
Hristos a înviat!
Cinstiţi credincioşi şi credin-cioase,Poposind înaintea porților sfintelorbiserici, după ce au primit de la altareleacestora lumina Sfintei Învieri încântare de laudă cerească și armoniepământească și făcând în procesiunesolemnă amintirea alergării miro -nosițelor la mormântul Mântuitoruluispre a împlini ritualul Legii Vechi legatde sfârșitul vieții trecătoare în schimbuldobândirii celei veșnice, credincioșiica început al acestor zile sărbătorești auluat aminte spre înălțare sufletească lacuvintele Evangheliei, ce sunt reluateîn unitatea pe care o mărturisesc toți,prin rostire și cântare, ca adeverire abiruinței asupra răului și a morții.Mulțime de cântări bisericești, în -cepând cu cea îndeobște cunoscută,adică „Hristos a înviat”, răsună pre-tutindeni ca totdeauna vădind mareabiruință a Fiului Cel Unul-Născut allui Dumnezeu făcut Fiul Omului însfântă unire ipostatică spre mântuireaîntregii omeniri. Una dintre aceste cân-tări și care ilustrează Evanghelia citităla slujba Învierii sună așa: „Propovă-duirea Învierii cea luminată înţelegând-o de la înger uceniţele Domnului şilepădând osândirea cea strămoşească,Apostolilor lăudându-se au zis: Jefuitu-s-a moartea, sculatu-S-a Hristos Dum-nezeu, dăruind lumii mare milă”.[1]Binevestirea minunatului fapt în lumeși-a făcut începutul răspândirii. Multesunt și arătările Mântuitorului dupăÎnvierea Sa pe care le relatează maiales Sfintele Evanghelii, dar și cele-lalte scrieri ale Legii Noi. În toateDuminicile anului bisericesc, socotitedrept zile ale Învierii, se citesc pe rândla slujba Utreniei cele unsprezece peri-cope evanghelice ale arătării Domnu-lui, adică după numărul Sfinților Apos-toli care au rămas ca martori ai mareluieveniment, spre răspândirea religieicreștine în lume, după căderea celuide-al doisprezecelea ucenic, al căruiloc a fost luat, dealtfel, de altul, prinalegerea sorților, astfel încât numărullor a rămas neschimbat, ca simbol pen-tru cele douăsprezece seminții ale luiIsrael, prefigurând toate neamurile,după cum zice Domnul Însuși: „Îmiveți fi Mie martori în Ierusalim și întoată Iudeea și în Samaria și până lamarginile pământului”.[2] Profetic,psalmistul zice: „În tot pământul a ieșitvestirea lor, și la marginile lumii cuvin-tele lor”.[3] Fără a stărui asuprarelatărilor biblice sau tâlcuirilor patris-tice, este cu cale a pune în lumină unamănunt pe care Sfântul IoanEvanghelistul, ucenicul iubit al Mân-tuitorului îl dă, împreună cu uceniciisăi, în cel din urmă capitol al scrieriisale de temelie și care se referă la unnumăr nesfârșit de arătări ale Învăță-torului, cititorii înțelegând poate faptulca reprezentativ pentru toți următorii

cuvintelor sfinților apostoli. De urmăritînsă detaliul amintit mai ales printălmăcirea unuia dintre marii părinți aiBisericii, Sfântul Chiril al Alexandriei,precum și în prelucrarea sau aprofun-darea aspectelor însemnate de cătrepărintele Dumitru Stăniloae.Iubiţi fraţi şi surori în HristosDomnul,În mare spus, faptul Învierii este celconstatat, dar nu descris în modul des-fășurării. Arătările Domnului IisusHristos Cel înviat sunt de mare impor-tanță, iar numărul lor determinant pen-tru înțelegerea minunii în viața spiritu-ală a credincioșilor. Fiecare arătarepoate constitui un capitol sau o carte deînvățătură, de dogmă și trăire, privindPersoana Mântuitorului și lucrarea Sade răscumpărare a omului din robiapăcatului și a morții, pentru redobândi-rea stării celei dintru început. Ca exem-plificare, chiar din capitolul de referințăreiese că: „și alte multe minuni a făcutIisus înaintea ucenicilor Săi, care nusunt scrise în a carea aceasta. Iar aces-tea s-au scris ca să credeți că Iisus esteHristosul, Fiul lui Dumnezeu, și,crezând, să aveţi viaţă în numeleLui”.[4] Comentariul în continuarespune: „Ioan rezumă într-un fel scriereasa, arătând ascultătorilor scopulpropovăduirii evanghelice. S-au scrisacestea, zice el, ca să credeți și,crezând, să aveți viața veșnică. Multesunt, zice, semnele și faptele Mântu-itorului nostru și nu le restrânge numaila cele cunoscute și relatate de el, ci lasăși altor ucenici putința de a înfățișa ceeace s-a păstrat în memoria lor. Căci nus-au scris, zice, toate în Cartea aceasta,ci s-au scris numai cele crezute de mineca fiind cele mai bune pentru aconvinge pe ascultători că „Iisus esteHristosul, Fiul lui Dumnezeu”…Cugetând la înțelesul Întrupării șicercetând după putință  această tainăexcepțională și mai presus de minte,gândim pe Cuvântul ca fiind una cutrupul Lui, dar neprefăcut în trup (căcinu o spunem aceasta pentru că firea

Cuvântului e neprefăcută și neschim-bată și nu admite nici umbră de schim-bare). Ci credem, după Sfânta și deDumnezeu insuflata Scriptură, că Unuleste Iisus și Hristos și Fiul, înțeles dintemplul dumnezeiesc, rămas întreg înhotarul umanității, și din Cuvântul celviu. Acest lucru îl poți vedea existândca adevărat în firea noastră, ca oameni.Căci suntem un singur om alcătuit dinsuflet și trup, trupul și sufletul fiindaparte, potrivit rațiunii fiecăruia, darconcurgând la formarea unei singureființe, nesuportând să fie despărțitedupă unirea dintre ele.”[5] În aprofun-darea celor spuse se adaugă: „alțipărinți de după aceea au precizat căeste o deosebire între unirea sufletuluicu trupul în om și unirea dumnezeiriicu firea omenească în Hristos. Prima seconformează unei legi generale aspeciei umane, a doua s-a săvârșitnumai în Persoana lui Hristos, prin voialui Dumnezeu – Cuvântul.”[6] Iar într-o mai cuprinzătoare afirmație se spunurmătoarele: „Toată Evanghelia Sfân-tului Ioan prezintă pe Iisus Domnulafirmând că El este Hristosul, Fiul  luiDumnezeu. Acest scop este subliniat șiaici de sfântul Evanghelist Ioan… Prinafirmarea că e Hristosul, Domnulurmărea, dincolo de respingerea con-testației adversarilor de atunci săconvingă pe toți oamenii de aceastăidentitate a Lui. Căci numai crezând căEl este Hristosul, adică Fiul lui Dum-nezeu, vor avea ei viață veșnică. Pen-tru că, numai dacă Însuși Fiul lui Dum-nezeu S-a făcut Om pentru vecie, voravea viața de veci cei ce se vor uni cuEl prin credință…”[7] Într-un altcomentariu, același părinte bisericescmenționează că: „De aceea proslăvimnoi pe Cuvântul lui Dumnezeu Cel ceS-a întrupat pentru noi, Cel ce de bunăvoie a pătimit cu trupul Său și a înviatdin morți, și Cel ce a nimicit stricăci-unea putreziciunii, pe Acela Care S-aînălțat și care după aceasta va veni cuslavă multă ca să judece viii și morții,și să hărăzească răsplată fiecăruia după

faptele Sale.”[8] În același sens șimarele teolog român citat învață:„Dacă n-ar păstra Domnul în El stareade jertfă, cum am putea să ne însușimnoi puterea unei vieți în duh de jertfă șide dăruire? De aceea, împărtășindu-ne de Trupul și de Sângele Lui jertfiteși curate, ne împărtășim și de putereapentru o viață pământească în curăție,dar și de arvuna Învierii și a vieții deveci, tocmai prin faptul că ne ridicămviața pământească la starea de jertfireși de dăruire, străbătută de puterea jert-fei lui Hristos.”[9] Întregirea celordinainte o constituie încheierea SfinteiEvanghelii, ca și a comentariului ioane-ic. Adică textul biblic: „Dar sunt şi altemulte lucruri pe care le-a făcut Iisus şicare, dacă s-ar fi scris cu de-amănun-tul, cred că lumea aceasta n-ar cuprindecărţile ce s-ar fi scris.”[10] Iar acesta cuurmătorul comentar: ”E foarte mare,zice Apostolul, mulțimea minunilordumnezeiești și șirul faptelor Lui estenenumărat. Acestea au fost luate dintrezecile de mii, ca să fie spre folos deplinascultătorilor. De aceea, cel iubitor săasculte și să învețe cele bune și să nuînvinuiască pe scriitorul cărții chiardacă n-a amintit și de celelalte. Căci,dacă s-ar fi scris cele săvârșite cu de-amănuntul, neomițându-se nici una,mulțimea cărților n-ar fi putut încăpeaîn lumea întreagă. Dar considerăm căși așa Cuvântul a fost făcut cunoscutdin plin. Oricine poate să constate căputerea Mântuitorului nostru a săvârșitmii de minuni. Dar scriitorii Evanghe-liilor au consemnat pe cele mai strălu-citoare dintre cele săvârșite pentru ca,prin ele, ascultătorii să fie asigurați încredința neslăbită și să primeascăînvățătura morală și dogmatică, pentruca, strălucind prin credința dreaptă șiprin faptele evlaviei să ajungă în cetateade sus și, uniți cu Biserica celor întâi-născuți, să între în Împărăția cerurilor,în Hristos, prin Care și în Care și cuCare să fie slava lui Dumnezeu-Tatăl,împreună cu Sfântul Duh în veciivecilor. Amin.”[11]

Dreptmăritori creştini  şi creş-tine,Se cuvine a pune și încheiereaacestor rânduri cu trimiteri la ce s-ascris de către martorii Învierii Domnu-lui în legătura   Anului omagial al edu-caţiei religioase a tineretului creştinortodox şi a anului comemorativ alSfântului Ierarh Martir Antim Ivirean-ul şi al tipografilor bisericeşti. Iar aceas-ta, având în vedere îndrumările Sfân-tului Sinod, în frunte cu PreafericitulPărinte Patriarh Daniel și faptul că,tineretul reprezintă primăvara vieții cuminunatele perspective pentru tot ceeace înseamnă împlinire. Ori, SfintelePaști în acest an se sărbătoresc tocmaiîn această lună a primăverii, înoirii șiînfloririi, numită în popor  și „Florar”și chiar în ziua cea dintâi grăitoare pen-tru șirul celorlalte în ceea ce priveștestrădania spre propășire personală șicolectivă ce îndatorează Biserica,întocmai ca și pe toate instituțiile fun-damentale ale societății, de-a avea grijadeosebită a generației căreia îi aparțineviitorul țării, ca și al lumii. În pragulunui Sfânt și Mare Sinod, Ortodoxiapune în lumina Sfintei Scripturi și aSfintei Tradiții, a întregului lăsământdumnezeiesc, cele ce trebuiesc urmatede slujitorii bisericești și ai școlii pen-tru pruncii și tinerii de pretutindeni. Pelângă îndatoririle legate de instrucțieși educație pentru deprinderea a ceea ceînseamnă știință și cultură se presupunși cele privitoare la asigurarea asistențeimedicale și sociale în vederea des-fășurării unei vieți trupești și sufleteștisănătoase. Îndeosebi consolidarea viețiifamiliale și cultivarea dragostei deșcoală și învățătură, a noii generații,îndepărtând încercările neprielniceacestora, trebuie să constituie luareaaminte a tuturor creștinilor, nelipsinddeci contribuția bisericească la înfru-musețarea simțământului religios.Cartea folositoare rămâne o călăuzădintre cele mai de seamă, având o ded-icație tainică pe numele fiecărui cititor.În această privință stă pilduitoare viațași activitatea Sfântului Mitropolitpomenit împreună cu ucenicii din vre-mea sa și cea următoare. Tiparnițelebisericești, cu scrierile date la lumină,în toate vremurile, reprezintă adevăratefocare de luminare a minții și inimii ceînseninează viața oamenilor. În acestcontext Sfântul Ierarh Antim se exprimăastfel: „Biserica încă are o carte care aluat-o de la Hristos, după a cărei învăță-tură sunt să se întrebe toți câți se laudăa fi creștini, următori lui Hristos și fiiadevărați ai sfintei biserici. Și oare cecarte socotiți să fie aceasta? Al vostru al tuturor, de totbinele doritor și către Domnul custăruință rugător, † TIMOTEIA R H I E P I S C O P  alARADULUIContinuare în pagina 2
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Cunoașterea situației reale atineretului creștin din zilele noastreşi înțelegerea mai profundă a voca-ției sale spirituale se impun ca prio-rități ale lucrării misionare a Biseri-cii în lume.Deoarece tinerețea este, înlumea aceasta trecătoare, simbol al
frumuseții vieții veșnice netrecătoa-
re, Dumnezeu a sădit în oameni,încă de la această vârstă fragedă,dorul căutării de ideal, de iubiresfântă şi de viață eternă, precumvedem în viața tânărului bogat din
Evanghelie, care a constatat că feri-cirea deplină nu este dată de bunurimateriale trecătoare, ci de iubireaveșnică a lui Dumnezeu (cf. Marcu
10, 17-21; Luca 18, 18).Cu adevărat, când lumea aceas-ta materială, limitată şi trecătoareeste folosită în mod egoist şi idola-tru ca şi când ar fi singura realitateşi singura sursă de fericire a omului,atunci se produce în societate o pro-fundă criză spirituală, iar tineriisunt, de cele mai multe ori, cei maiafectaţi de această criză.Aspecte ale acestei crize suntazi tensiunile între oamenii secula-rizaţi şi oamenii duhovniceşti, întrebogaţi şi săraci, între oamenii vio-lenţi şi oamenii paşnici, între oame-nii avari şi oamenii generoşi, întreoamenii cinstiţi (corecţi) şi oameniicorupţi.În societatea europeană secula-rizată şi individualistă de azi, totmai mulţi tineri bărbaţi nu se căsă-toresc, iar tot mai multe femei tine-re nu doresc să dea naştere la copii!De aceea, Europa este singurul con-tinent care astăzi îmbătrâneşte.Într-o societate secularizată încare credinţa şi valorile spiritualesunt marginalizate, iar libertatea numai este asociată cu responsabilita-tea, foarte mulţi tineri sunt debuso-laţi, fără ideal, fără dorinţă de-a stu-dia, fără dorinţă de-a munci,preferând să fie mereu ajutaţi finan-ciar de către părinţi. La mulţi tinerise constată o ignoranță spirituală
sau o abordare superficială a infor-maţiilor care privesc activitateaBisericii sau viaţa spirituală a oame-nilor. De asemenea, sunt tot maimulţi tineri a căror principală preo-cupare intelectuală sau culturală sereduce la navigarea pe internet. Dinacest motiv mulţi tineri devin victi-me ale manipulării de tot felul, indu-se de o anumită media, care promo-vează senzaţionalul şi nonvalorile.În acelaşi timp însă există astăzi
mulţi tineri credincioşi şi harnici,care participă intens la viaţa şi acti-

