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Sărbătoarea Crăciunului aduce defiecare dată în sufletele tuturor credin-cioșilor o mare bucurie prin însușidarul pe care Cerul îl face pământului,Fiul lui Dumnezeu făcându-se FiulOmului. Dacă venirea pe lume a uneiființe trebuie să constituie o nespusăbucurie[1], cu atât mai mult venireape lume a Fiului lui Dumnezeu Însuși.Dumnezeu, Binele desăvârșit aduce înlume sporul binelui, întrucât dintruînceput Creatorul a făcut toate bune, iaracum se coboară la creația Sa[2]. Dreptaceea, în aceste zile înscriem și oapropiere mai mare între oameni,deschidere spre dăruire reciprocă, așacum vrea să arate și Moș Crăciun saudarurile din jurul bradului de praznic,cele materiale însele dând mărturiedespre împărtășirea din cele spirituale.Un dar duhovnicesc pentru ziua de săr-bătoare primim și prin cuvintelecuprinse în Sfânta Scriptură și SfântaTradiție a Bisericii, tălmăcite de Sfân-tul Ioan Gură de Aur, trăitor în veaculal IV-lea, cel care ne-a lăsat potrivit șinumelui său mulțime de cuvinte defolos din darul însuși al Cuvântului luiDumnezeu Întrupat. Nu urmăm întrutotul relatarea cuvântătorului, câtordinea cronologică a momentelorimportante din Sfintele Evanghelii cuprivire la Nașterea Domnului, stăruindasupra învățăturii de credință care sedesprinde din cuprins, odată cu impli-cația morală sau îndemnul la viațăcreștină pe măsura însemnătății pentruaceasta a celor spuse sau scrise.O parte introductivă la celeanunțate spre tratare este închinatăinstituirii sărbătorii în anii de început aimisiunii Sfântului Părinte Ioan, numitși Hrisostomul,  iar aceasta ca de sinestătătoare în legătură cu prazniculBobotezei cu care era împreunată subdenumirea de Epifanie sau ArătareaDomnului. În acest cadru o explicațiemai largă a calculării datei exacte asărbătorii este binevenită, luând în con-siderație locul și timpul nașterii Mân-tuitorului, adică Betleemul Țării Sfintesub împărăția romană a CezaruluiAugust. Astfel Sfântul Părinte pre-cizează: „Am să vă spun trei dovezi,prin care vom cunoaște negreșit căacesta este timpul în care S-a născutDomnul nostru Iisus Hristos, Dum-nezeu Cuvântul. Și dintre acestea trei,prima dovadă este faptul că sărbătoareas-a vestit atât de repede pretutindenea,că s-a ridicat la o atâta înălțime și că aînflorit; iar ceea ce Gamaliil învățatul,spunea despre propovăduirea aposto-lilor, că „dacă este de la oameni se vadistruge, dar dacă este de la Dumnezeu,nu puteți să o distrugeți; păziți-vă, deci,ca nu cumva să fiți găsiți și luptătoricontra lui Dumnezeu”[3], îndrăznindvoi spune și eu același lucru despreziua aceasta; că de vreme ce Cuvântulcare S-a născut azi este Dumnezeu dinDumnezeu, pentru aceasta sărbătoareanu numai că nu a fost distrusă, dar se șirăspândește în fiecare an și ajunge maistrălucitoare. Pentru că tot astfel șipropovăduirea apostolilor în puțini ani,a cuprins toată lumea, cu toate că ceicare au purtat-o pretutindeni au fost

făcători de corturi, pescari și neînvățați.Simplitatea învățătorilor ei n-a vătă-mat-o cu nimic, deoarece puterea Celuipredicat biruia pe toate mai dinainte,îndepărta piedicile și își arăta propriaSa putere”[4]. În legătură cu locul șitimpul nașterii Domnului lămurește cătextul biblic este concludent privind adoua dovadă la cele propuse, anumerecensământul poruncit de împărat „casă se înscrie toată lumea. Acest primrecensământ s-a făcut pe când stăpâneapeste Siria Quirinius. Și au plecat toți săse înscrie, fiecare în orașul lui. „Și s-asuit și Iosif din Galileea, din orașulNazaret, în Iudeea, în orașul lui David,care se numește Betleem, pentru că elera din casa și din neamul lui David, casă se înscrie împreună cu Maria, cealogodită cu el, care era însărcinată. Darpe când erau ei acolo, s-au împlinitzilele ca ea să nască. Și a născut peFiul său Cel Unul-Născut și L-a înfășatși L-a culcat în iesle, căci nu mai era locde găzduit pentru ei”[5]. Din acestecuvinte este evident că S-a născut întimpul primului recensământ. Și celcare vrea să afle timpul în care s-afăcut, are putința să cunoască exactacest lucru, cetind codicii care sepăstrează de obște în arhiveleromane… Nici evanghelistul n-aînsemnat fără rost acest timp, ci ca săne facă arătată și cunoscută ziua și să nearate întruparea lui Dumnezeu. Căciîmpăratul August atunci, nu din pro-priul său impuls, nici de la sine, a dataceastă poruncă, ci Dumnezeu i-a miș-cat sufletul ca să slujească, fără voiechiar, venirii Celui Unul Născut…Apoi, toți profeții au vestit mai dinaintecă Hristos nu va veni din Nazaret ci dinBetleem”[6]. A treia dovadă rezultă dinlegătura cu nașterea Sfântului IoanBotezătorul și anume vizita SfinteiFecioare Maria după Bunavestire laElisabeta, rudenia sa și soția mareluipreot al Vechiului Legământ, Zaharia,aceea fiind în a șasea lună după zămis-lirea pruncului Ioan[7]. Textul patristicspune așa: „Singur arhiereul intra odată pe an în Sfânta Sfintelor Templu-lui. Când se întâmpla aceasta? În lunalui septembrie. Deci atunci a intratZaharia în Sfânta Sfintelor; și atunci is-a binevestit de către înger naștereapruncului său Ioan. După Septembrie,când Elisabeta era în luna a șasea, adicămartie, a început să zămislească Maria.Numărând deci nouă luni de la aprilievom ajunge la luna de față în care S-anăscut Domnul nostru Iisus Hris-tos”[8]. Un amănunt în același cadru îlconstituie și venirea magilor călăuzițide către o stea la locul nașterii Dom-nului, uciderea pruncilor nevinovați înconvingerea că Mesia S-ar afla printreei, ca și fuga Sfintei familii în Egipt șireîntoarcerea în țară, acestea în vremearegilor Irod și Arhelau. Din omiliileSfântului Ioan Gură de Aur privindSfânta Evanghelie după Matei reiese că„Dumnezeu lasă la o parte toate măr-turiile vechi și, făcând marepogorământ îi cheamă pe magi pe ocale obișnuită lor: le arată o stea mareși deosebită de celelalte stele, ca să-iminuneze și prin mărimea și prin fru-

musețea ei, dar și prin felul mersului ei.A vrut să-i cheme  prin arătarea uneistele ca să-i înalțe cu mintea mai sus depropria lor gândire. Pentru că după cei-a condus și i-a călăuzit și după ce i-adus lângă iesle, nu le mai vorbește prinstea, ci prin înger. Așa au ajuns încetulcu încetul mai buni. S-a și ascunssteaua, ca magii pierzându-și călăuzasă fie siliți să întrebe și astfel să facătuturor cunoscută nașterea lui Hristos.Apoi steaua iar s-a arătat și s-a făcutaceasta ca să se afle de aici că nu era ostea ca toate celelalte, că nici o stea numerge cum a mers aceasta. Și nunumai că mergea, dar mergea înaintealor, îi trăgea după ea și-i călăuzea înmiezul zilei”[9]. După o vreme „odatăcu schimbarea locului i s-a pierdut șiurma Pruncului. Betleemul și hotarelelui au fost puse sub urmărire, iar Arhe-lau, fiul lui Irod, socotea că dacă aufost junghiați pruncii s-a pus capătoricărei primejdii, deoarece credea el,trebuia cu cei mulți să fi fost ucis șiPruncul căutat. Dealtfel, Arhelau,văzând cât de jalnic și-a sfârșit tatălsău viața, a căutat să trăiască mai cucer-nic și să lupte împotriva nelegiuirilor.A venit deci Iosif în Nazaret, fugind șide primejdie, dar în același timp șibucuros că va locui în patria sa. Sfân-tul evanghelist Luca vorbește și de tim-pul de dinaintea fugii în Egipt; că Iosifn-ar fi plecat înainte de curățire, ca sănu fie întru nimic călcător de lege… Iardupă întoarcerea din Egipt îngerul îitrimite acasă nu fără motiv, ci întemeiatpe o profeție: „ca să se plinească ceeace s-a zis de profeți că Nazarinean se vachema”[10]. Încheind pelerinajul lalocurile biblice și trăind timpurile sfintedeprindem și învățătura lucrătoare înviață a Bisericii despre nașterea Mân-tuitorului prin mijlocirea sfântului carea transmis-o așa cum a primit-o de laSfinții Apostoli și urmașii lor, în rândulcărora însuși a intrat. Lăudândprăznuirea, Sfântul ierarh zice: „Tainăstrăină și minunată văd; cântecele păs-

torilor răsună de jur împrejurul ure-chilor mele; nu cântă cu fluierul, cicântare cerească. Îngerii cântă,arhanghelii melodiază, heruvimii înalțăimne, serafimii slavoslovesc. Toțiprăznuiesc văzând pe Dumnezeu pepământ și pe om în ceruri, pe Cel de susjos, din pricina tainei întrupării și pe celde jos sus din pricina iubirii de oameni.Iau tăria cuvintelor spre a spune cuîngerii: „slavă întru cei de sus lui Dum-nezeu”, iar cu păstorii: „și pe pământpace, între oameni bunăvoire”. Văd peaceea care a născut, văd și pe Cel năs-cut, dar nu văd odată cu aceasta felulnașterii. Acolo unde Dumnezeu voieșteeste învinsă firea, este învins și hotarulorânduielii. Nu s-a făcut un lucrupotrivit firii, ci o minune mai presus defire. Natura și-a suspendat legile sale șia îndeplinit voința Stăpânului. O, harcu neputință de rostit prin cuvinte!”[11]Și continuă: „Cel Bătrân în zile S-afăcut Copil; Cel care stă pe scaun înaltși preaslăvit este așezat în iesle; Celnepipăit, Cel simplu, Cel necompus șiCel netrupesc este cuprins de mâiniomenești; Cel care a rupt legăturilepăcatului se înfașă în scutece, pentru căvrea aceasta. Căci vrea să prefacănecinstea în cinste, să îmbrace ceea ceeste neslăvit cu slavă, să arate chip deviețuire virtuoasă, ceea ce era de obiceisupus oprobriului. Pentru aceea iatrupul meu, ca eu să fac loc Cuvântu-lui Lui; și luând corpul meu, îmi dăDuhul Lui; ca dând și luând să-miaducă vistieria vieții. Ia trupul meu casă mă sfințească; îmi dă Duhul Lui casă mă mântuie”[12].„Pogorârea lui Dumnezeu șiînălțarea oamenilor se face prinmijlocirea aceleiași lucrări, dăruirea.Ea este proprie și lui Dumnezeu șiomului, ca manifestare a ființei pro-prii. Această întâlnire a omului cuDumnezeu printr-o dăruire reciprocăînseamnă că în acea măsură se potcuprinde, în care, pe de o parte, Dum-nezeu Se împărtășește în lume, iar pe

de alta, omul însuși se deschide sprelume, prin renunțare la egoism și mân-drie. Pentru Dumnezeu aceasta este ojertfă în sensul renunțării la ceva pro-priu, la slava Sa. Pentru om, este ojertfă, în sensul înălțării spre Dum-nezeu prin renunțarea la cele impropriiși dezvoltarea celor proprii, a bineluiființial. Jertfa noastră este o partici-pare la Jertfa Fiului lui Dumnezeu princare firea se înalță în ceea ce ÎnsușiDumnezeu se coboară. Ea ne estecerută pe măsura desăvârșirii, fiindcădesăvârșirea cere depășire, iardepășirea participare și comuniune.Altfel, nemaifiind depășire, ci limitarela sine”[13].În câteva zile încheiem anul par-curs, care, potrivit Hotărârii SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române, lainițiativa Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, a fost omagial al misiunii paro-hiei și mănăstirii azi și An comemora-tiv al Sfântului Ioan Gură de Aur și almarilor păstori de suflete din eparhii.Totodată, s-au cinstit în chip deosebit înacest cadru și cei 130 de ani de ladobândirea Autocefaliei Bisericii Orto-doxe Române și 90 de ani de la înfi-ințarea Patriarhiei Române. În cadruleparhiei s-a urmărit constant sporireastrădaniilor pentru împlinirea înda-toririlor ce revin clerului și poporuluipentru mai binele Bisericii și al Patriei.Împărtășind alese doriri de Sfintele Săr-bători, ne rugăm ca binecuvântarea luiDumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duhsă fie peste noi acum și pururea și învecii vecilor. Amin. † TIMOTEI ARHIEPISCOP al ARADULUI
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Crăciunul în predica Sfântului Ioan Gură de Aur*



