ca şi toţi vrednicii înaintaşicare împodobesc istoria ţării ca şi asfintelor biserici şi aşezămintele înslujba obştii, a amintit chiriarhul.

Dumbrăvița este un sat în parteade sud-est a județului Arad, în MunțiiZarandului. Satul aparține administrativde comuna Bârzava.Biserica cu hramul ,,Sf.Mare Mc.Dimitrie” a fost construită în anul 1946.
CONFERINŢEPREOŢEŞTI ÎN EPARHIA ARADULUI

Conferința preoțească detoamnă la Protopopiatul AradÎn data de 2 octombrie 2014, s-audesfășurat lucrările conferinței detoamnă a preoților din cadrulProtopopiatului Arad, a ArhiepiscopieiAradului, în Aula Facultății de TeologieOrtodoxă din Arad. Acestea au avut loccu binecuvântarea și cu prezențaÎnaltpreasfințitului dr. Timotei Seviciu.După oficierea slujbei de Tedeum,P. On. Părinte Flavius Petcuț, Proto -popul Aradului, a deschis sesiunea cuevocarea amintirii ÎPS Mitropolit dr.Nicolae Corneanu, „vrednicul ierarh alBanatului”, preoții prezenți cântând încor imnul funebral În veci pomenirealui. A fost invitat la cuvânt ÎPS Timotei,care a marcat câteva aspecte legate depersonalitatea Mitropolitului Nicolae,„ca unul care și-a pus pecetea saproprie asupra unei pagini de istorie nunumai pentru Banat ci chiar pentruîntreaga țară. Amintesc aici și legăturapersonală, de suflet, care a existat întrenoi, mulți dintre cei de aici fiind legațiduhovnicește de cel plecat acum dintrenoi. Vă mulțumesc pentru aceastăfrumoasă deschidere și ne rugăm Dom -nului Dumnezeu ca să-i facă odihnă înÎmpărăția Sa, și Să-i dea buni urmași”.În continuare, ÎPS Sa a oferit o sintezăistorică bogată, referitoare la tematicagenerală dedicată Sfinților Brâncoveni,amintind de lucrările tipărite în vremeaacestui domnitor, „adevărat ctitor decultură românească, unele dintreacestea fiind acum retipărite de SfântaPatriarhie”. În plus față de aceastăcontribuție, a fost amintit contextulpolitic al vremii și lupta pentru unitatea lui Vodă Brâncoveanu, acestea avândreverberații până în zilele noastre, lanivel european. La final, ÎPS Timotei amulțumit Patriarhiei Române care ainstituit Ordinul Constantin Brâncov-eanu pentru preoți și mireni pentruArhiepiscopia noastră.A urmat la cuvânt Pcuv. Arhim.Conf. Dr. Teofan Mada, Vicarul admi -nistrativ al Arhiepiscopiei Aradului.Acesta a arătat că „întotdeauna come -morarea înseamnă actualizare. Neaducem aminte de faptul că ambelepersonalități evocate de ÎPS Sa au avut,în comun, dragostea lor față de cultură.Tocmai de aceea, aceste valențe au fostevidențiate în eparhia noastră prin maimulte acțiuni ce s-au desfășurat peparcursul acestui an. Toate aratăimplicarea noastră în proiectelePatriarhiei Române”.Conferința principală, cu temaSfinții Martiri Brâncoveni, model de

jertfă prin suferință a fost prezentatăde PC Pr. Dr. Cucu Vasile. Printrecoreferenți s-au numărat mai mulțipreoți. Pr. Vasile Chindriș, Pr. AurelMager, Pr. Dan Marius Braiț, Pr. BocșaRadu, Pr. Vasile Pop, Pr. Traian Moțiu,Pr. Ștefan Păcurar, Pr. Prof. Dr. CristinelIoja.Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, DecanulFacultății arădene, a mulțumit ÎPSTimotei și colaboratorilor, în specialPC. Pr. Mihai Blaj, consilier economicla Centrul Eparhial, pentru reușitaCongresului Facultăților de Teologie,desfăşurat la sfârşitul lunii septembrie laArad. În partea a doua a conferinței, laaspectele administrative, PC. Pr. MihaiBlaj, Consilierul economic al Arhiepis -copiei, a chemat pe preacucerniciipreoți la o „unitate de familie, așa cuma fost vizibilă acum, prin faptul căreferenții s-au completat între ei.Tocmai de aceea vă invit să nemanifestăm ca atare”. În altă ordine deidei acesta a subliniat faptul că „înmisiunea noastră trebuie să implicămcopiii prin activarea centrelor culturale,având în contextul prozelitist sectar”.PC Pr. Gabriel Mariș, Consilierulsocial, a mulțumit preoților pentruimplicarea în colectele organizate,aceștia fiind invitați să propunăcredincioșilor, celor care doresc săbeneficieze de serviciile sociale, săapeleze la Centrele medicale și socialeale Arhiepiscopiei care sunt disponibilecu personal specializat.Conferinţă preoţească detoamnă în Protopopiatul IneuMarţi, 07 octombrie 2014, a avutloc Conferinţa semestrială de toamnă apreoţilor din Protopopiatul Ineu, care s-a desfăşurat în Schitul Veşmântul MaiciiDomnului din localitatea Tămand,Protopopiatului Ineu, în prezenţa IPSTimotei, arhiepiscopul Aradului.După slujba de Tedeum, P.O.Pr.Adrian Zaha, protopopul Ineului, arostit cuvântul de deschidere subliniindimportanţa şi actualitatea temeianunţate rugându-l pe ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop să prezidezelucrările Conferinţei. Acestea s-audesfăşurat sub presedenţia Arhiepis -copului Dr.Timotei Seviciu, chiriarhullocului, care a rostit şi un complexcuvânt de învăţătură referitor la jertfaMartirilor Brâncoveni, ca o introducerela temele ce aveau să fie dezbătute.Conferenţiar a fost preot SorinStreulea de la parohia Ciunteşti, iarCoreferenţi au fost pr. Montoi I., pr.Groza S., pr. Ivănuţ V., pr. Moţco Filaret.După expunerea referatelorP.C.Părinte Protosinghel Teodor Vid aexpus şi ultimile noutăţi legate deadministraţia bisericească, totodată şiimportanţa prezenţei la conferinţelePastorale semestriale.La final protopopul Adrian Zaha amulţumit Ierarhului pentru părinteascadragoste şi purtarea de grijă faţă declerul si poporul lui Dumnezeu dinparohiile cuprinse în Protopopiatul

