
Exact acum 100 de ani, în anul1916, într-o zi de marţi, în 12 ianua-rie, la ora 2 după  amiază, a trecut lacele veşnice egumenul Sfintei Mănăs-tiri Hodoş-Bodrog, arhimandritulAugustin Hamsea, după ce, aşa cumgăsim consemnat într-un necrolog, s-a împărtăşit cu Sfintele Taine de cătreepiscopul de atunci Ioan I. Papp, carede la declararea pneumoniei răposa-tului a mers zi de zi la Hodoș-Bodrogşi a stat la patul bolnavului până cândşi-a dat lin fără dureri sufletul în mânaCreatorului. Odată cu acest părinte s-a stins o personalitate distinsă dinviaţa şi cultura bisericească arădea-nă, aşa cum ne putem da seama şi dinbogata sa biografie.S-a născut la 17 mai 1849 laRâșnov, județul Brașov, din părințiagronomi. Augustin Hamsea a trăitașa cum i-a dictat adevărul, privind cuadmirație Cuvântul. A studiat la Gim-nazialul „Andrei Șaguna” din Brașov,absolvind în anul 1869, apoi a urmatcursurile Institutului Teologic dinSibiu între anii 1869-1872. Ulterior astudiat la Academia de Drept dinSibiu și la Facultatea de Științe Juri-dice din Budapesta, după terminareateologiei. În acest timp a colaborat laziarul de pe vremuri Albina alăturide redactorul Vincențiu Babeș.Între anii 1875-1881 a fost profe-sor la Institutul Pedagogic-Teologic

din Arad, reușind să-i inspire pe ele-vii ce studiau aici. Asemeni uneilumânări, el s-a mistuit pe sine însușipentru a lumina calea altora. A stat lacatedră până când Sinodul Eparhial l-a ales, în anul 1881, asesor referentordinar la senatul bisericesc al Con-sistoriului din Arad. În această calita-te a funcționat până în anul 1887 cânda fost ales director al Institutului Peda-gogic-Teologic din Arad. În aceastăcalitate, a stat în fruntea institutuluipână la 1901 când s-a retras la SfântaMănăstire Hodoș-Bodrog, a căruiegumen era din anul 1895. În ordineagradelor ierarhice, în anul 1879 aintrat în tagma monahală la Mănăsti-rea Hodoș-Bodrog și în acel an a fosthirotonit întru ierodiacon și ieromo-nah. În 1891 a devenit protosinghel,iar la 1895, după  ce a fost ales egu-men al Mănăstirii Hodoș-Bodrog afost înaintat la demnitatea de arhi-mandrit.Pe lângă activitatea în înaltelefuncțiuni pe care le-a ocupat a lucratși pe terenul literar ca redactor alrevistei Biserica și Școala. Acestbuletin oficial al eparhiei a fost redac-tat între anii 1879-1882 și anii 1884-1899. Aici au fost publicate o serie deprelegeri de Liturgică, Pastorală,Administrație parohială și Istoriebisericească, precum și calendarulEparhiei Aradului. A fost colaborator
la Revista teologică și Telegraful
român din Sibiu. S-a distins și ca unexcepțional orator bisericesc.

Punctele culminante ale vieții saleau fost viața profesorală și cea mona-hală. Ca profesor și director a înălțat

nivelul cultural și moral al institutu-lui. Chemarea de dascăl e măreață.Dascălul deschide uși învățăceilordornici să-l asculte, dar în acelașitimp are greutățile ei și cere jertfireatuturor forțelor. Aceste greutăți au fostpentru Augustin Hamsea considera-bile, deoarece înainte de ocupareacatedrei se îndeletnicise cu preocu-pări străine unui profesor: era candi-dat de avocat. Greutățile mari aleînceputului le-a învins prin frumoa-sele însușiri sufletești pe care i le-ahărăzit Dumnezeu: minte ageră, voi-nță de fier și vigilență neobosită.Din clipa în care a fost chemat lacatedră, nu și-a dat odihnă, nicigenelor sale somn, ci a studiat neîn-cetat, adunând cu hărnicia unei albi-ne cunoștințele frumoase care l-auconsacrat ca un distins membru alclerului ortodox român. Cererilemari duc la răspunsuri mari pentrucă rugăciunea mișcă mâinile caremișcă lumea. Timp de douăzeci șișase de ani, cât a profesorat s-adedicat studiului istoric în special.Cursurile sale erau pline de avânt șicăldură, izvorau din însuflețire ade-vărată. De aceea au aflat răsunet îninimile primitoare ale tinerilor dor-nici de învățătură.Protos. Dr. Iustin PopoviciConsilier culturalContinuare în pagina 3
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SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI

La inițiativa PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel, în şedinţa delucru din 28-29 octombrie 2014,Sfântul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne a declarat anul 2016 dreptAnul omagial al educaţiei religioasea tineretului creştin ortodox şi Anulcomemorativ al Sfântului Ierarh Mar-tir Antim Ivireanul şi al tipografilorbisericeşti în Patriarhia Română. Înacest sens, Cancelaria SfântuluiSinod a elaborat un program-cadrunaţional bisericesc care se va des-făşura după următoarele coordo-nate: În primul semestru al anului2016, sub genericul „Anul omagialal educaţiei religioase a tineretuluicreştin ortodox”, vor fi evidenţiateformarea spirituală a tinerilor şi ori-entarea lor spre însuşirea valorilorperene prin intermediul Familiei,Bisericii şi Şcolii; educaţia creştinăa tinerilor pentru misiune; impor-tanța prezenței şi participării tiner-ilor la viaţa comunității creştine;cultivarea iubirii, a prieteniei şi arespectului faţă de aproapele, pre-cum şi ajutorarea oamenilornevoiaşi etc.În al doilea semestru al anului2016, sub genericul „Anul comemo-rativ al Sfântului Ierarh Martir AntimIvireanul şi al tipografilor bisericeşti”,va fi evaluată moştenirea spirituală

şi culturală a acestui sfânt, laîmplinirea a 300 de ani de la moarteasa martirică (1716-2016), precum şiimportanţa tiparului în dezvoltareamisiunii Bisericii. În toamna anului2016, Patriarhia Română, împreunăcu Arhiepiscopia Bucureştilor, vaorganiza o Întâlnire internaţională atineretului ortodox şi un Simpozioninternaţional la care vor fi invitaţireprezentanţi ai celorlalte BisericiOrtodoxe surori. Programul şi cele-lalte detalii de organizare vor fi pub-licate într-un ghid practic pentru par-ticipanţieditat de Patriarhia Română.

Tot în anul 2016, Patriarhia Română,împreună cu Arhiepiscopia Bucu -reştilor, va organiza un Simpozionnațional dedicat Anului comemoratival Sfântului Ierarh Martir AntimIvireanul şi al tipografilor bisericeşti,iar, în colaborare cu AcademiaRomână, va organiza o expoziţienaţională dedicată operei acestuiSfânt Ierarh Martir. În ziua de 27 sep-tembrie 2016, la sărbătoarea Sfântu-lui Ierarh Martir Antim Ivireanul, vafi oficiată Sfânta Liturghie la Mănă-stirea Antim din Bucureşti, ctitoriasfântului, cu participarea ierarhilor

Sfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne, a unor ierarhi ai PatriarhieiGeorgiei şi altor ierarhi străini.Eparhiile şi instituţiile de învăţământteologic ale Bisericii OrtodoxeRomâne vor organiza, în anul 2016,conferințe, simpozioane, colocvii,seminarii etc. cu tema 2016 – Anulomagial al educaţiei religioase atineretului creștin ortodox şi Anulcomemorativ al Sfântului IerarhMartir Antim Ivireanul şi altipografilor bisericeşti în PatriarhiaRomână. Aceste teme vor fi prezen-tate şi discutate, de asemenea, în tim-

pul conferințelor pastoral-misionaresemestriale de primăvară şi toamnăorganizate în eparhiile PatriarhieiRomâne. Agenţia de pelerinajBASILICA Travel şi centrele depelerinaj ale Patriarhiei Române vororganiza pelerinaje ale tineretuluiortodox în ţară şi străinătate la bis-erici şi mănăstiri unde au viețuit mariduhovnici ai Ortodoxiei, precum şi lalocurile legate de viaţa, martiriul şimoștenirea culturală a Sfântului Ier-arh Martir Antim Ivireanul, inclusivîn Patriarhia Georgiei. În lunaoctombrie 2016, la PatriarhiaRomână va avea loc şedinţa solem-nă a Sfântului Sinod în care va fiprezentată o sinteză a evenimentelororganizate în eparhiile din ţară şistrăinătate pe această temă. Mani-festările organizate în 2016 – Anulomagial al educaţiei religioase atineretului creștin ortodox şi Anulcomemorativ al Sfântului IerarhMartir Antim Ivireanul şi altipografilor bisericeşti în PatriarhiaRomână – vor fi mediatizate de cătreCentrul de Presă BASILICA al Patri-arhiei Române, mass-media bis-ericească eparhială şi presa laicăreceptivă la valorile credinţei creş-tine. Biroul de presă al Patriarhiei Române

Arhimandritul Augustin Hamsea - 100 de ani de la trecerea la cele veşnice

2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti



Pe tot parcursul vieţii pământeştitrebuie să trăim cu credinţa şi con-vingerea că în Biserică toţi suntemtineri, căci una este vârsta tinereţii –cu aspiraţiile şi asperităţile ei ineren-te şi fireşti – şi altceva înseamnă a fitânăr şi receptiv din punct de vederespiritual, adică în stare să primeştimereu noi impulsuri, care te îmbo-găţesc şi te împlinesc duhovniceşte.Tinerii vin întotdeauna cuprospeţimea şi sinceritatea lor înmodul de a aborda adevărurile vieţii,ceea ce ar putea fi un important aju-tor acordat societăţii pentru a seputea elibera de servituţile dedublă-rii. Puritatea, curăţia, sinceritatea,spontaneitatea şi curajul tinerilor înanalizarea, cu multă obiectivitate şiimparţialitate, a problemelor lumiipost - moderne pot veni în sprijinulmaturilor şi al vârstnicilor – care suntgeneraţii rănite de atâtea experienţenegative şi dureroase. Aceştia, la rân-dul lor, i-ar putea apăra pe tineri de amai trece din nou prin astfel de expe-rienţe.Tinerii trebuie să fie chemaţi săfacă parte din viaţa de zi cu zi a slu-jirii Bisericii, căci fără ei cu siguran-ţă că multe aspecte ale împlinirii şiînaintării misiunii în social, de pildă,s-ar face cu mai multă dificultate!...Ei trebuie să vină la un soroc firesc alexistenţei în cetatea creştină şi-nBiserică, cu un „snop” şi un „buchet”de fapte strâns legate cu firul decicoare al dragostei de Dumnezeu şide semeni şi să ni se prezinte ca partea întregului Ecleziei.Tinerii, cu a lor tinereţe spiritua-lă – care trebuie să fie o stare a„duhului” iar nu doar a vârstei, suntchemaţi să reevalueze atitudinea apo-logetic–mărturisitoare şi misionarăîn aceste vremuri de acţiuni prigoni-toare, concertate împotriva Bisericiiîntr-un număr mare şi variat dintrecare amintim câteva cum ar fi: des-acaralizarea, secularizarea şi laxis-mul religios, arghirofilia şi hedonis-mul precum şi iconoclasmulpost-modern, cu care ne confruntămîn aceste zile!... Toate acestea duc laînmulţirea păcatului şi a patimii, careajung să fie considerate drept„fireşti” şi „normale” ori ele, de fapt,ne secătuiesc şi ne vlăguiesc, dinpunct de vedere duhovnicesc!... Pen-tru combaterea acestora este nevoiede canalizarea tuturor energiilorsufleteşti şi trupeşti ale omului, cumult discernământ, bineştiind că ceicu care ne luptăm sunt fără de tru-puri, răcnind ca un leu căutând pecine să înghită, şi să facem toateacestea convinşi fiind că suntemmembrii Bisericii lui Hristos, pe care,potrivit asigurărilor Sale, nici porţileiadului nu o vor birui.Vorbind, aici, de primenireaduhovnicească a tinerilor în Biserică,ne referim la purificarea noastrăduhovnicească ce trebuie să urmezeşi să împlinească, în mod integral,învăţătura Bisericii lăsată nouă moş-tenire de către Mântuitorul IisusHristos, Care, prin glasul Scripturii şial Sfinţilor Părinţi, ne arată nouăcalea (unică şi autentică) ce duce lamântuire, parcurgând drumul de la„Chip” la „Asemănare”, adică de la„Biserica luptătoare” spre „BisericaTriumfătoare” a Împărăţiei celei veş-nice a Cerului, care nu este din lumea

aceasta (a păcatelor) dar este pentrulumea aceasta (a păcătoşilor).Propovăduirea şi mărturisireanoastră nu trebuie să fie una de „ghe-tou” ci una săvârşită în tot locul şi întot ceasul, cu timp şi fără timp, pen-tru a ajunge la o curăţire şi o des-ăvârşire a lăuntrului nostru şi al inte-riorului sufletesc al aproapeluinostru, oricare sau ori de unde ar fiacesta!.. Zic toate acestea pentru că,mai nou, observ o stare de instaura-re a ispitei şi a păcatului comodităţii,a triumfalismului şi a autosuficienţei,toate fiind mânate de păcatul orgo-liilor personale, adică a mândriei şi aslavei deşarte!... Energia rămasădupă toată răvăşirea noastră moral-duhovnicească, o epuizăm prin pro-vocarea şi alimentarea patimii curio-zităţii, a vanităţii, a satisfaceriiplăcerilor şi a păcatelor de tot felul,după care ajungem la deznădejdeacelui prins cu geanta de droguri, orila cea a sinucigaşului – toate acesteadin cauza diavolului care a reuşit săne înrobească, din punct de vederepsihic, moral-duhovnicesc, sufletescşi trupesc prin anihilarea pazei asupracelor cinci simţiri.Tendinţelor bine cunoscute deinstituţionalizare sau elitism, tineriicreştini trebuie să le opună smeritaparticipare la suferinţele, încercărileşi bucuriile celor mulţi, acceptând săaibă puterea, dreapta socoteală şicapacitatea de a dori să rămânămereu tineri, pentru a avea interesulşi entuziasmul de a fi permanent încomuniune cu oamenii, în şi prinBiserică.În tot acest răstimp acordat, dinbunătate divină, dobândirii mântuiriinoastre, trebuie să învăţăm foartemulte lucruri, în primul rând că nusuntem niciodată singuri, că Dum-nezeu este mereu asupra fiecăruiadintre noi; să învăţăm că trebuie săfim recunoscători celor care ne-auînvăţat, ne-au îndrumat şi ne poartăde grijă şi să nu-i judecăm pe cei carenu au putut fi alături de noi atuncicând aveam nevoie.În altă ordine de idei, referindu-mă, în rândurile de mai jos, la relaţiaşi raportul tinerilor de astăzi cu mora-la creştină, aş vrea să precizez faptulcă, noi, tinerii, şi în general creştiniin-ar trebui să înţelegem problemelede morală ca un scop în sine.Evanghelia are, într-adevăr, unconţinut moral, dar moralitatea nu-şi