vităţile misionare ale Bisericii, înplan spiritual, educaţional, culturalşi social-filantropic, fie individual,fie prin organizaţii de tineret. Toţiaceştia sunt o mare bucurie şi unmare sprijin pentru Biserică.Criza de ideal şi de orientare spi-rituală a vieţii umane, care străbateîn mod dramatic societatea euro-peană secularizată, reprezintă pen-
tru Biserică o provocare şi o mobi-
lizare spre a se ocupa mai mult de
problemele şi aspiraţiile tinerilor
de astăzi.Dificultăţile cu care se confrun-tă tinerii în societatea contempora-nă sunt atât de natură economică(sărăcia materială, şomajul, deruta
profesională, nesiguranţa vieţii de
mâine, deprimarea), cât şi de ordinmoral (libertinaj, violenţă, droguri,
alcolism, trafic de fiinţe umane) şispiritual-religios (sectarismul, fana-
tismul şi prozelitismul religios). Înfaţa acestor probleme, Biserica estechemată să acorde o atenţie deose-bită tinerilor, apărând inocenţa, sin-ceritatea, curajul, dorinţa de înnoireşi toate valorile acestei vârste bine-cuvântate de Dumnezeu pentru cul-tivarea demnităţii umane şi a uneivieţi sănătoase, precum şi pentrucăutarea mântuirii sau a vieţii veş-nice.Astăzi, suntem chemaţi să aju-tăm tinerii săraci, care sunt în situa-ţia de a abandona studiile, să ajutămtinerii care sunt nevoiţi să migrezeîn alte ţări pentru aflarea unui loc demuncă şi a unui trai mai bun, săînvăţăm să dăruim copiilor şi tine-rilor orfani mai multă dragoste fră-ţească şi părintească, mai ales celorabandonaţi de familia lor şi desocietatea secularizată şi individua-listă. Să lucrăm împreună pentruintensificarea iubirii părinţilor faţăde copii şi a copiilor faţă de părinţi,precum şi a prieteniei, a iubirii cura-

te şi a respectului între tineri, păs-trând dreapta credinţă şi dreapta vie-ţuire pe care le-am moştenit, ca şicreştini, de la părinţii şi strămoşiinoştri de-a lungul veacurilor.Adevăratul sens al misiunii tine-rilor în Biserică este şi astăzi, ca şiîn vremea Sfinţilor Apostoli: „să
caute pacea cu toţi şi sfinţenia, fără
de care nimeni nu va vedea pe
Dumnezeu” (Evrei 12, 14). Iar cău-tarea sfinţeniei, fiind cea mai puter-nică legătură a omului cu Dumne-zeu Cel Unul Sfânt, trebuie săînceapă din copilărie sau de la vâr-sta fragedă a tinereții, adică de lavârsta căutărilor. Într-o societatesecularizată şi individualistă, untânăr în căutare de iubire sfântă şiviață în comuniune cu Dumnezeupoate deveni un exemplu pentru alțitineri, un tânăr mărturisitor şi misio-nar, de mare folos pentru viața Bise-ricii lui Hristos şi pentru binelesocietății.

Formarea de tineri misionari – necesitate înpastorație 
Pentru tânărul creștin, lumeacontemporană se prezintă ca unmozaic de idei și concepții din caretrebuie să selecteze și să promove-ze binele. Selectarea binelui este oacțiune influențată în mare măsurăde educație, dar poate fi influențatăși de exemplul pe care un tânăr îlpoate oferi altui tânăr. Vârsta ado-lescenței este o perioadă a provo-cărilor, în timpul căreia tânărul arede făcut alegeri majore, alegeri pen-tru care este responsabil, în virtuteamaturității sale; trebuie să aleagăîntre ideal și imoral, între bine șirău, între Dumnezeu și diavol, întrecreștinism și orice altceva. În ado-lescență, omul trăiește suspansulîntrebărilor, iar răspunsurile pe carele alege devin principii după care el

își confirmă poziția. În adolescență,apare cererea exigentă de a fi ade-rent la un grup cu interese comune.De aceea e important ca mulți din-tre tineri, implicați în aceste gru-puri, să poată mărturisi cuvântul luiDumnezeu.Tânărul își canalizează energii-le spre a deveni un om credincios,sprijinitor, apărător și mărturisitor,regăsindu-se în postura de misionaral Bisericii. Conștient sau nu decalitatea sa de misionar, adolescen-tul creștin ajunge să facă misiuneaaceasta „care are un caracter biva-
lent: el mărturisește prin propriul
exemplu sau, pur si simplu, vorbind
direct cu ceilalți“1

În primul rând, tânărul estemisionar prin propriul exempluatunci când se arată tuturor oame-nilor drept „un mădular perma-nent activ și niciodata obosit altrupului eclezial al lui Hristos,care comunică cu Acesta prinintermediul Sfintelor Taine“2. Pelângă metoda propriului exemplu,o altă cale a misiunii este dialogulcu ceilalți.Tânărul poate crea punți decomunicare cu toti cei din jurul său,dar mai ales cu tinerii, pentru că decei din urma îl apropie nu doar vâr-sta, ci și preocupările și probleme-le ce necesită rezolvare din parteafiecăruia. În relație cu cei de altevârste, el e privit cu admirație șirespect, deoarece efortul misiona-rismului său este persuasiv. Înaceastă privință, Sfântul ApostolPavel îi spune lui Timotei: „Nimeni
să nu disprețuiască tinerețile tale“(I Timotei 4, 12).Tot tânărul misionar este acelacare oferă lumii „adevăratul sensal libertății, pe care mulți oamenio caută, dar puțini o găsesc cuadevărat“3. El este acela care aratăcă libertatea nu înseamnă a te bucu-ra de toate păcatele lumești, ci a filiber înseamnă a nu te lăsa robit denimic; de exemplu, liber nu este celcare fumează sau se droghează, cicel ce se poate abține de la acestepatimi.Misiunea tânărului în societateacontemporană este una dificilă, darpe cât de dificilă, pe atât de sublimă.Activitatea sa în societatea contem-porană înseamnă implicarea în pro-blemele actuale: globalizare, avort,contracepție, corupție, etc. În fataacestora, tânărul se arată „imun șisigur pe sine, integritatea lui nefiindnumai a lui, ci și rezultatul colabo-rării factorului uman cu harul Sfân-tului Duh“4.

Tinerii trebuie să fie chemați săfacă parte din viața de zi cu zi a slu-jirii Bisericii, întrucât prin ei se con-solidează marea familie creștină.Din cele arătate foarte succint,rezultă totuşi complexitatea pasto-raţiei îndreptată către tinerii paro-hiilor urbane sau de la sate. Lucra-rea nu este uşoară, dar niciobstacolele de nedepăşit. În primulrând, preotul, conştient de impor-tanţa misiunii sale printre tineriiparohiei, are în sprijinul demersuluisău pastoral faptul că tinerii români,ca de altfel majoritatea populaţiei,nu manifestă ostilitate faţă de Bise-rică. 
Organizarea de întâlniri săptă-

mânale cu tinerii parohiei în cadrul
cărora aceştia să-şi deschidă inima
curajos, fără complexe, preotului,
iniţierea de pelerinaje, favorizarea
alegerii unor tineri în structura con-
siliilor şi comitetelor parohiale,
implicarea în predarea religiei în
şcoală, organizarea unor coruri
parohiale de tineri, ajutorul acordat
unor tineri cu probleme, sunt câte-va dintre aspectele misiunii preotu-lui în sânul generaţiei tinere. Este absolut necesară o lucrarepastoral-misionară a Bisericii maiintensă şi mai vastă de îndrumare şisusţinere a tinerilor elevi, studenţi, atinerilor căsătoriţi, a tinerilor carelucrează mult deşi primesc banipuţini, a tinerilor şomeri, care nu auun loc de muncă, oferindu-le asis-tenţă spirituală, pastorală şi social-caritabilă atât celor din România, câtşi celor din afara graniţelor acesteia.În concluzie, tinerii trebuie sărămână în prioritățile noastre, întru-cât viitorul patriei  depinde de„semințele” pe care am reușit noisă le semănăm astăzi.Preot Vlad – Sergiu SanduParohia Firiteaz
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Pastorația tinerilor – prioritate în lumea contemporană

Pastorală la Învierea Domnului 2016 -BINEVESTIREA ÎNVIERII
Urmare din pagina 1Este aceea ce stă înlăuntru, însfântul jertfelnic, pe sfântul prestol,căreia ne închinăm cu toții și o cre-dem; adică este sfânta și dum-nezeiasca Evanghelie.”[12] Și reamintind că, însășinumirea Cărții poartă gândul laîmpărtășirea unei bunevestiri,avem încredințarea revărsăriidarurilor cerești de praznic, pestetoate bunele doriri de împlinit

pentru toți spre mulțumirea deobște și slava lui Dumnezeu, Tatălși Fiul și Sfântul Duh. Amin.Însemnare: Această Pastoralăcu nr. 1000/2016, având titlul„Binevestirea Învierii”, se va citiîn fiecare biserică parohială saumănăstirească la Sfânta Liturghiedin prima zi de Paști, iar în filii adoua zi de Paști.[1] Troparul Învierii pe glasulal patrulea; a se vedea și Pr. V.

Aga, Dicționar  Enciclopedic,Timișoara, 1935, art. ”Ieșire”, p.139 și ”Procesiune”, p. 263;[2] Faptele Apostolilor, 1, 8;15 – 26; a se vedea și Noul Testa-ment,  comentat de MitropolitBartolomeu Anania, București,1993, p. 189;[3] Psalm 18, 4;[4] Ioan 20, 30 – 31; la Sfân-tul Chiril al Alexandriei, Comen-tariu la Evanghelia Sfântului Ioan,

Cartea a douăsprezecea, (Ioan 18,24-21, 25), în Părinți și ScriitoriBisericești, vol. 41, trad. de Pr.Prof. D. Stăniloae, București,2000, p. 1172;[5] Sfântul Chiril, o. c., pp.1172 – 1174;[6] Pr. Prof. D. Stăniloae, Nota2219, în Sfântul Chiril, Ibidem;[7] Pr. Prof. D. Stăniloae, Nota2217, în Sfântul Chiril, Ibidem;[8] Sfântul Chiril al Alexan-

driei, Comentar la SfântaEvanghelie după Luca, trad. Diac.Gh. Băbuț, Oradea, 1998, p. 303;[9] Pr. Prof. Dr. Stăniloae,Chipul nemuritor al lui Dum-nezeu, Craiova, 1987, p. 376;[10] Ioan, 21, 25;[11] Sfântul Chiril, Comentar-iu la Evanghelia Sfântului Ioan,în vol. cit., p. 1183;[12] Sfântul Antim Ivireanul,Didahii, Basilica, 2016, p. 242.



O educație autentică trebuie săse muleze pe un raport inteligentîntre valoarea perenă și valoareacircumstanțială, între constant șitranzitoriu, între proximitate șiîndepărtat, între contingent șiveșnicie. Educaţia este veritabilăcând contrabalansează cum trebu-ie relativul cu absolutul, secvenţia-lul cu globalul, efemerul cu eterni-tatea. Cu cât vom situa acestevalori mai aproape de imediat, cuatât vom produce oameni care sevor „înșuruba” doar eficient înlumea dată. Cu cât ne vom deschi-de către perspective de durată, vomforma competențe deschise capa-bile să se extindă, să se auto-repro-ducă și să evolueze. Educația pentrucunoașterea și interiorizarea valori-lor spirituale reprezintă una dintrecele mai importante axe în acestsens. Printre acestea, valorile reli-gioase ocupă un loc de prim ordin.Educaţia pentru valorile reli-gioase nu „răpeşte” cu nimic dinlibertatea ce ne este conferită caindivizi şi umanitate. Cine citeştecu atenţie textele biblice, patristicesau filocalice, nu găseşte nici unpasaj care îmbie la pasivitate sausupunere oarbă. Omului îi esterezervată permanent o alegere res-ponsabilă, în consens cu ceea ceeste el, dar şi cu ceea ce pretindeDivinitatea. Libertatea se consumăîntre cerinţa avansată de sus, şioferta adusă de jos!… Nici unmoment nu este neglijează umani-tatea din noi, cu toate precarităţileei. A-ţi cultiva propria religie repre-

zintă o ipostază a libertăţii. Deve-nim ne-liberi când cineva ne îngră-deşte acest drept. Într-o Europă a confluenţelorvalorice, trebuie să fim liberi să neprezentăm fizionomia identitară.A-ţi cultiva profilul spiritual con-stituie o ipostază preţioasă a liber-tăţii. Ce-ar fi dacă cineva ne-arobliga să substituim limba românăcu o altă limbă? Sau, eventual, arenunţa în a mai vorbi. Integrareaeuropeană (iar organismele euro-pene recomandă aşa ceva) presu-pune să evidenţiem particularis-mele, să etalam fiinţa uneicomunităţi cu ce are ea mai preg-nant (limbă, artă, religie etc.). A neprezenta în faţă altora fără reliefspiritual înseamnă o sărăcire, oamputare care nu face bine nicinouă, nici altora.

