
În curgerea de două ori mile-nară a istoriei poporului român şi aBisericii noastre strămoşeşti, nume-roşi au fost sfinţii odrăsliţi dinpământul românesc şi din alte părţiale lumii, care au venit aici, au pre-dicat, au scris şi au fost martirizaţi.Dintre aceştia din urmă face parteşi Sfântul Ierarh Martir Antim Ivi-reanul (c. 1650–1716). Pentru tot cea înfăptuit ca tipograf, dascăl, predi-cator, sculptor şi miniaturist, AntimIvireanul, cel mai învăţat şi maitalentat mitropolit care a stat vreo-dată pe scaunul Mitropoliei ŢăriiRomâneşti, este astăzi cinstit ca sfântde întreaga suflare românească. Sfântul Antim s-a născut în Ivi-ria – numele clasic al Georgiei sauGruziei – pe la anul 1650, dinpărinţii Ioan şi Maria, primind labotez numele de Andrei. Dupăinformaţiile florentinului AntonMaria del Chiaro, încă din tinereţea căzut rob la turci, care l-au dus laIstanbul (Constantinopol). Aici atrăit mai mult timp, învăţând grea-ca veche şi nouă, turca şi araba. Afost răscumpărat se pare de Patriar-hia din Ierusalim în vremea cândaceasta îşi avea sediul la Constan-tinopol şi avea nevoie de un ominstruit ca să traducă din georgiană.În timpul şederii sale la Constanti-

nopol, a reuşit să impresioneze înscurt timp pe cei din jurul său cutalentul deosebit pe care îl avea decaligraf, sculptor, desenator şilucrător în broderie. I. Activitatea SfântuluiAntim Ivireanul în Țara Roma-nească- Lucrarea tipograficăAflând de el şi de calităţile lui,evlaviosul domn Constantin Brân-coveanu, la recomandarea patriar-hului Dositei al Ierusalimului(1641-1707), l-a adus în ŢaraRomânească, se pare în 1688 şi1690. Venit la noi, a învăţat repedeslavona şi „limba dulce româneas-că”, căreia avea să-i dea prin Dida-hiile sale, „mlădiere, putere şilirism”. A deprins acum meşteşu-gul tiparului de la fostul episcopde Huşi, Mitrofan, cel care condu-cea tipografia domnească dinBucureşti. Tot acum s-a şi călugă-rit, primind numele de Antim.După alegerea episcopuluiMitrofan în scaunul vlădicesc dela Buzău, la 10 iunie 1691, iero-monahul Antim a trecut la condu-cerea tipografiei. În octombrie1691, el a tipărit prima sa carte, îngreceşte, Învăţăturile lui Vasile IMacedoneanul către fiul său Leon,în care se semnează simplu „Antimieromonahul”. După cum se iscă-

leşte, înţelegem că el s-a călugărit,cu numele de Antim, îndată ce avenit în Ţara Românească.La tipografia domnească dinBucureşti, ieromonahul Antim alucrat până în anul 1694, tipărindalte trei cărţi, Slujba Sfintei Paras-chiva şi a Sfântului Grigorie Deca-politul, un Evangheliar greco-român şi o Psaltire românească, cuversuri scrise de el în cinstea dom-nitorului Constantin Brâncoveanu,semn că el învăţase bine limba noiisale patrii.În anul 1694, Antim s-a mutatla mănăstirea Snagov, unde a înte-

meiat o nouă tipografie, cu posibi-lităţi de imprimare în mai multelimbi, şi unde, la scurtă vreme, aajuns stareţ. La Snagov a stat pânăîn anul 1701, tipărind 15 cărţi, din-tre care cinci în româneşte. Acum atipărit şi un Liturghier greco-arab(1701), prima carte ortodoxă cucaractere arabe, pentru trebuinţelecredincioşilor ortodocşi din înde-părtata Patriarhie a Antiohiei Siriei.La Snagov ieromonahul Antim adeprins cu meşteşugul tiparului pemai mulţi din ucenicii săi, întreaceştia remarcându-se Mihail Şte-fan (Iştvanovici), cel care va tipări

la Alba Iulia, în 1699, un Chiria-codromion (o prelucrare a Caza-niei lui Varlaam din 1643) şi oBucoavnă. Mai apoi, prin 1708,acesta fiind trimis în Georgia, ţaranatală a lui Antim, el va pune baze-le  unei tipografii cu caractere geor-giene la Tiflis (Tbilisi).În anul 1701, Antim s-a întors laBucureşti, unde şi-a reluat activitateatipografică, fără însă a renunţa la stă-reţia Snagovului. Activitatea neîn-treruptă la tipografia Mitropoliei,până în anul 1705, reprezintă„perioada unei rodnice activităţitipografice şi artistice, este perioadaîn care pregătirea sa culturală şi teo-logică s-a dezvoltat uluitor, esteperioada în care a căpătat încredereadeplină a domnului, a curţii şi a tutu-ror învăţaţilor, greci mai ales, trăitoriîn preajma lui Constantin Brânco-veanu”. În acest timp, Antim a reu-şit să imprime un număr de 15 cărţi,între care menţionăm: Noul Testa-ment (prima ediţie, în româneşte, aacestei cărţi în Ţara Românească),un Ceaslov slavo-român, ambeletipărite în 1703, precum şi un Cea-slov greco-arab, în 1702, tot pentrucredincioşii din Patriarhia Antiohiei.Pr. Silviu-Raul PeleParohia  CruceniContinuare în pagina 3
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Sfântul Antim Ivireanul, artist tipograf și editor prodigios, caligraf, gravor și miniaturist de excepţie

Educaţia tinerilor între învăţătura creştină şi valorileclasice, în concepţia Sfântului Vasile cel Mare٭
Abstract: Procesul educaţieieste foarte important în creşterea şiformarea noii generaţii. Astfel, demodul în care ne ocupăm de educa-rea tinerilor noştri, mai ales de selec-tarea şi dirijarea lecturilor acestora,depinde creionarea caracterelor carese vor maturiza sau deforma odatăcu trecerea vremii. În acest sens,Sfântul Vasile cel Mare dezbate, încadrul unei scrisori adresată nepoţi-lor săi aflaţi într-o serioasă dilemă decercetare, necesitatea însuşirilortemeinice de cunoştinţe literare dinantichitatea păgână, în paralel cuexperierea vieţii duhovniceşti şiaprofundarea învăţăturii creştine.Cuvinte cheie: educaţie, prin-cipii creştine, valori clasice, anti-chitate, tineriÎmprumutat din limba france-ză (éducation), care, la rândul ei, l-a moştenit din latină (educatio, -

onis însemna creştere, educaţie,
cultivare), cuvântul educaţie a pri-mit multe sensuri, care peste vea-curi s-au concretizat în diferitedefiniţii, unele axate pe scopul, iaraltele pe natura procesului educa-tiv, pe conţinutul, laturile sau func-

ţiile sale. În general, se poateaccepta definiţia educaţiei caansamblu de măsuri aplicate tinereigeneraţii pentru formarea şi dez-voltarea însuşirilor intelectuale,morale sau fizice1.Cuvântul cheie care stă la bazaoricărei culturi, fie ea păgână saucreştină, este, aşadar, educaţia. Ea

furnizează parametrii în care se for-mează, se evidenţiază, se dezvoltăşi chiar ajunge la maturitate osocietate astfel instruită. În cele ceurmează, voi face câteva refeririatât cu privire la mediul elenistic încare, ceea ce numim astăzi o socie-tate umană civilizată, a reuşit să seevidenţieze de-a lungul timpului

prin faptul firesc şi totodată spec-taculos al educării, cât şi la şi lamodul în care primii creştini, aflaţila interferenţa dintre cele două sis-teme – cel greco-roman şi cel creş-tin – , s-au raportat la această con-junctură. Istoria educaţiei antice greceşticunoaşte de la început lenta trecere

de la o cultură războinică, militară,la una civilă, ce are loc aproape petoată durata secolului V î. Hr.2,secol în care pedagogia atenianăîşi va contura un cu totul alt drumdecât cea spartană. Deşi lentă,această trecere va însemna undemers fundamental şi ireversibilpentru istoria viitoare a umanită-ţii. Astfel, idealul educaţiei atenie-ne, reprezentată prin clasa de vârfa societăţii, aristocraţia, este unuletic, exprimat clar şi concis prinexpresia καλοκα̉γαθία care se tra-duce prin faptul de a fi om frumos
şi bun. Această expresie a rezultatdin compunerea a două cuvinte:καλός, frumuseţe  fizică, şiαγαθός, aspect moral, bunătate.Acest sistem educaţional îşi atingematuritatea sub amprenta persona-lităţii lui Platon, care a organizat, asistematizat şi a redefinit concep-tele moştenite de la înaintaşi. Preot Florin ParascaInspector pentru Catehezăparohială – Arhiepiscopia Alba IulieiContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Apariţia creştinismului, însă, aînsemnat pentru cultura clasică omare provocare, aceasta constândîn felul în care cele două sisteme devalori, cele două sisteme de edu-caţie aşadar, vor reuşi sau nu săsupravieţuiască unul altuia. Şi creş-tinismul, ca şi cultura elenistică,pretindea că rezolvă în manierăproprie problema omului şi a mis-terului vieţii acestuia, fapt eviden-ţiat prin noua perspectivă adusă decătre Hristos (Mt 22, 35-40).În latura opusă, fiecare şcoalăpretindea că deţine pe cont propriusecretul Scopului suprem al ferici-rii(τέλος), fapt nu mai puţin ade-vărat în sfera culturii oratorice,unde cultul Muzelor devenise pen-tru literaţi echivalentul formal alunei veritabile religii3. Apărut în Palestina elenistică,creştinismul s-a dezvoltat şi s-aindividualizat în sânul civilizaţieigreco-romane de la care a împru-mutat alfabetul grecesc, cu ajutorulcăruia şi-a fixat în scris ideologia,ca pe urmă să preia şi să încreşti-neze termeni specifici filosofieiantice. El propune o nouă concep-ţie care reglementează raportul din-tre om şi Dumnezeu şi totodatăimpune un ideal de cultură, adică omodalitate de organizare a vieţiipământeşti, oferită, concomitent,şi de valorile clasice. Iar nu în ulti-mul rând, creştinismul acceptă înmod tacit umanismul elenistic ceimpune omul ca valoare necondi-ţionată, anterioară oricărei semni-ficaţii4, ceea ce se explică în ter-meni creştini prin ideea că pentrua fi creştin, mai întâi trebuie să fiiom, să-ţi însuşeşti o educaţie res-ponsabilă care să-ţi permită săîndeplineşti un act de credinţă şiun act moral.Dar printre creştini nu au întâr-ziat să apară voci care să impunăinterzicerea oricărei legături întrecele două sisteme. Amintim aici peTertulian, pe Fericitul Augustin,care vede în cultura clasică un rivalal revelaţiei creştine, şi, de aseme-nea, precizările conţinute în Didas-
caliile Apostolice, ce doresc a con-trabalansa culturii profane valorilemorale, literare şi istorice ale Sfin-tei Scripturi.Însă, contrar acestor avertis-mente venite cu bune intenţii dinpartea unora dintre teologii Biseri-cii, nu putem să nu constatăm
osmoza culturală ce a avut loc
între cele două sisteme5. Este, dealtfel, foarte bine dovedit, atât isto-ric, cât şi etnografic, faptul că învă-ţătura creştină cere un minimumde civilizaţie. Iar dacă educaţia cla-sică oferă un sistem performant deconstituire a unui tip uman optim,de ce creştinismul să încerce aforma el însuşi un alt sistem edu-caţional?Omul astfel şlefuit este pregătitpentru întâlnirea cu Harul divin.Totul ţine doar de opţiunea acestu-ia, de liberul său arbitru. În acestsens, marele istoric Henri IrénnéeMarrou spune următoarele: Omul
cultivat după norma clasică putea
deveni, după plac, orator sau filo-
sof, putea opta pentru acţiune sau
contemplare; o opţiune suplimen-

tară fiindu-i oferită acum de sem-
nul Bunei Vestiri: el se poate des-
chide graţiei şi credinţei, poate
primi botezul şi poate deveni creş-
tin6.Aşa s-a întâmplat în cazul mul-tor Sfinţi Părinţi, precum SfântulJustin Martirul şi Filosoful, SfântulAtanasie cel Mare, Sfinţii TreiIerarhi: Vasile cel Mare, GrigorieTeologul şi Ioan Gură de Aur7,care, după ce şi-au însuşit cunoş-tinţele temeinice ale culturii antice,au hotărât să devină membri ai Tru-pului mistic al lui Hristos, ajun-gând chiar puncte de referinţă înteologia creştină, învăţătura lortransformându-se în doctrina ofi-cială a Bisericii.În cele ce urmează voi expuneconcepţia despre educaţie şi des-pre întrebuinţarea cu folos a litera-turii scriitorilor antici aparţinândSfântului Vasile cel Mare, în Omi-lia sa cu numărul XXII, intitulată
Către tineri.Născut în anul 330 al erei noas-tre într-o familie creştină de sor-ginte nobilă, Vasile primeşte maiîntâi educaţia elementară în fami-lie, avându-i ca mentori pe bunicaMacrina şi pe părintele său, avoca-tul Vasile.Îşi continuă apoi studiile laNeocezareea, Cezareea, Constan-tinopol şi Atena, unde îşi câştigă ograndioasă reputaţie atât printrecolegii săi, cât şi printre profesoriiale căror cursuri le audia. Preocu-pat de aflarea adevărului,călătoreş-te în Siria şi Egipt, pentru a învăţade la marii anahoreţi, asceza. Deaici se întoarce în patria natală, sebotează creştin, iar la scurt timp vaintra în monahism, ajungând trep-tat în vârful ierarhiei bisericeşti,fiind ales Arhiepiscop al cetăţiiCezareea din Capadocia.Prin întreaga sa activitate: căr-turărească, pastorală şi filantropică,a fost confirmat de către Hristos şia rămas în conştiinţa vie a Ortodo-xiei ca unul dintre Marii Dascăli şiIerarhi ai Creştinătăţii8. Prin eru-diţia exemplară şi prin subtilitateaspiritului său de observaţie, el iaact faţă de blamarea înţelepciuniiantice de către creştinii zeloşi şi-ioferă acesteia o interpretare rele-vantă, deoarece îi descoperă pro-funzimea, îi simte frumuseţea şiputerea.În acest sens le trimite nepoţilorsăi o scrisoare în care, printr-oserioasă argumentare şi o subtilăcomparare a celor două sisteme de

valori, le prezintă acestora motiveforte de a-şi însuşi cultura elenis-tică – în anumite segmente aleacesteia –, serioase criterii deselecţie, cât şi temeinice învăţăturicreştine. În discursul său, SfântulVasile pleacă de la necesitatea for-mării şi însuşirii de către fiecarepersoană a propriului simţ critic,potrivit căruia se pot distinge înviaţă lucrurile folositoare, de celevătămătoare.Ca un prim exerciţiu, propune oparalelă între două concepţii asupravieţii pământeşti, venite, una dinpartea sistemului antic, iar cealaltă,din partea doctrinei creştine. Astfel,viaţa pământească este privită decătre înţelepţii antichităţii păgâneca perimetru de exercitare a virtu-ţilor, dar şi a plăcerilor pentrudobândirea fericirii terestre, pecând în concepţia creştină, viaţapământească este văzută doar catemei al dobândirii fericirii veşnice,a vieţii în Hristos, desigur, îndum-nezeirea omului fiind privită carezultat al practicării principiilorevanghelice şi al pătrunderii sen-surilor profunde ale Revelaţieicuprinse între Pentateuhul luiMoise şi Apocalipsa lui Ioan.Dar cum experienţa duhovni-cească necesară unor asemeneaînţelesuri lipseşte la vârsta tinereţii,Marele Ierarh le propune nepoţilorsăi să vină în contact mai întâi cu
alte învăţături, care nu se deose-
besc cu totul de ale noastre,
imitând pe soldaţii care fac exerci-
ţii de luptă pe câmpul de instruc-
ţie…aşa încât, datorită instrucţiei
sunt victorioşi în lupte9.Astfel, în această iniţiere văzu-tă ca exerciţiu premergător studiu-lui Sfintei Scripturi, Sfântul Vasileaduce ca exemple mari figuri bibli-ce care, la rândul lor, au străbătutaceastă cale premergătoare Reve-laţiei: aminteşte, în primul rând, peMoise, care, înainte de a-L con-templa pe Cel ce este şi-a exercitatşi subţiat spiritul în învăţăturileegiptenilor (FA 7, 22), apoi aducepe Daniel, care, înainte de a seapropia de învăţătura dumnezeias-că, şi-a însuşit înţelepciunea babi-loniană (Dn 1, 4).Dar ce trebuie reţinut şi urmatîn operele anticilor? Oare toateînvăţăturile lor sunt bune şi demnede urmat? Sfântul Vasile ne aratădesluşit, în acest sens, la ce anumetrebuie să fim atenţi. Astfel, elspune: Când [poeţii] vorbesc des-
pre faptele bărbaţilor buni, să-i

