
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, și-aaniversat în ziua de, 04 iunie 2016,ziua de naștere. Cu această ocazie,Preafericitul Părinte PatriarhDaniel a transmis un mesaj defelicitare pe care îl redăm în cele ceurmează:Înaltpreasfinţiei Sale,Înaltpreasfinţitului PărinteTIMOTEI,Arhiepiscopul AraduluiÎnaltpreasfinţia Voastră,În lumina curată a popasuluianiversar, prilejuit de împlinirea aoptzeci de ani de viață a Înalt-preasfinţiei Voastre, strălucește

dragostea și binecuvântarea luiDumnezeu.Cu multă osteneală şi zelmisionar ați desfășurat o bogatăactivitate pastoral-liturgică şisocial-misionară, slujind vreme depeste trei decenii, „cu timp şi fărătimp” Biserica lui Hristos din acestținut românesc.Cultivând conștiința mision-ară cu evlavia liturgică, lucrarearesponsabilă pentru binelecomun, cu recunoștința față derealizările şi năzuințele vredni-cilor înaintași, precum şi senti-mentul datoriei morale de a con-tinua lucrarea lor, ați înfăptuit în

această parte a țării o lucrarebinecuvântată de Dumnezeu şifolositoare Bisericii.Vă adresăm alese felicitări pen-tru aniversarea zilei de naștere şi nerugăm Mântuitorului Iisus Hristos,Dăruitorul cel sfânt al vieții şi altuturor binefacerilor, să Vădăruiască în continuare aceeaşidragoste şi aceeaşi râvnă sfântăpentru Biserică şi Neam, întrumulţi şi fericiţi ani!Cu părintească binecuvântareşi frăţească dragoste în Hristos,† DANIELPatriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne
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Mesaj de felicitare adresat IPS ArhiepiscopTimotei cu prilejul zilei de naștere

Duminică seara, 26 iunie 2016,delegația Bisericii Ortodoxe Românecare a participat la lucrările Sfântuluiși Marelui Sinod s-a întors din Creta.Preafericitul Părinte Daniel, Patri-arhul României, cei 24 de ierarhi aiBisericii noastre, consilierii speciali șireprezentanții Centrului dePresă Basilica au fost întâmpinați peAeroportul Internațional HenriCoandă, în jurul orei 21.00 p.m., de o

delegație condusă de PreasfințitulPărinte Ieronim Sinaitul, Episcopvicar patriarhal.Ajunși la Reședința Patriarhală,membrii delegației au participat la oslujbă de mulțumire oficiată de Preas-fințitul Părinte Timotei Prahoveanul,Episcop vicar al ArhiepiscopieiBucureștilor. Menționăm că și la ple-carea delegației Patriarhiei Româneîn Creta a fost oficiată o rugăciune deinvocare a Duhului Sfânt și debinecuvântare pentru călătorie.La finalul rugăciunii, Preaferici-tul Părinte Patriarh Daniel a adresat

un cuvânt explicativ și mărturisitorcu privire la rolul Sfântului și Mare-lui Sinod și la importanța trăirii șitransmiterii dreptei credințe.Patriarhul a caracterizat atmos-fera în care s-au desfășurat lucrărilesinodale ca fiind una „de bucuriefrățească și de coresponsabilitate”.Românii ortodocși au fost apreciați cafoarte activi în toate lucrările sinodu-lui, iar prin prezența lor au fost „măr-

turisitori ai ortodoxiei românești”.Faptul că fiecare zi a lucrărilorsinodale a fost precedată de oficiereaSfintei Liturghii, „a arătat că uni-tatea sau comuniunea în dreaptacredință se exprimă cel mai bine încomuniunea euharistică”.Patriarhul Daniel și-a mărturisitemoția personală de a întâlni diferițiierarhi la Sfântul și Marele Sinod,considerat, printre altele, foartedinamic.Bucuria acestui Sinod „cu expri-mare liberă” a fost totuși umbrită, amărturisit Patriarhul României, de

faptul că patru Biserici OrtodoxeAutocefale au fost absente și anumePatriarhiile Antiohiei, Moscovei, Bul-gariei și Georgiei. Cu toate acestea, șipropunerile Bisericilor absente aufost luate în calcul de sinodali și inte-grate ca îmbunătățiri în documenteleprezentate plenului spre amendare șiaprobare. De asemenea, PreafericireaSa și-a exprimat speranța ca laviitorul Sinod Sfânt și Mare al Orto-

doxiei să fie prezente toate Bisericilesurori.Este foarte important de mențion-at că „românii ortodocși au fost activiîn toate comitetele de lucru ale sin-odului, dar și în lucrările ședințelorplenare. Din partea Bisericii noastre,nu numai Patriarhul, ci și alți ierarhiau luat cuvântul și au făcut prop-uneri”.Biserica Ortodoxă Română aavut o poziție mărturisitoare mai alesîn cadrul discuțiilor privitoare laRelațiile Bisericii Ortodoxe cuansamblul lumii creștine. Conform

Patriarhului, reprezentanții Bisericiinoastre au adus o precizare foarteimportantă: „bisericile și confesiu-nile creștine neortodoxe s-au înde-părtat în timp de la credința orto-doxă a Bisericii celei Una, Sfântă,Sobornicească și Apostolească”.De asemenea, Patriarhul Daniel afăcut referire la contribuția BisericiiOrtodoxe Române de susținere a fap-tului că „Ortodoxia are conștiințaprofundă că, în istorie, ea este Biser-ica lui Hristos, în acelși fel în care auînțeles, mărturisit și trăit credința eiprofundă Sfinții Apostoli, SfințiiPărinți și, mai ales, Sfinții Părinți dela cele șapte Sinoade Ecumenice”. S-a insistat asupra convingerii că numaipe baza credinței adevărate a SfințilorApostoli, a Sfinților Părinți, expri-mată de cele șapte Sinoade Ecu-menice se poate reface unitatea creșt-ină.„Dialogul cu alte entități creș-tine se face mai întâi pentru a măr-turisi credința noastră ortodoxă șimodul de înțelegere apostolic șipatristic al Bisericii, pentru a con-tribui la apropierea dintre creștini,prin această scoatere în evidență avalorilor eterne ale Ortodoxiei”, acontinuat Preafericirea Sa.Dat fiind faptul că relațiile noas-tre cu ceilalți creștini sunt inevitabile,mai ales în țările occidentale, underomano-catolicii și protestanții suntmajoritari, „trebuie să mărturisimdreapta credință nu cu ură confe-sională, ci cu smerenie și iubire creșt-ină”.Ca urmare a participării la Sfân-tul și Marele Sinod, Părintele Patriarha mărturisit că „am învățat mai mult

că Ortodoxia nu este numai fru-moasă, ci este și dinamică, atuncicând lucrăm pentru unitate în core-sponsabilitate. Nu trebuie să dămvina pe alții, ci să ne dăruim toatăforța, convingerea și iubirea pentru aface cunoscută Ortodoxia în lume șipentru a arăta valoarea sinodal-ității”.Cu privire la sinodalitate, Patri-arhul a adăugat că „Sinodul esteorganismul prin care se exprimă Bis-erica în materie de credință și disci-plină canonică, ținând seama că nuavem păreri personale de exprimat”.Credința noastră, a spus PreafericireaSa, trebuie să fie în consens nu doarcu ortodocșii contemporani, ci și înconsens cu Apostolii, Sfinții Părinți șiSinoadele Ecumenice. „Avem nevoiede unitate și comuniune sincronicădar și diacronică, peste timp”.Coresponsabilitatea, a precizatPatriarhul Daniel, trebuie trăită maiintens: „Fiecare creștin ortodox tre-buie să fie un mărturisitor al cred-inței”. Cu toate acestea, nu trebuie săiubim o Ortodoxie ideală, ci săarătăm în practică o Ortodoxie reală,a continuat Preafericirea Sa.„Dacă iubim Ortodoxie ideală,cerească, dar nu ne străduim sămenținem unitatea și bunul mers alOrtodoxiei concrete, de astăzi, nuîmplinim toată responsabilitatea,dacă nu ne interesăm de viața întregiiOrtodoxii, ci doar ce viața Ortodox-iei românești (…) Ortodoxia nu esteizolare, ci este Biserica lui Hristos –comuniune peste veacuri – și seadresează tuturor popoarelor”,a con-cluzionat Patriarhul României.Sursa: basilica.ro

Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la întoarcerea delegațieiBOR de la Sfântul și Marele Sinod din Creta (17-26 iunie 2016)„Să ne dăruim toată forța, convingerea și iubireapentru a face cunoscută Ortodoxia în lume!”
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Anul acesta, în luna iunie, ÎPS Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Ara-dului împlineşte venerabila vârstă de80 de ani. Născut pe meleagurilebănăţene dintr-o venerabilă familie declerici şi dascăli, şcolit la prestigiosulInstitut de Teologie de grad Universi-tar din Bucureşti, specializat în ştiin-ţa teologică sub atenta coordonare areputatului părinte profesor Ioan G.Coman, precum şi în prestigioaselecentre teologice din Neuchâtel, Bos-sey, Frieburg, format în spiritul exi-genţelor învăţământului teologicsuperior din România, familiarizat cuprofunzimile teologiei patristice, con-ectat la agenda ecumenică prin parti-cipări la diferite congrese şi conferin-te specifice ecumenismului din a douajumătate a secolului al XX-lea, ÎPSTimotei asumă şi slujirea arhiereascăca încununare a eforturilor depusepentru marea slujire a Bisericii şi teo-logiei noastre. Slujirea de arhiereu o asumă laîndemnul vrednicului de pomenire Dr.Nicolae Corneanu, Mitropolitul Bana-tului, care, am putea spune, îl cheamăla slujirea tradiţiei locale, deja asu-mate şi binecunoscute, în intrinsecărelaţionare cu cea a Bisericii Ortodo-xe Române şi cu valorile nepieritoa-re ale Ortodoxiei. Mai bine de jumă-tate din viaţă a dedicat-o slujiriiarhiereşti, ca Arhiereu-Vicar al Arhie-piscopiei Timişoarei apoi ca Episcopşi Arhiepiscop al Aradului, în care aîmbinat responsabil Tradiţia cu actua-litatea, latura duhovnicească cu ceaadministrativă, calitatea de Părinte cucea de garant al patrimoniului biseri-cesc-cultural al eparhiei, pe care îlînnoieşte şi dezvoltă constant princonstruirea şi restaurarea locaşurilorde cult, a celor de asistenţă socială şide spiritualitate, ce culminează cu

impunătoarea Catedrală Arhiepisco-pală a Aradului. Deşi a asumat cu abnegaţie şi cucerte realizări slujirea arhierească aBisericii mai bine de patru decenii,formaţia originară de profesor, dedi-cată Şcolilor Teologice, l-a ajutat săreclădească învăţământul teologic ară-dean, promovând vizionar, în spiritultradiţiei locale, valorile formatoare aleviitorilor slujitori ai altarelor şi ai cate-drelor de religie ortodoxă. A sprijinitdinamica educativ-formativă şi ştiin-ţifică a Facultăţii de Teologie Ortodo-xă şi a Liceului Teologic Ortodox dinArad, fiind pentru aceste instituţii unveritabil ctitor şi Părinte. Formaţia saacademică – ilustrată în lucrări riguroselaborate şi profunde - a aşezat-o, învremuri dificile, în slujirea învăţă-mântului teologic din Arad, predândcursuri universitare şi formând tineriteologi în duhul metodei pline de stră-lucire a Tradiţiei Bisericii Ortodoxe şia erudiţilor profesori de teologie dealtădată. Respectul pe care îl mani-festă faţă de profesorii de teologie dealtădată, care şi-au adus o contribuţieinegalabilă la formarea atâtor genera-ţii de slujitori ai Bisericii în diversemoduri, arată nu doar înalta conştiin-ţă şi recunoştinţă a ÎPS Timotei, ci şiasumarea şi integrarea în prestigioasatradiţie a învăţământului teologic orto-dox din România.Opera sa teologică profundă esteelaborată cu meticulozitate expresivăşi rigoare ştiinţifică după exigentametodologie ştiinţifică şi pedagogicăa profesorilor de altădată. În centrulgândirii sale teologice străluceşte Per-soana lui Iisus Hristos pe care o asumăteologic-existenţial oferind asupraacestei teme o perspectivă teologică şiistoric-dogmatică competentă. Per-soana lui Iisus Hristos stă şi în centrul

dinamicii pastorale a ÎPS Timotei, faptce poate fi ilustrat prin lecturarea arti-colelor din Biserica şi Şcoala sau dinPastorale. ÎPS Dr. Timotei Seviciu se inte-grează în pleiada ierarhilor şi profe-sorilor de teologie ortodoxă din a douajumătate a secolului al XX-lea care aucontribuit semnificativ la aprofunda-rea temelor ecumenice şi la intensifi-carea dialogurilor interconfesionale.Mărturii în acest sens sunt numeroa-sele conferinţe internaţionale la careparticipă – Franţa, Suedia, Elveţia,Germania, Statele Unite ale Americii- teza de doctorat cu o temă ce trimi-te spre exigenţele dialogului ecumenicdar şi spre asumarea hristologiei pri-mului mileniu creştin cu accentul pehristologia Sfântului Chiril al Ale-xandriei şi dialogul cu Vechile BisericiOrientale. Familiarizarea cu literaturateologică din spaţiul ortodox şi cel alcreştinismului apusean, sesizareadiverselor curente teologice ale vremiicu implicaţiile lor, atenţia la exprima-rea unei teologii nuanţate şi contex-tuale şi mai ales atenţia şi fidelitateafaţă de Tradiţia dogmatică şi duhov-nicească a Bisericii Ortodoxe, ilus-trează robusteţea gândirii sale teolo-gice şi permanenta disponibilitte şiaşezare spre dialog.Model de erudiţie, manifestat înmodestie şi înţelepciune, în răbdareşi condescendenţă faţă de fiecare per-soană, ca aşezare a omului în planulproniei lui Dumnezeu, ÎPS Timoteine indică în secolul al XXI-lea – secolal fragmentărilor, deconstrucţiilor şi alconflictelor – „harta” Tradiţiei expe-rimentale a Bisericii în actualitate cuaccentul pe fidelitate, unitate, conti-nuitate şi comuniune. Metoda pusă înlucrare este cea paradoxală, specificăPărinţilor, de aceea orice reducţie a

acesteia lasă lucrurile neînţelese decei care operează doar în manieralogicii formale, a propriilor reflexe şiimaginaţii. Într-o lume conflictuală,nerăbdătoare, dislocată din exigenţe-le Tradiţiei, ÎPS Timotei, invită, pen-tru rezolvarea provocărilor, la aşeza-rea întru Tradiţie.Într-o lume a schimbărilor galo-pante şi a mutaţiilor globale, ÎPSTimotei, fără să denunţe doar la nivelaxiomatic pericolul desprinderii defilonul Tradiţiei şi practicii Bisericii,ne cheamă să privim în adâncurile desens ale „bătrânei” şi „tinerei” în ace-laşi timp, Tradiţii a Bisericii şi să regă-sim veritabila cheie a hermeneuticiivremurilor pe care le trăim. Lecţiileduhovniceşti pe care le primim suntdemne de filele Patericului care pro-pun atenţia la interioritatea persoaneiîntr-o lume construită şi centrată înpropria-i exterioritate, atenţia la peri-colul fragmentării prin supralicitareaautonomă şi conflictuală cu lumea şiîntre noi, atenţia la relativizarea decătre unii a rânduielilor Bisericii, prinsecularizare sau pietism, în contextulglobalizării lumii şi a presiunii media-tice asupra Bisericii. În percepţia unora, în contextulactual, Tradiţia pare pierdută ca şi ceicare o asumă, pare irelevantă, neînţe-leasă, statică, ştearsă şi fără valoare.Toate acestea pentru că „harta” Tra-diţiei nu le este accesibilă; aceastaînseamnă alte valori şi alte mecanismedecât cele ale unei exteriorităţi care setot prelungeşte prin mişcări centrifu-ge în raport cu centrul. Dar, ÎPS Timo-tei ne învaţă, într-un spaţiu al libertă-ţii propriu doar Tradiţiei, că aceasta şicei care o asumă sunt plini de strălu-cire chiar şi sub haina modestiei, avechimii şi a trecerii vremii. TradiţiaBisericii străluceşte în cei ce o asumă