Iisus Hristos, prin Naşterea Sa,a intrat într-un dialog veşnic şi viucu noi. Întruparea Cuvântului luiDumnezeu constituie dogma decăpătâi a operei mântuirii noastre;prin ea, totul a fost făcutdesăvârșit. Dacă punem întrebareacare este scopul venirii Domnuluiîn lume, luăm, din Noul Testamentşi din manualele de Dogmaticărăspunsul aproximativ: Ca săîmpace pe om cu Dumnezeu, să-lreaducă pe om în starea de dinain-tea căderii, la „frumuseţea cea din-tâi”. Ca să dea omului, chipul lDumnezeu, posibilitatea de acomunica corect cu Dumnezeu şicu aproapele, ca să înfăptuiascământuirea lui, asemănarea lui cuDumnezeu, îndumnezeirea.Sfântul Maxim Mărturisitorulspune că „spre această ţintă”, spreunirea ipostatică a naturii divinecu cea umană, spre Hristos„privind, a adus Dumnezeu laexistenţă fiinţele celor ce sunt”.Când Cuvântul lui Dumnezeu Şi-a asumat natura umană i-aîmpărtăşit pliroma harului Său,înlăturând din ea lanţurile strică-ciunii şi ale morţii. Consecinţaacestei uniri ipostatice este, dupăSfântul Grigorie Palama, „îndum-nezeirea naturii umane”. Cuvân-tul dumnezeiesc ipostaziind înSine natura noastră „curăţind-o peaceasta chiar prin asumare detoată stricăciunea, a îndumnezeitfirea întreagă prin întrupare”,aşezând, prin acest fapt, naturaumană în plenitudinea libertăţiifaţă de păcate şi, totodată, actual-izând toate capacităţile morale aleomului. Îndumnezeirea nu estedoar a naturii umane cu careCuvântul lui Dumnezeu S-a unitîn acelaşi ipostas, ci şi a ipostasu-lui uman.În persoana lui Hristos a exis-tat întreaga natură umană, careexistă în fiecare om şi cu care seîndumnezeieşte ontologic, caunire ipostatică, prin Cuvântul luiDumnezeu. Această înnoire s-arealizat, pentru prima dată, în per-soana Născătoarei de Dumnezeu.De aceea Ea a devenit limita din-tre natura creată şi cea necreată, şia trăit pentru prima dată faptulîndumnezeirii omului, constituindun model de persoană înnoită şiîndumnezeită ontologic. Naşterealui Iisus este pogorârea plenitu-dinii iubirii Dumnezeieşti şi ceamai mare posibilitate dată şi put-ere de transformare şi desăvârşirea omului. În persoana dum-nezeiască a lui Hristos putem con-templa fiinţa umană desăvârşită.Hristos, Care este Dumnezeu, afost şi va rămâne veşnic visteriadesăvârşită de umanitate. Este oumanitate desăvârşită de dum-nezeirea care o luminează şi caretranspare prin ea. Hristos nu este,întâi de toate, prototip moral, ciUnul dumnezeiesc şi mântuitor.Dacă acum punem întrebarea:Care este conţinutul învăţăturiiDomnului, am putea răspundesinoptic că este iubirea către Dum-nezeu şi aproapele. În aceste douăporunci se sprijină, după mărturialimpede a Domnului, „toată legeaşi profeţii”. În iubire se concen-trează toată învăţătura creştină.Iubirea constituie mijlocul prinexcelenţă a cunoaşterii lui Dum-

nezeu şi a comuniunii cu Dum-nezeu şi cu aproapele. „Iubiţilor,iubiţi-vă unul pe altul” spuneEvanghelistul Ioan, că iubirea estede la Dumnezeu. Iubirea cătreaproapele constituie resursa pen-tru viaţa viitoare, în timp ce lipsaiubirii conduce la moarte. Ea estesingura putere care renaşte omul,singura care poate să-l mântu-iască. De aceea creștinismul seidentifică cu iubirea: care este cri-teriul în toate în cele ale vieţii,chiar nucleul vieţii, ba mai mult,ea este viaţa însăși.Modelul desăvârşit de iubirene oferă Domnul prin predica Luişi-n deosebi prin jertfa pe Cruce şiÎnvierea Lui. Iubirea ne-a făcut-ocunoscută prin jertfa Lui şi prindarurile harurilor Sale gratuite. Necheamă deci să Îl ascultăm, să Îlimităm, să Îl atingem, să Îl gustămeuharistic, pentru a ne convinge,dacă vrem. Se descoperă,împlineşte, aşteaptă, bate la ușă,Se smereşte şi Se răstigneşte diniubire pentru noi. Ridică, şterge şiiartă rănile păcatelor noastre întrupul Său înviat ca un semnveşnic al iubirii nesfârşite pentruom. Cât de minunat şi de tainic:avem un asemenea Tată şi oasemenea Iubire, suntem împre-ună toţi copiii Lui, membrii pre-oţiei lui Hristos, nu robi, ci fiidupă har, purtători ai luminii.După Învierea lui Hristos icoanapersoanei umane s-a umplut destrălucire.Această iubire a lui Hristoscătre om, ne cheamă Evanghelis-tul s-o imităm nu prin cuvinte, ciprin fapte. Pentru păzirea iubiriişi a unităţii între oameni îl roagăDomnul pe Tatăl Lui în rugăci-unea numită arhierească. „Tris-teţea” minunată a Crucii dătătoarede Înviere a adus moartea izolăriiși stricăciunii. Această biruinţă şibucurie a comuniunii se sărbă-toreşte la fiecare sfântă Liturghie.Adam se reîncorporează împăratal creaţiei. În relaţiile mistice alelui Dumnezeu cu lumea domneştebucuria comuniunii dialogice.Credința înseamnă o transformarea întregului om şi o transmitere, oîmpărtăşire a virtuţilor comuniuniilui Hristos nouă astfel încât sădevenim toţi Hristos, pilda luiHristos. Viaţa creştinului trebuiesă fie în toate mărturia lui Hristos,lumina lui Hristos, iubirea luiHristos care se face cunoscută la

toţi prin hristificarea lor după har.„Tatăl nostru” ne-a învăţatDomnul să-L numim pe Dum-nezeu în Rugăciunea Domnească.„Nu aţi primit din nou un duh derobie pentru frică, ci aţi primit unduh de înfiere prin care strigăm:Avva! Tată! De fapt ne-am renăs-cut şi, am putea spune, am fostreînnoiţi: prin acest lucru amprimit numele de fii”. Marea nou-tate a credinţei creştine este sub-stituirea sensului de robie cu sen-sul înfiere. În loc să fim slujitorisau chiar robi ai lui Dumnezeu,am devenit copiii Lui, am dobân-dit „Duhul înfierii”.Această adresare şi raportarela Tatăl nostru comun nu e oareun model perfect al comuniuniinoastre cu Dumnezeu şi între noi?Dar şi rugămintea noastră, înaceeaşi rugăciune, să ne iertepăcatele noastre, precum şi noiiertăm greşelile altora, nu e modelperfect şi mărturia faptului căcomuniunea noastră cu semenulpricinuieşte şi comuniunea auten-tică cu Dumnezeu? Putem trăi cuiubirea în Hristos, prin respingereaconştientă a urii, a interesului ego-ist, a nedreptăţilor, a exploatării şieliminării de toate formele. Aşa seva desfiinţa peretele „ego –ului” şigolul libertăţii.Rugăciunea Tatăl nostru e ochemare la un comportament alslujirii, al completării reciproce şiînţelegerii reciproce. Arbitrariulaltuia nu scuză lipsa noastră deiubire faţă de el, inconştienţa, înde-părtarea sau nepăsarea. Aşteptareapentru un cândva al comunicăriidialogice cu caracterul egoist alaltuia, constituie o repetare tainicăa duhului Evangheliei. „Tatăl nos-tru” e un crez de a fi: cu iubire vaveni iubire; cu bine va veni bine şinumai aşa. Să neutralizăm pe duş-manii noştri cu iubirea comuniunii.Niciodată cu forţa, cu răutatea, cuura și izolarea. Viaţa Evanghelieinu este pentru acele structuri eclec-tice, izolate, mărginite, închise însine, ci pentru fiecare comunitatece se deschide dialogului în fiecaresat şi oraş al culturii contempo-rane. Creștinii, chiar dacă suntpicături de apă diferite, ei fac partedin acelaşi ocean care transcendeelementele individuale.Iisus, ce Se naşte în Betleem,le urează creştinilor să fie: în cal-itate de ucenici ai lui Hristos,armonizaţi numai cu modelul a

