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Anul XCIV (94)
SERIE NOUĂ

† TIMOTEIDIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUIIubitului cler, cinului monahal şi dreptcre -dincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şipace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nos-tru Iisus HristosCinstiţi credincioşi şi credincioase,Zilele sărbătorești în care ne aflăm, trăim orealitate îndeobște socotită ca moștenire sfântă,fiind cea mai bogată în mănunchiul altor praznicecreștine, evidențiind faptul că fiecare ființă ven-ită pe lume poartă o zestre străveche pe care aredatoria să o înmulțească pentru a o lăsa cu pris-osință urmașilor. Și aceasta nu este doar pămân-tească, lăsând să se întrevadă limpede parteasufletească. De fapt înțelegem prin moșteniredobândirea de bunuri materiale, morale sau spir-ituale de la înaintași, cele din urmă totuși avândîntâietate.[1]Se conchide că ceea ce cuprinde ter-menul a constituit în cursul vremii obiect de cerc-etare și definire atât în domeniul laic, cât și în celreligios. Obișnuit în sensul ultim se referă latradiții, datini, obiceiuri sau alte lăsăminte culti-vate după preferința comună sau atașamentulfață de trecut. Cu privire la sfera înțelegerii bis-ericești se poate spune că este mult cuprinză-toare, dar în miez privește lucrarea mântuirii.Sunt edificatoare citirile sfinte ale însăși zileipraznicului, apostolul referindu-se la adopțiuneasau înfierea oamenilor de către Dumnezeu, prinînnomenirea sau întruparea Fiului Său, pentruca Acesta făcându-se asemenea lor să-i apropiecu iubire până la jertfă; iar Evanghelia, dând capilde de conștiința apartenenței la altă realitate pemagii scrutători ai destinului lumii și soli deseamă ai pământenilor ce aduc Pruncului nounăscut daruri purtătoare de simboluri spirituale.Mesia nu se arată ca un stăpânitor pământesc, cidrept împlinitorul idealurilor nobile de totdeau-na și de pretutindeni ale omenirii. Istoria biblică,confirmată într-un fel și de conștiința popoarelor,concretizată în moșteniri din vremi imemoriale,arată că dintru început, omul a fost înzestrat bogatde către Creatorul său spre a se desăvârși. Înlocul împlinirii misiunii în libertate deplină dealegere, a sărăcit în a voi binele, devenind rob alrăutății. O întoarcere era cerută, dar pe altă cale,ca și aceea urmată de cei amintiți și care începecu Însuși Cel ce zice despre Sine ”Eu sunt Calea,Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meudecât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine,şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îlcunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut”.[2]Adevărata cale a vieții, desigur că va ocolitotdeauna calea pierzării, care nu este de la Cel ceține toate. Succesiunea în fapt a moștenirii cerești,odată cu nașterea, trebuie să asigure veșniciaoferită inițial, iar aceasta printr-o renaștere saunaștere din nou, prin harul lui Dumnezeu înTainele Bisericii. Mântuitorul Însuși lămurește:”De nu se va naște cineva de sus, nu va putea săvadă împărăția lui Dumnezeu… De nu se vanaște cineva din apă și din Duh, nu va putea săintre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născutdin trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duheste.”[3] Biserica prin imnografia ei tâlcuieșteînțelesul astfel: ”Taina cea din veac ascunsă și deîngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dum-nezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeuîntrupându-Se întru unire neamestecată și crucea

de bunăvoie pentru noi primind; prin care, învi-ind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moartesufletele noastre.”[4]Omul, fiind un mic univers,oglindind pe cel mare, prin restaurarea în ființa saa chipului lui Dumnezeu, aduce prinos Cre-atorului înnoirea întregii făpturi peste care dintruînceput a fost pus ca stăpân, departe de starearobiei.Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,Încercând adâncirea înțelegerii sensuluimoștenirii cerești de către oameni și rostuluiîntrupării Mântuitorului în acest context, este cucale a reaminti cuvintele apostolului neamurilorascultate la Sfânta Liturghie din însăși ziuapraznicului: ”Iar când a venit plinirea vremii,Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut dinfemeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Legesă-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Şi pen-tru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe DuhulFiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva,Părinte! Astfel dar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar deeşti fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prinIisus Hristos.”[5] De la sine inspirația divină asfântului Pavel este limpede. În legătura învăță-turii de credință s-ar putea ilustra prin pilda fiu-lui risipitor[6] care a cerut de la tatăl său partea sade avere, ce odată primită a cheltuit-o fărăsocoteală în lume, pentru ca atunci când și-arevenit în fire din sărăcia în care a ajuns, s-aîntors la casa părintească, nădăjduind cădragostea celor apropiați, urmărindu-l mereu,chiar în rătăcire, îi va asigura măcar starea deslugă sau rob. Ori, peste așteptări, a fost repri mitîn demnitatea de fiu, fratele lui însuși apărând caluând aminte sfatul părintelui de a fi îngăduitor cucel pierdut ce s-a aflat, atât prin propria-i voință,cât și prin dragostea alor săi. Dacă în  Biserică nenumim frați, iar cu smerenia care se cuvine ară-tată și robi ai lui Dumnezeu, Lui I ne adresăm caUnui Părinte al tuturor, din a Cărui moștenire nerugăm să fim părtași. În rugăciunea finală a Sfin-tei Liturghii cerem stăruitor ”mântuieșteDoamne, poporul Tău și binecuvinteazămoștenirea Ta…” Moștenirea de care este vorbase lămurește și în alte texte ca una ”veșnică a luiDumnezeu”. Bunăoară tot sfântul Pavel scrie:”aţi fost pecetluiţi cu Sfântul Duh al făgăduinţei,Care este arvuna moştenirii noastre, spre răs-cumpărarea celor dobândiţi de El şi spre laudaslavei Sale.”[7] Continuare în pagina 3

Moştenirea Împărăţiei CereştiPastorală la Nașterea Domnului2014 Arhiepiscopul Timotei Seviciu este cel de-al23-lea episcop ortodox al istoricului scaun epis-copal de la Arad, cu o vechime de peste trei sutede ani, începând cu anul 1706, când Episcop-ul Isaia Diacovici (1706-1708), primul vlădicăal Aradului, a mutat scaunul episcopal din cetateaIenopole (Ineu), în urbea arădeană. Vechimeadreptei credinţe în aceste ţinuturi româneşti areînsă începuturi mult mai vechi, din vremeasfinţilor daco-romani sau străromâni.

În rândul succesiunii neîntrerupte de peste300 de ani a ierarhilor arădeni, actualul Arhiepis-cop al Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei se înscrie în şirul înaintaşilor săi de seamă,harnici, înţelepţi şi misionari, care prin viaţa şiactivitatea lor au contribuit la devenirea istoricăa acestui scaun episcopal şi a Bisericii întregi.Astfel, în lista marilor ierarhi români din Arad,se disting: episcopul Ioan Meţianu, care a ajunsmai târziu Mitropolit al Ardealului şi de numelecăruia se leagă zidirea impunătoarei Catedralemitropolitane din Sibiu, episcopul Ioan IgnatiePapp, care şi-a legat numele, între multe alterealizări, de înfăptuirea Marii Uniri de la 1Decembrie 1918, eruditul vlădică GrigorieComşa, vrednicul de pomenire NicolaeCorneanu, fostul Mitropolit al Banatului, şi, deasemenea, PatriarhulTeoctist Arăpaşul, care apăstorit la Arad mai mult de 10 ani (1962-1973).Din anul 1984 până azi, episcop şi arhiepis-cop al Aradului este Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei Seviciu, care împlineşte anul acesta(2014) 30 de ani de păstorire.Născut la Timişoara, în data de 4 iunie 1936,tânărul Traian Seviciu a urmat cursurile Institu-tului Teologic Universitar din Bucureşti, pe carele-a absolvit în anul 1957. Tot la Bucureşti, avândcoordonator pe renumitul patrolog Pr. Prof. Dr.Ioan G. Coman, a urmat cursurile de doctorat, iarîn anul 1973 a susţinut teza: „Doctrina hristo-logică a Sfântului Chiril al Alexandriei”. Toto-dată, şi-a completat studiile academice în Elveţia,la Facultatea de Teologie din Neuchatel, în anul1967, apoi la Institutul Ecumenic de la Bossey(1967-1968) şi la Facultatea de Teologie dinFrieburg (1971-1972). În 24 iunie 1969 a fosttuns în monahism la Mănăstirea Hodoş-Bodrog,din judeţul Arad, primind numele Timotei.La recomandarea Mitropolitului NicolaeCorneanu al Banatului, în 15 decembrie 1975,Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a

ales în postul de episcop-vicar al ArhiepiscopieiTimişoarei şi Caransebeşului, cu titlul de „Lugo-janul”, fiind instalat la Timişoara, în data de 7februarie 1976.În data de 30 septembrie 1984 a fostales Episcop al Aradului, fiind întronizat îndata de 2 decembrie 1984. În anul 2009 a prim-it rangul de Arhiepiscop al Aradului. Anul aces-ta aniversăm împlinirea a 30 de ani de slujirearhierească a Înaltpreasfinţitului Părinte Timo-tei la Arad.În aceste trei decenii de neobosită şi intensălucrare misionară, roadele sunt vizibile. Epis-copul, şi din anul 2009, Arhiepiscopul Timotei alAradului a înnoit şi a intensificat viaţaduhovnicească din mănăstiri şi parohii, pre-cum şi activitatea culturală a eparhiei. A iniţi-at şi a susţinut construirea a peste 70 de bis-erici şi a supravegheat restaurarea a peste450 de locaşuri de cult, multe dintre ele fiindmonumente istorice.Ample lucrări de restaurares-au desfăşurat la întregul ansamblu arhitecton-ic de la mănăstirea Gai, unde a fost construită obiserică nouă, cu hramul Acoperământul MaiciiDomnului,pe care, împreună cu alţi ierarhi aiBisericii noastre, am sfinţit-o personal în data de25 septembrie 2011. A înfiinţat o facultate deteologie ortodoxă şi un seminar teologic ortodoxşi a dezvoltat o intensă activitate social-filantrop-ică. Însă, între toate aceste frumoase realizări,cea mai de seamă rămânectitorirea noii Cate-drale Arhiepiscopale din Arad, cu hra-murile Sfânta Treime şi Sfântul Ierarh Nico-lae, prima catedrală episcopală ortodoxăîncepută, finalizată și târnostită în România,după căderea regimului comunist. Împreună cualţi ierarhi am săvârşit târnosirea ei în data de 6decembrie 2008.În anul 2009, la propunerea noastră şi cuaprobarea Sfântului Sinod, Episcopia Araduluia fost ridicată la rang deArhiepiscopie, iar Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei la demnitateade Arhiepiscop.Astăzi, la vârsta de 78 de ani, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei arată odinamică susţinută a activităţilor administrative,culturale şi misionare, fiind receptiv mereu înpromovarea noilor șanse pastorale și mision-are ale Bisericii în societate.Ca fiu al plaiurilor bănăţene, ÎnaltpreasfinţiaSa cunoaşte bine atât frumuseţile şi valorile spir-ituale ale acestor ţinuturi româneşti străbune, câtşi dificultăţile pastoraţiei într-o zonă multietnicăşi multiconfesională.Cu părintească binecuvântare şi frăţeascădragoste în Hristos îl felicităm pentru rodnica saactivitate şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hris-tos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi„Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să-i dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şiaceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam,întru mulţi şi fericiţi ani! † DANIELPatriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneMesajul Preafericitului Părinte DANIEL,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prile-jul împlinirii a 30 de ani de arhipăstorire aEparhiei Aradului de către ÎnaltpreasfinţitulPărinte TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului (2 decembrie 2014), transmis pentru VolumulOmagial dedicat Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei.
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Preafericitul Părinte Daniel, PatriarhulRomâniei l-a întronizat, astăzi, 28 decembrie 2014,în Catedrala mitropolitană din Timişoara pe Înalt-preasfinţitul Ioan Selejan în demnitatea deArhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banat-uluiPreafericitul Părinte Daniel, PatriarhulRomâniei l-a întronizat, astăzi, 28 decembrie 2014,în Catedrala mitropolitană din Timişoara pe Înalt-preasfinţitul Ioan Selejan în demnitatea deArhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banat-ului. Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan a fost ales deSfântul Sinod în data de 16 decembrie ca Arhiepis-cop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului înurma vacantării acestui scaun ca urmare a treceriila Domnul a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropol-it Nicolae Corneanu în data de 29 septembrie2014 şi care a condus Mitropolia Banatului vremede 52 de ani.La eveniment au fost prezenţi înalţi demnitaride stat, reprezentanţi ai autorităţilor locale, civileşi militare, personalităţi din lumea academică şiculturală, numeroşi preoţi, călugări şi credincioşi.Sfânta Liturghie şi slujba de întronizare aufost oficiate de către Preafericitul Părinte Daniel,Patriarhul României, împreună cu un sobor deierarhi după cum urmează: ÎnaltpreasfinţitulPărinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şiBucovinei, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu,Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul PărinteAndrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şiSălajului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitro-politul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie,Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, PreasfinţitulPărinte Lukian, Episcopul ortodox sârb al Ungarieişi administrator al Eparhiei ortodoxe sârbe dinTimişoara, Preasfinţitul Părinte Sofronie,Epis-copul ortodox român al Oradiei, PreasfinţitulPărinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Stre-haiei, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, EpiscopulGiurgiului, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Epis-copul Sălajului, Preasfinţitul Părinte Gurie, Epis-copul Devei şi Hunedoarei, Preasfinţitul PărinteDaniel, Episcopul Daciei Felix, PreasfinţitulPărinte Siluan, Episcopul Eparhiei OrtodoxeRomâne din Ungaria, Preasfinţitul Părinte PaisieLugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Tim-işoarei şi Preasfinţitul Părinte Emilian, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.În cuvântul de învăţătură rostit după citireaPericopei Evanghelice rânduită la Duminica dupăNaşterea Domnului, Preafericitul Părinte PatriarhDaniel a evidenţiat învăţăturile ce reies din aceas-ta. „Lectura evanghelică de astăzi subliniază căDumnezeu prin îngerii Săi ajută pe oameni cândaceştia sunt smeriţi şi singuri şi că Dreptul Iosif afost binecuvântat de Dumnezeu să poarte grijă decopilul Iisus ca un tată adoptiv. De aici învăţăm că