şi cei ce asumă Tradiţia Bisericii austrălucirea lor!Din aceste valori s-au împărtăşitstudenţi ai Facultăţii de Teologie Orto-doxă din Arad, prin prezenţa la cur-surile universitare a ÎPS Dr. TimoteiSeviciu, generaţii de tineri şi din aces-te valori ne putem împărtăşi cu sta-tornicie şi astăzi, toţi cei care suntemcontemporani cu cel pe care îl oma-giem la împlinirea vârstei de 80 deani. Dacă în alte ocazii l-am numit peÎPS Timotei „martor al Tradiţiei loca-le integrate în Tradiţia universală aBisericii”, astăzi adăugăm faptul căTradiţia are nu doar statornicie şi fide-litate, ci şi continuitate şi înnoire şiastfel îl putem numi şi restaurator şictitor al învăţământului teologic ară-dean. Prin reînfiinţarea învăţământu-lui teologic arădean, pe vechile vesti-gii ale Institutului Teologic (1822) şiAcademiei Teologice (1927) de altă-dată, instituţii prestigioase şi respec-tate, ÎPS Dr. Timotei Seviciu reacti-vează verticala teologică şi culturală aeparhiei, configurează şi contruieşte înspiritul tradiţiei dimensiunea forma-tiv-teologică a spaţiului încredinţatspre păstorire. De aceea, corpul aca-demic al Facultăţii de Teologie Orto-doxă din Arad, pe care l-aţi ctitorit,susţinut şi inspirat în devenirea istori-că a instituţiei, pe care l-aţi legat per-manent de responsabilitatea moşteni-rii teologice arădene de aproape douăveacuri, oferindu-i modelul Tradiţieiîn actualitate, Vă aduce omagiu depreţuire şi recunoştinţă ca şi garanţiea angajamentului nostru continuu înexigenţele Tradiţiei Bisericii.Întru mulţi ani ÎnaltpreasfinţitePărinte Arhiepiscop Timotei! Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IojaDecanul Facultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad

ÎPS Dr. TIMOTEI SEVICIU şi tradiţiaBisericii în actualitate la a 80-a aniversare   

Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop,Preacucernici Părinți,Iubiți credincioși și credincioase
În cartea Înțelepciunea lui Solo-mon, la capitolul 4, versetele 8 și 9citim următoarele cuvinte: „Bătrâneți-le cinstite nu sunt cele aduse de o viațălungă nici nu le măsori cu numărulanilor, căci înțelepciunea este la Dom-nul adevărata căruntețe și vârsta bătrâ-neților înseamnă viață neîntinată”.Suntem la un popas aniversardeosebit, popas care aparține întregiieparhii, de Dumnezeu păzită, a Ara-dului. Popasul aniversar este prilejuitde împlinirea a 80 de ani de viață aÎnaltpreasfințitului nostru PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. Dinacești 80 de viață, majoritatea covâ-rșitoare a fost închinată slujirii luiDumnezeu. De aceea, nu comemo-răm atât numărul anilor, ci mai alescomemorăm modul în care Înalt-preasfinția Voastră, începând cu aniicopilăriei, V-ați închinat întreaga viațălui Dumnezeu. Și aici ne referim laatâtea și atâtea manifestări bisericești,culturale, fundaționale și filantropicetimișorene și nu numai, din anii 40-50,la care ați participat împreună cu

mama, învățătoarea Vioara-Cornelia-Ioana și tatăl, diaconul profesor Caius-Aurel.Comemorăm apoi, învățătura șiimplicarea întregii familii prin rude-niile din care descindeți în viațaobștească a țării; felul în care ați urmatchemării mitropoliților Banatului,Vasile Lăzărescu și Nicolae Cornea-nu. Și dacă la chemarea lor, adăugămeducația primită în casă de dascăli șiclerici, atunci justificăm afirmațianoastră, că așa ați fost format și cadascăl și ca slujitor a lui Dumnezeu.Comemorăm, felul în care ațiurmat această slujire la care ați fostchemat: diaconească, în această stră-veche Catedrală, apoi preoțească șiarhierească la Timișoara.Comemorăm, anii îndelungați destudii pe care i-ați urmat, aprofundândcu strălucire învățătura Sfintei noastreBisericii, pe care, întotdeauna, ațiancorat-o în viața și învățăturile Sfi-nților Părinți.Comemorăm anii petrecuți înadministrația bisericească, la Timișoa-ra și, din 1984, la Arad, întâi ca epis-cop iar apoi, pentru merite deosebiteapreciate de membrii Sfântului Sinodîn frunte cu Preafericitul PărintePatriarh Daniel, ca arhiepiscop,

înălțând prin persoana Înaltpreasfi-nției Voastre, și eparhia noastră, larang de arhiepiscopie. Comemorămtoată această osteneală arătată aicisuccint, tocmai pentru faptul că ceeace ați săvârșit și zidit, rămâne, înce-pând cu bisericile modeste din sateleeparhiei, continuând apoi, cu viațaînfloritoare din vetrele monahale de laMănăstirea Prislop, MănăstireaCrișan, Schitul Colț, Schitul Vulcan,Schitul Cucuiș, Schitul Ghelari, Schi-tul Roșia, Schitul Almaș, SchitulTămand, Mănăstirea Arad-Gai,Mănăstirea Feredeu, MănăstireaHodoș-Bodrog și culminând cuînălțarea mărețului edificiu al Cate-dralei arhiepiscopale. Toate acesteademonstrează că ceea ce spune înțe-leptul Solomon s-a împlinit în per-soana Înaltpreasfinției Voastre și ast-fel bătrânețile devin imagineaînțelepciunii, statorniciei și a cumpă-tării, prin deciziile luate, căcimomentele dificile din viața epar-hiei cum au fost cele legate de eve-nimentele din Decembrie 1989, le-ați condus cu răbdare și înțelepciunemaximă, demonstrând că în viațaÎnaltpreasfinției Voastre în care seregăsește acest buchet de virtuți,bătrânețile sunt chipul și imaginea

lui Dumnezeu „Cel vechi de zile”.Acest chip și această imagine, așacum v-am cunoscut, ați căutat și ațireușit să le împliniți în viața, în acti-vitatea, în ostenelile și rugăciunileÎnaltpreasfinției Voastre.Astăzi, toți cei care V-am slujit șiVă slujim, privim în urmă, pe de-oparte cu mulțumire că Dumnezeu V-a dăruit eparhiei noastre, și că noiîncercăm să fim daruri sufletești alelui Dumnezeu prin ascultare și rugă-ciune, ale chipului păstorului cu careDumnezeu ne-a învrednicit. Privimîn urmă apoi, cu bucurie și cu mulțu-mire că Bunul Dumnezeu V-a învred-nicit să pășiți hotarul a opt decenii deviață, lucru care nu este la îndemânaoricui. Aceasta a fost în primul rând,cu siguranță, voia lui Dumnezeu.Apoi, la această voie a lui Dumne-zeu se adaugă echilibrul, statorni-cia, modul de viață cumpătat pecare l-ați urmat întotdeauna. Sun-tem mulțumitori lui Dumnezeupentru toate darurile pe care, prinpersoana Înaltpreasfinției Voastre,le-a făcut eparhiei și CatedraleiVechi a Aradului, în care, de atâteaori, avem bucuria să fiți rugătorpentru noi și împreună cu noi. Cu

siguranță, Veți merge pe acelașidrum pe care l-ați urmat cu stator-nicie o viață întreagă. De aceea,socotesc că se potrivește acestcuvânt al lui Înțeleptului Solomon,din cartea Pildelor, care zice:„Bătrânețea este o cunună străluci-tă ce se află mergând pe caleacuvioșiei”(Pildele lui Solomon, 16,31). Aceasta este calea pe care ațiurmat-o, în primul rând ca un datnativ și apoi, ca o consecință fireas-că a educației clericale și dăscăleștipe care ați primit-o în familie.În numele tuturor slujitorilor șiostenitorilor acestei străvechi Cate-drale, în numele tuturor bunilornoștri credincioși, în mijlocul căro-ra de fiecare dată când poposiți, Văprimesc cu atâta căldură sufleteas-că, în numele lor și al tuturor cre-dincioșilor din eparhie, rugăm peBunul Dumnezeu să Vă învredni-cească de zile îndelungate, sănăta-te deplină, cu împliniri și bucuriialese, iar ca expresie a gândurilornoastre de recunoștință și de dra-goste filială, Vă oferim acest coșde flori.Întru mulți ani, Înaltpreasfințite,Stăpâne!Preot Traian-Ioan Micoroi

Cuvântul Preacucernicului Părinte Traian-Ioan Micoroi, Parohului CatedraleiVechi, rostit în Catedrala Veche din Arad, cu prilejul împlinirii a 80 de ani deviață a Înaltpreasfinției Sale Dr. TIMOTEI SEVICIU, Arhiepiscopul Aradului



În această zi, duminica a optadupă Paşti, prăznuim Sfânta Cincize-cime, sărbătoarea cea de foc a Biseri-cii, Duminica cea Mare. Chiar de laînceputul praznicului, adică de laVecernie, Biserica ne îndeamnă şi necheamă la marea prăznuire: „Săprăznuim Cincizecimea şi venireaDuhului, sorocul făgăduinţei şi împli-nirea nădejdii” (Penticostar, Dumi-nica Cincizecimii, Stihira întâi de laVecernia Mare). „De ce oare necheamă atât de stăruitor Biserica laprăznuire? Deoarece astăzi am ajunsîn sfârşit la culmea bunătăţilor, amajuns în patria praznicelor, astăzipământul se face cer şi focul Mângâ-ietorului îi aprinde pe Apostoli ca penişte făclii şi luminează marginilelumii, astăzi şezând în casă primescDuhul care şade peste fiecare dintre ei.Astăzi, făgăduinţa ajunge la capăt,astăzi a coborât Duhul Sfânt, deoare-ce firea noastră a fost înălţată laceruri” (Cuv. Teolipt al Filadelfiei,Cuvinte duhovnicești, imne și scri-sori, Editura Deisis, Sibiu, 2000, p.300).  „Astăzi s-a întregit Revelaţia,astăzi s-a predicat de oameni primadată pe pământ despre Sfânta Trei-me, astăzi Duhul Sfânt unifică toateneamurile, astăzi prin pogorârea Sas-a şters frica din lume, putere de susşi limbi de foc s-a dat omului” (Pro-tos. Arsenie Boca, „Unde mai suntastăzi limbile de foc!”, în Gândirea,anul IX, nr. 46, 2000, p. 22).Astăzi, timpul trece dincolo deistorie, misterul liturgic al acestuipraznic răscumpără timpul, „îl pătrun-de până în sâmburele secret în caretimpul se încrucişează cu eternitatea şieste înmagazinat în tabernacolelecereşti” (Paul Evdokimov, Rugulaprins, Editura Mitropoliei Banatu-lui, Timișoara, 1994, p. 98). Plină deDuhul Sfânt, Biserica de azi încolose dilată prin lume, după cum zice

Origen, adică de-a lungul istoriei,schimbând timpul interiorului. Ast-fel, Rusaliile introduc o nouă dimen-siune a timpului, dimensiunea veacu-lui ce va să fie.Rusaliile sintetizează întregul mis-ter al mântuirii. Origen şi Sfântul Ata-nasie cel Mare aprofundează acestsens, descifrând o nouă prefigurare:dacă în Vechiul Testament tot la cin-zeci de ani, anii Jubileului, datoriileerau iertate şi sclavii eliberaţi, Rusaliilecreştine primesc valoarea Jubileuluiunic, o dată pentru toate, prin iertareasa totală, prin eliberarea tuturor oame-nilor de sub robia celui străin, Rusalii-le eliberează istoria însăşi şi o introducdintr-o dată în dimensiunea Împărăţiei.Dar ce înseamnă oare cuvintelecă „ucenicii erau adunaţi împreună înlocul cel de sus” (FA 2, 1-2)? Fărănumai decât că fiecare dintre Apostoliera în locul cel de sus al lăuntruluisău personal, adunat în cugetul său. Şideodată, zice Sfântul Luca, „s-a făcutun vuiet din cer ca o suflare ce vinerepede şi s-a umplut toată casa undeşedeau ei” (FA 2, 2). Acest vuiet des-pre care a prezis Ana prorocița (I Regi2, 10), pe care l-a simţit Ilie proorocul