Ineu. Conferinţa s-a încheiat cu o agapăfrăţească oferită tuturor participanţilorde Oficiul Protopopesc Ineu.La întoarcere, chiriarhul a vizitatşantierul de la Parohia Traian-Ineu,Biserica de la Spitalul din Ineu şişantierul de la Biserica din Sântana II.Conferinţă preoţească înProtopopiatul LipovaVineri, 03 octombrie 2014, a avutloc Conferinţa semestrială de toamnă apreoţilor din Protopopiatul Lipova.Întâlnirea a debutat cu oficierea slujbeide Te-Deum în Biserica parohială,,Adormirea Maicii Domnului” dinLipova, oficiată de un sobor de preoţi.Lucrările Conferinţei semestrialede toamnă s-au desfăşurat în Sala deşedinţe a Protopopiatului, undePărintele Protopop Ioan Jidoi, noulProtopop al Lipovei, i-a întâmpinat pedelegaţii Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului:Protos. Dr. Iustin Popovici, ConsilierCultural al Arhiepiscopiei şiPreacucernicul Părinte Octavian-MihaiBlaj, Consilier Economic.În cuvântul de deschidere PreaOnoratul Părinte Protopop a mulţumitpentru încrederea şi cinstea acordatădin partea Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei. Apoi a rugat peÎnaltpreacuviosul Părinte consilierIustin Popovici să preia lucrărileConferinţei şi să transmităÎnaltpreasfinţitului Părinte Timoteisupunerea fiască şi ascultarea tuturorpreoţilor din Protopopiat.Înaltpreacuviosul Părinte consilierIustin Popovici a transmis preoţilorcuvânt de salut şi binecuvântare dinpartea Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului.Lucrările Conferinţei cu tema,,Anul Comemorativ al Sfinţilor MartiriBrâncoveni” au fost susţinute, lapropunerea Comisiei de lecturare, decătre preoţii: Pr. Mihai Radeş –ParohiaMâsca –referent şi Pr. Laurenţiu Suba–Parohia Căprioara , Pr. Sorin Ciurlea–Parohia Conop , Pr. Raul Moţ –Parohia Baia, Pr. Cosmin Sucigan –Parohia Căpruţa ca şi coreferenţi.La final delegaţii ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,au apreciat lucrările susţinute drept foartebune, felicitându-i pentru munca depusă.Conferința preoțească detoamnă a preoților din cadrulProtopopiatului SebișMarți,7 octombrie 2014, în bisericaParohiei Sebiş I, s-a desfășuratconferința preoțească de toamnă apreoților din cadrul ProtopopiatuluiSebiș, Arhiepiscopia Aradului. Dupăoficierea slujbei de Te Deum, pr.Alexandru Botea, protopopul Sebișului,a deschis sesiunea cu un cuvântintroductiv legat de tema conferințeidedicată Sfinților Martiri Brâncoveni.Conferința a fost prezidată de părinteleGabriel Mariș, consilier social, cadelegat al Înaltpreasfințitului PărinteTimotei, Arhiepiscop al Aradului.Referatul principal al conferinţei afost susţinut de preotul Nicolae Briciude la Parohia Hălmăgel iar co-referenţiau fost: pr. Mihai Boca de la ParohiaHonțișor, pr. Ioan Vesa de la ParohiaMoneasa, pr. Alexa Birău de la ParohiaJoia Mare și pr. Lucian Ștefănuț de laParohia Mădrigești.Tema conferinţei, dezbătută cu multinteres, a adus informaţie utilă, a scos înevidenţă activităţi cu rezultate demnede urmat. Referatul principal cu tema„Sfinţii Martiri Brâncoveni, model dejertfă prin suferinţă“, foarte bineîntocmit, a atins toate aspectele viețiiDomnitorului Constantin Brancoveanu. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Coreferenți au fost Pr. Mihai Bocaşi Pr. Ioan Vesa.În partea a doua a conferinţei, laaspectele social – administrative, pr.Gabriel Mariș, consilierul social alArhiepiscopiei, a mulţumit preoţilorpentru deosebita organizare a acestuiprotopopiat în „Colecta Oltenia”aducându-le și mulțumirile sinistrațilordin județele afectate, în special al celordin Protopopiatul Horezu, în cadrulcăruia se află și mănăstirea cu acelașinume, ctitorie a Domnitorului Branco -veanu. Tot în cadrul conferinței au fostîmpărțite diplomele și premiile copiilorparticipanți la concursul „Ortodoxia înculori”, din parohiile implicate. S-aamintit deasemenea despre activitateasocio-medicală desfășurată în urmă cucâteva săptămâni, la Dispensarul medical„Sf. M.Mc. Pantelimon” din cadrulParohiei Zimbru. Alte aspecte discutateau vizat sprijinirea colportajului.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALE

Un nou început de an universitar la Facultatea deTeologie „Ilarion V. Felea”din AradCeremoniile de deschidere audebutat cu câte o slujbă de binecu -vântare a noului an universitar. La Arad,festivitatea a fost precedată de săvâr -şirea Sfintei Liturghii în CatedralaVeche cu hramul ,,Naşterea SfântuluiIoan Botezătorul“. Slujba a fostsăvârşită de către preoţii profesori aiFacultăţii de Teologie, iar răspunsurileliturgice au fost date de către studenţiiteologi sub îndrumarea conf. Univ. Dr.Mircea Buta. În cadrul cuvântului deînvăţătură adresat studenţilor şicredincioşilor prezenţi, arhim. Conf.Univ. Dr. Teofan Mada, vicarulArhiepiscopiei Aradului, s-a referit lamijlocirea şi ajutorul pe care-l primimneîncetat de la Maica Domnului,invocând ajutorul ei asupra dascălilor şistudenţilor acum la început de nou anuniversitar. La finalul cuvântului său,arhim. Teofan Mada a transmis cu -vântul de binecuvântare al Înaltprea -sfinţitului Părinte Timotei, Arhiepis -copul Aradului, care n-a putut fi prezentla deschiderea noului an universitar,participând la Timişoara la slujba deÎnmormântare a ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Nicolae, Mitropolitul Banatului.Au rostit alocuţiuni doamna rector,prof. Univ. Dr. Ramona Lile, şi doamnaprof. Univ. Dr. Lizica Mihuţ,preşedintele Universităţii, reprezentanţiai Prefecturii, Consiliului Judeţean şiPrimăriei Municipiului Arad. Lasfârşitul festivităţii, Doamna Preşedintăa prezentat Raportul de Învăţământpentru anul universitar trecut,prezentând şi strategia de cercetare şidezvoltare a Universităţii pentru noul anacademic. În continuare, DoamnaRector a declarat deschise cursurileanului universitar 2014-2015.Examen de CapacitatePreoţească în ArhiepiscopiaAraduluiLa Centrul eparhial din Arad a avutloc, luni, 6 octombrie, sesiunea detoamnă a examenului de capacitatepreoţească pentru absolvenţii deînvăţământ teologic, fii duhovniceşti aiArhiepiscopiei Aradului, doritori sădevină slujitori ai Sfintelor Altare.Aceştia au susţinut proba scrisă şi probaorală, în sala de şedinţe a centruluieparhial.  La examen s-au înscris şi auparticipat un număr de 21 candidaţi.Comisia de examinare, compusă din