ceea ce ei văd în El, sau auddespre El; … ca şi membrii ai luiHristos, care sunt desăvârşiţi înlucrarea tuturor poruncilor Dom-nului, sau înzestraţi cu harurileDuhului Sfânt după valoareacapului, care este Hristos; …calumină în lume, astfel încât să nufie receptivi la rele şi să-ilumineze pe cei care se apropie deei cu cunoaşterea adevărului, iaraceştia fie devin ceea ce ar trebuisă fie sau să revele ceea ce sunt; casare în lume, ca cei care comunicăcu ei să fie reînnoiţi în duhulincoruptibilităţii.Departe de viaţa dialoguluiiubirii, ethosul creştin se alterează.Aşadar, iubirea le cuprinde petoate. Creaţia este consecinţaiubirii, Legea este plinirea iubirii,manifestările lui Hristos în lumesunt dovezi și fapte ale iubirii,modurile prezenţei Lui suntexprimări ale iubirii. Ne convingeiubindu-ne, şi iubindu-L noi, con-sideră dăruirea noastră de marepreţ. Model caracteristic al comu-niunii noastre cu Dumnezeu şi cuaproapele, ce dă sens existenţeinoastre şi ne învredniceşte ca per-soane, e prezenţa vie în Biserica.Biserica în „plenitudinea vieţii şi aexistenţei”, este misterul, însăşitaina Creştinismului, creaţia ceamai nou altoită în Hristos şi făcutăvie de Duhul Sfânt care sepropagă de veacuri în Tainele princare trăieşte Biserica: „celesăvârşite liturgic sunt o mistagogieîn misterul acestei înomeniri aDomnului”. Prin harul Tainelor,descoperim frumuseţea cea dintâia creaţiei, a frumuseţii după chip-ul şi asemănarea lui Dumnezeu.Biserica este o mişcare trans-figuratoare: Hristos se prelungeşteîn timp (Naşterea şi toate cele aleiconomiei dumnezeieşti, prin careLogosul a mântuit lumea), prinlucrarea Sfântului Duh, Carepătrunde în sufletele noastre reîn-noite spre mântuire prin SfântulBotez. Nu mai trăiesc eu, spuneaSfântul Apostol Pavel, – ci Hristostrăieşte în mine. Prin taina Botezu-lui se şterge păcatul strămoşesc,se acoperă prăpastia dintre Dum-nezeu şi om. Omul vechi moareşi este înmormântat. Aici Apos-tolul spune: mort în ceea ce noiam fost captivi. Este ca şi cum arzice: legătura prin care eram cap-tivi a pierit şi s-a rupt; la fel, celcare ne ţinea, nu mai reţine nimic,

mă refer la păcat. De aceea el este„taina pătimirii” care reînnoieştelucrarea lui Hristos. În sfântacristelniţă Biserica naşte copiii eiîmbrăcaţi în lumină, zdrobeştecapul şarpelui din Eden, care l-aînşelat pe Adam.De la ziua naşterii lui în Bis-erică, de la lepădarea de satana şiîncorporarea lui în Hristos, noulmădular al trupului lui Hristos sepregăteşte pentru lupteduhovniceşti contra duşmanilorvechi ai omului : părerea tru-pească, lumească şi demonică. Curespectul deosebit al libertăţiinoastre Hristos ne face nostalgicişi îndrăgostiţi ai Împărăţiei cereşti.Din faptul că noi toţi suntem scoşidin aceeaşi cristelniţă suntem cutoţi fraţi, întocmai, iubiţi, binecu-vântaţi şi liberi, fericind botezulnostru din pruncie. Prin Botez onouă persoană intră în comuniunecu Hristos prin Sfântul Duh. Defapt Botezul ne ipostaziază înHristos: ne dă Sfântul Duh, cuharul său; ne face fii ai lui Dum-nezeu şi ne cuprinde viaţa în IisusHristos. Duhul ne transformă. Eleste Autorul acestei noi creaţii.Cel botezat moare pentru lumeapăcatului pentru a se înnoi în Hris-tos, pentru a deveni ipostas înHristos, pentru a purta peceteachipului lui Hristos. Moare pen-tru sine însuşi printr-o dispoziţiede jertfire a ego – ului pentru atrăi pentru Tatăl, primind Duhulcomuniunii cu Hristos şi cusemenii lui.Prin celelalte Taine şi-n spe-cial prin Taina Sfintei Euharistiiomul devine părtaş trupului şi sân-gelui Domnului. DumnezeiascaEuharistie are poziţie centrală înrenaşterea vieţii credincioşilor.Cei care mănâncă şi bea trupul şisângele Domnului din SfântulPotir devin mădulare unul altuia şitoţi împreună trupul lui Hristos.Gustăm din izvorul cel fără demoarte, trăim în împărăţiacerească, suntem fii privilegiaţi.Prin Euharistie ne ridicăm la ceamai binecuvântată treaptă : par-ticiparea la Împărăţia celor careîn Hristos şi-au biruit ego–ul. Înmenţinerea acestei comuniuni cuDumnezeu, dar şi cu aproapeleajută şi celelalte taine, mai alesprin taina Mărturisirii, precum şiîntregul act liturgic al Bisericii.Taina Mărturisirii este balsamrănilor, este întoarcere la Tatălcare aşteaptă. Murdăria păcatuluise curăţă şi convorbirea dialogicăTată şi fiu continuă. Întreguldemers al creştinului este opocăinţă. Pocăinţa este viaţa per-manentă a credinciosului,întoarcerea constantă şi dialog,iubirea fierbinte a virtuţii. Ea esteîntâi de toate trecerea omului de lastarea păcatului la lucrarea virtuţii,schimbarea omului, trecerea lui dela robia păcatului la iubirea deDumnezeu. Pocăinţa este o taină aînnoirii şi a învierii. „Prin acesteTaine, ca prin nişte ferestre, intră înlumea aceasta întunecată Soareledreptăţii şi omoară viaţa corespun-zătoare lumii acesteia şi o învie pecea supralumească iar Luminalumii biruie lumea… aducând întrupul muritor şi trecător viaţa sta-tornică şi nemuritoare”.Arhim. Teofan Mada
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Există o mare diferență întrepreoția generală și preoția prin careni se comunică Hristos ca jertfăsub chipuri văzute. Dacă preoția generală, univer-sală, în care suntem încorporațiprin Botez, Mirungere și Euhari-stie, presupune ca noi toți să deve-nim preoți și jertfe în Biserică,preoția sacramentală presupuneexistența unor organe umane vă-zute, adică existența preoților slu-jitori, rânduiți în mod vizibil dinîmputernicia Lui. Preotul este deosebit de cele-lalte mădulare ale Bisericii luiHristos, fiind Arhiereu aducător dejertfe, Învățător, Împărat. El esteinvestit cu puterea preoției de cătreÎnsuși Hristos prin Taina Hiroto-niei, instituită la Învierea Sa. În societatea noastră, care seîndepărtează tot mai mult de Dum-nezeu, misiunea preotului este deo importanță majoră. Misiuneapreotului și a Bisericii reprezintă oîmpreună-lucrare a membrilor Bi-sericii în Duhul Sfânt. Această lu-crare reprezintă o datoriepermanentă, prin care se urmăreșteca toți oamenii să vină la cunoști-nța adevărului, la cunoașterea luiDumnezeu. Rugăciunea și conlucrareapreotului cu harul dumnezeiescprimit prin Taina Preoției repre-zintă principalul mijloc de reali-

zare a misiunii pe care o deține.Predica, hrana sufletului care se dăprin Duhul Sfânt, trebuie să îl de-termine pe preot să desfășoare oactivitate intensă de studiu, pentrua aprofunda Cuvântul lui Dumne-zeu.Atât Sfântul Ioan Gură de Aur,cât și Sfântul Grigorie de Nazianzafirmă că preotul trebuie să învețemereu, dar în același timp el tre-buie să se curețe de păcate: “Preo-tul trebuie să se curățească întâi,apoi să curețe, să se înțelepțească,apoi să înțelepțească; să se facă lu-mină, apoi să lumineze; să se apro-pie de Dumnezeu, apoi să apropiepe alții; să se sfințească, apoi săsfinească, să conducă cu mâinile,să sfătuiască cu priceperea’’.Misiunea preotului prin SfântaLiturghie și prin sfintele Taine su-sține dialogul dintre Hristos şi cre-dincioşi. Prin fiecare Taină,Hristos  retrăieşte şi iradiază încredincios trăirea şi puterea alteistări prin care a ridicat  umanitateaSa până la îndumnezeirea şi înălţi-mea sa deplină.Slujirile preotului de învăţătorşi pedagog contribuie şi ele, pelângă cea sacerdotală la întâlnirealui Hristos în fiinţa credincioşilor.Aceste slujiri sunt strâns legatede săvârşirea Tainelor, întrucâtapropierea omului de Dumnezeunu se poate înfăptui fără venirea

harului în el, ca putere a lui Dum-nezeu.Calitatea de pedagog a preotu-lui contemporan va trebui susţinutăde noi metode pastorale, de înţele-gerea contextului postmodernităţiicare cere un alt tip de pastoraţie. Lucrarea lui Hristos este înprimul rând una mântuitoare şi tă-măduitoare. A luat asupra Sa omulca să vindece ceea ce a asumat. S-a făcut om ca să-i mântuiască peoameni. Astfel lucrarea principalăa păstorului, centrul slujirii salepastorale, este credinţa terapeu-tică în Duhul Sfânt pe care oaplică copiilor săi duhovniceştidupă modelul lui Hristos Păstorul

cel Bun ce viaţa şi-o dă pentruoile Sale. Dispariţia familiei patriarhaleextinse şi actuala predominare can-titativă a familiilor mononucleice,predominarea familiilor cu un uniccopil, rata mare a avorturilor, di-vorţurilor şi în general, nivelul ri-dicat al patologiilor familiale şisociale, criminalitate urbană, indi-ferenţialismul etico-formativ alşcolii, oferă un cadru cel puţin ciu-dat pentru nevoile spirituale ale ce-tăţeanului din cetate. Biserica şicredincioşii în calitate de mădulareale Trupului Tainic au datoria săpractice o ,,terapie a lumii bol-nave” şi să exercite un serviciu de

tămăduire axat nu numai pe indi-vizi, ci la fel, pe viaţa socio-eco-nomică şi politică a lumii. Suntemdatori să avem atitudine faţă deorice formă de nedreptate, de abuz,contra torturii şi detenţiei fără ju-decată contra violării drepturiloromului străduindu-ne ca fiecare săputem trăi o viaţă demnă de o fi-inţă umană. Ca o comunitate de iu-bire, parohia trebuie să organizezeşi grija ei pentru membrii aflaţi însuferinţă: bătrâni, bolnavi, văduveşi orfani, prin constituirea unoradevărate ,,grupuri de caritate”care să amelioreze, într-un fel saualtul, nevoile acestor suferinzi.Așadar, preotul, indiferent devârstă, se impune prin harul pecare Dumnezeu i l-a dăruit şi pecare l-a dobândit de-a lungul tim-pului. Misiunea lui este influenţatăde factori diverși, de aici şi multi-tudinea şi complexitatea proble-melor cu care se confruntă, fie eleale tinerilor, bătrânilor, muncitori-lor, intelectualilor şi altor categoriisociale. Soluţionarea problemelorcelor din parohie va fi încununatăde succes doar dacă fiecare per-soană din comunitate reuşeşte săprimească în viaţa ei mesajulEvangheliei lui Iisus Hristos, ră-mânând statornică în credinţă,trăitoare şi mărturisitoare auten-tică a credinţei creştin-ortodoxe.diac.prof.drd. Lucian-Victor Baba

Misiunea preotului în comunitate  

Mănăstirile reprezintă cea maiimportantă categorie a monumen-telor ce au supraviețuit intemperii-lor vremurilor, multe dintre ele fiindadevărate oglinzi ale epocilor tre-cute. În jurul mănăstirilor s-a dez-voltat atât viața religioasă a comu-nității cât și cultura națiunii. Elemai pot ilustra și o dimensiune mil-itară, multe dintre ele fiind ade-vărate cetăți și jucând un rol activ însistemul defensiv al țării având învedere restricțiile impuse de domi-nația otomană mai ales dupămijlocul secolului al XVI-lea.Mănăstirile și schiturile con-struite și întreținute de voievozi șiboieri, înzestrate cu un bogat patri-moniu și importante privilegii, suntdepozitare ale unui bogat tezaur decultură și civilizație românească, oparte dintre acestea conservându-lde-a lungul veacurilor. Mesajulistoric transpare din picturilemurale, din pomelnicele străvechipăstrate, obiectele de cult, cărțiletipărite, monumentele funerare șiinscripțiile în piatră conservate, darși din glorificarea victoriilorvoievozilor care le-au clădit, o partea acestor monumente reprezentândun gest de mulțumire adus lui Dum-nezeu pentru ajutorul în lupte.Viețuitorii mănăstirilor suntmonahii care s-au „lepădat” deviața lor și și-au închinat viața luiDumnezeu.Părintele Arsenie Boca vorbeșteatât de frumos despre viața pil-duitoare a lui Iisus Hristos șiviețuitorii mănastirilor și voturilepe care aceștia le depun la tundereaîn monahism.Iisus a dat porunci și sfaturi șipildã cu viața Sa. În aceasta adescoperit toată voia lui Dumnezeucătre oameni, ca să se mântuiască.