(III Regi 19, 12), era Duhul lui Hris-tos. Acest suflu „cheamă tot ce se aflăsub cer şi izvorăşte harul pentru toţicei care vin cu credinţă şi îl aduce întoţi. Este suflare ce vine repede, pen-tru că nimiceşte toate, întrece toateopreliştile vicleanului, surpă toatecetăţile şi întăriturile celui duşman,smereşte pe cei mândri, înalţă pe ceismeriţi cu inima, strânge pe cele risi-pite, rupe legăturile păcatelor şi dez-leagă pe cele ţinute. A umplut, deci,casa unde erau, făcându-o pe aceastacolimvrită duhovnicească” (Sf. Gri-gorie Palama, Omilii, vol. 2, EdituraAnastasia, București, 2004 p. 48-49).„Dar de ce oare s-a arătat sub chi-pul limbilor? Ca să arate coexistenţaLui cu Logosul lui Dumnezeu, căcinimic nu are o apropiere mai mare decuvânt decât limba. În acelaşi timp, şispre învăţătură, deoarece acela careînvaţă despre Hristos trebuie să aibălimbă plină de har. Dar de ce oarelimbi arzătoare ca de foc? Desigur,nu numai ca să arate deofiinţimeaDuhului cu Tatăl şi cu Fiul, pentru căfoc este Dumnezeul nostru, ci şi dincauza îndoitei lucrări a predicii apos-tolice, deoarece poate fi spre binefa-

cere sau spre pedeapsă. Dar din cemotiv s-au văzut limbile împărţite pefiecare dintre ei? Din cauză că numailui Hristos i se dă fără măsură.Nimănui altcuiva nu i s-a dat întregharul Sfântului Duh, ci fiecare în chippersonal dobândeşte unul sau altul dindarurile lui, şi să nu se creadă că haruldat Sfinţilor Apostoli este însăşi fiinţaAcestuia” (Ibidem, p. 50-51).Astăzi auzim „taina Tatălui Caretrăieşte în Fiul, Care trimite cu voia Sape Fiul, dându-I o viaţă ţesută cuomul, pregătind astfel terenul Celeide a Treia Persoane a Sfintei Treimi,pe Care o face oarecum în mod defi-nitiv părtaşă vieţii omeneşti şi, amspune, tot atât de legată de ea, pe câte legat trupul de suflet” (Arhim. Emi-lianos, Cateheze și cuvântări, vol. II,Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 124).Sfântul Duh nu numai că adapăBiserica cu darurile Sale dumneze-ieşti, adică cu Darul lui Dumnezeu,care este El Însuşi, împărtăşit în chipneamestecat de către Tatăl şi Fiul, ci,totodată, la rândul Său, zideşte Bise-rica, îi adună mădularele risipite şi lereînnoieşte într-o taină de unitate şide viaţă mai presus de orice imaginesau comparaţie.Dar, pe lângă aceste minunaterevelaţii, cea mai mare este revelareaSfintei Treimi, căci astăzi se facecunoscută pe deplin Sfânta Treime,cea unită după Fiinţă şi despărţitădupă Ipostasuri. Astăzi, mărturisim şicântăm: „Veniţi, popoarelor, să neînchinăm Dumnezeirii celei în treiIpostasuri. Fiului în Tatăl, împreunăcu Sfântul Duh. Că Tatăl a născut dinveci pe Fiul, Cel împreună veşnic şiîmpreună pe scaun şezător; şi DuhulSfânt era în Tatăl, preaslăvit împreunăcu Fiul; o Putere, o Fiinţă, o Dumne-zeire, Căreia toţi închinându-ne,zicem: Sfinte Dumnezeule, Cel cetoate le-i făcut prin Fiul, cu împreună

lucrarea Sfântului Duh; Sfinte Tare,prin care pe Tatăl am cunoscut şi prinCare Duhul Sfânt a venit în lume;Sfinte fără de moarte, Duh Mângâie-tor, Cel ce din Tatăl purcezi şi în FiulTe odihneşti, Treime Sfântă, slavăŢie!” (Penticostar, Duminica Cinci-zecimii, Slavă… Și acum…, de laVecernia Mare). Deci, teologhisind pemarginea acestei cântări, zicem: cubunăvoirea Tatălui şi împreună lucra-rea Duhului, din negrăita Sa iubire deoameni, Fiul Cel Unul Născut al luiDumnezeu a plecat cerurile şi S-apogorât de sus, S-a arătat pe pământ canoi şi cu noi a petrecut. După aceea,pătimind de bunăvoie pentru mântuireanoastră, a fost îngropat şi a înviat atreia zi, S-a înălţat la ceruri şi a şezut de-a dreapta Tatălui şi de acolo împreunăa lucrat coborârea dumnezeiesculuiDuh, împreună trimiţând cu Tatăl dum-nezeiasca putere de sus, după cumîmpreună cu Tatăl a şi făgăduit.O, taine înfricoşătoare! O, lucruriuimitoare! Drept aceea, „înnoieşte,Atotputernice, întru cele din lăuntruale noastre, pe Duhul cel drept, celdorit de noi, Care este veşnic şi pur-cede de la Tatăl, pururea împreunăcu Tatăl rămânând. Cel ce ardeîntinăciunile cele nesuferite ale tru-pului şi curăţeşte necurăţia gânduri-lor” (Idem, Canonul Rusaliilor, Cân-tarea a IV-a, Oda 3); „cumpăneştefărădelegile noastre cu îndurărileTale, pune adâncul îndurărilor Taleîmpotriva mulţimii păcatelor noas-tre. Cercetează-ne pe noi cu bunăta-tea Ta, izbăveşte-ne pe noi de tiraniadiavolului. Întăreşte viaţa noastră cuporuncile tale cele sfinte şi sfinţitoa-re. Curăţeşte-ne cu lucrarea SfântuluiTău Duh. Strică meşteşugurilevrăjmaşului cele împotriva noastră”(Idem, Rugăciunea întâi de la „Sluj-ba plecării genunchilor”).Prof. dr. Marcel Tang
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Sfântul Ierarh Antim Ivireanl eraoriginar din Iviria (Georgia sau Gruziade astăzi). Născut în anul 1650, a pri-mit  numele la botez de Andrei, căzândde tânăr rob la turci. Eliberat din robie,a trăit în preajma Patriarhiei Ecumeni-ce din Constantinopol, unde a deprinsde tânăr sculptura, pictura, caligrafiaşi limbile greacă, arabă şi turcă. În jurulanului 1690, domnitorul ConstantinBrâncoveanu l-a adus în Ţara Româ-nească, aceasta devenind a doua sapatrie. ,,Aici a găsit un spaţiu culturalpropice, unde se întâlneau şi activau,sub patronajul domnitorului brânco-vean, străluciţi oameni de cultură ita-lieni şi greci, alături de renumiţi cărtu-rari şi ierarhi români ortodocşi.Brâncoveanu s-a înconjurat de un grupde cărturari distinşi, reputaţi în tot sud-estul continentului şi în Orientul apro-piat. Între ei s-au numărat SevastosKiminites, fost profesor şi rector laMarea Şcoală a Patriarhiei Ecumenice,Ioan Cariofil, şi el fost profesor şi rec-tor la aceeaşi Mare şcoală a Patriar-hiei, Ion Comnen, medic şi filosof,Iacob Pylarino, medic, contele Barto-lomeo Ferrati, un medic excelent prac-tician, înveşmântat cu o eleganţă uimi-toare şi îmbucurătoare pentru ochiibucureştenilor, Manu Apostol, om deafaceri preocupat să investească întipărirea cărţilor, Ion Românul, unpseudonim sub care se ascundea secre-tarul italian Giovanni Candido Roma-

no, Antonio Maria de Chiaro, agerulsecretar adus după 1709 tocmai dinFlorenţa, medicii Evanghelista Marig-nazzi, un bun practician, devenit ulte-rior medic al ţarului, şi Mihail Schen-dos van der Beck, aromân în pofidanumelui, preocupat de medicină şibogăţiile Olteniei. În rândul acestorase număra şi cărturarul Antim Ivirea-nul.’’ În anul 1691, a ajuns conducătorultipografiei din Bucureşti. În timp ce afost conducător al tipografiei di Bucu-reşti, a  imprimat 4 cărţi. În anul 1696,era egumen al Mănăstirii Snagov, undea întemeiat o nouă tipografie şi adesfăşurat o bogată activitate tipogra-fică timp de cinci ani. A tipărit laMănăstiria Snagov 15 cărți (7 grecești,5 românești, una slavonă, una slavo-română, una greco-arabă), dintre carese pot menționa: Antologhionul(1697), Mărturisirea ortodoxă a luiPetru Movilă (1699), ProschinitarulSf. Munte Athos (1701 grecește), Litur-ghierul greco-arab (1701, una dintreprimele cărți tipărite cu caractere arabedin lume), Evanghelia (1697), Acatis-tul Născătoarei de Dumnezeu (1698),Carte sau lumină (1699), Învățăturicreștinești (1700), Floarea darurilor(1701), toate în românește.  ,,Şi-a con-tinuat lucrarea tipografică în Bucureşti,între anii 1701-1705, unde a tipărit:Ceaslovul greco-arab (1702) și NoulTestament (1703), prima ediție a aces-

tuia în Țara Românească.’’ În anul1705 a fost ales episcop al Râmnicului.La începutul anului 1708 a fost alesmitropolit al Ţării Româneşti, păsto-rind pe credincioşii români din acestprincipat românesc până în anul 1716.Fiind un apărător energic al drepturilorBisericii ortodoxe și a poporuluiromân, dar mai ales din pricina atitu-dinii sale fățiș antiotomane, în toamnaanului 1716, la cererea primului domnfanariot, Nicolae Mavrocordat, a fostînlăturat din scaun, închis, caterisit depatriarhul ecumenic și condamnat laexil pe viață în mănăstirea ,,Sfânta Eca-terina”din Muntele Sinai. În drum sprelocul exilului, a fost ucis de ostașii turciși trupul aruncat undeva în râul Marițasau în Tungea, dincolo de Adrianopol.Câțiva ani mai târziu, Patriarhia Ecu-menică a ridicat această nedreaptă cate-risire și a fost reabilitat.Sfântul  Ierarh Antim Ivireanul aavut un rol important în propășirea cul-turii române. El este considerar ca unmare ,,tipograf, redactor, editor, creatorde limbaj bisericesc în limba română,fiind considerat, alături de DiaconulCoresi, cel mai mare tipograf din cul-tura medievală românească.’’A fost de asemenea un mare scri-itor şi  autor de lucrări bisericești. ,,Pelângă lucrările tipărite, au rămas de lael și câteva manuscrise: primul manus-cris rămas, Chipurile Vechiului și Nou-lui Testament, adică obrazele oameni-

lor celor vestiți ce se află în SfântaScriptură, în Biblie și în Evanghelie șiadunare pe scurt a istoriilor celor ce s-au făcut pe vremea lor ... , cu 22 foitext, la care se adaugă 503 portrete înmedalion, 3 schițe și 8 desene, tot înmedalion, cu personaje din VechiulTestament (Târgoviște 1709, manus-crisul original se găsește la Kiev, iar înRomânia există o copie realizată dedascălul Popa Flor, realizată pe la mij-locul secolului al XVIII-lea).’’,,Tot în manuscris a rămas și operasa omiletică, Didahiile (cu 28 predici ladiferite sărbători și 7 cuvântări ocazio-nale). Analiza cărților originale publi-cate, dar și a celor două manuscriseduce la constatarea că Antim Ivireanulavea nu numai o frumoasă cultură teo-logică, ci și una profană întrucât folo-sea nu doar citate din Biblie, dar și dinliteratura patristică, respectiv din filo-sofi antici. În multe din ele făcea o cri-tică vehementă a moravurilor vremii.Didahiile îl așază, fără nicio îndoială, înrândul celor mai de seamă predicatoricreștini din toate timpurile.’’Sfântul  Ierarh Antim Ivireanul estectitorul mănăstirii cu hramul ,,ToțiSfinții” din București  numită aziMânăstirea Antim  (1713 - 1715), pecare a înzestrat-o cu toate cele trebui-toare, unul dintre cele mai remarcabi-le monumente de arhitectură, pictură șisculptură din România. Pe seama veni-turilor generate de aceasta, a alcătuit un

