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Anul XCIV (94)
SERIE NOUĂ

Prin voia și BinecuvântareaBunului Dumnezeu, cu Părinteascapurtare de grijă a PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel, și prin Hotă-rârea Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române nr. 3621 din 19iunie 2009, în ziua de 28 noiembrieacelași an, Episcopia Aradului, Ieno-polei și Hălmagiului este ridicată latreapta de Arhiepiscopie, iar Ierarhulei, Înaltpreasfințitului Dr. TimoteiSeviciu, i se conferă rangul de Arhie-piscop.Momentul a fost marcat în modexcepțional, prin participația Preafe-ricitului Părinte Patriarh Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Româ-ne, înconjurat de ierarhi, membri aiSfântului Sinod.Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,a fost întronizat ca Episcop al Epar-hiei Aradului și Hunedoarei, la 2decembrie 1984, fiind al 24-lea ierarhce avea să păstorească străvecheaEpiscopie Arădeană, iar din 28noiembrie 2009, devine primulArhiepiscop al Aradului. Astfel, anulacesta avem o întreită sărbătoare ceînsumează cinci ani de Arhiepiscopiela Arad, cinci ani de păstorire în dem-nitatea de Arhiepiscop și treizeci deani de la instalarea în scaunul vlădi-cesc al acestei Eparhii a Înaltpreasfi-nțitului Părinte Timotei.Făcând o retrospectivă istoricăasupra evenimentelor, vedem că înziua de 30 septembrie 1984, Cole-giul electoral bisericesc, împreună cumembrii Adunării eparhiale a Epis-copiei Aradului, în fruntea cărora stavrednicul de pomenire Înaltpreasfi-nțitul Dr. Nicolae Corneanu, Mitro-politul Banatului, au proclamat alesEpiscop pentru Eparhia Aradului șiHunedoarei pe Preasfințitul PărinteDr. Timotei Seviciu, Episcop vicar alArhiepiscopiei Timișoarei și Caran-sebeșului.În cuvântul adresat noului ales,Înaltpreasfințitul Părinte MitropolitNicolae a evidențiat vrednicia ierar-hului, vădită și prin studiile ce le-afăcut atât în țară cât și în străinătate,dar mai intens, prin activitatea pe carea depus-o în Biserică, după calitateadovedită ca profesor de școală teolo-gică, secretar eparhial, vicar admi-nistrativ, redactor al unei revistemitropolitane și apoi ca Episcopvicar, evidențiind totodată cu acesteași faptul că în Eparhia Aradului încadrul căreia a activat ca secretareparhial, credincioșii și preoții suntstrâns legați de Episcopie, chiar dacăaici se găsesc locuitori aparținând maimultor confesiuni și naționalități. Deremarcat e convingerea, fără greș, aVenerabilului Mitropolit Nicolae, căși acestora care de azi înainte V-aufost încredințați, le veți fi apropiat șibinevoitor. Desigur, trebuie scos înevidență aportul pe care Înaltpreasfi-nția Voastră îl aduceți, pentru o câtmai bună relaționare între Bisericilesurori, culte și între semeni. Această

harismă, desigur a fost cultivată însufletul și conștiința ÎnaltpreasfințieiVoastre, de bunii părinți ce V-au dato aleasă educație, dar și de cel, la acărui umbră V-ați format și ați crescutduhovnicește.Din discursul Înaltpreasfințituluinostru Arhiepiscop Timotei, rostit înfața Sfântului Sinod și a MărituluiColegiu electoral, readucem în con-știința credincioșilor modul elegantși duhovnicesc prin care noul ales îșiexprimă accepțiunea de a sluji aceas-tă Eparhie, nu la voia sorții, ci printr-o adeziune ce angajează întreaga fii-nță, având imbold cuvintele SfinteiScripturi ce învață următoarele: „Devei da făgăduinţă Domnului Dum-nezeului Tău, să nu întârzii a oîmplini” (Deuteronom 23,21), accep-tând astfel, sub adumbrirea SfinteiTreimi, de a le fi păstor, dar mai alespărinte.Toate evocările care s-au făcut cuocazia întronizării pe parcursul celortreizeci de ani, vădit s-au adeverit.Apelativul atribuit ÎnaltpreasfinţieiVoastre de „îngerul Aradului”, nu afăcut altceva, decât să prezinte o rea-litate ce a fost însumată în toţi aceştiani în care aţi fost şi sunteţi vestitor alvoii lui Dumnezeu, apărător al drep-tei credinţe şi ocrotitor nemijlocit alîntregii Eparhii. Am putea spune cătoate acestea sunt datorate zeluluidesăvârşit de a sluji Biserica lui Hris-tos, dar şi faptului că pe scaunul vlă-dicesc arădean a urcat un fiu de peaceste meleaguri româneşti, undeOrtodoxia a fost pavăză şi scut deapărare, ţinând veşnic aprins în sufle-tele tuturor românilor, odorul credin-ţei strămoşeşti, după cum spunea încuvântul de bun venit, P.S. ArhiereuVicar Gherasim Hunedoreanul.La cei treizeci de ani de rodnicăpăstorire, printr-o pilduitoare dăruire,cel sărbătorit s-a remarcat prin fru-moase realizări, amintind o infimăparte din colosul celor făptuite; peplan administrativ-bisericesc: mii deslujiri arhiereşti, sute de hirotonii depreoţi şi diaconi, târnosiri şi sfinţiri debiserici, Sfinte Liturghii şi vizite pas-torale memorabile, în cele două jude-ţe ale Eparhiei. Pe plan economic,reprezentând venituri şi cheltuielipentru construcţia de biserici şimănăstiri, sau pentru edificarea NoiiCatedrale arădene, a căror lucrări le-ați urmărit îndeaproape. Trebuiemenționat faptul că, ÎnaltpreasfințiaSa, a acordat o atenție deosebitămonahismului, înființând și reacti-vând mănăstiri și schituri: mănăstireaFeredeu și Crișan, schiturile Roșia,Cuvioasa Parascheva-BodroguVechi,Almaș, Sfinții Apostoli Petru șiPavel din Moneasa, Veșmântul Mai-cii Domnului din Tămand, Colț, Ghe-lari, Alun, Sfântul Nicolae-Vulcan,Straja, Cucuiș precum și metoculRadna. Pe plan cultural şi educaţio-nal: reînfiinţarea Facultăţii de Teolo-gie şi a Seminarului Teologic de la

Arad şi Mănăstirea Prislop. Editareaunor lucrări teologice sau atestări des-pre prezenţa constantă, ca profesortitular la Facultatea de Teologie, aratăvasta implicaţie şi părinteasca purta-re de grijă faţă de aceste centre. Peplan social-caritativ, înfiinţarea unoraşezăminte sociale, precum şi o can-tină socială, unde se hrănesc zilnicpeste optzeci de beneficiari.Nu poate fi trecut cu vederea fap-tul că, în vremurile tulburi ale anului1989, i s-a încredințat locotenențascaunului patriarhal.  Aceste mărețe realizări, nu facaltceva decât să dea mărturie despreo eparhie dinamică, arătând totodatăvrednicia ierarhului, însumată demerite deosebite, ce au făcut posibi-lă ridicarea Episcopiei la rangul deArhiepiscopiei.Preafericitul Părinte PatriarhDaniel, în cuvântul de instalare alnoului Arhiepiscop, rostit în Cate-drala Arhiepiscopală din  Arad, asubliniat faptul că „vrednicia acesteiEparhii este mare; nu poate fi descri-să în cuvinte în timpul unui momentsolemn, care este totuşi limitat catimp. Aici la Arad, ne aflăm într-ocetate a credinţei creştine, care areînceputuri mult mai vechi decât epar-hia ca atare. În părţile acestea au exis-tat sfinţi daco-români, au existat epis-copi din secolul al VIII-lea, au existatmărturisitori ai credinţei, care împreu-nă se roagă în ceruri la Hristos Dom-nul…”. În Tomosul Patriarhal princare s-a vestit demnitatea ridicării larangul de Arhiepiscopie, în luminarânduielilor canonice, s-a întăritaceastă demnitate a eparhiei şi prinexistenţa aici a unei Episcopii cu odăinuire multiseculară, ce a contri-buit la propăşirea vieţii bisericeşti, lapăstrarea şi întărirea unităţii interne aBisericii Ortodoxe Române şi la

intensificarea duhovnicească a vieţiibisericeşti. Cunoscând rolul pe care l-a avut în istoria Bisericii noastre, cuo existenţă neîntreruptă de 303 ani,fiind recunoscută prin diploma impe-rială din 15 aprilie 1706, după ceepiscopul Isaia Diacovici, mutăsediul episcopiei de la Ienopole-Lipo-va, la Arad şi că pe teritoriul Episco-piei Aradului se află străvecheamănăstire Hodoş-Bodrog, amintită laanul 1177, într-o scrisoare a regeluiBela al III-lea, precum şi mănăstireaArad-Gai, menţionată încă din veaculal XVIII-lea, ca reşedinţă a episcopi-lor de la Arad şi necropolă a ierarhi-lor eparhioţi, după demolarea vechiicatedrale episcopale din Arad, în anul1861.Între ierarhii care au păstorit înscaunele de Ienopole, Lipova și din1706 în cel de la Arad, s-a distinsLonghin Brancovici, hirotonit la1628, pomenit ca mitropolit al Ieno-polei, Sofronie, pomenit ca mitropo-lit al cetăţilor Lipova şi Gyula, cureşedinţa la Mănăstirea Hodoş-Bodrog (1651), Isaia Diacovici, pri-mul episcop al Aradului, mai târziu,mitropolit de Karloviţ, Sinesie Jiva-novici, Miron Romanul şi IoanMeţianu, mai târziu mitropoliţi aiArdealului, Grigorie Comşa, AndreiMagieru şi Visarion Aştileanu, apă-rători ai credinţei şi luptători pentrudrepturile românilor. Îngemănând tre-cutul cu prezentul, vedem că lucrareaduhovnicească şi administrativă ce afost începută de ierarhii sus-pome-niţi, este cultivată şi fructificată deierarhul arădean, fiind puse în lumi-na istoriei, aşa cum Preafericirea Sa,arăta că „aici la Arad, în 1918, Con-siliul Naţional pentru Unirea Tran-silvaniei cu Patria Mamă, a ţinutnumeroase şedinţe ale sale, chiar înreşedinţa episcopală, arătând prin

aceasta legătura dintre demnitateabisericească, cu demnitatea româ-nească şi naţională şi desigur, cubucuria de a împărtăşi şi altora bucu-ria proprie şi în acelaşi timp de a arătacomuniunea frăţească cu toţi cei carePreasfinţia Voastră, aici, mărturisiţicredinţa, întâi creştină, mă refer laBisericile Romano-Catolice şi Greco-Catolice, la Bisericile Luterane şiReformate, la comunităţile din aceas-tă zonă, având în acelaşi timp conşti-inţa că oricât am făcut, mai este loc demai bine”. Preafericitul PărintePatriarh a mai subliniat faptul că „înaceastă smerenie a Preasfinţiei Sale,dorim să ne conformăm cu SfântaEvanghelie şi să recunoaştem pe ceismeriţi şi harnici pentru a fi eviden-ţiaţi prin Harul lui Dumnezeu”.Ne amintim cu multă dragostesolemnitatea momentelor ce au urmatîntronizării, atunci când Părintele nos-tru Timotei a binecuvântat poporulîn noua demnitate de Arhiepiscop,reliefată fiind pe chipul său „înge-resc” dragostea părintească ce o poar-tă clerului şi credincioşilor, precum şicertitudinea faptului că Episcopularădean a fost întotdeauna alături depopor.Pe parcursul acestor cinci ani dearhipăstorire, Înaltpreasfinţitul Părin-te Arhiepiscop, s-a îngrijit de con-struirea şi restaurarea bisericilor, fiindastfel sfinţite şi târnosite 86 de biserici,hirotonind 67 tineri teologi, absolvenţiai Facultăţii de Teologie Arădene şi aacordat 58 de ranguri bisericeşti preo-ţilor vrednici ce au arătat prin străda-nia lor dragostea faţă de Biserică,Ierarh şi credincioşi. De asemenea asăvârşit sute de Sfinte Liturghii, Sfin-te Taine, Laude şi Ierurgii, zeci de par-ticipări la diverse întruniri, festivităţi,simpozioane, conferinţe preoţeşti,întruniri ecumenice. A primit sute deaudienţe, a scris zeci de articole, a datdiverse interviuri atât la postul Trini-tas TV, cât şi la cele locale şi naţiona-le. A îmbărbătat inimile credincioşilorprin sutele de omilii rostite la diverseocazii, precum şi expunerea frumoa-selor cateheze şi cuvântări, adresate cuprilejul diferitelor evenimente dinviaţa eparhiei.Clerul și poporul împreună sebucură cu Ierarhul lor, acum la ceasaniversar, a cinci ani de Arhiepiscopiela Arad, aducând mulțumiri Preaferi-citului Părinte Patriarh Daniel, pentrupărinteasca purtare de grijă față deeparhia Aradului, cu rugămintea de aprimi recunoștința și dragostea lorfiască. De asemenea doresc Înalt-preasfințitului Părinte Timotei, Arhie-piscop al Aradului, multă sănătate,îndelungată înzilire, asigurându-L dedragostea, devotamentul și asculta-rea lor fiască. Să ne trăiți întru mulți, fericiți șibinecuvântați ani, ÎnaltpreasfințitePărinte! Protos. Teodor VidConsilier administrativ-bisericesc 
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Biserica Ortodoxă Română a rân-duit ca anul 2014 când se împlinesc300 de ani de la moartea voievoduluiConstantin Brâncoveanu să fie închi-nat acestui brav domnitor care facecinste prin faptele sale neamuluiromânesc.Născut din neamul Basarabilor la15 august 1654, Constantin Brânco-veanu a avut o viaţă tumultoasă. Lavârsta de un an a rămas orfan de tatăfiind crescut sub oblăduirea unchiuluisău stolnicul Constantin Cantacuzinocare în anul 1688 îl va impune peBrâncoveanu ca domn al Ţării Româ-neşti înainte ca turcii ori alte interesesă intervină în numirea noului voie-vod. Ajunge pe tron într-un momentde mari transformări pe harta geopo-litică a Europei: înfrângerea turcilorsub zidurile Vienei (1688), momentcare va duce la începutul refluxuluiputerii otomane în Europa, tendinţeleagresive de extindere a puterii hab-sburgice în sfera Balcanilor dublatede cele mai multe ori de un proces decatolicizare forţat. În acest context,Brâncoveanu aflat la cârma micuţeisale ţări se vede nevoit să poarte opolitică de echilibru între puterile ace-lor vremuri: pe de o parte se opunetentativelor habsburgice de subordo-