Educația veritabilă presupuneo apropiere și o raportare în cuno-ștință de cauză la valorile religioa-se ale spațiului comunitar. Cumelevul își însușește în școală limbaproprie, cunoștințe de literatură, deistorie, de geografie națională sauuniversală etc., este firesc ca aces-ta să fie educat și în perspectivavalorilor religioase. Astfel de repe-re vor contribui la conturarea iden-tității culturale, la conștientizarea,manifestarea și afirmarea ei în dife-rite contexte de viață. Individul trebuie să fie articulataxiologic, să dispună de o coerențăvalorică internă care îi poate asi-gura o stabilitate și performativita-te exterioară. Integrarea în spațiulcomunitar mai larg nu se poate facedecât cu un „bagaj” spiritual depornire pe soclul căruia construim,

mai târziu, acorduri, corelări,extensii sau noi întemeieri valorice.A minimaliza sau a zădărnici astfelde demersuri de inițiere în zestreaspirituală a comunității poate avearepercusiuni păguboase asupraindividului dar și asupra capitaluluicultural comunitar.Educația religioasă trebuie săaibă mai întâi un caracter confe-sional, pentru o bună aculturare și„instalare” a persoanei în perime-trul cultural al grupului de referi-nță, și apoi un caracter inter-confe-sional, inter-religios, pentrucunoașterea și respectarea alterită-ții confesionale, prin extensii pro-gresive către alte valori sau pozi-ționări religioase.Culturalizarea religioasă presu-pune o conlucrare dintre mai mulțifactori ai educației care vor contri-

bui la conturarea personalității dinacest punct de vedere. Pledăm pen-tru un aport corelativ, armonizat șispecializat funcție de competența șispecificitatea fiecărui perimetru deformare în parte. Din perspectivaeducației religioase, școala și bise-rica nu se află în relație de opozițiesau concurență reciprocă, ci decontinuitate sau completitudine, înlimitele propriilor lor ținte, res-ponsabilități sau posibilități.Între educația religioasă și cate-heză există o strânsă legătură. Edu-cația religioasă vine cu o perspec-tivă generalistă care asigură o bunăparticularizare, acum sau în per-spectivă, prin catehizare. Educațiareligioasă prezintă, propune și sem-nifică un set de valori, catehezacontextualizează, exemplifică, pro-mulgă, pledează pentru acestevalori. Educația religioasă oferăcunoștințe, catehizarea formeazăconduite. Educația religioasă areun aport pregnant în ce priveșteintelectul, curiozitatea, fondulcultural, cateheza se adreseazădimensiunii afective, consolidea-ză sentimentul, trăirea, credința.Desigur, demarcațiile nu suntnete, scoatem în evidență doaraccente care să evidențieze carac-teristici și particularizări. Impor-tant este faptul că aceste acțiuniformative sunt complementare,corelative, completive, iar simul-taneitatea lor conduce la un plusde responsabilitate, credință, trăi-re, iubire.Prof. univ. dr. Constantin Cucoș 
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De ce e necesară educația religioasă

Dascăl neîntrecut al pocăinței,ierarh înțelept și bun liturghisitor,om de carte și de arte, SfântulIerarh Martir Antim Ivireanul(aprox. 1640/1650 - 1716), fasci-nează nu numai prin ceea ce sevede din puternica și roditoarea sapersonalitate, dar și prin ceea cenu se vede, prin tainele pe carenumai Dumnezeu le știe despre elși care ne atrag sufletele într-ocăutare însuflețită de mirare sfân-tă. Aflați la trei secole distanță, nuputem vedea decât parțial acealumină descoperită sub vălul sme-reniei sfântului de pronia lui Dum-nezeu. Viața Sfântului Antimrămâne încă, cel puțin în primajumătate a ei, o taină pentru noi.La îndemnul patriarhului DositheiNotarra al Ierusalimului, Antim(deja călugăr, poate chiar ieromo-nah) a venit pe meleagurile româ-nești pentru a lucra la împlinireaplanului patriarhului Dosithei de aapăra Ortodoxia prin tipărirea acât mai multe cărți de cult și decultură, inițiativă susținută mate-rial și de domnitorii români Șer-ban Cantacuzino și ConstantinBrâncoveanu. Sfântul Antimînsuși mărturisea în prima sa scri-soarea de apărare din 13 ianuarie1712 către Constantin Brâncovea-nu: „Eu aici, în ţară, n-am venit devoia mea, nici de vreo sărăcie saulipsă”.1
Cert este că Antim a devenitapoi ucenic tipograf al episcopului

Mitrofan al Hușilor (cel care atipărit Biblia de la București în1688), de la care a și învățat limbaromână și și-a desăvârșit arta tipa-rului. După ce Mitrofan este alesepiscop de Buzău în iunie 1690,ieromonahul Antim, preluândtipografia din București, va tipăriprima carte semnată de el în lunaoctombrie a anului 1691. Desprelucrarea sfinţitoare şi creatoare aMitropolitului Antim al ŢăriiRomâneşti, ca săvârşitor şi ico-nom al Tainelor dumnezeieşti şial podoabelor Bisericii, dau măr-turie atât cei care i-au păstratamintirea vie chiar și după moar-tea sa, dar şi icoanele,sculpturileîn lemn şi în piatră, bisericile şimănăstirile construite sau restau-rate de el în eparhiile Râmniculuiși Bucureștilor. Traducerile cărţi-lor bisericeşti de cult şi de culturădin limba greacă şi tipărirea lor înlimba română reprezintă, de ase-menea, o altă lucrare prin careSfântul Antim Ivireanul a îmbo-găţit viaţa Bisericii OrtodoxeRomâne, noi folosind astăzi înmare parte aceleaşi formule şiexpresii liturgice precum le-a lăsatel. Între cărţile tipărite de el şipuse la îndemâna credincioşiloramintim: „Antologhionul (1697),Liturghierul greco-arab (1701) -prima carte imprimată cu caracte-re arabe-, Ceaslovul greco-arab(1702), Noul Testament (1703),Psaltirea (1694, 1710), Evholo-

hion (1706), Octoihul (1712),Liturghierul (1713), Catavasierul(1715), Ceaslovul (1715).” 2 Deşiavem şi alte traduceri în limbaromână ale Liturghierului, deexemplu cea a mitropolituluiDosoftei al Moldovei din 1679, înlimbajul liturgic românesc s-aupăstrat termenii şi formulele litur-gice folosite de Sfântul Antim înLiturghierul din 1713. Rugăciuni-le Împărate ceresc, Tatăl nostru,Dumnezeul duhurilor şi a tot tru-pul... şi Crezul, ca şi alte rânduielidin Liturghier şi din Molitfelnic,păstrează şi astăzi formulareaSfântului Mitropolit Antim. Deasemenea, scrierile SfântuluiAntim ne dezvăluie uriașa lui cul-

tură teologică și laică sintetizată înadevărate capodopere dedicatecatehizării și îndrumării preoților,în misiunea lor de păstori: Învăţă-tură bisericească la cele mai tre-buincioase şi mai de folos pentruînvăţătura preoţilor (1710), Dida-hiile (28 de predici ale sale), Învă-ţătură pe scurt pentru taina pocăin-ţei (1705), Chipurile Vechiului şiNoului Testament (1709).„Sfântul Mitropolit Antim arămas în Biserica OrtodoxăRomână predicatorul exemplar,care a izbutit să transmită învăţă-turile de credinţă creştină într-unstil unic, îmbinând sensibilitateaduhovnicească şi experierea ade-vărurilor creştine cu erudiţia, cu

iscusinţa interpretării şi cu per-suasiunea demonstraţiei oratori-ce.”3Învăţăturile Sfintei Scripturi,exemplele din viaţa omului şi anaturii, toate se împletesc în pre-dicile sale într-o sinteză minuna-tă a Duhului şi a Adevărului sprefolosul credincioşilor creştini pecare Sfântul Antim căuta să-iîmpodobească duhovniceşte spredobândirea mântuirii şi a frumu-seţilor cereşti. Didahiile sale (28de predici și cuvinte catehetice)rostite în perioada slujirii lui camitropolit ni se descoperă ca ooperă complexă, în care sunt pre-zentate şi armonizate învăţături-dogmatice, liturgice, morale,îndemnuri şi rugăciuni personaleîntr-o exprimare româneascăexcepțională și originală, şi o uni-tate neegalată de sensibilitate poe-tică şi viziune teologică.elev Cătălin-Iulian DrăganSeminarul Teologic Ortodox Arad
1Profesor Teodor M. Popescu,Antim Ivireanul, apostol și muce-nic al dreptei credințe; paginile853-863.
2Mircea Păcurariu, IstoriaBisericii Ortodoxe Române, volu-mul II, București, 1981, paginile143–161 (ediția a II-a, București,1994, paginile 141-160);
3Preot Profesor Teodor Bodo-gae, Personalitatea mitropolituluiAntim Ivireanul, anul XVI, 1966,paginile 467-482.
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„Nu este sărac cel care nu aretată, ci cel care n-are învăţătură.”(Sfântul Ierarh Martir Antim Ivirea-nul). Cuvinte simple, dar profunde,spuse de către o personalitate mar-cantă în istoria noastră, Sfântul IerarhMartir Antim Ivireanul, cel care s-aîngrijt îndeosebi de învățătură, demediul didactic, așa cum l-am puteanumi în zilele noastre. Acesta s-a năs-cut în Iviria (Georgia de azi), în jurulanului1650, primind la botez nume-le de Andrei. De mic a căzut rob laturci, fiind dus  în  Istanbul,  apoi  atrăit  în preajma Patriarhiei  Ecume-nice,  învățând sculptura în lemn, bro-deria, pictura, precum  și limbile grea-că, arabă  și turcă. Probabil tot acolos-a călugărit, primind numele deAntim.  Acest Sfânt și-a dedicatîntreaga viață învățăturii, reușind să-și însușească și meșteșugul tiparuluichiar în  Țara Românească,  fiindadus  aici de  către evlaviosul domnConstantin Brâncoveanu, în jurulanului 1690. În munca sa și-a   pusîntreg   sufletul,   dovadă   fiindnumeroasele   cărți   tipărite,   dar   șismerenia   cu  care  și-a  încununatîntreaga   viață. A fost  călugăr   tipo-graf, egumen   al   Mănăstirii   Sna-gov,   episcop   al   Râmnicului,   iarmai   apoi mitropolit.  A depus  omuncă  rodnică,  reușind  prin   cali-tățile  sale  să tipărească în total, înȚara Românească, 63 de cărți. Deasemenea, pe lângă aceste cărți deînvățătură pe care le-a tipărit cu sco-pul de a întări viața bisericească de a

da sfaturi creștine  pentru o trăirecurată, avea  și o altă latură de seamă- construirea sufletească a credin-cioșilor prin cuvânt. Astfel, lui îi revinpredicile numite Didahii, în careosândea diferite păcate ale lumii deatunci. Sfântul Ierarh Antim s-a îngri-jit de patria sa, fiind un luptător îndâr-jit împotriva asupririi otomanilor,reușind să depună eforturi pentru a-șiputea apăra patria.  Și-a continuatactivitatea până la moartea domnuluiConstantin Brâncoveanu  (1714)  șiapoi   sub  Ștefan   Cantacuzino.Având   numeroase cunoștințe, nu s-a sfiit să-și pună toată priceperea înslujba Bisericii  și a credincioșilor,fiind   un   adevărat   păstor   de   sufle-te,   dar  și  un   desăvârșit sprijinitoral Ortodoxiei. 1Mitropolitul Antim este primul,care ,,rupând cu tradiția, se urcă înamvonul mitropoliei în zilele marilorsărbători, ca să grăiască poporuluisău drept de la suflet la suflet. Până lael, în biserica noastră locul predicii oținea cazania”2. Sfântul Antim a știutsă pună fiecare cuvânt la locul său, sămustre cu blândețe, să dea sfaturifolositoare, având mereu nădejdeaprofundă, dorința  de a lăsa în urma saun întreg „batalion al cuvintelor”,folositor în ostenelile noastre. A îndru-mat mereu spre calea cea bună: „Săne ferim de toate lucrurile cele rele”;„Să ascultăm  și să cinstim pe părințiinoștri.”, înțelegând perfect raportulbazat pe dragoste, care trebuie stabi-lit între noi  și  Dumnezeu: „Dragos-

tea încă iaste, după cum zice fericitulPavel, mai   mare   decât   credința   șidecât   nădejdea,   tămeiul   și   vâr-ful   tuturor  bunătăților, carea uneștepre mulți întru una  și face cale cătrăDumnezeu tuturor celora ce oiubesc”. Sfârșitul lui Antim a fost înconformitate cu „legile” aceleivremi, fiind arestat din ordinul pri-mului domn fanariot, NicolaeMavrocordat, pentru că ar fi „unel-tit împotriva turcilor și a domnului”.A fost caterisit, scos din rândul călu-gărilor  și arhiereilor, urmând să fieînchis pe viață în mănăstirea SfântaEcaterina din Muntele Sinai, pedeap-să neexecutată însă, deoarece îndrum spre Muntele Sinai a fost ucisde către ostașii turci, care i-au arun-cat trupul   în   râul   Tundja,   lângăAdrianopol,   în  toamna   lui   1716.Cu   toate acestea, sfârșitul său a fostîncununat cu coroana muceniciei,fiind trecut mult mai târziu în rândul

sfinților. Datorită vieții sale dedicateîn totalitate tipăririi cărților cu folosduhovnicesc  și nu numai, dar  șidatorită dragostei sale față de biseri-că  și credincioși, Sfântul Ierarh Mar-tir Antim Ivireanul este una din per-sonalitățile cele mai luminoase aletrecutului Bisericii noastre. Dedica-rea sa  și eforturile depuse îl facdemn de a primi cinste din parteatinerilor,  fiindcă a lăsat în urma sao întreagă viață aleasă, fiind unexemplu marcant pe care, din păca-te, prea mulți tineri uită să-l urmeze.,,Această activitate amplă și directimplicată în existența cotidianăîncadrează opera lui Antim Ivirea-nul în evoluția culturii noastre, cuprecădere printre contemporaniisăi”3. El a avut un rol deosebit deimportant în progresul culturii, deaceea merită a fi omagiat în acestan, al 300-lea de la moartea sa mar-tirică, același an căruia i se dedică  și

educația religioasă a tinerilor, cei încare inteligența, însușirile intelec-tuale  și morale pot prinde rădăciniputernice urmând să înfloreascăîntr-un tablou al vieții trăite cu ade-vărat,  o viață a valorilor morale șispirituale.Șiclovan Ionela-Aurora, clasa a XII-aSeminarul Teologic OrtodoxArad
Bibliografie1. Preot prof. dr. Mircea Păcura-riu, Istoria Bisericii Ortodoxe Româ-ne, Editura Institutului Biblic  și deMisiune al Bisericii Ortodoxe Româ-ne, București, 1992. 2. https://ro.wikisource.org/wiki/Autor: Antim_Ivireanul3. Antim Ivireanul, Didahii, Gru-pul Editorial Litera, Chișinău, 1998.4. Alexandru Duțu, Culturaromână în civilizația europeanămodernă, București, Editura Miner-va, 1978, p. 151.
1 Preot prof. dr. Mircea Păcurariu,Istoria Bisericii Ortodoxe Române,Editura Institutului Biblic  și deMisiune al Bisericii Ortodoxe Româ-ne, București, 1992,  p. 220-224.
2 Nicolae Cartojan, Istoria litera-turii române vechi, Editura Minerva,București, 1980, p. 414.
3 Alexandru Duțu, Cultura româ-nă în civilizația europeană modernă,București, Editura Minerva, 1978, p.151.  