totdeauna copiii au nevoie atât de afecţiuneamamei cât şi de afecţiunea tatălui, chiar dacă tatăleste adoptiv. Nu era suficientă afecţiunea mamei.Prin aceasta Dumnezeu ne arată binecuvântareaLui asupra familiei. După cum la început prinfamilie a intrat păcatul în lume întrucât Adam şiEva formau prima familie umană tot aşa şi acumMântuitorul lumii, noul Adam, vine în lume într-o familie ca să vindece lumea de păcatul neas-cultării de Dumnezeu şi de moartea despărţirii deEl. Astăzi, familia creştină tradiţională este din ceîn ce mai ameninţată, deoarece trăieşte într-o lumesecularizată şi confuză din punct de vedere spiri-tual şi este confruntată adesea cu sărăcia, nesigu-ranţa zilei de mâine, şomajul, migraţia, instabili-tatea şi dezorientarea”, a spus Preafericirea Sa.Totodată, Întâistătătorul Bisericii OrtodoxeRomâne a vorbit şi despre importanţa instituţieifamiliei în societatea contemporană.„Într-o vreme în care unii părinţi îşi aban-donează copiii, iar unii copii uită de părinţii lorlumina Evangheliei lui Hristos ne arată că binecu-vântarea lui Dumnezeu se manifestă acolo undefamilia este unită şi luptă împotriva relelor şiprimejdiilor din viaţa ei pentru a păstra şi cultivadarul sfânt al vieţii pământeşti dăruită de Dum-nezeu spre a se pregăti în această viaţă pentrudobândirea vieţii veşnice cereşti. Aşadar, să nerugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Dom-nului şi tuturor sfinţilor să ocrotească familia, săocrotească şi să înmulţească iubirea soţilor între-olaltă, iubirea copiilor faţă de părinţi şi a părinţilorfaţă de copii ca toţi să simtă că Naşterea Mântu-itorului Iisus Hristos este o binecuvântare pentruîntreg neamul omenesc şi că în familia credin-cioasă se pregăteşte mântuirea omului”, a maiarătat Patriarhul României.La finalul Sfintei Liturghii, PreasfinţitulPărinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar alArhiepiscopiei Timişoarei, a citit Gramata patri-arhală. Apoi, Preafericitul Părinte Daniel, Patri-arhul Bisericii Ortodoxe Române a oferit Înalt-preasfințitului Părinte Ioan însemnul rangului

mitropolitan mantia, crucea și engolpionul, pre-cum și camilafca cu cruce, cârja arhipăstorească șil-a întronizat ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mit-ropolit al Banatului, iar Înaltpreasfinţitul PărinteMitropolit Ioan a binecuvântat credincioşii în nouasa demnitate.În cuvântul de instalare, Patriarhul Românieia evocat vrednicia noului Mitropolit al Banatului.„Înaltpreasfinţite Părinte Ioan, unele din aces-te aspecte pastorale prezentate succint aici le-aţiîmplinit în cei 20 de ani de activitate pastoralăîntr-o zonă a României în care românii suntminoritari, însă înţelepciunea şi curajul, dragosteade Biserică şi neam, hărnicia şi dărnicia pe care le-aşi cultivat şi fructificat până acum vă vor fi demare folos în noua slujire pastorală din banat încare intraţi acum. Experienţa unei convieţuiripaşnice cu alte etnii şi cu alte confesiuni religioasedin Harghita şi Covasna va fi de mare folos în pro-movarea relaţiilor de bună convieţuire cu alte etniişi confesiuni din Banat unde alături de româniconvieţuiesc de secole germani, sârbi, maghiari,evrei, iar mai recent şi mulţi italieni. Ca înţeleptarhipăstor al Bisericii din Banat veţi constata ca şiîn Transilvania că iubirea părintească sinceră ară-tată ierarhilor din mitropolie, preoţilor, monahilorşi credincioşilor din Eparhie este cea mai sfântălucrare de arhipăstorire a oamenilor pe calea mân-tuirii spre Împărăţia iubirii şi fericirii eterne aPreasfintei Treimi. Hristos Domnul Capul şiArhipăstorul veşnic al Bisericii Sale să vă ajute săaveţi bucuria lucrării duhovniceşti roditoare înaceastă mitropolie întru mulţi şi binecuvântaţiani”, a spus Preafericirea Sa.În numele monahilor, clericilor şi credin-cioşilor Arhiepiscopiei Timişoarei, pr. Ionel Popes-cu, vicar eparhial, a adresat un cuvânt de felicitarenoului arhipăstor.„Osteneala celor 20 de ani de muncă, „dinstraja dimineții și până în noapte”, în eparhiaCovasnei și Harghitei s-a concretizat în ridi-carea din temelii a zeci de biserici și mănăstiri,sute de lăcașuri de cult fiind renovate și redate

slujirii, fără a uita să „așezați preoți prin cetăți”,cum îl îndemna Apostolul Pavel pe uceniculsău Timotei, episcopul Efesului, cu ajutorulcărora ați menținut aprinsă flacăra credințeinoastre dreptmăritoare în sufletul vrednicilorcredincioși și ați păstrat, totodată, identitatearomânească. După acești 20 de ani de asprenevoințe, multe numai de Dumnezeu știute,încununate de rodnice împliniri, bunul Dum-nezeu, prin rugăciunile Sfântului Ierarh Iosif celNou de la Partoș și ale multor preoți, monahi șicredincioși bănățeni, V-a ales, V-a chemat și V-a rânduit să deveniți arhipăstorul unei eparhii cuo istorie bogată și prea de multe ori greu încer-cată, eparhie unde Evanghelia a fost adusă denegustorii, soldații și funcționarii romani șidespre care grăiesc peste veacuri, piesele paleo-creștine din secolele III-IV, descoperite aici decătre arheologi”, a spus pr. Ionel PopescuApoi, dl. Victor Opaschi, secretar de stat pen-tru culte a adresat de asemenea, un mesaj de felic-itare pentru Mitropolitul Banatului, asigurându-lde tot spirjinul în lucrarea de păstorire a Bisericiidin Banat.La final, Înaltpreasfinţitul Ioan, MitropolitulBanatului a mulţumit lui Dumnezeu pentru bine-facerile primite.„Cu ziua de azi trec din Mitropolia Ardealu-lui în cea a Banatului, dar rămân statornic în cred-inţa mea şi în dorinţa sinceră de a-I sluji lui Dum-nezeu şi Bisericii neamului nostru românesc. Îiasigur de tot respectul meu pe toţi cei ce locuiescîn Banat chiar dacă sunt de un alt neam şi de o altăcredinţă. Nădăjduiesc într-o bună colaborare sprebinele tuturor celor ce locuiesc aici în acest binecu-vântat pământ al Banatului. Întind o mână caldă şiprietenoasă fraţilor noştri aflaţi dincolo de frontierade sud-vest a ţării şi îi asigur de dragostea şi depreţuirea mea. Las cuvânt de mângâiere preoţilor,cinului monahal şi credincioşilor din Eparhiamunţilor pe care nu-i voi uita în rugăciunile mele.Dumnezeu să fie cu mine şi cu toţi cei ce astăzi îmisunt încredinţaţi spre păstorire”, a subliniat Înalt-preasfinţia Sa.După ceremonia de întronizare, a urmat unschimb de daruri. Preafericitul Părinte PatriarhDaniel, a dăruit noului mitropolit mai multe vol-ume editate de Patriarhia Română şi o cruce debinecuvântare. La rândul său, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Ioan a oferit Întâistătorului Sfintei noastreBiserici o icoană a Sfântului Proroc Daniel. Cred-incioşii au primit din partea Întâistătătorului Bis-ericii Ortodoxe Române iconiţe cu praznicul Naş-terii Domnului.La final, soborul arhiereilor, împreună cuPreafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreas-finţitul Părinte Mitropolit Ioan, au ieşit pe esplana-da Catedralei Mitropolitane, iar noul mitropolit albănăţenilor i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.(sursa: www.basilica.ro) 

Întronizarea Mitropolitului Ioan al Banatului 

La cea piatră răsturnată
La cea piatră răsturnatăLină, Lină Magdalină,Este-o cruce răzămată.Și la umbra cruciiȘede Maica DomnuluiȘi tot șede și-mi șopteșteFiul din piatră grăiește:Oi șopti or n-oi șoptiIo d-aicea n-oi ieșiPână tu, Maică, te-i duceȘi mie să-mi târguieștiMăturuța raiuluiȘ-o majâie de tămâie.Cu tămâie ce să fac?Tămâia s-o pun pe piatrăPiatra-n patru voi crepaIo d-aicea voi zburaVoi zbura tot porumbeșteȘ-oi cânta tot îngerește.

Din raiul cel luminos
Din raiul cel luminosAstăzi s-a născut Cristos

‘Nconjurat deîngerașiCa să-și caute sălaș.Păsărelele simțeau
Și întruna ciripeau
De a lui Cristos venire
Tăt anu s-aveți noroc
De nașterea lui Cristos.
Plimbă-mi-să-un Domnpe-afară

Domnului, dai, Domnului,
Doamne,
Plimbă-mi-să-un Domn pe-afară
Cu mâini dalbe-n pojnară
Dintr-o curte-n ceilaltă
Coată-n josu, coată-n susu
Coată-n sus spre răsăritu,
Vede-un Domn din ceri biundu.
Mândru-i Domnu-mpodobitu
Și hățmântu-i mohorâtu
De-a lungu-i până-n pământu,
Pe la poale-i polăritu,

Pe la brâu îi argințâtu
Sus la brațe-i mărgăritu,
Cam din față, cam din brată
Scrisă-i luna și lumina,
Soarele cu razele.
Cum îi el de mi-l vedea,
Curse-n casă, puse masă,
Cătră lelea jupâneasă:
Fii veselă, jupâneasă,
Că ne buie-un Domn la masă.
Nici cuvânt nu săvârșea,
Domn la ușă că sosea
Și din grai așa grăia:
E, bun prânz!
Șezi, Domnu bun,
Dacă-i bun vin să-l prânzim,
Să-l prânzim, să-l hodinim.

La o casă cocitoare
La o casă cocitoare
Ioi, flori dalbe, lemn de măr,
Șapte fete-n șăzătoare.
Toate-n rând tot firuiescu,

Din furchiță firuiescu.
Numai fiicuța găzdire 
Nu râde, nici nu glumește,
Din furcă nu firuiește.
Maica sa din grai grăiare:
Ce-i cu tine, fata meare,
Nucu râzi, nici nu glumeștiu,
Din furcă nu firuieștiu,
Cu lacrimi năpădeștiu.
Da cum, maică, eu n-oi plânge,
C-am avut un bade-n satu
Ș-asară s-o-ncredințatu.
Lasă, maică, nu mai plânge
Că și noi l-om blăstămare.
Să trăiești, june, cu bine
Să n-ajungi zâua de mâne
Să trăiască tânărele,
A, io, Doamne!
Da să n-ajungă sâmbetele! 

Vânătorii lui Crăciun
Vânătorii lui Crăciun
Hoi Leru-i Doamne!

Au purces din zori la drum,
Puştile le-au încărcat
Câinii şi i-au deslegat.
În poiana Muntelui
Iasă cerbul Domnului
Cu coarnele rămurite
Cu miţele aurite.
Ho, ho, ho! Nu mă-mpuşcaţi
Nice nu mă săgetaţi!
Că pe cer azi s-a ivit
Un luceafăr strălucit.
Că astăzi Fiul cel sfânt
Pace-aduce pe pământ
Sânge astăzi să nu curgă
Lacrimi azi să nu se scurgă.
Vânătorii îmi cădeau
În genunchi şi se rugau;
Câinii toţi îi adunau
Şi din puşti cruce făceau.

Colinde vechi din părţile Aradului
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Urmare din pagina 1”Făgăduința are în vedere bunurile viitoare,spirituale pe care le dă Dumnezeu, aici, pe pământ,în parte, ca o arvună sau garanție a moștenirii.Între acestea de amintit iertarea păcatelor, sfințirea,înfierea sau ridicarea la starea de fii ai lui Dum-nezeu prin har, care se mai numește și: răs-cumpărare, mântuire, dreptate, împărăție, îndum-nezeire, slavă sau moștenire. Mântuirea deplină,moștenirea slavei împărăției veșnice sau cerești ova da Dumnezeu abia în viața cealaltă, dupăÎnviere și judecata din urmă.”[8]Această moștenire este însăși împărățireasfinților cu Hristos, în împărăția Lui și a luiDumnezeu.[9] Moștenitor adevărat a toatăbogăția și slava moștenirii Tatălui și a făgă-duințelor lui Dumnezeu, este Însuși Fiul Săucel Unul Născut, Iisus Hristos, care împărățeștesau face părtași la aceasta pe toți cei care credîn El, cum zice iarăși Sfânta Scriptură: ”Duhulînsuşi mărturiseşte împreună cu duhul nostru căsuntem fii ai lui Dumnezeu.”[10] De întregitexplicația cu parabola viei ce închipuie lumea,al cărei stăpân, Dumnezeu, a încredințat-olucrătorilor dornici apoi să și-o însușească prinînlăturarea unicului moștenitor. Sfinții Părințiai Bisericii la fel stăruie asupra cuvintelor apos-tolice. Astfel, citând tot cuvintele apostolului șianume: ”Mulțumind cu bucurie Tatălui, carene-a învrednicit să luăm parte la moștenireasfinților întru lumină”, sfântul Vasile cel Marespune: ”Dacă cei osândiți sunt trimiși înîntunericul cel mai din afară, negreșit că ceicare au săvârșit cele vrednice de laudă se odi-hnesc în lumina cea mai presus delume.”[11] Tălmăcind un text al SfântuluiMaxim Mărturisitorul, Părintele DumitruStăniloae spune: ”Sfântul ilustrează cu pildedin Vechiul Testament ridicarea naturii la unchip al vieții mai înalte, fără să o scoată din aut-enticul ei sau o face deschisă pentru arătarea luiDumnezeu cel personal. Toate faptele dinVechiul Testament prin care Dumnezeu s-amanifestat intervenind în natură printr-un modmai presus de modurile ce decurgeau din posi-bilitățile ei naturale deschizând cale nouă pen-tru creație, fără să o știrbească, spre a o conducela împlinirea adevărată au culminat în întru-parea Fiului lui Dumnezeu, conform acestuimod nou. Precum actele antecedente Întrupăriiau arătat putința firii și a lui Dumnezeu pentruactul culminant al acestui mod, tot așa acest actculminant a pus începutul pentru înviereaprintr-un astfel de mod a întregii firi omenești