nare a Ţării Româneşti iar pe de altăparte încerca să construiască alianţeprofitabile care să-l ajute să-şi scoatăţara de sub jugul turcilor otomani.Pe plan intern, prin reformeleîntreprinse de Brâncoveanu, ŢaraRomânească se bucură vreme de 25de ani de pace şi înflorire economicăceea ce a dus implicit la o dezvoltareculturală. Reorganizează aşezământulSfântul Sava din Bucureşti, transfor-mându-l în prima instituţie de învă-ţământ superior a ţării, AcademiaDomnească ce nu era cu nimic maiprejos decât Marea Şcoală a Patriar-

hiei de la Constantinopol. A ridicatpalatul Mogoşoaia, o capodoperăarhitecturală de primă mână alăturide mănăstirea Hurezi dând naştereastfel stilului brâncovenesc ce vainfluenţa pentru totdeauna arhitectu-ra în Ţara Românească.Bunăstarea ţării şi a voievoduluicare era supranumit de Înalta Poartă,Prinţul Aurului, a stârnit invidii şicomploturi ce au culminat cu data de24 martie 1714, cu o zi înainte BuneiVestiri când primeşte vestea maziliriisale. În aceeaşi zi, seara, fu numit unnou domn în persoana lui Ştefan Can-

tacuzino, vărul său. Iată cum clanulCantacuzinilor din protectori i-audevenit vrăjmaşi până într-acolo încâti-au uneltit moartea. Ca o ironie aistoriei şi noul domnitor va fi decapi-tat de către turci un an mai târziu laIstanbul.Împreună cu cei patru fii ai săi,Constantin, Radu, Ştefan, Matei şisfetnicul Ianache, voievodul Con-stantin Brâncoveanu este dus la Istan-bul şi închis în temuta închisoare acelor 7 turnuri de la Edicule. Aici afost torturat îngrozitor pentru a-şideclara averile iar refuzul de a-şi plătiviaţa în aur îi pecetluiră soarta. Astfel,în zorii duminicii Adormirii MaiciiDomnului a anului 1714, chiar în ziuacând împlinea vârsta de 60 de ani,domnitorul împreună cu cei patru fiiai săi şi cu sfetnicul Ianache Văcă-rescu, au fost duţi în piaţa Seraiuluiunde, în prezenţa sultanului Ahmed alIII-lea, a marelui vizir şi ambasado-rilor marilor puteri occidentale, le setăiară capetele. Cu demnitate exem-plară, Brâncoveanu privea cumcădeau capetele fiilor săi sub secureagâdelui iar în momentul în care celmic, Matei, a şovăit între eşafod şi oviaţă de musulman, l-a încurajat cudragoste şi credinţă să-şi ducă cru-

cea până la capăt pentru a se întâlni înviaţa veşnică cea întru Hristos.Iată aşadar că din rândurilorromânilor Dumnezeu a ridicat unvoievod gospodar ce a ştiut cu măies-trie să-şi poarte cu înţelepciune ţaraprin timpuri de restrişte, ctitor demănăstiri şi palate, un om iubitorînconjurat de o familie numeroasă şinu în ultimul rând un vrednic creştinmărturisitor cu propria-i viaţă. Toateaceste calităţi fac din voievodul Con-stantin Brâncoveanu o personalitatede excepţie, un alt nume de referinţăîn Panteonul românesc. Şi ca o încu-nunare, Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe Române prin hotărârea din20 iunie 1992 „hotărâm ca de acumînainte şi până la sfârşitul veacurilor,Binecredinciosul Voievod Constan-tin Brâncoveanu, împreună cu fiiiConstantin, Ştefan, Radu şi Matei şicu sfetnicul său Ianache să fie cinstiţicu sfinţii în ceata martirilor Ortodo-xiei, pomenindu-i cu slujbe şi cân-tări de laudă în ziua de 16 august,fiind înscrişi în sinaxar, în cărţile decult, precum şi în Calendarul Biseri-cii noastre” (L.S.Desartovici, Marti-riul Sfinţilor Brâncoveni, Ed. Carteaortodoxă, Bucureşti, 2005)Prof. Răzvan Surcel

Anul Constantin Brâncoveanu 
Pagina 2

Pentru creştini viaţa în Hristos începe şi setrăieşte din viaţa pământească şi se continuă înveacul ce va să fie. Acest lucru se realizează prinparticiparea la viaţa Bisericii care este trupul luiHristos şi plenitudinea de lucrare a Duhului Sfânt(Efes. 1,23). Hristos însuşi a dat Bisericii datputerea şi mijloacele vizibile de împărtăşire amântuirii realizate de El pentru întregul neamomenesc, prin Întruparea, Patimile, Jertfa peCruce şi Învierea Sa din morţi.1 Mijloacele sauactele externe şi vizibile, prin care în Biserică seîmpărtăşeşte harul dumnezeiesc care îndreptea-ză şi sfinţeşte pe oameni şi îi uneşte tot mai strânscu Hristos şi cu Biserica Sa sunt Sfintele Taine.2Sfintele Taine sunt slujbe bisericeşti, prinmijlocirea cărora ni se împărtăşeşte, în chip spe-cial şi prin anumite forme văzute, harul lui Dum-nezeu, în cele mai de seamă momente şi împre-jurări ale vieţii noastre. Ele sunt şapte, dupănumărul darurilor Sfântului Duh: Botezul, Unge-rea cu Sf. Mir, Euharistia (Împărtăşirea sauCuminecarea), Pocăinţa (Mărturisirea sau Spo-vedania), Nunta, Preoţia (Hirotonia) şi Maslul.3Prin Sfintele Taine noi trecem în chip tainic, printoate câte a trecut Hristos. De aceea ne şi bote-zăm, ca să ne îngropăm şi să înviem împreună cuEl, de aceea ne şi ungem cu Sf. Mir, ca să ajun-gem părtaşi cu El prin ungerea cea împărăteas-că a îndumnezeirii şi de aceea mâncăm hrana ceapreasfinţită a Împărtăşaniei şi ne adăpăm dindumnezeiescul potir pentru ca să ne cuminecămcu însuşi Trupul şi Sângele pe care Hristos le-aluat din pântecele Fecioarei. Participarea credincioşilor la viaţa haricătransmisă prin Sfintele Taine începe cu Botezulşi culminează cu Sfânta Taină a Împărtăşirii, princare se realizează unirea noastră deplină cu Hris-tos Cel Întrupat.4Fără îndoială că Hristos se află în toate Taine-le, însă Sfânta Împărtăşanie este Taina cea maimare, pentru că mai încolo de ea nu se mai poatemerge, nici nu se mai poate adăuga ceva. Căci, deregulă, după o treaptă vine a doua, după aceasta,a treia şi apoi tot aşa, până la cea din urmă. DupăSfânta Împărtăşanie însă nu mai este loc unde săpăşeşti, de aceea trebuie să te opreşti aici şi să tegândeşti cum să faci, ca să poţi păstra până lasfârşit comoara pe care ai dobândit-o.5Sfânta Euharistie a concentrat dintotdeaunapreocupările teologilor, care s-au străduit săpătrundă cât mai adânc în imensitatea de bogăţiişi sensuri ce le cuprinde şi să pună în lumină unulsau altul din aspectele ei. Se numeşte Euharistie

de la verbul εύχαριξειν = „a mulţumi“, folosit deMântuitorul la instituirea ei.6 Din învăţătura Bise-ricii Ortodoxe, Sfânta Euharistie este Taina încare, sub chipul pâinii şi al vinului, se împărtăşeştecredincioşilor însuşi Trupul şi Sângele lui Hristos,spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci, înfă-ţişându-se totodată real şi sângeros, jerfa de peCruce a Mântuitorului.7 Astfel, Euharistia esteculminarea tuturor celorlalte Taine.8Euharistia este jertfa de Sine pe care Hristoso oferă necontenit Tatălui pentru oameni. Stareade jertfă a lui Hristos pe care ne-o însuşim noi, eo moarte tainică a omului în Dumnezeu, o îngro-pare în El. Cel ce crede în Hristos şi moareîmpreună cu Hristos în Euharistie, primeşte înascuns viaţa învierii din Învierea lui Hristos.9 ÎnEuharistie, Hristos e prezent în realitatea sacrifi-ciului şi a morţii Sale, dar şi a slavei, a stării deînviere, pentru a ni se dărui şi nouă. Starea de jert-fă e nedespărţită de cea de biruinţă prin Înviere,fiindcă acest Domn Care suferă este deasemeneaDomnul viu, slăvit şi înviat, şi Euharistia esteîntreagă iluminată de razele Slavei Sale, de raze-le Învierii Sale.10
Pentru ortodocşi, tâlcuirea Euharistiei are labază pentru totdeauna cuvintele Sf. Irineu deLyon: „Învăţătura noastră concordă cu Euhari-stia, iar Euharistia, la rândul ei, confirmă învă-ţătura noastră“.11Astfel, Sfânta Euharistie nueste numai o Taină printre celelalte taine ale Bise-ricii, nu este pur şi simplu unul dintre mijloace-le de sfinţire al credincioşilor. Ea este însăşi Tainaunităţii, Taina înălţării Bisericii şi împlinirea ei laCina Domnului în Împărăţia Lui.12
Caracterul de jertfă al Euharistiei îl arată maiîntâi modul şi cuvintele instituirii Euharistiei laCina cea de Taină. Mântuitorul orânduieşteEuharistia sub două forme, a pâinii şi a vinului,despărţite, indicând prin despărţirea lor însăşidespărţirea tainică a trupului şi sângelui, adicăaspectul de jertfă al Euharistiei. Expresiile: „sefrânge“, „se dă“ şi „se varsă spre iertarea păca-telor“, din cuvintele de instituire a Euharistieirostite de Hristos însuşi, arată, de asemenea,aspectul de jertfă al Euharistiei, căci frângereatrupului şi vărsarea sângelui pentru alţii, spre ier-tarea păcatelor, este jertfă adevărată de ispăşire,iar vărsarea sângelui constituie fiinţa jertfei.Biserica trăieşte sub semnul acesta de jertfăşi înviere, de „prefacere“. Condiţia omului e înacelaşi timp jertfelnică şi pascală. Mântuitorulvenind să o răscumpere omenirea, o reaşează înpropria ei condiţie, în propriul ei ritm de sacrifi-

ciu. Şi când credinciosul ia cunoştinţă că che-marea lui „firească“ se împlineşte în jertfă, înslujire şi în această viaţă preamărită, atunci înţe-lege mai bine, mai profund realitatea prefaceriicare are loc în liturghie, în sacrament. El trăieş-te totul în unitatea vieţii ca o constantă a vieţiisale, nu în discontinuitate. Jertfa de pe altar elegătura sacră între viaţa de jertfă a lui Hristos şiviaţa lui de fiecare zi. Viaţa lui însăşi este şi devi-ne un sacrament şi se rostuieşte în Hristos.Din toată învăţătura Bisericii observăm căprin Euharistie ajungem să ne unim cu Dumne-

zeu, Care, din iubire, se uneşte cu noi în cea maidesăvârşită unire. Ea este împărtăşire de HristosÎnsuşi, este izvorul vieţii divine. Prin ea se reali-zează cea mai intimă unire posibilă între Hristosşi credincioşi13 (cf. Ioan 6, 56). Astfel, SfântaEuharistie este prin excelenţă Taina comuniuniişi a vieţii în Hristos.Împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnuluireprezintă desăvârşirea continuă a vieţii în Hris-tos, Taina cea mai mare, pentru că în aceastăviaţă nu se poate ajunge mai aproape de Dum-nezeu decât ne poate duce Euharistia. Ea estearvuna vieţii viitoare, căci „pâinea cea spre fiin-ţă“ (Mt.6,11;Lc.11,3) – zice Sf. Ioan Damaschin– indică „pâinea ce va să fie“, adică pâinea vea-cului ce va să fie, deoarece Trupul Domnuluieste plin de Duhul dătător de viaţă.14 Iisus Hris-tos S-a descoperit omului ca „apa cea vie“ şi„pâinea vieţii“ şi de aceea împărtăşirea din El înEuharistie ne umple de viaţă adevărată. De viaţacea în Dumnezeu.Euharistia constituie aşadar esenţa vieţii creş-tine. În cuminecătură primim pe Dumnezeu înnoi şi totodată ne descoperim pe noi înşine în