este suficientă ei însăşi. Putem între-ba unde este “moralitatea” atuncicând însuşi Atotdesăvârşitul Dum-nezeu îndură răstignirea? Noi, tiner-ii, ne răzvrătim adeseori împotrivalegilor morale, fiindcă instinctul nos-tru spiritual trezeşte în noi dorinţa dea ne lăsa călăuziţi de iubire într-ore-laţie liberă şi personală cu Adevărul.Problemele morale trebuie prezen-tate întotdeauna în aşa fel încât acestinstinct spiritual să fie favorizat săse dezvolte şi nu sufocat, căci unmare scriitor bisericesc a subliniatfaptul că “virtutea există pentru ade-
văr, nu adevărul pentru virtute” -Sfântul Maxim Mărturisitorul. Noiînşine trebuie să dăm un exemplu demorală creştină sub toate aspecteleei: poate că, dintr-un anumit punct devedere, viaţa noastră este curată, darsuntem noi oare întotdeauna generoşicu cei aflaţi în nevoi? Ne-am eliber-at oare de spiritul agoniselii? Încer-căm oare să ne trăim toată viaţa noas-tră întru Domnul? Poate că viaţanoastră este în felul ei “imorală”.Când discutăm probleme morale,trebuie să ne manifestăm convin-gerea că, reduse la ele însele, prin-cipiile etice n-au valoare veşnică şi-ar putea duce la fariseism, laipocrizie, chiar dacă ar fi înveşmân-tate într-o terminologie creştină.Există desigur etaloane de compor-tament proprii vieţii creştine - legăsim în Sfânta Scriptură şi în învăţă-turile sfinţi1or - dar, strict vorbind,ele nu sunt etaloane etice; suntreflectarea vieţii dumnezeieşti înexistent umană. Creştinismul trebuieexperimentat nu ca îmbrăcarea unei“cămăşi de forţă” morale, ci ca
“trăirea plenară a vieţii dum-
nezeieşti, a iubirii dumnezeieşti, a
atotadevărului dumnezeiesc”.Desigur, trebuie să ne luăm în seriospăcatele morale şi să nu subestimămprimejdiile suf1eteşti, spirituale, lacare ne expun, dar nu trebuie săînţelegem moralitatea în termeniipăstrării unei conştiinţe confortabileîn această lume, ori a păstrării uneireputaţii intacte în ochii celorlalţi, ciîn termenii de mântuire (scopul vieţiicreştine este dobândirea vieţiiveşnice; în relaţie şi comuniune cuDumnezeu, scopul este dobândireamântuirii persoanei umane).Noi, tinerii, suntem aproape deEvanghelie prin aversiunea şi dis-preţul faţă de ipocrizie şi faţă de

mulţumirea de sine. Hristosul carene va atrage este cel care i-a certat peevrei, pe farisei pentru făţărnicia şiipocrizia lor. Trebuie să înţelegempăcatul într-un mod autentic orto-dox. Păcatul este judecat prin
pierderea harului pe care îl suferimcând ne depărtăm de la izvorulvoinţei dumnezeieşti. Acceptămautoritatea canoanelor, învăţăturilorşi principiilor bisericeşti, dar cândvedem un tânăr care refuză săaccepte îndrumările ei s-ar putea sătrebuiască să-i îngăduim aceluia săredescopere autoritatea spirituală aBisericii prin experienţa lui person-ală; adeseori nu există altă cale, deşiea poate fi dureroasă.Relaxarea moravurilor în zilelenoastre este o mare ispită pentru noitinerii, şi nu numai. Societatea noas-tră este mult prea permisivă si uşu-ratică. Toate perversiunile suntacceptate şi justificate, iar faptul de-a rămâne credincios căii lui IisusHristos este foarte posibil să fie văzutşi el ca o “perversiune”. Noi ştim şipurtăm aceasta în mintea şi inimanoastră şi totuşi nu-i mai puţin ade-vărat că ispita de a părăsi credinţacreştină însăşi influenţaţi fiind de totfelul de curente venite de oriunde şide fapt de nicăieri - este mai puter-nică şi mai gravă, şi că trebuie să fimfoarte atenţi atunci când avem de-aface cu astfel de tineri. De exemplu,adeseori o relaţie păcătoasă se naştepentru că inima cuiva e deja relativeindiferentă la chemarea lui Hristosfăcută fiecăruia personal. Când încer-căm să îndreptăm pe cineva trebuiesă încercăm să venim la miezul prob-lemei, şi atunci când înfruntăm prob-lemele de ordin moral ce ne privescpe noi tinerii, trebuie să avem grijă săpăstrăm ordinea priorităţilor. Avemnevoie de mult tact şi discernământcând experimentăm idei noi, şi nutrebuie să ne creăm problem maimari numai pentru că, de teamă, pier-dem din vedere esenţialul.Mulţi dintre tinerii care sedroghează astăzi se răzvrătescîmpotriva prea multor reguli şi obi-ceiuri în care ei nu mai văd niciunsens profund sau se răzvrătescîmpotriva principiilor şi învăţăturilorsănătoase dar prezentate şi chiarimpuse într-o manieră cu totul defici-tară, adică ostilă. O broşură publi-cată recent de către guvernul britan-ic în legătură cu abuzul de droguri,

constată că cea mai bună măsură pre-ventivă împotriva drogurilor este orelaţie bună între tineri, mai ales întreadolescenţi şi părinţi, bazată pecomunicare, deschidere şi încrederereciprocă.În cazul unor dileme de ordinmoral, tinerii trebuie să se roage, săcontinue acest lucru şi să caute câtmai devreme cu putinţă sfatul unuipreot duhovnic. Părinţii trebuie şi eisă se roage şi să urmeze sfatulduhovnicului. Nu trebuie neglijatenici prieteniile curate şi sincere. Defapt, atât preotul duhovnic cât şipărinţii trebuie abordaţi ca nişte pri-eteni - dar şi invers.Aş vrea să subliniez ca o con-statare, că multe dintre problemele pecare tinerii le ridică preoţilor şi edu-catorilor trebuie să fie discutate cutinerii înşişi. Dacă despre toate aces-te problem se vorbeşte în mod firescşi din timp acasă, adolescentul depildă, este pregătit pentru hotărârilece le va avea de luat. Cel mai adese-ori însă, din nefericire, problemelesunt de obicei ridicate abia când s-acreat deja o barieră între generaţii.Ar fi de dorit ca pe măsură ce copiiise apropie de vârsta adolescenţei săînceapă să discute cu părinţii despreispitele cu care se vor confrunta maitârziu.Ca o concluzie, aş dori să sub-liniez faptul că, în calitate de adulţicreştini, trebuie să arătăm pentrutinerii noştri aceeaşi dragoste caaceea a fiului risipitor, care, este defapt a lui Dumnezeu însuşi. Să nedeschidem braţele spre a-i îmbrăţişala piept cu dragoste pe fiii noştri,chiar dacă şi-ar lua moştenirea şi-arpleca într-o ţară îndepărtată unde arrisipi-o în păcat.Întâlnim, deseori, foarte multecategorii de tineri: unii smeriţi, alţiiorgolioşi sau nerăbdători, unii foarteentuziaşti alţii foarte timizi, cu pre-judecăţi ori fără, şi fiecare vine cuviaţa sa personală şi cu o anumităpersonalitate la care noi (acolo undeeste cazul) suntem chemaţi să con-tribuim la încreştinarea, la catehiza-rea, la împlinirea sau la desăvârşireaacesteia, având convingerea fermăcă toţi vor dobândi - în timp - cevacomun, şi anume dragostea pentruIisus Hristos şi pentru aproapele, dra-goste care trebuie să se materialize-ze în fapte concrete. Pot părea cuvin-te mari, însă credem că fiecare dintrecei care aspiră la înfăptuirea şi împli-nirea acestui deziderat sacru păs-trează mereu rugăciunea pe care ospunem ca un salut: „DoamneAjută!”Acum, în încheierea acestui arti-col, voi afirma şi susţină că, cu toţiisuntem pelerini pe faţa acestuipământ şi, iată, ne-am oprit, în aces-te zile şi vremuri, la tinerii, mereualţii, care vor prelua pe mai departeactivităţile şi acţiunile Bisericii şi vorcreşte şi ei, aşa cum am crescut şinoi, vor zâmbi şi ei aşa cum am zâm-bit şi noi, vor (de)săvârşi mereu noişi folositoare fapte, şi, astfel, socie-tatea creştină ori încreştinată va aveaîn viitor familii credincioase şimonahi adevăraţi; rugându-ne catoate să se întâmple cu voia lui Dum-nezeu şi cu nădejdea că vor fi spremântuire. Dr. Stelian Gomboş

Ianuarie 2016 Pagina 2
Despre tinerii de astăzi şi morala creştină,precum şi despre primenirea lor în Biserică



Pagina 3 Ianuarie 2016

De bună seamă și recunoscut estecă prima impresie contează. La fel credcă se petrece  și cu primul gând care țise instalează în minte atunci când încăn-ai căutat să scormonești în tine și săaduni idei pentru a da contur unei teme,de pildă spre aduceri-aminte. Am vrutsă mă opresc cu gândul la oamenideosebiți, care să merite cinstea de a fipomeniți și de a ne aduce aminte de ei.Și primul gând s-a lipit instantaneu deuna dintre cele mai dragi și emblema-tice figuri din peisajul învățământuluiarădean și nu numai, o personalitatecare și-a câștigat pe bună dreptate defi-niția de pedagog, un om al cărții, un ommenit să formeze oameni.Pe dascăli de felul celor care-și punamprenta asupra formării și modelăriiintelectuale, morale, umane a altora îirecunoști imediat. Nu sunt puțini devocație adevărată, care răspândesctaina meșteșugului lor din pasiunepură, dar… unii parcă sunt altfel, maisus decât cei buni. Despre asta vreau săvorbesc. Despre unicitățile repetabile,pare un paradox, și-mi place să sune caun paradox. Omul de modă veche la care măgândesc nu mai este printre noi. Apa-rține unui timp apus, al adolescențeimele, când, fată de la țară venind, cuprofesori mult mai grozavi decât i-arveni cuiva să creadă, am avut prilejulde data aceasta să stau în fața unei veri-tabile statui atemporale, pe care măgândesc acum s-o plasez în galeria pro-fesorilor iluștri prin formație și gust dinperioada interbelică. O fericită ivireîntr-un timp pe care parcă profesorulnu-l consuma  foarte digest, simțind, așputea intui, cum i se potrivește o altăetapă istorică, cum i s-ar asorta o altăcămașă sau o altă cravată la costum,dar care musai să-i aducă pe alții întimpul său spiritual, în lumea lui.N-a fost singurul de care m-amatașat cu un respect și cu o afinitateelectivă. Port în minte imaginea fie-căruia, așa cum a fost, și-i iubesc pe toțiîn gând, și le mulțumesc necondiționat.Deși unii ne-au dat fiori reci pe șiraspinării. De la fiecare am rămas cuceva din știința lui, din arta de-a se faceînțeles, din felul de a privi, din infle-xiunile vocii, din anume dispoziții trec-ătoare. Profesorul meu însă… purtamereu câte-un costum gri sau în oricecaz închis la culoare, sobru, nimic epa-tant, ba, mai mult, către modest. Cu omapă la subsuoară adesea. Cu cărți depedagogie sau de metodică pe care nile recomanda. Dar dincolo de ele, cu

tot ce trebuia la purtător, în minte, cusau fără pălăria sobră.Avea darul de a se face înțeles teri-bil de bine. Desena la tablă schemesimple, dar care mi-au rămas în minteși acum, de exemplu cele două cercurisubscrise unul altuia desemnând genulproxim și diferența specifică. Organi-zat, pe tablă rămânea esența. Uneorirămâneau niște cuvinte-cheie, izolate,dar cu impact. Privindu-ne, ne simțea:ce știm, ce gândim, cât de siguri sun-tem, cât creier avem. Ne citea pe fie-care, ne simțea slăbiciunile, și mai știasă fie și necruțător cu cele câteva cole-ge care au „beneficiat” de monitoriza-rea torturantă care s-a întins de la pri-mele ore de curs până la cele dedinaintea examenului de absolvire. Asuferit de meteahna aceasta a „luatuluila ochi”, de care personal nu-mi erateamă, pentru că eu am reușit din primasă-i câștig simpatia, motiv pentru carem-am considerat binecuvântată patruani de zile.În clasă era atât de liniște că nu seauzea nici musca. Nu ne spunea penumele mic niciodată. Puteai însă auziadesea apelativul „domnișoară”, spusușor rârâit și nu mai puțin ironic, atuncicând un răspuns era aiurea. Atuncitonul i se amplifica, te privea în ochi întimp ce o șuviță neastâmpărată și cri-tică se tot încerca să apună alb pe frun-te. Venea și pleca la timp. Lecțiile eraulecții. Și nu numai de pedagogie, dedidactică, de metodică, de logică. Eraulecții cu și despre viață, lecții ale ome-niei, ale perseverenței, ale depășirii desine, ale căutării de sensuri, ale nevoiide perfecțiune. Educația permanentăera nu doar o simplă sintagmă prefe-rată, era un îndemn de urmat, o pri-copsire necesară, pentru autodepășire.Ne-a obișnuit să fim primii noștri cri-tici. Planurile de lecții, numite într-ovreme pe care am și prins-o „proiectede tehnologie didactică”, erau corecta-te la sânge. Nu trecea nimic de ochiulvigilent, după ce mai trecuse, totuși,prin furcile caudine ale învățătoarei dela clasă care vedea prima planul, șiapoi ale profesorului de metodică. De la profesorul meu am aflat deun Rousseau care mi-a devenit maifamiliar decât mai contemporanul meuvecin de bloc, de la profesorul meu amaflat de explozia informațională care seprefigura în mintea lui vizionară, darcare informatizare și informaționaliza-re nu „explodaseră” încă, și dacă mă uitîn spate pot vedea în el un fel de Mesiaintuitiv care trebuie că știa ce vremuri