Poruncile asigură mântuirea pentrutoată lumea, iar sfaturile evanghe-lice sunt acestea: sărăcia de bunăvoie, viața fără prihană și ascultareanecondiționată.Pe sfaturile evanghelice se înte-meiază călugăria. Voturile saufăgăduințele monahale au rostul dea desprinde rând pe rând patimilecare strică firea noastră și primej-duiesc mântuirea.

Călugăria stabilește o altă înru-dire între oameni: rudenia cea dupăDuh. Astfel, sărăcia de bună voie neizbăvește de lăcomie, de iubirea deargint și de lene. Fecioria biruiedesfrânarea, iar ascultarea necon-diționată omoară mândria, invidia,mânia, slava deșartă și întristarea.Dintre cele trei făgăduințe ceamai grea e ascultarea, pentru că arede biruit mai mult patimile mințiicare discută cu Dumnezeu în loc săasculte fără discuție.Ascultarea este pretutindeni otemelie a rânduielii în societateaomenească, dar în călugărie ascul-

tarea mai are ceva fundamentaldeosebit: ca ascultare din convin-gerea că prin conștiința starețuluisau a duhovnicului îi grăieșteÎnsuși Hristos. Orice abatere de laacest greu de ascultare atrage oîntărire a patimilor și o slăbire asufletului.Monahii prin viețile lor pildui-toare, au stat la baza atragerii oame-nilor în locurile în care au viețuit și

astfel a apărut și dezvoltat peleri-najul religios. Pelerinajul religios se face pen-tru/spre folosul duhovnicesc, fiindo punte spirituală între cer șipîmânt, între Biserica triumfătoare(cer) și Biserica luptătoare(pământ).Se vizitează: Biserici, mănăsti-ri, locurile sfinte (locurile biblice),mormintele martirilor și ale sfințilorcuvioși, moaștele sfinților, icoane-le făcătoare de minuni, locuri undeviețuiesc monahi înduhovniciți(vederea acestora poate aduceuneori transformarea vieții).

Pelerinajul religios se face cuun anumit motiv adică, pelerinulvrea să se atingă de locul unde s-amanifestat prezența sfințitoare a luiDumnezeu (așa cum se atinge deicoanele din biserica Lui);  „Peleri-najul este o căutare  în lumea acea-sta a ceea ce nu este din lumeaaceasta” (Prea Fericitul Daniel).Locurile de pelerinaj din lumeaortodoxă: -Locurile din Țara Sfântă -Ierusalim (Israel), locurile unde s-au petrecut evenimentele esențialeale mântuirii noastre  (Biserica Sf.Mormânt, râul Iordan, MunteleMăslinilor, satul Cana, MunteleTabor, Grădina Ghetsimani,Foisorul “Cina cea de Taină”);-În Grecia – Sfântul MunteAthos cu mănăstirile lui; mănăstir-ile de pe Meteora; insula Eghina(moaștele Sf. Nectarie Taumatur-gul);  insula Evvia, orașul Procopie(moaștele Sf. Ioan Rusul); Tesalo-nic – moaștele Sf. Mare MucenicDimitrie; insula Corfu – moașteleSf. Spiridon;-În Turcia – Casa Maicii Dom-nului; Biserica Maicii Domnului;Cetatea Efes; mormântul Sf. IoanEvanghelistul; Mănăstirea IzvorulTămăduirii.În țara noastră sunt mănăstiricare au intrat in patrimoniul UNE-SCO,  fiind podoabe ale arhitectu-rii și picturii religioase. Alte biseri-ci și mănăstiri găzduiesc moașteleunor sfinți la care poporul românare multă evlavie:-Sf. Parascheva (14 octombrie)– Iași; Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov(27 octombrie) – București; Sf.Apostol Andrei – pestera (30noiembrie) – Constanța; Sf. Mc.Filofteia (7 decembrie) – Curtea deArgeș;  Sf. Calinic de la Cernica

(11 aprilie) - București; Sf. Mc.Ioan cel Nou (2 iunie) – Suceava;Sf. Grigorie Decapolitul (20 noiem-brie) – Vâlcea; Sf. Iosif cel Nou dela Partos (15 septembrie) -Timișoara.Icoane făcătoare de minuni:-Icoanele  Maicii  Domnului  dela  Mănăstirile: Nicula, Sihăstria,Agapia, Neamț, Dintr-un lemn;-Icoana Sf. Ana de la mănă-stirea Bistrița-Neamț; icoana Sf.Ioan Botezătorul de la MănăstireaGorovei – Botoșani; icoana Sf.Antonie - Biserica Buna–VestireBucurești; -Icoana Sf. Mina – Biserica Sf.Mina București.Foarte mulți pelerini merg și lamormintele celor care au fost mariduhovnici ai poporului nostru:Părintele Arsenie Boca (+1975,Mănăstirearea Prislop); PărinteleIlie Cleopa (+1998, Mănăstirea Sih-ăstria); Părintele Teofil Părăian(+2009, Mănăstirea Brâncoveanu,Sâmbăta de Sus); Părintele ArseniePapacioc (+2011, MănăstireaTechirghiol). Prof. Vida AndreaȘcoala Gimnazială Iosif Moldovan- Arad
BIBLIOGRAFIE1.Preot Prof. Dr. Ioan Rămu-reanu, Istoria Bisericească Uni-versală; Editura InstitutuluiBiblic și de misiune, al BisericiiOrtodoxe Române, București,2004;2.Preot Prof. Dr. Mircea Păcu-rariu, Istoria Bisericii OrtodoxeRomâne; Editura Institutului Biblicși de misiune, al Bisericii OrtodoxeRomâne, București, 2006;3.Sorin Cosma, Cateheze vol.I-II; Editura Banatica, Caransebeș,2001.
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Astăzi avem o zi mare
Astăzi avem o zi mareNoi creştinii fiecareNe veselim prea frumosDe naşterea lui Hristos

Care ne-a fost mult dorităNouă lumii cea greşităDe aceea să cântămDomnului să ne-nchinăm
Cu glas mic copilărescVestind darul cel cerescCă în Viflaim în zareAm văzut lumină mare.
La Apus şi MiazănoapteEra întuneric foarteIar la Răsărit luminăSfântă lege rădăcină
Sădită de DumnezeuŞi de drag Fiului SăuRăsăritul cel de susNe-a vestit şi la Apus.
Şi-n părţile lumii toatePrecum şi la MiazănoapteTocmai pe acelaşi timpDe sălaş aproape-n câmp
Turme cu păstori erauNoaptea străzile păzeau

Păstorii s-au înfricatÎngerul le-a cuvântat
Nu vă temeţi căci vestescLa tot neamul creştinescCă-ntr-o peşteră de josS-a născut Domnul Hristos
Păstorii au alergatŞi-au găsit Prunc înfăşatÎn iesle pe fân culcatDe îngeri înconjurat
Şi cu toţii au cântatDomnului s-au închinatNumai Maica PreacuratăSta lângă Fiu supărată
Că în Viflaim oraş, nu şi-a căpătatsălaşCa să-L nască pe Iisus, Luminătorulde susLumea să o mântuiască De pedeapsa strămoşească

Ce-aţi văzut păstori?
Ce-aţi văzut păstori?Sculaţi până-n zoriAm văzut pe Nou NăscutulPrunc Iisus din cer venitulFiu dumnezeiesc, Fiu dumnezeiesc

Ce palat era, unde Domnul sta?Peşteră săracă recePeşteră de dobitoacePalatu-i era, palatu-i era
Ce avea de aşternut, Micul Nou născut?Ieslea îi era culcuşulFân şi paie aşternutulMicului Iisus, Micului Iisus

Cine sta cu El, Domnul mititel?Sta Maria Maica Sfântă

Sta Iosif cu faţa-i blândăSta şi se-nchina, sta şi se-nchina.
Cine Îi cânta, cine-L preamărea?Îngerii din cer venirăVesele cântări doinirăMicului Stăpân, Micului Stăpân.

Colindă – 1933
Vânătorii lui CrăciunAu plecat din nou la drumPuştile le-au încărcatCâinii şi i-au dezlegatLernilor şi Domn Prea Bun, vânăto-rii lui Crăciun
În Poiana MunteluiIată Cerbul DomnuluiCu coarnele rămuriteŞi la vârfuri auriteLernilor şi Domn Prea Bun, vânăto-rii lui Crăciun
Vânători nu vă-narmaţi Şi nici nu mă împuşcaţiCă pe cer azi s-a ivit Un luceafăr strălucitLernilor şi Domn Prea Bun, vânăto-rii lui Crăciun
Că astăzi Fiul cel SfântPace-aduce pe pământSânge azi să nu mai curgăLacrimi azi să nu mai scurgăLernilor şi Domn Prea Bun, vânăto-rii lui Crăciun
Vânătorii îmi cădeauÎn genunchi şi se rugauCâinii toţi îi adunauŞi din puşti cruce făceauLernilor şi Domn Prea Bun, vânăto-rii lui Crăciun

Urare – Anton Pann
Să fie de bine la mic şi la mare la toţi câţi se află la astă adunare. 

Urăm sănătate la toţi totdeauna dragoste întreagă şi inimă bună (bis)Cine ce doreşte să îi dăruiascăfăr’de-ntârziere pronia cerească.Mulţi ani să trăiască toţi câţi sunt încasăşi se ospătează la această masă; Mulţi ani să trăiască toţi câţi sunt încasăMulţi ani să trăiască.
Sus în vârful Ceriului –

colindă din Banat
Este un tron aurit-uŞi cu stele înflorit-u. În el şade Dumnezeu, De judecaă servul Său.
Înaintea tronului-uŞade omul Raiului-u.,,Ştii, Adame, ce ţi-am spus-u, Eu în Rai când-u te-am dus-u?

Seara mare – 
de Ion Triponescu

Îmi cântă iar colindătorii,Şi-atâta pace-i pe pământÎn seara aceasta mareÎn ieslea umilă săracăDin nou se naşte Pruncul Sfânt

Îmi cântă iar colindătoriiLa geamul meu ca în toţi aniiMărită seară minunatăDin ieslea umilă săracă

Ne-aduci din nou pe Dumnezeu.Copil născut pe fân uscatŢi-aduc în seara asta mare,Când îngerii Te cântă-n ceruriŞi pe pământ în cor păstoriiLuceferii Te scaldă-n razeŞi-n legănări colindătorii
Deşi n-am daruri de-mpărat,Ţi-aduc ca cel din urmă mag:Colinda sufletului meu.

Colind – 
de Ion Triponescu

Florile albe înflorirăDe cu seară până-n zoriŞi prin sat ele-mi pornirăBuni colindători.
Pe la case de boieriCântă un colind,Toate stelele s-aprindMândre lumânări.
S-a născut în staulPrunc adevăratŞi surâde lumiiBunul Împărat.
Cântă îngerii în ceruri,Pe pământ păstorii;Iată vin cu daruri,Magii, călătorii.
Colindară până-n zoriSatu-ntreg şi ţara,Florile dalbe floriBuni colindători.