Dumnezeu, în Trupul Hristos, în Biserica Sa.Euharistia este hrana permanentă pentru a fi şi arămâne în Hristos şi în Biserică. Preot Liviu Iştoc,Parohia Curtici
1 Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos,studiu introductiv şi trad. din limba greacă de Pr.Prof. Dr. Teodor Bodogae, Buc. 1989, p. 135.
2 Îndrumări misionare, EIBMBOR, Buc.1986, p. 506.
3 Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica spe-cială, Buc. 1980, p. 393;

4 Ibidem, p.437.
5 Nicolae Cabasila, op.cit., p. 193.
6 Pr. Dr. I. Mircea, Dicţionar al Noului Tes-tament, Ed. Institutului Biblic, Buc. 1995, p. 267.
7Diac. Ene Branişte, Explicarea Sfintei Liturghiidupă Nicolae Cabasila, Buc. 1943, p. 199.
8 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, TeologiaDogmatică Ortodoxă, vol. 3, p. 105. 
9 Idem, Teologia Euharistiei, în Ortodoxia,anul XXI(1969), nr. 3, p. 350,352.
10 Drd. Viorel Mehedinţu, Dogma Euharis-tică în Sfânta Liturghie, în  Studii Teologice, anulXIX(1967), nr. 5-6, p. 278.
11Alexandre Schmemann, Euharistia-TainaÎmpărăţiei, trad. Pr. Boris Răduleanu, stilizareatextului Xenia Mămăligă, îngrijirea ediţiei Răz-van Bucuroiu, Editura Anastasia, 1993 p. 219.
12 Ibidem. 
13 Pr. Asist. Ilie Moldovan, Pregătirea moralăpentru primirea Sfintelor Taine, în Glasul Bis-ericii, anul XXXVII(1978), nr. 3-4, p. 241.
14 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. dePr. D. Fecioru, Edit. Scripta, Buc. 1993, IV,13, p.168. 
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Fenomenul secularizării și al indiferentismu-lui religios pare să marcheze tot mai mult socie-tatea românească contemporană. O confirmare aacestei situații o reprezintă și Decizia1 dată deCurtea Constituțională din România, în  12noiembrie 2014, cu privire la predarea religiei înșcoală,  pe care o considerăm nu doar discrimi-natorie, ci și umilitoare. Surprinzător rămâne însăfaptul că este declarat neconstituțional un textcare a fost în vigoare timp 20 de ani: „La solic-itarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilorsau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor,elevul poate să nu frecventeze orele de religie”. Înmaterialul de față nu ne propunem o abordare aaspectelor legale care vizează predarea religieiîn învățământul public din România, ci expri-marea unei poziții susținută de argumente înfavoarea  prezenței orelor de religie  în curricu-lumul școlar. Începuturile și dezvoltarea educației în spați-ul românesc sunt intim legate de Biserică și isto-ria acesteia. Astfel, primii dascăli, tipografi, tra-ducători și autori de manuale au fost slujitoriibisericii. Școala nu a fost exterioară bisericii, ci seafla în interiorul câmpului ei de acțiune, așa încâtprimele școli la români au fost cele din ,,tinda bis-ericilor” și din mănăstiri. Cea mai veche școalăromânească a fost întemeiată lîngă Biserica Sf.Nicolae din Șcheii Brașovului (1495). Prinurmare, școala românească s-a născut în Biseri-ca neamului și a rămas aproape de ea chiar și atun-ci când a devenit instituție de sine stătătoare, pro-movând valorile culturale autentice, unitatea decredință, tradiție și limbă a neamului.Conlucrarea,,Bisericii” cu școala prin orele de religie nu este,așadar, o noutate pentru educarea tinerilor, cireprezintă continuarea firească a unui proceseducativ istoric, cu o importantă dinamică inte-rioară,  care a contribuit la formarea și dezvoltareaspiritualității românești.Astăzi, disciplina religie este predată de cadredidactice calificate care au absolvit facultăți deprofil și, în foarte multe cazuri, au continuat studi-ile de licență cu studii masterale sau doctorale pedomeniul teologie sau domenii apropiate, cum arfi istoria, filosofia, psihologia, științele educațieietc. Un număr important de  profesori de religieau urmat și a doua facultate, dobândind o nouăspecializare,  sau au participat la  cursuri formareși dezvoltare profesională atât în specialitatea pre-dată, cât și în  domenii conexe, dobândind noicompetențe. Activitatea didactică și științifică aprofesorilor de religie se regăsește în cărțile și

studiile, articolele publicate în reviste de pres-tigiu. Prin urmare, nivelul de pregătire alresurselor umane didactice este ridicat, atât lanivelul specialității predate, cât și din perspectivapsiho-pedagogică. Profesorii de religie apeleazăîn cadrul orelor la metodele active depredare/învățare, pe care le îmbină cu metodeletradițonale, și utilizează mijloacele moderne cumultă îndemânare, respectând rigoarea și etapelespecifice actului didactic.  Am făcut aceste pre-cizări, deoarece s-a vehiculat, în mass media și încadrul unor dezbateri din spațiul public, ideea căprofesorii de religie fie nu au pregătirea adecvatăpentru a preda această disciplină în sistemul deînvățământ, nefiind conectați lametodele/mijloacele moderne de desfășurare aactului didactic sau nu au pregătirea psiho/peda-gogică necesară, fie pur și simplu transformă orade religie într-o oră de catehizare, ceea ce nucorespunde realității. Profesorii de religie urmeazăprograma școlară, respectând conținuturile, iarorele  se desfășoară în conformitate cu standard-ele educaționale,  fiind centrate pe dezvoltareacompetențelor. Un argument în sensul celor demai sus este faptul că elevii, pregătiți de profesoriide religie, participă la Olimpiada religie și ladiferite concursuri școlare, organizate cu avizulMinisterului Educației, unde obțin rezultate foartebune. Dovada seriozității și aprecierii din parteacolegilor de care se bucură mulți profesori dereligie  este că ocupă poziții importante în cadrulinspectoratelor școlare, sunt directori de școli,consilieri educativi, responsabili de comisii și ariicurriculare. Nu excludem posibilitatea prezențeiîn sistem  a unor profesori care nu își fac întot-

deauna treaba foarte corect, dar acestea sunt cazuriparticulare, nu caracterizează întregul corp pro-fesoral,  și sunt întâlnite și în interiorul altor dis-cipline, nu doar la religie. Prin urmare, credem căfalsul mit al profesorului de religie nepregătitprofesional, care învață copiii la școală DOAR săspună câteva rugăciuni,  trebuie neapărat aban-donat. Realitatea demonstrează că situația estefundamental diferită.Obiectivul general al disciplinei religie esteformarea și dezvoltarea personalității copiluluiîn concordanță cu valorile morale și culturale,aplicând învățătura de credință în viața sa  și acomunității din care provine. Prin conținuturile șiatitudinile promovate, orele de religie contribu-ie la formarea următoarelor competențe cheiestabilite la nivelul Comisiei Europene: a învăța săînveți;  competenţe interpersonale, interculturale,sociale şi civice; ,,sensibilitatea la cultură”. Bene-ficiile aduse de dezvoltarea acestor competențevizează atât elevul, cât și familia și comunitateaîn care trăiește. Iată, așadar, că orele de religie suntcentrate pe competențe și armonizate, asemenicelorlalte discipline de studiu, cu învățământuleuropean din perspectiva finalităților. Prin con-ținuturile orelor de religie elevii își lărgesc ori-zontul cultural și au posibilitatea de a înțelegeunele teme sau evenimente mai clar, mai obiec-tiv, pentru că pot fi abordate interdisciplinar.  Pede altă parte, tot prin orele de religie elevii învațărespectul față de cei care aparțin altor culte saureligii, fiind  educați în spiritul respectării dreptu-rilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, aldemnităţii, toleranţei, cultivării sensibilităţii faţă deproblematica umană, faţă de valorile moral-civi-

ce, al respectului faţă de natură şi de mediul încon-jurător. Considerăm că aceste precizări sunt nece-sare deoarece în anumite dezbateri care au avutloc recent au fost puse în discuție conținuturiledisciplinei religie și s-a afirmat că se face îndoc-trinarea copiilor, lipsind componenta educațio-nală. Iată că lucrurile nu stau astfel. Prin temelestudiate și activitățile extracurriculare, la care ele-vii participă cu mult interes, li se dezvoltă spiri-tul comunitar, empatia, compasiunea, gândireacritică, responsabilitatea, răbdarea etc. Mai mult,valorile morale promovate în cadrul orelor dereligie sunt universal recunoscute, atât la nivelulmoralei comune, cât și de marile religii ale lumii. Este însă de la sine înțeles că elevii trebuie săcunoască și elementele fundamentale de doctri-nă ale cultului, ceea ce nu înseamnă că sunt îndoc-trinați. A-ți cunoaște propria credință nu înseam-nă că ești un îndoctrinat,  un fanatic. Trăim într-oțară creștină, Europa este un continent creștin,așa încât  cunoașterea Bibliei ar trebui să fie o nor-malitate, iar necunoașterea  acestor texte estesigur o expresie a inculturii. În sensul celor de maisus, amintim și faptul că religia este studiată în sis-temul de învățământ public din multe țări aleEuropei. Orele de religie facilitează formarea uneiculturi religioase în rândul elevilor, îi conecteazăla valorile europene  și le furnizează modele deviață autentice, repere morale, într-o societate încare totul este relativizat și dus în derizoriu.În concluzie, credem că prin schimbareastatutului orelor de religie sau scoaterea acestoradin curriculumul școlar ar fi adus un imens pre-judiciu formării elevilor. Un sistem educativnu poate asigura formarea complexă a elevilorîn condiţiile în care marginalizează sau omiteuna dintre componentele ei fundamentale. Oeducaţie integrală presupune și o componentăreligioasă pentru formarea unor reprezentăricorecte şi temeinice privind cultura universală,dialogul intercultural și respectul față de semeni.prof. dr. Maria Sinaci
1 Prin Decizia Curţii Constituţionale din 12

noiembrie 2014  este admisă excepţia de necon-
stituţionalitate şi se constată că dispoziţiile art. 9
alin. (2) teza întâi din Legea învăţământului nr.
84/1995 şi dispoziţiile art. 18 alin. (2) teza întâi din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt necon-
stituţionale - See more at: http://basilica.ro/o-
decizie-discriminatorie-si-umilitoare-pentru-ora-
de-religie-101935.html#sthash.mNn1C5ii.dpuf

Câteva argumente pentru predarea religiei în școală 

Mijlocul lunii noiembrie aduce înfiecare an, începutul unei perioade depregătire duhovnicească pentru mare-le praznic al Naşterii Domnului. Pen-tru noi, cei din Eparhia Aradului,aceeaşi dată pune în mintea noastrăanul 1821, când la Arad se deschideaprima şcoala de învăţători din pămân-tul românesc. Amintirea acestui înce-put, ca de altfel întreaga istorie a Pre-parandiei arădene, este comemoratăan de an de către dascălii şi eleviiactualului Colegiu Naţional „Prepa-randia – Dimitrie Ţichindeal” dinArad, continuatori ai acestei bisecula-re tradiţii. Tradiţia devine vie şi inspi-ratoare prin aducerea în memorie aunor personalităţi care au marcat exis-tenţa şi devenirea unei instituţii, unuineam, în cazul nostru, a Preparandiei.De aceea am considerat oportun săcreionăm în paginile acestei reviste,care este indisolubil legată de istoriaŞcolii noastre, una dintre personalită-ţile ei cele mai remarcante. Este vorbade preotul, profesorul şi eminentulfilolog dr. IOAN PETRANU.S-a născut la data de 19 ianuarie1864 în comuna Mâsca din judeţulArad, fiind al doilea copil al familieiPetranu, familie de simpli podgoreni,harnică şi profund ancorată în credinţaşi tradiţiile româneşti. Tatăl său, Pavel

Petranu, se stinge devreme din aceastăviaţă, întreaga grijă şi educaţie a copii-lor rămânând pe umerii mamei sale,Ana Petranu. Frecventează cursurileşcolii primare din satul natal în perioa-da anilor 1871-1875, studiile secunda-re urmând a le face la Liceul de Stat dinArad şi la Liceul „Samuil Vulcan” dinBeiuş (1875-1883). În toamna anului1883 se înscrie la Institutul Teologicdin Arad pe care îl absolvă în anul 1886.Manifestând o predilecţie pentru studiuşi, în special, pentru studiul limbii şiliteraturii române, îşi continuă studiileuniversitare, înscriindu-se în toamnaanului 1886 la Facultatea de Litere şi

Filosofie a Universităţii din Budapesta,ca bursier al fundaţiei „EmanoilGojdu”.Studiile sale se vor încununa prinobţinerea titlului de doctor în filozofie,în primăvara anului 1901.Începuturile carierei sale didacticese leagă de oraşul Braşov, unde va func-ţiona ca profesor de limba şi literaturaromână, timp de un an (1888-1889), laLiceul „Andrei Şaguna”. În toamnaanului 1889 este hirotonit preot peseama parohiei Şiria, ceea ce-l deter-mină să renunţe la postul de profesor dinBraşov. Şi aici rămâne pentru scurt timpca păstor sufletesc, deoarece începândcu data de 1 noiembrie 1890, este numitprofesor suplinitor la catedra de limba şiliteratura română a Preparandiei dinArad. Aici desfăşoară o prodigioasă acti-vitate didactică axată în special pe publi-carea de manuale şcolare de limbaromână. Cei 14 ani de funcţionare la catedrănu-i permit să elaboreze lucrări maiample, însă îi oferă o experienţă didac-tică şi metodică de excepţie, ceea ceface ca manualele sale de gramaticăpublicate să se distingă printr-o înaltăţinută ştiinţifică şi realizare metodică deprim rang. Amintim manualele de gra-matică publicate: 1. „Gramatica româ-nă pentru învăţământul secundar”, par-tea I–Etimologia, Arad, 1896; 2.