mai pot să vină, și pe care le-a prins, nuștiu cum s-o fi raportând la ele ca om,căci profesional a reușit să se impunăcu ușurință și naturalețe, continuându-și cariera de dascăl în învățământulsuperior. Eu mă limitez să scriu desprece știu în mod subiectiv, ca în fața unuitablou sau în fața unei poezii postmo-derniste, în explorarea căreia trag fire șiînțeleg așa cum vreau, sau cât vreau, șimă bucur să mă intereseze atât, perce-pția mea subiectivă fiind singuruladevăr de necontestat, sau, în orice caz,singurul care contează pentru mine, caîntr-o camilpetresciană formulare, „dinmine însumi nu pot ieși… eu nu potvorbi onest decât la persoana întâi”. Multe s-or fi spus, multe s-or fiîntâmplat după ce noi am plecat. Îmiaduc aminte că într-un an, la puținăvreme după absolvire, am avutîndrăzneala să-i trimit profesorului decare-mi era dor tare o felicitare de iarnă,care a primit un răspuns de care-miaduc aminte și acum și trebuie că o săgăsesc dacă îmi propun să caut în cutiacu amintiri felicitarea de răspuns, darnu caut, pentru că nu vreau să-mi scor-monesc trecutul, care suna fix așa, cuvirgulă cu tot: „și eu port în suflet amin-tirea unei eleve dragi, prețuite, cudreaptă măsură, și pentru meritele salemari. M-aș bucura dacă dumurile dvs.arădene ar trece pe strada V.B., nr…”Țin minte și numărul, am trecut pestrada aceea și atunci și de mii de ori deatunci, dar n-aș putea spune de ce n-ambătut la ușă. Asemenea amintiri pot să sune înurechile unora patetic. Drept este cădeși încercăm să fugim de asta, uneoridevenim. Sau unii suntem, hai să zic,mai sentimentali, mai impresionabili,mai ușor de emoționat. Dar oameniitrebuie să-și aducă aminte de oameni.De cei care au fost, de cei care mai

sunt. Între noi se țes zi de zi, și între ceivii, și între noi, cei ce ținem ochii ațin-tiți pe lumina răsăritului, și ei, cei careau trecut în lumea umbrelor, legăturipermanente. Ca niște fire de borangic,fragile, abia sesizabile. Atât de fine căne temem. Dar ele nu se pot rupe. Suntfire care ne țin legați, atârnați unii dealții, împliniți unii prin alții, influe-nțându-ne în mod miraculos destineleunii altora, fie că vrem, fie că așa neiese, fie din nu știu ce alte motive caredesigur scapă inteligenței noastre. Așane legăm de oamenii care ne contu-rează destinele, devenind astfel ei res-ponsabili de ce suntem noi, de profilulși definirea noastră spirituală. Uneori,mai mult decât mama sau tata. Ei devinprin amprenta pe care ne-o pun unalonge fericit al celor șapte ani deacasă, poate meșteri, modelatori,modele. Profesorul nostru ne plimba întimp și ne făcea să fim mândri de înain-tașii noștri, în timp ce-l priveam cuochi smeriți de epigoni găsiți vinovațică nu ne-am revenit suficient dupăsărutul primit pe furiș seara precedentăși care ne-a dat toate epocile istoricepeste cap. Profesorul nostru se plimbaprintre noi în timp ce vorbea și se întor-cea să ne privească în ochi pentru adescoperi dacă în ei găsește sămânțaînflorită în pământ bun, sau căzută înpamântul stâncos din care răsare repe-de, dar moare repede, neavândrădăcină puternică, sau pământ plin despini, în care sămânța este înăbușită,sau dacă nu cumva sămânța a căzut pemarginea drumului și au venit păsări-le de-au ciugulit-o. Și sunt convinsăcă-nțelegea, că ne simțea pe toți, așacum stăteam, înregimentați într-uncolectiv după cum vârsta ne-a adunat,și intențiile comune, și șansa de-a fielevii unui liceu pedagogic, batjocorit

de regim în ultimii ani, cu scopul de a-i perverti esența. Profesorul Vasile Popeangă şi-aînceput  cariera didactică la ŞcoalaNormală din Arad pe o catedră depedagogie, în anul 1950. S-a distinsprin exigenţa sa, prin probitatea moralăşi profesională, prin stilul didactic ele-vat dar întotdeauna accesibil. A condusŞcoala Pedagogică din Arad ca direc-tor 24 de ani, fiind cel mai longevivconducător de-a lungul celor 200 de anide existenţă a Preparandiei din Arad.După 1989 a devenit profesor univer-sitar la Universitatea de Vest „VasileGoldiş” şi apoi decan al ColegiuluiPedagogic din Arad. Activitatea sa publicistică şi de spe-cialitate a fost concretizată în peste 25de volume şi peste 150 de articolepublicate în reviste naţionale şi inter-naţionale de prestigiu. A reflectat înscrierile sale aspecte legate de organi-zarea învăţământului românesc dinTransilvania, lupta pentru realizareaMarii Uniri, viaţa religioasă din Epar-hia Aradului, dar şi monografii dedi-cate unor mari personalităţi istorice.I s-au recunoscut meritele, a fostiubit, temut şi apreciat. A fost distins cunumeroase premii, ordine, medalii şititluri academice, i-a fost acordată dis-tincţia de profesor emerit. A doveditun altruism intelectual rarisim, preo-cuparea sa majoră fiind aceea de amodela gândirea tinerilor, cu grija unuimaestru formator de personalităţi.Vedea în educabil un potenţial imens,capabil de a fi exploatat, de a fi forţatsă înainteze, întâi graţie unui impulsvenit din exterior, capabil să transfor-me, apoi într-un impuls al fiinţei, deve-nite automotivată, conştientă că în felulacesta al comptetiţiei impuse cu tineînsuţi poţi face faţă confruntării exte-rioare cu o lume acerbă, care avea săvină odată cu schimbarea de regim. A fost un om de o remarcabilămoralitate, de o distinsă cultură, devocaţie pedagogică de excepţie. A con-tribuit la formarea multor generaţii depedagogi şi cercetători în domeniul ştii-nţelor educaţiei. A plecat la cele veşni-ce la venerabila vârstă de 91 de ani.Profesorul Popeangă rămâne unmonument viu de cultură, în fața căru-ia nu poți decât să te înclini cu respect șisă-ți fi dorit să ai norocul să-i fii discipol.prof. Eugenia Groșan
(publicăm acest material întrucât

anul acesta se împlinesc patru ani de
la trecerea la cele veşnice a prof. 
Vasile Popeangă)

Dascăli așa cum rar au fost…(gânduri despre marele dascăl Vasile Popeangă)

Urmare din pagina 1Sămânța bună, aruncată de semă-nătorul harnic a căzut în pământ bun.Augustin Hamsea a fost un generatorpentru ceea ce înseamnă realizări înșcoala românească prin deschidereașcolii de aplicație, a implementăriicursului al IV-lea preparandial șiadoptarea planului de învățământ alstatului, adoptat prin ordinul minis-trului. Augustin Hamsea a ajuns pro-fesor și director într-o vreme când sesimțea trebuința unei educații maiavansate. Preda la cursul I Științepedagogice, la cursul al II-lea Teolo-gie dogmatică, iar la cursul al III-leaTeologia morală și Dreptul canonic.Spiritul vremii cerea de la viitoriiluminători și povățuitori ai poporuluiun arsenal mai bogat de cunoștințe.Corespunzător acestor exigențe, insti-tutul a primit o nouă organizare.

Poporul avea trebuință de luminare șipovățuire și aceasta se considera odatorie esențială a clerului. Buzelepreotului trebuie să păzească cuno-ștința și din gura lui să se cauteînvățătura, căci el este trimisul luiDumnezeu.O piedică simțitoare a progresu-lui era lipsa manualelor școlare. Afăcut față acestui neajuns publicândcursurile în revista Biserica și Școa-
la. Cele mai de seamă sunt cursuriledin Istoria Bisericii Universale, cuconsiderare deosebită la Istoria Bise-ricii Românești din țara noastră.În 1901 se desparte de școala pecare a iubit-o din toata inima sa șipentru înaintarea căreia a depus atâ-tea stăruințe. S-a retras la sfântullăcaș, loc de mângâiere și înălțaresufletească, unde icoana Maicii Dom-nului așteaptă cu dragoste a ne pleca

genunchii și a ne revărsa gândurile.Din marea vieții agitate s-a dus lamănăstire pentru a afla liman lin. Întimpul păstoriei sale ca egumen seînnoiește mănăstirea, zidirea vechese înlocuiește cu alta nouă. Timpîndelungat a petrecut în arhivele dinBudapesta și Viena scrutând hrisoa-vele necesare și adunând alte docu-mente privitoare la trecutul nostru.Ca merit deosebit al arhimandrituluiAugustin Hamsea trebuie să se amin-tească că a realizat din MănăstireaHodoș-Bodrog un loc de tămăduiresufletească. Sărbătoarea AdormireaMaicii Domnului era ziua mare, lacare se adunau peste 15 mii de creş-tini din toate părţile. Cine a fost defaţă odată la sărbătoarea aceasta, nu aputut uita niciodată chipul călugăru-lui bătrân, care primea cu cuvântarefiecare grup de peregrini şi se des-

părţea tot aşa; cine a văzut aceasta s-a înduioşat şi în sufletul său a admi-rat râvna călugărului cu plete albepentru casa Domnului.Odată cu moartea lui a dispărut opersonalitate distinsă, un preot plinde zel. După o viaţă plină de zbucims-a stins fără durere, ca o lumină lină.Şi s-a făcut dreptate aşa: Cel ce a avutparte cu prisosință de zbuciumul vie-ţii, dispare fără durere. Bunul Dum-nezeu l-a învrednicit de limanul cellin. Părintele arhimandrit AugustinHamsea îşi doarme somnul de veci încripta episcopală de la demisolul alta-rului de vară al Sfintei MănăstiriHodoş-Bodrog, alături de vredniciiepiscopi ai Aradului: Iosif Goldiş;Grigorie Comşa, Andrei Magieru,Visarion Aştileanu şi fostul stareţarhim. Timotei Iftimie. 

Bibliografie:Dr. Avram Sădean, Dr. TeodorBotiş, Institutul pedagogic gr. or. rom.
din Arad. Cei dintâi ani din trecutul şi
viaţa Preparandiei (şcolii normale)
gr. or. române din Arad, Arad, 1912; Dr. Teodor Botiș, Istoria Școalei
Normale (Preparandiei) și a Institu-
tului Teologic Ortodox Român din
Arad, Arad, 1922; Vasile Popeangă, Eduard I. Găvă-nescu, Victor Țârcovnicu, Preparan-
dia din Arad, Editura Didactică șiPedagogică, București, 1964; Doru Bogdan, Preparandia din
Arad în conștiința cultural-istorică a
epocii sale, Editura Nigredo, Arad, 2012;Anton Ilica, Istoricul Preparan-
diei din Arad, Editura Casa Cărții deȘtiință, Cluj-Napoca, 2012.Dr. Lazăr Iacob, ϯ Augustin Ham-
sea, Biserica şi Şcoala, anul XL, nr.3/17 ianuarie 1916. 

Arhimandritul Augustin Hamsea - 100 de ani de la trecerea la cele veşnice



Ianuarie 2016 Pagina 4

În zilele de 22 şi 23 ianuarie,a.c., la reşedinţa arhiepiscopală şila Centrul Eparhial din Arad s-audesfăşurat lucrările Consiliului şiale Adunării Eparhiale ale Arhiepis-copiei Aradului, ambele  organismeavând pe ordinea de zi prezentareaşi analizarea Rapoartelor asupraactivităţii administrativ-bisericeşti,cultural- pastorale, economice şi deasistenţă social- filantropică dineparhie în anul 2015.Şedinţa Consiliului Eparhial șiSinaxa monahalăÎntruniţi în şedinţa anuală ordi-nară, sub preşedinţia Înaltpreas-finţitului Timotei, ArhiepiscopulAradului, membrii aleşi ai Consili-ul Eparhial, împreună cu membriiPermanenţei Consiliului Eparhial,Părinţii Protopopi şi reprezentanţiai mănăstirilor, au avut ca principalpunct pe ordinea de zi audierea,analizarea şi definitivarea Rapoa r -telor Generale ale Sectoareloradministraţiei eparhiale, în vedereaprezentării acestora spre ratificareAdunării Eparhiale. În deschiderealucrărilor Înaltpreasfinţitul Timoteia salutat pe cei prezenţi şi a sublini-at importanţa acestei şedinţe deanaliză şi bilanţ asupra unei activ-ităţi desfăşurate pe parcursul unuian, cu concluziile şi măsurile ce sevor adopta pentru o activitate susţin-ută în viitor. Sub coordonarea Înalt-preasfinţiei Sale, lucrările s-au des-făşurat pe parcursul întregii zile.Preacuviosul Părinte TeodorVid, consilier administrativ- bis-ericesc, a prezentat Raportul Gen-eral asupra activităţii din SectorulAdministrativ-bisericesc: situaţiastatistică a unităţilor şi a locaşurilorde cult din cuprinsul eparhiei, a per-sonalului bisericesc deservent, dupăvechime şi grade profesionale deîncadrare, activitatea de pregătire şiperfecţionare a clerului, activitatealiturgică, canonică, juridică şi disci-plinară în cuprinsul eparhiei, situaţianumirilor, încadrării, completăriiposturilor clericale şi neclericale,viaţa monahală, alte probleme care

intră în competenţa administrativ-bisericească.Preacuviosul Părinte dr. IustinPopovici, consilier cultural, aprezentat Raportul anual al Sec-torului Cultural-Educaţional. În celeopt capitole ale Raportului a fostevidenţiată activitatea pastoral-misionară la nivelul Centruluieparhial, la protopopiate şi parohii,desfăşurată sub auspiciile „Anuluiomagial al misiunii parohiei șimănăstirilor azi” şi „Anuluicomemorativ al Sfântului Ioan Gurăde Aur și al marilor păstori desuflete din eparhii”, în PatriarhiaRomână, activitatea educaţională înşcolile teologice ale eparhiei şi ceade predare a Religiei în şcoli, relaţi-ile interconfesionale, activitatea deperfecţionare în latura cultural-teo-logică prin editarea şi desfacerealucrărilor teologice şi a cărţii reli-gioase, activitatea mass-media, con-servarea patrimoniului bisericesc-cultural, mobil şi imobil, activitateabibliotecii şi arhivei eparhiale.Preacucernicul Părinte Mihai-Octavian Blaj, consilier economic, aprezentat Darea de seamă asupraactivităţii eparhiale sub aspect eco-nomic-financiar,  supunând spreanaliză situaţia economică a

eparhiei, bugetul anual de venituri şicheltuieli, administrarea imobileloreparhiale, gestionarea întreguluipatrimoniu bisericesc la nivelulparohiilor, la protopopiate şi la Cen-trul eparhial. O atenţie deosebită afost acordată respectării disciplineifinanciare la oficiile protopopeşti.În mod special s-a discutat desprestadiul actual al lucrărilor de pic-tură de la Catedrala arhiepiscopală.Preacucernicul Părinte Gabriel-Cosmin Mariş, consilier social, aprezentat activitatea eparhială dinanul 2015 desfăşurată în SectorulSocial. Astfel, au fost prezentateprincipalele coordonate ale uneipreocupări susţinute în laturasocial-filantropică şi de caritatecreştină: coordonarea activităţii deacordare a asistenţei religioase îninstituţii bugetare, la protopopiate şiparohii, a activităţilor şi proiectelorcu caracter caritabil, educaţionalsau umanitar iniţiate în cadruleparhiei.După  prezentarea şi analizareaRapoartelor anuale ale SectoarelorConsiliului Eparhial, şedinţa acontinuat cu soluţionarea unorprobleme curente care intră încompetenţa acestui for deliberativeparhial.