părinţi profesori de specialitate şipărinţii consilieri de la centrul eparhial,a fost prezidată de ÎnaltpreasfinţitulTimotei, Arhiepiscop al Aradului. Îndeschiderea sesiunii, Înaltpreasfinţia Sa,după ce a arătat importanţa acestuiexamen, care are drept scop evaluareacunoştinţelor de specialitate, dar şicercetarea devoţiunii sau chemăriipreoţeşti, i-a binecuvântat pe candidaţişi le-a urat mult succes. Examenul adebutat cu susţinerea examenului scris,în cadrul căruia candidaţilor li s-auevaluat cunoştinţele din domeniul ad -ministrativ-bisericesc, drept canonic şilegislaţie, pastoral-misionar şi social,catehetic, mass-media şi activităţi cutineretul, economic-financiar şi patri -monial. Apoi, la orele prânzului, a avutloc proba practică.  Proba orală a constatdin examinarea cunoştinţelor de tipic şiliturgică, muzică bisericească, omileticăşi catehetică. Prin acest mod serealizează o departajare a absolvenţilorcare devin candidaţi pentru parohiiledin eparhie, iar Permanenţa ConsiliuluiEparhial ia act de rezultatul examenuluide capacitate preoţească şi procedeazăca atare în vederea numirii acestora laparohii. După încheierea sesiunii deexamen, în temeiul notelor şi al medieiobţinute, toţi candidaţii au fost declaraţipromovaţi.  Aceştia vor avea dreptul săcandideze la ocuparea unui post clericalîn cadrul Arhiepiscopiei Aradului.Filantropie pentru școlariLa Parohia Ortodoxă VladimirescuII, s-a desfășurat, sub coordonarea pr.Paroh prof. Dacian Nan, o acțiunecaritabilă prin care 14 copii (cls. I-VIII)proveniți din familii defavorizate, auprimit rechizite școlare (caiete, penare,pixuri, acuarele, învelitoare, truse degeometrie) și ghiozdane.„Consider că această activitatefilantropică este de un real folos pentrucopii și darurile au fost bine-venite – adeclarat pr. Prof. Dacian Nan. Astfel,am rugat-o pe doamna profesoară dereligie de la Școala GimnazialăVladimirescu să ne trimită elevii care auprobleme sociale deosebite, pentru a fiajutați să își susțină cum se cuvineactivitatea în noul an școlar. Lemulțumesc enoriașilor acestei parohiipentru că au răspuns cu bucurie șipromptitudine la această activitate. Așspune că aceasta nu e o problemă derating, ci e o activitate normală aBisericii pe care o împlinim cusinceritate și iubire. De fapt, așa cumspunea și P.F. Părinte Patriarh Daniel,«lucrarea filantropică a Bisericii estecontinuarea lucrării filantropice,vindecătoare a Mântuitorului IisusHristos.» Ne dorim să prevenimabandonul școlar și să-i menținem îneducație pe acești 14 copii.”Dăruiește și fii mai bunÎn cadrul Săptămânii Educației ( 5-10 octombrie), elevii ȘcoliiGimnaziale ,,Iustin Marșieu” dinSocodor, îndrumați de dascălii loroameni de suflet, au donat, cu multdrag, legume pentru Cantina socială,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Arad,administrată de ArhiepiscopiaAradului.Scopul acestei activități a fostacela de a-i ajuta pe semenii lor aflațiîn suferință și nevoie. Cantina socialădăruiește zilnic, celor 65 de beneficiari,o masă caldă. Acțiunea a fost la a douaediție și se dorește a continua și în aniiurmători prin parteneriat cuArhiepiscopia Aradului. Coordonatoriiactivității au fost Palcu Rodica,profesor pentru învățământul primar șiTulcan Cătălin, profesor de religie.Transportul colectei s-a efectuat decătre unul dintre părinții acestor copiicredincioși.

Instalare de preot în ParohiaAradul NouDuminica a 19-a după Rusalii afost o zi de sărbătoare pentru credin -cioșii Parohiei Ortodoxe „Sf.M.Mc.Gheorghe” – Aradul Nou.Cu binecuvântarea Înaltpreasfin -țitului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a avut loc instalarea nouluipreot slujitor Gabriel Cosmin Mariș.Preacucernicia sa este totodată șiconsilier social a Sfintei Arhiepiscopiia Aradului.Festivitatea de instalare în parohiea fost oficiată de Prea Onoratul Pr.Flavius Petcuț - Protopop al Aradului,care a înmânat noului preot SfântaEvanghelie și Sfânta Cruce, evidențiindsimbolismul acestora pentru cel căruiase încredințează şi a urat noului parohîndelungată păstorire cu realizări la felde frumoase ca și cele avute în parohiilepăstorite până acum – Susani,Nădălbești și Caporal Alexa.Au mai participat la festivitate șiP.C. pr. Teodor Faur – parohul Bisericii,P.C. pr. Simion Fărcuț - fostul parohpensionat și P.C. diac. Silviu Faur –secretar eparhial.
CERCURI MISIONARE

Cerc pastoral-misionar în parohia NădabParohia Nădab din ProtopopiatulArad a găzduit duminică, 5 octombrie2014 întrunirea preoților din cerculpastoral-misionar Chișineu-Criș condusde Pr. Daniel-Mirel Dumitru.Întrunirea a debutat la ora 18prinoficierea Tainei Sfântului Maslu,săvârşită de 12 preoți.Cuvântul de învățătură a fost rostitde părintele Lipovan Cantemir, dinparohia Chișineu-Criș II, pe temaEvangheliei din Duminica a XIX-adupă Rusalii, arătând cât de importantăeste iubirea tuturor oamenilor, chiar avrăjmașilor, a celor care ne vor răul, acelor care ne prigonesc.Părintele parohMager Aurel-Partenie a mulțumitpărintelui Lipovan pentru cuvântul deînvățătură, a mulțumit celor 12 preoțidin cercul misionar pastoral pentruîmpreuna-slujire și nu în ultimul rând,credincioșilor pentru participare într-unnumăr atât de mare la Sfânta Taină.În continuare, preotul paroh asusținut referatul cu tema: ,,ConstantinBrâncoveanu – Ctitor de biserici”,arătând rolul domnitorului martir laconstruirea de biserici și mănăstiri peteritoriul țării noastre.Cerc misionar în parohiaJoia MareÎn data de 12 octombrie 2014,preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Nr. 3 Gurahonţ, coordonat,din încredinţarea ÎnaltpreasfinţituluiArhiepiscop Timotei, de către preotulMoţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit laBiserica ortodoxă cu hramul „CuvioasaParascheva” din parohia Joia Mare,protopopiatul Sebiş.În cadrul acestei întruniri s-asăvârşit Sfânta Taină a Maslului la careau participat credincioşi din parohiaJoia Mare şi parohiile învecinate.Având în vedere anul omagialeuharistic al Sfintei Spovedanii şi alSfintei Împărtăşanii şi Anul comemo -rativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni aufost susţinute temele: 1.Adevăratapocăinţă şi roadele ei; 2. Însuşirileintelectuale şi morale ale Sfântuluimartir Constantin Brâncoveanul. 3.Disciplina slujirii în sobor. Temele aufost tratate şi prezentate de părinteleFlorea Ioan de la parohia Dieci.După susţinerea temelor au urmatdiscuţii şi au fost aduse completări decătre ceilalţi preoţi.La cercul pastoral