„Gramatica română pentru învăţămân-tul secundar”, partea II–Sintaxa, Arad,1898; 3. „Gramatica română pentru şco-lile primare”, partea I–pentru clasa III-a, Arad, 1898; 4. „Gramatica românăpentru şcolile primare”, partea II–pentruclasa IV-a, Arad, 1900. Din presa vre-mii, în special din revistele „Biserica şiŞcoala” şi „Tribuna poporului”, consta-tăm că manualele sale au fost primite cumult entuziasm, bucurându-se atât deaprecieri critice pozitive, cât şi de nume-roase recenzii. Apariţia unor astfel demanuale în contextul epocii de atunciera mai mult decât salutară, dacă ţinemcont şi de faptul că limba constituie ală-turi de credinţă, fiinţa unui neam.Activitatea de la catedră a fostdublată şi de alte funcţii: director al Şco-lii civile de fete (1900-1901), asesoronorar în senatul şcolar, asesor consis-torial, membru în comisia de examina-re a candidaţilor la preoţie, profesor lacursurile organizate pentru învăţătoriinecalificaţi. Aceste lucruri demonstrea-ză profesionalismul său precum şi apre-cierea de care se bucura în sânul comu-nităţii româneşti arădene.Toată această fervoare şi ascensiu-ne este curmată în seara zile de 17 ianua-rie 1904. După o scurtă suferinţă, denumai 5 zile, o nemiloasă boală de plă-mâni îl desparte pe vrednicul slujitor şidascăl de familia sa, de catedră şi de

lumea aceasta, la numai 40 de ani. Sluj-ba înmormântării a avut loc miercuri, 20ianuarie, în Catedrala episcopală dinArad (Catedrala Veche de azi), în pre-zenţa episcopului Ioan Ignatie Papp şi aunui numeros sobor de preoţi. Cât pri-veşte asistenţa din catedrală, iată ce scrie„Biserica şi Şcoala” de la acea dată:„Catedrala era ticsită de lume. Într-însase adunaseră, în frunte cu directorul şicorpul profesoral, elevii liceului din loc,pentru a aduce prinos de pietate fostuluiCatichet al elevilor români” (BS, anulXXVIII, nr. 2, ianuarie, 1904). Răspun-surile liturgice au fost date de corul Insti-tutului Teologic din Arad, sub condu-cerea profesorului Trifon Lugojan. Lafinalul slujbei, directorul Preparandieide atunci, Roman Ciorogariu, a rostit unînduioşător panegiric. Trupul neînsufle-ţit al marelui profesor a fost depus încimitirul de sus al oraşului (actualulCimitir Eternitatea), la groapă rostindu-se un cuvânt de rămas bun de către unelev, reprezentant al „tinerimii studioa-se de la pedagogie şi teologie”.Personalitatea şi activitatea preotu-lui şi profesorului Ioan Petranu înscrie înistoria Eparhiei Aradului şi a Preparan-diei o pagină demnă de istoria naţiona-lă a românilor şi demnă de pus alături demarile personalităţi pedagogice şi cul-turale ale Europei.Prof.dr. Marcel Tang  

Un slujitor şi dascăl devotat, dr. Ioan Petranu 
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Perioada anului liturgic pe care toc-
mai o traversăm este una cu totul specia-
lă, în sensul în care acum ne pregătim
duhovniceşte pentru Praznicul Naşterii
Domnului, viaţa Bisericii şi slujbele ei
conducându-ne înspre această sărbătoare
slăvită.

Cât priveşte dimensiunea materială
a existenţei umane, perioada aceasta de
şase săptămâni dinaintea Naşterii Dom-
nului este una a postirii. Faptul acesta
al postirii nu este menit să ne chinuie
trupul, prin a ne interzice „ceva ce pare
a fi bun în sine” (carnea sau produsele
de origine animală), ci el reprezintă
tocmai contrariul, adică întoarcerea
noastră la viaţa normală, la postirea pe
care Adam şi Eva au întrerupt-o, gus-
tând din pomul oprit de Dumnezeu şi
introducând astfel în lume suferinţa şi
moartea. Postul devine astfel „bucurie
a nevoirii”, nevoire însemnând a nu mai
vrea să fiinţezi în mod autonom, după
propria voie, ci a ne pune voinţa pro-
prie şi libertatea personală în acord cu
voia lui Dumnezeu. Acest mod de exis-
tenţă naşte bucuria comuniunii cu
Absolutul.

Înţelegem prin urmare că postul nu are
doar sensul nemâncării, ci el ţine de
întreaga noastră fiinţă, direcţionând-o
înspre un sens eshatologic, către Împără-
ţia lui Dumnezeu. Dacă ne-am referi la
post doar în sensul abţinerii de la mânca-
re, n-am reuşi atunci decât să ajungem în
pragul înfometării. Postul, mult mai mult
decât atât, este înmulţire a rugăciunii,
înfrânare a tuturor poftelor trupului (nu
doar de la mâncare şi băutură), într-un
cuvânt, viaţă aleasă, curăţită de orice pati-
mă. 

Dimensiunea absolută a postului este
aceea de a ne orienta preocupările, dinspre
lumea aceasta materială, mărginită, către
Împărăţia cea veşnică, către bucuria vie-
ţuirii cu Dumnezeu. Noi postim, aşadar,
pentru a ne înveşnici. Postul Crăciunului
este unul al bucuriei, al bucuriei redes-
chiderii porţilor Raiului, al reintegrării în
ritmul vieţii dumnezeieşti dăruită nouă
prin Întruparea lui Hristos. 

Finalitatea acestui post este primirea
lui Hristos în Sfânta Taină Împărtăşaniei,
în chiar ziua Praznicului. Naşterea lui
Hristos primeşte, astfel, valoare pentru
noi numai în măsura în care căutăm să ni-
L însuşim, primindu-L în Sfânta Împărtă-
şanie.

Aşadar, ne întrebăm pe bună dreptate
ce finalitate ar putea avea pentru omul

care n-a postit, adică nu s-a angajat în a
participa la ritmul vieţii dumnezeieşti pro-
pus de Biserică, marele act de smerenie,
însuşi coborârea lui Dumnezeu pe pământ,
prin Fiul Său, pentru mântuirea noastră?
În ultimă instanţă, care este bucuria pen-
tru bucatele „de dulce” de la masa de Cră-
ciun dacă, oricum, postul n-a însemnat
pentru el abţinerea de la aceste mâncă-
ruri?

Postul Crăciunului este o perioadă de
post „mai uşor”, aceasta întrucât Biserica
a rânduit în cursul său mai multe sărbători
cu dezlegare la peşte, untdelemn şi vin
(Intrarea în Biserică a Maicii Domnului –
21 noiembrie, Sf. Cuvios Antonie de la
Iezerul-Vâlcea- 23 noiembrie, Sf. Mare
Muceniţă Ecaterina- 25 noiembrie, Sfân-
tul Apostol Andrei- 30 noiembrie, Sf.

Cuvios Gheorghe de la Cernica - 3
decembrie, Sf. Ierarh Nicolae- 6 decem-
brie, Sf. Muceniţă Filofteia de la Curtea
de Argeş - 7 decembrie, Sf. Ierarh Dosof-
tei, Mitropolitul Moldovei - 13 decem-
brie). De asemenea, în perioada 27 noiem-
brie-19 decembrie, toate sâmbetele şi
duminicile au dezlegare la peşte, untde-
lemn şi vin.

Modul de postire în zilele fără dezle-
gare la peşte este următorul: lunea, mier-
curea şi vinerea se mănâncă fără untde-
lemn (fiertură de legume şi fructe), iar
marţea şi joia se mănâncă cu dezlegare la
untdelemn.  

Postul Naşterii Domnului înseamnă în
acelaşi timp, aşa cum arătam şi mai sus,
vreme potrivită pentru sporirea noastră
duhovnicească. Este timpul în care putem
învăţa să dăruim şi celor lipsiţi din puţinul
nostru, după îndemnul colindului sfând şi
bun: Şi nu uita când eşti voios/Creştine să
fii bun. Postul este de asemenea perioadă
binecuvântată de analiză a propriei noas-
tre conştiinţe şi de alergare la duhovnic
pentru a ne mărturisi păcatele, luând hotă-
rârea deplină a îndreptării vieţii noastre.
Este de asemenea timp bine venit pentru
lectură duhovnicească din cărţille Sfintei
Scripturi, din scrierile Sfinţilor Părinţi şi
ale părinţilor duhovniceşti. Nu în ultimul
rând, perioada aceasta ne rezervă marea
bucurie a colindatului de la o casă la alta,
pentru a vesti bucuria coborârii Fiului lui
Dumnezeu pe pământ pentru mântuirea
neamului omenesc.     

Fie ca Postul Crăciunului să ne prile-
juiască bucurie sufletească, bucurie izvo-
râtă din angajarea noastră sinceră în lucra-
rea postirii cea de suflet mântuitoare.Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu

Postul Crăciunului -bucurie a nevoinţei 

Taina predată nouă de Dom-nul, a Dumnezeieștii Împărtășa-nii, este cea mai înaltă dintretoate Tainele. Este mai măreațădecât toate minunile din câte asăvârșit puterea lui Dumnezeu.Este așa cum o numeaSfântul Nectarie ,,cel mai de preț

dar dintre toate darurile câte adăruit dragostea lui Dumnezeuoamenilor, fiindcă acesta le între-ce pe toate celelalte prin depăși-rea numerică a hotarelor firii. Deaceea pe drept cuvânt poate fi

numită și văzută drept Taină a tai-nelor și minune a minunilor.Măreția acestei Taine vaputea fi înțeleasă dacă vom aveaîn vedere o altă taină, cea a naș-terii Mântuitorului din Fecioară.În această Taină, noi nu conce-pem cu mintea în ce chip Se naște

în timp și din Fecioară, Dumne-zeu veșnic, ne gândim totuși că senaște, fiindcă Îl vedem pe El omdesăvârșit. Totuși în Taina Dum-nezeieștii Împărtășiri se ascundenu numai dumnezeirea, ci și ome-

nitatea, astfel fiind Taină a taine-lor, depășind toate legile cunoaș-terii naturale.Nicolae Cabasila afirma,,Sfânta Împărtășanie este Tainacea mai mare, pentru că mai înco-lo de ea nu se poate merge, nicinu se mai poate adăuga ceva”.