iubiţi şi să-i imitaţi şi mai ales să
încercaţi să fiţi ca nişte oameni ca
aceia; dar când vorbesc de oameni
răi, trebuie să evitaţi imitarea lor,
astupându-vă urechile, tot atât de
bine ca şi Ulise în faţa cântecelor
sirenelor10.Prin urmare, îndemnurile sprevirtute şi fapte bune trebuie selec-tate din aceste opere, aşa cum albi-nele, tot după spusele ierarhuluicapadocian, deşi zboară pe la maimulte flori, nu din toate îşi alegnectarul, ci doar din acelea care aumiros mai parfumat. Ca argumen-te concrete, ne sunt aduse citate dinHesiod, din Solon, din Teognis, dinProdicos, originar din Chios, şi dinHomer, despre a cărui întreagăoperă Libaniu, unul dintre dascăliilui Vasile, a spus că este o laudă avirtuţii. Şi mai mult susţine ideea imită-rii învăţăturilor date de către auto-rii clasici atunci când opera aces-tora este completată şi susţinută deînsuşi exemplul vieţii lor, propu-nând astfel ca aspru criteriu deselecţie întrepătrunderea celor douăelemente: îndemnul la virtute şifaptele bune. Sfântul Vasile chiaradaugă: acela-i înţelept la care înţe-
lepciunea este întărită de fapte şi
care nu se mărgineşte la cuvinte11.În acest sens vorbeşte despre blân-deţea lui Pericle, despre înţelepciu-nea lui Euclide din Megara, desprerăbdarea lui Socrate, despre pru-denţa lui Alexandru cel Mare şidespre isteţimea lui Clinias, unuldintre ucenicii lui Pitagora. Astfel, înainte de a începemarea confruntare cu adevărurilerevelate, să ne fortificăm desăvâr-şit în învăţăturile marilor înţelepţiai antichităţii, pentru a ne asemănalui Milon, Marsias, Olimp sauTimotei, care încă înaintea marilorcompetiţii, excelau prin pregătireadesăvârşită. Sfântul Vasile afir-mând în continuare că trebuie să
slujim trupului în cele necesare,
iar sufletului să-i dăm ce-i mai
bun, spre a-l slobozi, cu ajutorul
filosofiei, ca dintr-o închisoare, de
legătura cu patimile trupului, ca
să facem în acelaşi timp şi trupul
stăpân peste patimi12.Acesta este, în concepţia Sfân-tului Ierarh, câştigul pe care trebu-ie să-l dobândim în urma exercită-rii virtuţilor preluate din experienţaanticilor, ca odată stăpâni pestepofte, să ne putem dedica întrutotul meditării Logosului Întrupat.În acest sens, face o subtilă com-

paraţie între Platon şi Sfântul Apos-tol Pavel, din învăţăturile cărorareiese clar ignorarea trupului înschimbul dobândirii înţelepciunii13.Concluzii.Dascălul Bisericii îşi propuneprin concepţia sa asupra valorilorclasice exprimate în această scri-soare, să-i reabiliteze oarecum pemarii vizionari ai antichităţii în faţaextremismului creştin, ca unul cares-a format şi şi-a însuşit temeinicînvăţătura lor, pe care n-a lepădat-o, ci a transfigurat-o, i-a dat un nousens, luminat fiind de către DuhulSfânt.El nu-şi propune a arăta nece-sitatea studiului clasicilor păgânipentru înţelegerea dogmei creşti-ne, ci doreşte să transmită ideeapotrivit căreia, prin studierea înparalel a celor două culturi, se for-mează o conştiinţă religioasă lumi-nată şi edificată, secondată de unspirit critic capabil să realizezeselecţiile necesare. Iar, spre a ne atrage atenţia asu-pra fructificării prezentului, în sen-sul eminamente creştin al cuvântu-lui prezent Sfântul Vasile cel Marene avertizează: E ruşinos să pier-
dem prezentul, iar mai târziu să
rechemăm trecutul, când regretul
nu ne mai foloseşte14.
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Urmare din pagina 1Munca rodnică şi neobosită pecare Antim Ivireanul a desfăşurat-o la tipografiile din Bucureşti şiSnagov, dar şi calităţile sale deose-bite de teolog învăţat şi artist, l-aufăcut vrednic să fie ales episcop alRâmnicului, la 16 martie 1705.„Egumenul chir Antim de la Sna-gov” a fost hirotonit episcop alRâmnicului, în Bucureşti, de cătremitropolitul Teodosie şi de alţiierarhi aflaţi atunci în capitala ţării.II. Lucrarea cărturărească de laRâmnicAjuns la Râmnic, noul ierarh şi-a adus aici şi tiparniţa de la Snagov,„rodul muncii sale”, întemeind astfelprima tipografie în reşedinţa episco-pală de la Râmnic. În scurtul timp câta păstorit în Oltenia (16 martie 1705– 28 ianuarie 1708), Sfântul Ierarh areuşit să desfăşoare o activitate admi-nistrativă, pastorală şi culturalăexcepţională. A întărit disciplina înrândul clerului şi în mănăstiri, iar cubinecuvântarea sa s-au zidit bisericinoi, iar altele s-au restaurat. Pe întregcuprinsul eparhiei sale va fi trebuit săfie „ostenitoriu chir Anthim, episco-pulŭ de Râmnic”, aşa cum o aratăpisania din pridvorul mănăstiriiCozia, ctitoria lui Mircea cel Bătrân,

care a fost din nou pictată şi i s-aadăugat pridvorul în 1706-1707.  În anul 1705, episcopul AntimIvireanul a deschis la Râmnic o„şcoală de pomană”, adică gratuită,pentru copii, pentru care a adus cadascăl pe Ivan Făgărăşanul, de laşcoala din Câmpulung, punând ast-fel începutul învăţământului şcolargratuit în Ţara Românească.În cei „trei ani fără două luni”cât a fost episcop al Râmnicului,Antim Ivireanul a desfăşurat obogată activitate ca editor şi tipo-graf. Cunoscând nevoile păstoriţi-lor săi, care îşi doreau cărţi de sluj-bă în româneşte, Sfântul Ierarh aînceput tipărirea cărţilor capitalede slujbă bisericească în limbapoporului. De pildă, în anul 1706 atipărit o carte intitulată Evholo-ghion sau Molitvelnic, având douăvolume distincte: volumul întâieste un Liturghier, iar al doileavolum este un Molitvelnic. Faptimportant, Liturghierul şi Molitve-nicul tipărite de Antim Ivireanulsunt primele ediţii în limba românăale acestor cărţi de cult în ŢaraRomânească.Prin cărţile româneşti tipărite laRâmnic, Antim Ivireanul a pus„temelia vechii noastre limbi bise-

riceşti”, iar reşedinţa scaunului epis-copal a devenit „un focar de luminăşi un centru de cultură religioasă şinaţională”. 

III. Antim -Mitropolit alUngrovlahieDupă o păstorire de aproape treiani la Râmnic, Sfântul Ierarh a fost

pus în situaţia de a părăsi scaunulepiscopal, el fiind ales mitropolit alUngrovlahiei. Bătrânul mitropolitTeodosie, care a murit la 27 ianuarie1708, îşi exprimase dorinţa înainte dea muri, printr-o „diiată”, ca urmaşulsău în scaunul mitropolitan să fieepiscopul Râmnicului, Antim Ivi-reanul, socotind el că este cel maivrednic dintre ierarhi să ocupe aceas-tă înaltă treaptă arhierească. Într-ade-văr, soborul ierarhilor, egumenilor şial boierilor chemaţi să aleagă pe noulmitropolit a ţinut seama de dorinţavrednicului mitropolit Teodosie şi l-a ales, la 28 ianuarie 1708, pe epis-copul Antim Ivireanul ca mitropolital Ţării Româneşti (pe „acel pomenitepiscop râmnicean, el să fie arhiereuşi vlădică, iar nu altul”).Înscăunarea noului mitropolit aavut loc în ziua de 22 februarie1708, în Duminica Ortodoxiei, fiindde faţă şi patriarhii Alexandriei şiIerusalimului. Cu acest prilej, noulmitropolit a rostit o frumoasăcuvântare în limba română, păstra-tă în fruntea Didahiilor, „plină depoezie şi de patos, izvorâtă din căl-dura elocinţei sale, înălţătoare şielocventă, cum niciun mitropolit numai rostise alta în româneşte pânăatunci”.

Dificultățile procesului edu-cațional din zilele noastre suntatribuite în general fie profesorilor,fie elevilor. Niciodată generația actu-ală de copii nu se ridică la nivelulcelei de dinaintea ei, niciodată pro-fesorii de astăzi nu au priceperea„dascălilor” copilăriei noastre. Însătoate aceste argumente, care au labază și unele realități, dar și multăpatimă și spirit critic adesea exacer-bat, nu ne conduc de fapt preadeparte în soluționarea problemei.Poate pentru că, așa cum ne spunePărintele Porfirie Kavsokalivitul,orice acțiune bună trebuie să înceapăde la o rugăciune sinceră adresatăDomnului, nu de la priceperea șicompetențele noastre.Limbi străine. Programe pecomputer. Jocuri care necesităatenție și putere de concentrare.Dietă specială. Sporturi pentru dez-voltare. Este clar că fiecare părintedin zilele noastre are o listă carecuprinde o parte dintre acestedeziderate pe care copilul trebuie săle împlinească. Nu este nimic rău îna face o parte din aceste lucruri dacăse ține cont de capacitatea și disponi-bilitatea copilului în a le îndeplini.Însă, adesea, cu toate că ne agresămefectiv copiii cu o serie de activitățiși lecții suplimentare de care ar puteasă aibă nevoie sau nu, facem întot-deauna aceeași greșeală: nu nerugăm înainte de a porni la drum cunoua activitate. De aici se nasc con-flictele în familie între părinți șicopii, presiunea adesea inutilă pusăpe aceștia din urmă și, în cele dinurmă, eșecul la școală, care esteprivit mereu drept o tragedie și oresponsabilitate pe care doar copilultrebuie să și-o asume. „Să te rogi și,când este nevoie, să le vorbești copi-ilor cu iubire. Mai multă rugăciune

și mai puține cuvinte. Multă rugăci-une și puține cuvinte față de toți. Sănu devenim sâcâitori, ci să ne rugămîn taină și abia apoi să vorbim, iarDumnezeu ne va adeveri lăuntricdacă ceilalți sunt de acord cu ceea cespunem. Dacă nu sunt de acord, nuvom insista să ne spunem părerea.Ci doar ne vom ruga în taină. Căci șisimplul fapt de a vorbi poate supăra,făcându-i uneori pe ceilalți să seîmpotrivească și să-și arateindignarea. De aceea este mai binesă ne adresăm tainic inimii celor-lalți, și nu urechilor lor, cu ajutorulrugăciunii. […] Acesta este lucruldesăvârșit: mama să-I vorbească luiDumnezeu, și Dumnezeu să-i vor-bească copilului” (Sf. Porfirie Kav-sokalivitul, „Sfaturi despre creștereași educarea copiilor”, București, Ed.Sophia / Metafraze, 2016, pp. 42-43). Tot aici se înscrie și mentali-tatea greu de înțeles a părinților careau evla vie la cele sfinte, dar care îșiconstrâng copiii să se roage maimult decât pot răbda aceștia, să secomporte într-un mod foarte rigid laslujbe, să țină post atunci când încănu o pot face sau să se spovedească

forțat atunci când au mai crescut. Înviața duhovnicească, nimic nu estemai dăunător decât constrângerea.De aceea, părintele Porfirie ne aver-tizează și asupra acestui pericol:„Evlavia părinților nu ajunge. Tre-buie să nu-și silească copiii spre a-iface buni cu forța. Există primejdiaca atunci când ne stăpânește egois-mul în viața noastră bisericească săne îndepărtăm copiii de Hristos.Copiii nu au nevoie de constrângeri.Nu-i obligați să vă urmeze la bise -rică. Puteți spune: «Cine vrea poateveni acum cu mine, sau mai târziu».Lăsați să vorbească în sufletele lorDumnezeu. Motivul pentru care uniicopii din părinți evlavioși, după cecresc, ajung să se răzvrătească,părăsind și Biserica și totul, ducându-se altundeva ca să-și găseascăîmplinirea, este această constrângereexercitată asupra lor de părinții «buni».Părinții așa-ziși «evlavioși», care auavut grijă să facă din copii niște «bunicreștini», prin intermediul iubirii loromenești, i-au constrâns, și s-a întâm-plat pe dos” (Sf. Porfirie Kavsokaliv-itul, „Sfaturi despre creșterea și edu-carea copiilor”, p. 46).