și, cu ea, a întregii creații. Întruparea lui Hris-tos a fost deschiderea unei căi noi pentru întrea-ga creație, a căii de îndumnezeire a ei, de ridi-care la nivelul de subiect și de mediu alenergiilor divine necreate.”[12] În altă parte,același comentator, continuând cugetarea, zice:”Iisus Hristos ce se naște ca om, vine de dincolode lumea temporală ca Fiul lui Dumnezeu, UnulNăscut, adunând pe oameni în Sine, împreunăcu lumea lor pentru viața veșnică. De aceeastăruim asupra faptului că lumea aceasta nu edin veci, dar e creația Lui, având putere asupraei ca să o ridice din starea ei temporală. Căcidacă lumea temporală ar fi singura formă deexistență și ar exista din veci prin ea însăși,toată existența ar fi imprimată de o insuficiențăde nedepășit și lipsită de sens… Ea nu poate fidecât creată din nimic, în timp, de o existențăplenară, liberă și veșnică, care având în ea toatămulțumirea, trebuie să fie o existență a iubirii șia unității desăvârșite, deci între persoanedesăvârșite. Aceasta e învățătura creștină despreSfânta Treime, care printr-una din PersoaneleEi, născută ca om, poate uni cu Sine persoaneleumane create ducându-le la fericita comuniuneveșnică cu Dumnezeu în Treime.”[13]Dreptmăritori creştini şi creştine,După cum s-a reîmprospătat în conștiințatuturor fiilor Bisericii noastre, prin PastoralaSfântului Sinod pentru prima duminică dinPostul Nașterii Domnului, privind însemnă-tatea anului omagial euharistic al SfinteiSpovedanii și al Sfintei Împărtășanii, precum șia anului comemorativ al Sfinților Martiri Brân-

coveni, adică la trei veacuri de la moartea lormartirică, odată cu sfintele sărbători se încheieșirul manifestărilor consacrate unei tematicimult folositoare întăririi credinței moștenite cuscumpătate din cei dintâi ani ai creștinismului.Grăitor este faptul că spre cercetarea conștiințeiprin Taina Mărturisirii și, totodată, spreapropierea cu vrednicie de Sfânta Împărtășanie,rugăciunea ce se înalță la Sfânta Liturghiestăruie în afirmarea folosului acestora pentrumoștenirea împărăției cerurilor,[14] astfel încât,fiecare credincios să devină moștean al veșni-ciei fericite lângă tronul slavei dumnezeiești.Împlinirea rugăciunii presupune strădania con-tinuă de valorificare a moștenirii ce vine dintezaurul cel neîmpuținat al credinței Bisericii.Fiecare generație creștină și-a dat partea cuven-ită la sporirea moștenirii bisericești. PentruOrtodoxia românească contribuția brâncove-nească este cunoscută ca una dintre cele mai deseamă. Ea s-a răsfrânt și asupra Ortodoxiei depretutindeni, rămânând ca mărturie operelenemuritoare ale culturii și spiritualității noastre,cărți și odoare bisericești, edificii sau monu-mente într-un stil unanim apreciat pentru orig-inalitatea lui. Numărul ctitorilor ce au lăsatmoșteniri nepieritoare spre pomenire veșnicăeste mare, tuturor păstrând cuvenita recunoșt-ință, cu hotărârea de a le urma exemplul. Nu arfi de prisos să amintim între ei, trei dintre ier-arhii Bisericii românești care au încheiat călă-toria vieții pământești în anul ce se sfârșește șianume vrednicul de pomenire Mitropolit alBanatului, dr. Nicolae Corneanu, fost Episcop

al Aradului, ca și Arhiepiscopul Romanului șiBacăului, Eftimie Luca și Arhiepiscopul Râm-nicului, Gherasim Cristea, a căror moștenire ocinstim cu sincera dorință ca obștea să o spore-ască pe mai departe. La doliul îndătinat, cuprecădere pentru cel dintâi, am adaos însămângâierea punerii în lumină a înfăptuirilorcelor cinci ani de la ridicarea la rangul deArhiepiscopie a eparhiei Aradului, act datoratdragostei ierarhilor membrii ai Sfântului Sinod,în frunte cu Preafericitul Părinte Daniel, Patri-arhul Bisericii Ortodoxe Române. Nutrind caîntotdeauna cele mai alese simțăminte unii pen-tru alții, potrivit datinilor moștenite de sfintelesărbători, ne împărtășim urările creștinești, pen-tru împliniri bogate de viață și lucrare sprefolosul obștesc și slava lui Dumnezeu, Tatăl,Fiul și Sfântul Duh, Amin.Al vostru, de tot binele doritor,† TIMOTEIA R H I E P I S C O P al ARADULUI
Însemnare: Această Pastorală cu nr.3600/2014, având titlul„MOȘTENIREAÎMPĂRĂȚIEI CEREȘTI” se va citi înfiecare biserică parohială sau mănăstirească laSfânta Liturghie din prima zi, iar în filii a douazi de Crăciun.[1] Pr. Dr. Ioan Mircea, Dicționar al NouluiTestament, București, 1984, p. 315;[2] Ioan, 14, 6-7;[3] Ioan, 3, 3-7;[4] Slava… Și acum a troparului duminical,glas IV;[5] Galateni, 4, 4-7;[6] Luca, 15, 11-32;[7] Efeseni, 1, 13-14; cf. Pr. I. Mircea, o.c.,p. 315;[8] Idem;[9] Idem, p. 316; Cf. Efeseni, 5, 5;[10] Romani, 8, 16; cf. Ibidem; a se vedeași Matei, 21, 38-39;[11] Coloseni, 1, 12; Matei, 8, 11-12; cf.Omilii la Hexaimeron, în Scrieri, p. I, trad.Pr.D. Fecioru, col. Părinți și Scriitori Bisericești,București, 1986, vol. XVII, II, 5, p. 91;[12] Ambigua, trad. Pr. D. Stăniloae, col.Părinți și Scriitori Bisericești, București, 1983,vol. 80, p. 293, n. 367-368;[13] Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipulnemuritor al Lui Dumnezeu, Craiova,1987, pp. 5-6;[14] Rugăciunea ecteniei după AnaforauaSfântului Ioan Gură de Aur; 

Moştenirea Împărăţiei Cereşti, Pastorală la Nașterea Domnului - 2014

Clerul şi credincioşii Arhiepisco-piei Aradului s-au aflat marţi, 2 decem-brie, la ceas aniversar, întrucât Înalt-preasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei împlineşte  30 de ani de laîntronizarea ca Episcop al EparhieiAradului, Ienopolei şi Hălmagiului. Cuacest prilej,  Înaltpreasfinţia Sa a săvâr-şit Sfânta Liturghie în Catedrala Vechedin Arad, catedrală în care a fost insta-lat ca episcop al Aradului la 2 decem-brie 1984, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi.Înaltpreasfinţitul ArhiepiscopTimotei, este cel de-al 23-lea ierarh înfruntea trisecularei Eparhiei Ortodoxea Aradului, dintre care cinci, împliniţila 28 noiembrie, ca cel dintâi Arhie-piscop al Aradului.După Sfânta Liturghie, în sediulMagazinului Diecezana, în prezenţaostenitorilor de la Centrul eparhial; areprezentanţilor oficialităţilor arădeneşi a celor două universităţi; a dascălilorde la şcolile teologice arădene; a părin-

ţilor protopopi; a monahilor şi mona-hiilor din mănăstirile arădene; a nume-roşi preoţi şi credincioşi din tot cuprin-sul eparhiei, au fost organizate maimulte evenimente de suflet, şi anume:lansarea Volumului Omagial ,,Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr.

Timotei Seviciu – 30 de ani de arhi-păstorire la Arad (1984-2014)”, apărutla Editura Arhiepiscopiei Aradului şicoordonat de părintele protos. Dr. Ius-tin Popovici, consilierul cultural alArhiepiscopiei Aradului; expoziţie defotografii, organizată cu sprijinul dom-

nului prof. univ.dr. Aurel Ardelean, pre-şedintele Universităţii de Vest ,,VasileGoldiş” din Arad; un scurt concert decolinde susţinut de Corala preoţilor dinArhiepiscopia Aradului, dirijat depărintele arhid. drd. Tiberiu Ardelean.Despre Volumul omagial au vorbit,prin cuvinte alese, părintele arhim. dr.Teofan Mada, vicarul administrativ alArhiepiscopiei Aradului şi părinteleprotos. Dr. Iustin Popovici, consiliercultural.La orele amiezii, la reşedinţa arhie-piscopală au avut loc o recepţie ani-versară, la care au participat reprezen-tanţi ai oficialităţilor judeţene şi locale,clerici şi credincioşi din întreaga epar-hie.În numele Permanenţei Consiliuluieparhial şi al ostenitorilor de la Centruleparhial, a rostit cuvânt de felicitarepărintele Mihai-Octavian Blaj, consi-lierul economic al Arhiepiscopiei, căru-ia i-au urmat domnul prof.univ.dr.Aurel Ardelean, preşedintele Univer-

sităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad;părintele prof.univ.dr. Ioan Tulcan,decanul Facultăţii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V.Felea”; domnul SimionJarko, preşedintele comunităţii sârbeştidin Arad; părintele Iacob Bupte, fostvicar administrativ.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei aţinut la finalul manifestării o alocuţiu-ne, în care a mulţumit în mod deosebitPreafericitului Părinte Daniel pentrualeasa preţuire arătată prin înaltul mesajintitulat:,,Trei decenii de slujire rod-nică în Eparhia Aradului”, transmiscu prilejul aniversării şi pentru contri-buţia esenţială  la actul ridicării în rangde Arhiepiscopie a Eparhiei Araduluica şi a titularului ei la cel de Arhiepis-cop, moment pe care acum l-am săr-bătorit cu cinstirea cuvenită la cinci anide la împlinire, precum şi tuturor celorcare s-au ostenit pentru organizareaacestui eveniment şi celor care i-autransmis mesaje personal sau prin dele-gaţi.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Seviciu, sărbătoritla trei decenii de slujire în Eparhia Aradului
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Scopul vieții omului este în strân-să legătură cu scopul existenței salepământești, astfel dacă omul sesituează corect în raport cu aceastătemă, dacă își găsește adevărata sachemare, atunci se poate situa corectși în raport cu problemele vieții detoate zilele. Dacă nu se situeazăcorect față de această temă funda-mentală, atunci va eșua și în ceea ceprivește rosturile de zi cu zi ale vieții.Scopul vieții noastre se mărturiseștein primul capitol al Sfintei Scripturi,atunci când sfințitul scriitor ne spunecă Dumnezeu l-a creat pe om ,,dupăchipul și asemănarea Sa” (Facere1,26).Suntem încredințați că Dumne-zeu Cel în Treime își arată dragosteafață de om dorindu-l dumnezeu dupăhar și nu o simplă ființă biologicădupă cum spune Sfântul GrigorieTeologul: ”Omul este singura ființăcare poate deveni dumnezeu”. Așadar, au fost date de Dum-nezeu omului, darurile chipului pen-tru ca acesta să dobândeascăasemănarea cu Creatorul său, spre arealiza nu o unire exterioară, nu olegătură morală, ci o legătură per-sonală cu Acesta. Omul este creatspre a deveni dumnezeu, în caz con-trar omul simte un gol înlăuntrul său

fiind incapabil să acopere golul aces-ta cu altceva. Drept pentru care seimpun următoarele întrebări: Se poateuni omul cu Dumnezeu? Se poate

împărtăși de El? Poate deveni dum-nezeu după har?La aceste întrebări ne răspundpărinții bisericii afirmând în unani-

mitate că Dumnezeu S-a făcut om casă îl facă pe om dumnezeu, în acestsens ilustrul nostru teolog PărinteleDumitru Stăniloae afirma: ,,îndum-nezeirea este desăvârșirea și deplinapătrundere a omului de Dumnezeu”.Dumnezeu prin Întruparea Fiului Săudevine izvorul îndumnezeirii firiiomului, Omul nou,  Iisus Hristos SeÎntrupează spre a constitui o nouărădăcină, o nouă existență, o nouăplămadă a umanității. Aceia care vor să se unească cuHristos și prin El cu Dumnezeu-Tatălștiu că această unire se face în Trupullui Hristos care este Sfânta noastrăBiserică Ortodoxă.  Desigur,  nu unirecu dumnezeiasca fire, ci cu firea ome-nească, cea îndumnezeită a lui Hris-tos.  Hristos ne primește pe noi înTrupul Lui, ne face mădulare aleSale, după cum mărturisește SfântulApostol Pavel: ,,suntem mădulare aleTrupului Lui, din carnea Lui și dinoasele Lui ”( Efeseni 5,30).  Îndum-nezeirea începe de la botez și nu seoprește niciodată, ea continuă dinco-lo de limita puterilor umane, la infi-nit. În raport cu starea duhovniceascăpe care o are fiecare creștin, unii suntmădulare vii ale Trupului lui Hristos,iar altele moarte, însă nici moarte nuîncetează a mai fi mădulare ale Sale.