Lucrarea acestei Taine stă tocmaiîn a nu lăsa lipsit de roadele eipe niciunul dintre cei ce gustă dinea ,,Întru Mine, zice Domnul, șiEu întru ei”. Prin împărtășanie ne întâlnim

cu Dumnezeu, care se unește cunoi în cea mai desăvârșită iubire.Iar dacă ajungi să fii un duh cuÎnsuși Dumnezeu, ar putea existaoare vreo unire mai deplină?După cum mlădița de măslinbun, altoită pe măslin sălbatic dăacestuia din urmă puterea sa,deoarece la roadă nu i se maisimte gustul sălbatic, tot așa bun-ătatea omenească, mărginită laputerile sale, nu poate nimic darîndată ce se unește cu Dumnezeuși se împărtășește din Trupului șiSângelui Lui, e în stare să dobân-dească: iertarea păcatelor șimoștenirea împărăției cerești,roade ale lucrării lui Hristos.Hristos se află în toate Taine-le, dar în fiecare din Taine Este defață în alt chip. Însă când îl ducepe credincios la masă și îi dă sămănânce din însuși Trupul Său,Hristos schimbă întru totul lăun-trul primitorului. Dar, totușiîntrucât materia din noi e stric-ăcioasă, pecetea Tatălui nu poaterămâne în noi mult timp ca uniicare ,,avem această comoară învase de lut” - de aceea alergăm laacel loc nu numai odată, cimereu.În Vechiul Testament erau

pâinile punerii înainte, dar ace-lea pentru că aparțineau Vechiu-lui Legământ, au luat sfârșit dupăcum învață Sfântul Chiril al Ieru-salimului: ,,Melchisedec, preotulDumnezeului Celui Prea Înalt, aprimit cu pâine și vin pe Avraam,ce s-a întors după înfrângereacelor de alt neam”. Masa aceeapreînchipuia masa aceasta mis-tică, după cum și preotul acelaera ,,tipul și icoana adevăratuluiArhiereu Hristos”.În Noul Testament SfântulApostol Pavel în Epistola I cătreCorinteni( 11,23) ne învață căsuntem uniți într-un singur trupși sânge cu Hristos.Tot în NoulLegământ, în cele trei Evanghe-liile Sinoptice găsim pâinea ceafolositoare trupului și paharulmântuirii. Sfântul Vasile cel Mare nume-ște pâinea și vinul antitipuri alecelor viitoare, nu pentru că ele nuar fi în chip real Trupul și Sânge-le lui Hristos, ci pentru că acumparticipăm prin ele la îndumne-zeirea lui Hristos, iar atuncinumai spiritual prin contempla-ție. Andrei Dimitriustudent teolog

Sfânta Euharistie – înviziunea unui tânăr
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Vizită arhierească în 

Parohia Arad-Cartierul
Verde

În Duminica a XXII-a dupăRusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscopul Aradului, la invitaţiapreotului Mihai Gaşpar şi a credin-cioşilor, a efectuat o vizită canonică înParohia Cartierul Verde, situată înpartea de sud-est a municipiului Arad.Pentru a răspunde nevoilor sufleteştiale familiilor care locuiesc în acestnou cartier, până la edificarea unuilocaş de cult, aici a fost amenajată ocapelă, purtând hramul ,,SfântulIerarh Iosif cel Nou de la Partoş”.Înconjurat de soborul preoţilor sluji-tori, în prezenţa enoriaşilor, Înalt-preasfinţia Sa a oficiat aici SfântaLiturghie arhierească.La momentul cuvenit, chiriarhula hirotonit în treapta diaconiei pe tân-ărul teolog Valentin Goronea.Înaltpreasfinţia Sa a adresat celorprezenţi un părintesc cuvânt deînvăţătură, temeluit pe citirile scrip-turistice ale duminicii (Gal. 6, Lc.16), sub titlul ,,Răsplata faptelor”,arătând cum acestea reflectă perso-nalitatea fiecărui om şi prin care se

dovedeşte adevărata trăire în Hristos.Raiul şi iadul ilustrează împrejurări-le vieţii subliniind faptul că fără iubi-re spirituală nu se poate asigura des-ăvârşirea, deschizându-se prăpastieîntre cei ce săvârşesc binele şi ceicare se abat de la aceasta. Se impunedeci păstrarea unei ţinute creştineneuitând pilda înaintaşilor, mai ales înperioada când se pomenesc cei ador-miţi. Cu acest prilej, Chiriarhul a ţinutsă facă şi prezentarea noului preotparoh Mihai Gaşpar, credincioşiloracestei parohii.În încheiere preotul paroh amulţumit Ierarhului pentru vizita chi-riarhală şi pentru îndrumările părin-teşti, iar credincioşilor pentru sprijinulacordat.
Slujire arhierească în
Parohia Arad-Faleza

Sud
În Duminica a 25-a după Rusalii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiatSfânta Liturghie şi i-a binecuvântat pecredincioşii Parohiei ,,Sfântul Nico-lae”, Arad-Faleza Sud, la începutulPostului Crăciunului.Chiriarhul arădean a săvârşitSfânta Liturghie înconjurat de preo-ţii acestei parohii şi mulţime de cre-dincioşi, în biserica aflată în constru-cţie.

La momentul rânduit, chiriarhul,în cuvântul de învăţătură, a făcut leg-ătura dintre citirile scripturistice alezilei (Efeseni 4; Luca 10) şi Pastora-la Sfântului Sinod al Bisericii Orto-doxe Române privind însemnătateaAnului omagial eugaristic (al SfinteiSpovedanii şi al Sfintei Împărtăşa-nii), prin îndemnul ca fiecare să fie cuadevărat aproapele aproapelui caurmare a lucrării samaritene obser-vată în toată istoria bisericească.Părintele paroh Pavel Brânduşea mulţumit Chiriarhului pentru vizi-ta efectuată şi binecuvântarea arhie-rească oferită credincioşilor acesteiparohii.
Hramul bisericii vechi 

a Mănăstirii 
Hodoş-Bodrog

Străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog a îmbrăcat zilele acesteastraie de sărbătoare, la prazniculIntrării în biserică a Maicii Domnului,fiind hramul bisericii vechi. La săr-bătoare a fost prezent Înaltpreasfinţi-tul Timotei, Arhiepiscopul Aradului,care, după cum a mărturisit, de cândeste arhipăstor al Aradului nu a lipsitniciodată. Ierarhul a săvârşit SfântaLiturghie înconjurat de un ales soborde ieromonahi, preoţi şi ierodiaconi.Ca de fiecare dată, Chiriarhul a ţinut

să fie prezent în mijlocul obştii mon-ahale şi a pelerinilor care vin aici curegularitate, pentru a împărtăşi bucu-ria praznicului şi pentru a arăta neînc-etata purtare de grijă faţă de acestaşezământ monahal.În cadrul Sfintei Liturghii, încuvântul de învăţătură adresat celorprezenţi, chiriarhul, arată că hramulcel dintâi al Sfintei mănăstiri aduce încugete istoria praznicului. FecioaraMaria este consacrată potrivit făgă-duintei părinților, la templul dinIerusalim, a cărui împărţire şi înzes-trare se observă în ridicarea de bis-erici cu simbolismul ziditor pentrucadrul spiritual. Biserica, trup tainic alDomnului, sub ocrotirea celei ce L-aadus în lume, devine maica tuturorcelor ce sunt în comuniune cu El.Pericopele zilei (Lc. 10 si 11; Evr. 9)pun în lumină ascultarea cuvântuluilui Dumnezeu, mai ales în sfintelemănăstiri, grădini ale Maicii Dom-nului, a spus chiriarhul.La momentul cuvenit, slujba afost înfrumuseţată de hirotonia întrudiacon a tânărului teolog Sandu Vlad-Sergiu.La sfârşitul slujbei, PreacuviosulPărinte Arhimandrit Iovan Nestor,stareţul sfintei mănăstiri a mulţumitÎnaltpreasfinţiei Sale pentru partici-parea la hramul bisericii vechi amănăstirii şi pentru permanentapărintească purtare de grijă.

Biserica mănăstirii Hodoş-Bodrog este cea mai veche con-strucţie din ansamblul mănăstiresc,datând din a doua jumătate a secolu-lui XIV, respectiv din anul 1370.Construcţia bisericii este executată înstil triconc bizantin, stil răspândit înîntregul Orient creştin, iar începânddin secolul XIV şi în Ţările Române.Prin purtarea de grijă şi neobositatrudă a stareţului Nestor Iovan, înultimii ani s-au executat aici amplelucrări de restaurare a picturii. Cuacest prilej s-au scos la iveală scenecare erau acoperite şi la baza turlei s-a descoperit anul în care a fost pictatăbiserica mănăstirii, 1658, de cătreNicodim diaconul.
Slujire arhierească la
Sărbătoarea Sfântului

Apostol Andrei
În Duminica a 30-a după Rusalii,de sărbătoarea Sfântului ApostolAndrei, cel Întâi chemat, OcrotitorulRomâniei, şi a Sfântului IerarhAndrei Şaguna, Mitropolitul Transil-vaniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a slujitla Catedrala Arhiepiscopală din Arad,înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi. În cadrul Sfintei Liturghii,Înaltpreasfinţia Sa a hirotonit întrupreot pe tânărul diacon GabrielStreulea, pe seama Parohiei Şilindia,Protopopiatul Ineu, şi diacon petânărul teolog Silviu Buda, pe seamaParohiei Lazuri din ProtopopiatulSebiş. În cuvântul de învăţătură, chiri-arhul a explicat pericopele zileiprivind folosirea bogăţiei spre bineleaproapelui şi aceasta în legătură cusărbătorile pe care le parcurgem,adică ziua naţională bisericească şiziua naţională a ţării, adică între-buinţând întreaga înzestrare a fiilorBisericii şi ai ţării spre propăşireaacestora. La finalul slujbei, chiriarhula săvârşit slujba de Te Deum şi cuocazia împlinirii a 5 ani de la ridi-carea la rang de Arhiepiscopie a Epis-copiei Aradului, Ienopolei şi Hăl-magiului.
Slujba Vecerniei în 

Parohia Micălaca Nouă-
Zona 300

Spre seară, chiriarhul a răspunsinvitaţiei părintelui paroh GheorgheOprea de a participa la slujbaVecerniei în biserica din MicălacaNouă-Zona 300 Arad, care îşi sărbă-toreşte ocrotitorul, pe Sfântul ApostolAndrei. Aici, ierarhul a vorbit despreSfântul Apostol Andrei, în moddeosebit misiunea creştină la stră-moşii noştri şi contribuţia Bisericii laviaţa ţării în decursul veacurilor, ceeace îndreptăţeşte şi alăturarea celordouă zile de sărbătoare, prin grija

Providenţei divine. Părintele paroh amulţumit chiriarhului pentru deosebi-ta bucurie de a sluji în mijlocul cred-incioşilor care frecventează în numărmare această biserică nouă. Parohia„Sfântul Apostol Andrei“ din Micăla-ca Nouă-Arad a luat fiinţă în anul2003. În 2003, între 29 septembrie şi29 noiembrie a fost construit un micparaclis, care a fost sfinţit de cătreÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei, în30 noiembrie 2003. Piatra de temeliepentru noua biserică a fost pusă deIPS Părinte Timotei pe 29 noiembrie2006, în urmă cu 8 ani. Prin râvna şiosteneala părintelui paroh GheorgheOprea, ajutat de credincioşi şiautorităţile locale, s-a ajuns ca în anul2013 să fie târnosită şi să se poatăsluji în ea. Biserica urmează să fiepictată.
CERCURI MISIONARE
Cerc pastoral-misionar

în parohia Mișca
Parohia Mișca din protopopiatulArad a găzduit duminică 02 noiem-brie 2014 întrunirea preoților din cer-cul pastoral-misionar Chișineu-Crișcondus de preot Daniel-MirelDumitru.

Întrunirea a debutat la ora 17prinoficierea Tainei Sfântului Maslu,săvârsită de 15 preoți, în frunte cuPrea Cucernicul Părinte FlaviusPetcuț, protopopul Aradului.Cuvântul de învățătură a fost ros-tit de către părintele protopop, fiindtemeluit pe Evanghelia zilei, Pildabogatului nemilostiv. Părintele pro-topop a arătat în cuvântul său cât demare este virtutea milosteniei, aceas-ta fiind un mijloc prin care ne putemapropia mai mult de Dumnezeu și crene este de mare folos pentru obținereamântuirii. Totodata părintele a sub-liniat și legătura dintre această pildă șiTaina Sfântului Maslu, arătând că înaceastă Sfântă Taină noi cerem milasau milostivirea lui Dumnezeu,numindu-L pe El Milostiv, așa cumcântăm în canonul Sfântului Maslu.Pentru ca să ne învrednicim a dobân-di mila lui Dumnezeu, trebuie să nearătăm și noi milostivi față de semenii

noștri aflați în nevoie, a concluzion-at părintele protopop.În continuare, preotul paroh Ghe-orghe Câmpan a susținut referatul cutema: „Împărtășanie deasă sau rară? Înce condiții?”, subliniind condițiile prin-cipale pe care trebuie să le împlineascăcreștnul pentru a se putea împărtăși cuvrednicie cu Trupul și Sângele Dom-nului, ritmul împărtășirii fiind dat toc-mai de acestă pregătire, de dorințacurate a creștinului, de starea lui depărere de rău pentru păcatele săvârșiteși de dezlegarea primită de la duhovnic.Seara duhovnicească s-a încheiatcu o agapă frățească.
Cerc pastoral-misionar

în parohia Pilu
Parohia Pilu din protopopiatulArad a găzduit duminică 09.11.2014întrunirea preoților din cercul pas-toral-misionar Chișineu-Criș condusde preot Daniel-Mirel Dumitru.Întrunirea a debutat la ora 17prinoficierea Tainei Sfântului Maslu,săvârşită de 10 preoți.Cuvântul de învățătură a fost ros-tit de către părintele Daniel-MirelDumitru din parohia Chișineu-Criș I,fiind temeluit pe Evanghelia zilei,Învierea fiicei lui Iair, vorbind despreputerea de vindecare izvorâtă dinHristos Dumnezeu, care a tămăduit-o pe femeia cu scurgere de sânge și aînviat-o pe fiica lui Iair. Aceeași put-ere dumnezeiască, a arătat părintele,o invocăm și în Taina SfântuluiMaslu, în care cerem vindecareanoastră sufletească și trupească.Referatul a fost susținut de preo-tul paroh Traian Moțiu, cu tema”Constantin Brâncoveanu – ctitor deartă și cultură veche românească; pre-ocupări în domeniul asistențeisociale”. Seara duhovnicească s-aîncheiat cu o agapă frățească.