Rolul smerit al profesorilor
Alături de părinții lipsiți dedreaptă socoteală regăsim uneori șiprofesori cuprinși de un zel nelalocullui. Temele se îndesesc, pretențiilefață de copii cresc, chiar dacă mate-ria în cauză nu are un loc prea răsăritîn programa școlară, și copiii se simtagasați, ajungând să urască din totsufletul lor această presiune inutilă.De fapt, ceea ce educatorii lor trans-mit este duhul neliniștii, al tulburării.Fie în sufletul profesorului se stre-coară angoasa de a face totul cât mairepede și numai cu cei mai buni dinclasă, fie apare întristarea și acestadevine delăsător, lăsându-i pe eleviisăi cu totul de izbeliște. Însă multprea rar găsești un profesor capabilsă-i iubească în mod sincer pe copiiși să nu facă diferențieri între ei.„Voi, educatorii, fără să vă dațiseama, transmiteți copiilor nelin-iștea, influențându-i în felul acesta.Prin credință dispare neliniștea. […]Să răspundeți iubirii copiilor cu dis-cernământ. Astfel, dacă vor ajungesă vă iubească, îi veți putea aduce laHristos. Voi veți fi mijlocul. Iubireavoastră să fie adevărată. Să nu-iiubiți omenește, precum fac, de obi-cei, părinții, așa nu-i ajutați. Iubireîntru rugăciune, iubire în Hristos –aceasta aduce folos cu adevărat.Pentru fiecare copil pe care îl vedețisă vă rugați, iar Dumnezeu Își vatrimite harul și-l va uni cu Sine.Înainte de a intra în clasă, mai alesîn clasele cele mai dificile, săspuneți rugăciunea «Doamne, Iis-use Hristoase...». Intrând, să-iîmbrățișați cu privirea pe toți copi-ii, să vă rugați și abia apoi să le vor-biți, dăruindu-vă lor cu întreagaființă. Făcând această jertfă în Hris-

tos, veți afla bucurie. Așa vă vețisfinți și voi, și copiii. Veți trăi întruiubirea lui Hristos și în Biserică,fiindcă veți ajunge buni în lucrareavoastră” (Sf. Porfirie Kavsokalivitul,„Sfaturi despre creșterea și educareacopiilor”, pp. 50-51).
Laudele la adresa copilului

Mândria și orgoliul parental setransmit foarte ușor copiilor, maiales atunci când aceștia învață bineși obțin rezultate importante. Însă,atunci când școala se încheie șiîncepe drumul smerit al muncii,tânărul nu știe cum să reacționezeși, adesea, suferă enorm de mult dincauza mândriei pentru că se consid-eră foarte bun și priceput la toatefără să fie astfel. Abia atunci începesă se smerească și să vadă că toatecele bune din viață vin numai dinmâna Domnului. De aceea, părin-tele Porfirie îi îndemna pe părinți săîi învețe pe copiii lor smerenia:„Dumnezeu vrea să-i îndrumăm pecopii spre smerenie. Fără smerenienici noi, nici copiii nu vom facenimic. Este nevoie de prudență cândîncurajați copiii. Copilului nu tre-buie să-i zici: «O să reușești, eștiimportant, ești tânăr, ești curajos, eștiperfect!» În felul acesta nu-ți ajuțicopilul. Îi puteți spune să se roage.Să-i spuneți: «Copilul meu, darurilepe care le ai, Dumnezeu ți le-a dat.Roagă-te să-ți dea Dumnezeu putereca să le cultivi și să izbândești. Să-țidea Dumnezeu harul Său!» Aceasta-i desăvâr și rea: să învețe copiii săceară ajutorul lui Dumnezeu în oriceprivință” (Sf. Porfirie Kavsokalivitul,„Sfaturi despre creșterea și educareacopiilor”, pp. 55-56).(sursa: ziarullumina.ro)Pr. Adrian Agachi

Rugăciunea profesorilor, baza educației copilului

Sfântul Antim Ivireanul, artist tipograf și editor prodigios, caligraf, gravor și miniaturist de excepţie



Octombrie 2016 Pagina 4

SLUJIRI CHIRIARHALE
Acoperământul MaiciiDomnului sărbătorit laMănăstirea Arad-Gai

Mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpni-cul,Arad-Gai ri, hram închinat Acoper-ământului Maicii Domnului. Foarte mulțicredincioşi au participat la Sfânta şi Dum-nezeiasca Liturghie care a fost oficiată deun sobor de preoţi, condus de Înalt-preacuviosul Părinte Arhim. IlarionTăucean, stareţul Sfintei Mănăstiri Fere-deu, în prezenţa Înaltpreasfințitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului. Răspun-surile liturgice au fost date de obştea mon-ahală de maici.Cu această ocazie, Chiriarhul Eparhieia vorbit credincioșilor despre importanțaacestei sărbători închinată Maicii Dom-nului, sub titlul ,,Gânduri de hram”, datfiind faptul că din şirul sărbătorilor închi-nate Maicii Domnului, în afara celor mari,ca o corespondenţă la acestea trei cinstiteaparte – Brâul, Acoperământul şi Veşmân-tul – reprezintă şi hramul noii bisericimănăstireşti de la Arad-Gai, dintre ele pre-dominantă fiind cea de astăzi; fiecare însăpurtând cugetul şi spre câte una dintre tre-buinţele vieţii omeneşti, în ordineaamintită – hrana, îmbrăcămintea şi adă-postul – înţelegând atât în sens material câtşi spiritual pentru ceea ce înseamnăcumpătare şi dreaptă socoteală, bună rân-duială în trăirea creştină şi ţinuta adevăratăîn toate, pentru toate îngrijindu-se MaicaDomnului ca una ce este grabnic ajută-toare a celor ce îi înalţă rugăciuni. Istoriasărbătorii încredinţează mai mult despreaceea că sub acoperământul Ei credin-cioşii se bucură de ocrotirea din parteaUneia ce mijloceşte pururea ajutorulceresc. Ocrotitoare a Bisericii şi a ţării, curugăciunile ei s-au format şiruri de sfinţi,dintre care în aceste zile a fost pomenit maiales Mitropolitul Antim Ivireanul, la 300de ani de la mucenicie. Odată cu începutulanului şcolar ca şi a celui universitar, secuvine a cere ocrotirea Maicii Domnuluicu întâietate pentru copii şi tineret, a maiadăugat Înaltpreasfinţia Sa.La final, maica stareţă stavroforaMagdalena Borteş a mulţumit Chiriarhu-lui pentru deosebita purtare de grijă pecare o arată faţă de obştea şi pelerinii carefrecventează această oază monahală delinişte, soborului de preoţi şi tuturor cred-incioşilor prezenţi pentru participare şiîmpreună rugare, iar ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei i-a binecuvântat pe cred-incioşii prezenţi.
Binecuvântare de lucrăriîn Parohia Revetiş

In Duminica a 19-a după Rusalii,credincioşii parohiei Revetiş, din Pro-topopiatul Sebiş au trăit clipe de aleasăbucurie. În mijlocul lor s-a aflat Întâistătă-torul Eparhiei Aradului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei. Chiriarhularădean a fost întâmpinat cu flori de copiiîmbrăcaţi în costume populare şi demulţimea credinciosilor veniţi din toatepărtile pentru a fi părtaşi la această sărbă-toare a parohiei. Cu acest prilej, Înalt-preasfinţia Sa a săvârşit slujba de binecu-vântare de lucrări exterioare la bisericaparohială (a fost vopsit turnul, aa fost ten-cuită biserica, placarea cu gresie si piatrăde codru pe soclu bisericii, turnarea debeton armat împrejurul lăcaşului, vopsireagardului la biserică şi casa parohială, ame-najarea unei filigorii în cimitirul parohialetc).După aceasta, în sfânta biserică a fostsăvârşită Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie de către Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, înconjurat de un sobor de preoţi,din care au făcut parte şi părintele Alexan-dru Botea, protopopul Sebișului, părin-tele Adrian Zaha, protopopul Ineului,arhid. Tiberiu Ardelean și alții, în prezenţaoficialităţilor judeţene şi locale şi anumeroşi credincioşi.

Cuvântul de învățătură al Chiriarhu-lui a fost pus sub titlul ,,Slăbiciune și put-ere” (cf.citirilor zilei 2 Cor. 11; Luca 6precum şi Cazaniei duminicii Despreiubirea vrăjmaşilor), făcând o împletire aunora dintre temele din citirile zilei privindmăsura îngăduinţei omeneşti din parteabunului creştin până la iubirea faţă de duş-mani. Slăbiciunea trupească şi sufleteascăpoate prilejui puterea harului dumnezeiescprin împlinirea poruncilor sfinte însăvârşirea binelui spre desăvârşire. Celerealizate în parohie, mai ales în legătură cuînoirea bisericii, reprezintă un exempluconvingător în acest sens, iar în perspec-tiva începutului de an universitar se aratăcu garanţie de împliniri bogate, tineretulprin rugăciune având binecuvântarecerească, a mai adăugat ÎnaltpreasfinţiaSa. La finalul sfintei slujbe, preotul parohGheorghe-Cristian Pop, a primit din parteaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei dis-tincţia de sachelar, în semn de aprecierepentru efortul depus la înfrumuseţareasfântului lăcaş şi a celorlalte lucrări real-izate.Preotul paroh a multumit Ierarhuluipentru prezenţa în mijlocul parohienilordin Revetiş şi tuturor celor care au venit laaceastă sărbătoare a satului.
Târnosire de biserică înstil maramureşan, înOraşul Ineu

Duminică, 09 octombrie 2016, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, s-a aflat în mijlocul cred-incioşilor din oraşul Ineu, unde a oficiatslujba de sfinţire a Bisericii cu hramul„Izvorul Tămăduirii” din incinta Spitalu-lui Orăşenesc din Ineu, Protopopiatul Ineu.După slujba de târnosire, Ierarhul a ofici-at Sfânta Liturghie pe un amplasamentdin curtea noii biserici, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa ofi-cialităţilor centrale şi locale şi a numeroşicredincioşi prezenţi la acest evenimentdin Cetatea Ienopolei. Din numerosulsobor de slujitori au făcut parte: părintelearhim. Ciprian Grădinaru, duhovnic laParaclisul Catedralei Mântuirii Neamu-lui din Bucureşti, pr. Adrian Zaha, pro-topopul Ineului şi alţi preoţi.După slujba de târnosire şi după slu-jba Sfintei Liturghii, IPS Părinte Timoteia ţinut un cuvânt de învăţătură pus subtitlul ,,Echilibrul vieţii omeneşti” (în bazacitirilor scripturistice ale duminicii: Gal. 1;Lc. 7), reflectat în evenimentul târnosiriinoii biserici, adică, după Apostolul zilei –viaţa Sfântului Pavel, prin prisma misiu-nii sale în Biserică şi prin Sfânta Evanghe-lie – cu redarea vieţii trupeşti unui tânăr cudatorie faţă de societate. Sunt evidenţiatestrădaniile unei vechi cetăţi ca Ineul, fostăreşedinţă episcopală, de a ridica o bisericăpentru slujirea unei instituţii medicale şisociale şi care arată frumuseţea echilibru-lui căutării sănătăţii şi armoniei dintre viaţatrupească şi cea sufletească prin unităţilece urmăresc continua lor îmbunătăţire.Prin aceasta se valorifică moştenirea tre-cutului în noile împliniri în care este anga-jat tineretul, garant al păstrării şi continuăriinobilelor tradiţii ale neamului în folosulBisericii şi a ţării. Anul comemorativ alSfântului Ierarh Martir Antim Ivireanulne duce pe firul istoriei şi la Sfântul SavaBrancovici, Mitropolit al Ardealului, legatde viaţa bisericească a Oraşului Ineu, esteun exemplu de dăruire pentru cler şi cred-incioşi. Urmând calea acestei jertfelnicii,preotul Radu Constantinescu, slujitorulnoii biserici înălţate, împreună cu familiaşi părinţii săi, sunt adevăraţii ctitori ai con-strucţiei de lemn în stil maramureşan, spremulţumirea tuturor celor care poposescaici spre dobândirea binecuvântăriicereşti, a adăugat Înaltpreasfinţia Sa.Toţi închinătorii prezenţi la slujba desfinţire a Bisericii „Izvorul Tămăduirii”au trecut prin Sfântul Altar pentru binecu-vântare şi spor duhovnicesc. Pentru impli-carea deosebită în ridicarea sfântului locaş,preotul Radu Constantinescu a primit din

partea Înaltpreasfinţitului Părinte Timo-tei, rangul bisericesc de iconom.Răspunsurile liturgice la SfântaLiturghie au fost date de către Corul Paro-hiei Ortodoxe din Șieu, Maramures, venițila acest eveniment dimpreună cu preotullor Daniel Magdău.Scurt istoric al noii bisericiBiserica nou sfinţită, pusă sub patron-ajul Maicii Domnului, având hramulIzvorul Tămăduirii, a fost ridicată în curteaSpitalului Orăşenesc Ineu. Este construitădin lemn, în stil maramureşean, de cătremeşteri maramureşeni. Piatra de temelie afost pusă pe data de 1 august 2010, însălucrările propriu-zise au început abia înanul 2016, odată cu venirea noului preotslujitor, numit în decembrie 2015. Maiprecis, biserica a fost ridicată în perioadaaprilie-septembrie 2016. Ctitorii princi-pali ai noului lăcaş de cult sunt, alături denoul preot Radu Constantinescu şi soţia sa,doamna preoteasă Oana-Sabina, părinţiiacestuia, domnul Sorin cu soţia AdrianaConstantinescu. Biserica în sine a fost ridi-cată în 18 zile, în luna aprilie. Catapeteas-ma, gardul, poarta, troița, şi lumânărarul aufost realizate în decurs de o săptămână înluna iulie. Grupul sanitar, scara de urcareîn turnul-clopotniţă a bisericii, precum șimulte alte detalii și finisaje s-au realizat înluna septembrie. Între timp biserica a fostamenajată și împodobită cu toate celenecesare cultului, alături de clopot, mobili-er, policandre, mochetă și branșare la util-ități. În curte s-a înfrumusețat spațiul cualeei, gazon, copaci și plante decorative,bănci şi o zona de recreere pentru copii.
Sfânta Paraschevasărbătorită la Schitul demaici din BodrogulVechi

Mulțime de credincioși din Arhiepis-copia Aradului, au participat vineri, 14octombrie 2016, la hramul Schitului demaici ,,Cuvioasa Parascheva”,din satulBodrogul Vechi, pentru a sărbători cumultă evlavie pe ocrotitoarea acestui sfântlăcaş.Sfânta Liturghie a fost oficiată Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, înconjurat de un sobor depreoí și diaconi. Din sobor au făcut parteşi arhim. Teofan Mada, vicar epahial, pro-tos. Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc şi exarh, protos. Grigorie Timiş,stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog, arhid.Tiberiu Ardelean.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Sfânta Parascheva şi mărturisirea Orto-doxiei” (în baza citirilor scripturistice alesărbătorii: 2 Cor. 3-4; Luca 7), aceasta încurgerea vremilor, veacul vieţuirii celeipomenite fiind cel al Marii Schisme dinBiserică, iar cele următoare, de apăsarepentru ţările creştine sub stăpâniri străine,evidenţiind unitatea lor în RăsăritulEuropei. Rolul de ajutătoare a BisericilorOrtodoxe surori în astfel de vreme l-auavut Ţările Româneşti, Moldova fiind răs-plătită de către Patriarhia Ecumenică prindăruirea moaştelor Cuvioasei Maicii noas-tre Parascheva, iar ocrotirea acesteia, aţinerii Sinodului de la Iaşi. În acest an alSfântului şi marelui Sinod din Creta, iarpentru Biserica noastră omagial pentrueducaţia religioasă a tineretului creştinortodox şi totodată comemorativ pentruSfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, deasemenea şi al Întrunirii Tineretului Orto-dox de pretutindeni la Bucureşti,pomenirea sfintei îndeamna stăruitor la a-i urma virtuţile în lucrarea de întărire adreptei credinţe mărturisitoare, a sublini-at Înaltpreasfinţia Sa.Toți cei prezenți au avut posibilitateasă se închine la unul din veşmintele carea acoperit moaştele Sfintei CuvioaseParaschevade la Iaşi, donaţie a MitropolieiMoldovei din vremea când era păstorită dePreafericitul Părinte Patriarh Daniel, camitropolit, a mai amintit ÎnaltpreasfinţiaSa. La finalul Sfintei Liturghii, părintelestareț Grigorie Timiş i-a mulțumit Înalt-