au luat parte şi cântăreţii bisericeşti dinparohiile învecinate.În finalul întâlnirii, preotul parohBirău Alexa a mulţumit tuturor pentruparticipare.Cerc misionar pastoral în Parohia ŞaguÎn duminica a XXI-a după Rusalii(Pilda Semănătorului), începând cu ora17:00 preoţii din cercul pastoral misio narnr.5, Vinga, coordonat de părintele HoriaŞtefan (Parohia Secusigiu) s-au intâlnit înBiserica cu Hramul ,,Sfintei CuvioaseParascheva” din comuna Şagu.Bucuria credincioşilor a fost unadublă, deoarece au retrăit cu emoţii însuflete evenimentul minunat din viaţalor şi a parohiei, când acum 20 de ani,vrednicul de pomenire PreafericitulPărinte Patriarh Teoctist, dimpreună cuvrednicul de pomenire MitropolitNicolae al Banatului şi ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, au târnositîn această zi de prăznuire a Cuvioasei,biserica noastră parohialăCu binecuvântarea Înaltpreasfin -ţitului Timotei, delegatul Arhiepiscopieila această întrunire a fost PreacuviosulPărinte Protosinghel Iustin Popovici,consilier cultural al Arhiepiscopiei,transmiţând credincioşilor prezenţicuvântul de binecuvântare al chiriarhului.S-a săvârşit Acatistul SfinteiCuvioasei Parascheva, fiecare preot dincei unsprezece preoţi citind câte uncondac şi icos din slujba acatistului.La finalul slujbei preotul paroh,Marius Ardelean a prezentat referatulcu titlul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva– mult folositoarea sufletelor noas-tre”, subliniind faptul că prin rugăciu -nile Cuvioasei simţim puterea deînviere a sufletului şi putem trăi bucuriatinereţii veşnice pe care o au sfinţii,pentru că au iubit pe Dumnezeu şisemenii lor.În continuare a urmat un cuvânt deapreciere a referatului din partea PCPărinte Iustin Popovici, constând înim por tanţa pe care noi trebuie să oacordăm celei care de mai bine de 370 deani ocroteşte ţara şi este mijlocitoareanoastră către Preamilostivul Dumnezeu.Părintele Paroh a mulţumit tutu -ror preoţilor şi credincioşilor prezenţicu îndemnul de a o preţui şi de-ai cântaCuvioasei: ,,Bucură-te, Sfântă MaicăParascheva , multFolositoare!”.Cerc pastoral-misionar laŞepreuşDuminică, 19 octombrie 2014, laBiserica cu hramul „Bunavestire” aParohiei Șepreuș, prot. Arad, a avut locîntâlnirea preoților din cadrul Cerculuipastoral-misionar Chișineu-Criș, coor -donat de pr. Daniel Dumitru. Preoţii ausăvârşit Taina Sfântului Maslu, avându-l în fruntea soborului pe delegatul IPSArhiepiscop Timotei al Aradului,Preacuviosul Părinte Iustin Popovici,consilier cultural al Arhiepiscopiei. Laslujbă au participat şi autorităţile localealături de numeroșii credincioși de laȘepreuș dar și din localitățile învecinate.Cuvântul de învățătură a fost rostitde către Preacuviosul Părinte IustinPopovici, care, plecând de la cuvântulEvangheliei duminicale, a învierii fiuluivăduvei din Nain, a subliniat grijadeosebită pe care familia cea micătrebuie să o aibă în educarea copiilor șia tinerilor pentru integrarea lor înfamilia cea mare, care este Biserica,precum și importanța educării tinerilorîn duhul Evangheliei lui Hristos. Preotulparoh Florin Horațiu Borca, a mulţumitîn mod deosebit celor care au contribuitla amenajarea Centrului pastoral-misionar „Sf Vasile cel Mare”, prinoferirea unor diplome de mulțumire.În continuare, cu binecuvântareaIPS Timotei al Aradului, părinteleconsilier cultural Iustin Popovici,