Cerc misionar în 
Parohia Felnac

Preoţii din Cercul pastoral –misionar nr. 5, Vinga, coordonat depărintele Horia Ştefan de la parohiaSecusigiu, cu binecuvântarea Înalt-preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop alAradului, s-au întâlnit de sărbătoareaSfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavrilîn parohia Felnac, protopopiatul Arad. Bucuria credincioşilor a fost unadeosebită  având în vedere şi sărbătorireahramului bisericii. S-a săvârşit slujbavecerniei urmată de tăierea colacului, otradiţie a locului săvârşită în fiecare an.Părintele paroh, Petrică Ungur a adresatcuvinte de mulţumire naşilor rugii: Nico-lae Selegean cu familia, acesta fiind şiprimarul localităţii, exprimându-şi bucu-ria de a-i avea ca naşi ai bisericii pentruurmătorul an, mulţumindu-le totodatănaşilor precedenţi. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5După aceste mulţumiri părinteleparoh a prezentat un referat cu temaintitulată ,,Cultul Îngerilor în Biseri-ca Ortodoxă” subliniind importanţalor în viaţa fiecăruia dintre noi. Eifiind mijlocitori între Dumnezeu şioameni dar şi împreună rugători cunoi către Dumnezeu.  Încă din epoca

apostolică biserica a învăţat că înger-ilor le datorăm un cult de venerareasemenea sfinţilor, de asemenea le-aufost alcătuite rugăciuni, acatiste, imnespeciale, având fiecare zi de luni dinsaptămână închinată îngerilor pre-cum şi soborul sau adunarea SfinţilorArhangheli Mihail şi Gavril la data de8 noiembrie.Ocrotitori ai creştinilor, îngeriiparticipă în mod nevăzut la SfântaLiturghie iar noi în duhul rugăciunii”…care pe heruvimi cu tainăînchipuim…” pătrunşi de credinţă  şide evlavie să alungăm gândul lumescşi cu chip îngeresc să stăm cu credinţăvie şi cu dragoste să cântăm lui Dum-nezeu împreună cu îngerii: ,,Sfânt,Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot! Plineste cerul şi pământul de mărirea Ta”.
Cerc misionar în 
Parohia Paulian

În după-amiaza zilei de prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail șiGavriil, la invitația credincioșilor dinParohia Paulian, filia Berindia, și apreotului paroh Traian Pui, părinteleIustin Popovici a săvârşit, împreunăcu preoţii din cadrul cercului mision-ar-pastoral nr. 2, Buteni, slujbaVecerniei. Referatul despre SfinţiiMartiri Brâncoveni a fost prezentat depreotul Gheorghe-Cristian Pop de laParohia Revetiş. La sfârșit, părintele consilier afelicitat pe părintele Gheorghe-Cris-tian Pop pentru referatul susţinut.Părintele Alexandru Botea, protopopal Sebişului, a salutat prezenţa Părin-telui Iustin Popovici la aceastăîntrunire a cercului misionar-pastoralButeni.Întâlnirea s-a încheiat cu oagapă frățească pregătită de credin-cioși, la care au continuat discuțiile pemarginea temei programate în cadrulcercului pastoral-misionar.
Cerc pastoral-misionar

în Parohia Târnova
Cu binecuvântarea Înaltpreasfi-nţitului Arhiepiscop Timotei, preoţiidin Cercul pastoral-misionar Târno-va, coordonaţi de părintele TeodorPăiuşan, s-au întâlnit duminică, 09noiembrie 2014, în Parohia Târnovadin Protopopiatul Ineu. Începând cuora 15.00, în Biserica cu hramul„Pogorârea Sfântului Duh”, în pre-zenţa a numeroşi credincioşi. Soborul

de 12 preoţi slujitori, sub protia Părin-telui Iustin Popovici, consilierul cul-tural al Arhiepiscopiei Aradului şidelegatul Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei Seviciu, alăturide părintele Adrian Zaha, protopo-pul Ineului şi preot paroh Teodor Păi-uşan, au săvârşit Taina SfântuluiMaslu. 

Cuvântul de învăţătură a aparţinutpărintelui consilier care a vorbit celorprezenţi despre efectele tămăduitoa-re ale Tainei Sfântului Maslu şi a pre-zentat câteva minuni de tămăduiresăvârşite de Sfântul Ierarh NectarieTaumaturgul de la Eghina, pomenit înaceastă zi. Părintele paroh a mulţumitpărintelui Iustin Popovici şi tuturorpreoţilor şi credincioşilor pentru par-ticipare.Cercul pastoral-misionar Târnovaeste format din preoţii slujitori înparohiile Târnova, Chier, AgrişuMare, Arăneag, Drauţ, Dud, Tauţ, Ier-coşeni, Nadăş, Şilindia, Minişel,Camna.Biserica Parohiei Târnova cu hra-mul „Pogorârea Sfântului Duh”datează din anul 1869, şi este păsto-rită cu multă vrednicie de părinteleTeodor Păiuşan, din anul 1979.În cadrul agapei oferite de preo-tul paroh şi credincioşii parohiei, aufost dezbătute mai multe problemeorganizatorice, privind o mai intensădesfăşurare a următoarelor cercurimisionare.
Cerc misionar în 
Parohia Bocsig

Duminică, 9 noiembrie 2014, înProtopopiatul Ineu, la Parohia Orto-doxă Bocsig, a avut loc întrunireapreoților din Cercul pastoral-misionarINEU, convocați fiind de către res-

ponsabilul acestuia, pr. Călin Negruț,paroh la Parohia Gurba și secretar alProtopopiatului Ineu.La această întâlnire au luat parte:pr Alexandru Pop - Berechiu , pr.Gheorghe Mance – Iermata, pr.Turean Dan și pr. Cristian Flavius

Ardelean - Ineu, pr. Pavel Roşu -Mânerău, pr. Augustin Dănuţ Braiţ -Mocrea, pr. Iuliu Tiberiu Suciu-Moroda și pr. Sălăvăstru Ciprian -Moțiori. Tema propusă întâlnirii „TainaSfintei Împărtăşanii ca mijloc de vin-decare într-o lume secularizată” a fostsusținută de pr. Oneț Bogdan, preotparoh al Parohiei Ortodoxe din Boc-sig. Întâlnirea a fost precedată desăvârșirea Tainei Sfântului Maslu,începând cu orele 16:00, la care auparticipat un număr foarte mare decredincioși.Cu această ocazie s-au dezbătutprobleme culturale, misionare,sociale şi probleme de actualitate,diverse probleme cu caracter admin-istrativ-gospodăresc din fiecare paro-hie, cum ar fi: pastorația preotului înrândul credincioșilor și necesitatearespectării rânduielilor liturgice refer-itoare la oficierea Sfintei Taine aSpovedaniei și a Sfintei Împărtășanii.Acest eveniment de bucurieduhovnicească se încadrează în activ-itatea misionară a Cercului preoţescINEU I, dar şi în seria de manifestăridedicate Anului omagial euharistic(al Sfintei Spovedanii şi al SfinteiÎmpărtăşanii) în Patriarhia Română.
Cerc misionar în 
Parohia Semlac

Duminică 23 noiembrie, preoțiidin Cercul misionar- pastoral Peci-ca, Arhiepiscopia Aradului, Pro-topopiatul Arad, s-au întrunit în paro-hia Semlac, ocazie cu care au săvârșitTaina Sfântului Maslu de obște.Astfel, în după-amiaza zilei, orele17.00 P.C. Preoți au fost întâmpinațide un număr impresionant de credin-cioși, dornici de a participa la aceastăSfântă Taină și de a se bucurasufletește și trupeștede roadele ei,aceasta împletindu-se cu roadele Pos-tului Nașterii Domnului. Așadar, înduh de rugăciune și mulțumire adusălui Dumnezeu, credincioșii s-auadunat, tineri și vârstnici,în bisericaparohială cu hramul ,,Sfântul IoanGură de Aur”, împărtășindu-se cutoții de harul Sfântului Duh, conferitde Taina Sfântului Maslu. În cadrulslujbei părintele Gheorghe Morar, dela parohia Macea a rostit un deosebitcuvânt de învățătură despre îmbo-gățirea și apropierea de Dumnezeu,corelat cu Evanghelia zilei – pilda

bogatului căruia i-a rodit țarina, “seîmbogățește în Dumnezeuacela caredevine mare prin muncă, prin lep-ădarea de mândrie, de iubirea de sine,de aroganță, se îmbogățesc cei din aicăror ochi curg lacrimi – lacrimi pen-tru necurăția care îi înconjoară, pe

care n-o pot suporta inimile lor, seîmbogățesc cei care fără de lacrimi nupot privi la Crucea lui Hristos. Și feri-ciți, bogați în Dumnezeu devin aceștioameni care plâmg cu lacrimi sfinte,sufletele lor se spală și ei devin sme-riți și buni.” La finalul cuvântului deînvățătură, părintele a vorbit cu ardentfervoare despre importanșa credințeistrămoșești în viața fiecăruia.
La finalul serii, părintele paroh

Mihai Ardelean a mulțumit tuturor,
preoți și credincioși, pentru partici-
pare, dând slavă lui Dumnezeu, pen-
tru că preț de câteva clipe sufletele
tuturor s-au contopit în comuniunea
unui ritual străbun. Totul s-a încheiat
cu o agapă creștinească oferită de
femeile din comitetul parochial, în
frunte cu doamna primar. Tot acum s-
au făcut programările pentru
viitoarele întâlniri din Postul Nașterii
Domnului.
Cercul pastoral-misionar

nr. l – Arad
Marţi, 25 noiembrie 2014, preo-ţii şi diaconii de la parohiile din muni-

cipiul Arad s-au regăsit în bisericaParohiei Micălaca Nouă - zona 300Arad, pentru a dezbate una din teme-le stabilite de Sf. Sinod al BisericiiOrtodoxe Române pentru anul 2014şi anume: Anul omagial Euharistie(al Sf. Spovedanii şi Sf. Împărtăşanii)şi Anul comemorativ al Sf. MartiriBrâncoveni.
După un cuvânt de bun venit

adresat clericilor prezenţi de Pr. Emil
Roman, preoţii recent numiţi la paro-
hii din municipiu şi anume: Pr. Con-
silier Gabriel Mariş (la Parohia Ara-
dul Nou), Pr. Petre Ursulescu (la
Parohia Micălaca Nouă) şi Pr. Aure-
lian Popa (la Parohia Micălaca Veche
II) au prezentat fiecare un scurt bilanţ
de activitate, fiind călduros primiţi în
rândul celorlalţi slujitori ai Altarului
străbun din Arad.Au urmat apoi tratarea temei, ofe-rită ascultătorilor de către Pr. Gheor-ghe Oprea, parohul bisericii în careavea loc reuniunea. Pe parcursul a 30de minute Părintele referent a expussuccint tema privind: 300 de ani(2014) de la Martiriul Sf. Brâncoveni- Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi -Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şial Sfetnicului Ianache Văcărescu.După expunerea evenimentelor petre-cute în vremea domniei de 26 de ania Sf. Constantin Brâncoveanu, Părin-tele referent a accentuat în moddeosebit importanţa acţiunilor iniţia-te în cursul secolului XX de cătreBiserica Ortodoxă Română (în anii1914, 1932, 1934, 1968), care au fostîncununate cu hotărârea sinodală din

29 iunie 1992, când s-a decis canoni-zarea Sfinţilor Martiri Brâncoveni.Precizăm că referatul Pr. Gh. Oprea aîntrunit aprecierea elogioasă a tuturorparticipanţilor la Cercul misionar.Un număr de nouă preoţi prezenţiau luat cuvântul, aducându-şi fiecareaportul personal în vederea aprofun-dării importanței tematicii, cu rever-beraţii în activitatea contemporană aBisericii şi a slujitorilor săi. De ase-menea Pr. Gh. Oprea a fost felicitatpentru maniera în care a tratat tema şipentru frumoasa biserică nouă, pecare, începând cu anul 2003 a reuşitsă o edifice în Parohia Micăiaca Nouă- zona 300 Arad.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Magazinul ,,Diecezana”
din Arad şi-a redeschis

porţile
Cu binecuvântarea Înaltpreasfi-nţitului Părinte Timotei şi prin deose-bita purtare de grijă a Sectorului Eco-

nomic al Centrului Eparhial,magazinul ,,Diecezana” din Arad, aintrat în renovări în urmă cu mai binede câteva luni, făcându-se reparaţiicapitale cum ar fi o nouă faţadă, îninterior: extinderea spaţiului comer-cial şi expoziţional, confecţionaremobilier nou după structura şi nece-sităţile spaţiului. În ziua de 5 noiembrie 2014,Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, înconjurat de părintelearhim. Teofan Mada - vicar- admi-nistrativ, protos. Iustin Popovici -consilier cultural şi preot OctavianBlaj - consilier economic,  în preze-nţa mai multor preoţi şi ostenitori dela Centrul eparhial, a sfinţit sediulmagazinului nou renovat.
În acest context, chiriarhul a

făcut o retrospectivă istorică a maga-
zinului ,,Diecezana”, arătând în ace-
laşi timp necesitatea unui asemenea
magazin pentru a veni în sprijinul
proiectelor social-filantropice şi
misionare ale Eparhiei arădene şi
pentru a răspunde noilor cerinţe ale
preoţilor, studenţilor, elevilor şi cre-
dincioşilor arădeni..