Şedinţa Adunării Eparhiale
În cea de a doua zi, sâmbătă, 23ianuarie a.c., în sala festivă a Cen-trului Eparhial s-au desfăşuratlucrările Adunării Eparhiale, organ-ul deliberativ suprem pentru toateproblemele administrative, cultur-ale, social-filantropice, economiceşi patrimoniale ale eparhiei.Lucrările au fost precedate, con-form rânduielii statornicite, de sluj-ba de Te-Deum, oficiată de către unsobor de preoţi în paraclisul ,,Sfân-ta Treime” al reşedinţei arhiepisco-pale, la care a participat Înaltpreas-finţitul Arhiepiscop Timotei,înconjurat de membrii AdunăriiEparhiale şi de cei ai PermanenţeiConsiliului Eparhial.În cuvântul rostit în deschiderealucrărilor, Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscopul Aradului, Preşedin-tele Adunării Eparhiale, după ce asalutat pe cei prezenţi, a prezentat,într-o retrospectivă sintetică, celemai importante realizări administra-tive, cultural-pastorale, sociale şieconomice  ale eparhiei care au mar-cat anul 2015, consacrat „Anuluiomagial al misiunii parohiei șimănăstirilor astăzi” şi „Anuluicomemorativ al Sfântului Ioan Gură

de Aur și al marilor păstori de sufletedin eparhii”, în Patriarhia Română,după care  a creionat câteva dintrecoordonatele pe care se vor axaactivităţile eparhiale din anul 2016,în  lumina programului- cadru elab-orat de către Sfântul Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române pentru Anulomagial 2016, dedicat educației reli-gioase a tineretului creștin ortodox șia Sfântului Ierarh Martir AntimIvireanu și tipografilor bisericești.După citirea mesajelor îndătinate,de fiască ascultare şi conlucrare laîntărirea vieţii bisericeşti, transmisedin plenul Adunării Eparhiale, Întâi-stătătorului Bisericii noastre, Preafe -ricitului Părinte Patriarh DANIEL  şiÎnaltpreasfinţitului IOAN, Mitropol-itul Banatului şi a Procesului-Verbalal ultimei şedinţe, lucrările au con-tinuat pe comisii: Administrativ-Bis-ericească, Cultural-Educaţională,Economică, Socială şi Comisia deValidare. În cadrul comisiilor, dupăanalizarea Rapoartelor Generale deactivitate, au fost elaborate Proiectelede Hotărâri, cărora li s-a dat citire înplenul Adunării Eparhiale reunite.După luările de cuvânt ale: prof. univ.dr. Aurel Ardelean; dl.ec. Gheorghe-Petru Feieş; dl. Călin Abrudan ş.a.,asupra unor aspecte din conţinutulacestora, Proiectele de hotărâri au fostaprobate în unanimitate, devenindastfel acte normative cu aplicabilitateîn întreaga eparhie.Preacuviosul Părinte Arhim.dr. Teofan Mada, vicarul admi-nistrativ, a făcut o sinteză abogatei activităţi a celor patrusectoare precum şi prezentareamai în detaliu a unor proiecte des-făşurate pe parcursul întregului an2015 şi impactul lor asupra cre -dincioşilor.În încheiere ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop TIMOTEI a mulţumittuturor membrilor Adunării Eparhialepentru contribuţia adusă bunei des-făşurări a lucrărilor, cu îndemnul cacele propuse să devină înfăptuire,spre folosul întregii eparhii.Protos. Dr. Iustin Popovici

Lucrările Consiliului și Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului

Ziua de 22 ianuarie a fiecăruian este înscrisă în calendarul Bise-ricii noastre ca fiind ziua de prăz-nuire a Sfântului Apostol Timotei,ucenicul cel iubit al SfântuluiApostol Pavel şi ocrotitorul spiri-tual al Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului.Această zi a devenit zi de marebucurie pentru preoţii şi credincio-şii Arhiepiscopiei Aradului, întru-cât Întâistătătorul ArhiepiscopieiAradului, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, încă din anul 1969, de laslăvita zi de prăznuire a naşteriiSfântului Ioan Botezătorul (24iunie), are rânduit ca ocrotitor desuflet pe Sfântul Apostol Timotei.Şi în acest an, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, a asi-stat la Sfânta Liturghie săvârşită înCatedrala veche din Arad, unde

părintele paroh Traian Micoroi aadresat un cuvânt de felicitare.După aceasta, în sala festivă areşedinţei arhiepiscopale Ierarhularădenilor a fost înconjurat cumultă dragoste de oficialităţile cen-trale  şi locale, reprezentanţii celor-lalte culte istorice din municipiu,aflându-ne în Săptămâna de Rugă-ciune pentru Unitatea Creştină,reprezentanţi ai şcolilor dineparhie, ostenitorii CentruluiEparhial, preoţii, monahii şi mon-ahiile din Eparhia Aradului.Chiriarhul  a rostit un cuvântde mulţumire deosebit de bogat înconţinut, atât prin adâncimeacugetării teologice cât şi prinîndemnurile părinteşti deosebit desensibile ce au fost adresate celorprezenţi, acum la început de anomagial dedicate educaţiei reli-

gioase a tinerilor creştin ortodocşi.Din partea ostenitorilor Cen-trului eparhial, a preoţilor şi cred-incioşilor arădeni, a luat cuvântulpărintele Flavius Petcuţ, protopop-ul Aradului, care l-a felicitat peÎnaltpreasfinţitul Timotei.De asemenea, cuvânt de felic-itare a adresat şi domnul ing.dr.Gheorghe Falcă, primarul Aradu-lui.Mulţumind mai întâi BunuluiDumnezeu pentru toate binefacer-ile revărsate asupra părintelui nos-tru sufletesc, Îl rugăm pe El, Dătă-torul a tot binele, să întărească prinHarul Său ceresc, pe Ierarhul nos-tru, cu sănătate îndelungată şi cusporite puteri sufleteşti, spre slu-jirea cât mai rodnică a Bisericiistrămoşeşti şi a semenilor noştri.Protos. Iustin Popovici 

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului şi-a sărbătorit ocrotitorul spiritual
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Noul An 2016 sărbătoritîn Arad

La cumpăna dintre ani, în Cate-drala Arhiepiscopală „Sfânta Treime”din Arad, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei Seviciu, Arhiepiscopul Ara-dului, înconjurat de un sobor de preoţişi diaconi, a săvârşit slujba de mulţu-mire pentru binefacerile primite în anulcare a trecut, şi de binecuvântare a anu-lui care a sosit, în finalul căreia a adre-sat credincioşilor prezenţi un părintesccuvânt de învăţătură sub titlul ,,Praznicobştesc şi creştinesc” (cf. I Tim. 2;Luca 4), adică împletind Anul Nou cuTăierea împrejur a Mântuitorului, fie-care dată având semnificaţia înnoiriilumii şi a fiinţei omeneşti, de unde şiurările reciproce de bine, având aco-perirea sfântă a darurilor cereşti.  Lafinal, Chiriarhul arădean a prezentatiniţiativa conducerii bisericeşti privindAnul 2016 drept Anul omagial al edu-caţiei religioase a tineretului creştinortodox şi Anul comemorativ al Sfân-tului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi altipografilor bisericeşti în PatriarhiaRomână.Arhiepiscopul Aradului a fost pre-zent la Catedrala Arhiepiscopală şi înziua praznicului, unde a săvârşit Sfân-ta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare,în fruntea soborului preoţilor şi diaco-nilor slujitori. În predica cu titlul ,,Bunacreştere” (pe baza citirilor scripturisti-ce: Col. 2; Luca 2), referindu-se la icoa-na Mântuitorului la 12 ani în mijloculînvăţaţilor, minunându-i prin ştiinţa şiînţelepciunea Sa, îndemnând pe cre-dincioşi la buna folosire a timpului spremântuire. Totodată, Chiriarhul arădeana subliniat, mai ales, însemnătatea edu-caţiei creştine luând modelul SfântuluiVasile cel Mare prin familia, şcoala şiviaţa sa, ca şi pe cel al Sfântului AntimIvireanul , personalitate a culturii româ-neşti, pentru care anul în curs este oma-gial precum şi pentru educaţia reli-gioasă a tineretului creştin ortodox.În seara zilei, la reşedinţa eparhialăa avut loc îndătinata recepţie, oferită decătre Înaltpreasfinţitul ArhiepiscopTimotei preoţilor şi credincioşilor dinmunicipiul Arad de Anul Nou. La fes-tivitate au participat, alături de preoţi şicredincioşi şi reprezentanţi ai altor cultereligioase, ai mass-media regională. Înnumele preoţimii din municipiu şi alparticipanţilor la momentul festiv,părintele Gabriel Mariş, consilier sociala rostit o frumoasă urare la început deAn nou. Chiriarhul a mulţumit tuturorcelor prezenţi pentru participare şi atransmis tuturor celor dragi şi familii-lor celor prezenţi, urările de sănătate,pace şi alese împliniri în Noul An 2016.
Duminica dinaintea Bo-tezului Domnului laMănăstirea Arad-Gai

În Duminica dinaintea BotezuluiDomnului, prima din acest an, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, a săvâ-rşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea ,,Sf.Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi..Obştea mănăstirii, în frunte cu maicastareţă stavrofora Magdalena Borteş, l-au întâmpinat cu multă bucurie, ca defiecare dată, pe Întâistătătorul Eparhieiarădene.În cuvântul de învăţătură, pe bazacitirilor scripturistice ale duminicii(Mc. 1; 2 Tim. 4), Chiriarhul a vorbitcredincioşilor prezenţi sub titlul ,,Bine-facerea apei” referindu-se la aceasta caelement al Universului, mediu de viaţăcu întrebuinţări multiple şi necesare

existenţei; cu simboalele, între care celal Împărăţiei lui Dumnezeu, al curăţi-rii, înnoirii şi înviorării sufleteşti, şicare, prin sfinţire, primeşte putereminunată de a vindeca şi a sfinţi pecredincioşi. Citirea evanghelică prive-şte botezul pocăinţei cu apă, a lui Ioan,şi care este o prefigurare aa celui înduh, al Bisericii. Duminica dinainteaBotezului Domnului ne pregăteştesufleteşte pentru marele praznic şiadâncirea învăţăturii despre TainaBotezului, a amintit Înaltpreasfinţia sa.
Praznicul BotezuluiDomnului, sărbătorit dearădeni
Miercuri, 06 ianuarie 2016, în ziuaprăznuirii Botezului Domnului, sutede credincioşi arădeni au fost prezenţila Catedrala arhiepiscopală „SfântaTreime” din Arad. Sfânta Liturghie afost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părin-te Timotei, Arhiepiscopul Aradului,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni. Răspunsurile liturgice au fost datede către Corul Catedralei arhiepisco-pale, sub conducerea diac. LaviniuMorariu.Înaltpreasfinţia Sa a rostit un bogatcuvânt de învăţătură sub titlul ,,Bobo-tează şi Aghiasma Mare” (cf. citirilorscripturistice ale praznicului: Tit, 2-3;Matei 3), sau învăţătura ce o dă cre-dincioşilor praznicul şi slujba SfinţiriiApei celei Mari, prin recapitularea isto-riei biblice privind botezul ca temeipentru adâncirea Mărturisirii de cre-dinţă, pentru edificarea acestora.La momentul rânduit din cadrulSfintei Liturghii, soborul slujitorilor, înfrunte cu Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei, a săvârşit Sfinţi-rea cea Mare a apei.În încheiere, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a adresat credincioşilorprezenţi, în număr impresionant, părin-teşti binecuvântări şi doriri de propăşi-re materială şi spirituală.După slujbă, toţi credincioşii pre-zenţi au avut posibilitatea să iaAghiasmă Mare, din vasele de maridimensiuni, pregătite încă din ajun, peplatoul din faţa catedralei, pentru a oduce la casele lor.