Cel botezat dacă nu se spovedește,nu se împărtășește este mădular mortal Trupului lui Hristos, iar atunci cândse pocăiește, îndată devine viu prinviața dumnezeiască a lui Hristos. Nuam fi putut dobândi îndumnezeireafără această înaltă binecuvântare aîmpărtășirii cu Preacuratele Taine.Hristos se face al nostru, viața Lui seface viața noastră, sângele Lui se facesângele nostru, de aceea spune Sfân-tul Ioan Gură de Aur: ,,Dumnezeu nuare să-i dea omului nimic mai multdecât ce-i dă în Sfânta Împărtășanie”.Prin botez, mirungere, spovedanie,împărtășirea cu Trupul și SângeleDomnului, devenim și noi dumnezeidupă har, o zidire nouă a lui Hristos,casnici ai lui Dumnezeu prin partici-parea la Sfânta Liturghie, pe care  pri-mii creștini o săvârșeau în fiecare zi,conform-Fapte 2,46: ,,Și în fiecare zi,stăruiau într-un cuget în templu, frân-gând pâinea”. Scopul vieții omului credincioseste împreuna-petrecere cu Hristos,în acest sens Sfântul Grigorie deNyssa definea viața creștinului, ,,oimitare a firii dumnezeiești”, ceeace îl conduce pe creștin la îndumne-zeire. Pr. Aurel-Leonardo DocaParohia Ortodoxă Pâncota I

Hristos euharistic - îndumnezeirea omului 

Pogorârea în istorie şi în timp a luiDumnezeu, adică venirea în lume aMântuitorului Iisus Hristos, este evenimentulcel mai bogat în semnificaţii şi cel mai plin deconsecinţe din întreaga istorie a omenirii deaceea și sărbătoarea Crăciunului este cea maiapropiată de sufletele noastre, făcându-ne să neadunăm la căldura căminului, în jurul uneimese, prăznuind în mijlocul celor dragi.Percepţia timpului este diferită însa în copilăriefaţă de maturitate. Tocmai de aceea trăirile dincopilărie îşi pun amprenta definitiv asupraunui om, marcându-l psihic, pozitiv saunegativ, pentru întreaga viaţă. „Noapte de vis,cu bucurii, /Ne simţim iar copii/Lângă bradulcel minunat/Toţi cu dragoste ne-amadunat/Noapte sfântă ai sosit/Visul ni l-aiîmplinit” (colindul „Noapte de vis”). Dragostea adună la un loc cerul şipământul după cum prevestea Psalmistulzicând: ,,Să se veselească cerurile şi să sebucure pământul… de faţa Domnului, căvine…!” (Psalmi 95, 11-12). Creaţia întreagăparticipă la această bucurie negrăită, întrucâtea este regăsirea bucuriei pe care au trăit-oAdam şi Eva în Rai, înainte de a cădea înneascultare şi înstrăinare de Dumnezeu.!Lumea cerească coboară alături de MaicaSfântă pentru a alcătui un sobor al dra gosteiocrotitoare pentru Noul - Născut: „Cine Îicânta, cine-L preamărea? /Îngerii din cerveniră, /Vesele cântări doiniră/Pruncului Iisus,/Micului Stăpân” (colindul „Ce-aţi văzutpăstori?”); „Copila şul când plângea, /Puiulcând plângea, /Maica Sfântă lin cânta, /Maicalin cânta. /Linu-i lin şi iarăşi lin, /Bate vântulfrunza lin, /Lin şi iarăşi lin” (colindul „Sus laPoarta Raiului”). Doar dragostea care L-afăcut pe Dumnezeu să Se nască şi să creascăpe pământ (în lumea noastră) ne poate ajuta săpercepem corect realitatea. Dacă vedemrealitatea înconjurătoare cu ochii„îndrăgostitului”, lumea este fermecătoare, iarviaţa – cu adevărat – vrednică de a fi trăită.Dacă o privim „cu ochelarii” omuluiegocentric, lumea este o „vale a plângerii”,un adevărat iad, şi „mai bine ar fi fost de nu ne-am fi născut”. Energia dragostei schimbă decipercepţia realităţii. Cu cât iubim mai mult, cuatât îmbibăm cu mai mult sens existenţa

noastră şi a semenilor. Cu cât suntem fiinţereci, neatinşi la inimă de flacăra iubirii, cu atâtsuntem mai nefericiţi, mai paralizaţi în acţiuni,mai dezamăgiţi de viaţă, mai lipsiţi de poftă dea continua, având drept „dogmă” inconştientăa propriei existenţe convingerea că „viaţa numerită să fie trăită!...”.Dragostea este energia care îmbibă cusens, întreaga existenţă! „Dumnezeu (Însuşi)este dragoste” afirmă Apostolul iubirii (I Ioan4, 8). Când dragostea omenească seînstrăinează de Dumnezeu, Izvorul veşnic şinesecat al iubirii, atunci ea devine săracă,neputincioasă şi se epuizează sub aripatimpului (sub eroziunea unei inter-relaţionăride rutină, a superficializării raportu rilor, aatenuării respectului reci proc, a neîncrederii, aunei inti mităţi rău înţelese, a suprasaturaţieipăcătoase). Dragostea este și regenerabilă, prinîntoarcerea la Dumnezeu în experienţarugăciunii, în exerciţiul postului, în gustareaînţelepciunii ascunse din cuvintele Scripturii şiale Sfinţilor Părinţi, în spatele cărora se ascundeo autentică experienţă duhovnicească şi deviaţă. Se poate întreţine și prin gesturi gingaşeconstante. „Cine stă cu El, /Domnul mititel?/Sta Maria, Maica Sfântă, /Sta Iosif cu faţablândă, /Sta şi se-nchina!” (colindul „Ce-aţivăzut păstori?”). Adevăratele valori, celecereşti, sunt cele pe care Mântuitorul le-aproclamat în lume. Iată ce adevăruri subtileproclamă colindul „Sara Crăciunului nost’”:„Iar oamenii din cetate/I-au răspuns curăutate: /«Du-te, du-te şi ne lasă/Că n-ai loc lanoi în casă!». /Atunci Preasfânta Fecioară/Ieşidin oraş afară. /Şi-au ajuns la cei săraci, /La ungrajd cu nişte vaci. /Sosi vremea la Maria, /Casă nască pe Mesia. /Şi-a născut un pruncfrumos/Şi-l numea Iisus Hristos. /Care, cuputerea Sa, /Va înţelepţi lumea!”.Ziua Naşterii Domnului ne face o invitaţietuturor: să ne evaluăm puterea de a iubi.Suntem noi puternici în iubire, precum doreșteMântuitorul, sau dimpotrivă suntemneputincioși, chiar incapabili de a iubi, și neenervăm şi ne certăm cu uşurinţă, pierzându-necontrolul la cel mai mic afront? În cer vom stadupă puterea fiecăruia de a iubi. În viaţa noastrăde fiecare zi, dar mai ales în aceste zile de

sărbătoare, să oferim celor din jurul nostrudaruri și semne ale bucuriei. Să aducem bucu-rie în casele şi în sufletele în care se află tristeţeşi singurătate, boală şi sărăcie, suferinţă şiînstrăinare. Să raspundem iubirii nemărginite alui Hristos pentru mântuirea oamenilor cu fapteale iubirii noastre frăţeşti, ştiind că adevăratacredinţă este ,,credinţa lucrătoare prin iubire”(Galateni 5, 6). Să nu uităm în rugăciunilenoastre și în semnele iubirii noastre frăţești deCrăciun si de Anul Nou nici pe fraţii noştriromâni care se află departe de ţară şi de casă.Astăzi, când foarte adesea iubirea saubunătatea din inimi este înlocuită cu răutateasau nepăsarea, când faptele bune seîmpuţinează, iar cele rele se înmulţesc, cândpuţini oameni se îmbogăţesc, iar foarte mulţisărăcesc, Evanghelia Naşterii lui Hristos-Domnul ne cheamă pe noi, creştinii, carepurtăm numele lui Hristos, la multă rugăciu-ne şi priveghere, la multă responsabilitate şimultă lucrare a faptelor bune. Părinţiiveghează la leagănul copiilor, dascăliiveghează la educarea tinerilor, profesoriiveghează la formarea studenţilor, mediciiveghează la vindecarea bolnavilor, con-ducătorii înţelepţi veghează la bunul mers alcetăţii, iar preoţii veghează la mântuirea sufle-telor credincioşilor. Dacă am sărăcit material, să avem grijă sănu ne pierdem şi ultima bogăţie care ne-arămas: bogăţia sufletului, adică dreapta cre-

dinţă şi bunătatea inimii, milostenia, priete-nia şi omenia. Să păstrăm şi să înmulţimcomoara cea mare şi sfântă a Bisericii şi vir-tuţile strămoşeşti: credinţa,nădejdea, iubireaşi dărnicia.Bunătatea inimii sau bogăţia spi-rituală a sufletului nostru se arată în cuvinteşi fapte. Într-o vreme în care, foarte adesea,cuvântul folosit în public răneşte mai multdecât vindecă, creează mai multă confuziedecât comuniune, seamănă mai multă dezbi-nare decât unitate, suntem chemaţi să înlo-cuim răutatea şi sărăcia sufletului egoist cubunătatea şi bogăţia sufletului generos pecare le aduce în suflet credinţa vie în Dum-nezeu şi legătura cu El prin rugăciune şiveghe (atenţie) sporită.Să ne ajute Dumnezeu pe toţi să ne deaunica putere care contează cu adevărat înain-tea Lui: puterea de a iubi, spontan, sincer, cu„pathos” și cu smerenie să luăm exemplulpăstorilor şi al magilor, să convertim valorilepământeşti în valori cereşti, să ne umplem ini-mile de dragoste şi casele de bucurie sfântă,urmând îndemnului colindelor: „Sculaţicreştini degrabă/Şi-aduceţi un prinos/Şi faceţiloc la masă/Micuţului Hristos!...”.Praznicul Nașterii și cel al Botezului Dom-nului cât și Anul Nou  să reverse peste viața șicasele noastre belșug de binecuvântare, bucu-rii și toate cele  spre mântuire.Pr. Trif Adorian LucianParohia Galșa

Naşterea Domnului – Sărbătoarea dragostei creştine 
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SLUJIRI CHIRIARHALE 
Sfântul Ierarh Nicolaesărbătorit la Catedralaarhiepiscopală din Arad

Sute  de credincioși au participat înziua de 6 decembrie 2014, la SfântaLiturghie oficiată la Catedrala arhie-piscopală din Arad. Slujba a fostsăvârşită de Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului.În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţia Sa a hirotonit în treaptapreoţiei pe diaconul Săvuşcă Valentinpentru Parohia Dorgoş, ProtopopiatulLipova şi pe tânărul teolog BlagaCasian, întru diacon.În cuvântul de învățătură, Înalt-preasfinţia Sa a vorbit despre viaţaSfântului Nicolae, insistând în evi-denţierea calităţilor ce l-au făcut iubit decreştinii tuturor veacurilor şi menţin-ând totodată modul în care a împlinitmisiunea Bisericii ca învăţător de  cre-dinţă, ierarh şi călăuzitor în realizareabinelui obştesc.Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepis-copul Mirelor Lichiei, este cel de-aldoilea hram al Catedralei Arhiepisco-pale din Arad – hramul paraclisuluiCatedralei. Hramul a fost dat de cătrePreafericitul Părinte Daniel, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române, cu ocaziatârnosirii Catedralei, la 6 decembrie2008.Tuturor copiilor prezenţi, MoşNicolae le-a dăruit cadouri după ce s-auîmpărtăşit cu Trupul şi Sângele Mân-tuitorului Hristos. La ceasul Vecerniei,în biserica ocrotită de Sfântul IerarhNicolae al Mirelor Lichiei, Inaltpreas-finţitul Părinte Timotei, alături de sobo-rul preoţilor a săvârşit slujba Acatistu-lui Sfântului Nicolae.
Vizită chiriarhală în Parohia Beneşti şi în filiile Bochia şi Secaci,din Protopopiatul Ineu
Duminica a XXVII după Rusalii,pentru credincioșii satele Beneşti,Bochia şi Secaci,  a fost o zi cu totulaparte. Astfel, credincioșii au avut bucu-ria de a avea în mijlocul lor pe Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, care a răspuns invitaţieipărintelui paroh Radu-Petrică Belle.După întâmpinarea Ierarhului, în Paro-hia Beneşti Secaci, a urmat săvârşireaSfintei Liturghii în biserica cu hramu-rile ,,Înălţarea Domnului” şi ,,SfântulApostol Andrei”, în cadrul căreia Chi-riarhul a hirotonit în treapta preoţiei pediaconul Cătălin Heler, pe seama Paro-hie Prăjeşti, Protopopiatul Sebiş.În cuvântul de învăţătură, potrivitcitirilor scripturistice (Ef. 6; Lc. 13),Chiriarhul a vorbit celor de faţă despresensul îndreptării în învăţătura şi viaţabisericească, prin vindecarea gârboviriişi înlăturarea strâmbătăţilor de orice fel,pentru câştigarea virtuţilor.La sfârşitul Liturghiei, preotulparoh Radu-Petrică Belle, a primit dis-tincţia de sachelar; iar preotul CătălinHeler a fost hirotesit întru duhovnic.În Parohia Bochia, chiriarhul asăvârşit slujba de punere a pietrei detemelie pentru o nouă biserică. Cu acestprilej, Înaltpreasfinţia Sa a adresat celorprezenţi un cuvânt de învăţătură despresfinţii români şi cinstirea lor prin hramu-rile bisericilor sau înzestrarea lor cu sfin-tele moaşte, cum subliniază şi anul come-morativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.Slujba Vecerniei a săvârşit-o în FiliaSecaci, în biserica cu hramul ,,Ador-mirea Maicii Domnului”, unde chiriar-

hul a vorbit despre însemnătateasfinţilor zilei – Sfânta Muceniţă Filof-teia şi Sfântul Ierarh Ambrozie – înviaţa bisericească, îndeosebi pentru uni-tatea acesteia sau raportul între Orto-doxie şi Ecumenism.La final părintele paroh a mulţumitÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei pen-tru deosebita bucurie făcută cu acestpopas duhovnicesc în mijlocul credin-cioşilor parohiilor vizitate şi pentrubinecuvântarea arhierească acordată.
Slujire arhierească laMănăstirea Arad-Gai
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfân-ta Liturghie, duminică,   14 decembrie2014, în Biserica cu hramurile,,Veşmântul, Brâul şi AcoperământulMaicii   Domnului” a Mănăstirii Arad-Gai, înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi şi în prezenţa unui   însemnatnumăr de credincioşi.  În cadrul SfinteiLiturghii, Arhiepiscopul Aradului asăvârșit hirotonia diaconului CasianBlaga   întru preot pe seama ParohieiJuliţa, Protopopiatul Lipova, iar la finall-a hirotesit duhovnic.În cuvântul de învățătură, pe teme-iul pericopelor Duminicii SfinţilorStrămoşi (Lc. 14; Col. 1), Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, a dezvoltattematica despre îmbogăţirea moşteniriispirituale   a înaintaşilor, prin cultivareacomuniunii bisericeşti, iar aceasta, maiales cu urmarea tradiţiilor   lor. Vremeade pregătire a Sfintelor sărbători fiindcea mai potrivită pentru spovedanii şiîmpărtăşanii, cum îndeamnă şi pildaEvangheliei zilei, a amintit chiriarhul. 
Duminica dinaintea Naşterii Domnului la Ca-tedrala arhiepiscopalădin Arad
În Duminica dinaintea NaşteriiDomnului, a Sfinţilor Părinţi după Trupai Domnului, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei a participat laSfânta Liturghie la Catedrala arhiepis-copală din Arad.În cuvântul de învăţătură rostit cuacest prilej, plecând de la PericopeleEvanghelice (Evr. 11; Mt. 1), a vorbitcelor prezenţi sub titlul ,,Arborelevieţii”, care face apropierea dintre icoa-na arborelui lui Iesei şi cel al lui Hris-tos, Viţa de vie, sau euharistic, ca oarătare pentru comuniunea generaţii-lor, referindu-se şa naşterea trupească,cât şi a celei sufleteşti, pe care Evan-ghelia zilei o face între originea istorică,cea din familia lui David şi cea dum-nezeiască, ca Fiu al lui DumnezeuÎntrupat. Credinciosul se naşte spreviaţă şi trebuie să fie călăuzit de conşti-inţa naşterii de sus spre viaţă veşnică.Naşterea Domnului dă prilejul medi-taţiei la aceasta, potrivit apostoluluiDuminicii Sfinţilor Părinţi după trup aiDomnului.Totodată, la sfârşitul Sfintei Litur-ghii Înaltpreasfinţia Sa a evocat memo-ria celor care, în urmă cu 25 de ani, 

s-au jertfit pentru libertatea şi demnita-tea poporului român.În seara zilei, Înaltpreasfinţia Sa aparticipat la Concertul de colinde alCorului Catedralei arhiepiscopale dinArad, condus de diac. Laviniu Morariu.
Prima zi de Crăciun la Arad