testament, intitulat ,,Învățături pentruașezământul cinstitei mănăstiri a tutu-ror sfinților, capete 32”, în vedereaorganizării unei impresionante operede asistență socială.Pentru frumoasa sa activitate Sfân-tul Antim Ivireanul rămâne în memo-ria Bisericii noastre ca o personalitatede o complexitate rar întâlnită. Tipo-graf, arhitect de biserici, caligraf, scul-ptor, predicator fără egal, cunoscător almultor limbi străine, mitropolitul deorigine georgiană s-a dovedit în acelaşitimp a fi un bun chivernisitor al Bise-ricii, cu spirit filantropic şi aplecarespre nevoile credincioşilor pe care i-apăstorit. Ceea ce a lăsat posterităţii,opera sa omiletică, Didahiile, ne aratăcă avem în faţă un orator neîntrecut.Mănăstirea Antim din Bucureşti, ctito-ria sa, este şi ea un semn al iubirii deDumnezeu şi al priceperii mitropolitu-lui, iar testamentul scris de el mărturi-seşte dragostea pe care o nutrea faţă depăstoriţii săi lipsiţi de cele materiale.,,Pentru toate aceste fapte, SfântulSinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut pe mitropolitul Antim Ivireanulîn rândul sfinţilor la 21 iunie 1992. Ast-fel, pentru deosebita sa activtatemSfântul  Ierarh Antim Ivireanul estepomenit de Biserica Ortodoxă Româ-na în fiecare an la data de 27 septem-brie.’’ elev Toma Paul-AbelSeminarul Teologic Ortodox Arad
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Biserica a intensificat colaborareacu diferite instituţii în vederea instrui-rii tinerilor şi a le îmbunătăţi viaţaduhovnicească  şi cea socială a lor,relaţia dintre Biserică şi Şcoală a fostuna benefică, pentru că „din punct devedere a integrării, şcoala poate fi con-siderată spaţiul unde are loc un schimbintercultural al valorilor, fapt pentrucare trebuie să pună accentul în moddeosebit pe interrelaţia continuă întretoţi factorii implicaţi în educaţia copi-lului să-şi focalizeze atenţia asupranevoilor reale ale tinerilor. Astfel, întreBiserică şi Şcoală este nevoie de ostrânsă conlucrare sau un adevărat par-teneriat, pentru ca toţi copiii să fie cres-cuţi în spiritul iubirii, respectului şitoleranţei faţă de cei din jur. Numaiatunci când există un adevărat parte-neriat între Biserică şi Şcoală, profe-sorii de religie împreună cu slujitoriibisericii reuşesc să îndrepte paşii ele-vilor către adevăratele valori creşti-ne.”1 Putem observa că, Şcoala pregă-teşte într-o oarecare măsură tânărulpentru viaţa religioasă, însă Bisericaeste cea care duce la desăvârşire printrăirea practică a celor învăţate „putemspune că trăirea religioasă poate fiînvăţată numai prin crearea unor situa-ţii concrete de viaţă, iar acest lucru sepoate face prin cuvânt şi faptă. Sufle-tul copilului este plin de însuşiri fru-moase, de aceea Mântuitorul condi-ţionează fericirea oamenilor deasemănarea sufletului lor cu al copii-lor, lucru care ne arată răspundereamare ce apasă pe umerii celor care tre-buie să se ocupe de educaţia lor, înprimul rând părinţii, iar după aceeaprofesorii de religie, sprijiniţi de preoţicare, prin puterea Duhului Sfânt,aduce rugăciuni de binecuvântare şiluminare a minţii elevilor, care audatoria de a forma deprinderi şi atitu-dini morale în rândul tinerilor. Atâtpreotul cât şi profesorul de religie aumenirea de a sădi în sufletele elevilorcuvântul lui Dumnezeu, dragostea deDumnezeu şi de semeni şi păzireaporuncilor Lui. Astfel, atât Bisericacât şi Şcoala rămân instituţii de bazăale societăţii, în Şcoală tinerii avândposibilitatea să dobândească noicunoştinţe necesare dezvoltării perso-nalităţii lor, iar în Biserică putând să-şi găsească calea spre mântuire. Aşa-dar, această colaborare fructuoasădintre Biserică şi Şcoală are un rolimportant în educaţia religios-moralăale elevilor, iar activităţile organizatenu ar putea fi posibile fără deschideredin partea Şcolii şi fără susţinere dinpartea Bisericii.”2
Biserica este de fapt cea care coor-donează în toate aspectele educaţiei,mai ales atunci când trebuie pus înpractică; „Biserica este un punct dereper în educaţia morală şi comunita-ră a copilului; se implică activ în sen-sibilizarea populaţiei referitor la rela-ţiile părinte-copil, promovarea unorcomportamente morale atât pentrupărinţi, cât şi pentru copii. Chiar dacăcea mai fidelă categorie de enoriaşirămân cei vârstnici, Biserica are învizor şi generaţia în creştere. Astfel eaar putea susţine copilul aflat în difi-cultate prin predicile sale, ar putea creaun cerc pe interese privind studiereacărţilor bisericeşti, cât şi alte activităţicu caracter religios, Biserica promo-vează serviciile de voluntariat în caresă fie implicaţi şi copii din familiidezintegrate, având ca scop susţinereacategoriilor defavorizate: bătrâni, per-soane cu dizabilităţi, copii abandonaţi,

etc. Succesul tuturor iniţiativelordepinde de personalitatea preotului,de atitudinea acestuia faţă de proble-mele locale, cât şi de atitudinea celor-lalţi actori comunitari faţă de Biserică.Astfel, „într-o lume caracterizată de otot mai mare diversitate etnică şi reli-gioasă, educaţia religioasă propunecunoaşterea propriei identităţi, dar şi acelor de alte credinţe şi convingeri,favorizează incluziunea socială şi con-tribuie la depăşirea prejudecăţilor şi aoricăror forme de discriminare” (G.Holdea, D. Opriş, M. Opriş, G. Jam-bore, Apostolat educaţional. Ora dereligie-cunoaştere şi devenire spiri-tuală, Ed. Basilica, Bucureşti, 2010, p.25). Privind spre cei trei factori ai edu-caţiei religioase, Biserica, Şcoala şiFamilia, putem conchide că între aces-tea există un raport de complementa-ritate şi numai prin efortul comun sepoate vorbi despre o educaţie perma-nentă şi eficace, care să permită copi-lului şi viitorului adult o frumoasă for-mare a personalităţii moral-civice, spreo construcţie nouă a unei societăţiromâneşti autentice şi bazate pe ade-văratele valori creştine, păstrând eto-sul, cultura, limba, religiozitatea şi tra-diţiile seculate ale poporului românîntr-o Europă multiculturală şi pluri-religioasă”3.Este foarte important ca în socie-tatea de astăzi parteneriatul Biserică-Şcoală să rămână un factor de educa-ţie şi de împlinire al sensului vieţiitinerilor: „un rol important în educareaşi formarea tinerei generaţii îi revineSfintei Biserici prin reprezentanţii ei,dascăli, fii ai săi sau slujitori ai sfinte-lor altare. La vremea sa Antim Ivirea-nul sublinia mai apăsat un lucru dejaştiut, şi anume că responsabilitatea slu-jirii învăţătoreşti o au în primul rândepiscopii şi preoţii; dar în sens larg,orice creştin ar trebui să se implice înacest proces, să fie un vestitor alcuvântului, pe care ascultându-l de lacei care-l predică în Biserică, să-ltransmită şi altora, fie prin viu grai, fiefără propovăduire, adică prin putereafaptei. Marele slujitor al lui Dumnezeua intuit necesitatea unei colaborări din-tre Biserică şi Şcoală în procesul edu-cativ, colaborare care n-a fost posibi-lă dintotdeauna. Astăzi se poate spune,fără nici o exagerare sau laudă de sine,că Biserica a devenit cu adevărat par-teneră a Şcolii în actul paideutic.Putem da câteva exemple de bunăpractică a colaborării dintre Biserică şiŞcoală. Sunt multe parohii în carepreoţii au avut iniţiativa de a veni însprijinul copiilor proveniţi din mediidefavorizate prin organizarea unor orede meditaţii la toate clasele, cu precă-dere la disciplinele română şi mate-matică. Astfel, în spaţiile bisericii paro-

hiale se dau meditaţii gratuite de cătrecadre didactice specializate, enoriaşi aiparohiilor respective. Tot în cadrul par-teneriatelor Biserică-Şcoală-Co mu -nitate locală, lucrarea educativ-creşti-nă se concretizează şi prin organizareaunor concursuri de creaţie sau inter-pretare de poezie religioasă, cercuride pictură pe sticlă, icoane, etc., coruride muzică religioasă formate în specialdin tineri. Se cuvine de asemenea săamintim că sub patronajul Bisericii aufost înfiinţate centre de ocrotire amamei şi copilului, a celor abando-naţi sau a celor aflaţi în prag de delin-cvenţă juvenilă.”4
În tot acest proces de educaţie fieîn şcoală sau la Biserică, familia arerolul cel mai important, „se ştie că înultimii ani s-au dezvoltat nenumărateprograme educaţionale şi parteneriateŞcoală-Biserică cu scopul îmbunătăţi-rii actului paideutic. S-a susţinut şi semai acreditează încă de către mulţieducatori, mai cu seamă din arealulreligios, ideea că familia are un roldeterminant în formarea caracteruluireligios-moral. Din păcate, nu întot-deauna pot fi aduse şi argumente cre-dibile în această direcţie. Întrebarea pecare ne-o punem ar fi ce fel de familiear putea fi luată ca reper, întrucât se ştiecă sunt familii şi familii. Cum nu poţisă alegi singur când, unde şi din ceoameni să te naşti, unii copii pot aveaparte de părinţi cu o mare dependenţăde alcool, de jocuri de noroc, undeviolenţa este singura lecţie de educa-ţie, ori un comportament hiperprotec-tor în care se impun foarte multe res-tricţii de teama exagerată că odrasla lorsă nu devină victima unei societăţi încare nu prea mai există o reală ierar-hizare a valorilor astfel încât copilulsufocat ia ca repere de comportamentceea ce ar trebui evitat.”5 Familia, înmod special părinţii, nu pot fi bunieducatori ai vieţii spirituale dacă eiînsuşi nu au o viaţă morală şi spiritua-lă pe măsură, chiar în familiile creşti-ne există de multe ori problema „facsau nu ceea ce văd la părinţi că fac”.„Nevoia pastorală de transmitere lacopii a credinţei creştine ortodoxe con-stituie în zilele noastre un imperativabsolut, pentru că mediul social nueste favorabil. Epoca noastră favori-zează şi cultivă neascultarea, concu-renţa, delăsarea, indolenţa şi lipsa devoinţă. Ea toceşte în acelaşi timp cri-teriile morale şi dă naştere unei atmos-fere negative şi unei clime dăunătoa-re pentru familii şi copii care vor sătrăiască consecvent viaţa creştină. Pro-bleme apar şi în cercul familiilor creş-tine. De aceea, acei care se ocupă cucopiii constată că în primul rând părin-ţii au nevoie de iniţiere în viaţa duhov-nicească. Căci copiii nu dau o mare

importanţă la ceea ce spun părinţii, cimai ales la ceea ce fac. Nu dau atenţievorbelor, însă imită de bună voiemodul de viaţă la acestora. Aşadarviaţa părinţilor se reflectă în viaţacopiilor. Astfel ipocrizia, religiozita-tea formală, viaţa creştină convenţio-nală şi egocentrismul conjugal setransferă la copii cu un comportamentcotidian. Pe de altă parte, sinceritatea,viaţa duhovnicească autentică cu toategreutăţile ei, smerenia şi sentimentulreligios se sădesc cu uşurinţă în adân-cul inimii copiilor, încă de la o vârstăfragedă. Dacă scopul vieţii creştinuluieste sfinţenia, iar educaţia potrivitSfântului Ioan Hrisostom este „cumi-nicătura sfinţeniei”, se înţelege câtăresponsabilitate au părinţii în formareaşi instruirea unor copii receptivi laharul lui Dumnezeu.”6
Dacă privim în ansamblul socie-tăţii de azi, vedem că tineretul esteasaltat din toate părţile de acţiunilenefaste şi rele a societăţii globalizate şilipsite de valorile fundamentale alevieţii, de aceea educatorii şi slujitoriibisericii trebuie să pună mai multaccentul pe formarea spirituală a tână-rului căci „tinerii cu a lor tinereţe spi-rituală, care trebuie să fie o stare a„duhului” iar nu a vârstei, sunt chemaţisă reevalueze atitudinea apologetic-mărturisitoare şi misionară în acestevremuri de acţiune prigonitoare, con-certate împotriva Bisericii într-unnumăr mare şi  variat dintre care amin-tim câteva cum ar fi: desacralizarea,secularizarea şi laxismul religios,arghirofilia şi hedonismul precum şiiconoclasmul postmodern, cu care neconfruntăm în aceste zile. Toate aces-tea duc la înmulţirea păcatului şi a pati-mii, care ajung să fie considerate„drept fireşti” şi „normale” ori ele, defapt ne săcătuiesc şi ne vlăguiesc, dinpunct de vedere duhovnicesc!... Pen-tru combaterea acestora este nevoiede canalizarea tuturor energiilor sufle-teşti şi trupeşti ale omului, cu mult dis-cernământ, bineştiind că cei cu care neluptăm sunt fără de trupuri, răcnind caun leu căutând pe cine să înghită, şi săfacem toate acestea convinşi fiind căsuntem membrii Bisericii lui Hristos,pe care, potrivit asigurărilor sale, niciporţile iadului nu o vor birui.”7
Se vede foarte clar că în acestevremuri de libertate, dar şi de libertinaj,nu prea se mai ţine cont de unele îngră-diri etico-morale şi de aceea „relaxa-rea moravurilor în zilele noastre este omare ispită pentru noi tinerii, şi nunumai. Societatea noastră este multprea permisivă şi uşuratică. Toate per-versiunile sunt acceptate şi justificate,iar faptul de a rămâne credincios căiilui Iisus Hristos este foarte posibil săfie văzut şi el ca o „perversiune”. Noiştim şi purtăm aceasta în mintea şiinima noastră şi totuşi nu-i mai puţinadevărat că ispita de a părăsi credinţacreştină însuşi fiind influenţaţi de totfelul de curente venite de oriunde şi defapt de nicăieri, este mai puternică şimai gravă, şi că trebuie să fim maiatenţi atunci când avem de a face cuastfel de tineri. De exemplu, adeseorio relaţie păcătoasă se naşte pentru căinima cuiva e deja relativ indiferentă lachemarea lui Hristos făcută fiecăruiapersonal. Când încercăm să îndrep-tăm pe cineva trebuie să încercăm săvenim la miezul problemei, şi atuncicând înfruntăm problemele de ordinmoral ce ne privesc pe noi tinerii, tre-buie să avem grijă să păstrăm ordineapriorităţilor. Mulţi tineri care se dro-

ghează astăzi se răzvrătesc împotrivamultor reguli şi obiceiuri între care einu mai văd nici un sens profund sau serăzvrătesc împotriva principiilor săînvăţăturilor sănătoase dar prezentateşi chiar impuse într-o manieră cu totuldeficitară, adică ostilă.”8
De asemenea tot pe acest fond alglobalizării se urmăreşte ca din edu-caţia tinerilor să lipsească Imaginealui Dumnezeu, iar tânărul să fie „auto-nom” faţă de Dumnezeu şi de Biseri-că, prin urmare, „gândirea şi ideologiaeuropeană s-au desprins de antropolo-gia creştină şi au impus pregnantimaginea „omului autonom” ca unsubstitut al „omului creştin”, vizândautonomia faţă de Dumnezeu cât şifaţă de Biserică. Dacă antropologiacreştină promova comuniunea per-manentă a omului cu Dumnezeu, caizvor a toate, antropologia filosofică înschimb încearcă să-L excludă peDumnezeu din viaţa omului şi a socie-tăţii, în general, conducând la o vădi-tă marginalizare socială a Bisericii, caîntreg şi al creştinului ca persoană. Pede altă parte predispoziţia antiteistă şiantieclesială a intelectualităţii moder-ne şi tendinţele ateiste ale epocii aces-tei ideologii s-au folosit de instituţiilestatului secularizat pentru a impune însocietate prototipul omului autonom,liber de orice credinţă religioasă,împingând Biserica, ca instituţie, spreperiferia vieţii publice şi private apopoarelor creştine. De asemenea,revoluţia industrială a „sacralizat” teh-nologia şi ştiinţa, în locul religiei, apă-rând treptat o lume nouă, o lumesubordonată complet unei tehnocraţiiprofitabile, în care Dumnezeu nu-şimai găseşte rolul şi rostul. Teologia, înschimb a rămas izolată şi a reacţionattimid în faţa modernismului tot maiagresiv, care a influenţat direct viaţapopoarelor şi a deviat căutările lor spi-rituale.”9