Colinde şi poezii de Crăciun

La finele lunii decembrie 2015, înEditura Arhiepiscopiei Aradului și cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiArhiepiscop dr. Timotei Seviciu, Paro-hia Ortodoxă Română Arad-Centru apublicat un volum omagial dedicatmanifestărilor cultural-bisericești pri-lejuite de 150 de ani de la înălțarea și târ-nosirea Catedralei Vechi din Arad, subtitlul Catedrala Ortodoxă Veche a Ara-dului. Tradiție și actualitate (1865-2015). 150 de ani de istorie, spirituali-tate și cultură ecleziastică.Precizăm de la bun început că volu-mul se constituie într-un documentmenit să arate generațiilor următoareceea ce s-a realizat la împlinirea celor

150 de ani de existență a CatedraleiVechi din Arad. În aceeași măsură, cartescoate la lumină diverse aspecte și per-sonalități din bogata istorie a acestuiedificiu ecleziastic. Oferă atât cititoriloravizați, cât și celor de rând, bogate infor-mații legate de viața și slujitorii cate-dralei, pune în lumină rolul spiritual,cultural și național pe care acest locaș l-a avut în această parte de țară și nu înultimul rând, se constituie într-o carte devizită pentru toți cei interesați de trecu-tul și prezentul acestei biserici, a sluji-torilor ei și a comunității din jurul ei.Așa după cum aflăm din prefațavolumul, semnată de pr. Traian-IoanMicoroi, Parohul Catedralei Vechi, car-

tea este structurată în șase părți. Primaparte, constituită ca etalon al cărții,cuprinde: Mesajul PreafericituluiPărinte Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, cu prilejul aniver-sării a 150 de ani de la târnosirea Cate-dralei Vechi a Aradului (Parohia Arad-Centru); Cuvântul ÎnaltpreasfințituluiTimotei, Arhiepiscopul Aradului, cu pri-lejul aniversării a 150 de ani de la târ-nosirea Catedralei Vechi din Arad șiCuvântul Parohului Catedralei Vechi,Pr. Traian-Ioan Micoroi, la deschidereafestivă a manifestărilor cultural-biseri-cești prilejuite de împlinirea a 150 deani de la înălțarea și târnosirea Cate-dralei istorice a Aradului. Partea a doua

cuprinde lucrările simpozionului dedi-cat celor 150 de ani de existență a Cate-dralei Vechi din Arad, desfășurat în ziuade 9 octombrie 2015, în Aula Facultățiide Teologie din Arad. Partea a treia sur-prinde aspecte legate de viața biseri-cească și cultural-misionară a Catedra-lei istorice a Aradului, prin studiile unorreputați profesori de teologie și istoricidin țară. Partea a patra aduce în atențiacititorului momente din istoria catedra-lei reflectate în presa vremii, urmând capartea a cincea să se constituie într-unitinerar al evenimentelor desfășurate înperioada 9-11 octombrie 2015. Ultimaparte scoate la lumină documente pri-vind planul, construcția și organizarea

vieții bisericești a Catedralei Vechi.Volumul se încheie cu câteva fotogra-fii din timpul manifestărilor, având șiele valoare de document.Cartea s-a bucurat de concursulÎnaltpreasfinției Sale Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului și a avut cași coordonatori pe: Pr. Traian-IoanMicoroi, Parohul Catedralei Vechi; Pr.Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja și Asist.Univ. Dr. Marcel Tang.Publicarea acestui volum se con-stituie într-un pios omagiu adus tuturorslujitorilor, ctitorilor, binefăcătorilor,ostenitorilor și credincioșilor acestuisfânt locaș. Prof. dr. Marcel Tang

Nouă apariție tipografică în Editura Arhiepiscopiei Aradului

Chiriarhul, în ziua de 2 decembrie,a aniversat 31 de ani de la instalarea caepiscop la Arad. Încă din 1984, înfiecare an, la data de 2 decembrie, Per-manenţa Centrului Eparhial, clericii şicredincioşii arădeni, oficialităţile localeşi reprezentanţii învăţământuluiarădean, sărbătoresc cu multă bucuriepe Chiriarhul lor, mai precisînscăunarea sa ca episcop al Aradului.După trecerea la cele veşnice a epis-copului Visarion Aştileanu,  membriiColegiului Electoral Bisericesc, împre-ună cu membrii Adunării eparhiale aEpiscopiei Aradului, convocaţi pentruziua de 30 septembrie 1984, au ales înunanimitate pe Preasfinţitul dr. Timo-tei Lugojanul, episcop-vicar alArhiepiscopiei Timişoarei şi Caranse-beşului ca episcop al Aradului. Insta-larea a avut loc în 2 decembrie 1984, în

Catedrala Veche din Arad, în prezenţamitropolitului Antonie Plămădeală alArdealului, I.P.S. Sa dr. Nicolae alBanatului, episcopului Vasile alOradiei, episcopului Emilian de AlbaIulia şi arhiereului-vicar GherasimHunedoreanul al Aradului.De atunci şi până azi, timp de 31 deani, activitatea Înaltpreasfinţiei Sale, laArad, se desfăşoară pe mai multe pla-nuri, după cum ar fi: construcţia a zecide biserici noi; restaurarea a sute debiserici, unele monumente istorice;ridicarea noii Catedrale Arhiepiscopale,,Sfânta Treime” din centrul Aradului;reînfiinţarea după 1990 a unor mănă-stiri, unele în Hunedoara; organizareaînvăţământului teologic arădean; par-ticiparea la numeroase conferinţe teo-logice şi ecumenice, în ţară şi pestehotare ş.a.

Chiriarhul, a aniversat 31 de anide arhierie la Arad, după ce, la 28noiembrie s-au împlinit 6 ani de laistorica zi a ridicării la rang deArhiepiscopie a Eparhiei arădene, înprezenţa Preafericitului Părinte PatriarhDaniel şi a membrilor Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române, la aceadată Catedrala Arhiepiscopală „SfântaTreime” din Arad îmbrăcase straie desărbătoare, pregătindu-se să îlprimească pe Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop dr. Timotei, în noua sademnitate.În dimineața zilei de aniversare lavechea Catedrală arădeană, potrivitdatinei, Chiriarhul a participat la sluj-ba Sfintei Liturghii, urmată de obișnu-itul Te-Deum, în cadrul căruia a vorbitpărintele Traian Micoroi, rememorânddin realizările eparhiei și felicitând pe

Întâistătătorul ei. A răspuns apoi Înalt-preasfinția Sa, cu mulțumirile cuvenite,subliniind faptul că viața Bisericii s-aîmpletit constant cu cea a poporului șia patriei cum se reflectă și în alăturareacelor două zile sărbătorești, 30 noiem-brie, Sfântul Apostol Andrei și 1Decembrie, Ziua Națională aRomâniei. De asemenea și aceea călocal, la acestea se alătură și zilele de 28noiembrie și 2 decembrie, ziua înălțăriila rangul de Arhiepiscopie a eparhiei,respectiv cea de instalare a titularului.În numele Permanenţei Consiliuluieparhial şi al ostenitorilor de la Centruleparhial, al părinţilor protopopi, alpărinţilor profesori şi al tuturor cadrelordidactice de la şcolile teologice aleeparhiei, al clerului din ArhiepiscopiaAradului şi al profesorilor de religie, albunilor credincioşi, Preacucernicul

Părinte Octavian-Mihai Blaj, consiliereconomic la Arhiepiscopia Aradului,după ce a prezentat prin cuvinteemoţionante activitatea şi deosebitapurtare de grijă faţă de întreaga eparhie,i-a transmis Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei urări de ani mulţi şi binecu-vântaţi de Dumnezeu cu ocrotire desănătate, împlinirea tuturor rugăciu-nilor celor către mântuire, revărsare demilostenie şi îndurări divine, putere demuncă şi alese bucurii în slujba Bis-ericii şi neamului, spre propăşireaEparhiei arădene.Înaltpreasfinţia Sa a mulţumittuturor oficilităţilor locale şi judeţene,clericilor şi credincioşilor pentru toatădragostea arătată de-a lungul vremii şia evocat evenimentele bisericeşti şinaţionale din această perioadă.Protos. Dr. Iustin Popovici

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei  - zile aniversare 
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SLUJIRICHIRIARHALE
Hramul Paraclisului 

Catedralei 
arhiepiscopale din Arad

Duminică, 6 decembrie 2015, pre-oţii şi credincioşii de la Catedralaarhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, l-au sărbătorit cu multă bucurie peSfântul Ierarh Nicolae. Bucuria a fostîndoită, întrucât în mijlocul lor a fostprezent Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,care a oficiat Sfânta Liturghie Arhie -rească, spre a conferi solemnitate şistrălucire paraclisului de la demisolulcatedralei, destinat, în mod special, activ-ităţilor liturgice şi pastoral – misionare cucopiii şi tinerii.În cuvântul de învăţătură pus subtitlul ,,Statura desăvârşirii” (cf. Efeseni4) şi în baza pericopelor scripturisticeale zilei: Efes. 6; Evr. 13; Luca 6 şi 13;după măsura deplinătăţii Mântuitorului,adică starea dreaptă temeluită pe vir-tuţile dreptăţii, curajului, cumpătării,ilustrate şi de îmbrăcămintea ostaşuluiroman, armura împotriva răului. SfântulNicolae, prin viaţa sa, este un modelpentru învăţătura în cuvânt şi faptă, pen-tru toţi credincioşii şi pentru toate tim-purile şi locurile. Potrivit faptelor min-unate avem şi îndemnul său spre urmare,mai ales pe planul asistenţei sociale înajunul marilor sărbători şi având învedere anul omagial dedicat misiuniiparohiilor şi mănăstirilor, a subliniatÎnaltpreasfinţia Sa.Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepis-copul Mirelor Lichiei, este cel de-aldoilea hram al Catedralei Arhiepisco-pale din Arad – hramul paraclisului Cat-edralei. Hramul a fost dat de cătrePreafericitul Părinte Daniel, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române, cu ocaziatârnosirii Catedralei, la 6 decembrie2008.În Arhiepiscopia Aradului, maimulte biserici, în special cele monumentistoric, au fost puse sub ocrotirea Sfân-tului Ierarh Nicolae.
Vizită chiriarhală în 