Duminica după BotezulDomnului, la Arad
În Duminica după Botezul Dom-nului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfân-ta Liturghie arhierească în biserica cuhramul ,,Adormirea Maicii Domnu-lui”, a Parohiei Arad- Centru, înconju-rat de soborul preoţilor şi diaconilorslujitori, în prezenţa unui mare numărde credincioşi.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Evlavia creştină” (în baza citirilorscripturistice ale duminicii: Efeseni 4;Matei 4), adresat celor prezenţi, Înalt-preasfinţitul Timotei a vorbit despreîncheierea zilelor de sărbătoare care auprilejuit şi un sincer bilanţ sufletesc,au dovedit prin aceasta şi măsura evla-viei credincioşilor faţă de păstrarea fărăatingere a rânduielilor bisericeşti detotdeauna ca şi a tezaurului datinilorpoporului binecredincios. Citirile zilei,referindu-se la începutul propovăduiriiMântuitorului, având în vedere şi jert-fa Sa pentru lume, îndeamnă la răspun-sul continuu la chemarea evanghelicăprin puterea sufletească a fiecăruiadupă darul său, de-a înfrunta oricesminteală pe calea împărtăşirii dinlumina dumnezeiască dobândită, aarătat chiriarhul.La încheierea slujbei, părintele Fla-vius Petcuţ, protopopul Aradului, amulţumit Chiriarhului, în numelepreoţilor şi credincioşilor parohiei, pen-

tru bucuria  duhovnicească prilejuită şipentru permanenta grijă părintească pecare Înaltpreasfinţia Sa o poartă faţăde această frumoasă biserică arădeană.
Lanțul Sfântul ApostolPetru sărbătorit în Penitenciarul Arad

Duminică 17 ianuarie 2015, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei Arhiepis-cop al Aradului a săvârșit Sfânta Litur-ghie la biserica „Sf. Ap. Petru și Pavel”din cadrul Penitenciarului Arad, împli-nind ca de fiecare dată cuvântul Mân-tuitorului dar mai ales acela în carespune „în temniță am fost și ați venit laMine” (Matei 25,36).Bucurându-se de o permanentăgrijă din partea ierarhului, persoaneleprivate de libertate din PenitenciarulArad au primit acum, la început de an,arhiereasca binecuvântare în cadrulsfintei slujbe.În cuvântul său, ÎnaltpreasfințitulPărinte i-a îndemnat pe cei lipsiţi ovreme de libertate să caute a folosiacest timp spre îndreptarea lor şi reve-nirea în familie şi societate să fie defolos celor care îi aşteaptă. Însăși pre-zenţa Înaltpreasfinției Sale fiind unsemn al comuniunii pe care Biserica odoreşte pentru toţi fiii ei, reamintindcuvântul Apostolului neamurilor cădacă un mădular suferă, întreg trupuleste părtaş la această suferinţă. „Bise-rica se roagă mereu și este alături de ceiaflați în detenție – a spus ierarhul – șiîi îndeamnă la pocăință sinceră și apro-piere de Dumnezeu. La eliberareaacestora, ei vor putea începe o nouăviață în Hristos Domnul, spre bucuriaBisericii, a societății și a familiilor lor,arătând recunoștință lui Dumnezeuasemenea leprosului din pericopaevanghelică citită în această duminică.La o astfel de recunoștință ne-a îndem-nat și Sfântul Apostol Pavel: ,,Mulţu-miţi lui Dumnezeu pentru toate lucru-rile; căci aceasta este voia luiDumnezeu, în Hristos Iisus, cu privirela voi.” (1 Tes. 5,18)”Ierarhul a amintit și despre unuldintre cei doi ocrotitori ai Penitencia-relor, Sfântul Apostol Petru, a cărorcinstite lanțuri au fost sărbătorite înBiserica Ortodoxă, cu o zi înainte: „Ceidoi sfinți apostoli au fost socotiți ocro-titori ai Penitenciarelor, pentru că eiînșiși au fost deținuți din pricina pro-povăduirii Evangheliei Mântuitoruluinostru Iisus Hristos. Calendarul nostrua înscris sărbătoarea închinării cinsti-telor lanțuri ale Sfântului Apostol Petru,amintindu-ne minunea făcută de înger,când l-a scăpat pe apostol din temniță.Aceste lanțuri au fost păstrate cu marecinste de Biserică. Lanțul nu înseamnănumai încătușare, îngrădire a libertățiici și un șir al legăturilor dintre oameni,un lanț al bunăvoinței, al binefacerilor,al prieteniilor, un lanț  care ne strângepe toți laolaltă.”„În cadrul penitenciarului, prinbuna colaborare între conducerea insti-tuţiei şi Centrul eparhial, persoaneleprivate de libertate beneficiază de con-siliere spirituală din partea părinteluiAurel Jigovan care slujeşte SfântaLiturghie în cele două biserici ale secții-lor, defășoară activitatea cateheticăconform programei, se îngrijeşte şiajută pe cei care doresc să se spove-dească sau să vorbească cu un preot,realizează și menține legăturile sufle-tești ale deținuților cu familiile acesto-ra. Acțiunea derulată în unitatea dedetenție arădeană face parte din operași misiunea social-filantropică a Epar-hiei arădene, coordonată de SectorulSocial-Filantropic.” – a transmis părin-tele consilier Gabriel Mariș, prezent laeveniment.

La finalul Sfintei Liturghii, toți ceiprezenți au primit din partea Arhiepis-copiei Aradului câte o metanie demână, în amintirea cinstirii lanțuluiSfântului Apostol Petru, unul dintreocrotitorii Penitenciarului.
Slujire arhierească laSpitalul Clinic Județeande Urgență Arad
În Duminica a 31-a după Rusalii, aVindecării orbului din Ierihon, Înalt-preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului a slujit labiserica cu hramul „Sfânta CuvioasaParascheva”, din incinta Spitalului Cli-nic Județean de Urgență Arad.Cu acest prilej, Ierarhul a săvârșitSfânta și Dumnezeiasca Liturghie înprezența a numeroși credincioși, fiiduhovnicești ai preotului misionarCiprian-Vasile Cucu, slujitor al acestuisfânt lăcaș, a bolnavilor din spital dar șia reprezentanților din partea instituțieimedicale.În cuvântul de învățătură cu titlul,,Vedere spirituală” (cf. I Tim. 1; Luca18), Chiriarhul a vorbit despre vinde-carea orbului din Ierihon, care nev-ăzând pe Mântuitorul Îi simte prezenţaadresându-I rugămintea vindecării,într-o formulare ce devine un temei alrugăciunii lui Iisus, acesta având vede-rea spirituală în locul celei trupeşti. Peaceasta din urmă dorind să o dobân-dească pentru a contempla frumuseţi-le creaţiei şi a tot ce se poate împlinispre binele care apropie de Dumnezeuşi vederea Lui. Este o pildă pentru cre-dincioşi, care îndeamnă la câştigareavederii lui Dumnezeu potrivit şi ferici-rii pe care Mântuitorul o face tuturorcelor cu inima curată. Obişnuit, lumi-na ochilor, socotită sursă a înzestrărilorcelor mai de dorit ale omului, estereprezentativă pentru orice fel de vin-decare iar aşezământul de sănătate,cum este Spitalul Judeţean, este un locunde aceasta se poate dobândi şi nudoar prin strădanile oamenilor ci şi cuajutorul lui Dumnezeu. Un ajutor înaceastă privinţă şi înzestrarea bisericiicu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Paraschi-va”, cu o raclă ce adăposteşte o părti-cică din moaştele Sfântului GrigorieTeologul (în ajunul prăznuirii sale darşi a Sfinţilor Trei Ierarhi), fiind dăruitede Eminența Sa Cardinalul AngeloComastri, Vicarul General al SanctitățiiSale pe lângă Cetatea Vaticanului, carăsplătire a preotului dr. Vasile Cucu,fost doctorand la Roma.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Dr. Timotei Seviciu a sfințitracla cu moaștele Sfântului Grigoriede Nazianz transmițând tuturor cre-dincioșilor prezenți, conducerii Spita-lului arădean, precum și bolnavilor depe paturile de suferință, purtarea sa degrijă, rugând totodată pe Bunul Dum-nezeu pentru toți cei care se ostenesc încadrul acestei instituții medicale.

Sfântul Ierarh Sava alSerbiei prăznuit de sârbiidin Arad
Miercuri, 27 ianuarie 2016, cre-dincioşii ortodocşi sârbi din Arad l-auprăznuit pe Sfântul Sava, primul arhie-piscop al Bisericii Ortodoxe Sârbe,întemeietorul şcolilor sârbeşti, al stata-lităţii şi al diplomaţiei sârbe.Cu acest prilej, în biserica cu hra-mul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, aParohiei Ortodoxe Sârbe Arad-Cen-tru, a fost săvârşită Sfânta Liturghiearhierească. La invitaţia PreasfinţituluiLuchian Pantelici, Episcop-adminis-trator al Episcopiei Ortodoxe Sârbe aTimişoarei şi a comunităţii credin-cioşilor ortodocşilor sârbi din parohia

Arad- Centru, păstoriţi de părinteleOcnean Plavşici, la Sfânta Liturghie aparticipat şi Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului. Ierar-hii, înconjuraţi de soborul de preoţi şidiaconi, şi în prezenţa credincioşilorortodocşi sârbi, l-au sărbătorit cum secuvine pe Sfântul Ierarh Sava (c. 1175-27 ianuarie 1235).La finalul slujbei, Ierarhul sârb aexprimat în cuvinte alese legăturilefrăţeşti ale clerului şi credincioşilorsârbi din Arad şi Banat cu Înaltpreas-finţitul Arhiepiscop Timotei, statorni-cite de-a lungul anilor.La rândul său, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, a rostit o alocuţiuneprivind bunele relaţii dintre cele douăbiserici la nivel local şi a mulţumitPreasfinţitului Părinte Luchian pentruinvitaţie.
Credincioșii din Șeitin și-au sărbătorit ocrotitorul

 În duminica a 32-a după Rusalii,comunitatea ortodoxă din Șeitin aîmbrăcat haine de sărbătoare, prăznuin-du-l pe patronul spiritual al bisericiidin comună – Sfântul Ierarh Grigorie-Teologul. Acest eveniment a fost mar-cat de prezența ÎnaltpreasfințituluiPărinte Arhiepiscop dr. Timotei Sevi-ciu al Aradului, aducând spre închina-re racla cu sfintele moaște ale Sfântu-lui Grigorie Teologul de la biserica Sf.Cuv. Parascheva din incinta SpitaluluiClinic Județean Arad, însoțite de cătrePr. dr. Ciprian Cucu.Înaltpreafințitul Părinte a fostîntâmpinat de către un sobor de preoțialături de cei doi preoți ai parohiei – Pr.Lazăr Nicolae Mirel și Pr. BosancuAlin – precum și de către un grup decopii ai parohiei îmbrăcați în costumetradiționale. Cuvântul de bun venit afost ținut de către parintele paroh MirelLazăr. După aceasta a urmat înconju-rarea bisericii cu Sfintele Moaște și cuicoana Sfântului Grigorie Teologul pecare credincioșii parohiei au primit-odin Sfântul Munte Athos. A urmatSfânta Liturghie arhierească oficiată înbiserica parohială de către Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, înconjurat deun ales sobor de preoți și în prezența anumeroși credincioși.La momentul potrivit! Chiriarhula ținut cuvântul de învățătură pus subtitlul ,,Firea și harul” (cf. citirilor scrip-turistice ale duminicii: I Tim. 4; Luca19), adică acestea în conlucrare reală,așa cum este învățătura de credință. Cucât omul dovedește o căutare mai marea lui Dumnezeu și răspunsul ceresc nuîntârzie prin sporirea darurilor. Seurmărește prin aceasta dobândirea sta-turii desăvârșite a Mântuitorului, oexemplificare constituind-o Zaheuvameșul. Nimeni nu poate adăuga cevala propria stare fără ajutorul ceresc.Dumnezeu cheamă și omul răspundespre propria-i înălțare. Sfântul GrigorieTeologul, ocrotitorul bisericii parohia-le, a dovedit aceasta pe deplin, ajutândpe cei ce îl cinstesc. Intre sfinții pur-tători ai aceluiași nume toți au strălucitreflectând lumina harului dumneze-iesc. Marele Teolog și dascăl al lumiifiind și cel dintâi în prăznuire, a amin-tit Înaltpreasfinția Sa.În încheiere părintele paroh amulțumit Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop pentru prezență, tuturorcelor prezenți și celor care au organi-zat această frumoasă zi de sărbătoare.Biserica aceasta este și singura dincadrul Arhiepiscopiei Aradului careare acest hram. Evenimentul s-aîncheiat cu îndătinata agapă crești-nească. Continuare în pagina 6

Actualitate eparhială – ianuarie 2016



Ianuarie 2016 Pagina 6

Urmare din pagina 5
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Daruri de Anul Nou copiilor defavorizați din Arad
Cu binecuvântareaÎnaltpreasfințit-ului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, au fost dăruite daruri de AnulNou unor copii defavorizați din județulArad. De aceste daruri au beneficiatparohiile mai sărace, instituțiile sociale,județene și diverse familii creștine, dupăcum a precizat pentru basilica.ro Arhim.Teofan Mada, vicar eparhial, coordo-nator de proiect.În perioada 30 decembrie 2015 –02 ianuarie 2016, 180 de copii au prim-it daruri substanțiale, produse de uzcomun, îmbrăcăminte, încălțăminte,fructe și dulciuri. La reușita pastoral-misionară a acestor activități social-filantropice de Anul Nou au contribuitdonațiile unor diverse asociații dinBanat, întregite de activitățile de vol-untariat a multor credincioși români dinstrăinătate.

Daruri pentru Serbareade Anul Nou de la Centrul Maternal Arad
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, au fost dăruite daruri copiilorde la Centrul Maternal Arad, pentruserbarea de sfârșit de an 2015. Centrulpoate oferi servicii pentru un număr de18 beneficiari, serviciile acordându-sepe o perioadă determinată de timp,după cum a precizat pentru basilica.roArhim. Teofan Mada, vicar eparhial,coordonator de proiect.Centrul maternal se află într-o arieteritorială cu acces la serviciile oferitede către comunitate. Amplasamentul şiamenajarea interioară a Centruluimaternal sunt în concordanţă cu nevoilede asistenţă ale cuplului mamă-copil.Darurile provin din donațiile unor fun-dații și asociații creștine.
Ajutoare alimentare pentru familii arădene cumulți copii
Cu purtarea de grijă a Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, în perioada 04 – 09 ian-uarie 2016, mai multe familii din Aradau fost ajutate prin oferirea de alimente,a precizat Părintele Arhim. TeofanMada, vicar eparhial.Această acțiune a avut loc în cadrulProgramului O inimă care vede și avizat familiile numeroase cu 4 – 6 copii,care întâmpină serioase problemesociale în viața de zi cu zi, depunândeforturi dificile în asigurarea hranei,îmbrăcămintei și cheltuielilor școlareale copiilor lor. Alimentele provin dindonațiile unor instituții de drept privat.De apreciat este faptul că în acestproiect mai multe familii, cu situațiematerială solidă, au acceptat să ajuteperiodic câteva dintre aceste familiidefavorizate, alcătuite dintr-un marenumăr de membri, în care, de multeori, doar unul dintre părinți are un loc demuncă.