împreună cu părintele Dumitru Daniel,coordonator al cercului misionar şipreotul paroh Florin Borca, în prezenţatuturor preoţilor aparţinători cerculuipastoral-misionar Chişineu-Criş, ausăvârşit slujba de sfințire a Centruluipastoral-misionar „Sf. Vasile cel Mare”,cel care va găzdui pentru începutproiectul „Alege școala în regiunile deNord –Vest, Vest și Sud –Vest Oltenia”și care și-a dovedit deja utilitatea prindesfășurarea mai multor activitățisociale și educative ce au fost derulatepe parcusul acestui an.Părintele Iustin Popovici a amintitfaptul că la concursul „Sfânta Euharistie– lumina vieții creștine”, organizat lanivelul întregii Patriarhii, copiiiCentrului Sf. Vasile cel Mare de laŞepreuş, au fost premiați de cătreÎntâistătătorul Bisericii OrtodoxeRomâne, Preafericitul Părinte PatriarhDaniel, cu prilejul prăznuirii SfințilorÎmpărați Constantin și Elena. Deasemenea, părintele Iustin Popovici aamintit faptul că acest centru se înscrieîntre cele şase centre din cadrul eparhiei,care se vor implica în derulareaProietului ,,Alege Şcoala –A douaşansă”, felicitând, din partea IPSTimotei, pe părintele paroh pentru toateactivităţile care le desfăşoară cu tineriiîn această parohie. Pe lângă aceastapărintele Iustin i-a felicitat pe toţi preoţiicare se implică cu seriozitate înimplementarea tuturor proiectelorSfintei Patriarhii, mai de cu seamă acelor ce se adresează tinerilorSeara s-a încheiat cu o agapăfrățească oferită de credincioşii harnicişi apropiaţi de biserică ai acesteiparohii.Cerc pastoral-misionar laGhiorocDuminică 26 octombrie 2014 lapraznicul Sfântului Mare MucenicDimitrie, credincioșii parohieiGhioroc s-au îmbrăcat în haină desărbătoare și au participat la SfântaLiturghie oficiată de un sobor ales depreoți. S-au înălțat rugăciuni demulțumire către Bunul Dumnezeupentru toate binefacerile care s-aurevărsat asupra întregii comunitățicreștin-ortodoxe din Ghioroc, dar înacelași timp și rugăciuni către SfântulMare Mucenic Dimitrie, pentru ca săle fie ocrotitor și mijlocitor și pe maideparte. După încheierea Sfintei Liturghiis-a oficiat Taina Sfântului Maslu, undeau participat preoții din cadrul Cerculpastoral-misionar Șiria: Dărău Petru dela parohia Pâncota, Mercea Nelu de laparohia Măderat, Radeș Mihai de laparohia Mîsca, Petrișor Gheorghe deparohia Galșa, Botezatu Iulian și PavelSavu de la parohia Șiria, Jula Petru dela parohia Cuvin, Ciorogariu Mirceade la parohia Ghioroc, Florea Ioan dela parohia Miniș, preotul pensionarPoneavă Teodor și protos. Emanuel dela Mănăstirea FeredeuLa final preotul Ciorogariu Mircea,parohul Bisericii din Ghioroc a dat citirereferatului cu tema ,,Importanțamartiriului Sfântului ConstantinBrâncoveanu pentru credința și neamulromânesc”. Referentul a subliniatcâteva idei centrale legate depersonalitatea Sfântului ConstantinBrâncoveanu în acel context europeandar i-a invitat pe toți cei prezenți săreflecte asupra unui aspect foarteinteresat cu privire la martiriul SfântuluiConstantin Brâncoveanu, care dupăopinia sa este inegalabil, întrucâtaproape toți martiri și-au jertfit propriaviață pentru credința în Hristos, iarSfântul Constantin Brâncoveanu a fostnevoit să asiste la niște imaginiinfiorătoare la decapitarea propriilor fii. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Preotul Ciorogariu Mircea aevidețiuat cuvântul de întărire rostit deConstantin Brâncoveanu către fiul săucel mic Matei, care avea doar 12 ani șicare s-a speriat de cele întâmplate. ,,Dinneamul nostru n-a mai fost nimeni caresă-și piardă credința. Mai bine mori de-o mie de ori, decât să-ți renegi credințastrămoșească pentru a trăi câțva ani înplus pe pământ”. Credința SfântuluiConstantin Brâncoveanu este o pildăvie pentru întreg neamul românesc.Ziua s-a încheiat cu o agapă creștină.Cerc pastoral – misionar înparohia Sânicolaul MicPreoţii din Cercul pastoral-misionarArad I, s-au întâlnit joia aceasta, cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiTimotei, Arhiepiscopul Aradului, înParohia Ortodoxă Română SânicolaulMic, pentru a discuta temele propuse cuocazia Anului omagial euharistic şi aAnului comemorativ al Sfinţilor MartiriBrâncoveni.Începând cu orele 8, în bisericaparohiei Ortodoxe Sânicolaul Mic, s-a săvârșit Sfânta Liturghie, oficiată depr. Ic. Stavr. Emil Roman, coordo -natorul Cercului pastoral-misionar AradI, răspunsurile liturgice fiind date deceilalti preoți prezenți la consfătuire.La momentul împărtășirii, preoțiiprezenți s-au împărtășit cu Trupul șiSângele Mântuitorului Iisus Hristos.Consfătuirea a continuat cuprezentarea învăţăturii de credinţădespre Taina Spovedaniei și aÎmpărtășaniei dar și a problemelecontemporane cu care se confruntapreoții în cadrul parohiilor atunci cândsăvârșesc aceste două Sfinte Taine.Prezentarea conferinței a fost făcutăde pr. Ic. Stavr. Emil Roman, astfel încâtdimensiunea dogmatică şi doctrinarăsă se constituie în cadru de referinţă altuturor activităţilor pastoral-misionare,liturgice şi sociale promovate în acestan omagial euharistic 2014. Temaaleasă de părintele Emil Roman, a fostdezbătută pe larg de pr. Ic. StavrGheorghe Gligor, parohul BisericiiOrtodoxe Române Sânicolaul Mic, cuhramul “Sfântul Mare MucenicGheorghe”. Dezbaterea temei a fostpercepută ca deosebit de actuală și deun real folos.În intervenţiile făcute pe margineacelor prezentate, preoţii participanţi auscos în evidenţă importanţa cunoaşteriiînvăţăturii corecte despre Sfânta Tainăa Spovedaniei şi a Împărtășaniei dartotodată importanţa implicării preoţilorla nivel parohial, încercând ouniformizare în activitatea pastoral-bisericească atunci când săvârșescaceste două Sfinte Taine.La ceas de bilanţDuminică, 12.10.2014, începândcu orele 13,00, preoţii din Cerculmisionar-pastoral Radna s-au întrunit, lainvitaţia PC Părinte Ioan GheorgheRusu, în biserica cu hramul ,,Sf. Ier.Nicolae” din Păuliş pentru a marcaprintr-un serviciu religios încetareaactivităţii prin pensionare.Preoţii prezenţi sub protia Pr. IoanJidoi, Protopopul Lipovei, au săvârşitslujba de mulţumire pentru PărinteleIoan Rusu cât şi pentru credincioşiiparohiei. În cuvântul de omagiere Pr.Protopop a scos în evidenţă bogataactivitate pastoral-misionară şi social-gospodărească desfăşurată de părinteleîn cei peste 45 de ani de preoţie dincare 37 de ani în cadrul Parohiei Păuliş,Protopopiatul Lipova.Părintele Ioan Rusu a mulţumittuturor preoţilor şi credincioşilorprezenţi ,,la ceasul de bilanţ” a activităţiisale ca preot activ de peste 45 ani înogorul Bisericii lui Hristos. Pe toţi cei

prezenţi, preoţi şi credincioşi, Părintelei-a invitat la o agapă frăţească pregătităspecial pentru acest eveniment. Ceiprezenţi i-au urat şi cântat Părinteluitradiţionalul ,,LA MULŢI ANI !”.Întâlnire de suflet între credincioşii parohiilor Revetişşi Mâsca„Cât este de bine şi cât este defrumos a locui fraţii împreună”.Duminica a XX – a după Rusalii afost pentru credincioşii din parohiileînfrăţite Revetiş şi Mâsca o duminicăbinecuvântată, pentru că aceştia au avutposibilitatea de a participa la SfântaLiturghie împreună.La invitaţia făcută de preotul parohPop Cristian Gheorghe, în numelerevetişenilor, credincioşii din parohiaMâsca au poposit în mijlocul parohieilor, împreună cu părintele lor, RadeşMihai. Însăşi natura a fost darnică cuaceştia, oferindu – le o frumoasă zi deoctombrie, care a adus căldură însufletele lor.După săvârşirea slujbei Utreniei,cei doi preoţi au slujit împreună şi laSfânta Liturghie, având o emoţie, dar şio bucurie sfântă în acelaşi timp. A fostun moment unic în viaţa bisericească aparohiei Revetiş, un moment deîmpreună slujire şi rugăciune comună.Răspunsurile la slujba Sfintei Liturghiiau fost date de corul bărbătesc albisericii din Mâsca, dirijat de d – ldirector Dumitru Gheorghe. La slujbă,au participat şi autorităţile locale,reprezentate de d – l primar Liviu Burtăîmpreună cu consilieri locali. Deasemenea, în mijlocul lor a fost şi unreprezentant al Consiliului Judeţean, d– na Garofiţa Popa, căreia i s – amulţumit pentru tot sprijinul acordatcelor două parohii.La sfârşit, toţi credincioşii auparticipat la o agapă creştinească, făcutăcu mâncăruri alese şi specifice zonei.Moment istoric la Facultateade Teologie din Arad: decer-narea primului titlu de doctorîn teologieZiua de 21 octombrie 2014 varămâne înscrisă în calendarul Facultăţiide Teologie din cadrul Universităţii„Aurel Vlaicu” din Arad ca o zispecială, deoarece a fost decer -natprimul titlu de doctor în teologie alacestei instituţii teologice.Din Comisia stabilită prin Hotă -rârea Senatului pentru audierea tezeide doctorat a candidatului AdamAlexandru Dan din Timişoara,intitulată: Conceptul de persoană lapărintele Dumitru Stăniloae şi rele-vanţa acestuia în contemporanei-tate, au făcut parte următoarele cadredidactice: în calitate de Preşedinte, PCPr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus;coordonatorul lucrării, PC Pr. Prof.Univ. Dr. Ioan Tulcan, de laUniversitatea „Aurel Vlaicu” Arad, iarca referenţi ştiinţifici PC. Pr. Prof. Univ.Dr. Ştefan Buchiu şi PC. Pr. Prof. Univ.Dr. Tache Sterea de la Facultatea deTeologie a Universităţii din Bucureşti şiPC. Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja dela Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad.În faţa asistenţei, Pr. Prof. Dr. IoanTulcan, în calitatea sa de profesorîndrumător, precum şi în cea de Decanal instituţiei, a arătat că: „Prezentulproiect de doctorat reprezintă cea dintâirealizare de acest fel, în cadrul ŞcoliiDoctorale a Facultăţii de Teologie, dincadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” dinArad, care a început să funcţioneze dinanul 2011, fiind primul candidat carevine în faţa Comisiei de doctorat învederea susţinerii acestuia. Calitateaintelectuală şi umană a autorului ei,precum şi determinarea de a aprofunda