Parohiile Apateu
şi Seleuş

Duminică, 13 decembrie 2015, afost zi de aleasă sărbătoare pentru cred-incioşii din Parohia Apateu, Pro-topopiatul Ineu. Bucuria a fost prilejuităde slujirea Sfintei Liturghii în bisericaparohială cu hramul „Pogorârea Duhu-lui Sfânt” , la invitaţia preotului parohConstantin Ilica şi a Consiliului paro-hial, a Înaltpreasfinţitului Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului. Din soborau făcut parte, pe lângă părintele paroh,pr. Adrian Zaha, protopopul Ineului, pr.Simion Mladin, ecleziarhul Catedraleiarhiepiscopale din Arad, fost preot înaceastă parohie şi arhid. Tiberiu Arde-lean.În cuvântul de învăţătură rostit încadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţit-ul Părinte Arhiepiscop Timotei a vorbitcredincioşilor prezenţi sub titlul,,Chemarea Bisericii” (cf. citirilor scrip-turistice ale duminicii: Col. 1; Luca 14 şia Cazaniei ,,Despre îndreptăţire),tratând despre trebuinţa răspunderiinecondiţionate la chemarea sfântă pecare Dumnezeu o face tuturor cred-incioşilor la mântuire şi nejustifi-carea oricărei şovăieli în a o urma.Această chemare răsună în cuget maiales în ajunul marilor sărbători creş-tine când se face şi bilanţul faptelorbune ca mărturisitoare ale credinţeiadevărate prin dragostea faţă deDumnezeu şi aproapele, acum într-un an închinat misiunii Bisericii, prinparohiile şi mănăstirile ei, având în

vedere şi pilda Sfinţilor Strămoşi,cum este numită duminica prezentă,ca şi a marilor duhovnici pentru careSfântul Ioan Gură de Aur estecălăuză dreaptă, a subliniat Înalt-preasfinţia Sa.În încheierea Sfintei Liturghii, părin-tele paroh Constantin Ilica a adus mulţu-miri ÎPS Timotei pentru grija părinteascăpe care o poartă faţă de credincioşii dinParohia Apateu, precum şi preoţilor slu-jitori, oficialităţilor prezente şi tuturorcredincioşilor care au luat parte la Sfân-ta Liturghie.Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de corul mixt al parohiei, unuldintre coruri de renume din Arhiepis-copia Aradului. La sfârşit, corul dirijat depărintele paroh, a oferit ÎnaltpreasfinţieiSale şi credincioşilor prezenţi un buchetde colinde cu ocazia apropierii Praznicu-lui Nașterii Mântuitorului Hristos.Sărbătoarea duhovnicească a cred-incioșilor din Apateu s-a încheiat cu oagapă frățească la care a participat șiÎnaltpreasfinția Sa împreună cu soborulslujitor și credincioșii parohiei. AiciÎnaltpreasfinția Sa, ÎnaltpreasfințitulPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul  Aradului, a felicitat pe părinteleparoh, pentru frumoasa și călduroasaprimire în parohie, pentru întreaga activ-itate desfăşurată în această parohie, șinu în ultimul rând i-a urat un sincer, căl-duros și părintesc ,,La mulți ani!„ , părin-telui paroh Constantin Ilica cu ocaziazilei sale de naștere.

Slujire arhierească la
Petriş şi Săvârşin

În Duminica dinaintea NaşteriiDomnului (a Sfinţilor Părinţi după trupai Domnului), Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul  Aradului, a efec-tuat o vizită pastorală pe Valea Mureşu-lui, în parohiile Petriş şi Săvârşin.În dimineaţa zilei, Chiriarhul a fostîntâmpinat cu multă bucurie de credin-cioşii Parohiei Petriş, în frunte cu părin-tele Ioan Jidoi, protopopul Lipovei şi cupreotul paroh Ştefan Dimitriu, în faţa bis-ericii parohiale cu hramul „SfântulM.Mc. Gheorghe”. Înconjurat de soborulpreoţilor slujitori, în prezenţa unei mulţi-mi numeroase, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a a oficiat Sfânta Liturghie înbiserica parohială.La momentul cuvenit, Chiriarhul arostit cuvântul de învăţătură cu titlul,,Aşteptarea împlinirilor sfinte” (în bazacitirilor scripturistice: Evr. 11; Mt. 1 şi Lc.3), despre cele două genealogii evanghe-lice, ca şi capitolul despre credinţadrepţilor Vechiului Testament înîmplinirea făgăduinţei mesianice dinapostolul zilei, care dau încredinţareadorită despre identitatea divino-umană aMântuitorului, istoricitatea Sa, precumşi despre lucrarea continuă a lui Dum-nezeu în lume. Fiecare generaţie îşi arerostul în istoria umanităţii, ca şi în cea amântuirii, de aceea această duminică aSfinţilor Părinţi după trup ai Domnului,într-o legătură grăitoare cu cea prece-dentă a Sfinţilor Strămoşi, dă sens şi înda-toririi pe care prezentul o are cu trecutulşi viitorul lumii sub lucrarea providenţeidumnezeieşti. Înainte-prăznuirea Naş-terii Domnului ca şi întregul curs alzilelor sărbătoreşti îndeamnă la faptabună spre desăvârşire, năzuită de pămân-teni, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.Raspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de cântăreții parohiei iar lamomentul împărtășirii un grup de copiide la școala gimnazială Sabin Dragoi dinlocalitate au susținut un concert de col-inde, fiind îndrumați și dirijați de profe-sorul de religie Florin Suba.Pentru activitatea administrativă şipastorală desfăşurată de la venirea înparohie, preotul paroh a fost hirotesitîntru sachelar.

După aceasta, Chiriarhul a sfinţitcasa parohială, renovată în scurt timp decătre preotul paroh Ştefan  Dimitriu. AiciChiriarhul a adăugat cuvânt despre rolulpe care îl are casa preotului pentru cred-incioşii unei parohii şi a felicitat pe preo-tul paroh pentru activitatea gospodă -rească în parohia pe care o păstoreşte.În după amiaza zilei, Înaltpreasfinţi-tul Timotei a răspuns invitaţiei preotuluiparoh Călin Mădăluţă de a fi oaspetelecredincioşilor din Parohia Săvârşin. Înbiserica parohială cu hramul ,,Sf. Arh.Mihail şi Gavriil”, Chiriarhul a săvârşitSlujba Vecerniei, înconjurat de un soborde slujitori, în prezenţa credincioşilorparohiei şi a dubaşilor veniţi aici atât dinJudeţul Arad, cât şi Hunedoara şi Timiş,cu prilejul celei de-a treia ediţii a ,,Alaiu-lui dubaşilor”. La final, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei i-a felicitat pe organiza-tori şi pe dubaşii participanţi pentru fap-tul că păstrează nealterate aceste  obi-ceiuri străvechi, specifice Văii Mureşului.Spre seară, Chiriarhul a participat laConcertul de Colinde al Corului Cate-dralei arhiepiscopale din Arad, dirijat dediacon Laviniu Morariu.
Praznicul Naşterii 

Domnului sărbătorit
la Arad

Praznicul Naşterii Domnului a fostsărbătorit la Catedrala arhiepiscopală dinArad prin Sfânta Liturghie săvârşită deÎnaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei, înconjurat de un sobor de pre-oţi şi diaconi. Sute de credincioşi au venitdin tot oraşul pentru a se ruga în prima zide Crăciun şi pentru a primi binecu-vântare şi ajutor de la Dumnezeu.La momentul cuvenit Chiriarhul arostit cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Treicântări bisericeşti” (şi pe baza citirilorscripturistice ale praznicului: Matei 2;Gal. 4), iar acestea într-o unitate pe temeibiblic, arătând legătura dintre Dumnezeuşi oameni prin credinţă, pace şi dreptate.Acestea sunt Slavoslovia mare şi Colin-da ,,Mărire-ntru cele înalte” (cf. Luca 2,14), precum şi ,,Mare este taina creşt-inătăţii”(cf. I Tim. 3, 16), aprofundarealor îndemnând la o adevărată trăire amăreţiei praznicului, a amintit Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei.Răspunsurile liturgice au fost datede Corul Catedralei arhiepiscopale, con-dus de diac. Laviniu Morariu.Părintele Simion Mladin, eclesiarhulnoii catedrale, a dat citire la final Pas-toralei Înaltpreasfinţitului Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, pentru Cră-ciunul anului 2015, intitulată ,,Crăciunulîn predica Sfântului Ioan Gură de Aur”.În seara zilei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a participat la SlujbaVecerniei în biserica cu hramul ,,NaştereaDomnului”, din cartierul Micalaca VecheII. După terminarea slujbei, corul acesteiparohii a susţinut un frumos  concert decolinde.
A doua zi de Crăciun la

Arad
În a doua zi de Crăciun, sâmbătă, 26decembrie 2015, de sărbătoarea SoborulMaicii Domnului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească înbiserica cu hramul ,,Naşterea SfântuluiIoan Botezătorul”, a Parohiei Arad-Cen-tru, înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi şi în prezenţa a sute de credin-cioşi.Înaltpreasfinţia Sa, în cuvântul deînvăţătură cu titlul ,,Umanitarismcreştin” (pe baza citirilor scripturistice:Matei 2; Evr. 2), a făcut trimitere lamomentele din istoria biblică şi univer-sală în care se reflectă, în contextul săr-bătorii, năzuinţele de bine ale oamenilor,legate de venirea lui Mesia şi care pestepiedicile din vremuri şi locuri, aureprezentat biruinţa planului divin. Întrutoate domină bunăvoirea, întrajutorareaşi omenia, a mai adăugat ÎnaltpreasfinţiaSa.

Răspunsurile liturgice au fost date decorul de tineret al Parohiei Arad-Centru,dirijat de conf.dr. Mircea Buta.La ceas de seară, Chiriarhul a par-ticipat la Slujba Vecerniei cu Litie, labiserica cu hramul ,,Adormirea MaiciiDomnului”, de lângă reşedinţa arhiepis-copală, biserică aparţinătoare ParohieiArad-Centru. La finalul acesteia, cred-incioşii prezenţi au cântat colinde.
Slujire arhierească

la Săvârşin, în prezenţa
Familiei regale

În Duminica după Naşterea Dom-nului şi totodată ziua de prăznuire a Sfân-tului Arhidiacon Ştefan, Înaltpreasfinţit-ul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească în Biserica Ortodoxă cu hra-mul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavri-il”, din Parohia Săvârșin, în prezenţaAltețele Lor Regale: Principesa moșten-itoare Margareta, Principesa Maria șiPrincipele Radu al României şi anumeroşi credincioşi din localitate şi dinlocalităţile învecinate. Pe lângă ceiamintiţi, alături de înalții oaspeți au fostla Sfânta Liturghie oficialitațile locale alecomunei Săvârșin, domnul primar IoanVodicean și viceprimarul Ioan Marcîmpreună cu doamna Alexandra-Patri-cia Braica, ministru secretar de stat înMinisterul Muncii.Chiriarhul arădean a fost întâmpinatla orele dimineții de părintele paroh CălinMădăluță împreună cu corul de tineri alparohiei și mulțime de credincioși dinparohie.Cuvântul de învățătură al Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei a fost pus subtitlul ,,Sublimul jertfei” (pe baza citirilorscripturistice ale sărbătorii: Matei 2; Gal.1; Matei 21 şi Fp. Ap. 7), ştiut fiind căorice lucrare mare cere sacrificii, venireaîn lume a Mântuitorului, prin faptul că senumără între evenimentele însemnate aleistoriei, a răspuns aceleiaşi cerinţe.Duminica de astăzi aminteşte eveni-mente ilustrative în acest sens ca şiuciderea pruncilor din Betleem în pre-supunerea de către făptaşi că Mesia s-arafla între ei şi astfel l-ar pierde, apoi mar-tiriul Sfântului Ştefan, apostol, misionar,mărturisitor şi a întemeierii preoţieiNoului Testament prin faptul de a fiprimul între diaconi, totodată şi primulmucenic creştin; de asemenea, mărtur-isirea Sfântului Ap. Pavel privitoare laviaţa sa, ca şi cea a altora dintre cei dinapropierea Mântuitorului, cinstiţi înaceastă zi. Şirul tuturor se continuă înistoria bisericească, totodată şi în cea uni-versală, ca şi în cea a Bisericii şi ţăriinoastre, subliniind sfinţii români, pilde înpăstrarea credinţei şi a întregului tezaurdin strămoşi. În încheierea cuvântului deînvăţătură, în aceiaşi linie, ca pildă, Chiri-arhul a apreciat interesul Familiei regale,în frunte cu Majestatea Sa Regele Mihaişi Regina Ana, pentru  păstrarea şi culti-varea întregului tezaur tradiţional înaceastă parte a ţării.Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de corul ,,Anghelos” al parohieicare a primit binecuvântarea Chiriarhu-lui în urmă cu trei ani, dirijat fiind detânărul teolog Flavius Mihoaţă. Lamomentul Chinonicului corul a susținutun mic recital de colinde tradiționaleromânești și locale.Înainte de finalul Sfintei Liturghii,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a acor-dat preotului paroh Călin Mădăluţă dis-tincția de iconom.
Vizită arhierească în 
Parohia Ineu-Traian,
în cea de-a treia zi de