O viață închinată lui Dumnezeu prin dragoste și învățare

Tipărirea cărţilor de cult ortodoxe(în limbile clasice sau în cea vernacu-lară) și a lucrărilor dogmatice, apolo-getice, encomiastice a contribuit laconsolidarea Ortodoxiei în ŢărileRomâne şi în toată lumea ortodoxă.Sfântul Voievod Martir ConstantinBrâncoveanu era pe drept numit pro-tectorul întregului Răsărit, prinţul cul-turii şi urmaşul împăraţilor de odin-ioară, în demersul său spiritual fiindconstant sfătuit şi sprijinit de SfântulIerarh Martir Antim Ivireanul.Prima tipăritură din ŢărileRomâne al cărei conţinut se referădoar la Sfinţii Constantin şi Elena esteOrânduiala slujbei în 21 al lui mai lazioa Sfinţilor slăviţi, şi de asemeniacu apostolii mari împăraţi Constantinşi Elena, acum întâiu osebi tipăritsloveneşte, cu voia prea luminatului, şiînălţatului Domn, a toată ŢaraRumănească Ioan Constandin B(rân-coveanu) Basarab Voevod, în vremeapăstoriei Prea sfinţitului kir Teodosie,mitropolitul Ţărâi, şi exarhu laturilor.La anul dela Hristos 1696. februarie 6.În Snégov.Volumul este de format in 4° (14cm X 19,5 cm) are trei file nenu-merotate la început, la care se adaugăpatruzeci şi două numerotate. Textuleste imprimat cu cerneală roşie şi nea-gră, pe hârtie groasă, de calitate, iarlegătura este executată în pieleîmpodobită cu ornamente aurite,tranşele fiind, de asemenea, vopsitecu aur. Această ediţie de lux a avut untiraj limitat, cu puţine exemplare, dincare astăzi se cunosc în ţară doar patru.Trei se află la Biblioteca AcademieiRomâne (din care unul foarte uzat,

provine de la Hurezi)şi unul se păstrează înBiblioteca SfântuluiSinod.Lucrarea cuprin -de o prefaţă (ff. 1 2nenum.) adresată co -manditarului, voievo-dul Constantin Brân-coveanu, semnată decătre Mihail (Işt-vanovici tipograful).Această prefaţă nefurnizează informaţiipreţioase cu privire laevlavia domnitoruluipentru Sfinţii, cuapostolii asemenea,creştinii împăraţiConstantin şi Elena,către care Domnul eracuprins cu dragostea.Cărticica a apărutîn 1696, când Mănă-stirea Hurezi eradesăvârşită, ea fiindcasă dumnezeiascărîdicată întru numele lor (al SfinţilorÎmpăraţi). Tot această broşură era şipârgă şi roadă noao a meşteşuguluitipografiei, căci inaugura şi tiparniţade la Mănăstirea Snagov adusă de laMitropolie în 1694, cu purtarea de grijăa cinstitului părinte şi îndurat dascăl,Antim Ivireanul.Cartea dedicată Sfinţilor ÎmpăraţiConstantin şi Elena conţine slujbaVecerniei (pp. 1 11), Utrenia (pp. 1228, între paginile 20 23 fiind inclusSinaxarul), cântări şi indicaţii tipi-conale pentru slujba Sfintei Liturghii(pp. 28 31), iar la final a fost aşezat

Cinstitul Paraclis cătră sfinţii şi deasemenea cu apostolii de Dumnezeuîncununaţi împăraţi Constantin şiElena (pp. 33 42).Cartea se încheie cu o notiţăcare precizează: Paraclisul acestane aflându se la zioa sfinţilor înizvoadele greceşti, s au făcutsloveneşte, cu porunca Prea sfinţi tu -lui kir Theodosie mitropolitul atoată Ungrovlahiia. Şi s au aşezatsă să cânte la zioa sfinţilor unde vafi hramul sau şi aiurea la alte bisericicând va fi voia eclisiarhului sau par-aclis sau la Pavecerniţe.

Obiceiul de a tipări slujba sfinţilorosebit, adică în broşură, mai fuseseadoptat la Iaşi în 1685, când apăreaSlujba Sfinţilor Serghie şi Vah, pentruca în 1692 să se imprime la BucureştiSlujba Sfintei Parascheva şi a Sfântu-lui Grigorie Decapolitul, toate avândtextul în greceşte.În Orânduiala slujbei SfinţilorÎmpăraţi Constantin şi Elena, impri-mată sub patronajul domnitorului mar-tir Constantin Brâncoveanu şi cel alMitropolitului Teodosie alUngrovlahiei, desigur, cu ostenealaieromonahului Antim şi a echipei salede ucenici, observăm câteva note deoriginalitate care particularizeazătipăritura şi demersul în sine. Graficaeste deosebit de îngrijită, litera - săpatăcu eleganţă, dar ceea ce dă unicitatelucrării este gravura cu Sfinţii Împăraţide la pagina 3v, reluată la pagina 32.Sub această fină gravură în carenumele sfinţilor sunt redate în greceşte(ceea ce ne trimite cu gândul la o inspi-raţie după modelul zugrăvit de Con-stantinos la Hurezi) găsim la fiecareînfăţişare câte 12, respectiv 10 stihuriencomiastice, într o curată şi melo-dioasă limbă română. Versurile intro-duc cititorul într un mic parcurs alcelor mai importante fapte vrednicede glorie din viaţa Sfântului Constan-tin cel Mare. Remarcăm, la fel ca şi înSinaxar, o concentrare a atenţiei asupraSfântului Constantin şi mai puţinasupra mamei acestuia, Sfânta Elena.Faptul se încadrează firesc în intenţiaeditorului de a l pune în relaţie pedomnitorul Constantin Brâncoveanucu patronul său bizantin.Arhim. Policarp Chiţulescu

„Orânduiala slujbei Sfinţilor ÎmpăraţiConstantin şi Elena” de la 1696 Părintelemeuduhovnic
Duhovnicul nost părinte,
Mai tot timpul ne spune,
Multe pricesne, colinde,
Și o sfântă rugăciune.
La Biserică sosește,
În Liturghia cea Sfântă,
Evanghelia rostește,
El cu vocea lui cea blândă.
Lumea tăcerea păstrează
Iar cu atenția sporită
Ei cu toți îngenunchiază
Ascultând Evanghelia citită.
De Crăciun și pe la Paști
Colinde, cântări învață
Copiii cadorisești
Și de dă cete-o povață.
Calea către Dumnezeu,
A aflat-o un derbedeu
Și iertare de păcate
Și de greșelile toate.

Gligor Petru Daniel,
cls. a VIII-a

Școala 
„Gheorghe Popovici”

Apateu
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Slujba Învierii la Catedrala arhiepiscopalădin Arad

Lumina Sfântă de la mormântul dinIerusalim al Mântuitorului a ajuns, sâm-bătă seara, la Catedrala Arhiepiscopală„Sfânta Treime” din Arad, unde a fostîmpărțită preoților din județ, pentru a oduce în bisericile în care slujesc și a fidată credincioșilor la slujba de Înviere.A fost al şaselea an consecutiv cândla Arad a ajuns Lumina Sfântă de la mor-mântul Mântuitorului din Ierusalim.Sfânta Lumină a ajuns la Arad înjurul orei 22.30, după ce a fost preluatăde pe Aeroportul din Timişoara de preo-tul Octavian Mihai Blaj, consilier încadrul Arhiepiscopiei Aradului, acestafiind întâmpinat de IPS Timotei Sevi-ciu, arhiepiscopul Aradului, de preoţi,dar și de primari sau reprezentanți aiorașelor și comunelor din județ.La miezul nopții, mii de credincioşiau participat la slujbele de Înviere ofici-ate în bisericile din municipiul şi judeţulArad, unde au primit Sfânta Luminăadusă de la mormântul din Ierusalim alMântuitorului.IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, împreună cu un sobor de preoţi şi dia-coni, a oficiat slujba Învierii la CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime“.
Învierea Domnuluisărbătorită de arădeni

Mii de credincioşi arădeni au partic-ipat la Slujba Învierii şi la SfântaLiturghie din ziua Praznicului ÎnvieriiDomnului la Catedrala Arhiepiscopalădin Arad, oficiate de ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop Timotei, înconjurat de unales sobor de preoţi şi diaconi ai cate-dralei.În seara zilei, pe platoul din faţa Cat-edralei Arhiepiscopale, ÎnaltpreafinţitulTimotei, înconjurat de oficialitățile localeși de preoţi din întreg cuprinsul eparhieiarădene, a întâmpinat venirea SfinteiLumini, adusă de la Mormântul Dom-nului, din Ierusalim, prin purtarea de grijăa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a ros-tit o scurtă alocuţiune.În noapte, la Catedrala SfântaTreime, Arhiepiscopul Aradului asăvârşit slujba Învierii Domnului, încon-jurat de soborul preoţilor şi diaconilorcatedrali, în prezenţa unui număr impre-sionant de credincioşi, adresând, lamomentul potrivit, un părintesc cuvântde învăţătură.În dimineaţa primei zile de Paşti,Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat Sfân-ta Liturghie arhierească la CatedralaArhiepiscopală, înconjurat fiind desoborul de preoți si diaconi ai catedralei.Cu acest prilej, Chiriarhul arădean a vor-bit credincioșilor prezenți pe margineaPastoralei cu titlul ,,Binevestirea Învierii”,urmărind în special comentariul Sfântu-lui Chiril al Alexandriei, la rându-i îninterpretarea traducătorului, părinteluiDumitru Stăniloae, cu privire la arătărileMântuitorului după Înviere, consemnatede Sfantul Ioan Evanghelistul, insistândasupra celor păstrate în Sfânta Scripturăca și a celor rămase în Sfanta Tradiție,adâncite în conștiința credincioșilor din-totdeauna, a subliniat Ierarhul.În după-amiaza zilei de praznic,după ce a participat la slujba Vecerniei înbiserica parohiei Arad-Centru, Înalt-preasfinţia Sa a oferit tradiţionala recepţiede praznicul Învierii Domnului, osteni-torilor Centrului eparhial, preoţilor dinmunicipiu şi reprezentanţilor mănăstirilorarădene, la reşedinţa chiriarhală, la care

au participat şi reprezentanţi ai mass-media locală şi alţi credincioşi. La final,Chiriarhul a multumit tuturor pentru par-ticipare şi a transmis un părintesc salutfamiliilor celor prezenţi.
A doua zi de Paşti la Catedrala Veche din Arad 
În cea de-a doua zi de Paști, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a săvârșit SfântaLiturghie în biserica Naşterea SfântuluiIoan Botezătorul, alături de părinții slu-jitori ai acestei biserici și în prezența ofi-cialităților locale și a  unui număr marede credincioși.Cuvântul de învăţătură a fost pussub titlul ,,Vedere sfântă” (bazat pe citir-ile scripturistice ale praznicului, Ioan 1;Fp.Ap. 1), în care Chiriarhul a arătat căneputința omenească de a vedea peDumnezeu trezește conștiința prezențeiSale în lume și viață. Dorința vederii luiDumnezeu angajează și celelalte simțurica și puterile sufletești, cum aratăEvanghelia slujbei celei de-a douaînvieri, întregită la sfârșitul SăptămâniiLuminate cu aceea din Duminica închi-nată Sf. ap. Toma, sau alte evanghelii alearătării Mântuitorului ucenicilor Săi dupăbiruința asupra mortii, ca de exemplu laascultarea cuvântului dumnezeiesc, lacina cu ei prin realitatea SfinteiÎmpărtășanii, la mireasma Tainei Miru-lui. Evanghelia zilei atrage luarea aminteasupra mărturiilor întregii Sfinte Scrip-turi, iar în mod aparte a celei date deSfantul Ioan Botezătorul despre prezențapermanentă a Mântuitorului între ai Săipână la sfârșitul veacului, cum întregeșteși Sfantul Evanghelist Matei înîncheierea scrierii sale. Cinstirea icoaneiîn Ortodoxie arată Chipul Fiului luiDumnezeu Întrupat, Care a împlinitlucrarea de restaurare a Chipului luiDumnezeu în om prin jertfa Sa, a arătatChiriarhul.
A treia zi de Paşti laMănăstirea Arad-Gai
În cea de-a treia zi a prazniculuiÎnvierii Domnului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a ţinut să fie prezent înmijlocul obştii monahale de la Mănă-stirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai,săvârşind aici Sfânta şi DumnezeiascaLiturghie. Obştea mănăstirii, în frunte cumaica stareţă stavrofora MagdalenaBorteş, l-au întâmpinat cu multă bucurie,ca de fiecare dată, pe Arhipăstorul ară-denilor.În cuvântul de învăţătură, pe bazacitirilor scripturistice ale sărbătorii (Lc.24; Fp. Ap. 2), chiriarhul a vorbitpelerinilor sub titlul ,,Liturghia cuvântu-lui și a tainei”, arătând, în continuareacitirilor din zilele precedente, prezențaMântuitorului în viata creștină prin celece sunt izvoarele descoperirii dum-nezeiești: Sfanta Scriptură și SfantaTradiție, care temeluiesc predicareaCuvântului lui Dumnezeu și sfântalucrare a tainelor, a amintit Înaltpreas-finţia Sa.
Sărbătoarea IzvorulTămăduirii la Mănăstirea Arad-Gai
Sute de credincioşi arădeni au par-ticipat la sărbătoarea Izvorul Tămăduiriila Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlp-nicul” din cartierul arădean Gai.În ziua praznicului Izvorul Tămă-duirii chiriarhul arădenilor, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, afost prezent în mijlocul obştii monahaleşi a credincioşilor veniţi la sfânta mănă-stire, săvârşind aici slujba de sfinţire aaghiasmei mici şi Sfânta Liturghiearhierească.

Cuvântul de învăţătură a fost pussub titlul ,,La izvoarele milostivirii”(bazat pe citirile scripturistice alepraznicului: Fapte 2; Ioan 2), înțelegândpe însăși Maica Domnului pe care Bis-erica o cinsteste ca pe Maica vieții și lacare credincioșii aleargă, mai ales în aces-te zile ale Învierii și reînnoirii vieții lor,insistând asupra vindecărilor de boli tru-pești si sufletești, în vederea câștigăriisănătății depline, promițătoare deîmplinire a scopului omului pe pamant,a spus Înaltpreasfinţia Sa.La final, credincioşii prezenţi au luatapă sfinţită petru folosul duhovnicesc allor şi al celor apropiaţi.
Moaștele Sfântului Ierarh Nicolae la Arad

Luni, 09 mai 2016, cu binecu-vântarea Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, o delegație a Parohiei „Sf. Ghe-orghe Nou” –Biserica Sfinților MartiriBrâncoveni din cadrul ArhiepiscopieiBucureștilor, a adus spre închinare Sfin-tele Moaște ale Sfântului Ierarh Nicolaela Arad, unde au fost așezate spreînchinare în incinta Catedralei Arhiepis-copale „Sfânta Treime”. Aici au fostîntâmpinate de Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop Timotei, înconjurat fiind deun ales sobor de preoți și diaconi șinumeroșii credincioși veniți cu evlavie laracla cu mâna dreaptă Sfântului IerahNicolae. După ce s-a înconjurat Cate-drala cu racla Sfintelor Moaște, acesteaau fost așezate pe un baldachin înmijlocul naosului spre a fi cinstite cum secuvine de către credincioși.În cuvântul de întâmpinare adresatdelegației conduse de PreacucerniculPărinte Prof. dr.Emil NedeleaCărămizaru de la Parohia amintită dinBucurești, s-a făcut referire la importanțazilei pe plan internațional și național legatde unitatea Europeană, independența țăriiși pacea lumii, subliniind că, în calen-darul creștin orthodox se face pomenireaaducerii moaștelor Sfântului Ierarh Nico-lae de la Mira Lichiei la Bari(Italia), adicăpe un teritoriu european spre proteguireacontinentului și a cărui nume , tâlcuit înlimba română, leagă termenul de „biru-ință” cu cel de „popor” în mod simbol-ic. A arătat apoi că unitatea bisercească încadrul Mitropoliei Banatului și implicit aPatriarhiei Române, a prilejuit și peleri-najul cu mâna dreaptă a Sfântului Ierarhaflată de secole în păstrarea BisericiiSfântului Gheorghe Nou din capitala țăriiajungând la Caransebeș și Arad în răstim-pul care în conștiința credincioșilor leagăși sărbătorile sfintei Învieri (1 mai), aSfântului Gheorghe (23 aprilie) și a Sfân-tului Nicolae (9 mai), fiecare cu ecoulînsemnătății pentru istoria țării și a Bis-ericii, iar aceasta în folosul tuturor darmai ales a copiilor și tinerilor , având învedere și Anul omagial al educației reli-gioase a tineretului creștin ortodox,ținând seama și de cel comemorativ alSfântului Antim Ivireanul, mare dascălpentru credincioșii săi și promotor al ști-inței și culturii naționale. S-a mai evi-dențiatși faptul că Sfântul Ierarh Nicolaeeste hramul Paraclisului Catedraleiarhiepiscopale „Sfânta Treime” și aduc-erea raclei sfinte de la București coincidetocmai cu ziua calendaristică a purtăriiSfintelor moaște în lumea creștină,sinaxarul zilei fiind grăitor în acest con-text. Mulțumind totodată ostenitoriloraducerii sfintei racle, în frunte cuPreacucernicul Părinte Prof. dr. EmilNedelea Cărămizaru, Înaltpreasfinția Saa exprimat recunoștința personală și aîntregului cler și popor dreptcredinciosfață de Preafericitul Părinte PatriarhDaniel, care a dat binecuvântareaîmplinirii acestui act. În continuare a datcuvântul cuvenit oaspetelui spre