o asemenea tematică, reprezintă pre -mize dătătoare de speranţă referitoare lapotenţialul uman şi cel teologic alacestei Şcoli, dar şi al candidatului.Am îndrumat studenţii, masteranziişi doctoranzii Facultăţii noastre, săaprofundeze teme, care nu au fostdeloc, sau, poate parţial dezbătute încâmpul cercetării ştiinţifice din teologiaromânească. Din mulţimea temelor, ces-ar cuveni a fi tratate în cadrul tezelorde doctorat, în teologia românească nupot lipsi cele referitoare la teologiapărintelui Dumitru Stăniloae, carereprezintă un potenţial inepuizabilpentru teologii ortodocşi, şi, nu numai.Primul nostru doctorand, care afinalizat teza sa de doctorat, se înscrie înaceastă necesitate de a recepta o temăpredilectă a marelui teolog ortodoxromân: conceptul de persoană... Auurmat citirea referatelor de către ceilalţireferenţi, toţi apreciind atât momentulacesta de referinţă pentru Facultatea dinArad cât şi pentru cercetarea, de calitate,pe care candidatul Alexandru Adam le-a dovedit în lucrarea prezentată. Dupăaceasta a urmat sesiunea de întrebăriadresate de către comisie. La finalulacesteia Comisia s-a retras pentrudeliberare. Înainte de anunţarearezultatului, Domnul Adam Alexandrua depus jurământul, Comisiaconferindu-i titlul de doctor în teologie,cu calificativul excepţional, fiindfelicitat de cei prezenţi. Domnulcandidat a mulţumit coordonatorului şipărinţilor profesori de la Arad şiBucureşti pentru toate sfaturile şiîndemnurile ce le-a primit de-a lungultimpului, păstrând în suflet o frumoasăemoţie şi amintire despre acesteveniment.Un fiu al Eparhiei arădene,doctor în TeologiePrestigioasa Facultate de TeologieOrtodoxă din Sibiu a găzduit pe data de23 octombrie, susţinerea publică a tezeide doctorat intitulată „Sfântul IsaacSirul. Ascet şi mistic”, elaborată dedomnul Marcel Tang. Lucrarea a fostrealizată sub îndrumarea PărinteluiArhid. Prof. Dr. Constantin Voicu,având ca şi coreferenţi pe Arhid. Prof.Dr. Ioan Caraza, de la Facultatea deTeologie din Bucureşti, Pr. Prof. Dr.Marius Ţepelea, de la Facultatea deTeologie din Oradea, Pr. Conf. Dr. Ioan-Mircea Ielciu, de la Facultatea deTeologie din Sibiu, iar ca şi preşedinteal comisiei, pe Pr. Prof. Dr. NicolaeChifăr.Domnul Marcel Tang esteabsolvent al Facultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad, cu studii masteraleîn cadrul aceleaşi facultăţi şi studiidoctorale la Facultatea de Teologie dinAtena. Bun cunoscător al limbiigreceşti (veche şi modernă) şi alprincipalelor limbi de circulaţieinternaţională (engleză şi franceză),dovedeşte încă de tânăr studentpreocupări faţă de teologia practico-liturgică, pe de o parte, dar şi de

profunzimile marilor mistici aiRăsăritului, pe de altă parte. În prezent,domnul Marcel Tang activează caprofesor de religie în cadrul ColegiuluiNaţional „Preparandia – DimitrieŢichindeal” şi protopsalt al ParohieiArad – Centru (Catedrala Veche).Potrivit aprecierilor unanimeexprimate public de membrii comisiei,lucrarea prezentată ca proiect de teză dedoctorat oferă un interes major pentruteologia românească, în special datorităunicităţii şi complexităţii subiectuluiabordat. Lucrarea poate fi consideratăo monografie completă referitoare lateologia Sfântului Isaac Sirul şi carese înscrie pe linia unor lucrări recentapărute în mediul occidental. Subiectul,de o deosebită profunzime şiactualitate, tratează rolul teologieiSfântului Isaac Sirul în cadrul tradiţieidogmatice şi duhovniceşti a Răsărituluicreştin, precum şi specificităţi şiaccente ale gândirii isaachiene. Formade expunere este adecvată unei lucrăriştiinţifice, abordând subiectul la unnivel ridicat, într-un stil elevat, precis şiriguros. Este de evidenţiat şi eleganţadescrierii, fapt ce conferă o mai marecoerenţă textului şi o evidenţiere atrăsăturilor esenţiale.Teza este structurată în trei părţialcătuite la rândul lor din mai multecapitole şi subcapitole, oferind unechilibru dar şi o unitate întreguluiexpozeu. Consistenţa lucrării este datăde cele 1159 de note bibliografice,extrase din scrierile avvei Isaac –menţionăm folosirea a două ediţiicritice a Părţii I sau a Cuvintelorascetice – din 70 de izvoare patristice,112 monografii şi lucrări despecialitate, 64 de studii şi articole, 18recenzii, prefeţe şi introduceri.Contribuţiile originale ale autoruluipot fi sintetizate prin: încercarealaborioasă de a prezenta învăţăturaascetică şi mistică a episcopului nini -vitan; evidenţierea ortodoxiei acestuiPărinte al Orientului creştin şi rapor -tarea sa la marea Tradiţie răsăriteană;actualizarea operei şi experienţei saleprin evidenţierea influenţei asupra unormari personalităţi duhovniceşticontemporane aparţi nătoare tradiţie şispaţiului athonit; elaborarea unei lucrăriechilibrate, scrisă fără patimă, cu spiritcritic şi istoric, dar în acelaşi timp şi cuo evlavie cuvenită unei abordăriteologie de acest gen.Complexitatea temei abordateprecum şi contribuţiile autorului,înscriu acest demers în abordărilede înaltă ţinută ştiinţifică şiduhovnicească a teologie arădene şisibiene, ca unele care au contribuitla formaţia tânărului doctor înTeologie, precum şi a teologieiromâneşti în genere. La final, candidatul a depusjurământul de credinţă faţă de BisericaOrtodoxă Română şi s-a angajat săcontinue munca de cercetare îndomeniul Patristicii Răsăritene din nouasa postură de doctor în Teologie.