Crăciun
În a treia zi de Crăciun, când se facepomenirea Sfântului Apostol și Arhidia-con Ștefan, la ceas de seară, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a efectuat o vizită pastorală înParohia Ineu-Traian din ProtopopiatulIneu. Cu acest prilej, la invitația părin-

telui paroh Sever Mocanu și a Consi -liului parohial, Chiriarhul a săvârșit Slu-jba Vecerniei, în biserica parohială cuhramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şiPavel”, înconjurat de un sobor de pre-oţi şi diaconi.În cuvântul de învățătură cu titlul,,Misiune continuă”, Chiriarhul a făcutlegătură cu Evanghelia Duminicii dupăNaşterea Domnului, despre prunciiBetleemului, subliniind necesitateapurtării de grijă pentru naşterea,creşterea şi educarea copiilor prin fam-ilie, Biserică, şcoală, precum şi printoate instituţiile din societate a cărorsferă de preocupare cuprinde şi for-marea tineretului. Fiind ultimaduminică a anului omagial dedicat mis-iunii parohiei şi mănăstirii precum şiSfântului Ioan Gură de Aur şi marilorpăstori de suflete din eparhii, Ierarhul aarătat şi cum parohia vizitată, cu nouăbiserică în construcţie, având hramul,,Sf. Mitr. Sava Brancovici”, fost sluji-tor al cetăţii Ienopolei, a activat mer-ituos, urmând a continua munca cu maimult avânt în noul an închinat educaţieireligioase a tineretului creştin ortodox.La sfârşitul slujbei părintele paroha adus mulţumiri ÎnaltpreasfinţituluiPărinte  Timotei pentru vizita săvârşităşi pentru toată grija părintească pe careo poartă faţă de credincioşii săi, pre-cum şi preoţilor slujitori, oficialităţilorprezente şi tuturor credincioşilor careau luat parte la această slujbă de seară,după care i-a prezentat ÎPS Timoteistadiul lucrărilor de construire a  noiibiserici.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

1 Decembrie – Ziua
Naţională a României

sărbătorită la Arad
La 1 Decembrie – Ziua Naţională aRomâniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a partici-pat– în oraşul de reşedinţă, la festivităţileomagiale organizate de către instituţiileoficiale: Prefectura, Consiliul Judeţeanşi Primăria Municipiului Arad.De la orele 10:00 și până la 10:45oficialitățile au depus coroane lamormintele din cimitirul Eternitatea alecorifeilor Marii Uniri: Vasile Goldiș, Ște-fan Cicio Pop și Ioan Suciu. Mai apoi,ceremonialul a continuat la „Crucea mar-tirilor” din Parcul Eminescu unde s-auținut cuvântări și s-au depus coroane.În fiecare dintre aceste locuri Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a oficiat slu-jbe religioase şi a rostit un cuvânt oma-gial, evidenţiind importanţa actului de la1 Decembrie 1918 şi pregătirea lui decătre Consiliul Naţional Român, cu se -diul la Arad. Sărbătoarea de 01 decembrie a aces-tui an este prilejuită de împlinirea a 97 deani de la Marea Unire din 1918 şi s-a des-făşurat sub genericul „Arad, Întâiul oraşal Unirii”.
Ziua internaţională a

persoanelor cu
dizabilităţi, 

marcată la Arad
Începând cu anul 1992, OrganizaţiaNaţiunilor Unite (ONU), a proclamatziua de 3 decembrie a fiecărui an ca Ziuainternaţională a persoanelor cu dizabil-ităţi.Această zi importantă a fost sărbă-torită şi la Arad, printr-o manifestare carea avut loc la Centru de îngrijire pentrupersoane vârstnice din cadrul Direcției deDezvoltare și Asistență ComunitarăArad. Programul evenimentului a conţin-ut un tur al celor 5 secţii ale centrului, înacordurile mai multor colindetradiționale.  Evenimentul s-a desfăşuratcu binecuvântarea Arhiepiscopiei Aradu-lui, prin Sectorul Social şi Filantropic. Continuare în pagina 6
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Un strop de bucurie

sfântă împărtășită prin
colinde copiilor și 

bătrânilor din centrele
sociale

Grupul catehetic Schimbarea la Faţăde la Parohia Arad-Şega II s-a gândit sădeschidă inimile copiilor şi ale bătrânilorsuferinzi, aducând un strop de lumină,bucurie şi pace în zilele premergătoaresărbătoririi Sfântului Nicolae. Astfel, cumic cu mare, împreună cu preotul FilipAlbu, au pornit să colinde pe la copiii dela Spitalul Judeţean, pe la cei din caselede copii şi un azil de bătrâni cu dorinţa dea-i îndulci atât la propriu, cu figurine deciocolată şi fructe, cât şi la figurat cu unzâmbet, o rugăciune, o vorbă bună şibineînţeles cu note muzicale care vestesccă: s-a născut în lume, în peşteră străină,în ieslea boilor, Împăratul tuturor. Ceivizitaţi, au primit cu emoţie şi bucurie dinlumina, pacea şi frumuseţea colindelor şidin micile daruri lăsate, au zâmbit, uitândpoate, pentru o clipă, de boală, de dureri,de suferinţă şi mai ales de singurătate şis-au gândit că acolo sus, Cineva nu I-apărăsit, ci Îi iubeşte şi Le trimite un stropde speranţă, de credinţă, de dragoste, delinişte, de bucurie.
Colindăm colind frumos

 În ajunul pomenirii Sfântului IerarhNicolae, cu binecuvântare arhierească,membrii corului “Naşterea Domnului”din parohia Arad Micalaca Veche II, coor-donaţi de domnişoara Laura Roşu, au pur-tat colindul străbun către sufletele per-soanelor asistate din Centrul de îngrijirepentru persoane vârstnice Arad. Dinprimele momente s-a creat o stare deemoţie şi bucurie pe care doar minuneaÎntrupării Fiului lui Dumnezeu o poateoferi. Colindătorii înşişi au fost cuprinşide emoţii, străduindu-se să picure bal-samul mângâierii şi nădejdea liniştirii înprag de sărbătoare sfântă. Prin generoz-itatea familiei domnului Herman Eugentoţi asistaţii au primit pacheţele cu dul-ciuri şi fructe, în timp ce preotul paroh le-a dăruit iconiţe şi i-a sfătuit să-şipregătească fiinţa întreagă pentru a-Lprimi prin Sfinte Taine pe Mântuitorullumii.
Praznicul Sfântului 
Ierarh Nicolae în 

Biserica din Gurahonţ
În fiecare an Sărbătoarea SfântuluiIerarh Nicolae, bucură sufletele şi inimilecelor mici şi celor mari prin darurile prim-ite.Copiii din parohia Gurahonţ au vrut şiau reuşit să-l bucure şi ei pe „Moş Nico-lae”, au venit la Sfânta Biserică, la SfântaLiturghie, pentru a se împărtăşi cu Trupulşi Sângele Domnului Iisus Hristos și pen-tru a-l sărbători pe „Moş Nicolae”.În parohia Gurahonț se deruleazăîn cadrul Bisericii atât programul „Hris-tos împărtăşit copiilor”, cât și programul„Alege Școala”. În cadrul acestor pro-grame, copiii din parohie au prilejul să-L cunoască pe Dumnezeu, să se apropieși să participe la diferite activități des-fășurate prin Biserică, de asemeni să fiebuni și prietenoși cu colegii lor, respec-tându-se și ajutându-se unii pe alții.Praznicul Sfântului Ierarh Nicolae,i-a adunat pe copii în Sfânta Biserică,unde părintele Dorel Moţ le-a vorbitdespre Sfântul Ierarh Nicolae, „moşulcel bun” şi faptele săvârşite prin bună-tatea, iubirea şi dărnicia sa. După SfântaÎmpărtășanie, copiii au primit din parteabisericii, daruri, dulciuri şi iconiţe.
Ajutorarea familiilor

sărace în Parohia
Hălmagiu 

Parohia Hălmagiu a desfășurat înperioada 15 noiembrie - 06 decembrie2015 colecta pentru sprijinirea celor aflațiîn suferință și sărăcie, bătrâni, copiiorfani, familii defavorizate cu mulți copii

persoane singure și fără ajutor. În urmaacestei colecte s-a adunat suma de 780lei, apoi au fost identificate familiilenevoiașe. Au beneficiat de aceste aju-toare un număr de 12 familii. Pacheteleau cuprins următoarele produse: zahăr,ulei, făină, paste, orez,  gris, bomboane șicâte un calendar. În după amiaza zilei de08 decembrie 2015 s-au distribuitpachetele de preotul paroh Cristian-Mihăiță Bacoș, ajutat de doamnele pro-fesoare Mihiț Flavia și Sirban Cosmina,alături de copiii Codrean Flavius și Sir-ban Emanuela.
Catedrala „Sf. Treime”

din Arad
Cu aceeași bunătate și dragoste pen-tru copii sărmani ale Sfântului IerarhNicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei,copiii aflați în centrele sociale ale DirecțieiGenerale de Asistență Socială și ProtecțiaCopilului Arad – Arad, au primitarhiereasca binecuvântare și mai multedaruri din partea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Arhiepiscop al Aradului.Prezenți la Slujba Acatistului Sfântu-lui Ierarh Nicolae, săvârșită în CatedralaArhiepiscopală din Arad cu prilejul săr-bătoririi hramului paraclisului catedralei,copii au oferit credincioșilor prezenți, lasfârșitul slujbei, un mic concert de col-inde, prin grija părintelui consilier socialGabriel Mariș. Activitatea s-a încadrat înseria activităților social-filantropice aleArhiepiscopiei Aradului în anul 2015 –Anul omagial al misiunii parohiilor șimănăstirilor.