Praznicul Bobotezei laMănăstirea arădeanăHodoş-Bodrog
Miercuri, 6 ianuarie 2016, sute decredincioşi şi-au îndreptat paşii sprestrăvechea mănăstire Hodoş-Bodrogpentru a participa la Sfânta Liturghie şila Slujba de sfinţire a Aghiasmei celei

Mari. Potrivit rânduielii bisericeşti Slu-jba Aghiasmei Mari se săvârşeşte atât înajunul sărbătorii cât și în ziua Botezu-lui Domnului.Şi-n acest an, credincioşii veniţi atâtdin părţile Aradului cât şi a Timişoarei,au avut ocazia să participe, în ziua depraznic, la Sfânta Liturghie săvârşităde soborul mănăstirii după care a avutloc ieşirea în procesiune la râul Mureş,aşa cum s-a îndătinat, cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei, unde s-a săvârşitslujba Aghiasmei Mari.După săvârşirea slujbei AghiasmeiMari, părintele Nestor Iovan a adresatcredincioşilor un bogat cuvânt deînvăţătură, insistând asupra importanţeişi istoricităţii acestui mare praznic.Printre altele părintele a arătat şi moti-vaţia pentru care se iese la râul Mureş,care, ca şi o binecuvântare, se află înapropierea sfintei mănăstiri, precum şiutilitatea apei sfinţite în viaţa credi-cioşilor, a animalelor, a gospodăriilor şia naturii întregi.În timpul troparului ,,În Iordanbotezându-te…”, au fost eliberaţi treiporumbei, simbol pentru SfântaTreime.Apele râului Mureş au fost binecu-vântate de către unul dintre slujitori,prin introducerea de trei ori a sfinteicruci în apă. La final, credincioşiiprezenţi, într-o bună rânduială şi cumultă răbdare, şi-au luat AghiasmăMare pe care o păstrează la loc de cin-ste în casele lor şi o folosesc la nevoie,după rânduiala Bisericii.
Pomenirea poetuluinațional Mihai Eminescu la CatedralaArhiepiscopală din Arad
În seara zilei de vineri, 15 ianuarie2015, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a participat laSlujba Vecerniei, urmată de AcatistulMântuitorului nostru Iisus Hristos, înCatedrala Arhiepiscopală din Arad. Încadrul slujbei Vecerniei au fost rostiteectenii speciale pentru pomenireaoamenilor de cultură ai poporuluiromân. De asemenea, cu ocazia ZileiCulturii Naționale s-a oficiat un paras-tas de pomenire a poetului naţionalMihai Eminescu, cu prilejul împliniriia 166 de ani de la naşterea sa. Soborulslujitor a înălțat rugăciuni de pomenirepentru toți corifeii culturii române, tre-cuți în veșnicia lui Dumnezeu.La final, ierarhul a făcut oprezentare a importanţei Zilei CulturiiNaţionale, având ca punct de referinţăpe ,,Luceafărul poeziei româneşti” –Mihai Eminescu, totodată şi fiu al Bis-ericii strămoşeşti. Aceasta şi în cadrulîmplinirii unui secol şi jumătate deexistenţă a Academiei Române, iarpentru Biserică în cadrul Anului oma-gial al educaţiei religioase a tineretu-lui creştin ortodox şi Anul comemo-rativ al Sfântului Ierarh Martir AntimIvireanul şi al tipografilor bisericeşti,a subliniat aparte contribuţia BisericiiOrtodoxe Române la afirmarea iden-tităţii naţionale. S-au reamintit cuacest prilej şi meritele oamenilor deştiinţă şi cultură ai ţării noastre la pro-gresul întregului popor, având mereuluare aminte la cartea Sfântă şi la ceaa neamului.

Tundere în monahism la Mănăstirea Hodoş-Bodrog
Sâmbătă, 16 ianuarie 2016, înajunul pomenirii Sfântului CuviosAntonie cel Mare, cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, părintele pro-tos. Teodor Vid, consilier administrativ-

bisericesc şi Exarh al mănăstirilor dinArhiepiscopia Aradului împreună cupărintele protos. Iustin Popovici, con-silier cultural şi părintele protos. Grig-orie Timiş, stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog, au săvârşit, după slujba dePriveghere, slujba tunderii în monahisma rasoforului Andrei (Laurenţiu) Oanea,în prezent monahul Antonie.Părinţii şi fraţii de la MănăstireaHodoş-Bodrog au cântat Braţele părin-teşti…şi au dat răspunsurile la strană.Părintele arhim. Nestor Iovan a fostnaşul de călugărie –  cel care l-a dus submantie pe rasoforul Andrei, care sepregătea de mulţi ani pentru acestdeosebit moment. Momentul tunderiipresupune pe lângă tăierea părului şiprimirea hainelor şi a insemnelor mon-ahului: cămaşa, crucea pectorală, dula-ma, papucii, rasa, potcapul, mantia,metaniile, crucea şi făclia.La finalul slujbei, părintele protos.Teodor Vid, după ce a trasmis binecu-vântarea şi toată dragostea părinteascăa Chiriarhului locului, a rostit un bogatcuvânt de învăţătură în care a explicatrânduiala călugăriei, a tâlcuit Evanghe-lia care se citeşte la tunderea în mon-ahism a monahilor şi a prezentat viaţaSfântului Cuvios Antonie cel Mare,ocrotitorul noului monah. După aceas-ta, toţi cei prezenţi l-au felicitat pe noulmonah Antonie, încurajându-l în nouldrum pe care l-a început: ,,Să se mân-tuiască întru Domnul şi să se roage şipentru noi”. Amin.
Omagiu adus lui Eminescu și CulturiiNaționale la Bonțești

Duminică, 17 ianuarie 2016, dupăSfânta Liturghie, copiii satului Bonțești,îmbrăcați în cele mai frumoase straie desărbătoare, au recitat câteva poeziiscrise de poetul nostru național, MihaiEminescu, dar și de alți poeți, întrucât îndata de 15.01.2016 s-a sărbătorit și ziuaCulturii Naționale, iar în țara noastră,Cultura a intrat prin Cult.,,Totdeauna lucrul tău să-l începicu Dumnezeu!” Prima poezie, Rugă-ciune, de Mihai Eminescu a recitat-od-na preoteasă. Demonstrându-nedragostea de neam și țară, Ionuț arecitat poezia Ce-ti doresc eu ție,dulce Românie! tot de M. Eminescu.“Înțelepciunea e numai adevăr”spunea cândva Goethe, iar surorileDariana și Dalia au recitat poeziaVorbe cu tâlc, de Vasile Militaru. Flo-rina a recitat un scurt fragment dinLuceafărul. Denisa a recitat foartefrumos poezia Somnoroase păsărele,iar Florin La mijloc de codru des,toate de Mihai Eminescu. Sara, le-aamintit celor prezenţi de bogățiile cucare Dumnezeu a înzestrat țara noas-tră, recitând poezia Munții noștri deOctavian Goga. Maya este și ea oiubitoare de țară și a ținut să arateacest lucru prin poezia Scumpă țarăromânească de George Coșbuc.Anunțând totodată și slujba Vecerniei,Ana-Maria a recitat poezia Ruga deseară de Ioanichie Bălan.Doamna educatoare Dorela le-aîncântat auzul, printr-un fragment dinpoezia Vorbe cu tâlc. Și fiindcămomentul omagial a avut loc îndatădupă săvârșirea Sfintei Liturghii, tre-buie precizat și faptul că toți copiiicare au recitat poezii, s-au șiîmpărtășit la Sfânta Liturghie. Ultimapoezie a fost rostită de preotul parohGeorge-Darius Pasc, Cântecul potir-ului de Nichifor Crainic, evidențiindimportanța Sfintei Liturghii șirealizarea comuniunii depline întreoameni prin împărtășirea cu Trupul șiSângele Domnului. La final, copiiiau primit fiecare, din partea parohieicâte o carte și dulciuri.

Hramul Paraclisului Facultăţii de Teologie„Ilarion. V. Felea” din Arad
Biserica Ortodoxă l-a cinstit în datade 21 ianuarie 2016 pe Sfântul CuviosMaxim Mărturisitorul. Cu acest prilej,Paraclisul Facultăţii de Teologie dinArad şi-a sărbătorit ocrotitorul. SfântaLiturghie a fost oficiată de un sobor depreoţi şi diaconi, profesori, dar şi absol-venţi ai acestei instituţii universitare.„Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, au fost organizate mani-festări închinate Sfântului MaximMărturisitorul, patronul spiritual al Bis-ericii Facultăţii de Teologie din Arad.La Sfânta Liturghie au slujit un numărsemnificativ de preoţi şi diaconi de laFacultatea de Teologie, dar şi absol-venţi ai Facultăţii arădene, astăzi sluji-tori ai sfintelor altare pe cuprinsulîntregii Mitropolii a Banatului. În cadrulslujbei, a fost evocată personalitateateologică şi spirituală a SfântuluiMaxim Mărturisitorul”.
Unirea Principatelorsărbătorită de arădeni
Împlinirea, la 24 ianuarie, a  157 deani de  la Unirea Principatelor, a fostmarcată și în municipiul Arad prin man-ifestări comemorative la care Arhiepis-copia Aradului a fost reprezentată prinÎntâistătătorul său, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei. Astfel, îndimineața zilei, pe platoul din fața Palat-ului Administrativ s- a desfășurat cere-monialul militar și religios la care auparticipat oficialități civile și reprezen-tanți ai armatei, cetățeni din municipiu.Înaltpreasfințitul Timotei, în frunteaunui sobor de preoți a oficiat slujba deTe- Deum și a rostit o alocuțiune încare a subliniat însemnătatea zileinaţionale a Unirii Principatelor Românepentru istoria şi viaţa poporului nostruşi urcarea continuă a prestigiului ţăriiprin evenimentele ce le-a prilejuit. Laacestea se adaugă strădaniile tuturorcetăţenilor de a păstra şi spori făuririleînaintaşilor.Muzeogragul Bogdan Ivaşcu le-avorbit celor prezenţi despre semnifi-caţia zilei de 24 ianuarie, după care,aceştia pe platoul din faţa PalatuluiAdministrativ s-au prins într-o horă aunirii. Alături de aceştia, au conferitmomentului o atmosferă de sărbătoare,copiii de la Ansamblul popular„Mărţişorul” al Şcolii Gimnaziale„Aurel Vlaicu” din municipiu Arad.În seara zilei, Chiriarhul a fostprezent la Catedrala arhiepiscopală dinArad, unde a săvârşit slujba Vecerniei,înconjurat de soborul slujitor. La finalulacesteia, Înaltpreasfinţia Sa a făcut oenumerare a momentelor importanteale zilei în legătura lor cu subliniereaunităţii naţionale şi bisericeşti pe care leoglindesc. De asemenea, s-a insistatasupra Unirii Principatelor, Săptămâniide Rugăciune pentru Unitatea Creş-tinilor, la finalul căreia ne aflăm, şiînainte-prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi,ca simbol al unităţii sufleteşti.
Proiectul „Biserica șimedicina în dialog”,la Arad
Începând cu luna ianuarie 2016,Arhiepiscopia Aradului împreună cuUniversitatea de Vest Vasile Goldiș dinArad desfăşoară proiectul parteneriatBiserica și medicina în dialog. Proiec-tul se vrea a fi un dialog între medicinăși teologie, şi, în special, o invitareadresată tinerilor de a cunoaște bioeti-ca și antropologia creştină ortodoxă.Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului

Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, prin implicarea domnuluiProf.univ.dr. Aurel Ardelean, Rectorfondator și Președinte al Universității deVest Vasile Goldișși prin colaborareacu doamna Prof.univ.dr. Coralia AdinaCotoraci, Rectorul Universității,Arhiepiscopia Aradului va realiza unnou proiect de colaborare cu Universi-tatea arădeană. Proiectul-parteneriatinternațional, realizat în ianuarie 2016 șiintitulat sugestiv «Biserica și medicinaîn dialog», se adresează în special Fac-ultății de Medicină,care, din punct devedere curricular, abordează un cur-riculum academic dinamic și nou, detipeuropean pentru toate specializările.Unnumăr semnificativ de studenţi veniţi depeste hotare, din Italia, Franţa, Maroc,India, Israel, Turcia, Germania, Aus-tria, Algeria, Spania şi din alte părţi alelumii studiază, în limba română sau înlimbile franceză şi engleză, medicina.Înacest context, proiectul se vrea a fi undialog între medicină și teologie, şi, înspecial, o invitare adresată tinerilor de acunoaște bioetica și antropologia creş -tină ortodoxă”, a precizat pentru basi-lica.ro Arhim. Teofan Mada, vicareparhial, coordonator de proiect.
Educația tineretului ortodox în pedagogia Sf. Trei Ierarhi
Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a avut loc vineri, 29ianuarie 2016, conferința publică Edu-cația tineretului ortodox în pedagogiaSf. Trei Ierarhi, organizată în sala deconferințe a Catedralei Vechi dinArad.Manifestarea a făcut parte din pro-gramul spiritual intitulat sugestiv Ser-ile duhovnicești de la CatedralaVeche, organizate de Asociația paro-hială Calea Mântuirii, sub coor-donarea Părintelui Ioan Tulcan,Decanul Facultății de Teologie „Ilar-ion V. Felea” din Arad.În cadrul conferinței publice,urmată de un dialog cu cei prezenți, „s-a arătat că Sf. Trei Ierarhi au fost înepoca lor premergătorii multor temepedagogice: în spaţiul educaţiei tinerilorau trasat o cale corectă, au descoperitmoduri utile de educaţie şi au formulatprincipii pedagogice inedite. Temeleeducaţiei în operele lor au avut dreptobiectiv crearea unei personalităţi inte-gre a elevilor.De asemenea, Sf. Trei Ierarhi s-aupreocupat de cunoașterea omului, austudiat puterea instinctului şi luminaraţiunii, au analizat ca psihologi înţelepţiîntreaga lui alcătuire psihosomatică şi s-au adâncit în taina eredităţii şi în tend-inţele înnăscute fie pentru bine, fie pen-tru rău. Astfel, Sf. Trei Ierarhi au reuşitîn spaţiul educaţiei tinerilor să trasezedrumuri sigure premergătoare şi să sedistingă ca Pedagogi mari şi nease-muiţi”.