prezentarea istoriei prezenței SfintelorMoaște în Biserica Ortodoxă Română șidespre viaţa Sfântului Ierarh Nicolaefăcând apel la încrederea credincioşilor înîmplinirea rugăciunilor către sfânt. Toțicredincioșii prezenți au putut apoi să seînchine în pace și liniște la SfinteleMoaște după care, au fost duse la Mănă-stirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” dincartierul Arad-Gai, unde au rămas spreînchinare până a doua zi, când Înalt-preasfinția Sa, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi, a săvârşit SfântaLiturghie arhierească, rostind și cuvântulde învățătură la care s-a adăugat și pane-giricul zilei de către Părintele Prof. dr.Emil Nedelea Cărămizaru cu alaiultradițional apoi sfânta raclă a fost ridicatădin biserica principală a sfintei mănăstirispre a fi transportată spre capitală.
Slujire arhierească şi sfinţire de muzeuetnografic în Parohiaarădeană Dud
În a 3-a duminică după Paşti, aMironosiţelor,  Înatpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi, asăvârşit Sfânta Liturghie în biserica paro-hială din satul Dud, Protopopiatul Ineu.La sosirea în localitate a fost aşteptat desoborul slujitor, avându-l în frunte pepărintele Adrian Zaha, protopopul Ineu-lui. La momentul rânduit, credincioşiiau ascultat cuvântul de învăţătură rostitde Inaltpreasfinţitul Părinte Timotei, pussub titlul: ,,Slujire aleasă” (cf. pericopelorscripturistice ale duminicii, Fp. Ap. 6;Mc. 15; 16), adică despre modelulmironosiţelor sau miroforelor şi purtă-toarelor de mir, numele pe care l-au legatde rostul avut, mai ales la vremeaPătimirilor Mântuitorului. Împlinind şicultul pentru cei adormiţi, pentru care aufost şi în măsură de a vesti cele dintâiÎnvierea lui Hristos Domnul. Apropierealor de Maica Domnului redă şi mai multsensul misiunii lor în Biserică. Citirilezilei, referindu-se ş la diaconat, adaugăîncă o învăţătură despre ceea ce înseam-nă şi numirea de ,,întocmai cu apostolii”pentru unele dintre ele, precum şi desprerolul femeii în Biserică, societate şi fam-ilie, practicând virtuţile teologice, moraleşi sociale , spre asigurarea unor legăturide nivel între oameni, precum şi a pro-gresului şi păcii pe pământ. O slujirealeasă, în acest cadru, a revenit totdeau-na cinului monahal, istoria bisericeascăfăcând referire la diaconiţe şi călugăriţe.Totodată, de menţionat modul local, încare credincioasele de totdeauna au cul-tivat valorile creştine, ilustrativ fiind fap-tul înfiinţării în parohie a muzeului paro-hial cu exponate de etnografie, a maiadăugat Ierarhul.După Sfânta Liturghie, Arhiepis-copul Aradului, a săvârşit o slujbă desfintire a muzeului etnografic din satulDud.La acest eveniment din viaţa paro-hiei au participat mulţi tineri credincioşicare au rămas impresionaţi de slujbasfinţirii muzeului, dar şi de exponatele pecare le-au văzut. In colecţia muzeuluietnografic al satului Dud se găsesc urmă-toarele obiecte ale gospodărieitradiţionale româneşti: patul ţărănesc custrujac, masa veche si două scaune, ladade zestre, pătuţ mic de copil, farfuriivechi si ştergare ( prosoape) populare,căruţă cu roţi de lemn, război de ţesut,urzoiul, troaca de frământat pâinea,vârtelniţa, furca de tors lâna, un dulapvechi, fierul de călcat cu cărbuni, o lav-iţă (bancă) foarte veche, oale vechi depământ, uşile împărăteşti vechi aleiconostasului, ripide vechi, icoaneleMântuitorului Hristos si ale Maicii Dom-

nului, titera, tulnicul, piua, costume vechipopulare.La final, părintele paroh AchimGiani a mulţumit ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei pentru acest deosebitpopas duhovnicesc săvârşit în mijloculcredincioşilor din parohia Dud, oficial-ităţilor şi tuturor credincioşilor care auparticipat la acest deosebit eveniment alsatului.
Slujire arhierească lahramul bisericii ortodoxedin Zădăreni
Sâmbătă, 21 mai, credincioşii dinParohia Zădăreni, Protopopiatul Arad,şi-au prăznuit ocrotitorii spirituali, peSfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cuApostolii, Constantin şi mama sa, Elena.Cu acest binecuvântat prilej, au avutdeosebita bucurie de a-l avea în mijlocullor pe Întâistătătorul Eparhiei arădene,pe Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei. Ierarhul a fost întâmpinat în faţabisericii de soborul slujitor în frunte cuProtos. Dr. Iustin Popovici, consilierulcultural al Arhiepiscopiei Aradului, deoficialităţile locale şi de tinerii îmbrăcaţiîn frumoase straie populare.Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie înbiserica parohială cu hramul ,,SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena”, înconju-rat de soborul de preoţi şi diaconi.La momentul rânduit, Chiriarhul arostit cuvântul de învăţătură pus sub titlul,,Educaţia religioasă în vremea şiîmpărăţia Sfântului Constantin celMare” (şi pe baza citirilor scripturisticeale sărbătorii), subliniind în legătura Bis-ericii cu celelalte instituţii şi cu şcoala înmod deosebit, pecetea creştinismului pecivilizaţia europeană şi implicit pe aceeaa celorlalte părţi ale globului, exempli-ficând şi cu contribuţia familiei în toatetimpurile şi locurile, având ca referinţăînsăşi familia sfinţilor prăznuiţi astăzi.De asemenea, s-a arătat importanţa Sfân-tului Constantin cel Mare prin prismafuncţiei imperiale pentru răspândirea şiîntărirea religiei creştine ca factor impor-tant în progresul lumii şi pentru mărturiadată în acest sens, fiind socotit de cătreBiserică nu doar Mare, ci şi Sfânt, întoc-mai cu Apostolii Mântuitorului. Hramulbisericii parohiale aduce în conştiinţacredincioşilor această importanţă con-cretizată azi prin bunele raporturi dintreBiserică şi Stat în împlinirea îndatoririlorcreştineşti şi cetăţeneşti oglindite înpaginile de istorie bisericească şi naţion-ală. Anul omagial al educaţiei religioaseîn cadrul Patriarhiei Române este şi acelacare va înscrie în curând Marele Sinod alBisericii Ortodoxe , care aminteşte şişirul Sinoadelor Ecumenice începute prinimplicarea sfinţilor pomeniţi. Totodată,această zi încununează pe tinerii premi-aţi ai Concursului Naţional ,,Biserica şiŞcoala din sufletul meu”, la Sfânta Patri-arhie, care îşi sărbătoreşte şi unul dinhramuri, sărbătoarea fiind patronată decătre Întâistătătorul Bisericii noastre,Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, amai amintit Înaltpreasfinţia sa.Imediat după Sfânta Liturghie, înprezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Tim-otei a avut loc întrunirea preoţilor dincadrul Cercului pastoral-misionar, nr. 5Vinga, coordonat de către preotul HoriaŞtefan de la Parohia Secusigiu. Aceastaa debutat cu înconjurarea bisericii dupăcare a urmat slujba de Tedeum de mulţu-mire. Potrivit tradiţiei locale, s-a binecu-vântat colacul şi celelalte prinoase adusecu ocazia sărbătoririi hramului.Referatul principal a fost susţinut depărintele paroh Sorin Higioşan care avorbit despre ,,Aspecte legate de edu-caţia religioasă în viaţa Sfinţilor ÎmpăraţiConstantin şi Elena”.

Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5La final, părintele paroh SorinHigioşan a adus multumiri Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei pentru slujireaarhierească la această sărbătoare a comu-nităţii parohiale şi tuturor preoţilor care auluat parte la eveniment, dar nu în ultim-ul rând credincioşilor prezenţi într-unnumăr mare.Organizatorii au oferit tuturor celorprezenţi la eveniment, o agapă frăţească,la căminul cultural din localitate. În acestcadru, formaţia de dansuri ,,Românaşul”din Zădăreni a prezentat un frumos spec-tacol, care i-a încântat pe cei prezenţi.
Sfânta Liturghie arhierească şi sfinţire de capelă mortuară înParohia Sânnicolau Mic

În Duminica a 4-a după Paşti, cred-incioşii parohiei arădene SânnicolauMic, Protopopiatul Arad, au participat laun dublu eveniment ce a avut loc în paro-hia lor. La orele dimineţii, credincioşiiparohiei, în frunte cu preotul paroh Ghe-orghe Gligor, s-au adunat în faţa bisericiipentru a-l întâmpina pe ÎntâistătătorulEparhiei Aradului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei. Dupăaceasta, Chiriarhul arădean a oficiat Sfân-ta Liturghie arhierească în biserica paro-hială cu hramul ,,Sfântul Mare Mc. Ghe-orghe”, înconjurat de soborul slujitor şi înprezenţa oficialităţilor locale şi a mulţimiide credincioşi.Cuvântul de învăţătură al Ierarhuluia fost pus sub titlul ,,Dumnezeu esteaproape fiecărui credincios” (pe bazacitirilor scripturistice ale duminicii: Fapte9; Ioan 5, care relatează două vindecărişi o înviere), reprezentativă,  în acest sens,fiind vindecarea de către Mântuitorul aslăbănogului de la Vitezda, din carereiese învăţătura pe care o evidenţiazăimnografia zilei, anume că, DumnezeuS-a întrupat pentru a-l mântui pe om,morala fiind că şi acesta la rândul său tre-buie să fie apropiat semenului prinfaptele îndurării trupeşti şi sufleteşti,ajutând ca acesta să înainteze pe caleabinelui spre a evita răul, pricinuitorulneajunsurilor de tot felul, cum este şiboala. Vindecarea şi învierea de cătreSfinţii Apostoli în numele Mântuitorului,Biserica o aşează în acest răstimp spreluare aminte, arătând că orice vindecarepe plan trupesc sau sufletesc, oglindeştemarea putere a vieţii prin darul lui Dum-nezeu.Sfinţirea capelei mortuare a parohieiconstituie şi un moment de reflecţieasupra celor arătate, a mai subliniat Înalt-preasfinţia sa.După săvârşirea Sfintei Liturghii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diacon a ofi-ciat slujba de sfinţire a capelei mortuare,construită de enoriaşi şi cu sprijin de laSecretariatul de Stat pentru Culte şi de laPrimăria Municipiului Arad, prin grijapreotului paroh Gheorghe Gligor.Cu această ocazie, ChiriarhulEparhiei arădene a mulțumit tuturor celorcare au contribuit la constuirea acesteicapele, recomandând pe mai departenecesitatea construirii de capele mortu-are, în toate parohiile.
Slujire arhierească şi hirotonii în Parohia Berechiu
În Duminica a 5-a după SfintelePaşti, numită și Duminica Samarinencei,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, la oreledimineţii a fost întâmpinat părintele Adri-an Zaha, protopop al Ineului, înconjuratde toată suflarea satului, îmbrăcaţi în fru-moase costume tradiţionale, în Parohia

Berechiu, Protopopiatul Ineu.  Chiri-arhul, înconjurat de soborul de preoţi şidiaconi a săvârşit Sfânta LiturghieArhierească în biserica parohială cu hra-mul ,,Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul”. Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvântde învățătură pus sub titlul ,,Universalismcreştin” (în baza citirilor scripturistice dela Fp. Ap. 11; Ioan 4 şi a CazanieiDuminicii Samarinencei), care cuprindenunţurile principiilor fundamentale deînvăţătură şi viaţă a Bisericii şi care potfi deprinse de oricine, oprindu-se asupracelui menţionat, sintetizat în aceea căIisus Domnul este Mesia, Care a venit înlume să mântuiască pe toţi oamenii. Ceice au părtăşia cu El devin ei înşişi măr-turisitori ai darului lui Dumnezeu,răspândind adevărul despre spirituali-tatea lui Dumnezeu şi a cultului creştinspre dobândirea vieţii celei veşnice. Într-un mod deosebit, pericopa apostolic azilei întăreşte istoric şi biblic această real-itate descoperită în convorbirea Mântu-itorului cu samarineanca, aceasta avândşi ecoul în tradiţia Bisericii, cu precădereîn Sinaxarul sfintei (26 februuarie) şi celal duminicii de azi.În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a hirotonitîntru preot pe seama prezentei parohiipe diaconul Andrei Slăv şi pe teologulNicolae Vidican întru diacon pe seamaParohiei Mişca.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleprotopop Adrian Zaha, cu binecu-vântarea şi în prezenţa l-a instalat pe noulpreot paroh Andrei Slăv, înmânându-iacestuia Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruceşi cheile bisericii.După aceasta, Ierarhul înconjurat deun numeros sobor de preoţi şi diaconi, asăvârşit Slujba Parastasului de 40 de zilepentru vrednicul preot Alexandru Pop,fost preot paroh în această parohie timpde 19 ani.
Sfinţire de capelă mortuară în ParohiaComlăuş

În Duminica a 5-a după Paşti (aSamarinencei), la ceas de Vecernie, cred-incioșii parohiei Comlăuş, din Pro-topopiatul Arad, s-au adunat pentru aîntâmpina pe Întâistătătorul EparhieiAradului, Părintele Arhiepiscop Timotei,care, înconjurat de un sobor de preoți aoficiat slujba de sfințire a capelei mortu-are, construită de enoriași, prin grija  pre-oţilor Nicolae Porcolean (pensionar),Ioan Vand, paroh şi pr. slujitor LucianŞtefănuţ, cât şi cu sprijinul conduceriiPrimăriei oraşului Sântana.După slujba de sfinţire a capelei, s-asăvârşit slujba de pomenire a tuturorcelor răposaţi în cimitirul parohiei.În cuvântul de învăţătură Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a subliniat venireaprin această construcţie în întregime exi-genţelor actuale privind o mai aleasă cin-stire a celor adormiţi.Chiriarhul Eparhiei arădene  amulțumit tuturor celor care au contribuitla constuirea acestei capele. Având învedere instalarea destul de recentă a celordoi preoţi ai parohiei a îndemnat pe aceş-tia ca în unitate cu credincioşii să depunăo muncă stăruitoare pentru o tot mai bunăchivernisire a lucrărilor bisericeşti,scoţând, totodată, în evidenţă şi meritelevrednicilor preoţi care i-au precedat înaceastă parohie: Nicolae Porcolean şiNicolae Rădulescu.În încheiere preotul paroh  Ioan Vanda mulţumit Întâistătătorului EparhieiAradului pentru bucuria pe care a prile-juit-o credincioşilor din parohia Com-lăuş, încredinţându-l că vor fi totdeaunalucrători şi ostenitori pentru a-i conducepe cei încredinţaţi spre păstorire, ladesăvârşire.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad areun nou decan: Pr. Prof.Univ. Dr. Cristinel Ioja