Preot Dorel AncuţaParohia Susani
1 Protos. Dr. Iustin Popovici, Con-tribuţia Bisericii şi a Şcolii în edu-carea religioasă a tinerilor creştiniortodocşi, în “Biserica şi Şcoala”,Anul XCVII (97), Serie nouă, Nr.3/2016, p. 1 
2 ibidem
3 Preot Asist. Univ. Dr. CosminSanti, Împreună pentru educaţia reli-gioasă (II), in ziarul “Lumina deBanat”, Anul VII (3340), Nr. 47/2016,p.5
4 Preot Petre Semen, Biserica,Şcoala şi Familia-Factori determi-nanţi în educarea tinerei generaţii, în“Ortodoxia”, An III, Nr. IV/2011, p. 31
5 Ibidem, p. 33
6 Educaţia o strădanie sfinţitoarepentru părinţi şi copii apud Pr. Prof.Vasilios Kalliakmanis, PărinteleSofronie, teolodul luminii necreatetradus din neogreacă de Ionuţ Aure-lian Marinescu, în ziarul “Lumina deDuminică”, Anul XII (531), Nr.7/2016, p. 6
7 Dr Stelian Gomboş, Despretinerii de astăzi şi morala creştină,precum şi despre primenirea lor înBiserică, în ziarul “Biserica şi Şcoala”,Anul XCVII (97), Nr. 1/2016, p. 2
8 Ibidem
9Nicolae Achimescu, Secularis-mul ca atitudine spirituală care-lignoră pe Dumnezeu, în “Teologia”,Anul VIII, Nr, 4/2004, p. 24-25 apudÎPS Dr. Damaskinos Papandreou, Bis-erică, Societate, Lume, trad. Rom.,Edit. Trinitas, Iaşi, 1998, p. 259 sq 
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Înaltpreasfinţitul Părintedr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului,şi-a aniversat ziua de naştere

Joi, 2 iunie 2016, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepisco-pul Aradului şi-a aniversat anticipatziua de naştere. La orele dimineţii,Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit SfântaLiturghie arhierească în CatedralaVeche a Aradului, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi. În cadrulSfintei Liturghii, diaconul Teodor-Gheorghe Sbîrcea a fost hirotonitpreot pe seama Parohiei Mădrigeşti,Protopopiatul Sebiş. La finalul Sfin-tei Liturghii, noii preoţi hirotoniţi înaceastă perioadă: Andrei Slăv, Nico-lae Vidican şi Teodor Sbîrcea au fosthirotosiţi duhovnici de către Chiriar-hul Aradului.După Sfânta Liturghie, toţi sluji-torii Catedralei Vechi au săvârşit Sluj-ba de Te Deum de mulţumire pentruArhiepiscopul Aradului, înălţândrugăciuni de mulţumire către Atot-milostivul Dumnezeu pentru Ierar-hul lor. Părintele Traian Micoroi,parohul Parohiei Arad-Centru (Cate-drala Veche), a rostit un emoţionantcuvânt de preţuire pentru Inaltpreas-finţitul Părinte Timotei, în pragul ani-versării a 80 de ani de viaţă, oferindu-i din partea tuturor ostenitorilorsfântului locaş un frumos coş cu flori.Începând cu orele amiezii, în salade festivităţi a reşedinţei arhiepisco-pale, ostenitorii Centrului eparhial şipreoţimea arădeană, oficialităţilelocale şi credincioşii care au dorit să-şi exprime sentimentele lor de preţui-re şi de fiască dragoste pentru părin-tele sufletesc, de a-i ura Ani Mulţi, cusănătate deplină şi frumoase realizăriîn slujirea Bisericii lui Hristos pe maideparte, au avut acest binecuvântatprilej. Astfel, la acest eveniment aufost prezenţi reprezentanţii Prefectu-rii, Consiliului Judeţean, PrimărieiMun. Arad, Poliţiei Judeţene, Jan-darmeriei, Armatei, a celor două uni-versităţi şi ai şcolilor teologice arăde-ne, pentru a-l felicita pe ArhipăstorulAradului.Cuvinte de felicitare şi de viaţăîndelungată au fost rostite de cătrePreasfinţitul Părinte Lucian, Episco-pul Caransebeşului, prezent la acesteveniment, preotul Iacob Bupte, carea vorbit în numele clerului şi credin-cioşilor eparhiei, dl. Ing. GheorgheFalcă, Primarul Aradului, dl. AdrianŢolea, Preşedintele CJ Arad ş.a.Chiriarhul arădenilor, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei,cu adâncă smerenie şi modestie, amulţumit Părintelui ceresc pentru aniidăruiţi, cu tot ceea ce a realizat sprebinele Bisericii străbune şi celor pre-zenţi pentru sentimentele şi buneleurări exprimate.
Prezenţă arhierească la capela din cadrul Spitalului MunicipalArad
În Duminica a 6-a după Paşti(Vindecarea orbului din naştere),Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participatla Sfânta Liturghie săvârşită în cape-

la din incinta Spitalului Municipaldin Arad. Prezenţa ÎnaltpreasfinţieiSale a prilejuit un moment de bucu-rie şi în acelaşi timp de mângâierepentru bolnavii din acest spital.La momentul cuvenit, Chiriarhula adresat celor prezenţi un cuvânt deînvăţătură pus sub titlul ,,LuminaÎnvierii” (cf. Fp. Ap. 13; Ioan 9), tâl-cuind un imn bisericesc (Stihoavna,gl. 3), în sensul raportului dintre lumi-na materială şi cea spirituală, acesteapeocupând şi pe mulţi gânditori.Temnicerul din citirea Apostoluluieste o exemplificare în acest contextprimind pe lângă făclia cerută şilumânarea celui ce se botează, făcân-du-se părtaş luminii Învierii careluminează până în colţurile cele maiîntunecate lucrând prin Sfintele Taineale Bisericii. Ochiul sănătos sau bol-nav, potrivit Sfintei Evanghelii, deter-mină şi adevărata stare a omului asu-pra căreia atrage atenţia şi institutulde asistenţă socială şi medical cegăzduieşte paraclisul în care negăsim, spre mângâierea celor inter-naţi sau veniţi să se trateze, a adăugatIerarhul.Preotul Ştefan Dorin a mulţumitChiriarhului pentru bucuria prilejuităatât bolnavilor cât şi credincioşilorcare au fost prezenţi la Sfânta Litur-ghie.
Sărbătoarea ÎnălţăriiDomnului şi Ziua Eroilor la Arad
În ziua sărbătorii Înălțării Dom-nului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşitSfânta Liturghie la Catedrala arhie-piscopală din Arad, înconjurat desoborul de preoţi şi diaconi catedrali.Cuvântul de învăţătură al Ierar-hului a fost pus sub titlul ,,Înălţaresfântă” (cf.citirilor scripturistice alepraznicului Fp.Ap. 1; Luca 24),însemnând adică o stare de râvnit printinderea spre absolut. Prin unirea firiidumnezeieşti cu cea omenească înPersoana Mântuitorului, cea din urmăînsăşi este înălţată. Tocmai pentruaceasta Fiul lui Dumnezeu a coborâtla starea noastră să o ridice din căde-rea de la demnitatea iniţială şi pe carenu o putea redobândi fără harul divin.Strădania omenească este trebuitoareîn această înălţare şi ea poate dobândivalori maxime ca aceea a eroismului,a jertfirii de sine pentru tot ceea ceasigură progresul general, pacea şiordinea lumii. De aici şi împletireapraznicului cu cinstirea eroilor, aamintit Înaltpreasfinţia Sa.Cinstirea eroilor neamului laAradDupă Sfânta Liturghie, Ziua Eroi-lor a fost marcată prin ceremonialereligioase şi militare, la care au parti-cipat veterani de război, reprezentanțiai administrațiilor locale și județene,dar și ai partidelor politice.Prin hotărârile Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române din anii1999 şi 2001, sărbătoarea ÎnălţăriiDomnului a fost consacrată casărbătoare naţională bisericească aeroilor.Manifestările organizate la Aradau debutat cu oficierea unui parastasîn memoria eroilor neamului, oficiatla Catedrala Ortodoxă Veche, de unsobor de preoţi avându-l în frunte peÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, după careau fost depuse jerbe de flori la troiţa

din curtea Catedralei OrtodoxeVechi.La Monumentul Revoluţiei dinfaţa Palatului Administrativ, Arhie-piscopul Aradului a oficiat o slujbăreligioasă de pomenire, după care aufost depuse coroane de flori.

Apoi, în Piaţa Avram Iancu, laMonumentul Ostaşului Român a avutloc un ceremonial militar şi religios şio depunere de coroane.Evenimentul din Piața AvramIancu a cuprins și un program cultu-ral-patriotic ale elevilor școlilor gim-naziale Caius Iacob și Avram Iancudin municipiul Arad, Imnul Eroilor afost intonat de corul vârstinicilor șiveteranilor de război din cadrul filia-lei arădene a Asociației Naționale aVeteranilor de Război.Manifestările organizate cu oca-zia Zilei Eroilor s-au încheiat cu unceremonial militar şi religios şi depu-neri de coroane la cele două monu-mente ale eroilor din Cimitirul Pome-nirea.În cuvântările ocazionale rostitecu acest prilej, Chiriarhul Aradului s-a referit la importanţa sărbătorii dinpunct de vedere bisericesc şi naţional.În toate lăcaşurile de cult din Aradau fost pomeniţi în această zi aÎnălţării Domnului, eroii – ostaşii şiluptătorii români din toate timpurile şidin toate locurile – care s-au jertfitpe câmpurile de luptă, în lagăre şi înînchisori pentru apărarea patriei şi acredinţei strămoşeşti, pentru întregi-rea neamului, libertatea şi demnitateapoporului român.
Duminica a 7-a dupăPaşti la Catedrala Vechedin Arad
În Duminica a 7-a după Paşti (aSf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic),Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi, asăvârşit Sfânta Liturghie arhiereascăîn Catedrala Veche a Aradului.Cuvântul de învăţătură a fost pussub titlul ,,Unitatea Ortodoxiei”(bazat pe citirile scripturistice aleduminicii: Fp.Ap. 20; Ioan 17 şiCazania duminicii), adică privind cre-dincioşia faţă de lucrarea Mântuito-rului şi învăţătura Sa, rodind în trăireaadevărată creştină. DuminicaSfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecu-menic aminteşte strădania continuăa Ortodoxiei de a păstra comuniuneadorită între bisericile ei nu doar învremea sinoadelor ecumenice ci şimai apoi până în vremea noastră prinlegături frăţeşti evidente. În contem-poraneitate pregătirea cu marerăspundere a Sfântului şi MareluiSinod al Bisericii Ortodoxe ce se ţine

în acest an tocmai la praznicul Pogo-rârii Sfântului Duh, ce aminteşte deîntemeierea Bisericii, dă o nouă per-spectivă afirmării misiunii ortodoxe înlume. Biserica Ortodoxă Românăînscrie o contribuţie însemnată la eve-niment, îndemnând pe toţi slujitorii şi

credincioşii ei la rugăciune stăruitoarepentru ajutorul ceresc la această împli-nire, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.Răspunsurile liturgice au fost datede Corul ,,Armonia” al CatedraleiVechi, dirijat de prof. Ovidiu Boaru.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, încon-jurat de soborul slujitor, a săvârşitSlujba Parastasului de 40 de zile de latrecerea la cele veşnice a domnuluiVasile Băltean, fost ostenitor la Cen-trul Eparhial timp de peste 40 de ani,aducând cuvântul cuvenit de cinstirepentru meritele sale.
Hramul ParaclisuluiArhiepiscopal din Cimitirul Pomenirea
Paraclisul arhiepiscopal SfințiiApostoli Petru și Pavel din CimitirulPomenirea din Municipiul Arad și-acinstit, miercuri, 29 iunie 2016, ocro-titorii. Cu prilejul hramului, SfântaLiturghie a fost oficiată de Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhie-piscopul Aradului, înconjurat de unsobor de preoți și diaconi, în prezențaunui mare număr de credincioși. dinsobor au făcut parte preoţii IoanPagubă, Dacian Nan, Codin Şimon-ca-Opriţa şi Dan Nicolau şi arhid.Tiberiu Ardelean.Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpi-nat de preotul slujitor al bisericii, IoanPagubă, înconjurat de un număr marede credincioşi, dar şi de copiii care auprimit binecuvântarea  arhierească înaceastă zi de sărbătoare.În cuvântul de învăţătură Chi-riarhul a vorbit despre  ,,Apostolici-tatea Bisericii” (în contextul citirilorscripturistice ale zilei: II Cor. 11, 12;Matei 16), aceasta ilustrată mai alesprin cultul divin legat de sărbătoareaRusaliilor şi a Sfinţilor Apostoli, anulacesta scoasă în evidenţă prin apro-pierea datelor de prăznuire, sublini-indu-se faptul că întemeierea Biseri-cii este pe temelia celor pe careMântuitorul i-a ales spre continuareamisiunii Sale. Sfinţii pomeniţi acumse numără în rândul ucenicilor, înţe-legând atât pe cei 12 cât şi pe cei 70,imnografia ca şi iconografia dându-lelocul cuvenit şi la ziua fiecăruia. Cle-rul Bisericii reprezintă succesiunealor în lucrarea harului dumnezeiesc lamântuirea lumii, respectând princi-piul sinodalităţii aşa cum s-a pututvedea recent la Sfântul şi MareleSinod al Ortodoxiei, ţinut în Insula