Sărbătoarea Naşterii Domnului afost prăznuită la Catedrala arhiepiscopalădin Arad prin Sfânta Liturghie săvârşităde Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, înconjurat de un sobor de preoţişi diaconi. Sute de credincioşi au venitdin tot oraşul pentru a se ruga în prima zide Crăciun şi pentru a primi binecuvân-tare şi ajutor de la Dumnezeu.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Iubire şi jertfă”, chiriarhul a arătatlegăturile dintre acestea în lumina citi-rilor scripturistice (Gal. 4; Mt. 2) şi deasemenea a textului după Ioan 3, 16,privind măsura iubirii lui Dumnezeupentru oameni prin însăşi jertfirea Fiu-lui Său trimis în lume spre mântuirea ei.Istoricitatea Mântuitorului şi realitatealucrării Sale pe pământ atestă o datămai mult aceasta prin exemplul dat atâtde cei pricepuţi cât şi de cei simpli, camagii şi păstorii veniţi spre închinare, aamintit Înaltpreasfinţia Sa.Răspunsurile liturgice au fost datede Corul Catedralei arhiepiscopale,condus de diac. Laviniu Morariu.În după masa zilei de Crăciun,Înaltpreasfinţia Sa, continuând o tradiţielocală, a ţinut să ducă vestea cea bunăa Naşterii lui Hristos şi în mijlocul celorlipsiţi de libertate, de la Penitenciarul deMaximă Siguranţă din Arad, undeîmpreună cu preotul capelan AurelJigovan, au săvârşit Slujba Vecerniei. Încuvântul de învăţătură pus sub titlul,,Renaştere spirituală”, chiriarhul aarătat că naşterii după trup trebuie să-irevină şi cea după duh prin SfinteleTaine ale Bisericii, începând cu Botezulşi stăruind spre Sfânta Spovedanie şiÎmpărtăşanie, cum cere şi anul oma-gial euharistic. De asemenea, chiriarhula stăruit asupra faptului căîmbunătăţirea fiinţei umane duce laaceea a structurilor lumii înglobând atâtfiinţele cât şi lucrurile. De aici, îndem-nul la ascultarea poruncilor dumneze-ieşti oglindite în legile Universului şi aleoamenilor.La finalul slujbei, persoanele pri-vate de libertate prezente la slujbă aupregătit cu mare bucurie, pentru vizitaierarhului, un mic concert de colindeprin grija părintelui capelan.Înaltpreasfinţia Sa le-a oferit tuturorcelor prezenţi daruri de Crăciun,împărtăşindu-le urările creştineşti cuocazia Sfintelor Sărbători, pentru împli-niri bogate de viaţă şi lucrare spre folo-sul tuturor şi slava lui Dumnezeu.
A doua zi de Crăciun laSăvârșin

Biserica Ortodoxă cu hramul SfințiiArhangheli Mihail și Gavriil, din comu-na Săvârșin, a fost gazda unui eveni-ment deosebit: a doua zi de Crăciun,Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt-

preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului.La orele dimineții arhiereul a fostîntâmpinat de părintele paroh CălinMădăluță împreună cu corul de tineri alparohiei, alături de ei fiind dubașii de laSăvârșin și mulțime de credincioși dinparohie. Înalpreasfințitul Timotei a fostprimit cu tradiționalul colac cu sare, însunetul toacei și clopotelor. Momentula fost cu atât mai emoționant cu cât laSfânta Liturghie au participat și mem-brii Familiei Regale a României –Altețele lor Regale, Principesa Moște-nitoare Margareta și Principele Radual României.In cuvântul de învățătură pus subtitlul ,,Praznicul Crăciunului în istoriabisericească” înțelegând în sensul gene-ral, dar și particular al Bisericii Orto-doxe Române. Chiriarhul a subliniatfaptul că ziua a doua de sărbătoareînscrisă în calendar ca Soborul MaiciiDomnului, ca Mamă și a Bisericii, dăimboldul credincioșilor spre împlini-rea unei vieți familiare sub proniadivină, având îndeosebi grijă față decopii și tineret. Românii de pretutin-deni păstrează legătura tradițională cupământul țării și întreg neamul, spredăinuire și neîncetată înnoire.Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de corul parohiei, iar lamomentul împărtășirii au susținut unmic concert de colinde împreună cuceata dubașilor din Săvârșin. La Sfân-ta Liturghie au participat un numărmare de credincioși, fiind prezente auto-ritățile locale și doamna ministru secre-tar de stat Alexandra Braica.Protocolul vizitei chiriarhale a con-tinuat la reședința regală de la Castelulregal de la Săvârșin, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei răspunzând invitațiefamiliei regale.
A treia zi de Crăciun laCatedrala Veche din Arad

În a treia zi de Crăciun, când se facepomenirea Sfântului Arhidiacon Ștefan,credincioșii Parohiei Arad-Centru, auavut bucuria de-al avea in mijlocul lor peÎnaltpreasfințitul Părinte ArhiepiscopTimotei. Înaltpreasfinția Sa a săvârșitSfânta Liturghie, înconjurat de un alessobor de preoți si diaconi.In cuvântul de învățătura ,,Vremearoadelor”, chiriarhul, la încheierea Anu-lui omagial euharistic si totodată come-morativ pentru martirii brâncoveni,potrivit citirilor zilei (Fp. Ap. 6-7; Mt.21), îndeamnă încă odată la persevera-rea în comuniunea de jertfă a Bisericiispre dobândirea împărăției cerești;cugetând la iubirea de oameni a luiDumnezeu, care cere și răspunsul aces-tora, prin practicarea virtuților spre ocontinuă ridicare din alunecarea de carevorbește Sfânta Scriptură dând și certi-tudine mântuirii, a spus chiriarhul.La momentul rânduit a hirotonitintru diacon pe tânărul teolog IulianIvănuț.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Festival de colinde,,Vin colindătorii!” 
Sub genericul ,,Vin colindătorii!”,la Centrul Cultural-Pastoral ,,SfântulIerarh Nicolae„ al Parohiei OrtodoxeRomâne Arad-Bujac, s-a desfășurat,marți 16 dec. a.c., Festivalul de colindeal grupurilor de copii din parohiile orto-doxe române ale municipiului Arad.Aflată la prima ediție, manifestareacultural-spirituală a fost inițiată cu bine-cuvântarea Înaltpreasfințitului Arhie-

piscop Timotei, de către Asociația,,Filantropia” a Arhiepiscopiei Aradului,într-un parteneriat cu Primăria Munici-piului Arad și Centrul Cultural- PastoralArad- Bujac. În această acțiune organi-zatorii și-au propus o revigorare atradiției ,,cetelor” de colindători, copii șitineri care odinioară, în grupuri mai marisau mai mici, umblau cu colindatul ,, pela curți de boieri mari„ sau , deopotrivă,,,la casa de om sărac”, vestind bucurianașterii Domnului Iisus Hristos.Încurajați de un numeros public, cetede copii din parohiile ortodoxe arădene:Aradul- Nou, Bujac, Centru, Gai, Mica-laca Veche II, Sânicolaul Mic, Subceta-te, Șega I, Șega II și de la Centrul de zi ,,Nașterea Maicii Domnului” al AsociațieiFilantropia, au transmis prin colindecolindele tradiționale interpretate, fiorulsfânt al nopții de Crăciun, bucuria apro-pierii marii sărbători. Fiecare grup a fostrăsplătit cu ropote de aplauze, dar și cudaruri oferite din partea organizatorilor șia parohiilor menționate.Mulțumind tuturor, în numele Înalt-preasfințitului Arhiepiscop Timotei,pentru participare și implicarea înreușita acestei prime ediții a Festivalu-lui de colinde, Preacucernicul PărinteGabriel Mariș, Consilier Social la Cen-trul Eparhial, delegat al Chiriarhului,și-a exprimat încrederea în jertfelniciași bunătatea sufletească a credincioșilor,arătate în această perioadă prin daruri-le spirituale și materiale pe care le oferăcelor nevoiași. De asemenea amulțumit preoților de la parohiile impli-cate în realizarea acestei frumoaseinițiative.Preacucernicul Preot dr. Vasile Pop,coordonatorul Centrului Cultural-Pas-toral, ,,Sf. Ierarh Nicolae” al ParohieiArad- Bujac, în calitate de gazdă a Fes-tivalului de colinde, a transmis senti-mentele de recunoștință ale credin-cioșilor parohiei, adresate Chiriarhului,pentru binecuvântarea acordată orga-nizării acestei manifestări, acțiune cese dorește continuată și pe viitor.În numele Primăriei MunicipiuluiArad, parteneră în realizarea acestuiproiect, doamna Mariana Cismașiu,Consilier municipal, a transmis partici-panților felicitări însoțite de alese doriride sănătate, împliniri și bucurii duhov-nicești  cu prilejul Sfintelor Sărbători.  
Festival de colinde Interjudeţean în BisericaOrtodoxă Gurahonţ

În data de 17.12.2014 începând cuorele 11, Biserica Ortodoxă din Gura-honţ, protopopiatul Sebiş, a fost gazdaediţiei a V-a festivalului de colinde şiobiceiuri tradiţionale desfăşurat în cadrulparteneriatului „Veniţi de luaţi lumină”dintre Grupul Şcolar „Ioan Buteanu” şiBiserica Ortodoxă Gurahonţ şi PrimăriaGurahonț.S-au înscris mai multe coruridin diferite şcoli: Grupul proiectului“Alege Școala”(Coordonați de PreotMoț Dorel și Prof. Păiușan Teodor),Fanfara “Amadeus” de la Liceul „IoanButeanu” Gurahonţ (prof.NicoletaBrânda), Grupul de colindători de laLiceul Teoretic Sebiş (prof.CiprianDincă şi Viorica Oarcea),Grup decolindători din satul Honțișor (coordo-nați de eleva Maria Moț), AnsamblulFolcloric „Laurii Zarandului” Gurahonţ(prof.Corina Tulea), Şcoala GimnazialăPleşcuţa (prof.Lucreția Vesa), ŞcoalaGimnazială „Lazăr Tâmpa” Almaş(prof.Cristina Crişan), Grupul decolindători de la Liceul TehnologicBeliu(prof.Amalia Fleştea şi Raul Zau),Corul Şcolii Gimnaziale Vladimirescu(prof.Nicoleta Mich).Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Au fost prezenţi conducerea primă -riei Gurahonţ în frunte cu doamna pri-mar Moţica Ana-Lenuţa, reprezentan-tul ISJ Arad, d-na inspector AndaTămaș, conducerea Liceului „IoanButeanu” Gurahonț, profesori, elevi,părinţi şi invitaţi în număr foarte mare.În deschiderea festivalului preotulparoh, Moţ Dorel a ţinut un cuvânt debinecuvântare, spunând: Veţi gustaastăzi din ospăţul duhovnicesc al colin-dului tradiţional, veţi putea să văpregătiţi sufletul ca în noaptea Sfântă aCrăciunului, Iisus Domnul să-şigăsească sălaş înlăuntrul fiecăruia din-tre dumneavoastră. În continuare dom-nul Păiuşan Teodor directorul GrupuluiŞcolar „Ioan Buteanu” a adresat uncuvânt de bun venit invitaților și coru-rilor prezente care au răspuns chemăriişi urări de Sfintele Sărbători celor pre-zenţi.Din partea ISJ Arad a vorbit d-nainspector Anda Tămaș care a subliniatînsemnătatea colindului și obiceiurilorde Crăciun, a felicitat organizatorii șiparticipanții,  urând succes colindători-lor și Sărbători Fericite.Participanţii la festival ca răsplată aostenelii lor au primit diplome şi daruridin partea Grupului Şcolar „Ioan Butea-nu” şi a Bisericii.
Bucuria Naşterii Domnului împărtăşită decei mici

Praznicul Nașterii Domnului aducebucurie în sufletele oamenilor prin ves-tea cea bună a venirii în lume a Prun-cului Iisus Hristos. Aceeași bucurie ausimțit-o şi împărtășit-o toți cei prezențimiercuri, 17 decembrie 2014, în Bise-rica Ortodoxă din comuna Fântânele,prin prezentarea unei scenete deCrăciun, de către copiii Școlii Gimna-ziale și Grădiniței din Fântânele,pregătiți de cadrele didactice care acti-vează la această școală şi în special, deprofesorul de religie, Ştefan-AdelinRusu. La această serbare au fost pre-zenți preotul paroh, câțiva membri aiCercului Pedagogic ai ConsilierilorEducativi, cadrele didactice, părinţi şicredincioşi din parohie care și-au delec-tat auzul ascultând câteva colindetradiționale, interpretate într-un moddeosebit de plăcut și înălțător.Copiii din această parohie au înălțatinimile și sufletele celor prezenţi, princugetul și gândul curat, prin bucuriaNașterii Domnului pătrunsă în inimiletuturora din glasul lor cel lin și blând.După terminarea acestui momentartistic, fiecare dintre copiii participanțiau primit câte un dar pentru ostenealadepusă, pentru că numai dăruind vomdobândi.
„O, ce veste minunată!”ediṭia a VI-a  - Sântana