preasfințitului Părinte Timotei pentrubucuria de a participa la sărbătoarea hra-mului mănăstirii și pentru neîncetatapurtare de grijă.
Slujire arhierească înParohia Mănăştur
În Duminica a 21-a după Rusalii ( aSfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-leaEcumenic), Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat înmijlocul preoţilor, credincioşilor şi ofi-cialităţilor locale din Parohia Mănăstur,com. Vinga, Protopopiatul Arad. Cu acestprilej, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfântaşi Dumnezeiasca Liturghie în bisericaparohială care de curând şi-a sărbătoritocrotitoarea, pe Sfânta Cuvioasă Parasche-va. În cuvântul de învăţătură, Chiriarhula vorbit despre ,,Propovăduirea şi primireaCuvântului lui Dumnezeu”(cf. Gal. 2;Luca 8), atât pe temeiul Sfintei Scripturicât şi a Sfintei Tradiţii, având călăuzireaBisericii prin Sfintele Sinoade, precumcel de-al VII-lea Ecumenic (787), prăznuitîn această zi şi privind cultul sfinteloricoane. Exemplul Sfintei Paraschiva,ocrotitoarea acestei biserici, îndeamnă laurmarea Mântuitorului prin jertfa cruciicum oglindeşte şi iconografia şi imno-grafia acestor zile. Evanghelia duminicii erânduită şi la deschiderea anului şcolar, înanul acesta ca omagial pentru educaţiareligioasă a tineretului creştin ortodox, deformare a celor cărora le revine zidireaduhovnicească în continuare sprepropăşirea Bisericii şi a ţării, a subliniatÎnaltpreasfinţia Sa.La final, părintele paroh Nicolae Ursua mulţumit Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei pentru osteneală şi prezenţă, pre-cum şi pentru dragostea părintească man-ifestată dintotdeauna faţă de bunii credin-cioşi ai Parohiei Mănăştur.După Sfânta Liturghie, Chiriarhularădean a cercetat locul unde se va con-strui o capelă mortuară pentru şi a datîndemnurile necesare pentru ducerea labun sfârşit a acestei lucrări.
Sfântul EvanghelistLuca prăznuit în ParohiaTurnu
Marți, 18 octombrie 2016, Bisericaortodoxă din Turnu, Protopopiatul Arad,Arhiepiscopia Aradului, a îmbrăcat hainede sărbătoare cu ocazia cinstirii ocroti-torului acestui sfânt locaș, Sfântul Apostolși Evanghelist Luca. Cu ocazia acestuiprilej, dimineața preotul paroh Marius Strat-ulat împreună cu ceilalți preoți din Cerculmisionar-pastoral Pecica, au săvârșit Sfân-ta și Dumnezeiasca Liturghie, prilej decomuniune euharistică a credincioșilor, cares-au pregătit pentru acesta, prin post și maiapoi prin Taina Spovedaniei.Sărbatoarea de Hram a continuat cuslujba Vecerniei, la care a luat parte unsobor de preoți, în frunte cu Înaltpreas-fințitul Arhiepiscop Timotei Seviciu. Încadrul slujbei s-au binecuvântat și lucrărilede înfrumusețare exterioară (renovareacoperiş şi exterior biserică, renovareagardului împrejmuitor la biserică, interi-orul casei parohiale) ce s-au realizat înparohie. Înaltpreasfințitul a rostit cu arden-tă fervoare un emoționant cuvânt deînvățătură, în care a evidențiat importanțaSfântului Apostol Luca în istoria creștin-ismului, dar și în viața fiecăruia dintre noi,reliefând totodată și importanța Evanghe-liei sale, în devenirea duhovnicească afiecăruia.S-a ieșit apoi în procesiune în jurulBisericii, s-au rostit ecteniile speciale pen-tru întreaga comunitate și s-a sfințit Troițade la intrarea în Biserică. La final s-asăvârșit slujba de sfințire a cozonacului,adus de nașii din acest an ai bisericii, casemn al dragostei creștine, din partea lor.După toate acestea, pr. Marius Stratulat amulțumit tuturor, Înaltpreasfințitului, invi-tați, preoți, credincioșilor și tuturor care s-au implicat activ în buna desfășurare asărbătorii hramului. Totul s-a încheiat cu o

agapă creștinească, oferită tuturor credin-cioșilor prin grija nașilor bisericii și cuspectacolul susținut de diferite formații dedansuri populare.
Târnosirea bisericii parohiale din Iosăşel
În Duminica a 23-a după Rusalii, 23octombrie 2016, Înaltpreasfinţitul PărinteDr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui, a poposit în mijlocul credincioșilordin parohia Iosășel, Protopopiatul Sebiș, lainvitaţia preotului paroh Vesa Ioan şi aConsiliului Parohial, pentru a săvârşi slu-jba de târnosire a Bisericii. La sosire, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop, a fostîntâmpinat în fața bisericii de către Părin-tele Botea Alexandru, protopop al Sebişu-lui, împreună cu un sobor de preoţi șiarhid. Tiberiu Ardelean, oficialități centraleși locale şi numeroşi credincioşi prezenţila acest eveniment.După târnosirea bisericii a urmatsăvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, înbiserica nou târnosită.În cuvântul de învăţătură rostit încadrul Sfintei Liturghii, pus sub titlul:,,Harul, credinţa şi faptele bune” (cf. Efe-seni 2; Luca 8), Chiriarhul a arătat că celdintâi aducând în suflete mărturisireaconvingerii a ceea ce se poate face bine,acordând voia proprie cu cea a lui Dum-nezeu, apropiind pe credincios de bineledesăvârşit. Cel stăpânit de duhurile răutăţii,aşa cum istoriseşte Evanghelia zilei, odatăeliberat, vrea să rămână pentru totdeaunaalături de Mântuitorul său care este însăşibunătatea. Omul fiind creat spre bineînclină spre săvârşirea acestuia în scopuldobândirii mântuirii. În războiul nevăzutîntre puterile binelui şi cele ale răului, celedintâi au în mod cert victoria, a subliniatÎnaltpreasfinţia Sa. În cadrul SfinteiLiturghii, Înaltpreasfinţitul ArhiepiscopTimotei a hirotesit întru iconom stravroforpe părintele paroh Vesa Ioan, în semn deapreciere pentru toată munca de pusă laînfrumuseţarea sfântului lăcaş.Părintele paroh Vesa Ioan a mulțumitÎnaltpreasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei pentru grija purtată și pentrudragostea părintească, de asemenea amulțumit credincioșilor pentru jertfafăcută, precum și oficialităților prezente.Toţi credincioşii prezenţi la SfântaLiturghie au avut posibilitatea să se închineînaintea Sfintei Mese târnosite, evenimentunic pentru comunitatea parohială.

Sfinţire de troiţăîn Parohia Seleuş
În după-amiaza zilei de duminică, 23Octombrie 2016, Chiriarhul arădean, apoposit în mijlocul credincioşilor din Paro-hia Seleuş, Protopopiatul Ineu, dândrăspuns invitaţiei preotului paroh ŞtefăniţăMuţ, pentru a sfinţi o troiţă ridicată princontribuţia Primăriei Seleuş şi a bunilorcredincioşi ,,spre slava lui Dumnezeu şipentru întărirea credinţei ortodoxe însufletele călătorilor”, cum putem vedeainscripţionat pe aceasta. Cu acest prilej,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a rostit un cuvântocazional, arătând că crucea aşezată larăspântie de drum devine simbol al lucrăriibinelui pe cărările vieţii. Cea ridicată înacest loc spre binecuvântare, prin valoareaartistică a execuţiei, este mărturie desprebogăţia spirituală a credincioşilor paro-hiei, a adăugat Înaltpreasfinţia Sa.

Binecuvântare de lucrăriîn Parohia Galşa
În după-amiaza zilei de duminică, 23octombrie 2016, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei Arhiepiscopul Aradului alături dePreasfinţitul Părinte Lucian EpiscopulCaransebeşului au poposit în ParohiaGalşa din Protopopiatul Lipova, unde ceidoi ierarhi înconjuraţi de un numerossobor de preoţi şi diaconi au sfinţit o troiţăridicată în curtea bisericii şi au binecu-vântat noul lumânărar şi noua bibliotecăparohială. Continuare în pagina 5
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Urmare din pagina 4În continuare Preasfinţitul PărinteEpiscop Lucian, în prezenţa Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei a săvârşit în bis-erica parohială cu hramul „AdormireaMaicii Domnului”slujba Vecerniei lasfârşitul căreia a adresat un bogat cuvântde învăţătură credincioşilor prezenţi înnumăr mare.În cuvântul de binecuvântare rostit lafinalul slujbei vecerniei ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a subliniat: „Acestea suntmomente care ne leagă pe toți și, subîndrumarea Întâistătătorului Bisericii noas-tre, căutăm să cultivăm între noi, ca ierarhi,ca eparhii, frumoase legături care să arateunitatea noastră bisericească și națională.Cu aceasta contribuim la buna înțelegereîn întreaga lume și deschiderea noastră pecare o avem în promovarea idealurilorcele mai sfinte și pentru a îndepărta totceea ce nu este nepotrivit cu ținuta noas-tră creștină, așa cum înțelegem și din citir-ile de la Sfânta Liturghie a duminicii deastăzi”.
Vizite chiriarhale peValea Mureşului
Miercuri, 26 Octombrie 2016, în ziuade pomenire a Sfântului Mare Mc. Dim-itrie, Izvorâtorul de Mir, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,a poposit în parohiile Odvoș și Julița dinProtopopiatul Arad.La orele dimineții a participat la Slu-jba Utreniei în biserica ,,Bunavestire” dinParohia Odvoș, unde a fost întâmpinat depreotul Cosmin-Călin Corâci.După aceea, Chiriarhul arădean și-acontinuat itinerarul pastoral pe malul dreptal Mureşului, în defileul Zam-Lipova și apoposit în satul Juliţa aparţinător comuneiVărădia, unde a asistat la Sfânta Liturghiesăvârșită de preotul paroh Casian Blaga, șila momentul rânduit a adresat credin-cioșilor prezenți un cuvânt de învățătură încare a prezentat viața și mucenicia Sfân-tului Mare Mc. Dimitrie ca model deviețuire creștină pentru tineretul de astăzi.Existența aici a unei biserici de lemn, mon-ument istoric, păstrată într-o excelentăstare de conservare, dă şi astăzi mărturiedespre credincioşia oamenilor de aici.
Slujire arhierească laCatedrala Veche din Arad
În Duminica a 22-a după Rusalii, 30octombrie 2016, Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop TIMOTEI, înconjurat desoborul preoților profesori ai Facultății deTeologie din Arad, în frunte cu decanulacesteia, Preacucernicul Părinte ProfesorDr. Cristinel Ioja, a slujit DumnezeiascaLiturghie, în Catedrala istorică a Aradului.Sfânta Liturghie din această zi, deschideseria manifestărilor organizate de Facul-tatea de Teologie din Arad, cu prilejulîmplinirii a 25 de ani de la reînființare.În cadrul sfintei slujbe s-au înălțatrugăciuni de mulțumire pentru binefacer-ile revărsate în cei 25 de ani, asupra pro-fesorilor, studenților și ostenitorilor școliide teologie arădene.Cuvântul de învățătură, rostit de cătreChiriarh a fost pus sub titlul ,,Cunoaştereşi conştiinţă” (în baza citirilor scripturis-tice: Gal. 6; Luca 16) în care a explicat căaprofundarea citirilor duminicale duce laconcluzia că nu e îndestulătoarecunoaşterea realităţilor din lume ci tre-cerea acesteia prin conştiinţa noastră, dis-cernerea între bine şi rău, care fiecare vaavea răsplata la judecata din urmă.Evanghelia zilei arată şi rostul lucrăriiîngerilor tocmai în ajunul lunii noiembrie,a cărei numire poartă gândul la cele nouăcete îngereşti care slujesc desăvârşireabinelui în lume, răul neavând consistenţă.Aşadar, credinciosul tinde spre tot bineleprin voinţa proprie în concordanţă cu ceadivină. În continuarea vieţii prin rosturilegeneraţiilor tinere, tineretului îi revinerăspunderea împlinirii năzuinţelor înalteale omenirii. De aceea, aduc întristare situ-aţiile în care se sfârşesc fiinţe dragi, în

floarea vârstei, care făgăduiau împlinireamultor speranţe promiţătoare. Aceastacerând mărirea efortului pentru o cât maieficientă formare şi sprijin pe viitor, făcân-du-se referire la comemorarea victimelorde la împlinirea unui an de la tragedia dinCapitală şi totodată la împlinirea a 25 deani de la reînfiinţarea învăţământului teo-logic arădean, cu recunoştinţă faţă delăsămintele precedente pentru zestreamoştenită. Sfântul Pavel în Apostolul zileise dă însuşi pildă de jertfelnicie pentru totceea ce reprezintă o contribuţie la maibinele lumii, a subliniat ÎnaltpreasfinţiaSa. După cuvântul de învățătură al Înalt-preasfințitului Arhiepiscop Timotei, a fostcitit mesajul de consolare și comuniune laun an de la tragedia din Clubul Colectiv,transmis de Preafericitul Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,precum și comunicatul Biroului de Presăal Patriarhiei Române, cu privire lasfințirea monumentului funerar dedicatvictimelor din Clubul Colectiv.Numeroși credincioși și copii s-auîmpărtășit la vremea cuvenită, cu Trupulși Sângele Mântuitorului.La finalul Sfintei Liturghii a fostsăvârșită rânduiala Parastasului pentrutinerii decedați în urma incendiului dinClubul Colectiv, la împlinirea unui an,potrivit îndrumărilor date de Biroul dePresă al Patriarhiei Române, precum șipentru profesorii, studenții, ctitorii și osten-itorii Institutului Teologic, Academiei Teo-logice și Facultății de Teologie din Arad(1822/1927-1948; 1991-2016).În încheierea sfintei slujbe, Preacucer-nicul Părinte Profesor Dr. Cristinel Ioja,Decanul Facultății de Teologie din Arad,a adresat un cuvânt de mulțumire Înalt-preasfințitului Părinte Arhiepiscop Timo-tei, pentru întreaga purtare de grijă arătatăFacultății de Teologie, profesorilor și stu-denților acesteia, punctând, totodată, con-tribuția esențială a Înaltpreasfinției Sale lareactivarea școlii de teologie arădene. Încontinuarea cuvântului, Preacucernicia Sa,a readus în memorie momente esențialedin istoria seculară a învățământului teo-logic arădean.Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de corul mixt al Facultății deTeologie, condus de conf. univ. dr. MirceaButa.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
Consfătuirea profesorilor de Religie dinArhiepiscopia Aradului

Cu binecuvântarea și în prezența Înalt-preasfințitului Părinte dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscop al Aradului, sala festivăa Colegiului Național ”Moise Nicoară”din Arad a găzduit, în ziua de 1 octombrie2016, consfătuirea profesorilor de Religie.La prezidiu s-au aflat, alături de Chiriarh,prof. dr. Vasile Timiş, Inspector general înMinisterul Educației Naționale și aCercetării Ştiințifice, PC Prof.univ.dr.Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teolo-gie Ortodoxă din Arad, PC Protos. Dr.Iustin Popovici, Consilier Cultural și PCDiac. Florin Sirca, Inspector de specialitateîn cadrul Inspectoratului Școlar JudețeanArad. După rostirea rugăciunii, Prof.Florin Sirca a prezentat Raportul de activ-itate pe anul școlar precedent, subliniindinspecțiile efectuate la clasă, precum șirezultatele obținute la etapa națională aConcursurilor și Olimpiadelor desfășu-rate. După aceea, a arătat necesitatearespectării și includerii priorităților înproiectarea documentelor la nivelulcomisiilor metodice, după cum urmează:cunoaşterea şi respectarea programelorşcolare de către toate cadrele didactice;conceperea demersului didactic din per-spectiva atingerii competenţelor specificeincluse în cadrul programelor şcolare; uti-