Preoţii şi credincioşii vor putea
cumpăra din magazinul ,,Dieceza-
na” obiecte de cult, cărţi religioase,
veşminte preoţeşti, icoane,
lumânări, candelabre, cruci etc.,
cuprinzând astfel tot ceea ce este
necesar pentru dotarea bisericilor şi
pentru îmbunătăţirea vieţii spiritua-
le a credincioşilor noştri, a adăugat
chiriarhul. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6De asemenea, părintele OctavianBlaj, consilier economic, a mulţumitchiriarhului pentru binecuvântareaacordată pentru renovarea acestuisediu şi a amintit faptul că în spaţiu s-a amenajat etajul după modelul uneibiblioteci, cu spaţii în care doritoriipot servi ceaiul în timp ce răsfoiesccărţile pe care doresc să le achiziţio-neze. Spaţiul respectiv oferă Wi-Fi,astfel tinerii care vor să beneficieze deaceste avantaje să vadă spaţiul bise-ricesc nu ca un loc pe care îl cercetezidoar cu diferite ocazii ci să se fami-liarizeze cu mediul, ca astfel spaţiuleclezial să devină parte integrantă avieţii lor, a adăugat părintele consilierOctavian Blaj. De asemenea, a maispus că acest spaţiu poate fi folosit şipentru evenimente culturale cum ar filansări de carte, conferinţe şi expozi-ţii de artă sacră.Magazinul ,,Diecezana” din Aradare o istorie mai bine de 100 de ani,fiind construit în anul 1908. EdificiulP+2 are un plan în formă de ,,L” şi pelângă magazin adăposteşte şi locui-nţe. Frumoasa faţadă cu deschideride diferite forme, inclusiv treflate,gruparea lor pe nivele, elementuldecorativ al ancadramentelor în gene-ral şi al porţii pietonale în special,includ edificiul în grupajul clădirilorstil neoromânesc în Arad. 
UVVG a organizat 

Colocviul internațional
„Europa: centru și 

margine - cooperare 
culturală 

transfrontalieră” - 
ediția a III-a

Universitatea de Vest „VasileGoldiș” din Arad, Primăria Arad șirevista „Studii de știință și cultură” aUVVG, a organizat, în perioada 13-

14 noiembrie 2014, în Aula „ȘtefanCicio Pop”, cea de-a III-a ediție aColocviului internațional „Europa:centru și margine - cooperare cultu-rală transfrontalieră”. La importantul eveniment știi-nțific internațional au participat prof.univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rec-torul Universității de Vest „VasileGoldiș”, prof. univ. dr. Aurel Arde-lean, președintele Universității deVest „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr.Gilles Bardy – Université d’AixMarseille AMU, France; directorexecutiv al revistei Studii de Ştiinţăşi Cultură, prof. univ. dr. Sophie Saffi- Université d’Aix Marseille AMU,France; prof. univ. dr. Louis Begioni- Université d’Aix Marseille AMU,France – coeditori ai revistei Studii

de Știință și Cultură, conf. univ. dr.Ștefan Gencărău – Universitatea„Babeș Bolyai” din Cluj Napoca,Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timo-tei Seviciu al Aradului, pr. dr. VasilePop, prof. Vasile Man, directorul exe-cutiv și fondator al Revistei „Studii deștiință și cultură” din cadrul Universi-tății de Vest „Vasile Goldiș”, studenți,masteranzi, doctoranzi. La eveniments-au înscris cu lucrări științifice peste30 de cercetători științifici și cadre uni-versitare de la renumite Universitățidin Franța, Italia, Spania, Serbia,Ungaria, Slovacia și România. În deschiderea conferinței inter-naționale a vorbit prof. univ. dr. Cora-lia Adina Cotarici, rectorul Universi-tății de Vest „Vasile Goldiș”. În alocuţiunea prezentată, IPSArhiepiscop Timotei al Aradului,a mulțumit pentru invitaţia adre-sată: ,,Este o preocupare comunăpentru Universitatea de Vest ,,Vasi-le Goldiş” şi Biserica Ortodoxălocală de a identifica în contextulactual cât mai multe strategii decomunicare, între credinţă şi cul-tură, aceasta însăşi derivând dincult. Când s-a reînfiinţat în cetateFacultatea de Teologie Ortodoxă,înşine am creat un profil de filolo-gie şi ştiinţe umaniste, care săgaranteze unitatea dintre ştiinţă şiteologie, potrivit lăsământuluipatronului duhovnicesc care a şidat numele Universităţii”, amenţionat IPS Arhiepiscop dr.Timotei Seviciu. Înaltpreasfinția Sa a salutat parti-cipanţii la colocviu şi a urat succesdeplin lucrărilor care, cu fiecare edi-ţie, adaugă un plus de valoare şi ele-mente inedite.Înaltpreasfinția Sa dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscop al Aradului, amulţumit şi pentru Diploma de Onoa-re acordată, expresie a aprecieriistrădaniilor Bisericii în arealul cultu-ral, în contextul Anului omagial al

Sfinţilor martiri Brâncoveni, a cărorcontribuţie este esenţială la dezvolta-rea ştiinţei şi culturii naţionale şi acelei universale, prin scrieri de valoa-re, aşezăminte culturale şi sociale. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,președintele Universității de Vest„Vasile Goldiș”, a subliniat importa-nţa „Colocviului internațional „Euro-pa: centru și margine – cooperare cul-turală transfrontalieră” care se găseştela cea de-a III-a ediţie. În luna decembrie, Universitateade Vest „Vasile Goldiș” va edita unsupliment al revistei „Studii de științăși cultură” în care vor fi cuprinse cele30 de comunicări ale participanților laColocviul internațional „Europa: cen-tru și margine - cooperare culturalătransfrontalieră”.

Muntele Athos – 
politheia călugărilor
Sub acest generic s-a desfășuratieri, 19 noiembrie 2014, la Facultateade Teologie a Universității Aurel

Vlaicu din Arad,  prima dintre serileduhovnicești a ASCOR Arad, laînceputul acestui post. În aula magnaa fost proiectat un film despreMuntele Athos urmat de o conferințăprezentate de Pcuv. Arhim. Conf. Dr.Teofan Mada, Vicarul ArhiepiscopieiAradului. Sesiunea a continuat cu undialog interesant, invitatul răspun-zând la întrebările numeroșilor par-ticipanți care au umplut sala.Din cele prezentate subliniem aicicâteva idei: „Muntele Athos reprez-intă un univers aparte care propunelumii mesajul hristic al pocăinței, așaîncât fiecare dintre noi, cei din lume,putem învăța multe de la mariicălugări atoniți. Ideea alegerii acestuiloc pentru nevoința duhovnicească,deoarece cărările Athosului devinsimbolul urcușului duhovnicesc pen-tru viața noastră. Desigur, un astfel detopos devine mediul care prilejuieștemarea întâlnire cu duhovnicul. Deaceea, proiectul nostru va continuacu alte filme care vor fi niștemedalioane ale unor mari duhovnici,care au avut legătură cu Athosul, de lacare vom putea afla multe povețe sprefolosul nostru ”.
Corala „Unirea 
Grădişteană” 
la 80 de ani

Ascultând şi împlinind cuvinteleSfântului Apostol Pavel adesate efe-senilor, de a lăuda şi de a cânta Dom-nului (Efeseni 5, 19), acum 80 de ani,credincioşii Parohiei Grădişte Aradau înfiinţat Corala „Unirea grădi-
şteană”. După înfiinţarea parohiei Grădi-şte, în data de 21 noiembrie 1934,punându-se sub oblăduirea MaiciiDomnului, tineretul de ambele sexe,care era încadrat în corul „Armonia”al Catedralei Arad, de sub conducereaprofesorului de teologie AtanasieLipovan, s-au grupat într-un cor localsub numirea de „Unirea Grădi-
şteană” sub bagheta învăţătoruluiToconiţă, dar sub atenta supraveghe-re a profesorului Atanasie Lipovancare, plin de satisfacţie faţă de pro-gresul acestui cor, îl numeşte „Armo-
nia mică”. Apoi, în 1935, a luat fiinţăşi din punct de vedere juridic aceastăorganizaţie corală, fapt regăsit în
Registrul pentru asociaţiunile recu-
noscute persoane juridice, TribunalulArad, Fond 551, dosar 44, poz. 14/i.Membrii aceastui cor, pe lângărăspunsurile liturgice, a sprijinit bise-rica şi cu ajutoare materiale, atât per-

sonal, cât şi din diferite festivaluri,fiind înregistraţi ca donatori la clo-potul mare al bisericii şi pe parcurs cudiferite obiecte de cult, covoate, aco-pereminte, etc.Dirijorii coralei „Unirea Grădi-
şteană” au fost, din amintirile cori-ştilor: învăţătorul Toconiţă Traian,întemeietorul coralei, sub atentaîndrumare a dirijorului AtanasieLipovan, de la corul „Armonia”, Gri-gorie Şerb, Livia Iordan, d-nul Gen-der, d-na Aconi, Nicolae Bărbieru,prof. Ilie Văcaru, Emanuel Matula,prof. Corina Teuca. 

Corul bisericesc cu tradiţie de laînfiinţarea parohiei, având aproxi-mativ 35 de membrii activi, este con-dus la ora actuală de profesor CorinaTeuca, acesta preluându-l din anul2000 de la fratele său Emanuel Matu-la. Sub bagheta lor, corul a efectuat şicontinuă să facă schimburi cu parohiidin eparhie şi din afara eparhiei, pri-lej de cunoaştere reciprocă între fii aiaceleiaşi Biserici.
Duminică, 23 noiembrie 2014, cu

binecuvântarea ÎnaltPrea Sfinţitului
Părinte Dr. Timotei, Arhiepiscopul
Aradului, s-a încercat realizarea unui
arc peste timp, pomenind într-o Pani-
hidă, după Sfânta Liturghie, preoţii,
dirijorii şi membrii coralei trecuţi la
cele veşnice, iar cei activi organizând
o agapă a bucuriei, arătând că sunt
vrednici urmaşi ai celor care acum
opt decenii înfiinţau această Corală.

Sfinţirea unui nou 
magazin de cărţi 

şi obiecte bisericeşti
la Arad 

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhie-piscop Timotei, a sfinţit vineri, 28noiembrie, de la ora 11:00, magazinulde cărţi, obiecte şi veşminte biseri-ceşti, însoţit fiind de ostenitori de laCentrul eparhial: Arhim. Dr. TeofanMada, vicar administrativ, Protos. dr.Iustin Popovici, consilier cultural, Pr.Mihai-Octavian Blaj, consilier eco-nomic, Pr. Gabriel Mariş, consilier

social şi Pr. Silviu Faur, secretar epar-hial. Noul  magazin de obiecte bise-riceşti este situat pe Strada IoanMeţianu, lângă Catedrala veche dinArad. Noul magazin, fiind situat înapropierea facultăţii de teologie şi aseminarului ortodox, va veni în spri-jinul elevilor şi studenţilor de teologiecu manual şi posibilitatea de a-şixerocopia cursurile sau alte acte nece-sare la preţ preferenţial. La slujba desfinţire, pe lângă cadrele didactice dela cele două instituţii amintite, au fostprezenţi şi angajaţi ai MagazinuluiDiecezana.În cuvântul rostit cu acest prilej,chiriarhul a arătat necesitatea extin-derii acestor magazine spre folosulduhovnicesc al credincioşilor, în maimulte locuri din oraş. Credincioşiidin Arad se pot bucura de acum înain-te de un nou magazin bisericesc,având garanţia că aceste obiecte suntalese cu mare grijă, sunt sfinţite şi înconformitate cu regulamentele Bise-ricii Ortodoxe Române. Desfacereaobiectelor de cult şi a cărţilor duhov-niceşti este bine să se facă de cătrebiserică, a mai spus chiriarhul. Nou-lui magazin i-a fost dat ca patron peSf. Sava Brancovici.

Spaţiul pentru acest magazin afost supus în acest an unor amplelucrări de modernizare, cu binecu-vântarea ÎPS Timotei şi cu ostenealapărintelui Mihai-Octavian Blaj, con-silier economic al Arhiepiscopiei Ara-dului
NOI PREOŢI ÎN PAROHIILE ARĂDENE

În luna Noiembrie, cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei, protopopiilocului, au instalat noi preoţi în paro-hiile Aparhiei arădene, după cumurmează:Preot Petre Ursulescu – ParohiaMicalaca Nouă – Pasaj, Protopopia-tul Arad.Preot Aurelian Popa – ParohiaMicalaca Veche II, ProtopopiatulArad.Preot Aurel Leonardo Doca –Parohia Pâncota, Protopopiatul Lipova.Preot Adorian-Lucian Trif – Paro-hia Galşa, Protopopiatul Lipova.Preot Florin Ardeuan – ParohiaChesinţ, Protopopiatul Lipova.Preot Ştefăniţă Muţ – ParohiaSeleuş, Protopopiatul Ineu.Preot Marian Oarcea – ParohiaAlmaş, Protopopiatul Sebiş.Preot Cristian Bacoş – ParohiaHălmagiu, Protopopiatul Sebiş.Protos. dr. Iustin PopoviciConsilier cultural
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Duminică, 2 noiembrie – Slujește şi predicăla Sfânta Liturghie la capela cu hramul ,,SfântulIerarh Iosif cel Nou de la Partoş” din ParohiaCartierul Verde. Chiriarhul a hirotonit în treap-ta diaconiei pe teologul Valentin Goronea. 
Marți, 4 noiembrie -  Slujeşte SfântaLiturghie la Parohia Arad-Centru. La momentulcuvenit, hirotoneşte în treapta preoţiei pe dia-conul Trif Fabius Iosif. Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Miercuri, 5 noiembrie- Slujeşte SfântaLiturghie la Parohia Arad-Centru. La momentulcuvenit, hirotoneşte în treapta preoţiei pe dia-conul Trip Constantin Răzvan. Chiriarhul însoţitde părintele arhim. Teofan Mada - vicar- admin-istrativ, protos. Iustin Popovici - consilier cultur-al şi preot Octavian Blaj - consilier economic, înprezenţa mai multor preoţi şi ostenitori de laCentrul eparhial, sfinţeşte magazinul,,Diecezana” din Arad, nou renovat. Chiriarhul afăcut o retrospectivă istorică, arătând în acelaşitimp necesitatea unui asemenea magazin. 
Joi, 6 noiembrie- Oficiază Sfânta Liturghiealături de un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinodcondus de  Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,Locţiitor de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitro-polit al Banatului, care au oficiat Slujba Parasta-sului la împlinirea a 40 de zile de la trecerea laDomnul, la Catedrala Mitropolitană din Tim-işoara pentru vrednicul ierarh al bănăţenilorPărintele Mitropolit Nicolae Corneanu.Îcepând cu orele 17 participă la lucrările șed-inței de lucru a Sinodului Mitropolitan alMitropoliei Banatului prezidată de  Preafericit-ul Părinte Patriarh Daniel.
Vineri, 7 noiembrie - Participă la reşedinţamitropolitană din Timişoara la şedinţa specială aSinodului Mitropolitan al Mitropoliei Banatuluide consultare a Adunării eparhiale extinse aArhiepiscopiei Timişoarei, prezidată de cătrePreafericitul Părinte Patriarh Daniel, Locţiitorde Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit alBanatului, în vederea desemnării candidaţiloreligibili pentru slujirea de Arhiepiscop al Tim-işoarei şi de Mitropolit al Banatului. Începând cuorele 17 participă la evenimentele organizate de