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Arhiepiscop Timotei al Aradului și înurma concursului organizat de Univer-sitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,Preacucernicul Părinte Prof. Univ. Dr.Cristinel Ioja, este desemnat în funcția dedecan al Facultății de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea”, funcție pe carepreacucernicia sa o va deține pe timpulunui mandat de patru ani.Misiunea încredințată părintelui pro-fesor Cristinel Ioja, aceea de a coordonaactivitatea teologică, didactică, de cerc-etare şi administrativă a Facultății deTeologie arădene, se înscrie în slujirea pecare preacucernicia sa o desfășoară lacatedră din anul 2000 și la Sfântul Altardin anul 2014. Această nouă postură apărintelui decan devine cu atât mai multimportantă cu cât, în toamna acestui an,facultatea noastră va împlini 25 de ani dela reînființarea sa. De altfel, prin funcțiape care o deține, preacucernicia sa seînscrie în prestigiosul șir al directorilor,rectorilor și decanilor, pe care aceastăinstituție de cultură ecleziastică arădeanăi-a avut de la înființarea sa (1822) și pânăîn prezent. Părintele profesor CristinelIoja s-a năcut în data de 09 martie 1974în Lipova, judeţul Arad din părinţii Ghe-orghe şi Aurica, buni credincioşi ai Bis-ericii. Studiile gimnaziale le face în orașulnatal după care urmează Seminarul Teo-logic Ortodox din Caransebeş (1990-1995), Facultatea de Teologie Ortodoxădin Arad (1995-1999) cu licenţa elabo-rată la disciplina Teologie DogmaticăOrtodoxă, Studii Aprofundate în cadrulSecţiei Sistematice cu lucrare de diser-taţie la disciplina Teologie DogmaticăOrtodoxă (1999-2000), studii de doctor-at la Facultatea de Teologie „JustinianPatriarhul” din cadrul Universității dinBucureşti sub coordonarea Pr. Prof.Acad. Dumitru Popescu (2002-2007).Susţine teza de doctorat Raţiune şi Mist-ică în Teologia Ortodoxă în anul 2007 laUniversitatea Bucureşti. În anul 2005este membru în Grantul de cercetareLeonardo Da Vinci intitulat Formare deformatori în studii misiologice şi ecu-menice, cu stagiu de cercetare la Oslo(Norvegia), primul grad internaţional decercetare din teologia ortodoxă română.În ce privește activitatea sa acade-mică, parcurge următoarele stadii:preparator la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad (2000-2002), asis-tent universitar (2002-2006), lector uni-versitar (2006-2009), conferenţiar uni-versitar (2009-2013), profesor universitar(2013), conducător de doctorat, doctorhabilitat la Facultatea de Teologie Orto-doxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti(2014) în Teologie Dogmatică Ortodoxă.În perioada 2012-2016 ocupă funcția dePreşedinte al Senatului Universităţii„Aurel Vlaicu” din Arad.Parcursul clerical începe cu treaptade cântăreţ bisericesc (1997-2004). Subdirecta sa implicare a fost construităCapela Facultăţii de Teologie Ortodoxădin Arad (2002-2004). În anul 2014 estenumit preot slujitor la Parohia Arad-Cen-tru de către Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop Timotei. Pentru întreaga saactivitate academică și științifică precumși pentru recunoașterea sa pe plan națion-al și internațional, este distins de cătreÎnaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei,cu cel mai înalt grad în preoție: iconom-stavrofor (2015).

Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad se înscrie întreinstitutiile teologice de învățământ supe-rior din Patriarhia Română, angajându-se în formarea spirituală a viitorilor sluji-tori ai altarelor și în cercetarea științificăcare se impune în plan academic.
O nouă etapă amanifestărilor Filocalia

La Arad a început luni, 09 mai 2016,o nouă etapă a manifestărilor Filocalia, cese derulează în mai multe etape într-un ancalendaristic. Manifestările Filocalia,închinate Anului omagial în PatriarhiaOrtodoxă Română, sunt organizate deArhiepiscopia Aradului, Centrul Cultur-al Județean Arad și Consiliului JudețeanArad, partener al manifestărilor fiind șiPrimăria Aradului, a precizat Arhim.Teofan Mada, vicar administrativeparhial.Invitata specială a acestei etape pas-cale este Cuvioasa Maică Magdalena dela Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”din Essex – Anglia. Cuvioasa Maică Magdalena a avutmai multe întâlniri cu părinții, copii șitinerii arădeni, unde discuțiile au fost focal-izate pe tema educației ortodoxe. Edu-cația creștină astăzi este și titlul conferințeipublice majore, ce a avut loc la Sala„Regele Ferdinand” a Primăriei Araduluiîn data de 12 mai 2016, ora 19:00.
Fapte ale milosteniei înParohia Roşia Nouă

Din mila lui Dumnezeu şi cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradu-lui, tinerii creştini ortodocşi din ParohiaOrtodoxă Roşia Nouă şi Obârşia, Pro-topopiatul Lipova, sub îndrumarea preo-tului paroh Craveţ Cătălin Dumitru, înperioada Postului Mare au împărţitpachete cu alimente unor personaenevoiaşe din parohie.  De acest ajutor aubeneficiat un număr de 21 de familii,dintre care un număr de 16 familii dinRoşia Nouă şi un număr de 5 familii dinObârşia. Alimentele pentru pachetele celorsărmani au fost dăruite de credincioşiiparohiei, de familia preotului paroh, darşi de alte persoane care au voit să aducăun praznic mai luminat şi mai altfel aces-tor nevoiaşi din această parohie.
Elevi seminarişti arădenipremiaţi la etapa naţională a Olimpiadeide Religie pentru Seminariile Ortodoxe –2016

În Săptămâna Luminată a acestuian, în perioada 4-7 mai 2016, s-a des-făşurat etapa naţională a Olimpiadei deReligie pentru Seminariile şi Liceele Teo-logice Ortodoxe din România, la Semi-narul Teologic „Veniamin Costachi” –Mănăstirea Neamţ, eveniment organi-zat de Ministerul Educaţiei Naţionale şiCercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şco-lar Judeţean Neamţ, cu sprijinul insti-tuţiilor administraţiei locale civile şi bis-ericeşti.La această etapă a olimpiadei Sem-inarul Teologic Ortodox din Arad a fostreprezentat de patru elevi (numărulmaxim posibil), câte unul din fiecareclasă de liceu, însoţiţi de părintele arhidi-acon prof. Tiberiu Ardelean.De asemenea, Seminarul arădean afost reprezentat şi de către pr. prof. Pom-piliu Gavra, directorul Seminarului, şide pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa,membri în Comisia Centrală, ce l-a avutca preşedinte de onoare pe Înaltpreas-finţia Sa Teofan, Mitropolitul Moldoveişi Bucovinei.

Elevii seminarişti arădeni au avut oprestaţie meritorie, obţinând următoarelepremii:– Cătălin-Iulian Drăgan, clasa a XII-a, Menţiune la disciplina Dogmatică;Premiu special acordat de către Mitropo-lia Moldovei şi Bucovinei; Premiu spe-cial acordat de către Consiliul JudeţeanNeamţ;– Flavius-Mădălin Dărăştean, clasaa XI-a, Premiu special la disciplina Isto-ria Bisericii Ortodoxe Române;– Alexandru-Silvius Obrad, clasa aX-a, Diplomă de participare;– Radu-Mihai Popoviciu, clasa a IX-a, Diplomă de participare.Ei au fost premiaţi de către Înalt-preasfinţia Sa Teofan, MitropolitulMoldovei şi Bucovinei. Aceste rezultatevin să confirme încă o dată calitatea actu-lui educaţional desfăşurat în SeminarulTeologic Ortodox din Arad.
Simpozion şi concurs internațional – „Sufletde copil în Lumina Învierii”, la Arad
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, marți, 10 mai 2016, s-a des-fășurat la Arad simpozionul și concursulintitulat „Suflet de copil, în LuminaÎnvierii”, prin implicarea Liceului de Artă„Sabin Drăgoi” și a Școlii Generale„Mihai Eminescu” din Arad, a precizatArhim. Teofan Mada, vicar administra-tiv eparhial.Manifestarea s-a desfășurat sub coor-donarea Prof. Ciucaș Adriana și Prof.Teuca Călin și a avut o secțiune destinatăelevilor și una destinată cadrelor didac-tice. La eveniment au fost prezenți diac.Florin Sirca, inspector pentru disciplinaReligie la Inspectoratul Școlar JudețeanArad, părinți profesori de la Seminarul deTeologie din Arad, precum și profesoride Religie din municipiul Arad.În cadrul secțiunii destinate cadrelordidactice, cu tema „Lumina Învierii înlumea contemporană. Educaţia reli-gioasă – modelatoare de suflete”, au fostprimite aproximativ 120 de lucrări din 30de judeţe ale ţării, dar şi de la parteneriide peste graniţă. Activitățile au fost între-gite de prezentarea unor momente muz-icale, artistice din repertoriul național șiinternațional.
Conferință despre educaţie la Colegiul Național „Elena GhibaBirta” din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, în Sala festivă a Colegiului NaționalElena Ghiba Birta din Arad s-a desfășu-rat miercuri, 11 mai 2016, o manifestarededicată Anului omagial al educațieitineretului ortodox în Patriarhia Română.Cadrul tematic al dialogului cu ceiprezenți a fost legat cu precădere de Edu-cația și devenira personală a tinerilor încontextul multireligios al societățiieuropene. Invitata specială a manifestăriia fost Maica Magdalena de la MănăstireaSf. Ioan Botezătorul din Essex (Anglia).
Examen de certificare acompetenţelor profesionalela Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Cu binecuvântarea şi în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscopdr. Timotei Seviciu, elevii absolvenţi aiclasei a XII-a de la Seminarul TeologicOrtodox arădean au susţinut, azi, 12 mai,2016, examenul de Certificare a compe-tenţelor profesionale.
Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,având şi calitatea de preşedinte de onoareal comisiei de examen, a fost prezent ladeschiderea şi derularea programului,fiind întâmpinat la sosirea în şcoală decătre Preacucernicul Părinte ProfesorPompiliu Gavra, directorul Seminarului,de către membrii comisiei şi de eleviiabsolvenţi. După rugăciunea din capelaSeminarului, a început examenul propriu-zis, care s-a desfăşurat pe două coordo-nate: susţinerea lucrărilor de atestare pro-fesională şi susţinerea probelor practice.Întregul demers s-a realizat înprezenţa comisiei formată din părinţiiprofesori de la Seminarul Teologic dinArad, comisie prezidată de către ÎPS dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradu-lui. La acest moment al bilanţului, auluat parte alături de ierarh, consilierulcultural Protos. Dr. Iustin Popovici şi celeconomic, Pr. Octavian Blaj.
Corul Seminarului Teologic Ortodox din Arad,prezent la Festivalul „Timotei Popovici” de la Caransebeş

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitu-lui Arhiepiscop dr. Timotei, corul Sem-inarului Teologic Ortodox din Arad, aparticipat la cea de-a XXXIV-a ediţie aFestivalului de muzică corală „TimoteiPopovici”, în urma invitaţiei făcute deorganizatori, sub patronajul EpiscopieiCaransebeşului.Festivalul a fost iniţiat acum 34 deani, de către profesorul, dirijorul şi com-pozitorul Dumitru Jompan, care s-a des-făşurat de la început şi până în 1995, laMarga, an în care a fost transferat încetatea reşedinţă episcopală.Corul nostru, dirijat de domnul prof.Adrian-Ştefan Bugyi, a răspuns cubucurie invitaţiei făcute, şi a urcat pescenă interpretând un repertoriu pascal,din care nu a lipsit Imnul Învierii „Hris-tos a Înviat”. Înnoeşte-te, noule Ierusal-ime, Luminânda Paştilor, Rugăciune,sunt piesele corale, care au întregit reper-toriul propus publicului meloman dincetatea Caransebeşului.Formaţia noastră a fost însoţită pemeleagurile Banatului montan, de cătrePr. Prof. Pompiliu Gavra, directorulSeminarului arădean şi Arhid. Asist.Univ. drd. Tiberiu Ardelean, fost dirijoral acestei corale.În aplauzele auditoriului, Preasfinţi-tul Episcop dr. Lucian al Caransebeşului,a premiat corala Seminarului nostru,dimpreună cu dirijorul ei, mulţumind şifelicitându-i în acelaşi timp pentru muncadepusă pe tărâmul muzicii corale.
Conferință cu tema „Importanţa învăţăturiiArhim. Sofronie despreipostas”, la Arad
În cadrul manifestărilor Filocalia aavut loc vineri, 13 mai 2016, cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, o conferințăsusţinută de Cuvioasa Maică Magdale-na de la Mănăstirea Sf. Ioan Botezătoruldin Essex (Anglia), cu tema Importanțaînvățăturii Arhim. Sofronie despreipostas, după cum ne-a precizat Arhim.Teofan Mada, vicar administrativeparhial, coordonator de proiect.La eveniment au participat profesoride la Facultatea de Teologie din Arad,monahi și monahii din Mitropolia Banat-ului, precum și numeroși tineri.