lizarea de către toate cadrele didactice aunor strategii didactice bazate pe metodemoderne şi alternarea formelor de activi-tate; integrarea elementelor de evaluareîn cadrul strategiilor didactice prin uti-lizarea unor metode şi forme diversifi-cate:evaluare iniţială, formativă, suma-tivă, metode tradiţionale, alternative şicomplementare, inclusiv evaluarea digi-tală; adecvarea strategiilor didactice la par-ticularităţile claselor de elevi; realizareaunor conexiuni inter şi trans-disciplinare.De asemenea, a prezentat CalendarulOlimpiadelor, Concursurilor și Sim-pozioanelor din anul școlar 2016-2017 șipublicaţia Catehetul, nr.23/2016, revistade metodică şi spiritualitate a profesorilorde religie; În continuare, PC Pr. prof. univ.dr. Cristinel Ioja a spus că ”Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad rămânedeschisă oricărui tip de colaborare cu pro-fesorii de religie, atât pentru susținereagradelor didactice și continuarea studiilorpostuniversitare, cât și la nivel publicistic.”De asemenea, a atras atenția asupra peri-colului reprezentat de secularizarea orei dereligie.: ”Ora de Religie este excepția de laregulă într-o lume secularizată. Prin aceas-ta, tinerii vor sta în corespondență cu viațaBisericii”.Inspectorul general conf.univ.dr.Vasile Timiș a evidențiat că ”ora de religiese bazează pe prevederile Statului român.Prezența ei în școală se datorează atât pro-fesorilor, cât și cultelor, APOR-ului,elevilor și părinților. Discursul religios dinșcoală trebuie să fie încurajant, alcătuitîntr-o manieră optimistă, promovândîncrederea în Dumnezeu”. De asemenea,a făcut o paralelă între momentele SfinteiLiturghii și scenariul didactic. Astfel, orade Religie începe cu rostirea solemnă arugăciunii, continuă cu argumentarea bib-lică a învățăturii creștine și are ca punctculminant așezarea elevului pe CărareaVieții alături de Mântuitorul Iisus Hris-tos. În încheiere, Înaltpreasfinția Sa a încu-nunat cele rostite anterior, evidențiind”necesitatea unei prezențe mai active aslujitorilor Bisricii în mijlocul profesorilorde Religie. Această implicare este cru-cială în societatea actuală”. La sfârșitulîntrunirii, participanții au primit arhiereștibinecuvântări pentru implicarea în noulan școlar.Proiectul „Ceai bun de su-flet” în Parohia Aradul NouDuminică,2 octombrie 2016 în Paro-hia Ortodoxă Aradul Nou s-a desfășuratprogramul filantropic „Ceai bun de suflet”.Activitatea dedicată vârstnicilor, a avut loccu prilejul Zilei Internaționale a Vârstnicilor,la inițiativa Asociației Filantropia Arad și sedesfășoară în Arhiepiscopia Aradului cubinecuvântarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei Arhiepiscop al Aradului. Progra-mul a început cu slujba Vecerniei, prilej cucare au fost aduse și rugăciuni de mulțumirepentru toate binefacerile primite de la Dum-nezeu de-a lungul vieții. Programul a con-tinuat prin bunăvoința conducerii LiceuluiTehnologic „Iuliu Moldovan”, în sala deprotocol a acestuia.Întâlnirea a fost un bun prilej de apetrece împreună cu enoriașii parohieitimp de câteva ore și s-a completat prinactivitățile catehetice duminicale dedicatetinerilor. Enoriașii prezenți au fost servițicu un ceai „bun de suflet” chiar de mem-brii corului de copii, promovând prinaceasta solidaritatea între generații. Copi-ii au susținut și un mic concert de pricesnecelor prezenți, dar au avut ocazia să asculteși pricesne vechi și cântece patriotice inter-pretate de bunicii prezenți. 
Ziua vârstnicilor în Parohia AradMicălaca Veche II

Duminică, 02 octombrie a.c. în biser-ica parohiei Arad Micalaca Veche II per-soanele vârstnice din parohie au avut partede momente de bucurie. Mai întâi preoțiiparohiei au săvârșit slujba de mulțumire

pentru binefacerile revărsate de Dumnezeuasupra lor. Apoi a fost prezentat proiectulAsociației Filantropia ”Ceai – bun desuflet”, cu motivațiile referitoare la atenția,grija, prețuirea și atașamentul față de ceiprin fața cărora s-ar cuveni să nu trecem.Datorită faptului că răstimpul întâl-nirii a fost la vremea când și tinerii dinparohie au prilej de întâlnire în biserică, aurmat un moment emoționant, când aceș-tia au servit cu ceai și prăjituri celor mai învârstă. Prezentările unor momentedeosebite din viața celor prezenți, precumși afirmațiile copiilor au fost în măsură săcreioneze o stare de comuniune, de neso-cotire, pentru măcar câteva clipe, anumărului anilor. Iar ca și rezultat concretal acestei întâlniri, în asentimentul tuturorcelor prezenți s-a hotărât ca de acumînainte prima duminică din lună să fiemarcată în parohie într-un mod deosebitpentru bunicii și străbunicii noștri.
Proiectul ,,Masa bucuriei” în ParohiileCiunteşti şi Mădrigeşti

Duminică 2 octombrie 2016, cubinecuvântarea și purtarea de grijă a Înalt-preasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, s-a derulatproiectul național „Masa Bucuriei” înParohia Ciunteşti cu filia Vălani, Pro-topopiatul Ineu.Marţi, 4 octombrie 2016, cu binecu-vântarea și purtarea de grijă a Înaltpreas-fințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, s-a derulatproiectul național „Masa Bucuriei” înParohia Mădrigeşti, Protopopiatul Sebiş.În cadrul acestui proiect social-filantropic derulat de către PatriarhiaRomână și Selgros Cash & Carry, lanivelul fiecărei eparhii, parohiile mici ben-eficiază de produse alimentare spre a fidistribuite persoanelor și familiilornevoiașe. Astfel, familiile au beneficiat depachete cu alimente, iar copiii au primitdulciuri, fiind împărțite de către preotulparoh imediat după săvârșirea SfinteiLiturghii. După îndemnul Sfântului IsaacSirul : „de ai ceva mai mult decât ce estede trebuință zilei, împarte săracilor, și apoivino și adu cu îndrăzneală rugăciuniletale”, reamintim importanța milostenieica și virtute în viața unui bun creștin șilucrarea misionară a Bisericii, și ca o calede dobândire a mântuirii pe care cu multăpocăință, smerenie și răbdare suntemchemați să o dobândim.
Deschiderea Noului Anuniversitar la Facultateade Teologie Ortodoxă din Arad

Ziua de luni, 3 octombrie 2016, a mar-cat momentul deschiderii noului an uni-versitar pentru corpul profesoral și studențiiFacultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din Arad. După cele doua sesiuni deadmitere, în anul I, la toate cele trei pro-grame de studii: licență, master și doctorat,s-au înscris peste 90 de studenți.Programul manifestărilor a debutatcu oficierea Sfintei Liturghii si a Te Deum-ului. Din sobor au făcut parte Părinteledecan, Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, del-egatul Arhiepiscopiei Aradului, P. Cuv.Dr. Iustin Popovici, consilier eparhial, pre-cum si alți părinți profesori.În cuvântul său, părintele decan, Prof.Cristinel Ioja, a subliniat semnificațiileprin care putem privi începutul unui nouan universitar, precum şi faptul că înaceastă toamnă se împlinesc 25 de ani dela intrarea teologiei ortodoxe arădene înuniversitate, deși rădăcinile acestei instituțiile putem identifica la începutul sec al XIX-lea. Deschiderea festivă a avut loc, într-uncadru special, în incinta Palatului Spor-turilor „Victoria” din Arad. Aici au fostprezente cele două Universități arădene:„Aurel Vlaicu” și „Vasile Goldiș”, de fațăfiind oficialitățile locale, cadrele didacticeși studenții celor două universități.

În acest cadru, IPS Arhiepiscop Tim-otei a adresat un cuvânt de binecuvântare:„Deschiderea anului academic se leagă defiecare dată de începutul anului nou bis-ericesc, pentru aceasta învățătorii și uceniciilor se află sub protecția si lucrarea haruluilui Dumnezeu. Deschiderea comună aanului universitar a celor două universitățievocă, prin cei doi patroni ai lor: VasileGoldiș si Aurel Vlaicu, aspiratia spre uni-tate si înălțime materială și spirituală. Laacestea se adaugă și evenimentele recentedesfășurate la București, prin binecu-vântarea Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, prin care s-au evidențiat contribuțiaspecială a Mitropolitului Antim Ivireanu ladezvoltarea culturii române. Urăm multspor și invocăm binecuvântarea lui Dum-nezeu întru desăvârșirea cunoașterii.”În cadrul festivităților amintite corulbărbătesc al Facultății de Teologie Orto-doxă, condus de Conf. Dr. Mircea Buta șiArhid. Drd. Tiberiu Ardelean, a intonat:imnul național, cel academic si rugăci-unea „Tatăl nostru”.
Revederea la douădecenii a celei de-a douapromoţii de absolvenţi aiFacultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad

Marți, 4 octombrie, cu binecuvântareași în prezența Înaltpreasfințitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, absol-venții celei de-a doua promoții ai Fac-ultății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V.Felea” din Arad s-au reunit pentru sărbă-torirea celor două decenii de când auabsolvit această instituție academică. Fes-tivitățile au debutat în catedrala veche aorașului, fiind săvârșită aici SfântaLiturghie de către Preasfințitul PărinteLucian, Episcopul Caransebeșului, împre-ună cu părinții profesori și absolvențiiclerici prezenți. La final a fost săvârșită șio slujbă de pomenire pentru cei trecuți laDomnul, precum și un Polihroniu.În cuvântul rostit la finalul sfintei slujbe,Preasfinția Sa a mulțimit ÎPS Timotei pen-tru binecuvântare și primirea călduroasă,rostind, apoi, în numele colegilor absol-venți, un cuvânt de mulțumire adresatArhiereului Hristos Iisus, pentru realizărilede până acum ale fiecăruia dintre absol-venții promoției 1996. Au fost asociateaceleași cuvinte de gratitudine și dascălilorprezenți, pentru „nașterea și creștereanoastră întru cele ale teologiei”. Preas-finția Sa a evocat și bunele relații existenteîntre cele două eprahii, evidențiind rolul șiimportanța școlii teologice arădene pentruîntreaga regiune, aceasta având statutulde singura Facultate de Teologie Orto-doxă a Mitropoliei Banatului.A cuvântat apoi și PC Pr. Prof. dr.Ioan Tulcan, fostul decan al Facultății ară-dene, care a adresat, atât în nume person-al cât și în numele actualului decan, Pr.Prof. dr. Cristinel Ioja, mulțumiri PSLucian pentru frumoasele aprecieri rostitela adresa Facultății și a dascălilor ei. Programul a continuat în sala de fes-tivități a Parohiei Arad-Centru, unde s-adesfășurat îndătinatul curs festiv, susținutde decanul de an al acestei promoții, Pr.Prof. dr. Constantin Rus. După obicei, lacitirea catalogului, cei prezenți și-au evo-cat realizările pe plan familial și pastoral-profesional, mulțumind fiecare dascălilorpentru ceea ce aceștia au semănat înogorul sufletelor și minților lor.
Examenul de CapacitatePreoţească 

Sub conducerea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,marţi, 11 octombrie 2016, la Centruleparhial, s-a desfăşurat sesiunea de toam-nă a examenului de Capacitate preoţeascăpentru absolvenţii de facultate şi master aiFacultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea”din Arad, fii duhovniceşti aiArhiepiscopiei Aradului, doritori să de -vină slujitori ai sfintelor altare.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Aceştia au susţinut proba scrisă şiproba orală, în sala de şedinţe a CentruluiEparhial.La examen s-au înscris şi au partici-pat un număr de 10 candidaţi, din cei 11înscrişi. Comisia de examinare, compusădin părinţi profesori de specialitate şipărinţii consilieri de la Centrul eparhial, afost prezidată de Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscopul Aradului. În deschidereasesiunii Înaltpreasfinţia Sa, după ce a ară-tat importanţa acestui examen, care aredrept scop evaluarea cunoştinţelor de spe-cialitate, dar şi cercetarea devoţiunii sauchemării preoţeşti, i-a binecuvântat pecandidaţi şi le-a urat mult succes.Examenul a debutat cu susţinereaexamenului scris, în cadrul căruia, candi-daţilor li s-au evaluat cunoştinţele dindomeniul administrativ-bisericesc, dreptcanonic şi legislaţie, pastoral – misionar şisocial, catehetic, mass – media şi activităţicu tineretul, economic – financiar şi pat-rimonial. Apoi, la orele prânzului, a avutloc proba practică. Proba orală a constatdin examinarea cunoştinţelor de tipic şiliturgică, muzică bisericească, omileticăşi catehetică.Prin acest mod se realizează o depar-tajare a absolvenţilor care devin candidaţipentru parohiile din eparhia noastră, iarPermanenţa Consiliului Eparhial ia act derezultatul examenului de Capacitate pre-oţească şi procedează ca atare în vedereanumirii acestora la parohii.Candidaţilor li s-a prezentat hotărâreaSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne din 4 iulie 2013 privind valabil-itatea examenului de capacitate preoţeascăpentru cei care au obţinut cel puţin media9.00 să fie de 2 ani (iar pentru cei care auobţinut media sub 9.00 este de 1 an, cf.hotărârii nr.1199 din 9 iulie 2008), timp încare vor putea participa la concursurile deocupare a unui post clerical.După încheierea sesiunii de examen,în temeiul notelor şi mediei obţinute, toţicandidaţii au fost declaraţi promovaţi.Aceştia vor avea dreptul să candideze laocuparea unui post clerical în cadrulArhiepiscopiei Aradului.
Etapa Mitropolitană aConcursului de MuzicăBisericească ,,Lăudaţi pe Domnul”

Marți, 11 octombrie, la biserica cuhramul „Nașterea Maicii Domnului” aParohiei Timișoara-Iosefin, s-a desfășuratetapa mitropolitană a Festivalului-Con-curs Național de Muzică Bisericească„Lăudați pe Domnul”. Concursul, ajuns laa IX-a ediție, a reunit corurile universitaredin eparhiile sufragane Mitropoliei Banat-ului. Formațiile concurente au fost: CorulUniversității de Vest, dirijat de Diac. Lect.Univ. Dr. Ionuț Alexandru Ardereanu(Arhiepiscopia Timișoarei), Corul Uni-versității „Aurel Vlaicu”, condus de Arhid.Asist. Univ. drd. Tiberiu Ardelean(Arhiepiscopia Aradului) și Corul Uni-versității „Eftimie Murgu”, dirijat de Pr.Prof. Gheorghe Tistu (Episcopia Caranse-beșului).Comisia de jurizare a fost alcătuitădin următorii profesori de specialitate:Conf. dr. Ciprian Para, de la Academiade Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, prof. Elena Gaja (Brașov) șiDiac. Prof. dr. Melene Gheorghe, de laLiceul Teologic Ortodox „Sfântul Con-stantin Brâncoveanu” din Făgăraș.Cele trei formații corale au avut deinterpretat o piesă religioasă ortodoxă dinrepertoriul românesc, o piesă religioasădin repertoriul international și o piesăromânească de inspirație folclorică. Înurma deliberărilor, a fost desemnat câştigă-torCorul Universității „Aurel Vlaicu” dinArad. Acesta a reprezentat MitropoliaBanatului la etapa naţională a concursului,ce a avut loc la Bucureşti, în data de 27octombrie, în Aula Magna „Teoctist Patri-arhul” a Palatului Patriarhiei.