Creta din Grecia. Fiind şi în ajun desărbătoare a celor ce ostenesc în latu-ra învăţământului, într-un an omagialînchinat de Patriarhia Română edu-caţiei religioase a tineretului creştinortodox primim îndemnul de a cerebinecuvântarea Sfinţilor Apostoli caînvăţători ai lumii pentru încununareaunei sfinte misiuni consacrateformării generaţiilor viitoare, aadăugat Înaltpreasfinţia Sa.La sfârşitul Sfintei Liturghii, s-asăvârşit o slujbă de pomenire a ctito-rilor sfântului lăcaş, mutaţi la Domnuldupă care, potrivit tradiţiei, s-a făcutînconjorul bisericii.Preotul învăţător Ioan Pagubă,slujitor la acest paraclis, a mulţumitchiriarhului pentru grija pe care opoartă permanent sfântului locaş şipentru slujirea arhierească cu prilejulhramului.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
Binecuvântare arhierească de Ziua Internațională a Copiilor

Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei Arhiepis-cop al Aradului, în Parohia Ortodoxă„Sf. M. Mc. Gheorghe” Aradul Nou,a avut loc cea de-a doua ediție a pro-gramului special prilejuit de Ziuainternațională a copiilor, miercuri 1iunie 2016.„Activitatea a început încurtea bisericii, prin cântarea imnuluipascal „Hristos a înviat” și rostirearugăciunilor începătoare de către toțicopiii. Tot aici au fost organizate maimulte activități: jocuri în aer liber,desene pe asfalt, jocuri cu baloane,întreceri sportive, ateliere de creație,desenare de icoane, poezie, exercițiide logică, atenție și de matematică,cântece pentru copii, toate aducândvoie bună și multă bucurie pe chipulcopiilor. La ora Vecerniei, copiii auavut bucuria de a-l primi în mijlocullor pe Întâistătătorul eparhiei, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, care i-abinecuvântat pe toți, a vorbit cu ei cumultă dragoste părintească iar maiapoi a participat la slujbă. Slujba afost oficiată de pr. paroh Teodor Faurși pr. pensionar Simion Fărcuțiu iarparte din răspunsurile și rugăciunilestranei au fost date de corul de copii„Sfințișorii” al parohiei.După slujbă, Chiriarhul a mulțumitorganizatorilor „pentru că ați creat prile-jul acesta și v-ați gândit că de ziua copi-ilor să facem și această întâlnire a noas-tră, să vă bucurați și voi stândîmprejurul Sfintei Biserici, să simțiți căBiserica este aproape de noi dar să șiintrăm în ea să ne rugăm. Aici am făcutși noi acum această rugăciune deosebitde frumoasă pentru copii, compusă per-sonal de însuși Preafericitul PărinteDaniel Patriarhul României.”Apoi ierarhul, un iubitor al tutur-or copiilor și un îndrăgit al acestora,a intrat în dialog cu copiii, le-a vorbitde rugăciune, de cântarea din biser-ică, de icoanele din biserică, de val-oarea educației creștine în contextuldeclarării anului 2016, de către Sfân-tul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, Anul omagial al educaţieireligioase a tineretului creştin ortodox.La sfârșit, ierarhul le-a urat tuturorcopiilor multă sănătate, înțelepciuneși mulți și fericiți ani. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Apoi, a oferit fiecărui copil parti -cipant câte o diplomă de copil minunat„pentru că știm că ești un copil frumos,cuminte, credincios, harnic, ascultă-tor și curajos” – după cum eramenționat pe hrisov. Alături dediplomă, copiii au primit și o medalie,o iconiță, rechizite și mai multe darurispecifice copilăriei.Copiii s-au bucurat la final demulte suprize și de agapa frățească,pregătite cu multă dragoste pentru ei,de către mămici și alte enoriașe aleparohiei. Întreaga activitatea s-a des-fășurat cu sprijinul unor buni enoriașiai parohiei.Scopul activităților cu copiiiorganizate permanent în aceastăparohie fiind implicarea lor în viațaBisericii, dobândirea de cunoștințereligioase și de valori morale creștin-ortodoxe dar și dezvoltarea comu-nității parohiale în spiritul acestorvalori, prin responsabilizarea socialăfață de semeni.
Ultimul clopoţel la Seminarul Teologic Ortodox Arad

Joi, 2 iunie 2016, cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului PărinteDr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, la Seminarul TeologicOrtodox din Arad s-au desfășurat fes-tivitățile de absolvire pentru cea de-aXVIII – a generație de elevi semi-nariști.După ce toți cei prezenți auintonat Imnul Învierii, RugăciuneaDomnească şi Imnul de Stat alRomâniei, în deschidere Părinteleprof. Pompiliu Gavra, directorulSeminarului arădean, a transmismesajul de salut întregii asistențe șiimplicit cel de felicitare cătreabsolvenții promoției 2016, dupăcare, în auzul ultimului clinchet declopoțel, absolvenților clasei a XII-a le-au fost înmânate diplomele deabsolvire de către Arhid. prof. drd.Tiberiu Ardelean, dirigintele claseia XII-a. S-au adresat, mai apoi,gândurile de felicitare și totodatăde responsabilizare, absolvențilorde către Preacuviosul Părinte dr.Iustin Popovici, consilier cultural şidelegat al  ÎPS dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului; Pr. Conf.Univ. Dr. Lucian Farcașiu, dinpartea Facultății de Teologie „Ilar-ion V. Felea” din cadrul Univer-sității „Aurel Vlaicu” Arad; D-naConf. Univ. Dr. Florica Faur, dinpartea Universității de Vest „VasileGoldiş” Arad; D-na Prof. EugeniaGroşan, directorul ColegiuluiNaţional „Elena Ghiba-Birta”, dinArad; dl. Bogdan Noghiu,reprezentantul primarului Aradu-lui; domnul inspector ViorelBinchiciu, reprezentat al ISJ Arad.În acordurile imnului academ-ic Gaudeamus igitur s-a înfăptuitemoționantul moment de predarea cheii de către elevii clasei a XII-a însoțit de alocuțiunile celui maimerituos elev al clasei terminaleCătălin-Iulian Drăgan şi areprezentantului clasei a XI-a, Răz-van Hobincu, cel care a preluatcheia responsabilităților elevilorgenerațiilor următoare. Festivitateas-a încheiat cu un mic concertsusținut de corul Seminaruluiarădean, dirijat de prof. Ştefan-Adrian Bugyi.

Diplome de merit pentruprofesori de religie șielevi din eparhia Aradului
În prezenţa Înaltpreasfinţiei SaleTimotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, a ÎnaltpreacuviosuluiPărinte consilier Iustin Popovici, aPreacucernicului Părinte CristinelIoja, decanul Facultăţii de TeologieOrtodoxă „Ilarion Felea” Arad, pre-cum şi a reprezentanţilor ISJ Arad şiai Seminarului Teologic OrtodoxArad, au fost premiaţi 60 de profesoricare predau disciplina Religie, cuDiploma de merit – „Episcop Dr.Grigorie Comşa”, recunoscându-li-se astfel meritele în pregătirea elevilorpentru participarea la concursuri şco-lare cu tematică religioasă şi activi-tatea desfăşurată în optimizarea dis-ciplinei Religie şi promovareacolaborării între Biserică şi Şcoală,în anul şcolar 2015 – 2016.Înaltpreasfinţia Sa a subliniat fap-tul că meritul profesorilor se datore-ază activităţii lor la catedră şi în activ-ităţile extraşcolare, dar şi rezultatelorobţinute de către elevii coordonaţi decătre aceştia la olimpiada de religiejudeţeană şi naţională, la concursuriletematice „Lăsaţi copiii să vină laMine”, „Hristos în şcoală” și ,,Biser-ica și Școala din sufletul meu”. Activ-itatea se înscrie în şirul acţiunilor ded-icate Anului omagial al educaţieireligioase a tineretului creştin orto-dox, urmând ca parte din elevii pre-mianţi să participe în septembrie2016 la Întâlnirea tinerilor ortodocşidin Europa, desfăşurată la Bucureşti.Preacucernicul Părinte Decan, pr.Cristinel Ioja, a felicitat cadrele didac-tice şi elevii pentru rezultateleobţinute pe parcursul anului şcolar şia lansat invitaţia profesorilor de a seimplica real în derularea unui proiectde parteneriat cu mediul universitarteologic din Arad, în scopul creşteriicalităţii actului educaţional.

Evenimente culturale înParohia Chişineu Criş
În contextul Anului omagial aleducației religioase a tineretuluicreștin ortodox, dar și  prin prismapraznicului Înălțării Domnului, hra-mul bisericii din parohia Chișineu-Criș I, au avut loc o serie de eveni-mente.În ajunul Praznicului, s-a oficiatVecernia cu Litie, la care au participatnumeroși credincioși, iar în ziuaPraznicului, Sfânta Liturghie. Cuacest prilej, s-au înălțat rugăciuni pen-tru toți eroii neamului, un parastas, oslujbă de pomenire și depuneri decoroane.
Bucuria sărbătorii Înățării Dom-

nului la cer a fost, în acest an, și bucu-
ria copiilor din orașul nostru care,
prin rezultatele de excepție obținute la
olimpiade și concursuri școlare, ne-au
înălțat,tuturor,sufletele cu bucurie și
recunoștință. Astfel, optsprezece
copii, cu locuri fruntașe au fost pre-
miați, duminică 12 iunie după Sfân-
ta Liturghie de către preotul paroh
Dumitru Daniel Mirel și profesorul
de religie Pavel Florin Adrian, urmă-
torii elevi: Jida Eliza, premiul III,
Olimpiada de Religie, faza județeană;
Bocu Daiana, Borza Diana, Manda
Paula, Pribek Vanesa, Buruiană
Flavia, Pagubă Georgiana, premiul
II  la concursul național „Biserica și

școala din sufletul meu”; Gui Teodo-
ra, premiul I la Concursul–Simpozion
„Educația artă și formare”, secțiunea
creație literară; tot premiul I ,la ace-
lași concurs, Vlaș Ioana, secțiunea
creație plastică; premiul II , aceeași
secțiune, Pagubă Florica.Copiii au fost recompensați cudiplome, icoane și cărți de rugăciune,pentru dragostea șperseverența fațăde Biserică și școală.Bucuria zilei s-a încheiat prinTaina Sfântului Maslu, la care au fostprezenți mulți credincioși.

Delegația Patriarhiei Române a plecat la Sfântul și Marele Sinod
Înaltpreasfințitul Părinte Arhi epis-cop Timotei a participat, alături dePreafericitul Părinte Patriarh Danielși de alți ierarhi ai Bisericii OrtodoxeRomâne, la lucrările Sfântului șiMarelui Sinod care s-au desfășurat,în perioada 17 – 26 iunie, în Creta.Joi, 16 iunie 2016, în ziua depomenire a Sfântului Ierarh Tihon,delegația Patriarhiei Române, care aparticipat la Sfântul și Marele Sinod,condusă de Preafericitul Părinte Patri-arh Daniel, și din care a făcut parte șiÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a plecat înCreta. Înainte de plecare a fost rostităo rugăciune de călătorie în Paraclisulistoric al Reședinței Patriarhale cuhramul Sfântul Mare Mucenic Ghe-orghe. La final, Patriarhul Românieia vorbit despre importanța și respon-sabilitatea întâlnirii din Creta. Toto-dată, Preafericirea Sa și-a arătat regre-tul că nu toate Bisericile Ortodoxevor participa la Sfântul și MareleSinod. Lucrările Sfântului și MareluiSinod au început vineri, 17 iunie și s-au încheiat în data de 26 iunie 2016. 
Hramul bisericii noi a Mănăstirii Hodoş-Bodrog
Sute de pelerini din împrejurim-ile Aradului, cu multă bucurie sfântă,au prăznuit  hramul bisericii noi aMănăstirii Hodoş-Bodrog, în ziuaPogorârii Sfântului Duh sau a Rusali-ilor,  alături de vieţuitorii străvechiimănăstiri arădene Hodoş-Bodrog.Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie afost săvârşită în altarul de vară dinincinta mănăstirii de un sobor condusde arhim. Nestor Iovan.Cuvântul de învăţătură cu acestprilej a fost rostit de părintele IustinPopovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului. Pentruînceput părintele a făcut o prezentareistorico-scripturistică a sărbătoriiarătând importanţa duhovnicească aacestei duminicii. După aceea a vor-bit despre revărsarea limbilor de focceresc peste Sfinţii Apostoli,  umplân-du-i de o strălucitoare lumină şi multcuraj, încât din oameni simpli şipescari, nepricepuţi în lucrurile luiDumnezeu şi fricoşi, s-au schimbatpână în starea de a nu-i putearecunoaşte. De asemenea, părintele aarătat conlucrarea şi opera dum-nezeiască a Sfântului Duh, Carelucrează şi se manifestă neschimbat şiastăzi în lume. Prezenţa Duhului Sfântîn viaţa Bisericii se manifestă prinharul sfinţitor pe care-l revarsă prinmijlocirea Sfintelor Taine şi ierurgii.La momentul împărtăşirii zeci decopii şi credincioşi au primit Trupul şiSângele lui Hristos.