Reuniunea tinerilor ortodocşidin Judeţul AradDe curând, cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, în Parohia„Andrei Şaguna“ din Arad a avut locreuniunea tinerilor ortodocşi din judeţ,ediţia I. Manifestarea s-a desfăşurat subgenericul „Bucuria de a fi creştin“ şi sedoreşte a fi un eveniment care să aducăemoţie, căldură  şi prietenie în vieţiletinerilor, pe care Biserica îi priveşte cuîncredere şi cu iubire de mamă.„Biserica are un trecut lung, dar are odevenire mereu vie în ea, mergând spredesăvârşirea umană, în timp şi dincolode timp, spre destinele ultime ale istorieişi ale vieţii, fiind adevărata tinereţe alumii. Biserica are ceea ce face tăriasau frumuseţea tinerilor: capacitatea dea se bucura pentru a începe, de a sedărui fără să ezite, de a se reînnoi şi dea porni iarăşi spre noi cuceriri. Tineriidacă vor privi Biserica vor vedea în eachipul lui Hristos, Arhetipul frumuseţiidumnezeieşti, adevăratul erou, smerit şiînţelept, profetul adevărului, dar şi aliubirii, prietenul tinerilor. Hristos a venitîn lume pentru a face vie, reală şiveşnică prietenia dintre Dumnezeu şioameni. Tocmai de aceea, aceastămanifestare doreşte să facă din Hristoscontemporanul tinerilor, Cel Care,respectând libertatea lor, Se apropie defiecare dintre tineri şi Se prezintă carăspunsul autentic şi decisiv la aceadorinţă care locuieşte în fiinţa lor,dorinţă după o viaţă care să merite dinplin să fie trăită“, a precizat arhim.Teofan Mada, vicar-administrativ alArhiepiscopiei Aradului. La reuşitaacestui eveniment şi-au dat concursulPrimăria Zimandu Nou şi Asociaţia„Mobilizează-te“, iar pentru bunadesfăşurare a programului şi-au aduscontribuţia parohiile „Andrei Şaguna“,Zimand Cuz, Seleuş, Horia, Covăsânţ,Scântei, Arad-Grădişte, Arad-Centru,Arad-Subcetate etc., precum şiasociaţiile „Magia Cuvântului“,„Arsenie Boca“ etc.Ziua Armatei românesărbătorită la AradZiua Armatei Române,momentul în care în Româniasărbătorește Armata Română, carela data de 25 octombrie 1944 aeliberat de sub ocupația horthystă,Transilvania de Nord, a fost marcatăla Arad, printr-o serie de manifestări.Manifestările dedicate acesteisărbători , pe parcursul a două zile,au fost organizate și în ParculEminescu din spatele PalatuluiAdministrativ. Ceremonia a începutla ora 10.00, cu semnalul deatenţiune, salutul drapelului de luptăşi al gărzii de onoare.A fost oficiată apoi o slujbăreligioasă de comemorare a celorcăzuţi în luptele pentru apărarea ţării,slujbă oficiată de IPS TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului. Încuvântul adresat cu acest prilej, IPSSa a arătat importanţa zilei caremarchează gloria ostaşilor români şirecunoştinţa generaţiilor adusă depanteonul naţional. Cinstirea, deasemenea, a Armatei Române pentruvrednicia cu care în toată vremea s-a înscris în istorie prin asigurareaindependenţei pentru propăşireaţării.Oficialităţi locale şi judeţene,veterani de război şi oameni politiciau depus coroane de flori la CruceaMartirilor din parc, iar la final a fostorganizată o defilare a militarilor dinCetatea Aradului.Protos. Dr. Iustin PopoviciConsilier cultural
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Miercuri, 1 octombrie – slu-jește la Catedrala Mitropolitană dinTimişoara Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie alături de un sobor de Ierar hi, în frunte cu ÎnaltpreasfinţitulPărinte Laurenţiu, MitropolitulArdealului. După oficierea Sfinteişi Dumnezeieştii Liturghii, Prea -fericitul Părinte Patriarh Daniel,înconjurat de un sobor de Ierarhi, a săvârşit slujba înmormântăriivrednicului de pomenire Nicolae,Arhiepiscop al Timișoarei și Mitro polit al Banatului.Joi, 2 octombrie - Slujeste laslujba de Te Deum la deschidereaConferinței de toamnă a preoțilordin cadrul Protopopiatului Arad,prezidează lucrările acestei confe -rințe ce a avut loc în Aula Facul -tății de Teologie Ortodoxă dinArad. Vineri, 3 octombrie -  Programde audienţe. Rezolvarea proble -melor curente.Duminică, 5 octombrie - Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghiela în Biserica Ortodoxă din Șiria.Săvârșește parastas de pomenire amarelui scriitor Ioan Slavici, laîmplinirea a 89 de ani de la trecereala cele veşnice. Participă alături deînalte oficialități arădene la eveni-mentele dedicate acestui momentfestiv, oficiază slujba de sfințirepentru Teatrul de vară de la Șiria,care poartă numele marelui scriitorIoan Slavici și o Panihidă mică pen-tru pomenirea marelui scriitor laracla cu pământ adus de la mor-mântul său din Panciu.

Luni, 6 octombrie – prezideazăsesiunea de toamnă a examenuluide Capacitate preoţească pentruabsolvenţii de învăţământ teologic,fii duhovniceşti ai ArhiepiscopieiAradului. Marți, 7 octombrie - Slujeşte laslujba de TE Deum și prezideazădeschiderea conferinţei semestrialăde toamnă a preoţilor din Pro-topopiatul Ineu, care s-a desfăşuratîn Schitul ,,Veşmântul Maicii Dom-nului” din localitatea Tămand, Pro-topopiatului Ineu.Miercuri, 8 octombrie – par-ticipă la manifestările comemorăriivictimelor Holocaustului care s-au

desfăşurat în cimitirulNeolog Vechi din Arad, ros-tind la momentul cuvenit ocuvân tare.Joi, 9 octombrie - Pro-gram de audienţe. Rezol -varea problemelor curente.Vineri, 10 octombrie-Prezidarea Permanenţei Con- siliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente.Duminică, 12 octombrie-  Slujeşte şi predică la Sfân-ta Liturghie alături de unsobor de preoţi şi diaconi, înbiserica închinată Sf. ProrocIlie Tesviteanul, a ParohieiŞega I, din cartierul arădeanSilvaş-Cadaş, rostind cuvântde învățătură. Hirotonește întreapta preoției  pe diaconulSilviu-Nicolae Faur, peseama parohiei Arad-Şega I,din Protopopiatul Arad.Luni, 13 octombrie -  Prezi-darea Permanenţei ConsiliuluiEparhial, rezolvarea proble melorcurente. Program de audienţe.Marți, 14 octombrie - slujeștela slujba de târnosire și SfântaLiturghie în  Biserica cu hramul,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” aSchitului de maici Bodrogul-Vechi,din Protopopiatul Arad.Miercuri, 15 octombrie – Pro-gram de audienţe. Rezolvarea prob-lemelor curente.Sâmbătă, 18 octombrie – Slu-jește la slujba de sfinţire a capelelorfunerare ridicate în cimitirele dinparohiile Horia şi Mândruloc din