Întreită bucurie la Seminarul TeologicOrtodox din Arad
În ziua de joi, 28 ianuarie 2016, laSeminarul Teologic Ortodox Arad – cubinecuvântarea și în prezenţa Înalt-preasfințitului Părinte Arhiepiscop Tim-otei,  a avut loc un eveniment cultural deo mare însemnătate.Ca în fiecare an, la inițiativa direc-torului instituției, Pr. Prof. PompiliuGavra și cu implicarea tuturorcadrelor didactice, s-au sărbătorit 3evenimente ce au marcat și mar -chează în continuare istoria, cultura șiviața Bisericii, dar și a statului înaceastă lună a lui Gerar. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6S-a evidenţiat împlinirea a 166 deani de la nașterea Luceafărului poezieiromâneşti, Mihai Eminescu (15 ianuar-ie 1850), 157 de ani de la Unirea Prin-cipatelor Române – Moldova și ȚaraRomânească – sub domnitorul Alexan-dru Ioan Cuza (24 ianuarie 1859) și ziuade 30 ianuarie, zi de pomenire a SfințilorTrei Ierarhi Vasile cel Mare, GrigorieTeologul și Ioan Gură de Aur – hramulşcolilor teologice.           În prezentarea Arhid. Prof. TiberiuArdelean, serbarea a debutat cu o rugă-ciune sub forma ei cântată „Rugăci-une” – I.P. Pasărea, după care 3 elevi dinclasa a XII a, Sorin Andra, Raul Bele şiCătălin Drăgan, au prezentat referatecu privire la viaţa şi opera Sfinţilor TreiIerarhi, contribuţia lor hotărâtoare, atâtla formarea învăţăturii celei adevărate,cât şi în păstrarea şi răspândirea ei.Corul Seminarului, dirijat de Prof. Adri-an-Ştefan Bugyi a intonat TroparulSfinților Trei Ierarhi.                 Momentul eminescian a fost pus înlumină prin recitarea de poezii şi inter-pretarea de piese muzicale pe versuride Eminescu, după cum urmează: Sarape deal – grup de fete, Adânca mare…Maria Bumb, Răsai asupra mea…Viorel Curtuţiu cl. a XI a, îndrumătorprof. Irina Ancuţa, apoi am ascultat câte-va scrisori de corespondenţă între Emi-nescu şi Veronica Micle, redate de câţi-va elevi din cls X şi XI: DenisaMureşan, Andreea Vand, RăzvanHobincu şi Claudiu Indrei – sub direc-ta povăţuire a doamnei prof. dr. Lia Faur.Iar la finele „momentului Eminescu”am audiat tot în interpretarea coruluiseminarului, piesa Doină.În ultima parte a spectacolului s-aevidenţiat prin poezie, cânt, istorie şiteatru, rolul pe care l-a avut BisericaOrtodoxă Română l-a înfăptuirea UniriiPrincipatelor sub Alexandru Ioan Cuza,la 24 ianuarie 1859. Ciprian Lipovandin cl. a XI a, a recitat poezia CuzaVodă – de Vasile Alecsandri, apoi, aufost prezentate două referate: unul deistorie bisericească pregătit de Alexan-dru Roşca tot din cl. a XI a, şi altul deistorie pură întocmit de acelaşi elev,Ciprian Lipovan. Grupul de fete a inter-pretat Limba românească, iar corulSeminarului a încântat auditoriul cupiesa Sus inima români de N. Oancea.Spectacolul din această seară desfăşu-rat cu înalta binecuvântare a Întâistătă-torului eparhiei Aradului dr. Timotei,s-a încheiat cu piesa de teatru Unirea, înregia doamnei prof. dr. Lia Faur, şi cuactori din cl. a X a.Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Dr. Timotei Seviciu, felicitându-i petoţi ostenitorii acestui eveniment cul-tural, elevi şi dascăli deopotrivă, a sub-liniat rolul pe care Sf. Părinţi şi cuprecădere Sf. Trei Ierarhi, l-au avut înliteratura universală, făcând trimitere laPaulin de Nola şi Niceta de Remesiana,ultimul evidenţiind frumuseţea şi met-rica versurilor în limba latină, a cântăriiTe Deum laudamus. Părintele Arhiepis-cop şi-a încheiat excursul, trasând oparalelă între Eminescu şi Părinţii Bis-ericii. Spectacolul s-a încheiat cutradiţionala „Hora Unirii”.
Hramul Facultății deTeologie Ortodoxă dinArad
Sărbătoarea bisericească a SfințilorTrei Ierarhi: Vasile cel Mare, GrigorieTeologul și Ioan Gură de Aur, de lafinele lui Gerar, reprezintă o prăznuirespecială pentru Școlile de TeologieOrtodoxă, deoarece această troiță dearhierei ne înfățișează chipul adevărat alslujirii pastorale din Biserica Domnuluinostru Iisus Hristos, spre care trebuie sătindă orice preot și teolog.

Înscriindu-se permanent întru con-tinuitatea tradiției sus amintite, ziuaaceasta a însemnat, pentru Facultatea deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” aUniversității „Aurel Vlaicu” din Arad,aniversarea hramului, ce a fost și anulacesta marcat prin evenimente și activ-ități deosebite, la care s-a alăturat șiSeminarul Teologic Ortodox din oraș .Astfel, în ajun a fost săvârșită sluj-ba Vecerniei cu Litie și slujba de priveg-here în Paraclisul Facultății. Apoi, îndimineața zilei de 30 ianuarie 2016 afost oficiată Sfânta și DumnezeiascaLiturghie de către ÎnaltpreasfințitulArhiepiscop dr. Timotei Seviciu, în Cat-edrala veche din Arad, soborul slujito-rilor fiind constituit din părinții profesoride la cele două instituții academice ară-dene, răspunsurile liturgice fiind date decorala studenților și masteranzilor.În cuvântul de învățătură, ÎPSArhiepiscop Timotei a evidențiat câte-va aspecte relevante din viața sfințilorprăznuiți, care creează imbolduri spre opermanentă urcare pe scaraduhovnicească a oricărui credincios,dar mai ales pentru studentul în teolo-gie. ceasta este atât o zi de sărbătoarepentru Biserică cât și pentru școală,încât praznicul acesta arată unitatea din-tre cele două, lucru ce trebuie văditastăzi lumii, mai ales pentru faptul căanul pe care l-am început de curândeste dedicat de către Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române activitățiieducaționale a tinerilor, precum și unuialt mare ierarh al Bisericii noastre, sfân-tul Antim Ivireanul, promotor al valo-rilor culturale prin cuvinte scrise și ros-tite de la amvon. Amintirea sfântului neduce cu gândul și la legăturile dintreSfinții Trei Ierarhi  și arhipăstorii dinpărțile noastre, unii dintre acei vlădicifiind prezenți la Sinoadele vremii. Iatăcă și astăzi Biserica noastră se află anga-jată în același dialog, după cum știțideja, în pregătirile marelui SinodPanortodox. Acest eveniment se doreștea fi o căutare a unității,  după modelulSfinților Trei Ierarhi, în fața provocărilorlumii contemporane care ne cere o ati-tudine unitară, comună, adică vie.La momentul cuvenit Înaltpreas-finția Sa a acordat distincții onorifice,prin hirotesia întru iconom stavrofor,pentru preacucernicii părinți profesori:din cadrul Seminarului, către Prof.Gavra Pompiliu și Prof. Codin Șimon-ca-Oprița; iar din cadrul Facultății, cătreLector universitar dr. Filip Albu.După aceasta au urmat activitățileacademice și artistice ce s-au desfășu-rat în Aula Facultății de Teologie. Laprezidiu manifestării s-au aflat: Înalt-preasfințitul dr. Timotei, ArhiepiscopulAradului, preotul profesor dr. CristinelIoja, Președintele Senatului Univer-sității „Aurel Vlaicu”, preotul profesordr. Ioan Tulcan, decanul facultății șipreotul profesor Gavra Pompiliu, direc-torul Seminarului, preotul profesor dr.Constantin Rus, directorul Departa-mentului teologic.În cuvântul de deschidere, părin-tele decan a salutat audiența, mulțu-mindu-i Înaltpreasfinției Sale pentru totsprijinul și binecuvântarea oferite pen-tru buna desfășurare a activităților ce sedesfășoară în Facultatea de Teologiearădean, cât și pentru bucuria făcutăprin distincțiile acordate colegilor. Viațași învățătura acestor mari ierarhi ai Bis-ericii sunt modele pentru orice studentîn teologie, și nu numai, pentru că ei auales doar două căi: cea a Bisericii și ceaa școlii. Același parcurs trebuie să-laveți și voi pentru spor și reușită.Prezentă la manifestare, RectorulUniversității arădene, Profesor dr.Ramona Lile a adresat  felicitări cor-pului didactic și studenților pentru toatereușitele avute până acum, cât și pentruaceastă frumoasă festivitate.

Părintele profesor Cristinel Ioja aadus salutul și aprecierea din parteaSenatului universitar, pentru toate activ-itățile academice și evenimentele pecare le creează Facultatea de TeologieOrtodoxă, evidențiind faptul că:praznicul de astăzi ne configurează celpuțin trei coordonate, care arată actual-itatea gândirii lor. În primul rând impor-tanța pentru Biserică a Teologiei, dar șia Teologiei pentru Biserică; în al doilearând importanța culturii vremii pentruTeologie, dar și a Teologiei pentru cul-tură; iar în al treilea rând importanța școl-ii (universității) pentru Teologie, dar și aTeologiei pentru Universitate. În finalulalocuțiunii, în calitatea sa de Președinteal Senatului, acesta a felicitat cadreledidactice de la Facultatea de Teologiepentru multele și frumoasele activitățidesfășurate aici, după cum a adresat și uncuvânt de mulțumire către Înaltpreas-fințitul Timotei pentru promovarea șisusținerea Facultății de Teologie dinArad în această parte de țară.Părintele Pompiliu Gavra a adussalutul din partea Seminarului, amintindde evenimentele culturale desfășuratecu elevii seminariști, ce au prefațataceastă sărbătoare: ziua culturii româneși ziua unirii Principatelor, încheind cuinvocarea aceleiași unități spre biruințatuturor valurilor care se ridică in fatanoastră.Disertația îndătinată, cu titlul Teolo-gia Sfântului Grigorie de Nazianz (328-390), a aparținut domnului asistent uni-versitar dr. Marcel Tang. În alocuțiuneasa acesta a subliniat faptul că: „Esteîndeobște cunoscut supranumele de„Teologul” pe care îl poartă episcopulde Nazianz Grigorie, pentru o vreme,arhiepiscop al Constantinopolului.Acest lucru a fost consfințit pentru gen-erațiile care i-au urmat prin Cuvântărileteologice, epistolele destinate lui Cle-donius (101, 102, 202) – acestea fiindapreciate ca reprezentând cel maielocvent răspuns dat apolinarismului –, poemele sale în număr de patru sute,precum și înclinației sale spre viața con-templativă.La o analiză mai atentă a teologieisale observăm că se înscrie în tradițiașcolii alexandrine sau origeniste în artic-ulare cu teologia Sfântului Ignatie Teo-forul, a Sfântului Irineu de Lyon și aSfântului Atanasie cel Mare. Experiențatatălui său, adept al ereziei ipsistarienilorși contrasemnatar al unei mărturisiri decredință semiariană (360), l-a determi-nat pe Sfântul Grigorie, în mod apofat-ic, să schițeze criteriul tradiției și al orto-doxiei. Acest criteriu este enunțat înCuvântarea 29 și s-a dovedit a fi celmai desăvârșit în Biserica primelorveacuri creștine: „Rămânând înhotarele noastre”. Prin acesta înțelegemcă teologia Bisericii se exercită cupremise și perspective pe care lecreează Biserica însăși. Potrivit acestuicriteriu, Grigorie distinge extrem declar între lucrarea teologiei și cea afilosofiei, cu toate că între Părinți estecel mai mare cunoscător și susținător alfilosofiei grecești.”După conferință, corul studenților șimasteranzilor a intonat câteva piesecorale, între care au fost intercalate lec-turi din opera acestor sfinți ierarhi, îninterpretarea studenților: Ionuț Mîl-comete, Florin Avram și Florin Gaș-par. Manifestările s-au încheiat cu oagapă frățească.
Sfinţire de cruci în Parohia Arad-Bujac

În după-amiaza zilei, în bisericapurtând hramul Nașterea Sfântului IoanBotezătorul din parohia Arad- Bujac,Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei,înconjurat de Preacucernicii Părinți:Traian Micoroi, Parohia Arad- Centru,Florea Gomboș, Parohia Livada, Vasile

Pop, parohul locului și ArhidiaconTiberiu Ardelean, a săvârșit slujbaVecerniei și slujba de sfințire a crucilorcare se vor așeza pe turlele bisericii șideasupra altarului. Chiriarhul a fostîntâmpinat de către credincioșii paro-hiei, cu multă bucurie duhovnicească,momentul fiind o încununare a unorlucrări administrativ- gospodărești laexteriorul  clădirii bisericii, între carerenovarea acoperișului și înlocuirea cru-cilor, pe care parohia le-a realizat înanul trecut.În cuvântul de învățătură cu titlul,,Semnul Sfintei Cruci, acoperiş Caseilui Dumnezeu”, după cum consem-nează rânduiala bisericească, edificiilece intră în aceasta având crucea latemelie ca şi pe cupole sau turle. Aceas-ta, nu doar ca simbol ci şi ca realitate atrăirii creştine, jertfelnice, pe Cel ce S-a jertfit pentru lume. În acest cadru seînscriu toţi cei care lucrează spre slavaBisericii şi mai binele lumii şi cărora secuvin mulţumiri ca şi doriri dedobândire a binecuvântării cereşti, asubliniat Înaltpreasfinţia Sa.În încheiere toți cei prezenți, întrecare mulți copii și tineri, s-au închinat șiau sărutat crucile sfințite, pe care le vorvedea ridicate, peste puțin timp, peacoperișul sfântului locaș. La CentrulParohial, Ierarhul, împreună cu soborulslujitor, au participat la o întâlnire cumembrii Consiliului Parohial, meșterulexecutant  și principalii donatori ai cru-cilor acum sfințite.
CERCURI MISIONARE

Cerc misionar în parohiaBonţeşti
Preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Nr. 3 Gurahonţ, coordonat,din încredinţarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei de cătrepreotul Moţ Crăciun-Dorel, s-auîntrunit, în după-amiaza zilei de 24 ian-uarie 2016, la Biserica ortodoxă cu hra-mul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” din parohia Bonţeşti, pro-topopiatul Sebiş. Preoţii participanţi ausăvârşit Sfânta Taină a Maslului în fațaunui număr mare de credincioşi dinparohie şi din parohiile învecinate.Preotul Ştefănuţ Lucian de la parohiaMădrigești a susținut următoarele teme:1.Credința în Dumnezeu se învață înfamilie se aprofundează în școală și sepune în valoare în societate.2.Impor-tanța educației religioase pentru tineret.În continuare preotul coordonator MoțDorel, a subliniat importanța deosebităa temei alese de Sfântul Sinod pentruacest an, temă ce vizează educația reli-gioasă a tinerilor, apropierea lor deDumnezeu și de Biserică, știind cătinerii sunt viitorul de mâine a bisericii,iar în acest sens preoții au o mareresponsabilitate pentru împlinirea aces-tui deziderat. La slujbă au luat parte șiun grup de copii îmbrăcați în portnational. În finalul întâlnirii, preotulparoh Pasc Darius a mulţumit tuturorpentru participare.