Liceul Tehnologic Sântana a orga-nizat, în parteneriat cu ArhiepiscopiaAradului,  Inspectoratul Şcolar JudeţeanArad şi Primăria oraşului Sântana așasea ediţie a Concursului  „O, ce vesteminunată!”, concurs cuprins în Calen-darul Activităţilor Educative ale MEN.Concursul s-a adresat preşcolarilor şielevilor din ciclul primar din întreagaţară. Secţiunea I: artă plastică (pictură,felicitări, ornamente de Crăciun, icoa-ne). Secţiunea II: creaţii literare în prozăsau în versuri (clasele II  - IV). Secţiu-nea III: Simpozion interjudeţean ,,O,ce veste minunată!” – referate, comu-nicări ştiinţifice, proiecte didactice,serbări.  Secţiunea IV: Colinde deCrăciun – concurs.La vernisajul expoziţiei concursu-lui au participat Înaltpreacuviosul părin-

te dr. Iustin Popovici – consilier cultu-ral al Arhiepiscopiei Aradului, primaruloraşului Sântana ing. Daniel Tomuţa,viceprimarul oraşului Sântana prof.Cornel Gligor, conducerea LiceuluiTehnologic Sântana, director prof. Mir-cea Căruntu, director adjunct prof. dr.Ana Honiges, preot Nicolae Rădulescu– parohia Sântana I, preot Ioan Crainicși diacon Adrian Crainic – parohia Sân-tana II preot Liviu Pamfiloiu – parohiaCaporal Alexa, cadre didactice, copiişi părinţi.La concursul de colinde au partici-pat: cls a III –a A, prof. Carmen Maxa;cls a IV –a A, prof. Daniela Chandler;cls I- IV secṭia germană –înv. AstridWeber, Hermine Reinholz; cls a III – aB, cls a IV – a B – prof Pavel Grecu dela  Liceului Tehnologic Sântana; Şcoa-la Gimnazială Vinga – prof. NaomiBogoșel; Parohia Ortodoxă Șagu – pr.Marius Ardelean, Romana Zbârcea;Parohia Ortodoxă Caporal Alexa – prLiviu Pamfiloiu; Parohia OrtodoxăMoṭiori – pr. Sălăvăstru Ciprian; LiceulTehnologic Sântana – cls. a V-a  A, aVII-a E, a VIII-a E – prof. Pavel Grecu;cls a VIII –a G – prof. Melania Raab;cls IX – XII – prof. Ioan Bulzan. Deasemenea, la consurs au participat şiun grup de elevi ai Seminarului Teolo-gic Ortodox din Arad care au susţinutun buchet de colinde.Mulţumim Întâistătătorului Arhie-piscopiei Aradului, dr. Timotei Sevi-ciu, pentru arhiereasca binecuvântareacordată pentru desfăşurarea acesteiactivităţi, Înaltpreacuviosului părinte dr.Iustin Popovici pentru că ne-a onorat cuprezenţa şi pentru cuvântul deînvăţătură rostit cu acest prilej, Primărieipentru spaţiul alocat, precum şi tuturorcadrelor didactice şi copiilor din întrea-ga ţară pentru munca depusă în reali-zarea lucrărilor, a spus doamna prof.Cornelia Pamfiloiu.La finalul concursului, părinteleIustin Popovici, ajutat de câţiva eleviseminarişti, au împărţit câtorva sute decopii participanţi, iconiţe din parteaArhiepiscopiei Aradului.Organizatori concurs: CorneliaPamfiloiu, Lucia Pelinari, NicoletaRotar, Monica Nadiu.
Concertul tradiţional decolinde  al Coraleipreoţilor din Arhiepiscopia Aradului

Seara zilei de 18 decembrie 2014 afost una plină de bucurie duhovniceascăprilejuită de colindul tradiţional oferit,ca în fiecare an, de corala preoţilor dinArhiepiscopia Aradului, dirijată dePărintele Arhidiacon Tiberiu Ardelean.La catedrala arhiepiscopală din muni-cipiu, cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,gazda colindătorilor, corul preoţilorarhiepiscopiei a oferit Înaltpreasfinţitu-lui şi credincioşilor prezenţi într-unnumăr foarte mare, un buchet de colin-de tradiţionale, cu menirea de a sensi-biliza sufletele ascultătorilor şi de a leîmpărtăşi darurile minunate pe carePraznicul Naşterii Mântuitorului IisusHristos le oferă.Din repertoriul de colinde prezen-tate aseară amintim: Slobozâ-ne gazdă-n casă, Nouă azi ne-a răsărit, O, ceveste, Somnul lui Iisus, Moş Crăciun,Pluguşorul. Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a rostit un cuvânt de binecu-vântare prin care a evidenţiat bucuria şipacea credincioşilor care primesc colin-dele oferite de glasurile slujitorilor sfin-telor altare, mulţumind apoi membrilorcorului şi dirijorului lor, pentru jertfel-nicia, dragostea lor pentru muzica

corală şi pentru munca pe care audepus-o, urând tuturor Sărbători bine-cuvântate.
,,Marşul Colindătorilor”în Arad

Şi în acest an, în seara zilei de 18decembrie 2014,  arădenii au răspunscu bucurie în glas și cu căldură în sufletinițiativei Asociației Studenților CreștiniOrtodocși Români ( A.S.C.O.R ) filia-la Arad și au participat la procesiunea decolinde numită ,,Marșul Colindători-lor”.Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei și cu sprijinulautorităților locale, creștinii au purtat încolind vestea Nașterii Domnului de-alungul întregului traseu, care a cuprinsmai multe puncte importante aleorașului: după săvârșirea vecerniei înbiserica studenților din incinta Facultățiide Teologie, colindătorii, în frunte cupreoți profesori și studenți au plecat spreCatedrala Veche, urmând Teatrul, pla-toul din faţa Primăriei și nu în ultimulrând Catedrala Arhiepiscopală Nouă.În cele două lăcașe de cult, alaiul afost întâmpinat cu mult drag de preoțiislujitori, care la rândul lor au îndemnatcolindătorii să laude, să cânte și să sebucure de acest moment. La Catedralaarhiepiscopală ,,Marşul colindătorilor”a fost întâmpinat de ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timoteia care arostit un cuvânt de binecuvântare pen-tru preoţii şi tinerii ASCOR care auavut această iniţiativă devenită déjàtradiţie în Arad.  În ciuda friguluipătrunzător, cei aproximativ 150 decreştini arădeni au urmat întreg traseulși având fiecare câte o icoană în mână,au adus un dar Pruncului Iisus, princântarea și dăruirea lor.
Sărbătorirea a 20 de anide la înființarea Seminarului Teologic Ortodox din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Arhiepiscop dr. Timo-tei Seviciu, joi, 19 decembrie 2014,Seminarul Teologic Ortodox din Arada serbat împlinirea a douăzeci de ani dela înființarea sa.Programul a debutat cu săvârșireaSfintei Liturghii în prezența Înaltpreas-fințitului Părinte Arhiepiscop Timoteide către un sobor de preoți și diaconi,foști și actuali profesori și absolvenți aiSeminarului arădean, în frunte cu Prea-cuviosul Părinte Protosinghel dr. IustinPopovici, consilier cultural al Arhiepis-copiei Aradului. La Sfânta Liturghie auparticipat profesori, ostenitori, absol-venți, elevi, părinți ai acestora, precumși oficialități invitate: d-na FlorentinaHorgea, subprefect al Aradului, dl.Doru Sava, d-na prof. Georgiana Petic-Bătrân și dl. prof. Ioan Stan  din parteaInspectoratului Școlar Județean Arad,pr. prof. univ. dr. Constantin Rus, dinpartea Universității „Aurel Vlaicu”Arad, d-na prof. univ. dr. Coralia Coto-raci, rectorul Universității de Vest „Vasi-le Goldiș” Arad, dl. Ioan Tamaș, Comi-sar-șef al Inspectoratului Județean dePoliție Arad, dl. maior Mircea-DumitruȘtefănuț, șef logistică la GarnizoanaArad, PC părinte Adrian David, preotmilitar la Garnizoana Arad, d-na prof.Eugenia Groșan, director al ColegiuluiNațional „Elena Ghiba-Birta” Arad, d-na prof. Doina Stoica, director al Liceu-lui Tehnologic „Francisc Neuman”Arad, d-na Corina Uzum, directoradjunct al Colegiului Pedagogic „Dimi-trie Țichindeal” Arad, dl. AvramCrăciun, prefect al Aradului la momen-tul înființării școlii, personalități ale

vieții culturale arădene, între care îiamintim pe dl. Doru Sinaci, dl. dr. Flo-rinel Cozma, PC părinte arhid. IovOrădan, fost protopop al Aradului, altepersoane implicate în parteneriate cușcoala arădeană.S-au rostit rugăciuni de mulțumirepentru binefacerile primite de la Dum-nezeu și s-a săvârșit o slujbă de pome-nire pentru profesorii, ostenitorii și ele-vii seminariști trecuți la Domnul.Apoi festivitatea a continuat în Aula„dr. Ilarion V. Felea” a Facultății deTeologie din Arad. Aici Preacucerni-cul părinte prof. Pompiliu Gavra, direc-torul Seminarului Teologic Ortodox dinArad, a adresat cuvântul de salut tutu-ror celor prezenți, după care au felicitatșcoala teologică de nivel liceal d-nasubprefect Florentina Horgea, dl. con-silier Doru Sava, d-na prof. GeorgianaPetic-Bătrân, ISJ Arad, PC părinte prof.univ. dr. Constantin Rus, PC părintelect. univ. dr. Filip Albu, din parteaFacultății de Teologie „Ilarion V. Felea”din Arad.Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepis-cop Timotei al Aradului a menționatelemente legate de resorturile înființăriiîn 1994 a Seminarului din Arad, dupăcel monahal de la Prislop, aflat atunci îneparhia Aradului. De asemenea, ÎPSSa a amintit evidenta necesitate apărutătot atunci a existenței unei pepinierecare să pregătească elevii pentru Facul-tatea de Teologie din Arad, recent reîn-ființată.A urmat un moment emoționant,vizionarea unui film cu imagini dinviața Seminarului, din activitățile șco-lare și extra-curriculare, derulate pe par-cursul celor douăzeci de ani. Apoi PCpărinte director Pompiliu Gavra a pre-zentat un scurt istoric al Seminaruluiarădean.Au mai fost evocate momenteleînființării propriu-zise, de către ceidirect implicați în 1994: PC părinte dr.Vasile Pop, la acea vreme consilier cul-tural al Episcopiei Aradului, Ienopoleiși Hălmagiului, dl. Avram Crăciun, peatunci prefect al Aradului, dl. prof.Pavel Sîrbu, inspector școlar general laacea dată, PC părinte prof. Nicolae Por-colean, primul director al Seminaruluidin Arad, precum și alți profesori cucare școala și-a deschis activitatea: PCpărinte prof. Zaharia Iova (profesor șidirector), PC părinte prof. Emil Roman(cel mai longeviv director), PC părintearhid. prof. Iov Orădan (profesor), PCpărinte Mihai Radeș (absolvent, înnumele șefilor de promoție). De ase-menea, au luat cuvântul dl. maior Mir-cea-Dumitru Ștefănuț, șef logistică alGarnizoanei Arad, reprezentând Arma-ta Română, dar și în calitate de repre-zentant al părinților de seminariști, fiulsău fiind elev al acestei școli; dl. dr.Florinel Cozma, medic, prezență nelip-sită la examenele de admitere, membrual Adunării Eparhiale a Aradului și alAdunării Naționale Bisericești, pre-cum și profesori actuali ai seminarului,care au făcut un bilanț al diferiteloraspecte ale activității seminarului (PCpărinte prof. Codin Șimonca-Oprița –Spiritualitate, PC părinte arhid. prof.Tiberiu Ardelean – Activitatea cultu-rală, PC părinte prof. Dacian-EmilianNan – Realizări, premii, împliniri, pro-iecte).Ziua a continuat cu un program depoezii recitate de elevi și colinde inter-pretate de corul Seminarului arădean,dirijat de PC părinte arhid. prof. Tibe-riu Ardelean, program extrem de apre-ciat de asistența prezentă.În încheiere ÎPS Timotei i-a bine-cuvântat pe toți cei care au participat lafestivitate.

Dar din iubire
Cu prilejul Sfintei Sărbători aNașterii Domnului nostru Iisus Hris-tos, Arhiepiscopia Aradului a desfășuratprin Sectorul Social Filantropic pro-gramul „Dar din iubire”.Primii care s-au bucurat de daruriau fost cei 18 copii din Centrul de zi„Nașterea Maicii Domnului” al Aso-ciației Filantropia Arad. Cu aceeașibucurie, toți beneficiarii Cantinei Socia-le „Sfântul Nicolae” au primit daruri,alimente și mâncare gătită special pen-tru masa de Crăciun de bucătărese.De asemenea, peste 100 de nevo-iași care nu beneficiază de o situațiematerială îndestulătoare și care înaceastă perioadă au venit la Centrul deIncluziune Socială al Asociației Filan-tropia Arad, au primit aici daruri deCrăciun.Nici copiii nevăzători și alți mem-brii ai Asociației Nevăzătorilor din Aradnu au fost ocoliți, aceștia primind daru-rile la Serbarea de Crăciun organizatăcu sprijinul Arhiepiscopiei Aradului.Darurile speciale constând în fructe,iconițe și cărți de rugăciuni au fost dusetuturor bolnavilor de cancer din Secția deOncologie și bolnavilor din Secția Der-matologie dar și Secția de Chirurgie aSpitalului Municipal. Acțiuniasemănătoare s-au desfășurat și în Spita-lul Județean, Pediatrie I și II și SpitalulTBC, prin grija preoților misionari.Ca în fiecare an, nu au fost uitațibătrânii din Centrul de îngrijire și asis-tență pentru persoanele vârstnice dincadrul DDAC a Primăriei Arad, care auprimit odată cu darurile de Crăciun șicolindul sfânt și bun adus de copiii Cen-trului de zi mai sus amintit.Darurile au fost însoțite de binecu-vântarea şi purtarea de grijă a Înalt-preasfințitului Părinte Timotei Arhie-piscop al Aradului prin delegatul său, pr.Gabriel Mariș - consilier social, dorin-du-le tuturor Sărbători fericite şi bine-cuvântate de Dumnezeu.Sectorul Social Filantropic alArhiepiscopiei Aradului aduce caldemulțumiri tuturor celor care s-au impli-cat și au susținut desfășurarea acestuiprogram, invitând și alți buni creștini săparticipe la astfel de activități filantro-pice în toate bisericile ortodoxe, adu-când „daruri din iubire” prunculuiSfânt, Iisus Hristos, nu în ieslea dinBetleem ci în sufletele acestor „frațiprea mici” ai Mântuitorului.
Concert de Colinde la Parohia Micalaca Veche II
Într-o atmosferă de aleasă sărbătoa-re când Biserica Ortodoxă sărbătoreștePraznicul Naşterii Domnului, hramulacestei frumoase biserici zidite în par-cul Orizont, parc care a primit și el hainade sărbătoare în acest an prin frumoa-sele proiecte derulate prin buna înțele-gere dintre Parohie și Primăria Muni-cipiului Arad.Ziua de 25 decembrie, ziua Prazni-cului Nașterii Domnului nostru IisusHristos, a semnificat și pentru parohiaortodoxă Arad-Micălaca Veche II, dinArhiepiscopia Aradului un moment debucurie, moment în care Corul mixt„Nașterea Domnului” a susținut al 14-lea Concert de Colinde , acest cor  luândnaștere în anul 2000. Preotul paroh,Mircea Bupte, a inițiat și organizat pen-tru prima oară sărbătoarea hramului“Nașterea Domnului “  împreună cucredincioșii participanți la Concertul decolinde ce a avut loc după Litia oficiatăla Vecernia Praznicului în prezențaÎntâistătătorului Eparhiei,  Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei Seviciu.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Părintele Aurelian Popa, preot slu-jitor al parohiei, a rostit cuvânt de bunvenit, mulţumind  ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei pentru vizita părin-tească şi pentru rugăciunea adusă înfolosul credincioşilor parohiei, sublini-ind prezența în fiecare an a Înaltpreas-finției sale de  sărbătoarea NașteriiDomnului în Parohia Micălaca VecheII. Apoi, părintele Aurelian a vorbit încuvântul său despre semnificația colin-delor. Prezentarea Concertului de colin-de a fost susținută de către preotul IacobBupte, mentorul și susținătorul acestuigrup de tineri și credincioși ai parohiei.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei a vorbit celor prezențisub titlul ,,Bucuria Sfintelor sărbători’’,referindu-se la bilanțul împlinirilorparohiale în decursul anului ce s-a scurs,cu sublinierea celor ale corurilor bise-ricești prin premiile naționale și inter-naționale obținute. De asemenea, chi-riarhul a dat îndemnul pentrumenținerea aceluiași nivel pentru maideparte, cu ajutorul lui Dumnezeu spremulțumirea tuturor.Acest cor, a întregit bucuria Praz-nicului Naşterii Domnului prin fru-moasele colinde interpretate, an de anaducând în repertoriul lor noi colindecare vestesc și măresc venirea în lumea celui vestit de Prooroci, PrunculMesia, Cel născut în peștera din Bet-leemul Iudeii, dar și prin colindul adusan de an reşedinţei arhiepiscopale șiierarhului Arhiepiscopiei Aradului.La final, membrii corului, credin-cioșii precum şi toți copiii prezenți auprimit darurile specifice sărbătoriiCrăciunului de la Chiriarhul locului.Grija samarineană faţă de semenişi-a găsit împlinirea și în acest an, prinoferirea pachetelor cu alimente, dul-ciuri, rechizite și articole de uz personalcelor 100 de familii nevoiașe de pecuprinsul parohiei sprijiniţi prin cam-pania derulată încă de la începutul Pos-tului Crăciunului prin sprijinul Școlilorgenerale, a Grădinițelor, profesorilor,copiilor și credincioșilor  din parohiealături de preotul paroh Mircea Bupte șiprin deosebita implicare  benefică încoordonarea  proiectelor de către dia-conul Vlad Oneț, diacon al ParohieiMicalaca Veche II. De asemenea, copii-lor aduși pe brațele părinților lor, pen-tru a-L primi în Sfânta Împărtășanie peCel ce s-a făcut prunc, pentru mântui-rea noastră, li s-au dat 150 de pacheteoferite de un mărinimos și constantsprijinitor al activităților misionare șisocial-caritative din parohie.
Colindători la reşedinţaarhiepiscopală din Arad