Vecernia plecării genunchilorDupă cum este tradiţia, imediatdupă Sfânta Liturghie, s-a săvârşitVecernia plecării genunchilor, numităastfel datorită faptului că cele şapterugăciuni se citesc stand în genunchi.Momentul central al acestei slujbe îlconstituie citirea celor şapte rugăciu-ni, toate în legătură cu PogorâreaSfântului Duh, de invocare a aju-torului Sfintei Treimi. Acesteadezvăluie misterul lucrării lui Dum-nezeu în lume prin Biserică şi suntsimbolul unei aşteptări deosebite, dar,mai ales, se constituie într-o adevăratăepicleză a Duhului Sfânt. Autorulacestor frumoase rugăciuni, în caregăsim o bogăție teologică extraordi-nară, este considerat Sfântul Sofronie,Patriarhul Ierusalimului.În Duminica Rusaliilor, suntsfinţite ramuri de tei înflorit şi apoisunt duse acasă, pentru a fi puse lauşă sau la icoane, în credinţa că vorpăzi casa de furtuni, grindină şiduhuri rele. Aceste crenguțe sfințitesimbolizează limbile de foc pogorâteasupra Apostolilor.
Hramul Bisericii Ortodoxe din Crocna

 Sărbătoarea Pogorârii SfântuluiDuh a fost pentru credincioșii Bis-ericii Ortodoxe din Crocna, comunaDieci o dublă sărbătoare, căci pelângă marele praznic biserica satuluiși-a serbat hramul. Pregătiți de sărbătoare credin-cioșii parohiei au participat sâmbătăseara la slujba Vecerniei cu Litie, iarmai apoi în dimineața zilei de Rusalii,cu brațe de flori și cu suflete pline decredință și dragoste au pășit în Sfân-ta Biserică pentru săvârșirea SfinteiLiturghii și a Vecerniei plecăriigenunchilor. În timpul SfinteiLiturghii, numeroși credincioși, miciși mari, pregătiți fiind prin TainaSpovedaniei s-au împărtășit cuTrupul și Sângele Domnului. Păstrând tradiția credincioșilorparohiei, în ziua acestui mare praznicși totodată a hramului bisericii, înprezența oficialităților locale și cen-trale au mers în procesiune cu Sfân-ta Cruce, Sfânta Evanghelie, cuIcoana Pogorârii Sfântului Duh, cuprapori și coronițe din spice de grâula troița din marginea localității, pen-tru a înălța către Dumnezeu rugăciu-ni pentru îmbelșugarea roadelorpământului și pentru izbăvirea detoate cele vătămătoare holdelor șiroadelor. Seara zilei de hram s-aîncheiat în Biserica Ortodoxă dinCrocna prin săvârșirea slujbei Acatis-tului Preasfântului Duh.
Program educativ-religios și cultural-artistic la Grădinița„Prieteniei”

La Grădiniţa „Prieteniei” din Arada avut loc miercuri, 22 iunie 2016, unprogram educativ-religios și cultural-artistic. Copiii din cadrul unităţii preş-colare, îndrumați de doamnele edu-catoare, au prezentat un programcultural-religios care a cuprins cân-tece, rugăciuni și poezie creștină.Copiii au fost foarte încântați săparticiple la acest program de suflet,rostind rugăciuni,  intonând cântece șipoezii creștine. Programul educative-religios a fost întregit de unul cultu -ral-artistic realizat de grupa mare decopii a unității preșcolare arădene. La

sfârșitul evenimentului mici copii artiștiau fost răsplătiți prin aplauze, dar maiales prin cadouri, care au adus multăbucurie în rândurile lor, a precizatArhim. Teofan Mada, vicar eparhial.Arhiepiscopia Aradului a dăruitunității  de învățământ preșcolar camaterial didactic mai multe exem-plare ale volumului: „Cartea de col-oratcu imagini din orașul și județulArad”, lucrare publicată cu sprijinulConsiliului Județean Arad și Centru-lui Cultural Județean Arad.La eveniment au asistat șireprezentanți ai unor instituții de dreptprivat din Franța, în calitate de spon-sori ai evenimentului.Grădinița Prieteniei organizeazăperiodic diverse manifestări cultur-ale, artistice, educative și religioase,care oferă oportunitatea copiilor de a-și manifesta și cultiva talentele cre-ative. Rezultatele acestor proiectesunt expuse și pot fi admirate lapanoul eco al unității preșcolare.
Festivitatea de premierela Seminarul TeologicOrtodox din Arad

Joi, 23 iunie 2016, în curtea Sem-inarului Teologic Ortodox din Arad,s-a desfăşurat festivitatea de premierea elevilor seminarişti, în prezenţaÎnaltpreacuviosului Părinte Protos.Dr. Iustin Popovici, consilier cultur-al al Arhiepiscopiei Aradului, delegatal Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Dr.Timotei Seviciu, care a fost prezent lalucrările Sfântului şi Marelui Sinoddin Creta, Grecia.Cu bucurie au răspuns invitaţiei laserbarea şcolii noastre, Universitatea„Aurel Vlaicu” prin reprezentantulFacultăţii de Teologie Ortodoxă, Pr.Conf. dr. Lucian Farcaşiu, cu mesajul“stării integrale teologice a omului” şiDomnul comisar al IPJ Ştefan Troiac. Preacucernicul Părinte PompiliuGavra, directorul Seminarului Teo-logic Ortodox din Arad a adresatcuvânt de beneventare oaspeţilor,elevilor şi părinţilor acestora, lăsândmai apoi diriginţii de la clasă să facăpremierea elevilor seminarişti, carede-a lungul anului şcolar au obţinutrezultate bune şi foarte bune la învăţă-tură, în formarea lor de viitori slujitoriai altarelor şi de modele demne deurmat în societate.Distinşii membri ai prezidiului auadresat, elevilor seminarişti şidascălilor lor, gânduri de felicitarepentru toate realizările obţinute înacest an şcolar.Festivitatea de premiere a elevilorseminarişti arădeni a fost încununatăde cuvântul de binecuvântare dinpartea Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop Timotei, adresat de Înalt-preacuviosul Părinte Protos. Dr. IustinPopovici, cuvânt pus sub semnulMărturisitorilor Evangheliei lui Hris-tos. Buchetele de flori înmânate tutur-or celor prezenţi, arată dragostea,admiraţia şi respectul pentru cei careau contribuit la formarea elevilor sem-inarişti din Arhiepiscopia Aradului.
Hramul Catedralei istorice a Aradului

Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Arhiepiscop TIMOTEI, înzilele de 23 și 24 iunie, la ParohiaArad-Centru s-a desfășurat un pro-gram de slujbe, prilejuit de hramulbisericii, care este „Nașterea Sfântu-lui Ioan Botezătorul”. Continuare în pagina 7
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Cu această ocazie, în seara zilei

precedente sărbătorii s-a oficiat sluj-
ba privegherii, adică Vecernia cu Litie
și Utrenia. La sfârșitul privegherii a
avut loc o procesiune, în jurul cate-
dralei, cu icoana hramului și o păr-
ticică din moaștele Sfântului Ioan
Botezătorul. Aceste sfinte moaște au
fost aduse din Sfântul Munte Athos,
prin strădania părintelui Traian-Ioan
Micoroi, Parohul Catedralei Vechi
și vor rămâne în vistieria bisericii.

În dimineața zile de sărbătoare,
la ora 9, s-a oficiat Acatistul Sfântu-
lui Ioan Botezătorul și slujba Cea-
surilor. În continuare, s-a săvârșit
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie,
de către soborul preoților și dia-
conilor Catedralei Vechi împreună
cu Înaltpreacuvioșii Arhimandriți
Nestor Iovan, părintele duhovnicesc
al Sfintei Mănăstiri Hodoș-Bodrog,
care, din încredințarea Înaltpreas-
fințitului Arhiepiscop TIMOTEI,
prezent zilele acestea la Sfântul și
Mare Sinod din Creta, a proestosit
Sfânta Liturghie și Ilarion Tăceanu,
starețul Sfintei Mănăstiri Feredeu.

Cuvântul de învăţătură a fost
rostit de preotul Teodor Pavel, care
a evocat prin cuvinte alese viaţa şi
trăirea acestui mare sfânt, prăznuit
astăzi.

Zeci de credincioşi şi copii s-au
împărtăşit cu Trupul şi Sângele lui
Hristos.

La momentul rânduit s-au
binecuvântat prinoasele aduse în cin-
stea Sfântului Ioan Botezătorul și s-
a oficiat îndătinatul Parastas pentru
ctitorii, slujitorii și binefăcătorii Cat-
edralei Vechi.

La sfârșitul slujbei, Preacucer-
nicul Părinte Traian-Ioan Micoroi,
Parohul Catedralei Vechi, a mulțu-
mit celor care s-au ostenit pentru
organizarea hramului, și, în mod
special, preacuvioșilor părinți,
împreună-slujitori, evidențiind, toto-
dată, legătura istorică a Catedralei
Vechi, cu Mănăstirea Hodoș-Bodrog
prin episcopii care au fost călugăriți
la această mănăstire – Miron
Romanul, Ioan Mețianu, Iosif
Goldiș, Ioan I. Papp, Înaltpreasfinți-
tul Arhiepiscop Timotei – precum și
prin arhimandriții și stareții mănă-
stirii, directori ai Institutului Teo-
logic, care au slujit ocazional în Cat-
edrala Veche – Augustin Hamsea,
Roman Ciorogariu, Vasile Mangra,
Dr. Iustin Suciu.

Hramul Catedralei Vechi s-a
încheiat, în seara aceleași zile, prin
Taina Sfântului Maslu și Paraclisul
Sfântului Ioan Botezătorul.

Răspunsurile liturgice la toate
slujbele săvârşite cu prilejul hramu-
lui au fost date de cântăreţii de strană
ai Parohiei Arad-Centru.

Lansarea MonografieiSatului Leasa
În după amiaza zilei de sâmbătă,

25 iunie 2016, preoții Cercului Pas-
toral-Misionar Hălmagiu, condus
din încredințarea Înaltpreasfințitului
Părinte Arhiepiscop Timotei de
preotul Cristian-Mihăiță Bacoș, s-
au întrunit  în biserica din satul
Leasa. În debutul întrunirii s-a
săvârșit slujba de ,,Te Deum” în
prezența unui număr mare de enori-
ași ai acestei parohii și a unor invi-

tați de seamă. Părintele paroh Ioan
Florea în cuvântul său a amintit că
,,un colțișor din Țara Moților, satul
Leasa, își împletește istoria și destin-
ul său cu cea a ținutului Hălmagiului”.
După aceea a avut loc prezentarea
Monografiei satului Leasa, scrisă de
domnul  ing. Ioan Cotoc.  

Cu acest prilej, autorul și-a
prezentat lucrarea ,,Rădăcini și nea-
muri” afirmând că ,,închin această
carte tuturor acelora din satul Leasa,
care s-au jertfit pentru credință și
neam”. Lucrarea cuprinde așezarea
satului, toponimia, istoria, populația,
activitățile locuitorilor, biserica,
școala, portul, folclorul, datini și obi-
ceiuri, precum și genealogia famili-
ilor din satul Leasa. În încheierea
prezentării aduce mulțumiri colabo-
ratorilor și sponsorilor col. Nicolae
Slev, col. r. Gheorghe Dărău, dir.
Lazăr Popescu, d-l Vasile Lazăr,
prof. dr. Augustin Mureșan și ing.
Vasile Faur.
Credincioșii din Aluniș,pelerini la Izbuc și în vi-zită la Lazuri

În data de 25 iunie a.c., un grup
de credicioși ai parohiei ortodoxe
din Aluniș, a participat la un peleri-
naj  organizat la mănăstirea Izbuc
din județul Bihor. Pelerinajul a fost
organizat de pr. paroh Ilota Sorin
prin Agenția de pelerinaje Basilica,
a Patriarhiei Române.

La mănăstirea Izbuc, pelerinii au
fost întâmpinați de părintele
Antonie, ghidul acestei sfinte mănă-
stiri și viețuitor al obștii monahale.
Acesta a prezentat un scurt istoric
al mănăstirii, vorbind credincioșilor
despre minunatele odoare ce se găs-
esc în incinta mănăstirii. O mare
bucurie pentru pelerinii din Aluniș a
fost Izvorul tămăduitor, care reprez-
intă un fenomen unic. 

O parte importantă a grupului de
pelerini l-au reprezentat tinerii.
Întrucât anul acesta 2016 a fost
proclamat de Sfântul Sinod al Bis-
ericii Ortodoxe Române ca Anul
omagial al educaţiei religioase a
tineretului creştin ortodox , părin-
tele paroh s-a gândit să răsplătească
dragostea și atașamentul față de bis-
erica parohială a unor tineri,
oferindu-le acest pelerinaj. Tinerii
în parohia Aluniș sprijină activitățile
Bisericii, implicându-se alături de
preotul lor în activități culturale,
misionar-filantropice și
gospodărești.

La întorcerea de la mănăstirea
Izbuc, s-a făcut o oprire în satul
Lazuri, locul de baștină a majorității
locuitorilor din Aluniș. În anii ’50, o
mare parte din locuitorii din Lazuri
au fost colonizați în Aluniș. Astfel
reîntoarcerea lor în satul natal a
reprentat un moment emoționant. La
biserica din Lazuri au fost așteptați
de părintele Silviu Buda, parohul
acestei parohii, dimpreună cu cred-
incioșii săi, care au pregătit
oaspeților o agapă. Cei prezenți au
depănat amintiri, bucurându-se de
revederea unora cu alții.La finalul pelerinajului, credin-cioșii din Aluniș au fost răsplătiți cudiplome din partea Agenției depelerinaje Basilica, toți declarându-se bucuroși și încărcați sufletește deacest pelerinaj. 