Din partea centrului mitropolitan,corurile participante au primit diplome șipremii, ce au constat în cărți.
Noi doctori în Teologie laFacultatea de TeologieOrtdoxă din Arad

Diac. Paul-Sebastian Orădan Ziua de joi, 13 octombrie 2016, areprezentat, pentru Școala doctorală a Fac-ultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din cadrul Universității „AurelVlaicu” din Arad, un alt moment specialprin aceea că unul dintre cursanții acesteia,PC. Diac. Paul-Sebastian Orădan, a ajunsla finalul programului de pregătire. Astfel,cercetarea întreprinsă de preacucerniciasa s-a concretizat în teza de doctorat inti-tulată: Nichifor Crainic și DumitruStăniloae – relevanța Misticii în înnoireaDogmaticii Ortodoxe din România în sec-olul al XX-lea, sub coordonarea PC Pr.Prof. Dr. Ioan Tulcan, a trecut prin toatefazele aprobării prealabile, fiind acceptatăpentru prezentare în ședință publică înziua amintită.Prezentarea aceasta s-a desfășurat înistorica clădire a școlii teologice din Arad,în prezența Comisiei stabilite prinHotărârea Senatului Universitar, din aces-ta făcând parte: în calitate de Președinte,PC Pr. Prof. Dr. Constantin Rus, iar camembrii: Pr. Prof. dr. Ștefan Buchiu,decanul Facultății de Teologie Ortodoxădin București, alături de Pr. Prof. StereaTache, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja decanulFacultății arădene și coordonatorul lucrăriiPr. Prof. dr. Ioan Tulcan. Din partea Înalt-preasfințitului dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent P.Cuv. Protos. Lect. Dr. Iustin Popovici,consilier eparhial. Acestora li s-au alăturatmai mulți invitați, rude, prieteni și colegide la Parohia Arad-Centru: PC. Prot. Flav-ius Petcuț, Pr. Traian Micoroi, dl. Prof. dr.Florinel Cosma, Prof. dr. Doru Bogdan șialții, încât evenimentul a căpătat nuanțe deadevărată sărbătoare cu reverberații înîntreaga urbe.Pr. Marius IovanÎn ziua de 17 octombrie 2016, PC Pr.Marius Iovan și-a susținut teza de doctor-at în cadrul Școlii doctorale a Facultății deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dincadrul Universității „Aurel Vlaicu” dinArad. Cercetarea întreprinsă de Preacucer-nicia sa s-a concretizat în teza de doctor-at intitulată:Profesor Doctor Iorgu D. Ivanși opera sa canonică. O evaluare canonicăa contribuţiei sale la sistematizarea Drep-tului Bisericesc, sub coordonarea PC Pr.Prof. Univ. Dr. Constantin Rus. Lucrareaa trecut prin toate fazele aprobării preala-bile, fiind acceptată pentru prezentare înședință publică.Comisia stabilită prin Hotărârea Sen-atului Universitar, a fost compusă dinPreședinte, în persoana PC Pr. Prof. Univ.Dr. Cristinel Ioja, în calitatea sa de decanal instituției academice arădene, iar camembri: PC Pr. Prof. Univ. Dr. NicolaeDură și Conf. Univ. Dr. Cătălina Mititelu,de la Facultatea de Teologie Ortodoxă dinConstanța, precum și Pr. Conf. Univ. Dr.Lucian Farcașiu, de la Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă din Arad.
Ceremonia de acordare a Drapelului de luptăInspectoratului  pentrusituaţii de urgenţă ,,Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

Sâmbătă, 15 octombrie, începând cuora 10, Înaltpreasfintitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participat laCeremonia militară de înmânare aDrapelului de luptă Inspectoratului pentruSituații de Urgență ,,Vasile Goldiș” aljudețului Arad, ceremonie ce e avut loc peplatoul din faţa Primăriei municipuluiArad. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa asăvârșit o slujba de sfințire a drapelului de

luptă, în prezența Oficialităților centrale silocale și a numeroase persoane venite săasiste la acest eveniment. La festivităţileprilejuite de acest eveniment au luat parte:Raed Arafat, secretar de stat în MinisterulAfacerilor Interne şi şef al Departamen-tului Situaţii de Urgenţă, generalul debrigadă dr. Ovidiu Vasilică, ispectorul gen-eral al Inspectoratului pentru Situaţii deUrgenţă, precum şi autorităţile locale.Ceremonia militară s-a încheiat cu defi-larea ofiţerilor, maiştrilor militari şi sub-ofiţerilor din cadrul inspectoratului şi atehnicii de intervenţie, dispozitivul pentrudefilare fiind compus din 150 de ofiţeri şisubofiţeri şi 15 autoturisme şi autospe-ciale.La încheierea ceremoniei a luatcuvântul domnul Raed Arafat, care apunctat faptul că Inspectoratul pentru Situ-aţii de Urgenţă şi pompierii pe plan naţion-al au devenit instituţia care simbolizeazăsalvatorii universali, si i-a felicitat pe aceș-tia pentru felul cum se implică înrezolvarea situatiilor, participând laincendii, inundații, cazuri medicale, acci-dente si altele.
Ceremonial de Ziua Armatei la Arad

În ziua de 25 Octombrie 2016, au fostorganizate în Piața Avram Iancu mani-festările prilejuite de Ziua Armatei. Partedintre acestea s-au desfășurat la CerculMilitar Arad. Astfel, în Piața Avram Iancu,înce pând de la ora 10.10 s-a dat semnalulde acțiune, a fost acordat onorul militar, iardupă Salutul Drapelului de Luptă şi alGărzii de Onoare a fost intonat ImnulNațional. Mai apoi, cei prezenți au luatparte la un ceremonial religios oficiat deÎnaltpreasfintitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, după care auputut fi ascultate evocări şi alocuţiuniprivind semnificaţia zilei de 25 octombrie.Ceremonia a conti nuat cu depuneri decoroane şi jerbe de flori la MonumentulOstașului Român. Mai apoi, Garda deonoare a defilat. La Cercul Militar Arad,de la ora 13.00 a fost organizat un specta-col artistic sus ținut de corul Filarmonicii –„Semeața Armie Română”.
Simpozion aniversar ,,Teologia în Universitate”,la împlinirea a 25 de anide Teologie în Universitate(1991-2016)
Facultatea de Teologie „Ilarion V.Felea” din cadrul Universităţii „AurelVlaicu” din Arad sărbătoreşte 25 de ani de„Teologie în Universitate”. Un evenimentcare aduce la Arad personalităţi aleînvăţământului teologic din ţară, profesori,preoţi, studenţi care vor participa la seria demanifestări prilejuite de această aniversare.„Este un eveniment important pentruuniversitatea noastră. Facultatea de teolo-gie a reprezentat întotdeauna un reper pen-tru mediul academic. În cei 25 deînvăţământ teologic la Arad, facultatea areuşit să dezvolte studii masterale şi şcoalădoctorală pe domeniu, a reuşit să revig-oreze învăţământul românesc în aceastăparte de ţară şi să păstreze tradiţia şcoliiarădene de teologie” a punctat rectorulUAV, prof.univ.dr Ramona Lile.Programul manifestărilorSeria de evenimente a începutduminică, 30 octombrie 2016, la orele10.00, la Catedrala Veche a Aradului undes-a oficiat Sfânta Liturghie arhierească decătre Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi,dascăli ai Şcolii teologice arădene, Te-Deum şi Parastas. 
Concert aniversar al Corurilor Facultăţii deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, apusul zilei de

30 octombrie 2016, a fost marcat într-uncadru festiv, cu totul special, de osteni-torii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilar-ion V. Felea” din Arad, printr-un concertaniversar, desfăşurat în Sala Ferdinand alPrimăriei Municipiului Arad, începând cuorele 18.00, al celor două coruri ale insti-tuţiei de teologie arădene, corul bărbătesc„Atanasie Lipovan”, dirijat de PărinteleArhid. Asist. Univ. Drd. Tiberiu Ardeleanşi corul mixt „Maxim Mărturisitorul”, diri-jat de Conf. Univ. Dr. Mircea Buta.Concertul a debutat cu un cuvânt deretrospecţie pentru ceea ce a însemnatistoria acestei instituţii academice de pres-tigiu, dar şi cu un mesaj de perspectivă aFacultăţii arădene, exprimat de Părinteledecan Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, înnumele instituţiei pe care o conduce. Prezentatorul acestei festivităţi a fostPărintele Daniel Dumitru, de la ParohiaChişineu-Criş I, şi absolvent al Facultăţiinoastre, care a moderat acest eveniment.La finalul concertului, ÎPS dr. Timo-tei, Arhiepiscop al Aradului, a rostit uncuvânt de binecuvântare, ca o încununarea evenimentului dedicat Facultăţii deTeologie Ortodoxă din Arad: „Participămcu bucurie la acest eveniment festiv, camesageri ai Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, transmițând și din partea noastrăbinecuvântarea Preasfintei Treimi, pentrutoți profesorii, ostenitorii, studenții și absol-venții acestei școli teologice de prestigiu.Momentul acesta ne dă prilejul să arătămunitatea și forța credinței noastre, deoarecesunt prezente aici oficialitățile locale,reprezentanții de vârf ai celor două Uni-versități arădene și mulți prieteni ai Fac-ultății de Teologie, toți și toate evocândacum rolul important al tinerilor în viațaBisericii și a societății. Împlinim astfelchemarea Sfântului Sinod al Bisericiinoastre care a închinat anul acesta tocmaieducației tinerilor. Așadar, această instituțieacademică a renăscut și a crescut perma-nent, prin tinerii ei studenți și absolvențicare ne fac cinste azi, arătându-ne val-oarea ei, prin înălțimea academică adascălilor ei trecuți și prezenți. Toate nedau bune nădejdi pentru un viitor luminosal Facultății de Teologie din Arad”.
Simpozionul TeologicNaţional
Manifestările dedicate sfertului deveac scurs de la redeschiderea porțilorFacultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din cadrul Universității „AurelVlaicu” din Arad au continuat azi cu debu-tul unui simpozion național de teologie,pus sub genericul: „Teologia în Univer-sitate. 25 de ani asumare a tradiției, deformare teologică și cercetare științi-fică în Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad (1991-2016)”.La lucrările acestuia, desfășurate peparcursul a doua zile, au participat ierarhiși profesori de la Facultățile de Teologiedin Patriarhia Română. În deschidereafestivă au luat parte, în prezidiu: ÎPSArhiepiscop Ioan Selejan, MitropoliulBanatului; ÎPS Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului; dl. IustinCionca, Președintele ConsiliuluiJudețean Arad; PC. Pr. Prof. Dr. ȘtefanBuchiu, Decanul Facultății de Teologiedin București și Președintele ColegiuluiDecanilor din Patriarhia Română; d-na.Prof. univ. dr. Ramona Lile, RectorulUniversității „Aurel Vlaicu”; d-nul. Prof.univ. dr. Cristian Benze, Prorector al Uni-versității „Vasile Goldiș” din Arad șidecanul Facultății arădene, Pr. Prof. univ.dr. Cristinel Ioja. Părintele decan, în cal-itate de gazdă, a adresat un cuvânt debun venit tuturor celor prezenți, ream-intind câteva dintre coordonatele acesteianiversări. După protocolul stabilit, a luat cuvân-tul ÎPS Arhiepiscop Timotei. Înaltpreas-finția Sa a evocat implicarea centruluieparhial de la Arad „în continuitatea școl-ii teologice de aici, după desființarea Acad-

emiei în anul 1948, prin organizarea peri-odică a cursurilor preoțești, la care au par-ticipat profesori de teologie, de marcă, dela cele două centre care au mai rămas înviață atunci: București și Sibiu. Tocmai deaceea, odată cu noile condiții create derevoluția din decembrie 89, era firesc săluptăm pentru reînființarea acestei școli,integrată, conform legilor în vigoare, încadrul Universității „Aurel Vlaicu. Sun-tem încrezători în viitorul acestei Facultățide Teologie pe care o sprijinim și o binecu-vântăm”.Cuvintele reprezentaților Univer-sităților prezente și al autorității locale ausubliniat importanța acestui moment pen-tru urbea Aradului, felicitându-i pe orga-nizatori pentru frumoasa inițiativă, urândșcolii tradiționalul la mulți ani.Părintele decan Ștefan Buchiu s-a ală-turat și el mesajelor de felicitare, evocândfrumosul parteneriat realizat întreBucurești și Arad, pe linia Teologiei, avândîn vedere faptul că „aici se face o teologieechilibrată, pe care o demonstrează pro-fesorii tineri de aici, care sunt extrem dedinamici”.La finalul acestor luări de cuvânt, aurmat disertația ÎPS Mitropolit Ioan carea prezentat câteva reflecții vis a vis derelația dintre știința pozitivă și cercetareateologică, invitând la relaționarea celordouă. Concret, Înaltpreasfinţia Sa a invi-tat pe profesorii de Teologie să ofere spațiide dialog, prin seminarii programate, lacare să fie invitați cercetători din domeni-ile științei, care să prilejuiască un dialogreal și concret între teologie și științarațională. În încheiere, ÎnaltpreasfințitulMitropolit Ioan a felicitat pe dascălii și pestudenții acestei școli de teologie pentruaceastă aniversare, un cuvânt special fiindadresat PC Arhid. Asist. Drd. TiberiuArdelean, dirijorul corului bărbătesc alFacultății din Arad, care a reprezentat cucinste Mitropolia Banatului la recentîncheiatul concurs Lăudați pe Domnul,organizat de Patriarhia Română.Părintele decan a mulțumit, apoi,tuturor celor din structurile bisericești careau răspuns invitației și au fost alături laaceastă bucurie a Facultății arădene, pre-cum și tuturor rectorilor, decanilor șicolegilor profesori care, în cei 25 de ani deexistență și-au adus contribuția la creștereaacestei școli. Mulțumiri speciale au fostadresate și domnului profesor MarcelTang și PC Pr. Lect. dr. Ștefan Negreanu,prin osteneala cărora aula facultății a fostîmpodobită cu frumoasele chipuri alefoștilor dascăli ai Academiei, efortul recu-perării chipurilor lor necesitând un efortconsiderabil de timp, de răbdare și desuport financiar.Programul a inclus, apoi, o expozițiede producție de carte veche, reviste și cărțieditate la Arad, precum și documente șiimagini de epocă, care au readus în actu-alitate ceva din aura acelor timpuri ale tre-cutului istoric bogat al școlii de teologiedin Arad. Simpozionul a continuat cuprezentarea referatelor profesorilorprezenți, după programul stabilit.Preafericitul Părinte Patriarh Daniela transmis cu acest prilej un mesaj pecare-l redăm în întregime în cele de maijos:
Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V.Felea” din cadrul Universităţii „AurelVlaicu” din Arad la moment aniversar – 25 de ani de existenţă

Aniversarea împlinirii a 25 de ani dela redeschiderea Facultăţii de TeologieOrtodoxă „Aurel Vlaicu” din Arad este unprilej de recunoştinţă faţă de Dumnezeu şifaţă de toţi cei care au contribuit la for-marea şi creşterea prestigiului acestei insti-tuţii, punând în slujba ei pregătirea, talen-tul şi timpul lor. Continuare în pagina 7

Actualitate eparhială – Octombrie 2016



Urmare din pagina 6Este un moment istoric, menit săpuncteze alte momente istorice, impor-tante în evoluţia societăţii româneşti încondiţii de libertate.Continuatoare şi păstrătoare a tradiţieiteologice ortodoxe din vestul României,această instituţie de învăţământ teologicsuperior are rădăcinile fixate la începutulsecolului al XlX-lea, prin înfiinţareaPreparandiei (1812) – şcoală ce conţineaîn structura ei discipline teologice, mulţidintre absolvenţii acesteia fiind hirotoniţipreoţi; a Institutului Teologic (1822) şimai târziu, a Academiei Teologice (1927).în perioada de la începutul secolului alXlX-lea, până la desfiinţarea AcademieiTeologice (1948) şi instaurarea regimuluicomunist-ateu în România, diferiteleforme ale învăţământului teologic orto-dox de la Arad au fost slujite de episcopişi profesori de teologie de prestigiu, cucontribuţii semnificative la dezvoltareateologiei ortodoxe române.După căderea regimului comunisttotalitar, Biserica Ortodoxă Română a des-făşurat, la nivelul întregii ţări, o intensă şinecesară activitate de renaştere aînvăţământului teologic, fiind preocupatăde promovarea unei teologii pastorale şimisionare profund înrădăcinată în TradiţiaSfinţilor Părinţi şi a poporului român, darşi larg deschisă spre cultură şi spre uni-versal; o teologie care să unească spiritu-alitatea şi ştiinţa, credinţa şi cultura, con-tribuind astfel la eforturile de renaşteremorală a societăţi româneşti.Acest demers şi-a propus să redeateologiei locul şi demnitatea de care a fostprivată de-a lungul timpului, să-şiredescopere şi mai mult vocaţia ei deconştiinţă dinamică, profetică şi slujitoarea Bisericii în misiunea sa într-o lume sec-ularizată. Astăzi, avem confirmarea util-ităţii şi importanţei unui astfel de demers,vital pentru formarea teologică a viitorilorpreoţi, a restauratorilor operelor de artă, aprofesorilor de religie şi asistenţilor sociali.Legătura dintre comunitatea academicăştiinţifică şi ştiinţa teologiei s-a dovedit afi de bun augur pentru studenţii şi profe-sorii din universităţi în general, prin pro-gramele comune, promovarea dialoguluiinterconfesional şi interreligios şi dez-voltarea unei solide colaborări dintre teolo-gie şi ştiinţă.Acum, la împlinirea a 25 de ani deactivitate, slujitorii Facultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad se află la momentulcând se văd roadele muncii, culese cubucurie şi speranţă. Dar pentru că studiulteologiei înseamnă răspunsul omului lachemarea lui Dumnezeu, deopotrivă pro-fesori şi studenţi, sunt chemaţi şi mai multsă intensifice activitatea de formare reîn-noind entuziasmul misiunii Bisericii însocietate prin lucrarea pastorală a preoţilorîn ţară şi străinătate, să contribuie la for-marea de caractere în rândul copiilor prinorele de educaţie religioasă, să organizezeprograme social-filantropice, să restau-reze şi să promoveze operele de artă bis-ericească. Toate acestea înseamnă oresponsabilitate sporită în activitateaviitoare, promovând un învăţământ teo-logic deodată academic şi practic, orien-tat pastoral, care să răspundă nevoilor şiexigenţelor spirituale ale credincioşilorBisericii lui Hristos.Felicităm pe cei care au organizatseria de manifestări aniversare sub titlul„25 de ani de asumare a tradiţiei, de for-mare teologică şi cercetare ştiinţifică înFacultatea de Teologie „Ilarion V. Felea”din Arad, pe profesorii şi studenţii acesteifacultăţi. Ne rugăm Domnului Iisus Hris-tos, să binecuvânteze şi să întăreascălucrarea academică a celor care se oste-nesc în cadrul acestei instituţii universitare,dăruindu-le sănătate şi mântuire, pace şibucurie, spor în activitate şi fericire înviaţă, întru mulţi şi buni ani!† DANIEL,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Seara zilei s-a încheiat cu sfințirea, decătre ÎPS Arhiepiscop Timotei, a lucrărilorde renovare ce s-au desfășurat, de cătreArhiepiscopie, la complexul Facultății deTeologie din Arad, prin implicarea părin-telui consilier Octavian Blaj.
Conferinţa ,,Implicaţiilesistemului tehnologic actual. Provocări semnificative pentrulumea de astăzi”