Cerc pastoral-misionar înParohia Vinga
În după amiaza zilei de 24 ianua rie2016, preoţii din cadrul Cercului pas-toral-Misionar Vinga, ProtopopiatulArad, condus din încredințarea Înalt-preasfințitului Părinte Arhiepiscop Tim-otei de către preotul Horia Ștefan s-auîntrunit în Biserica cu hramul „NaştereaMaicii Domnului” din localitateaVinga. Întrunirea a debutat la ora 17:00,în biserica parohială prin oficiereaVecernei  săvârșită de un sobor de 12preoți în prezența unui număr însemnatde credincioși. Referatul cu tema: Viațași activitatea Sfântului Ierarh Antim

Ivireanu, a fost susținut de către preotulparoh Răzvan Sas. După aceasta,  preo-tul paroh a mulțumit tuturor preoțilordar și credincioșilor care au participat laaceastă întâlnire. 
Cerc pastoral-misionar înparohia Vârfurile

În după amiaza zilei de 24 ianuarie2016, Parohia Ortodoxă Vârfurile a fostgazda întrunirii preoților din cadrul Cer-cului pastoral-misionar Hălmagiu, con-dus din încredințarea ÎnaltpreasfințituluiArhiepiscop Timotei de preotul Cristian-Mihăiță Bacoș,unde în prezența unuinumăr mare de credincioși s-a săvârșitTaina Sfântului Maslu. Preotul Crist-ian-Mihăiță Bacoș de la Parohia Hăl-magiu a prezentat temele:Necesitateaeducației religioase; Importanța cer-curilor misionare; Întocmirea șiprezentarea proiectului pe anul 2016;În finalul întâlnirii, părintele parohAncăș Gheorghe a mulțumit preoților șicredincioșilor prezenți. 
SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRUUNITATEA CREŞTINILOR 

De mai bine de o sută de ani, întoată lumea creştină, în perioada 18-25ianuarie, se celebrează Octava de Rugă-ciune pentru Unitatea Creştinilor.În Municipiul Arad, Săptămâna deRugăciune pentru Unitatea Creştinilor,cu tema ,,Chemaţi să vestim bunătăţile
Domnului” (1 Petru 2, 9), a fostdeschisă luni, 18 ianuarie a.c., cu pro-gramul de rugăciune desfăşurat în Cat-edrala Ortodoxă Veche, în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului.La această întrunire au participatreprezentanţii Bisericii Ortodoxe Sârbe,Bisericii Romano-Catolice, BisericiiGreco-Catolice, Bisericii Evanghelice,Bisericii Reformate şi reprezentantulcultului mozaic Arad.Programul de rugăciune a fostdeschis de P On. Pr. Flavius Petcuţ,protopopul Aradului, care a adresat uncuvânt de bun venit participanţilor.Înaltpreacuviosul Părinte Dr. IustinPopovici, a dat citire mesajuluiPreafericitului Părinte Patriarh Daniel,intitulat  ,,Bunătăţile lui Dumnezeu –
darurile Sale pentru lume”, după carefiecare dintre participanţi a avut o scurtăintervenţie, în conformitate cu progra-mul zilei întâi de rugăciune.Cuvântul de învăţătură a aparţinutpreotului Sorin Seviciu, paroh la Bis-erica Greco-Catolică Arad-Şega II.La sfârşitul întâlnirii, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a adresat celor prezenţi uncuvânt de învăţătură, în care a accentu-at câteva direcţii pe care unitatea creş-tinilor trebuie să le aibe în vedere, pen-tru buna înţelegere şi convieţuire, maiales în această parte a ţării. De aseme-nea, Ierarhul a făcut o scurtă incursiuneîn timp, arătând faptul că dintotdeaunaîn părţile Aradului, unde există maimulte confesiuni şi etnii, au existatraporturi de frăţietate între biserici, ecu-menismul promovat aici putând fi chiarun exemplu în acest sens.Programul Săptămânii de Rugăci-une a continuat pe întreaga durată asăptămânii în fiecare dintre Bisericileparticipante.Aceasta este organizată de cătreAsociaţia Ecumenică a Bisericilor dinRomânia, AIDRom, din care face parteşi Biserica Ortodoxă Română.Seri de rugăciune pentru unitateacreştină s-au organizat şi în  Bisericilecreştine din Lipova.(mai multe detalii se află pe pagina
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Vineri, 1 ianuarie – Chiriarhula slujit şi a predicat la Slujba deTe-Deum la cumpăna dintre ani laCatedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime”. În ziua de Anul Nou slu-jeşte şi predică în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime”.Titlul predicii: ,,Praznic obştesc şi
creştinesc”. Asistă la SlujbaVecerniei la Catedrala Veche Arad-Centru. Seara are loc tradiţionalarecepţie cu prilejul Anului Nou, lareşedinţa arhiepiscopală, oferităostenitorilor Centrului eparhial,preoţilor, reprezentanţilorautorităţilor locale şi credincioşilor.Duminică, 3 ianuarie – a slu-jit şi predicat la Sfânta Liturghie laMănăstirea Arad-Gai, înconjurat deun sobor de preoţi, diaconi șiobştea Mănăstirii. Titlul predicii:,,Binefacerea apei”. Miercuri, 6 ianuarie – Lasărbătoarea Botezului Domnului,Chiriarhul, a oficiat Sfânta Litur-ghie şi slujba Aghiasmei Mari laCatedrala Arhiepiscopală „SfântaTreime” din Arad, în fruntea unuisobor de preoţi şi diaconi, în pre-zența a sute de credincioşi. Titlulpredicii: ,,Bobotează şi Aghiasma
Mare”. Seara participă la Vecerniacu Litie la parohia Arad-Centru.Joi, 7 ianuarie - Asistă la sluj-ba Utreniei şi a Sfintei Liturghii,la Parohia Arad-Centru. Participăla un program de colinde la biseri-ca sârbească din Arad şi transmiteurările cuvenite credincioşilorortodocşi sârbi, cu prilejulprăznuirii Naşterii Domnului, dupăcalendarul vechi. Duminică, 10 ianuarie – slu-jește și predică la Sfânta Liturghie,la Biserica cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” a Parohiei Arad-Centru, înconjurat de soborulpreoţilor şi diaconilor slujitori. Tit-lul predicii: ,,Evlavia creştină”.Luni, 11 ianuarie – PrezidareaPermanenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea problemelor curente.Joi, 14 ianuarie - Participareala lucrările Sfântului Sinod, al Bis-

ericii Ortodoxe  Române, în salasinodală a Patriarhiei Române, laconvocarea Preafericitului PărintePatriarh Daniel.Vineri, 15 ianuarie - Prezi-darea Permanenţei ConsiliuluiEparhial, rezolvarea problemelorcurente. La ceas de seară, Chiri-arhul oficiază la CatedralaArhiepiscopală slujba Vecerniei încadrul căreia au fost rostite ecteniispeciale pentru pomenirea oame-nilor de cultură ai poporului român,cu ocazia Zilei Culturii Naționale,s-a oficiat un parastas de pomenirea poetului naţional Mihai Emines-cu, în acest cadru ținând un cuvântocazional.Duminică, 17 ianuarie – Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghieîn biserica cu hramul „Sf. Ap. Petruși Pavel” din cadrul PenitenciaruluiArad. La finalul căreia, Chiriarhula oferit în dar celor prezenți câte ometanie de mână, cu prilejul  cin-stirii lanțului Sfântului ApostolPetru. Miercuri, 20 ianuarie – parti-cipă și rostește cuvânt de învățăturăla Biserica Ortodoxă Sârbă dinArad în cadrul programului de rug-ăciune pentru unitatea creştinilor.Prezidează Permanenţa Consiliu-lui eparhial, în vederea pregătiriişedinţei Consiliului şi Adunăriieparhiale.Joi, 21 ianuarie – primește lareședința eparhială vizita Preasfi-nțitului Părinte Lucian-EpiscopulCaransebeșului, în cadrul uneisesiuni de discuții intereparhiale.La ceas de seară participă la uncolocviu organizat la Centrul Cul-tural al Parohiei Arad – Bujac, cupreoții din municipiu.Vineri, 22 ianuarie – participăla Sfânta Liturghie la Parohia Arad-Centru. Prezidează şedinţa anualăde lucru a Consiliului Eparhial.Oferirea recepţiei la reşedinţaarhiepiscopală, cu prilejul zileionomastice, tuturor ostenitorilorCentrului Eparhial, reprezentanţi-lor autorităţilor locale, reprezenta-

nţilor cultelor istorice din munici-piu (aflându-ne în Săptămâna derugăciune pentru unitatea creştină),reprezentanţilor  instituţiilor deînvăţământ, preoţilor, monahilor şimonahiilor din Eparhia Aradului.În după amiaza zilei prezideazăconferința cu Preacucernicii PărințiProtopopi și sinaxa monahală dineparhie. Seara oficiază slujba destâlpi la Dr. Ioan Crîsnic, profesoruniversitar și medic arădean. Apoiparticipă și la recepția oferită deIng. Gheorghe Falcă- primarulAradului cu ocazia zilei sale denaștere.Sâmbătă, 23 ianuarie -  Asistăla slujba de Te-Deum în ParaclisulReşedinţei Eparhiale, cu prilejuldeschiderii lucrărilor AdunăriiEparhiale. Prezidează  lucrărileanuale ale acesteia și oferă rece-

pţia tradiţională, la reşedinţa epar-hială.Duminică, 24 ianuarie – Par-ticipă la festivităţile organizate dePrefectura Judeţului Arad, pe pla-toul din faţa Palatului administrativ,cu prilejul zilei Unirii PrincipatelorRomâne, unde oficiază slujba de Te-Deum şi rosteşte un cuvânt festivapoi slujeşte şi predică la biserica cuhramul „Sfânta Cuvioasa Parasche-va”, din incinta Spitalului ClinicJudețean de Urgență Arad, alături deun sobor de preoți și în prezența anumeroși credincioși, a bolnavilordin spital dar și a reprezentanțilordin partea instituției medicale,săvârșind și sfințirea raclei cumoaștele Sf. Grigorie Teologul,primite în dar de la Catedrala„Sf.Petru” din Roma-Italia. Predicacu titlul: ,,Vedere spirituală”. 

Luni, 25 ianuarie – Programde audienţe. Rezolvarea probleme-lor curente. În după amiaza zileiparticipă și rostește cuvânt potrivitla Catedrala Romano-Catolică dinArad în cadrul programului de rug-ăciune pentru unitatea creştinilor.Miercuri, 27 ianuarie – Sluje-şte la Sfânta Liturghie împreună cuPreasfinţitul Părinte EpiscopLukian Pantelici, în Biserica Sâr-bească din Arad, cu prilejul pome-nirii Sfântului Sava, cu rostireaunui cuvânt festiv.Joi, 28 ianuarie – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente. Participă și rostește uncuvânt festiv, la serbarea organiza-tă de Seminarul Teologic Ortodoxîn cinstea Sfinților Trei Ierarhi, aZilei Unirii Principatelor și a mare-lui poet național Mihai Eminescu.Sâmbătă, 30 ianuarie -  cu pri-lejul hramului şcolilor teologice,,Sfinţii Trei Ierarhi”, Chiriarhulslujeşte şi predică la CatedralaVeche din Arad, în fruntea soboru-lui de preoţi şi diaconi, dascăli aiFacultăţii şi Seminarului arădean.La momentul cuvenit Chiriarhul aacordat distincții onorifice, prinhirotesia întru iconom stavrofor,pentru preacucernicii părinți pro-fesori din cadrul Seminarului șiFacultății de teologie Ortodoxăpentru strădaniile depuse. Progra-mul manifestărilor, a continuat înaula facultăţii în cadrul căreia arostit un cuvânt festiv.Duminică, 31 ianuarie – Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghiela biserica ortodoxă din Șeitin cuhramul „ Sfântul Ierarh Grigori-eTeologul” înconjurat de un alessobor de preoți și în prezența anumeroși credincioși. A fost adusăspre închinare racla cu sfintelemoaște ale Sfântului Grigorie Teo-logul de la biserica „Sf. Cuv.Parascheva” din incinta SpitaluluiClinic Județean Arad. Titlulpredicii: ,,Firea şi Harul”. Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial 

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

Concursul național de creație„Biserica și Școala din sufletul meu”este organizat cu aprobarea SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române(Temei nr. 8319 /03.11.2015), de cătreSectorul teologic-educaţional al Patri-arhiei Române în parteneriat cu Min-isterul Educației Naționale, cu prilejulAnului omagial al educaţiei religioasea tineretului creştin ortodox şi Anulcomemorativ al Sfântului Ierarh Mar-tir Antim Ivireanul şi al tipografilorbisericeşti la împlinirea a 300 de anide la moartea sa martirică (1716-2016).Lumea copilăriei cu valorile saleoferă elevilor posibilităţi de a crea îndiferite domenii, de a-şi dezvoltaimaginaţia, aptitudinile şi talentul.Prin Concursul de creaţie „Biserica șiȘcoala din sufletul meu” dorim să

înţelegem această lume, să cunoaştemmai bine preocupările, interesele şiaspiraţiile generaţiilor actuale de elevişi să oferim şansa ca acestea să fieevidenţiate şi fructificate.Concursul îşi propune să îi ajutepe participanţi să îşi descopere, prinactivităţi de creaţie, noi aptitudini şi săîşi formeze anumite deprinderi, săpromoveze practici noi privindînvăţarea şi să realizeze schimbul deexperienţă între copii.Competiţia se adresează copiilor,preoților și profesorilor de religieimplicați în Programul catehetic„Hristos împărtășit copiilor” precumși celor care se ostenesc la catedră saula amvonul Bisericii urmărind săeduce copiii pentru a-și construi unviitor în care viața să fie trăită îndeplinătatea ei.

În perioada ianuarie – martie2016 se va desfăşura etapa la nivel deparohie a Concursului naţional decreaţie, la finalul căreia vor fi evaluateşi vor fi premiate cele mai bune 3proiecte la nivel de protopopiat (1 –10 aprilie 2016)Evaluarea la nivelul eparhiei seva organiza în perioada 25 aprilie – 8mai 2016, în cadrul căreia vor fi sta-biliţi câştigătorii etapei eparhiale aconcursului.În perioada 20 – 21 mai 2016 seva organiza la nivelul Patriarhiei pre-mierea câştigătorilor la nivelul eparhi-ilor.Informaţii suplimentare pot fiobţinute din conceptul concursului aflatla adresa: Biserica și Școala din sufle-
tul meu şi de pe site-ul ArhiepiscopieiAradului: www.episcopiaaradului.ro

Concursul național de creație „Biserica și Școala din sufletul meu”