File de istorie scrise laBuhani – întâlnireafiilor satului
Duminica Tuturor Sfinților areprezentat o zi cu o însemnătatealeasă și multiplă pentru credincioșiiParohiei Buhani cu filia Minead,prin sărbătorirea hramului celordouă lăcașe de cult, singurele dinArhiepiscopia Aradului cu hramul„Duminica Tuturor Sfinților”.O însemnătate aparte, a avut-o înacest an, biserica parohială din local-itatea Buhani, de la a cărei târnosirese împlinesc 90 de ani, prilej cu careconsiliul parohial alături de preotulparoh Valentin Herbei și credincioșiilocalității Buhani, au avut inițiativaorganizării, după 43 de ani, o întâl-nire a fiilor acestui sat.Îmbrăcată în straie de sărbătoare,Biserica „Duminica TuturorSfinților” din Buhani, și-a deschislarg porțile spre a primi încă din zoriizilei pe toți fiii satului, care alături deoaspeți din împrejurimi, oficialitățilocale și centrale au participat la Slu-jba Utreniei și Slujba SfinteiLiturghii, oficiată de către soborulde preoți- fii ai satului: Pr. dr. VasileIoan Pop (Arad-Bujac), Pr. pens.Ioan Ardelean; Pr. pens. Mihai Popa;alături de diac. Insp. Școlar ReligieFlorin Sirca și Pr. Valentin Herbei –Buhani.Atmosfera înălțătoare de rugă-ciune, a fost întregită prin răspun-surile liturgice date de către Grupulvocal „Trifon Lugojan” al Catedralei„ Sfânta Treime” din Arad, precumși de mulțimea prezentă îmbrăcată înstraie populare, de la bunici și părințipână la tinerile vlăstare odrăslite dinvatra satului, care la momentulcuvenit s-au împărtășit cu Trupul șiSângele Domnului.În cuvântul de învățătură dincadrul Sfintei Liturghii, fiul satului-pr. dr. Vasile Ioan Pop, referindu-seîndemnul pe care Mântuitorul ni-ldă „Fiți sfinți precum Tatăl vostrucel ceresc sfânt este”, a arătat căsfințenia este acel ideal suprem lacare suntem chemați cu toții săajungem, asemeni tuturor sfințilorcunoscuți și necunoscuți, pe careBiserica îi pomenește în decursulanului, care s-au nevoit în a-L măr-turisi pe Dumnezeu până la jertfă.
În același plan al mărturisirii

spre sfințenie, după modelul tuturor
sfinților, se încadrează însuși pilda
înaintașilor acestui sat- preponderent
plugari, care s-au jertfit spre a oferi
copiilor lor o educație aleasă,
oferindu-le perspective mai bune în
viață, drept dovadă în acest sens
fiind faptul că din vatra acestui sat au
odrăslit mulți intelectuali: dascăli,
preoți, medici, inginieri care au făcut
cinste localității Buhani…

După Sfânta Liturghie a fost ofi-
ciată o slujba de pomenire a pre-
oților slujitori ai satului Buhani, a
ctitorilor și binefăcătorilor sfântului
lăcaș din Buhani, și a eroilor satului
căzuți în cele două războaie mondi-
ale pentru reîntregirea și libertatea
neamului românesc.În cele ce au urmat, preotulparoh Valentin Herbei, a făcut oprezentare a satului arătând căstrăvechea localitate Buhani, ates-tată documentar în anul 1441 trăieșteo zi memorabilă de aleasă bucurie,

care va rămâne mereu înscrisă însufletele tuturor și în istoria satului,la fel cum Întâlnirea fiilor satuluiBuhani de acum 43 de ani a rămasmereu o amintire plăcută și vie înamintirea celor ce au răzbit prin aniivieții până astăzi. În încheiere preo-tul paroh a dat citire unui fragmentdin articolul publicat în revistaEparhiei Aradului- „Biserica șiȘcoala”nr. 38/1926 în care se relatamomentul impresionant al târnosiriiactualei biserici din Buhani, la 5 sep-tembrie 1926.Cuvinte alese au fost rostite apoide către d-nul primar al comuneiDezna- Ovidiu Neaga, d-nul deputat-Dorel Căprar, și d-nul primar alcomunei Ignești –Marin Urs.Emoționante au fost și cuvintelerostite de către d-nul Conf. Univ. Dr.Nicolae Cociu profesor al Facultățiide Management în Producție șiTransporturi din cadrul UniversitățiiPolitehnice Timișoara- care a trans-mis câteva gânduri și impresii înnumele fiilor satului Buhani, pre-cum și cuvintele d-nului PetrișorAgeu, care a transmis câteva gân-duri și impresii din partea puținilorlocuitori pe care localitatea Buhani îimai numără.În semn de aleasă cinstire pentruparticiparea la acest eveniment al„Întâlnirii fiilor Satului Buhani” –desfășurată în Duminica TuturorSfinților – hramul bisericii parohiale,la împlinirea celor 90 de ani de latârnosirea sfântului lăcaș, oficial-itățile, preoții și fiii satului au prim-it diplome de onoare și placheteomagiale iar restul credincioșilor –iconițe.La orele amiezii, cei prezenți auluat parte la o agapă frățească, înspațiul special amenajat- pe ulița bis-ericii- prilej de reîntâlnire,socializare și depănare a unoramintiri între fiii satului și cei rămașila vatră.Manifestările evenimentului„Întâlnirii Fiilor Satului Buhani” aucontinuat cu un program cultural-artistic, în cadrul căruia GrupulVocal „Trifon Lugojan” și Ansam-blul de copii „Junii Cetate Dezna”,au încântat audiența printr-un pro-gram autentic românesc, de cânteceși dansuri populare.Ziua s-a încheiat s-a încheiat lacu o horă românească în care s-auprins toți cei prezenți, de la mic pânăla mare, expresie a bucuriei, a iubirii,nealterării și unității, care ne îndeam-nă la păstrarea credinței și tradițiilormoștenite din moși strămoși, și la oresponsabilitate cu care generațiilede astăzi trebuie să ofere o educațiesănătoasă și aleasă generațiilor cevin, în spiritul valorilor autentic-creștine neamului românesc.
Examenul de licență laFacultatea de TeologieOrtodoxă din Arad

În zilele de 30 iunie și 1 iulie2016 s-a desfășurat examenul delicență la Facultatea de TeologieOrtodoxă ”Ilarion V. Felea” a Uni-versității ”Aurel Vlaicu” din Arad.Astfel, la această sesiune s-au înscris19 de candidați, dintre care 14provin din promoția curentă, restulfiind din promoții anterioare. Înprima zi a fost susținut examenul laTeologie Dogmatică, iar în cea de-a

doua zi au urmat examinări la ceade-a doua probă aleasă de candidațicât și susținerea lucrărilor de licențăîn fața Comisiei. Statisticile observ-abile în urma acestui examen aratăcă media generală de promovare acursurilor universitare, pentruaceastă promoție de candidațiînscriși a fost de 8,17, în creștere cuaproape în punct față de media pro-moției anterioare. De asemenea,media generală de promovare aacestei sesiune de licență a fost 9,09.Sesiunea de licență s-a încheiatcu depunerea jurământului, aceastadesfășurându-se în capela Facultățiide Teologie, în prezența ÎPS Timo-tei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.În cuvântul său, acesta a amintitabsolvenților despre rostul jurămân-tului depus, care evidențiazăasumarea a tot ceea ce s-a primit de-a lungul acestui ciclu de învățământsuperior și care ”ne leagă de oîntreagă tradiție sfântă, mărturisităneschimbat de două milenii, aceas-ta fiind reiterată acum și la recentîncheiatul Sfânt și Mare SinodPanordox”. În încheierea cuvântu-lui său, ÎPS Sa a mulțumit cadrelordidactice și absolvenților pentrumunca depusă, felicitându-i pentruefortul închinat permanent slujiriiBisericii lui Hristos.
Părintele decan, Pr. Prof. Dr.

Cristinel Ioja, în calitatea sa de
președinte al Comisiei de licență a
mulțumit Înaltpreasfinției Sale pen-
tru prezență și pentru sprijinul con-
stant arătat față de această școală
teologică de tradiție. Pornind de la
textul Apostolului și al Evangheliei
citite în cadrul rugăciunii speciale
dedicate acestui moment,
preacucernicia sa a arătat că
mesajul acestor cuvinte sunt vala-
bile și astăzi căci ele arată faptul că
”prin absolvirea școlii teologice
veți fi trimiși în lume, nu în numele
nostru ci în numele lui Iisus Hristos,
având datoria de a-L vesti pe Aces-
ta, atât prin cuvânt, cât și prin felul
de viețuire. Nădăjduim că în
pământul bun al sufletelor voastre
am reușit să sădim, prin puterea
Duhului Sfânt și prin purtarea de
grijă a Înaltpreasfințitului nostru
Arhiepiscop Timotei, sămânța cea
bună, pe parcursul acestor patru ani.
Acestea ne dau bune speranțe pen-
tru ceea ce dumneavoastră veți face
de acum încolo”. În finalul cuvân-
tului său, preacucernicia sa ia invi-
tat pe absolvenți să-și continue
studiile teologice, Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Arad oferind
programe de studii post-licență, atât
la master cât și în cadrul școlii doc-
torale.
CERCURI MISIONARE

În luna Iunie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoareleparohii arădene: Parohia Belotinţ;Protopopiatul Lipova, Parohia SebişII, Protopopiatul Sebiş; Filia Leasa,Protopopiatul Sebiş; ParohiaPescari, Protopopiatul Sebiş; Paro-hia Horia, Protopopiatul Arad;Parohia Şilindia, ProtopopiatulIneu; Parohia Craiva, Protopopiat-ul Ineu; Parohia Călugăreni, Pro-topopiatul Arad. 
(mai multe detalii se află pe pagina

WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.episcopiaaradului.ro).
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Miercuri , 1 iunie – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente. La ceas de seară asistă la sluj-ba Vecerniei la parohia Aradul-Nou șiparticipă la cea de-a doua ediție a pro-gramului special prilejuit de ZiuaInternațională a copiilor, cu rostireaunui cuvânt de învățătură.Joi , 2 iunie  - Slujeşte şi predicăla Sfânta Liturghie în biserica paro-hială a Parohiei Arad-Centru înconju-rat de un sobor de preoţi şi diaconi, lamomentul rânduit diaconul Teodor-Gheorghe Sbîrcea a fost hirotonit preotpe seama Parohiei Mădrigeşti, Pro-topopiatul Sebiş. În cadrul SfinteiLiturghii, noii preoţi hirotoniţi înaceastă perioadă au fost hirotosiţiduhovnici de către Chiriarh. DupăSfânta Liturghie, toţi slujitorii Cate-dralei Vechi au săvârşit Slujba de TeDeum de mulţumire, înălţândrugăciuni de mulţumire către Atotmi-lostivul Dumnezeu pentru Întâistătăto-rul Eparhiei, Pr.Traian Micoroi-paro-hul Parohiei Arad-Centru, a rostit unemoţionant cuvânt de preţuire. Primi-rea invitaților în sala de festivități aCentrului Eparhial la recepția organi-zată cu ocazia zilei de naștere aÎntâistătătorului Eparhiei.  Vineri, 3 iunie - Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea problemelor curente.Duminică, 5 iunie – Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie în capeladin incinta Spitalului Municipal dinArad La momentul cuvenit, Chiriarhul

a adresat celor prezenţi un cuvânt deînvăţătură pus sub titlul ,,LuminaÎnvierii”.Luni, 6 iunie - Participarea lalucrările Sfântului Sinod la PalatulPatriarhal precedate de săvârşirea Sfin-tei Liturghi şi a unui TeDeum îndeschiderea lucrărilor  şedinţei Sfân-tului Sinod al Bisericii Ortodoxe, înCatedrala Patriarhală, la convocareaPreafericitului Părinte Patriarh DanielMarți, 7 iunie - Participarea lacea de-a doua zi a şedinţei  SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe la PalatulPatriarhal la convocarea Preafericitu-lui Părinte Patriarh Daniel.Miercuri, 8 iunie - Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.Joi, 9 iunie -  Slujeşte şi rosteștecuvântul de învăţătură sub titlul,,Înălţare sfântă”, la Sfânta Liturghieîn Catedrala Arhiepiscopală şioficierea parastasului închinat cinstiriieroilor neamului. Participarea la fes-tivităţile prilejuite de Praznicul Înăl -ţării Domnului-Ziua Eroilor, prindeplasarea şi slujirea la MonumetulRevoluției din fața Palatului Adminis-trativ din Arad, la MonumentulOstașului Român cu depuneri decoroane din Piaţa Avram Iancu, apoi lacimitirul Pomenirea din Arad pentrueroii români şi sovietici căzuţi în celedouă războaie mondiale, cu rostireaunui cuvânt solemn.Vineri, 10 iunie -  Program deaudienţe. Rezolvarea problemelor

curente. Primirea înaudiență a preoților nouhirotoniți cu prezentareade către Chiriarh a exi-gențelor misiunii pas-toral-misionare  în paro-hiile încredințate sprepăstorire. În după ami-aza zilei Chiriarhul par-ticipă în Aula Facultăţiide Teologie Ortodoxă„Ilarion Felea” Arad, lafestivitatea de premierea elevilor olimpici și aprofesorilor care predaudisciplina Religie,apreciind meritul profe-sorilor care se datoreazăactivităţii lor la catedrădar şi în activităţileextraşcolare, cât şi arezultatelor obţinute decătre elevii coordonaţide către aceştia laolimpiada de religiejudeţeană şi la nivel național.Sâmbătă, 11 iunie – Chiriarhul asăvârșit slujba de sfințire a unei PlăciMemoriale, dedicată poetului MihaiEminescu, care a fost aşezată pe clădi-rea Românul din Arad. Participă înAula istorică „Ştefan Cicio Pop” dincadrul Universităţii de Vest „VasileGoldiş” din Arad, la manifestările ded-icate centenarului Marii Uniri cu sim-pozionul internaţional „150 de ani dela debutul lui Eminescu în presa lite -rară”.

Duminică, 12 iunie – SlujeşteSfânta Liturghie în biserica parohialăa Parohiei Arad-Centru înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi, rosteștecuvântul de învăţătură sub titlul ,,Uni-tatea Ortodoxiei”. La finalul SfinteiLiturghii, Chiriarhul, înconjurat desoborul slujitor, a săvârşit slujba Paras-tasului de 40 de zile de la trecerea lacele veşnice a d-lui Vasile Băltean,fost ostenitor la Centrul Eparhial timpde peste 40 de ani, aducând cuvântulcuvenit de cinstire pentru meritele sale.

În după amiaza zilei Chiriarhulslujește la Taina Sfintei Cununii a fiiceiP.C. Pr. Ponta în Parohia Iratoșu.Luni, 13 iunie – Prezidarea Per-manenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea  problemelor curent.Miercuri, 15 iunie - Chiriarhulparticipă, alături de PreafericitulPărinte Patriarh Daniel și de alți ierarhiai Bisericii Ortodoxe Române, lalucrările Sfântului și Marelui Sinodcare se desfășoară, în perioada 17 – 26iunie, în Creta. În această zi delegațiaPatriarhiei Române, care participă laSfântul și Marele Sinod, condusă dePreafericitul Părinte Patriarh Daniel, șidin care face parte a plecat în Creta.Lucrările Sfântului și Marelui Sinodvor începe în ziua de 17 iunie și se vorîncheia în data de 26 iunie 2016. Marți, 28 iunie – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente.Miercuri, 29 iunie – Slujeşte laSfânta Liturghie cu ocazia hramului„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, la par-aclisul arhiepiscopal din cimitirul,,Pomenirea”, din Municipiul Arad, ros-tește cuvântul de învăţătură sub titlul,,Apostolicitatea Bisericii”. La sfârşi-tul Sfintei Liturghii, s-a săvârşit o slujbăde pomenire a ctitorilor sfântului lăcaş,mutaţi la Domnul după care, potrivittradiţiei, s-a făcut înconjorul bisericii.Joi, 30 iunie – Program de audi-enţe. Rezolvarea problemelor curente.Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

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

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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