Sub genericul ,,Implicațiile sistemu-lui tehnologic actual. Provocări semni-ficative pentru lumea de astăzi” s-a des-fășurat conferința publică susținută dedomnul Conferențiar universitar dr. Adri-an Lemeni (Universitatea din București),în cea de-a treia zi a manifestărilor aniver-sare dedicate Facultății de Teologie dinArad. Acest eveniment s-a desfășurat laorele după amiezii zilei de 1 noiembrie înaula Regele Ferdinand a PrimărieiMunicipale din Arad, cu binecuvântareași în prezența Înaltpreasfințitului Părintedr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui. În deschiderea conferinței, părinteledecan, Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja, a mulțu-mit ierarhului pentru binecuvântare șiprezență, ca un gest de susținere șiapreciere atât pentru invitatul serii cât șipentru instituția academică organizatoare.În continuare, preacucernicia sa a prezen-tat pe oaspete, evocând rolul și lucrarea samărturisitoare prin care se aruncă punți dedialog real cu științele, prin studiile șicărțile editate, dar și prin implicarea aces-tuia în viața Bisericii, prin aceea că deține,alături de funcția didactică și pe cea deconsilier onorific al PatriarhuluiRomâniei.În cadrul conferinței au fost sublini-ate mai multe aspecte referitoare la temaanunțată. După aceasta a urmat o sesiunede dialog, în care invitatul a răspuns între-bărilor din sală, manifestarea bucurându-se de un real succes.Ultima zi a evenimentului aniversars-a încheiat cu un moment Alumni, de laorele 8.30 şi de la orele 9.30 simpozionulŞcolii doctorale în Teologie în cadrulcăruia va avea loc lansarea volumului„Studia Doctoralia”.
Seară duhovnicească,,Despre citirea cu folosa Sfintei Scripturi”
La Parohia ortodoxă Arad-Centru,Catedrala Veche a Aradului, a avut locvineri, 28 octombrie, ediția a XII-a a con-ferințelor lunare – “Serile duhovniceștide la Catedrala Veche”. Invitatul acesteiîntâlniri a fost părintele profesor dr. Adri-an Murg. Dânsul este preot paroh în local-itatea Horia, precum și profesor la Facul-tatea de Teologie Ortodoxă din Arad,predând cursurile despre Studiul Vechiu-lui și Noului Testament. De aici a derivatși tema prezentată de părintele Murg laaceastă conferință, și anume “Citirea cufolos a Sfintei Scripturi”, o temă intere-santă pentru orice creștin care dorește săse apropie de Cuvântul cel Viu de laDumnezeu.Părintele Adrian Murg a definit patrucoordonate pe care să le avem în vedere,pentru citirea cu folos duhovnicesc a Sfin-tei Scripturi. La finalul conferinței, părintele Adri-an Murg a răspuns cu amabilitate între-bărilor venite de la credincioși, pe mar-ginea interesantei teme prezentate, fiindcompletat și de intervențiile părinteluiprofesor Ioan Tulcan. A oferit astfelmetode practice de citire a Bibliei, decompletare cu citirea Psaltirei și a rugă-ciunilor. În contextul cinstirii în acest ana Sfântului Antim Ivireanul și a celorlaținevoitori în tipărirea cărților bisericești,citirea Sfintei Scripturi poate fi interpre-tată ca un gest de cinstire a memoriei

acestora, pentru că Scriptura a fost carteaprimordială dintre tipăriturile bisericeștidin Țările Române.
Întâlnirea de 10 ani apromoţiei 2006 a Semi-narului Teologic Orto-dox arădean
In după masa zilei de 31 octombrie2016, cu binecuvantarea si in prezentaInaltpreasfintitului Parinte ArhiepiscopTimotei, a avut loc intalnirea de 10 ani aabsolventilor promotiei 2006 al Semi-narului Teologic Liceal Ordodox dinArad. O parte din absolventi impreuna cuprofesorii lor au luat parte la slujba deTedeum ce a fost savarsita in biserica dincurtea scolii teologice din Arad. Parin-tele Rednic Adrian, absolvent al promotieia rostit un frumos cuvant de multumirecatre Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepis-cop Timotei si catre dascalii de teologiecare au contribuit la formarea elevilorseminaristi pe parcursul anilor destudiu.Absolventii au fost intampinati cumulta bucurie de catre PreacucerniculParinte director Pompiliu Gavra care le-a fost dascal in timpul celor 5 ani petre-cuti in scoala. In cadrul acestui eveni-ment a avut loc o slujba de pomenire adirigintei promotiei 2006, Prof. GabrielaPuticiu care a trecut la Domnul in anul2008, totodata absolventii l-au pomenit sipe cel care l-a fost dascal Pr. Calin Cravetcare s-a mutat la cele vesnice.Bucuria revederii absolventilor a fostintarita de prezenta si de cuvantul Inalt-preasfintitului Parinte Arhiepiscop Tim-otei care le-a vorbit tinerilor absolventidespre importanta misiune pe care o au inlume, aceea de a fi marturisitori ai luiHristos.

CONFERINŢEPREOŢEŞTI DETOAMNĂ ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI
Conferinţă Preoţească înProtopopiatul Arad

Cu binecuvântarea şi în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei, Arhiepiscop al Aradului, preoţiidin cadrul Protopopiatului OrtodoxRomân Arad, s-au întrunit miercuri, 5octombrie 2016, în cadrul conferinţei pre-oţeşti de toamnă, conform prevederilorSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne care a hotărât ca al II-lea semes-tru al anului 2016, să fie închinat Sfântu-lui Ierarh Martir Antim Ivireanul şitipografilor bisericeşti. Conferinţa a fostprecedată de slujba de Te-Deum săvârşităîn biserica parohială a Parohiei Arad-Cen-tru, lucrările conferinţei desfăşurându-semai apoi în aceeaşi locaţie.Conferinţa a fost prezidată de Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei,iar din prezidiu au mai făcut parte protos.Iustin Popovici – consilier cultural laArhiepiscopia Aradului, Ec. AngelaBorteş – contabil şef la ArhiepiscopiaAradului și pr. Flavius Petcuţ – protopopal Aradului.În deschiderea lucrărilor a luat cuvân-tul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Timotei care a contextualizat cin-stirea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul cuevenimente recente de mare importanţăpentru Ortodoxie, cum ar fi Marele SinodOrtodox, precum şi cu evenimente dintrecutul istoric, subliniind pe de o partetradiţia ortodoxă care păstrează fondulpropovăduirii apostolice dar şi aspecteledinamice ale tradiţiei bisericeşti careimplică mărturisirea creştină însoţită nude puţine ori şi de martiriu. Totodată Înalt-preasfinţia Sa a îndemnat preoţii prezenţisă ia ca pildă în activitatea lor, exemplulSfântului Antim şi a tuturor ierarhilor şi

clericilor mărturisitori de-a lungulveacurilor, având în vedere că anul aces-ta Patriarhia Română l-a dedicat şi edu-caţiei tineretului ortodox, mai ales în con-textul societăţii contemporane pândită desecularizare şi de practici străine de duhulOrtodoxiei.Referenţi la lucrările conferinţei aufost: Pr. Bogdan Tod cu referatul:SfântulAntim Ivireanul – personalitatea, opera şiactivitatea; Pr. Alin Bosancu cu referat-ul:Anul comemorativ al Sfântului IerarhMartir Antim Ivireanul şi al tipografilorbisericeşti; Pr. Sorin Higioşan cu referat-ul: Unul dintre cei mai de seamă predi-catori de limbă română din epocă: Sfân-tul Ierarh Antim Ivireanul; Pr. Silviu-RaulPele cu referatul: Sfântul Ierarh AntimIvireanul, artist tipograf şi editor prodi-gios, caligraf, gravor şi miniaturist deexcepţie.În încheierea lucrărilor au luat cuvân-tul d-na Ec. Angela Borteş – contabil şefla Arhiepiscopia Aradului și pr. FlaviusPetcuţ – protopop al Aradului, care aufăcut câteva comunicări de ordin admin-istrativ, Părintele Protopop mulţumindierarhului şi preoţilor prezenţi pentru par-ticipare şi reuşita conferinţei.
Conferinţă Preoţească înProtopopiatul Ineu

Cu binecuvântarea şi prezenţa Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Tim-otei, Arhiepiscop al Aradului, preoţii dincadrul Protopopiatului Ortodox RomânIneu, s-au întrunit joi, 6 octombrie 2016,în cadrul conferinţei preoţeşti de toamnă. Înaintea începerii conferinței, la bis-erica parohială din Ineu, s-a făcut slujbade Te-Deum începând cu ora 9:00, iar oora mai târziu s-a ținut conferința la sedi-ul Protopopiatului Ineu.În începutul conferinței, Înaltpreas-fințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a vor-bit despre importanța cinstirii și eveni-mentul omagierii Sfântului Ierarh MartirAntim Ivireanul, atingând mai multeaspecte: importanța locului conferinței încetatea Sfântului Mitropolit Sava Bran-covici, aproape contemporan cu SfântulMitropolit Antim Ivireanul, de pe celălaltversant al Carpaților, mărturisitori amân-doi ai unității în credință față de Dum-nezeu și devotament față de popor; anulomagial cu tematică foarte importantă,pe careo privim în cadrul unor sărbătoricivile cu caracter mai larg, anume cente-narul comemorării intrării României înPrimul Război Mondial, cu subliniereaurmărilor lui, apoi întâlnirea tineretuluiortodox din întreaga lume la București,evidențiind importanța contribuției tinere-tului la viitorul lumii; însemnătatea încontext și a Sfântului și Marelui SinodOrtodox, având în vedere istoria frămân-tărilor religioase și însușirea de către pre-oți a rezoluțiilor acestora, spre lămurireaîntrebărilor și îndepărtatrea criticilornefondate. Problematica în jurul person-alității celui prăznuit, are aspecte pil-duitoare și pentru alte perioade, cerândcorectitudine potrivit legilor bisericești șistatale spre binele general, progresul în ști-ință și cultură, mai ales pe plan național.În continuare părintele referent TripaCiprian, preot slujitor la Schitul Tămand,a prezentat referatul cu tema:Viața, activ-itatea și opera Sfântului Ierarh AntimIvireanul. Preoții coreferenți au fost: Pr.Culda Florin, de la parohia Vasile Goldiș,Pr. Bele Radu, de la parohia Bochia, Pr.Slăv Andrei, de la parohia Berechiu și Pr.Trip Răzvan, de la parohia Bocsig-carti-er. Aceștia au adăugat câteva idei care nus-au găsit în cuvintele primului referat.
Conferinţă Preoţească înProtopopiatul Lipova 

În ziua de luni, 10 octombrie 2016,orele 9:30, la Sfânta Mănăstire Feredeu,a avut loc Conferinţa preoţească la care aluat parte Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-

tei, Arhiepiscopul Aradului, însoţit deÎnaltpreacucernicul Pr. Ic. Stavr. BlajMihai Octavian, Consilier Economic alArhiepiscopiei Aradului. În deschiderea conferinţei, P.On. Pr.Jidoi Ioan- Protopopul Lipovei a rostitcuvânt de „Bun Venit” pentru Înaltpreas-finţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, în numele tutur-or preoţilor aducând sincere mulţumiriÎnaltpreasfinţiei Sale pentru purtarea degrijă şi prezenţă. În cuvântul de deschidere rostit deÎnaltpresfinţitul Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu- Arhiepiscopul Aradului, a precizaturmătoarele: locul în care ne aflăm, acelaal Podgoriei Aradului, este cetatea Sfân-tului Mitropolit Sava Brancovici, care afost aproape contemporan cu Sfântul Ier-arh Martir Antim Ivireanul, mărturisitor încredinţă şi devotament faţă de Biserică şipopor. Anul omagial are o tematică foartevastă pe care o putem privi şi incadra înunele sărbători cu caracter civil ca deexemplu comemorarea centenaruluiintrării în primul război mondial alRomâniei, Întâlnirea tineretului creştinortodox din lume care a avut loc laBucureşti etc. După cuvântul ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei, s-au lecturatcele cinci lucrări susţinute în ordine deurmătorii preoţi: Doca Leonardo Aurel,Parohia Pâncota, Radeş Mihai Dorel,Parohia Mîsca, Trif Adorian Lucian,Parohia Galşa, Ardeuan Florin Dan, Paro-hia Chesinţ şi Ungureanu Cristian, Paro-hia Zăbalţ.
Conferinţă preoţească înProtopopiatul Sebiş