Protopopiatul Arad, cu hramurile„Pogorârea Duhului Sfânt” respec -tiv „Învierea Domnului”, rostind lamomentul cuvenit cuvânt de învă -țătură.Duminică, 19 octombrie - slu-jește la slujba de târnosire și Sfân-ta Liturghie din Parohia Budeşti,Protopopiatul Sebiş, unde a sfinţitbiserica parohială cu hramul„Înălţarea Domnului“, construitădin lemn între anii 2011 şi 2014,locaş ridicat spre evlavioasă pome-nire a slăvitului praznic al ÎnălţăriiDomnului.Luni, 20 octombrie - Programde audienţe. Rezolvarea prob-lemelor curente.Marți, 21 octombrie – Participăla centrul cultural-pastoral ,,SfântulIerarh Nicolae” al Parohiei Arad -Bujac, Protopopiatul Arad, unde aavut loc lansarea proiectului „AlegeŞcoala în regiunile de dezvoltareVest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest!”, rostind şi un cuvânt debinecuvântare în debutul eveni-mentului.Miercuri, 22 octombrie – Pro-gram de audienţe. Rezolvarea prob-lemelor curente.Vineri, 24 octombrie - Prezi-darea Permanenţei ConsiliuluiEparhial, rezolvarea problemelorcurente.Sâmbătă, 25 octombrie – slu-jește la slujba religioasă decomemorare a celor căzuţi înluptele pentru apărarea ţării cuprilejul manifestările dedicate ZileiArmatei Române, adresând un

cuvânt de învățătură la momentulcuvenit.Duminică, 26 octombrie -asistă la Sfânta Liturghie în FiliaDumbrăviţa, Parohia Monoroştia,Protopopiatul Lipova, unde credin-cioșii şi-au sărbătorit ocrotitorul, peSf. Mare Mc. Dimitrie iar lamomentul rânduit, pe baza peri-copelor zilei, rosteşte cuvântul deînvăţătură.Luni, 27 octombrie  - slu-jește, cu prilejul hramului Cate-dralei Patriarhale, alături de alțiIerarhi membri ai SfântuluiSinod la Sfânta Liturghie ofici-ată de Preafericitul Părinte Teofilal III-lea - Patriarhul Ierusal-imului și Preafericitul PărinteDaniel - Patriarhul Româ niei,împreună cu un sobor de preoțiși diaconi.Marți , 28 octombrie –asistăla slujba de Te Deum la Cate-drala Patriarhală în deschiderealucrărilor Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române.Participă la ședința solemnă aacestui for de conducere bise -ricesc. Miercuri, 29 octombrie- Chiri-arhul participă la continuarealucrărilor Sfântului Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române întrunit înședință de lucru.Vineri, 31 octombrie- Prezi-darea Permanenţei ConsiliuluiEparhial, rezolvarea problemelorcurente.Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial
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Marţi, 21 octombrie a.c., la Cen -trul cultural-pastoral ,,Sfântul IerarhNicolae” al Parohiei Arad - Bujac,Protopopiatul Arad, a avut loclansarea proiectului „Alege Şcoalaîn regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest!”.La eveniment a fost prezentÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, care a rostitşi un cuvânt de binecuvântare îndebutul evenimentului. Totodată, auluat parte preoţi implicaţi în pro -gramele catehetice derulate la nivelulparohiilor Arhiepiscopiei Aradului,oficialităţi locale şi judeţene, repre -zentanţi ai Centrului de CulturăJudeţean Arad şi a InspectoratuluiŞcolar Judeţean Arad, profesori dereligie, precum şi alţi invitaţi dornicisă ajute la promovarea proiectuluieducativ.În continuare părintele diaconFlorin Marica, coordonatorul proiec -tului a dat citire mesajului Preaferi -citului Părinte Daniel, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române, privindimportanţa actului educativ, iarreprezentanta Fundaţiei WorldVision Romania, Mădălina Dicu aaccentuat importanţa parteneriatuluicu Patriarhia Română în prevenireaabandonului şcolar.

Au urmat alocuţiunile rostite deoficialităţile prezente la întâlnire,care au salutat acest importantproiect prin implicarea şi susţinereaactivităţilor educative, de prevenire aabandonului şcolar, ce vor avea loc lanivelul eparhiei Aradului.Prezentarea proiectului „AlegeŞcoala” a fost realizată de cătrepărintele Constantin Naclad, mana -gerul proiectului, care a sintetizatprincipalele coordonate vizate deacest important proiect educativ, lanivelul Patriarhiei Române.Cele şase centre ,,Alege Şcoala”din Arhiepiscopia Aradului au fost

prezentate de către părintele IustinPopovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului. Încontinuare, pr. dr. ConstantinNaclad, managerul proiectului, afăcut cunoscute celor de fațăobiectivele propuse de proiectul„Alege Şcoala” în regiunile dedezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şiNord-Vest!”, arătând că principalulscop al acestuia este dezvoltareaunor comportamente şi a unoratitudini pozitive faţă de şcoală,pentru copiii din mediul rural şiurban, bazate pe iubirea faţă deDumnezeu şi față de semeni.

Prevenirea abandonului
şcolar

La fel ca şi primele două proiecte„Alege Şcoala!”, iniţiate în 2009,respectiv în 2010, de către PatriarhiaRomână şi World Vision România, şifinalizate în anul 2013, acest nouproiect îşi propune prevenirea şicombaterea fenomenului de părăsiretimpurie a şcolii, prin elaborarea şiimplementarea unui plan de acţiuneşi a unor măsuri inovative, la nivelmultiregional, menţinerea în sistemulde educaţie a persoanelor expuseacestui risc, precum şi dezvoltarea

unor acţiuni remedial corective,pentru persoane care au părăsittimpuriu şcoala, din regiunile Vest,Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest.Principalele activităţi ale pro -iectului se referă la: formarea spe -cifică a 53 de preoţi şi a 53 de cadredidactice implicate în prevenireafenomenului abandonului şcolar, învederea furnizării programelor deprevenţie şi corecţie; elaborareaunui Toolkit educaţional şi dezvol -tarea unei platforme educaţionalevirtuale; organizarea de activităţitip „Şcoală de Duminică” şi„Şcoală după şcoală” pentruaproximativ 1.643 de copii şi tineridin mediul rural şi urban şi pentru1.314 de părinţi ai acestora;organizarea a 12 sesiuni de taberede creaţie şi a unui concurs cupremii – pe teme religioase.Proiectul „Alege Şcoala înregiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest!” se vadesfăşura pe parcursul a 18 luni(aprilie 2014 – octombrie 2015) şieste cofinanţat din Fondul SocialEuropean, prin Programul Ope -raţional Sectorial DezvoltareaResurselor Umane 2007-2013, AxaPrioritară 2, Domeniul Major deIntervenţie 2.2. 

Lansarea proiectului ,,Alege Şcoala” în Arhiepiscopia Aradului 