Episcopia Devei și Hunedoarei la Catedrala Epis-copală ,, Sf.Ier. Nicolae și Sf.Ap.Petru și Pavel”din Deva cu prilejul vizitei Preafericitului PărintePatriarh Daniel și aducerii raclei cu SfinteleMoaște ale Sfinților Martiri Brâncoveni.
Sâmbătă, 8 noiembrie – Participă și slujeștela târnosirea Bisericii cu hramul „Nașterea MaiciiDomnului și Sfinții Martiri Brâncoveni”din Devaalături de un sobor de Ierarhi ai Sfântului Sinodîn frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.Slujește la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Îndupă amiaza zilei participă la slujba de sfințire alCentrului socio-medical „Sf.Ier. Nectarie”urmată de sfințirea sediului administrativ eparhialal Episcopiei Devei și Hunedoarei. 
Duminică, 9 noiembrie - Slujeşte la SfântaLiturghie alături de un sobor de Ierarhi în Biseri-ca Ortodoxă Catedrala Episcopală ,,Sf.Ier. Nico-lae și Sf.Ap.Petru și Pavel” din Deva, cu partici-parea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Laceas de seară şi în prezenţa a numeroşi credincioşiîmbrăcaţi în costume populare, a oficialităţilormunicipale şi judeţene, Chiriarhul, alături de preo-ţii şi diaconul parohiei, a săvârşit slujba de sfinţi-re a clopotniţei bisericii cu hramul „NaştereaDomnului” din Arad, Micălaca Veche II.

Luni, 10 noiembrie - Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Marți, 11 noiembrie -Prezidarea PermanenţeiConsiliului Eparhial, rezolvarea problemelor curente.
Miercuri, 12 noiembrie - Slujirea Vecernieicu Litie la Catedrala Arhiepiscopală urmată deprocesiunea cu sfintele moaşte, purtate de sobo-rul slujitor, în jurul catedralei, după care sfintelemoaşte împreună cu icoana sfântului au fost aşe-zate în mijlocul catedralei spre a fi cinstite decătre credincioşii dornici de a primi ajutorulSfântului Ioan Gură de Aur şi rostirea cuvântu-lui de învăţătură.
Joi, 13 noiembrie - Slujirea Sfintei Liturghiila Catedrala Arhiepiscopală. În seara zilei deprăznuire, slujeşte la Acatistul Sfântului IoanGură de Aur.
Vineri, 14 noiembrie- Participă la mani-festările organizate de Universitatea ,,VasileGoldiş”- Aula „Ștefan Cicio Pop”, la cea de-a III-a ediție a Colocviului internațional „Europa: cen-tru și margine - cooperare culturală transfrontal-ieră. Rosteşte un cuvânt de mulţumire pentruinvitaţia la acest eveniment. 
Duminică, 16 noiembrie -  Slujeşte şi predicăla Sfânta Liturghie în Parohia ,,Sfântul Nicolae”,Arad-Faleza Sud. I-a binecuvîntat pe toți credin-cioșii prezenți la începutul Postului Crăciunului.
Luni, 17 noiembrie - Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Miercuri, 19 noiembrie - Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea prob-lemelor curente.
Joi, 20 noiembrie - Prezidarea PermanenţeiConsiliului Eparhial, rezolvarea problemelor curente.
Vineri, 21 noiembrie- Slujirea Sfintei Litur-ghii înconjurat de un ales sobor de ieromonahi,preoţi şi ierodiaconi la Biserica MănăstiriiHodoș-Bodrog care poartă  hramul prazniculuiIntrării Maicii Domnului în Biserică. La momen-tul cuvenit, rosteşte cuvîntul de învăţătură, sluj-ba a fost înfrumuseţată de hirotonia întru diacona teologului Sandu Vlad-Sergiu.
Duminică, 23 noiembrie – Slujește la slujbade târnosire a bisericii din parohia Geoagiu-Suseni, cu hramul ,,Bunavestire şi Sfânta

Cuvioasă Parascheva’’ Protopopiatul Orăştie,târnosită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu,Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealu-lui. A urmat Sfânta Liturghie. Credincioşii pre-zenţi putând să se închine la racla care adăpos-teşte capul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, adusăde Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepis-copul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.
Luni, 24 noiembrie - Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Miercuri, 26 noiembrie - Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial. Rezolvareaproblemelor curente.
Joi, 27 noiembrie - Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.
Vineri, 28 noiembrie- Chiriarhul însoţit deostenitori de la Centrul eparhial a sfinţit un noumagazin de cărţi, obiecte şi veşminte bisericeştiîn Arad, în cuvântul rostit cu acest prilej, Chiri-arhul a arătat necesitatea extinderii acestor mag-azine spre folosul duhovnicesc al credincioşilor,în mai multe locuri din oraş.Participă la invitația Şcolilor teologice arădene,Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii„Aurel Vlaicu” împreună cu Seminarul TeologicLiceal Ortodox din Arad la un moment festiv cuprilejul aniversării a cinci ani de la ridicarea în rangde Arhiepiscopie a Eparhiei Aradului și totodatăîmplinirea a trei decenii de slujire a Înalt-preasfinţitului dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, în scaunul vlădicesc din oraşul de pe Mureş.
Sâmbătă, 29 noiembrie- Slujeşte şi predică laSfinta Liturghie la Parohia Arad-Centru. Lamomentul cuvenit, hirotoneşte întru diacon peteologul Streulea Gabriel și în treapta preoției, pediaconul Sandu Vlad-Sergiu.
Duminică, 30 noiembrie- Slujirea SfinteiLiturghii la Catedrala Arhiepiscopală cu rostireaunui cuvânt de învățătură, la momentul cuvenit,slujba a fost înfrumuseţată de hirotonia întru dia-con a teologului  Buda Silviu Ionuț și în treaptapreoției a diaconului Streulea Gabriel.Săvîrşeşteslujba Vecerniei în Parohia Arad-Micalaca Nouăzona 300, cu prilejul hramului.Pr. Silviu-Nicolae Faur

Secretar eparhial
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Şcolile teologice arădene, Facul-tatea de Teologie Ortodoxă a Univer-sităţii „Aurel Vlaicu” împreună cuSeminarul Teologic Liceal Ortodoxdin Arad au organizat, vineri, 28noiembrie, un moment festiv cu prile-jul aniversării a cinci ani de la ridi-carea în rang de Arhiepiscopie aEparhiei Aradului, la care se adaugăîmplinirea a trei decenii de slujire aÎnaltpreasfinţitului dr. Timotei,Arhiepiscopul Aradului, în scaunulvlădicesc din oraşul de pe Mureş.Acest eveniment a debutat cuoficierea unui Te Deum de mulţumireîn capela facultăţii. Aici, părinteledecan, pr. prof. dr. Ioan Tulcan aamintit despre cele după evenimente,evidenţiind câteva dintre elementeleistorice valoroase care au stat la bazaridicării în rang a Eparhiei Aradului,amintind apoi şi de momentul plin demare emoţie, „pentru prilejul binecu-vântat de la Dumnezeu de a fi părtaşila aniversarea a trei decenii de slujirearhipăstorească a IPS Timotei. Esteun prilej binecuvântat de a încerca săsurprindem, fiecare dintre cei care s-aubucurat de purtarea de grijă a Înalt-preasfinţiei Sale, crâmpeie, aspecte şicoordonate ale acestei slujiri, cu scop-ul de a încerca să aducem un respec-

tuos omagiu părintelui nostruduhovnicesc, dar, totodată, de a învăţafiecare dintre păstoriţii săi, din lucrareaşi rugăciunea ierarhului nostru şi de amărturisi mereu ce înseamnă iubireafaţă de Biserică şi de a ne spori zelulpentru slujirea ei şi mărturisirea cred-inţei celei mântuitoare în faţa lumii”.După aceea, în prezenţa ierarhuluişi a Permanenţei ArhiepiscopieiAradului, a conducerii Universităţii„Aurel Vlaicu” din Arad, prin prof. dr.Lizica Mihuţ şi prof. dr. Ramona Lile,a părinţilor profesori de la facultate şiseminar, a studenţilor şi a elevilor, aulafacultăţii a găzduit un simpozion oma-gial intitulat „Slujire şi demnitate înArhiepiscopia Aradului”.În deschidere, prof. Lizica Mihuţ,preşedinta Consiliului academic, aevocat asistenţei momente importante,„ce au avut o rezonanţă aparte, atât înplan personal, cât şi instituţional, odatăcu venirea Înaltpreasfinţiei Sale ca ier-arh la Arad. Pentru tot efortul desusţinere a Facultăţii de Teologie, subdeviza împreună, vă mulţumim şi văurăm multă sănătate şi să ne dea BunulDumnezeu să ajungem şi la celelalteaniversări tot împreună”. La rândulsău, prof. Ramona Lile a felicitat fac-ultatea pentru organizarea acestui

moment festiv, asociindu-se urăriloradresate Înaltpreasfinţiei Sale.Pr. prof. Pompiliu Gavra, direc-torul Seminarului din Arad, a sublini-at în cuvântul său rolul foarte importantal părinţilor în devenirea unor person-alităţi, aşa cum s-a întâmplat şi în cazulucenicului Timotei, pomenit de Apos-tolul citit la slujbă. Aşadar, „mulţumimpărinţilor Înaltpreasfinţiei voastre şi vămulţumim şi dumneavoastră pentruiubirea cu care ne cuprindeţi şi nereuniţi ca într-o mare familie”.Pr. prof. Cristinel Ioja, preşedinteleSena tului, în alocuţiunea intitulată:„Cinstire arhiereului şi dascălului nos-tru”, a arătat că, “în linii generale, cei

30 de ani de arhipăstorire a Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei la Arads-au desfăşurat pe două coordonateesenţiale, strâns legate între ele: pe deo parte, arhiereul nostru s-a integratcu dăruire în tradiţia istorică locală aBisericii Ortodoxe din această partede ţară, păstrând cu sfinţenie tezaurulspiritual şi cultic al predecesorilor săi,iar pe de altă parte, a dus „o luptăsusţinută pentru afirmarea valorilorOrtodoxiei româneşti într-un context alschimbărilor multiple generate denoua reaşezare socială, culturală şiinstituţională a României post-decem-briste. Ca Episcop şi Arhiepiscop alAradului, Înaltpreasfinţia Sa şi-a

asumat mai multe direcţii ale misiuniişi pastoraţiei Bisericii noastre, final-izând în acest sens proiecte cu impactmajor în plan bisericesc şi cultural-teologic. Pentru toate acestea, Vămulţumim”.Arhim. conf. dr. Teofan Mada, vic-arul administrativ eparhial, a marcat, încuvinte pline de de emoţie, amintiridin tinereţea sa, când, ca pelerin laMănăstirea Hodoş-Bodrog, „am avutbucuria să particip şi să-l audliturghisind atât de frumos pe IPS Tim-otei. Tocmai de aceea, încă de atunci i-am purtat Înaltpreasfinţiei Sale o cin-stire deosebită, pentru eleganţa saliturgică, dar şi pentru erudiţia sa teo-logică. Vă mulţumesc acum pentrupărinteasca dragoste cu care m-aţiprimit şi mă înconjuraţi”.Acestor alocuţiuni le-a urmatsesiunea de prezentare a referatelorpregătite de părinţii profesori.La final, IPS Arhiepiscop Timoteia mulţumit pentru această emoţionan-tă manifestare, adăugând: „MulţumescBunului Dumnezeu că m-a învrednic-it să ajung această frumoasă aniver-sare, iar Arhiereul Hristos să nebinecuvânteze pe toţi cu sănătate şi cumulte bucurii”.Preot lect.dr. Filip Albu

Şcolile teologice arădene şi-au sărbătorit ierarhul 