Joi, 13.10.2016, în Biserica cu hra-mul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavri-il”, a Mănăstirii Roșia, a avut loc confer-ința preoțească de toamnă a preoților dinProtopopiatul Sebiș. Delegat al Centruluieparhial  a fost  Părintele Consilier Social– Pr. Ic. Stvr. Mariş Gabriel, care a prezi-dat întrunirea.Referatul principal a fost susţinut decătre Pr. Luşca Ciprian de la Parohia Zim-bru. Completări ulterioare au fost adusede către coreferenţii: Pr. Dan Dănuţ de laParohia Avram Iancu; Pr. Ancaş Gheo-rghe de la Parohia Vârfurile; Pr. OarceaFlorin de la Parohia Almaş; Pr BuleaMihai – de la Parohia Bănești, prin careau fost subliniate atât deosebita activitateeducațională a Mitropolitului Antim Ivire-anul în rândul a tinerilor, poporului şi pre-oţilor, cât și solidaritatea arătată față deBiserica și poporul român din ȚaraRomânească în vremuri de restriște ca șiun bun iconom și administrator al averilorbisericești, pe care a știut să le le pună înslujba poporului, apărând interesele națieiromâne în multe și diferite situații.La finalul conferinţei preoţeşti, Pc.Protopop – Pr. Alexandru Botea, a adusmulţumiri Preacucernicului PărinteConsilier, preoţilor conferenţiari, gazde-lor şi preoţilor prezenţi, întrunireaîncheindu-se prin împreuna rugăciune atuturor.CERCURI MISIONAREÎn luna Octombrie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în următoareleparohii arădene: Parohia Chişineu-CrişII, Protopopiatul Arad; Parohia Dorgoş,Protopopiatul Lipova; Parohia Şepreuş,Protopopiatul Arad; Parohia Moneasa,Protopopiatul Sebiş; Parohia Minişel,Protopopiatul Ineu; Parohia Căprioara,Protopopiatul Lipova; Parohia Cărand,Protopopiatul Sebiş; Parohia Mădrigeşti,Filia Buceava, Protopopiatul Sebiş; Paro-hia Mocrea, Protopopiatul Ineu; ParohiaCintei, Protopopiatul Arad; ParohiaCruceni, Protopopiatul Arad; ParohiaVladimirescu I, Protopopiatul Arad; (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro). 
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Sâmbătă, 1 octombrie  – Chiriarhulasistă la Sfânta Liturghie în biserica nouă aMănăstirii Arad – Gai depraznicul hramuluiAcoperământului Maicii Domnului, ofici-ată de un sobor de preoţi și monahi, condusde Înaltpreacuviosul Părinte Arhim. IlarionTăucean, stareţul Sfintei Mănăstiri Feredeu,în cadrul căreia rostește cuvânt de învățăturăsub titlul ,,Gânduri de hram”.Participă în salafestivă a Colegiului Național ”Moise
Nicoară” din Arad la consfătuirile profeso-rilor de Religie din județul Arad,  în cuvân-tul rostit Chiriahul a reliefat necesitatea uneiprezențe mai active a slujitorilor Bisericii înmijlocul profesorilor de Religie. Aceastăimplicare fiind crucială în societatea actuală.Duminică, 2 octombrie – Chiriarhul afost prezent în mijlocul credincioşilor paro-hiei Revetiş din Protopopiatul Sebiş, unde asăvârşit slujba de binecuvântare de lucrăriexterioare la biserica parohialăși slujbaSfin-teiLiturghii înconjuratdeunsobordepreoţi,curostireaunuicuvântdeînvățăturăpus subtitlul ,,Slăbiciune și putere”, în prezenţa ofi-cialităţilor judeţene şi locale şi a numeroşicredincioşi.Preotul paroh Gheorghe-CristianPop, a primit din partea Ierarhului distincţiade sachelar, în semn de apreciere pentru efor-tul depus.Luni, 3 octombrie – Participă ladeschiderea festivă a anului universitar, într-un cadru special, în incinta Palatului Spor-turilor „Victoria” din Arad, fiind prezentecele două Universități arădene: „AurelVlaicu” și „Vasile Goldiș”, de față fiindprezente oficialitățile locale, cadrele didac-tice și studenții celor două universități. Încadrul acestei manifestări Chiriarhul a adresatun cuvânt de binecuvântare la deschidereacomună a anului universitar a celor două uni-versități, care evocă, prin cei doi patroni ai lor:
Vasile Goldiș si Aurel Vlaicu, aspiratia spre
unitate si înălțime materială și spiritual.Marți, 4octombrie –Chiriarhul asistă laSfânta Liturghie săvârșită de PreasfințitulPărinte Lucian, Episcopul Caransebeșului,împreună cu părinții profesori și absolvențiiclerici prezenți, în parohia Arad-Centru, laîntâlnirea organizată a absolvenților celei de-a doua promoții a Facultății de Teologie Orto-doxă ”Ilarion V. Felea” din Arad, care s-aureunit pentru sărbătorirea celor două deceniide când au absolvit această instituție acade-mică.Miercuri, 5 octombrie – Chiriarhulasistă la slujba de TE Deum la deschidereaconferinței de toamnă a preoților din cadrul

Protopopiatului Arad, prezidează lucrărileacestei conferințe ce a avut loc în bisericaparohială a Parohiei Arad-Centru, rostind lamomentul cuvenit un cuvânt, în care a con-
textualizat cinstirea Sfântului Ierarh Antim
Ivireanul cu evenimente recente de mare
importanţă pentru Ortodoxie, cum ar fi
Marele Sinod Ortodox, precum şi cu eveni-
mente din trecutul istoric.Joi, 6 octombrie - Chiriarhul asistă laslujiba de TE Deum și prezideazădeschiderea conferinţei semestrială de toam-nă a preoţilor din Protopopiatul Ineu, care s-a desfăşurat la sediul Protopopiatului Ineu,rostind la momentul cuvenit un cuvântreliefând evenimentele din eparhie ce seînscriu în contextul anului omagial.Vineri, 7 octombrie- Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.Duminică, 9 octombrie - Chiriarhuleste prezent în mijlocul credincioşilor dinoraşul Ineu, unde a oficiat slujba de sfinţire aBisericii cu hramul „Izvorul Tămăduirii” dinincinta Spitalului Orăşenesc din Ineu, Pro-topopiatul Ineu. După slujba de târnosire,Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie pe unamplasament din curtea noii biserici, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi, înprezenţa oficialităţilor centrale şi locale şi anumeroşi credincioşi prezenţi la acest eveni-ment din Cetatea Ienopolei. Rostește cuvân-tul de învăţătură pus sub titlul ,,Echilibrul
vieţii omeneşti”, reflectat în evenimentultârnosirii noii biserici.Luni, 10octombrie- Asistă la slujiba deTE Deum și prezidează deschiderea confer-inţei semestrială de toamnă a preoţilor dinProtopopiatul Lipova, care s-a desfăşurat înMănăstirea Feredeu, Protopopiatului Lipova,rostind la momentul cuvenit un cuvânt.Marți, 11 octombrie - prezideazăsesiunea de toamnă a examenului de Capac-itate preoţească pentru absolvenţii de lalicență şi master ai Facultăţii de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, fiiduhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradului, dori-tori să devină slujitori ai sfintelor altare.Miercuri, 12 octombrie – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelor curente.Joi, 13 octombrie - Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea prob-lemelor curente.Vineri, 14 octombrie – Chiriarhul slu-jește și rostește cuvântul de învăţătură cu titlul,,Sfânta Parascheva şi mărturisirea Orto-
doxiei”, înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi, Sfânta Liturghie în  Biserica cu hra-

mul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” a Schi-tului de maici Bodrogul-Vechi din eparhiaarădeană.Sâmbătă, 15 octombrie – participă laCeremonia militară de înmânare a Drapeluluide luptă Inspectoratului pentru Situații deUrgență ,,Vasile Goldiș” al județului Arad,ceremonie ce e avut loc pe platoul din faţaPrimăriei municipului Arad. Cu acest prilej,a săvârșit o slujba de sfințire a drapelului deluptă, în prezența d-lui Raed Arafat, secretarde stat în Ministerul Afacerilor Interne şi şefal Departamentului Situaţii de Urgenţă, ofi-cialităților centrale și locale și a numeroasepersoane venite să asiste la acest eveniment.Duminică, 16 octombrie – slujește șipredică despre ,,Propovăduirea şi primirea
Cuvântului lui Dumnezeu” la slujba SfinteiLiturghii în Parohia Mănăștur, com. Vinga,Protopopiatul Arad, înconjurat de un sobor depreoţi. După Sfânta Liturghie, Chiriarhularădean a efectuat o vizită de lucru la loculunde se va construi o capelă mortuară şi a datîndemnurile necesare pentru ducerea la bunsfârşit a acestei lucrări.Luni, 17 octombrie - Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente.Marți, 18octombrie–Participă laslujbaVecerniei în Biserica ortodoxă din Turnu,Protopopiatul Arad, la care a luat parte unsobor de preoți, în cadrul căreia s-aubinecuvântat și lucrările de înfrumusețareces-au realizat în parohie. La momentul cuve-nit a rostit un emoționant cuvânt deînvățătură, în care a evidențiat importanța
Sfântului Apostol Luca în istoria
creștinismului, dar și în viața fiecăruia dintre
noi, reliefând totodată și importanța
Evangheliei sale, în devenirea duhovnicească
a fiecăruia.Miercuri, 19octombrie-Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente. Efectuează vizită delucru la Catedrala Arhiepiscopală. Joi, 20 octombrie - Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.Duminică, 23octombrie –Chiriarhul apoposit în mijlocul credincioșilor din parohiaIosășel, Protopopiatul Sebiș, pentru a săvârşislujba de târnosire a Bisericii, unde a fostîntâmpinat în fața bisericii de un sobor de pre-oţi, oficialități centrale și locale şi numeroşicredincioşi prezenţi la acest eveniment. Dupătârnosirea bisericii a urmat săvârşirea SfinteiLiturghii arhiereşti, în biserica nou târnosită.Cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfin-

tei Liturghii, a fost pus sub titlul: ,,Harul,
credinţa şi faptele bune”. În după-amiazazilei, Chiriarhul, a poposit în mijlocul cre din -cioşilor din Parohia Seleuş, ProtopopiatulIneu, pentru a sfinţi o troiţă ridicată prin con-tribuţia bunilor credincioşi, rostind un cuvântsolemn, arătând că, Sfânta cruce aşezată la
răspântie de drum devine simbol al lucrării
binelui pe cărările vieţii.În după-amiaza zileiChiriarhul alături de Preasfinţitul PărinteLucian Episcopul Caransebeşului au popositîn Parohia Galşa din Protopopiatul Lipova,unde cei doi ierarhi înconjuraţi de un numerossobor de preoţi şi diaconi au sfinţit o troiţăridicată în curtea bisericii şi au binecuvântatnoul lumânărar şi noua bibliotecă parohială,urmată de săvârșirea slujbei Vecerniei încadrul căreia a rostit un cuvânt de învățătură.Luni, 24octombrie- Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea prob-lemelor curente.Marți , 25 octombrie – Slujește la sluj-ba religioasă de comemorare a celor căzuţi înluptele pentru apărarea ţării în Piața AvramIancu la manifestările prilejuite de ZiuaArmatei, rostind la momentul cuvenit uncuvânt solemnMiercuri, 26 octombrie- Chiriarhul aparticipat la Slujba Utreniei în biserica,,Bunavestire” din Parohia Odvoș, unde afost întâmpinat de preotul Cosmin-CălinCorâci. După aceea, Chiriarhul a poposit însatul Juliţa aparţinător comunei Vărădia, undea asistat la Sfânta Liturghie săvârșită de preo-tul paroh Casian Blaga și la momentul rân-duit a adresat credincioșilor prezenți uncuvânt de învățătură în care a prezentat viața
și mucenicia Sfântului Mare Mc. Dimitrie
ca model de viețuire creștină pentru tinere-
tul de astăzi.Joi, 27 octombrie - slujește, cu prilejulhramului Catedralei Patriarhale și a Capi-talei, alături de alți Ierarhi membrii ai Sfân-tului Sinod la Sfânta Liturghie oficiată dePreafericitul Părinte Daniel- Patriarhul

României, înconjurați de un sobor de preoțiși diaconi.Vineri, 28octombrie-asistă la slujba deTe Deum la Catedrala Patriarhală îndeschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române, cu la ședința solem-nă a acestui for de conducere bisericesc.Sâmbătă, 29octombrie- Chiriarhul par-ticipă la continuarea lucrărilor Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române întrunit în șed-ință de lucru.Duminică, 30 octombrie – Chiriarhulînconjurat de soborul preoților profesori aiFacultății de Teologie din Arad, a slujitDumnezeiasca Liturghie, în Catedrala istoricăa Aradului. Sfânta Liturghie din această zi,deschizând seria manifestărilor organizatede Facultatea de Teologie din Arad, cu prilejulîmplinirii a 25 de ani de la reînființare,evidențiat și în cuvântul de învățătură, rostitde către Chiriarh sub titlul ,,Cunoaştere şiconştiinţă”, urmat de citirea mesajului deconsolare și comuniune la un an de la tragediadin Clubul Colectiv, transmis de PreafericitulPărinte DANIEL, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române. La finalul SfinteiLiturghii a fost săvârșită rânduialaParastasului pentru tinerii decedați în urmaincendiului din Clubul Colectiv, la împlinireaunui an, potrivit îndrumărilor date dePatriarhia Română. În seara zilei participă laConcertul aniversar al corurilor Facultăţii deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad desfăşurat în Sala Ferdinand alPrimăriei Municipiului Arad, cu ocaziaîmplinirii a 25 de ani de Teologie înUniversitate, rostind la momentul cuvenit uncuvânt de binecuvântare.Luni, 31 octombrie – Chiriarhul par-ticipă alături de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,Mitropolitul Banatului și de reprezentanți aiautorităților centrale și locale, la manifestărilededicate sfertului de veac scurs de laredeschiderea porților Facultății de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Uni-versității „Aurel Vlaicu” din Arad, la momen-tul cuvenit,a rostit un cuvânt, evocând impli-
carea centrului eparhial de la Arad în
continuitatea școlii teologice.În după amiazazilei, Chiriarhul înconjurat de un sobor de pre-oți a săvârșit slujba de sfințire a lucrărilor derenovare ce s-au efectuat, de către Arhiepis-copia Aradului, prin grija Pr. Blaj Mihai-con-silier economic, la complexul Facultății deTeologie. Pr. Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, octombrie 2016

AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

ARAD - CENTRUL „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”:B-dul Revoluției, Nr. 30, Tel./Fax: +4 0257.466.784,Email: arad@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00
REȘIȚA - CENTRUL „SF. AP. PETRU ȘI PAVEL”: Str. Republicii, Nr. 1, Tel./Fax: +40255.255.135, Email: resita@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00

BUCUREȘTI - BASILICA TRAVEL: S . Doamnei, Nr. 20Tel./ Fax: +4021.316.35.03 Mobil: 0741 260 424, Email: office@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00www.pelerinaj.ro                          www.basilicatravel.ro

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” 
a Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou în Episcopia 
Caransebeșului, cu plecare din Arad, în care
aveți prilejul să vă închinați în Catedrala
Mitropolitană din Timișoara, Catedrala
”Schimbarea la Față” din Reșița și 
Catedrala episcopală din Caransebeș.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj nou la
Mănăstirea Lainici cu plecare din Arad.
Mănăstirea Lainici este sihastria unde a viețuit
Sfântul Cuvios Irodion, duhovnicul Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica, închinare la
moaștele Sfântului Irodion și la icoana Maicii
Domnului Grabnic Ascultătoare.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, participare la SfântaLiturghie la Biserica românească de laIerusalim, Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la Marele Praznic al NașteriiDomnului nostru Iisus Hristos în Biserica Nașterii din Betleem. Printre celelate obiective,menționăm: Câmpul Păstorilor, Grota Laptelui,Muntele Tabor, râul Iordan, Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri, Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta Cruce,Grădina Ghetsimani și Muntele Sion.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu închinare în Ierusalim - SfântulMormânt, Calea Crucii, Golgota, GrădinaGhetsimani; Nazareth - biserica unde SfântaFecioară Maria a primit Buna Vestire;Hozeva - moaștele Sfântului Ioan IacobRomânul; Betleem - Biserica Nașterii Domnului, precum și în alte minunate locuri.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă și Peninsula Sinai de 7 zile, cu trecere pela cele mai importante obiective: Lod, MunteleTabor, Mănăstirea Sfânta Ecaterina, Ierusalim,Drumul Crucii, Golgota, Sfântul Mormânt șiBiserica Învierii, Hozeva, râul Iordan, Bisericaortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem șiBiserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj la Mănăstirea Izbuc, cea
mai veche mănăstire din Ardeal, cu plecare
din Arad. În acest pelerinaj aveți prilejul să
participați la Sfânta Liturghie și să vă 
închinați la icoana făcătoare de minuni a
Maicii Domnului de la Mănăstirea Izbuc.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou la mormântul părintelui
Arsenie Boca, cu plecare din Arad. 
Mormântul părintelui Arsenie Boca se află la
Mănăstirea Prislop, ce a fost ctitorită de
Sfântul Nicodim de la Tismana în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea.