Concurs și simpozion internațional ,,Educația– artă și formare”
Marți, 17 mai 2016, la SeminarulTeologic Ortodox din Arad, s-a desfășu-rat a VIII-a ediție a Concursului și Sim-

pozionului Internațional de Creație liter-ară, Creație plastică și Artă fotografică,,Educația- artă și formare’’, întrucâtSfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a proclamat anul 2016 ca Anulomagial al educaţiei religioase a tinere-tului creştin ortodox şi Anul  comemo-rativ al Sfântului Ierarh Martir AntimIvireanul şi al tipografilor bisericeşti.Slujba de Te-Deum a fost oficiată înprezența Înaltpreasfințitului Părinte  dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,de Înaltpreacuviosul Părinte dr. IustinPopovici, pr. prof. Pompiliu Gavra, pr.prof. Codin Șimonca-Oprița şi arhidiac.prof. drd. Tiberiu Ardelean.Deschiderea lucrărilor simpozionu-lui a fost făcută de către Înaltpreasfinţit-ul Părinte Arhiepiscop Timotei, care aarătat rolul şi importanţa educaţiei reli-gioase a tineretului, mai de cu seamă înacest an omagial şi a făcut o retrospectivăa tuturor manifestărilor organizate înscopul educaţiei în cuprinsul eparhiei. Înîncheierea cuvântului a felicitat pe orga-nizatori şi pe toţi elevii participanţi şipremiaţi.În continuare, doamna prof. dr.Diana Șimonca-Oprița, pr. prof. CodinȘimonca-Oprița și arhid. prof.drd.Tiberiu Ardelean și-au prezentat lucrările.Susținerea lucrărilor a fost urmată depremierea elevilor participanți la cele 3secțiuni ale concursului. Cele 50 de pre-mii au fost oferite de ÎPS PărinteArhiepiscop dr. Timotei Seviciu de laArhiepiscopia  Aradului,  PreaonoratulPărinte Protopop Flavius Petcuț de laProtopopiatul Ortodox Român Arad șide Consiliul Municipal de Cultură  Arad.Premiul special al concursului  i-arevenit elevei Maria Lebedi, din cls.a X-a de la Colegiul Tehnic Feroviar dinBălți, Republica Moldova, coord. prof.Inga Zazulea.Evenimentul a reunit peste 900 departicipanți din 5 țări ( Germania, Italia,Mare Britanie, Republica Moldova șiRomânia), care și-au manifestat interesulpentru temele propuse de organizatori.Lucrările participanților -cele 225 deeseuri și articole ale cadrelor didactice șipreoților, dar și cele 174 de referate șicreații literare ale elevilor, au fostcuprinse în două volume dinstincte, inti-tulate sugestiv – Educația, artă și for-mare.  Cele peste 500 de lucrări de artăplastică şi artă fotografică au putut fivăzute în expoziţia al cărui vernisaj aavut loc după prezentarea şi lansareacelor două volume.Organizatorii acestor activități aufost: pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof.Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. DacianEmilian Nan, arhid. prof. drd.TiberiuArdelean, lect. univ. dr. Florica Faur, prof.Mihaela Voştinar, prof. Beatrice Mandă,prof. Mihaela Neagoe,  prof. dr. DianaŞimonca-Opriţa, prof. Camelia Nan,prof.înv.preprimar Georgiana Danţoş,educ. Mirabela Bota.În cea de-a doua zi a simpozionului,18 mai 2016, participanţii vor aveaocazia să participe la Conferinţa ,,Edu-caţia tinerilor prin spovedanie”, susţinutăde către părintele Vasile Vlad, confer-enţiar universitar la Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă din Arad.
Conferinţe preoţeşti de primăvară în Arhiepiscopia Aradului
În conformitate cu prevederile Sfân-tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-ne, anul 2016, a fost declarat ca fiind„Anul omagial al educaţiei religioase atineretului creştin ortodox” şi „Anulcomemorativ al Sfântului Ierarh MartirAntim Ivireanul şi al tipografilor biseri-ceşti”. Potrivit acestor prevederi, înArhiepiscopia Aradului, în perioada 23-30 mai 2016, cu binecuvântarea Înalt-

preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, s-audesfăşurat Conferinţele preoţeşti deprimăvară, în cele patru protopopiate dincadrul eparhiei. La aceste conferinţe, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei aprezentat hotărârea Sfântului Sinod cuprivire la tema stabilită pentru anul 2016.Chiriarhul a vorbit şi despre importanțatemei care este legată direct de cea a anu-lui omagial – Sfântul Sinod având învedere frământările actuale privindfamilia și educația tineretului de diferitevârste și etape de formare, ținând seamade multiplele tentații – abandon școlar,divorțul părinților sau migrația etc.  Aces-tea trebuiesc analizate la toate nivelele, înspecial cele bisericești, având în vedereși discuțiile legate de temele principaleale proiectului Marelui și Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe. Începând cu cei 7ani de acasă, unde tuturor membrilorfamiliei – în înțeles mai larg – le revineîndatorirea corespunzătoare, de la vârs-ta respectivă încep obligațiile școlii, întreciclul preuniversitar și cele următoare,după caz. Fiecărei instituții în contact cutineretul îi revine atât datoria instrucțieicât și a educației dar și în mod aparteBisericii care domină latura spirituală,preponderentă în întregul cadru. Chiri-arhul a arătat care este rolul cărții în edu-cație, în contextul și al comemorării șiSfântului Antim Ivireanu și tipografii șiimportanța limbii române culte în for-marea spirituală (și intelectuală) atipografiilor bisericești, foarte bine dotatede sute de ani. Exemplul oamenilor deseamă ca și a celor mai atașați îndeletni-cirii de răspândire a cărții pentru progre-sul științei și culturii,a mai subliniat Înalt-preasfinția sa.La aceste conferinţe a luat parte şipărintele prof.univ.dr. Cristinel Ioja,decanul Facultăţii de Teologie din Arad,pentru a prezenta preoţilor  proiectul decolaborare a Facultății arădene cu paro-hiile din Arhiepiscopie şi planurile deviitor ale instituţiei, arătând totodatănevoia de susținere și întărire a acesteiinstituții academice istorice și de pres-tigiu, atât din partea Centrului eparhial,cât și din partea preoților, care suntasumați ca parteneri în acest proces con-tinuu de creștere a școlii teologice ară-dene
Prima ședință a noii legislaturi a ConsiliuluiFacultății de Teologiedin Arad
 În urma alegerilor finalizate înaceastă primăvară, au fost alese noilestructuri de conducere ale Facultății deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” aUniversității „Aurel Vlaicu” Arad, pen-tru mandatul 2016-2020. Astfel, după trecerea vacanței deSfintele Paști, noul decan, pr. prof. dr.Cristinel Ioja, a convocat prima ședințăa noului Consiliu Profesoral, pentru datade 23 mai, la care au luat parte toatecadrele didactice ale instituției, în calitatede invitați, ședința fiind prezidată deÎnaltpreasfințitul Părinte dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, însoțit dedoi dintre colaboratorii de la centruleparhial: protos. lect. dr. Iustin Popovici,consilier cultural și pr. Octavian Blaj,consilier economic.Înaltpreasfinția Sa a felicitat pe nouldecan și noua conducere, evidențiindcâteva dintre coordonatele ce trebuieavute în vedere în viitor, pentru bunulmers al acestei școli teologice, care tre-buie să răspundă deopotrivă atât exi-gențelor academice cât și celor bis-ericești. În această ordine de idei au fostdiscutate și unele aspecte privitoare laapropiatul proces de renovare a clădiriiFacultății.

În finalul ședinței au fost făcute pre-cizări cu privire la examenele deadmitere și de finalizare a studiilor pen-tru studenții de la programele de licențăși de la cele de master.
„Libertate și responsabilitateîn viața tinerilor”, la Arad

În Sala festivă a Liceului de artăSabin Drăgoi din Arad s-a desfășuratmarți, 24 mai 2016, o manifestare dedi-cată Anului omagial al educației tinere-tului ortodox în Patriarhia Română, dupăcum ne-a precizat Arhim. Teofan Mada,vicar administrativ eparhial.Tema întâlnirii a fost Libertate șiresponsabilitate în viața tinerilor. Invi-tatul special al manifestării a fost MeletieZacharopoulos Charalampos (Grecia)care are o bogată experiență de îndru-mare a tinerilor în Europa.
Curs festiv la Facultateade Teologie „Ilarion V.Felea” din Arad

Absolvenţii celei de-a XXII-a pro-moţie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii„Aurel Vlaicu” Arad şi-au încheiat par-cursul studiilor universitare de licenţă,prin festivitatea emoţionantă a îndătinat-ului curs festiv, desfăşurat cu binecu-vântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitu-lui Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu înziua de 26 mai 2016.Deschiderea festivităţilor a începutcu Sfânta Liturghie oficiată în capela fac-ultăţii de către Preacucernicul Părinte  dr.Lucian Farcaşiu, îndrumătorul absol-venţilor pe perioada celor 4 ani de studiişi de câţiva părinţi profesori, răspunsurileliturgice fiind date de către absolvenţi.După slujbă, programul a continuat înAula Magna, în prezenţa invitaţilor, aabsolvenţilor costumaţi într-un chipdeosebit, propriu acestui eveniment, pre-cum şi a unei  asistenţe formate din părinţi,prieteni şi apropiaţi ai sărbătoriţilor.În prezidiu s-au aflat: ÎPS dr. Timo-tei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, Prof.dr. Ramona Lile, Rectorul Universității„Aurel Vlaicu” din Arad, Ing. dr. Gheo-rghe Falcă, Primarul Aradului, PC Pr.prof. dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţiide Teologie, PC Arhid. conf. dr. CaiusCuţaru, Directorul de Departament alFacultăţii şi PC Pr. Prof. Pompiliu Gavra,Directorul Seminarului Teologic Orto-dox din Arad. Fiecare dintre personal-ităţile invitate au prezentat, apoi, câtevacuvinte de salut şi scurte îndemnuri cătrecei prezenţi.Dizertaţia cursului festiv a fostsusţinută de PC Pr. Conf. dr. Lucian Far-caşiu, titularul disciplinei de TeologieLiturgică şi Pastorală, dar  şi decanul dean al absolvenţilor. Prin prisma disci-plinei predate, tema aleasă de sfinţia saEducaţie şi formare – Autoeducaţie şiformare continuă. 
Conferință cu tema „Medicina, știința vieții”,la Arad
O nouă etapă a proiectului inter-național Biserica și medicina în dialog,realizat între Universitatea de Vest VasileGoldiș și Arhiepiscopia Aradului, a avutloc miercuri, 25 mai 2016, după cumne-a precizat Arhim. Teofan Mada, vicaradministrativ, coordonator de proiect.Medicina, știința vieții  a fost temaconferinței din sala Aula Magna VasileGoldiș a Facultății de Medicină, având cainvitat  special în cadrul manifestărilorinterdisciplinare pe Părintele MeletieZacharopoulos (Mitropolia Syros-Grecia).

Donează sânge, salvează o viață!
Campania „Donează sânge,salvează o viață!” inițiată de Patriarhia

Română continuă cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei în Eparhia Aradului și în 2016.Jandarmeria Română, ca de fiecaredată, se alătură Bisericii Ortodoxe, însemn de solidaritate față de bolnavii careașteaptă ajutor de la noi, prin donare desânge. Jandarmii sunt cei care mereumențin liniștea poporului iar de aceastădată au dat dovadă de dăruire și spirit desacrificiu în beneficiul cetățeanului, alaproapelui lor.Jandarmii arădeni nu se află la primaacțiune de acest gen, reprezentanții insti-tuției răspunzând cu bucurie apeluluifăcut de Arhiepiscopia Aradului și deaceastă dată. Aceștia, curajoși din fire șiinimoși, s-au prezentat vineri 27 mai2016 la Centrul de Transfuzie Sanguinădin Arad pentru a dona sânge.
Festivitatea de recunoaștere a meritelorolimpicilor naționali/internaționali arădeni

În ziua de marți, 31 mai 2016, laTeatrul Clasic Ioan Slavici, începând cuorele 13.00, a avut loc Festivitatea derecunoaștere a meritelor olimpicilornaționali/internaționali arădeni. JudețulArad se mândrește cu 270 de premii I,200 premii II, 150 premii III, 110 menți-uni și 70 de premii speciale la nivelnațional. Din partea Arhiepiscopiei Aradului afost prezent Părintele dr. Iustin Popovi-ci, consilier cultural, delegat al Înalt-preasfinţitului Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, care atransmis tinerilor olimpici mesajul defelicitare al ÎPS Sale, precum şi deosebi-ta apreciere pentru organizatorii acestuieveniment. În cadrul învăţământului vocaţional,la cultul ortodox, s-au remarcat: elevulCătălin Drăgan  din clasa a XII-a de laSeminarul Teologic Ortodox Arad, cumențiune la etapa națională a Olimpiadeipentru seminariile și liceele teologiceortodoxe – Dogmatică, pregătit de pr.prof. Codin Șimonca-Oprița şi elevaMiclea Mădălina-Sofia din clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială ,,Cristian Her-bei” Vărădia de Mureș cu mențiune laetapa națională a Olimpiadei de Religie– cultul ortodox, pregătită de prof.Romeo Cirț.
Ziua Rezervistului Militar, la Arad

Sala Oglinzilor de la Cercul MilitarArad a fost cadrul în care s-a sărbătoritmarţi, 31 mai a.c. „Ziua RezervistuluiMilitar“. Manifestarea a fost organizată deAsociaţia Naţională a Cadrelor Militare înRezervă şi în Retragere „Alexandru IoanCuza“ Filiala Arad „Ziridava“, înprezenţa primarului Municipiului Arad,Gheorghe Falcă, a ÎPS Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, a preşedinteluiFilialei Arad „Ziridava“ a A.N.C.M.R.R.General-Maior (r) Vasile Ionel Heredeaprecum şi a unor cadre din MAN, rev-oluţionari şi reprezentanţi ai presei.
CERCURI MISIONARE

În luna Mai au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele paro-hii arădene: Parohia Seleuş, Pro-topopiatul Ineu, Parohia Honţişor,Filia Brazii, Protopopiatul Sebiş. Paro-hia Chier, Protopopiatul Ineu, ParohiaFrumuşeni, Protopopiatul Arad, Paro-hia Arad-Şega II, Protopopiatul Arad,Parohia Grăniceri, ProtopopiatulArad, Parohia Ţărmure, Protopopiat-ul Sebiş, Parohia Cuied, Protopopiat-ul Sebiş. (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).
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SPECIALIZAREA TEOLOGIEORTODOXĂ  PASTORALĂ Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.Raportul dintre ele. Despre Sfânta Treime:temeiuri bibice şi contribuţii patristice ladefinirea acestei dogme; Crearea lumii văzu-te. Crearea omului. Starea primordială aomului. Chip şi asemănare. Unirea ipostaticăşi consecinţele ei. Răscumpărarea şi aspec-tele ei. Mântuirea subiectivă. Biserica, înte-meierea, constituţia şi însuşirile ei. SfinteleTaine, consideraţii generale şi particulare.Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel dejertfă.Bibliografie:Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid.prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dog-matică (manual pentru Seminariile teologi-ce), Ed. Institutului Biblic şi de Misiune alBisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).PROBE ELIMINATORII: VIZITAMEDICALĂ, MUZICĂ. DICŢIEActe studii LICENŢĂ  2016dosar plic; cerere de înscriere tip (de lacomisia de înscriere); diploma de baca-laureat sau echivalenta acesteia în originalşi xerocopie legalizată; foaia matricolă aanilor de liceu în original şi xerocopielegalizată; diploma de licenţă sau echiva-lenta acesteia în originalşi copie legalizată;(pentru absolvenţii de facultate); foaiamatricolă a anilor de licenţă în original şixerocopie legalizată; pentru absolvenţiiSeminarilor teologice: diplomă de atestatsau echivalenta acesteia în original şi copielegalizată; certificat de naştere în copielegalizată; certificat sau adeverinţă debotez; certificat de căsătorie în copie lega-lizată – unde este cazul; carte de identitate-  copie recomandarea Consiliului paro-

hial (formular tip) din parohia de prove-nienţă a candidatului; binecuvântareaarhierească, din partea chiriarhului loculuidin eparhia de unde provine candidatul; ade-verinţă medicală – tip -  apt pentru înscrie-rea la facultate aviz psihologic de la un cabi-net de specialitate; 4 poze tip buletin color;taxa de înscriere: 80 lei, adeverinţă de lalocul de muncă pentru cântăreţi, preoţi saumonahi.Atenţie ! La confirmarea locului esteobligatorie depunerea diplomei de baca-laureat în original.PERIOADELE DE ÎNSCRIERE:13.07 – 27.07.2015 sesiunea de vară04.09. – 18.09.2015 sesiunea de toamnăCalendar admitere studii LICENŢĂ  2016a. Sesiunea I - PERIOADA DE ÎNSCRIERE –18.07 -28.07.2016:- PROBELE DE CONCURS: Proba eliminatorie: 29.07.2016Proba scrisă: 30.07.2016- afişarea rezultatelor preliminarii şidepunerea contestaţiilor 30.07.2016 - afişarea rezultatelor finale 01 august. - data limită pentru confirmarea locului,respectiv a plăţii avansului de 50% din taxade şcolarizare 21 august- Taxa de înmatriculare de 50 lei seachită odată cu avansul sau cu plata taxeiintegrale.b. Sesiunea II - PERIOADA DE ÎNSCRIERE –02.09 -08.09.2016- PROBELE DE CONCURS: Proba eliminatorie: 09.09.2016Proba scrisă: 10.09.2016- afişarea rezultatelor preliminare şidepunerea contestaţiilor 10septembrie2016; 