În ziua de miercuri, 24 decembrie2014, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhie-piscop Timotei, a fost colindat de zecide cete de colindători, tineri şi bătrâni,veniţi împreună cu preoţii lor, să aducăvestea cea bună a Naşterii PrunculuiIisus în ieslea din Bethleem.Înaltpreasfinţia Sa i-a întâmpinatcu multă bucurie pe colindători, adre-sându-le fiecăruia cuvânt de bun venitşi mulţumire pentru vestea adusă şi înacest an, prin colind.Dintre grupurile care l-au colindatpe chiriarh amintim: Corul bisericii ,,Sf.Cuv. Paraschiva” din incinta SpitaluluiJudeţean Arad; Corul ParohieiCovăsânţ; Corul Parohiei Şiria; CorulParohiei Galşa; Corul Parohiei ,,Naşte-rea Domnului” Micalaca Veche II –Arad; Corul ,,Oastea Domnului” Arad;Corul ,,Unirea Grădişteană”, Grădişte;Corul Catedralei arhiepiscopale ,,Sfân-ta Treime”, Arad; Corul mixt al Paro-

hiei Arad-Gai; Corul Parohiei Micala-ca Veche-Renaşterii; Corul de copii alParohiei Cintei; Corul mixt al Facultăţiide Teologie Ortodoxă şi al CatedraleiVechi din Arad, dirijat de conf.univ.dr.Mircea Buta.Cetele de colindători au fost întâm-pinate de către chiriarh într-o atmos-feră frumoasă de Crăciun, cu bradulfrumos împodobit, oferindu-le tuturordaruri, pachete de dulciuri, cozonac şicâte un pahar de vin.
CERCURI PASTORAL-MISIONARE

Cerc misionar în Parohia Bodrogu-Nou
Preoții din Cercul pastoral-misionarnr.5 s-au întâlnit sâmbătă 6 decembrie,cu binecuvântarea Înalt PreasfințituluiTimotei, Arhiepiscopul Aradului, înParohia Ortodoxă Română Bodrogul-Nou cu ocazia sărbătoririi hramuluibisericii.La eveniment a participat din par-tea centrului eparhial părintele consilierTeodor Vid și protopopul Aradului Fla-vius Petcuț.Cu acest prilej a fost săvârșită sluj-ba Vecerniei cu Litie, participând unnumăr însemnat de credincioși, trăindalături de preoții prezenți o adevăratăseară duhovnicească având în vederefaptul că ne aflăm în Postul NaşteriiDomnului.În cadrul slujbei părintele consilierTeodor Vid a rostit un cuvânt deînvățătură despre Sfântul Ierarh Nico-lae, îndemnându-ne să urmăm și noipilda luminoasă a vieții lui dar să neaducem aminte mai cu seamă de faptelelui. De asemenea părintele consilier aarătat faptul că avem obligația de asăvârși slujba Vecerniei în parohiilenoastre după rânduiala bisericii.La finalul serii, părintele parohBogdan Tod a mulțumit tuturor, preoțiși credincioși, pentru participarea la hra-mul bisericii și la cercul pastoral-misio-nar, urând tuturor sărbători fericite.

Cerc misionarîn Parohia Mâsca
Duminică, 7 decembrie 2014, laParohia Ortodoxă Română Mâsca, dinProtopopiatul Lipova al ArhiepiscopieiAradului, a avut loc o binecuvântatălucrare a cercului pastoral Şiria, împreu-nată de rugăciune şi înălţare duhovni-cească.Mai întâi a fost săvârşită TainaSfântului Maslu de obşte de către unales sobor de preoţi, răspunsurile fiinddate de către corul bărbătesc al biseri-cii, care la sfârşit ne-au încântat princolindele pe care le-au pregătit spreaudiţie, spre bucuria credincioşilor şi acopiilor care au fost de faţă.În cadrul slujbei săvârşite, cuvântulde învăţătură cu mult folos a fost rostit

de către Preacuviosul Părinte Dr. IustinPopovici, consilier cultural al Arhiepis-copiei, care a evidenţiat rolul Bisericiilui Hristos, ca şi spital duhovnicesc, învindecarea bolilor trupeşti şi sufleteştiale credincioşilor, bătrâni, dar mai alesşi ale celor tineri, prin rugăciunile ei,care sunt ca nişte tratamente făcute sprevindecare.După slujbă, preoţii prezenţi audezbătut tema „Aspectul recapitulativ alJertfei de pe Cruce în Sfânta Euhari-stie”, susţinută de către părintele MihaiRadeş. O prezenţă aparte la acest eve-niment au reprezentat-o un mic grup decreştini, colindători de la parohiaRevetiş. La sfârşit, participanţii au fostinvitaţi la o mică agapă frăţească, toatăaceastă acţiune duhovnicească fiind cumare folos atât pentru preoţi, dar maiales pentru credincioşi.
FESTIVALUL DOXOLOGIA LA ARAD

La Arad, la Colegiul NaţionalMoise Nicoară, a avut loc marţi, 17decembrie 2014, deschiderea Festi-valului Doxologia, manifestare spiri-tuală şi cultural-educativă complexăcu implicaţii multiple, pastorale,sociale şi misionare, care încearcă săimplice parohia, comunitatea, şcoalaşi diverse instituţii locale şi judeţene înmărturisirea credinţei, ca eveniment albucuriei şi al darului lui Dumnezeu.„Festivalul îşi propune, printre altele,şi promovarea reprezentărilor artisti-ce autentice, recuperarea semnifica-ţiilor culturale ale ortodoxiei ca o viapulchritudinis, cale a frumuseţii.Doxologia este un festival închinattainei Crăciunului, ca o manifestareepifanică a lui Dumnezeu şi a luminiiSale mari într-un prunc, care S-a năs-cut pentru noi. Naşterea Domnuluieste o epifanie a bunătăţii lui Dumne-zeu şi a atotmilostivirii Sale faţă deom. Întâlnirea cu smerenia lui Dum-nezeu ne transformă în bucurie: bună-tatea Sa creează adevărata sărbătoa-re”, ne-a transmis Arhim. TeofanMada, vicar-administrativ, coordona-tor de proiect. Gala de deschidere aavut loc la Colegiul Naţional MoiseNicoară, instituţie emblematică aînvăţământului preuniversitar dinArad, în prezenţa multor participanţi,reprezentanţi ai conducerii Colegiuluişi a multor tineri din şcolile arădene.Cu acest prilej au fost invitaţi să con-certeze corul psaltic Trisaghion de laIaşi, care au prezentat un repertoriufoarte bogat, format din compoziţia a20 de piese muzicale psaltice, speci-fice imnografiei Crăciunului.  „A cele-bra Naşterea Domnului înseamnă amanifesta bucuria, noutatea, luminape care Naşterea Domnului a adus-oîn toată existenţa noastră, pentru a fi şinoi purtători ai bucuriei, ai adevărateinoutăţi, ai luminii lui Dumnezeu cualţii. Crăciunul este sărbătoarea bucu-

riei, praznicul în care Domnul IisusHristos vrea să se nască şi în inimilenoastre, doreşte să ne preschimbe înEl. Concertul grupului psaltic Trisa-ghion nu a fost numai un moment deîmbogăţire culturală, ci un momentde har, de bucurie, de duh pentru aîntări comuniunea noastră cu Dum-nezeu, pentru a ne opri să contem-plăm raza Sa de frumuseţe care neuimeşte, care atinge inima şi ne invi-tă să urcăm spre Dumnezeu”, a maiprecizat Arhim. Teofan Mada, vicar-administrativ, coordonator de proiect. 
Trupa ortodoxă de teatru„Ikon” în FestivalulDoxologia 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfi-nțitului Timotei, Arhiepiscopul Ara-dului, cea de a șaptea artă, teatrul, nua lipsit din cadrul Festivalului Doxo-logia. De aceea, un grup de 50 detineri ortodocși, care au muncit douăluni pentru a da viață unor gânduri şisentimente ce reprezintă în sine temece cuprind realismul vieții adolescen-tului sau adolescentei, au interpretatpiese de teatru, muzică și poezie, aprecizat Arhim. Teofan Mada, vicar-administrativ şi coordonator de pro-iect. Acești tineri alcătuiesc trupa deteatru ortodox Ikon. Această trupă deteatru nu este altceva decât consecințapastorală a implicării și a comuniuniibucuriei, a taberelor de tineret și a dia-logurilor cu elevii în județul Arad.Tinerii de la Ikon vor să aducă proprialor mărturie la crezul de a fi un tânărortodox astăzi, într-o societate secu-lară. Spectacolul a avut loc la Teatrulde marionete (22. 12. 2014) şi a fostalcătuit din două piese distincte: „Învizită... de Crăciun”, un text de actrițaGiorgiana Popan, o comedie plăcutăși savuroasă despre întorsăturile vie-ții, și „Alegerea”, un text de Anama-ria Jitea. Te-ai întrebat vreodată atuncicând iei deciziile de zi cu zi ești chiartu cel ce faci alegerea sau alegerea oface, de fapt, altcineva? Dincolo deoriginalitatea pieselor, trebuie remar-cat și super-realismul ideatic al teme-lor abordate, care vrea să ne trimită penoi toți la un realism al credinței de zicu zi. La acest diptic tematic s-a adău-gat și profundul caracter emotiv almesajului și al comunicării.
Gala de închidere a Festivalului Doxologia
În 28 decembrie 2014, la ora19, a avut loc Gala de închidere aFestivalului Doxologia, Festiva-lul darului şi al bucuriei Crăciu-nului. Această ediţie a fostexpresia candorii şi tinereţii, aelanului şi implicării a peste osută de persoane, protagoniste,într-un fel sau altul, ale derulăriimanifestărilor cultural-artistice şispiritual-educative. „Mulţumim tuturor acelora carene-au sprijinit, atât celor care suntslujitori ai Bisericii, dar şi unor in-stituţii de învăţământ, cultură sau dedrept privat arădene, care s-au im-plicat pentru ca această ediţie a Fes-tivalului Doxologia să prindă viaţăşi să devină o familie. Mulţumimechipei care a coordonat manifestă-rile Festivalului Doxologia. Mulţu-miri aducem tuturor celor care s-auimplicat într-un fel sau altul înaceastă minunată „poveste” care adevenit realitate”, a declarat Arhim.Teofan Mada, vicar-administrativ şicoordonator de proiect. 

Volum omagial dedicat istoricului şi preotuluicărturar Dr. Pavel Vesa
La împlinirea unui an de la tre-cerea la cele veșnice a părintelui dr.Pavel Vesa, istoricul eparhiei Aradu-lui, a apărut volumul omagial:PreotDr. Pavel Vesa(1955-2013) – Istorieși teologie, avându-i ca autori pedomnișoara Gabriela Adina Marcoși profesorul Paul Krizner, doi din-tre discipolii păritelui.Lansarea cărții a avut loc la Biserica ,,Sfânta CuvioasăParaschiva” din incinta SpitaluluiClinic Județean de Urgență dinArad, astfel că ziua de 27 decem-brie a fost un prilej de aducereaminte a personalității părinteluiPavel Vesa. Moderator și gazdă aacestui eveniment cultural a fostpărintele Ciprian Vasile Cucu,capelan al acestei bisericuțe dar șidelegat din partea ArhiepiscopieiAradului la acest eveniment. Mod-eratori au fost diac.conf. dr. CaiusCuțaru de la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad, care a vorbitdespre istoricul Pavel Vesa, istoricrecunoscut nu doar în părțile noas-tre de țară ci și peste hotare. Dom-nul dr. Doru Sinaci a prezentatvolumul omagial: ,,care vine ca orecunoștință a celor doi autori și înacelași timp ca o recunoștință anoastră a tuturor care l-am cunoscutpe părintele”. ,,Iată, trecerea în eter-nitate a lui Pavel Vesa lasă un gol,deocamdată de neacoperit” spuneadr. Doru Sinaci. Este adevărat,pierderea mare constă și însubiectele din agenda lui, ce aurămas, astfel doar titluri, problemenerezolvate, din domeniile în care aexcelat.Lansarea cărții, a oferit un min-unat prilej de a ne reaminti dePărintele Vesa. Am aflat amănunteși contribuția sa la salvarea acestuimonument istoric, biserica, și înfinal despre colaborarea cu acad.Cornelia Bodea și ajutorul familiei,doamna preoteasă Florica și fiuliubit Florinel.Au luat cuvântul prof. DanLăzărescu, care a subliniat și impor-tanța Ziarului Ecclesia ce și-a săr-bătorit cei 15 ani de existență șiapariție neîntreruptă; prof. EugeniaGroșan, Director al ColegiuluiNațional ,,Elena Ghiba Birta” dinArad, care a evidențiat importanțași nevoia unor profesori care nu-șiuită părinții spirituali și felicitân-du-i pe autori pentru acest volumomagial; Vasile Dan președinteleFilialei Uniunii Scriitorilor, prietenapropiat al părintelui Pavel Vesa;autorii, prof. Adina Gabriela Marcoși prof. Paul Krizner; prof. DoruBogdan, și nu în ultimul rând dom-nul Bujor Buda.Părintele Pavel Vesa s-a stinsdin viață a doua zi de Crăciun aanului 2013. În puterea nopții,clopotele bisericii sale au vestitlumii, cu jale, trecerea lui înÎmpărăția Cerurilor.A trecut o seară minunată, ne-am amintit de cel pe care nu-l vomuita niciodată, nemuritor, prin con-tribuția sa la istoria ecleziastică aArhiepiscopiei Aradului. În finalcorul bisericii dirijat de prof. PaulKrizner a interpretat colinde.Protos. Dr Iustin PopoviciConsilier cultural
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Luni, 1 decembrie – Participă la festivităţileorganizate de Universitatea ,,Vasile Goldiş”Aradcu prilejul Zilei Naţionale, prin săvârşirea uneislujbe de pomenire în dimineaţa zilei, la bustulcorifeului Marii Uniri Vasile Goldiş. Slujireaparastasului Corifeilor Marii Uniri, Vasile Gol-diş, Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciu la CimitirulEternitatea, depunerea coroanelor de flori, rosti-rea unei cuvântări de cinstire a înfăptuitorilorMarii Uniri. Săvârşirea slujbei de Te-Deum laCrucea martirilor din municipiu Arad, cu prilej-ul cinstirii Zilei Naţionale de 1 Decembrie. Rosti-rea unei cuvântări festive închinate Zilei Naţio-nale.     Marți, 2 decembrie - Slujeşte şi predică laSfânta Liturghie la parohia Arad-Centru, lamomentul cuvenit a hirotonit întru preot pe dia-conul Buda Silviu-Ionuţ, pe seama ParohieiLazuri, Prot. Sebiş și întru diacon pe teologulCulda Florin. Participă la sediul MagazinuluiDiecezana, în prezenţa ostenitorilor de la Centruleparhial, a dascălilor de la şcolile teologice ară-dene, a părinţilor protopopi, a monahilor şi mon-ahiilor din mănăstirile arădene, a numeroşi pre-oţi şi credincioşi din tot cuprinsul eparhiei, undeau fost organizate mai multe evenimente desuflet, şi anume: lansarea Volumului Omagial,,Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Tim-otei Seviciu – 30 de ani de arhipăstorire la Arad(1984-2014)”; prezentareunei expoziţii defotografie cu imagini de suflet din viaţa şi activ-itatea ÎPS Părinte Timotei; Susţinerea unuimic concert de colinde de către Corala Pre-oţilor, dirijaţi de Arhid.prof.drd. Tiberiu Arde-lean. Primirea la reşedinţa eparhială a preoţilor,protopopilor, delegaţilor Sfintelor Mănăstiri, aiŞcolilor teologice, ai autorităţilor locale, cu prile-jul împlinirii a 5 ani de la ridicarea la rangul deArhiepiscopie  și 30 de ani de la instalarea lacârma Eparhiei Aradului. Rostirea unui cuvânt demulţumire.      Miercuri, 3 decembrie - Slujeşte şi predicăla Sfânta Liturghie la parohia Arad-Centru. Lamomentul cuvenit a hirotonit întru preot pe dia-conul Culda Florin pe seama Parohiei VasileGoldiş, Prot. Ineu și întru diacon pe teologul IleGheorghe. 

Joi, 4 decembrie - Slujeşte şi predică la Sfân-ta Liturghie la parohia Arad-Centru, la momen-tul cuvenit a hirotonit întru preot pe diaconul IleGheorghe, pe seama Parohiei Vărădia de Mureşși întru diacon pe teologul Savușcă Valentin. Vineri, 5 decembrie - Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente.Sâmbătă, 6 decembrie - Slujeşte şi predicăla Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopalăcu prilejul sărbătoririi hramului Paraclisului Cat-edralei. La momentul cuvenit a hirotonit întrupreot pe diaconul Săvuşcă Valentin, pe seamaParohiei Dorgoş, Prot. Lipova şi pe tânărul teologBlaga Casian întru diacon.Duminică, 7 decembrie - Slujeşte şi predicăla Sfânta Liturghie la Biserica Parohială dinBenești, Protopopiatul Ineu la momentul cuve-nit a hirotonit întru preot pe diaconul HelerCătălin pe seama Parohiei Prăjeşti, Prot. Sebiş.Săvârșește slujba Vecerniei la Parohia Secaci.Luni, 8 decembrie – Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.Marți, 9 decembrie -  Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvareaproblemelor curente.Joi, 11 decembrie - Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.

Duminică, 14 decembrie -  Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arad-Gai. La momentul cuvenit  a săvârșit hirotoniadiaconului Casian Blaga întru preot pe seamaParohiei Juliţa, Protopopiatul LipovaMarți , 16 decembrie - slujește alături de alțiIerarhi membri ai Sfântului Sinod la SfântaLiturghie şi la slujba de Te-Deum la deschiderealucrărilor  şedinţei Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române. În seara zilei participă la con-certul tradiţional de colinde ,,Răsăritul cel deSus” ce a avut loc la Opera Naţională dinBucureşti.Miercuri, 17 decembrie – participă la con-tinuarea lucrărilor şedinţei Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române.Joi, 18 decembrie - Slujeşte la SfântaLiturghie la capela Facultății de Teologie, par-ticipă la manifestările prilejuite de împlinirea a20 de ani de la înființarea Seminarului Ortodoxdin Arad. Participă la „Gala Premiilor Acade-mice” la invitația Universității de Vest „VasileGoldiș” . Spre seară participă la un concert decolinde al Coralei preoților Eparhiei la Cate-drala Arhiepiscopală.  Participă la  conferințaintitulată „Arad, al doilea oraș al Revoluției-Decembrie 1989” prilejuit de împlinirea a 25 dela Revoluție.Vineri, 19 decembrie - Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.Duminică, 21 decembrie – Slujeşte şipredică la Catedrala arhiepiscopală. Participă lamomentele aniversare ale Revoluţiei din 1989,Strungu, Biserica Martirilor, toate în municipiulArad. Săvârşirea slujbei de pomenire a eroilorRevoluţiei din `89 la Monumentul Revoluţieidin faţa Palatului administrativ Arad, rostireaunei cuvântări adecvate momentului.Luni, 22 decembrie - Participă la momenteleaniversare ale Revoluţiei Române din decembrie1989,1a monumentele Revoluţionarilor, Centru,Poliţie, Cetate, Vlaicu, cu săvârşirea parastaselorşi cuvântărilor corespunzătoare. Marți, 23 decembrie – Participă la mani-festările organizate la monumentul erou al Rev-oluţiei Române din decembrie 1989, Toth San-dor. 

Miercuri, 24 decembrie – Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.Primirea corurilor din municipiu şi parohiileînvecinate 1a Reşedinţa eparhială, cu prilejulPraznicului Naşterii Domnului. Oferirea dedaruri colindătorilor.Joi, 25 decembrie – Slujeşte şi predică  laCatedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”Arad.Slujeşte la Vecernie la Paraclisul Penitenciaruluide maximă siguranță Arad cu împărțirea dedaruri pentru colindători. Seara participă la Bis-erica parohiei Micălaca Veche II, la un concert decolinde cu rostirea unui cuvânt de învăţăturădespre colinde împărţirea de daruri pentru copi-ii enoriaşilor parohiei.Vineri, 26 decembrie – Slujește și predică laSfânta Liturghie în Biserica Parohială dinSăvârșin, Protopopiatul Lipova. La SfântaLiturghie au participat și membrii FamilieiRegale a României – Altețele lor Regale,Principesa Moștenitoare Margareta și PrincipeleRadu al României. Protocolul vizitei Chiriarhalea continuat la reședința regală de la Castelul regalde la Săvârșin, ca răspuns la invitația familieiregale.Sâmbătă, 27 decembrie -  Slujește și predicăla Sfânta Liturghie în Biserica Parohială Arad-Centru, Protopopiatul Arad.Duminică, 28 decembrie  - Slujește, cu prile-jul întronizării Înaltpreasfințitului Ioan în dem-nitatea de Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolital Banatului, alături de alți Ierarhi membrii aiSfântului Sinod la Sfânta Liturghie oficiată dePreafericitul Părinte DANIEL- PatriarhulRomâniei, împreună cu un sobor de preoți șidiaconi la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.Luni, 29 decembrie - Slujește SfântaLiturghie în Biserica Parohială Arad-Centru, lamomentul cuvenit a hirotonit întru diacon peteologul Craveț Cătălin. Program de audienţe.Rezolvarea problemelor curente.Marți, 30 decembrie - Prezidarea Perma-nenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea prob-lemelor curente şi legate de pregătirea AdunăriiEparhiale. Pr. Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal – decembrie 2014 

2015 - Anul omagial al misiuniiparohiei şi mănăstirii azi şi Anulcomemorativ al Sfântului IoanGură de Aur şi al marilor păstori desuflete din eparhiiÎn anul 2015, Biserica Or to do xăRomână aniversează o serie de eveni-mente importante din istoria ei, dupăcum ur mea ză:- 130 de ani de la re cu noaşt e reaautocefaliei Bisericii Or to do xeRomâne (aprilie 1885);- 90 de ani de la ridicarea Bi se -ricii Ortodoxe Române la rangulde Patriarhie (februarie 1925);- 60 de ani (octombrie 1955) dela proclamarea canonizării unorsfinţi români (ierarhi, că lu -gări), mari păstori de suflete dinprovinciile ro mâ neşti: Sf. IerarhCalinic de la Cernica, Episcopul Râm-ni cu lui; Sf. Ierarhi Ilie Io rest şi Sa vaBrancovici, Mi tro po li ţii Tran silvaniei,precum şi Sf. Cuvioşi MărturisitoriVisarion şi Oprea etc.;- 10 ani (septembrie şi decembrie2005) de la proclamarea ca no -nizării unor sfinţi ro mâni (ie rarhi,

călugări), mari păstori de su fletedin pro vin ciile ro mâ neşti: Sf. IerarhDo softei, Mi tro po litul Moldovei (la14 octom brie 2005); Sf. CuviosOnufrie de la Vorona (la 9 septem-brie 2005); Sf. Cuvios Gheorghe de laCernica şi Căl dă ruşani (la 3 decem-brie 2005) etc.În acelaşi timp, în calendarul Bis-ericii Ortodoxe Ro mâne suntmenţionaţi nume roşi alţi sfinţi ro mâni(ierarhi, preoţi şi că lu gări), care s-auremarcat printr-o frumoasă activitatepastorală, iar de-a lungul timpului înepar hiile Pa triarhiei Române au slu-jit mari păstori de suflete din rândulierarhilor, preoţilor şi că lu gărilor, acăror viaţă şi activitate constituiemodele pentru cre dincioşii de astăzi.Printre ma rii păstori de suflete, unloc aparte îl ocupă Sfântul Ioan Gu -ră de Aur, care, prin viaţa şi ac ti -vitatea sa, s-a dovedit a fi un apă -rător al dreptei credinţe, unîn văţător al pocăinţei, un lumi nă -tor al familiei creştine şi al vie ţiimonahale şi un promotor alfilantropiei creştine.

Ca atare, la iniţiativa Prea fericitu-lui Părinte Patriarh Daniel, în şed-inţele de lucru din 29octombrie 2013 şi 29 septembrie2014, Sfântul Sinod al Bi se  ricii Orto-doxe Române a aprobat caanul 2015 să fie declarat Anul oma-gial al misiunii parohiei şi mănă-stirii azi şi Anul co me morativ al

Sfântului Ioan Gură de Aur şi almarilor păs tori de suflete dineparhii.Această temă va fi tratată îneparhiile şi în instituţiile de în vă -ţământ teologic ale Bisericii Or todoxe

Române, care vor or ga niza în anul2015 dezbateri, co locvii, seminarii,simpozioane, conferinţe şi expoziţiide icoane, fresce, mozaicuri cu scop-ul pre zen tării istoriei, vieţii şi activi -tăţii parohiei şi mănăstirii în tre cut şiazi, precum şi a unor re nu miţi preoţide mir şi duhovnici din mănăstiri,care prin slujirea şi activitatea lor au

contribuit la susţinerea, consolidareaşi dina mi zarea vieţii şi misiunii paro-hiei şi mănăstirii.2015 - Anul omagial al misiuniiparohiei şi mănăstirii azi şi Anulcomemorativ al Sfân tu lui Ioan Gură

de Aur şi al ma rilor păstori de sufletedin epar hii va constitui subiectulconferinţelor pastoral-misio naresemestriale, iar în luna octombrie2015, la Pa triarhia Română va avealoc şe dinţa solemnă a Sfântului Sinodîn care va fi prezentată o sin teză aevenimentelor organizate în eparhiipe această temă.În anul 2015, Patriarhia Ro mâ năva organiza un congres internaţion-al dedicat Anului omagial al misiu-nii parohiei şi mă năs tirii azi şi Anu-lui comemorativ al Sfântului IoanGură de Aur şi al marilor păstori desuflete din eparhii, iar agenţiile depelerinaj ale Patriarhiei Române voror ga niza pelerinaje în ţară şi în stră -i nă tate, la mănăstiri şi în locu rileunde au vieţuit mari du hov nici aiOrtodoxiei.Manifestările organizate în 2015 -Anul omagial al misiunii pa rohiei şimănăstirii azi şi Anul comemoratival Sfântului Ioan Gură de Aur şi almarilor păstori de suflete dineparhii vor fi mediatizate de cătreCentrul de Presă BASILICA al Pa tri -ar hiei Române, mass-media bise ri -cească eparhială şi presa laică.Biroul de presă al Patriarhiei Române

Anul Omagial – 2015 