- afişarea rezultatelor finale 12 septem-brie 2016 ; - data limită pentru confirmarea locului,respectiv a plăţii avansului de 50% din taxade şcolarizare 15 septembrie 2016- Taxa de înmatriculare de 50 lei seachită odată cu avansul sau cu plata taxeiintegrale.Acte admitere MASTER 2016Candidatul va depune următoareleacte: dosar plic; cerere de înscriere tip (de lacomisia de înscriere); Curriculum - vitae,diploma de bacalaureat sau echivalentaacesteia în originalşi xerocopie legalizată;foaia matricolă a anilor de liceu în origi-nal şi xerocopie legalizată; diploma delicenţă sau echivalenta acesteia în originalşi copie legalizată; (pentru absolvenţii defacultate); foaia matricolă a anilor delicenţă în original şi xerocopie legalizată;diploma de mastersau echivalenta aceste-ia în original şi copie legalizată (pentruînscrierea la studiile de doctorat) foaiamatricolă a studiilor de master în originalşi xerocopie legalizată; pentru absolvenţiiSeminariilor teologice: diplomă de atestatsau echivalenta acesteia în original şi copielegalizată; certificat de naştere în copielegalizată; certificat sau adeverinţă debotez; certificat de căsătorie în copie lega-lizată – unde este cazul; carte de identitate- copie recomandarea Consiliului paro-hial (formular tip) din parohia de prove-nienţă a candidatului; binecuvântareaarhierească, din partea chiriarhului loculuidin eparhia de unde provine candidatul; pen-tru candidaţii care aparţin  altor cultesauprovin din alte Biserici Ortodoxe surorisunt necesare : acordul cultului/ chiriar-hului eparhiei  din care provin; avizul Con-siliului Facultăţii în care urmează să studie-

ze,  acordul chiriarhului de care aparţinefacultatea şi acordul Patriarhului României;adeverinţă medicală – tip admitere faculta-te – cu analiza de sânge şi raze la plămâni;aviz psihologic de la un cabinet de speciali-tate;4 poze tip buletin color; taxa de înscrie-re: 80 lei, adeverinţă de la locul de muncăpentru cântăreţi, preoţi sau monahi.Calendar admitere studii MASTER2016a. Sesiunea I - PERIOADA DE ÎNSCRIERE –18.07 -28.07.2016:b. Sesiunea II - PERIOADA DE ÎNSCRIERE –02.09 -10.09.2016- PROBA DE CONCURS: Examinare orală – interviu: 12.09.2016- afişarea rezultatelor finale 12 septem-brie 2016 ; - data limită pentru confirmarea locului,respectiv a plăţii avansului de 50% din taxade şcolarizare 15 septembrie 2016- Taxa de înmatriculare de 50 lei seachită odată cu avansul sau cu plata taxeiintegrale.UNIVERSITATEA„AUREL VLAICU” DIN ARADFACULTATEA DE TEOLOGIE  ORTODOXĂ „ILARION V. FELEA”TEMATICA PENTRU INTERVIU-ADMITERE 2016-2017- MASTER Doctrină şi CulturăCreştină, Problema revelaţiei în lumeacontemporană; Importanţa persoanei luiIisus Hristos în cultura actuală; Rolul Bise-ricii Ortodoxe în mărturisirea lui Hristosastăzi.

BibliografiePr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, TeologiaDogmatică Ortodoxă, vol. I-III, Bucureşti,1978.Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu, IisusHristos Pantocrator, Bucureşti, 2005.Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, EcleziologiaOrtodoxă în Teologia Românească Con-temporană, Arad, 2011.Yannoulatos, Ortodoxia şi problemelelumii contemporane, Bucureşti, 2003.TEMATICA PENTRU INTERVIU-ADMITERE, 2016-2017- MASTER Pastoraţie şi Viaţă Litur-gicăPrincipiile canonice fundamentale deorganizare a Bisericii Ortodoxe;Activitatea învăţătorească, lucrarea,administrarea sau exercitarea puteriiînvăţătoreşti sau de propovăduire în Biserică,Problema autonomiei bisericeşti;Problema autocefaliei bisericeşti.BibliografieArhid. Prof. dr. Ioan N. Floca, Dreptcanonic ortodox, legislaţie şi administraţiebisericească, vol. I-II, Bucureşti, 1990.Pr. Prof. dr., Liviu Stan, Despre autoce-falie, în „Ortodoxia”, anul VIII, 1956, nr. 3,p. 369-396.Idem, Despre autonomia bisericească,în „Studii Teologice”, anul X, 1958, nr. 5-6,p. 376-393.Prof. dr. Iorgu D. Ivan, Importanţa prin-cipiilor fundamentale canonice de organi-zaţie şi administraţie pentru unitatea Bise-ricii, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”,anul XLV, 1969, nr. 3-4, p. 155-165.Pr. Prof. dr. Nicolae V. Dură, Învăţareadreptei credinţe după canoanele BisericiiOrtodoxe, în „Biserica Ortodoxă Română”,anul XCVIII, 1980, nr. 5-6, p. 663-670. 
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Duminică, 1mai - Slujeşte şi predică laSfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad. Participă la slujbaVecerniei în biserica parohiei Arad-Centru,urmată de oferirea tradiţionalei recepţii depraznicul Învierii Domnului, ostenitorilor Cen-trului eparhial, preoţilor din municipiu şireprezentanţilor mănăstirilor arădene, la reşed-inţa chiriarhală, la care au participat şireprezentanţi ai mass-media locală şi alţi cred-incioşi.Luni, 2 mai- în a doua zi de Paști, slujeşteSfânta Liturghie în biserica parohială Arad-Centru cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul”, alături de preoții slujitori ai aces-tei biserici și în prezența oficialităților locale șia unui număr mare de credincioși, Cuvântulde învăţătură a fost pus sub titlul ,,Vedere sfân-
tă”. După sfânta slujbă participă la o agapăpascală oferită de conducerea Oficiului paro-hial. Marți, 3 mai - în cea de-a treia zi a praz-nicului Învierii Domnului, slujeşte SfântaLiturghie la Mănăstirea ,,Sf. Simeon Stâlp-
nicul”, Arad-Gai. A rostit cuvântul deînvăţătură cu titlul ,,Liturghia cuvântului și a
tainei”.Vineri, 6 mai – la sărbătoarea „IzvorulTămăduirii”, slujește la Sfânta Liturghie laMănăstirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai şi rostește cuvânt de învățătură cu titlul ,,La
izvoarele milostivirii”.Duminică, 8mai –slujeșteSfânta Litur-ghie solemnă cu ocazia hramului Catedralei -
Învierea Domnului din Episcopia Caranse-beșului, oficiată de către ÎnaltpreasfințitulPărinte Ioan-Mitropolitul Banatului, alăturide un sobor de Ierarhi ai Bisericii OrtodoxeRomâne, înconjurat de un impresionant soborde preoţi şi diaconi. Luni, 9 mai –a oficiat serviciul religiosprescris  pentru manifestările militare, reli-gioase și culturale organizate în Piața Avram-Iancu din Arad cu prilejul sărbătoririi Zilei
Independenţei de Stat a României şi Zilei

Europei precum şi Zilei Comemorării şi
Reconcilierii, evocând în cuvântul deînvățătură semnificația acestei zile. În dupăamiaza zilei, Chiriarhul a întâmpinat  delegațiaParohiei „Sf. Gheorghe Nou” –BisericaSfinților Martiri Brâncoveni din cadrul Arhie-piscopiei Bucureștilor, ce a adus spre închinarela Arad, cu binecuvântarea PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel, racla cu SfinteleMoaște ale Sfântului Ierarh Nicolae, ce aufost așezate spre închinare în incinta Catedra-lei Arhiepiscopale „Sfânta Treime”, în pre-zența unui ales sobor de preoți și diaconi șinumeroși credincioși veniți cu evlavie la raclacu mâna dreaptă Sfântului Ierah Nicolae.Marți, 10 mai - a oficiat Sfânta Litur-ghie la Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpni-
cul” din cartierul Arad-Gai, unde a fost adusăspre închinare racla cu mâna dreaptă Sfântu-lui Ierarh Nicolae în ceea de-a doua zi a pele-rinajului în Eparhia arădeană, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi, rostește cuvântul deînvățătură la care s-a adăugat și panegiriculzilei de către Pr. Prof.dr. Emil NedeleaCărămizaru.Miercuri, 11 mai - participă la ședințacomună a Consiliului Director și a Membri-lor fondatori ai Fundației Universitare „Vasi-le Goldiș” din Arad.Joi, 12 mai - prezidează Comisia Exa-menului de Certificare a competențelor pro-fesionale în învățământul liceal la SeminarulTeologic Ortodox Arad.Duminică, 15 mai – Slujeşte şi predicăcu titlul ,,Slujire aleasă” la Sfânta Liturghie, înbiserica cu hramul ,,Adormirea MaiciiDom-
nului” din Parohia Dud, Protopopiatul Ineu.După Sfânta Liturghie, Chiriarhul înconjuratde soborul de preoți slujitori și în prezența ofi-cialităților locale, a săvârşit o slujbă de sfințirea muzeului etnografic din satul Dud.Marți, 17 mai - participă la Simpozionulinternațional „Educație, artă și formare” aflatla ediția a VIII-a, organizat la Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad. Participă la festivitatea

de final de studii al absolvenților Facultății deMedicină, Farmacie și Medicină dentară, spe-cializarea Medicină dentară din cadrul „Uni-versității de Vest Vasile Goldiș” , organizată lasala EXPO Arad.Miercuri, 18 mai - Participă la Universi-tatea de Vest „Vasile Goldiș” care a comem-orat pe doi foști profesori – Cristian Moises-cu și Dr. Ioan Crîsnic, manifestări care audebutat, cu ceremonia de dezvelire a unorplăci comemorative, la sediul Facultății deȘtiințe Socio Umane și Educație Fizică șiSport în Campusul Facultății de Medicină dincadrul acestei instituții arădene, sfințite deChiriarh, înconjurat de un sobor de preoţi.Joi, 19 mai - participă la festivitatea definal de studii al absolvenților Facultății deMedicină Generală promoția 2016, din cadrul„Universității de Vest Vasile Goldiș”, organi-zată la sala EXPO Arad.Vineri, 20 mai - Slujește la slujba de Te-Deum la Monumentul marelui corifeu alUnirii -Vasile Goldiș, participă și i-a cuvântulla evenimentul cultural organizat de Univer-sitatea de Vest din Arad cu prilejul celei de-a26 –a ediții a „Zilelor Academice Arădene”.Sâmbătă, 21 mai- Chiriarhul a săvârşitSfânta Liturghie în biserica din ParohiaZădăreni, Protopopiatul Arad cu hramul,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi, de ofi-cialităţile locale şi de tineri îmbrăcaţi în fru-moase straie populare. La momentul rânduit,Chiriarhul a rostit cuvântul de învăţătură cutitlul ,,Educaţia religioasă în vremea şi
împărăţia Sfântului Constantin cel Mare”.După Sfânta Liturghie, participă la întrunireapreoţilor din cadrul Cercului pastoral-mision-ar, nr. 5 Vinga. Aceasta a debutat cu înconju-rarea bisericii după care a urmat slujba de Te-Deum de mulţumire. Potrivit tradiţiei locale,s-a binecuvântat colacul şi celelalte prinoaseaduse cu ocazia sărbătoririi hramului.Duminică, 22 mai - Chiriarhul a oficiatSfânta Liturghie arhierească în biserica paro-

hială Sânnicolau Mic, Protopopiatul Arad, cuhramul ,,Sf. Mare Mc. Gheorghe”, înconjuratde soborul slujitor şi în prezenţa oficialităţilorlocale şi a mulţimii de credincioşi. Cuvântul deînvăţătură al Ierarhului a fost pus sub titlul,,Dumnezeu este aproape fiecărui credincios”.După săvârşirea Sfintei Liturghii, Ierarhul,înconjurat de un sobor de preoţi şi diacon a ofi-ciat slujba de sfinţire a capelei mortuare, con-struită de enoriaşi şi cu sprijin de la autoritățilede stat centrale și locale.Luni, 23 mai – Chiriarhul prezidează înAula Facultăţii de Teologie din Arad, confer-inţa preoţească de primăvară a preoților dinProtopopiatul Arad  care a debutat cu slujba deTe-Deum oficiată în Biserica parohiei Arad-Centru. Prezidează prima ședință a nouluiConsiliu Profesoral având în componențănoile structuri de conducere ale Facultății deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Uni-versității „Aurel Vlaicu” Arad, pentru man-datul 2016-2020.Joi, 26 mai - Participă la festivitatea deabsolvire a Facultății de Teologie Ortodoxă“Ilarion Felea” Arad, specializarea Teologieortodoxă Pastorală promoția 2016, urmat de

cursul festiv ce a avut loc în aula Facultăţii deTeologie.Vineri, 27 mai - slujește Sfânta Liturghiela în biserica parohială Arad-Centru. Lamomentul rânduit a hirotonit pe teologulAndrei-Petrișor Slăv întru diacon pe seamaParohiei Berechiu, Protopopiatul Ineu.Duminică, 29 mai – Chiriarhul încon-jurat de soborul de preoţi şi diaconi a săvârşitSfânta Liturghie Arhierească în biserica paro-hială cu hramul ,,Sf. Prooroc Ioan Boteză-
torul”din localitatea Berechiu, ProtopopiatulIneu, rostind cuvântul de învăţătură sub titlul,,Universalism creştin”. La momentul rânduita hirotonit întru preot pe seama prezentei paro-hii pe diaconul Andrei-Petrișor Slăv şi pe teo-logul Nicolae Vidican întru diacon pe seamaParohiei Mişca. După aceasta, Ierarhul încon-jurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi,a săvârşit slujba Parastasului de 40 de zilepentru vrednicul preot Alexandru Pop, fostpreot paroh în această parohie timp de 19 ani.La ceas de Vecernie, Chiriarhul a fost prezentîn mijlocul credincioșilor  parohiei Comlăuş,din Protopopiatul Arad, înconjurat de un soborde preoți a oficiat slujba de sfințire a capeleimortuare, construită de enoriași, prin grijapreoţilor, cu sprijinul conducerii autoritățilororaşului Sântana. După slujba de sfinţire acapelei, a fost săvârșită slujba de pomenire atuturor celor răposaţi în cimitirul parohiei.Marți, 31 mai- slujește Sfânta Liturghiela în biserica parohială Arad-Centru. Lamomentul rânduit a hirotonit pe teologulTeodor Zbîrcea întru diacon pe seama Paro-hiei Mădrigești și în treapta preoției pe dia-conul Nicolae Vidican pe seama ParohieiMişca. Participă la manifestarea organizatăde Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare înRezervă şi în Retragere „Alexandru IoanCuza“ Filiala Arad „Ziridava“ alături de per-sonalități și autorități publice locale, cu rostireaunui cuvânt solemn.Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial 

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

Tematica examenului de admitere în facultăţile de teologie 2016