Hramul Cantinei Sociale
„Sf. Ier. Nicolae”

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolaeaduce în fiecare an bucurie în sufletelemultor credincioși sărmani.  Cu prilejulacestei sărbători, cei mai necăjiți oamenidin oraș au adus mulțumire lui Dumnezeupentru toate binefacerile primite până acumprin Cantina Socială „Sf. Ier. Nicolae” aArhiepiscopiei Aradului. Cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timo-tei Arhiepiscop al Aradului, ctitorul aces-tui așezământ social, a fost săvârșită oslujbă de mulțumire de către părinteleGabriel Mariș, consilier social, pentru totajutorul primit anul acesta prin grija ocroti-torului cantinei, Sfântul Ierarh Nicolae. Laslujbă au participat toți beneficiarii cantinei,la sfârșit bucurându-se, în armonia colin-delor tradiționale, pe lângă hrana zilnică șide mai multe daruri primite. Bucuroși,beneficiarii au mulțumit și ÎntâistătătoruluiEparhiei pentru purtarea de grijă manifes-tată zilnic față de ei, personalului angajat șituturor credincioșilor cu inimă mare caresprijină activitatea cantinei.
Daruri de la copii

Marți, 8 decembrie 2015, copiii uneiclase a Colegiului Național „Preparandia– Dimitrie Țichindeal” din Arad, coor-donați de profesorul de religie FlaviusLazăr, au colindat pe beneficiarii CantineiSociale „Sf. Ierarh Nicolae” a Arhiepis-copiei Aradului.După ce au colindat, copiiau oferit personal celor 65 de beneficiariai Cantinei, mai multe daruri constând înalimente neperisabile, fructe și dulciuri. 
Conferinţă 

duhovnicească ,,Despre
post”, la Arad

Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi,Filiala Arad, împreună cu Asociaţia Brân-coveanu din Arad, au organizat marţi, 08decembrie, începând cu ora 18, în salamare a Teatrului Clasic Ioan Slavici dinArad, conferinţa cu titlul ,,Despre post”.Invitaţi să susţină această conferinţă aufost părintele arhim. Iustin Miron, stareţulMănăstirii Oaşa şi părintele ierom. Pante-limon Şuşnea de la aceiaşi mănăstire.Moderator al acestei întruniri a fost părin-tele protos. dr. Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Aradului. 

Festival de colinde 
Interjudeţean în Biserica

Ortodoxă Gurahonţ
În data de 09.12.2015 începând cu orele12, Biserica Ortodoxă din Gurahonţ, pro-topopiatul Sebiş, a fost gazda ediţiei a VI-aa festivalului de colinde şi obiceiuritradiţionale desfăşurat în cadrul parteneriat-ului „Veniţi de luaţi lumină” dintre GrupulŞcolar „Ioan Buteanu” şi Biserica OrtodoxăGurahonţ şi Primăria Gurahonț.S-au înscrismai multe coruri din diferite şcoli. Au fostprezenţi conducerea primăriei Gurahonţ înfrunte cu doamna primar Moţica Ana-Lenuţa, conducerea Liceului „Ioan Buteanu”Gurahonț, profesori, elevi, părinţi şi invitaţiîn număr foarte mare. În deschiderea festi-valului preotul paroh, Moţ Dorel a ţinut uncuvânt de binecuvântare. Participanţii la fes-tival ca răsplată a ostenelii lor au primitdiplome şi daruri din partea Grupului Şco-lar „Ioan Buteanu” şi a Bisericii. 

Pelerinaj la Mănăstirea
Arad-Gai, cu deţinutele
din Penitenciarul Arad

În dimineaţa zilei de 12 decembrie2015, un grup de 13 femei deţinute de laPenitenciarul Arad, Secţia Exterioară, coor-donat de preotul misionar al Penitenciaru-lui Arad, Jigovan Aurel, asistat de o excortăspecială, a vizitat Mănăstirea Arad-Gai. Înincinta Mănăstirii Arad-Gai au vizitat toatelăcaşurile de cult, au participat la rugăciuneîmpreună cu preotul Jigovan Aurel, apoi aucolindat în interiorul trapezei mănăstirii.La final, maicile au oferit fiecărei deţinuteun dar constând în calendar creştin-ordo-dox 2016 şi o iconiţă cu Naşterea Dom-nului.Vizita la Mănăstirea Arad-Gai a fostîncheiată cu o agapă creştină.
Cadouri de Crăciun

pentru copii defavorizați
din Arad

Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, 420 de copii defavorizaţidin judeţul Arad au primit, în perioada 6-12decembrie 2015, cadouri de Crăciun dinpartea Arhiepiscopiei Aradului.De acestecadouri s-au bucurat copii de la centrelesociale, grădinițele, școlile gimnaziale,liceele și parohiile din cuprinsul Arhiepis-copiei. „Printre beneficiari s-au numărat șicopii de etnie maghiară, din diferite comu-nități catolice și reformate din Județul Arad,astfel încât filantropia, în această perioadăa cadourilor, a dobândit o dimensiune ecu-menică. Toate aceste cadouri sunt rezultat-ul comuniuni, solidarității și voluntariatuluiîn municipiul Arad, la care o participat șiinstituții de drept privat și fundații arădene.Un aport deosebit l-au avut și donațiileParohiei «Sf. Antonie din Viena». Copiii s-au bucurat de articolele noi deîmbrăcăminte și încălțăminte primite, deobiectele noi de uz personal, de articolelenoi de sport și cele de natură școlară”, a pre-cizat Arhim. Teofan Mada, vicar eparhial,coordonator de proiect.
Românii din Viena au
dăruit cadouri copiilor

din Arad
Biserica Sfântul Antonie din Vienadesfăşoară o bogată activitate cultural-misionară și social-caritabilă în aceastăperioadă a postului Nașterii Domnului.Comunitatea românească din cadrul paro-hiei s-a implicat, sub coordonarea Părin-telui Paroh Ioan Moga, în proiectul shoe-box, de strângere de cadouri de Crăciunpentru copiii nevoiaşi din Județul Arad.Proiectul shoebox, ce devine treptat inter-național, este o atitudine voluntarială princare se dorește să se aducă un zâmbet pechipurile acelor copii care nu au totdeau-na posibilitatea să se bucure de Crăciun,așa cum o fac copiii în genere.Beneficiarii acestor daruri din inimăau fost copiii din municipiile Arad șiChișinău de Criș. Darurile au fostîmpărțite în perioada 09-12 decembrie2015, după cum a precizat Arhim. Teofan

Mada, Vicar-eparhial şi coordonator deproiect.În numele familiilor care s-au bucu-rat de aceste daruri doresc să felicit orga-nizatorii proiectului shoebox în Austria(D-na Mădălina Cibu), mulțumind, toto-dată, Preacucernicului Părinte Ioan Mogapentru că, împreună cu credincioșii paro-hiei Sf. Antonie cel Mare din Viena, auadus bucurie copiilor de acasă, de sărbă-toarea bucuriei, Nașterea Pruncului Iisus.
Bucuria întâlnirii și a

vestirii Nașterii lui
Hristos

Marți, 15 decembrie 2015, în ParohiaOrtodoxă Micălaca Nouă a avut loc oactivitate educațională cu aproape 100 deelevi ai Școlii Generale „Regina Maria”din Arad. Tinerii prezenți s-au spovedit șiau primit Taina Sfintei Împărtășanii, dupăcare au susținut un mini concert de colindetradiționale în biserică.La sfârșitul programului, părinteleMarian Neagoe, parohul bisericii și părin-tele Adrian Bara au adus cuvânt de mulțu-mire cadrelor didactice și elevilor acesteișcoli. Acest program se va desfășura pe totparcursul acestei săptămâni pentru toateclasele acestei școli.
Corul bărbătesc

„Atanasie Lipovan” al
Facultăţii de Teologie
Ortodoxă „Ilarion V.

Felea” din Arad laureat
cu Premiul I la Orăştie

Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Corulbărbătesc „Atanasie Lipovan” al Facultăţiide Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad, sub conducerea muzicală adomnului Conf. Univ. Dr. Mircea Buta şidirijat de Părintele Arhid. Asist. Univ. Drd.Tiberiu Ardelean, a participat la acest pres-tigios festival-concurs, obţinând PremiulI. Corul a prezentat un repertoriu de 3piese, din repertoriul muzicii corale, biju-terii corale de referinţă şi care presupun otemeinică pregătire muzicală, interpreta-tivă. Au prezentat următorul program:Bună dimineaţa la Moş Ajun – Gh.Danga, Stihuri alese la Naşterea Domnu-lui –  M. Buta şi culese de Asist. Univ. Dr.Marcel Tang, şi Mare eşti Doamne – I.Cârstoiu.
„Bucuria Crăciunului”,

spectacol caritabil la
Arad

Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,a avut loc, duminică 13 decembrie 2015,spectacolul caritabil Bucuria Crăciunului,după cum a precizat Arhim. Teofan Mada,vicareparhial, coordonator de proiect. Dincadrul manifestărilor cultural-artistice șisocial-etnografice, organizate la Teatrul deMarionete Arad, amintim: piesă de teatru(În vizită…de Crăciun), tradiţii româneşti(Povestea portului popular, invitată a seriifiind doamna Virginia Linul, meşter pop-ular cu consacrare internaţională), paradaporturilor tradiţionale româneşti (urmatăde expoziţie), colinde tradiţionaleromâneşti (Grupul vocal Brâncoveanu,Grupul vocal de fete Sf. Lavrentie şiGrupul Psaltic Sf. Ioan Damaschin).Man-ifestările au fost coordonate de artista Geor-giana Popan (de la Asociaţia MagiaCuvântului) şi de doamna Camelia Iazbin-sky (de la Asociaţia Mobilizează-te). Spec-tacolul Bucuria Crăciunului s-a bucurat desprijinul Primăriei Arad, dar şi a TeatruluiIoan Slavici Arad, iar sumele adunate vorfi donate copiilor defavorizaţi sau bolnavi.
Concert colinde Grupul
Psaltic „Sf. Ioan Dama-
schin” Arad – la invitaţia

A.S.C.O.R. Arad
În seara zilei de 15 decembrie a avutloc un concert de colinde, susţinut de

Grupul Psaltic „Sf. Ioan Damaschin”con-dus de protopsalt Daniel Alb. Pe lângăacest grup, au mai colindat Grupul decopii „Brâncoveanu”, al parohiei Subc-etate şi Grupul vocal de fete „Sf. Lavren-tie”, iar invitata specială a serii a fost IuliaBock, elevă în clasa a XI-a la ColegiulNaţional ,,Moise Nicoară” din Arad. Con-certul de colinde a fost prezentat de părin-tele Ştefan Negreanu, lector universitar laFacultatea de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” din Arad. Evenimentul s-a des-făşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, la iniţiativa AsociațieiStudenților Creștini Ortodocși din Româ-nia A.S.C.O.R., filiala Arad.
Festival de colinde în 
Parohia Arad-Bujac 
În biserica parohială cu hramul,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” aParohiei Arad- Bujac, Protopopiatul Arad,s-a desfășurat, marți 15 decembrie a.c. ceade a doua ediție a festivalului de colinde,,Vin colindătorii!”, organizat de cătreCentrul Cultural- Pastoral ,,Sfântul IerarhNicolae”„ al Parohiei Ortodoxe RomâneArad- Bujac, în parteneriat cu AsociațiaFilantropia a Arhiepiscopiei Aradului și cuPrimăria Municipiului Arad- CentrulMunicipal de Cultură Arad.Manifestarea cultural- spirituală, iniți-ată cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiArhiepiscop Timotei, și-a propus o revig-orare a tradiției ,,cetelor” de colindători,copii și tineri care, odinioară, în grupurimai mari sau mai mici, umblau cu colin-datul, vestind bucuria Nașterii DomnuluiIisus Hristos.În prezența Ierarhului și a Preacucer-nicilor Preoți, a oficialităților locale și aunui mare număr de credincioși, grupuride copii și tineri din parohiile ortodoxedin municipiu: Aradul- Nou, Bujac, Cen-tru, Șega II, Sânicolaul Mic, și din județ:Pâncota, Covăsînț, Șepreuș, Mândruloc,îmbrăcați în frumos port popular, au trans-mis prin colindele tradiționale interpre-tate, fiorul sfânt al nopții de Crăciun, bucu-ria apropierii marii sărbători. Fiecare grupa fost răsplătit cu daruri, oferite din parteaorganizatorilor, iar preoții coordonatori auprimit din partea Înaltpreasfințitului Tim-otei, diplome de onoare.În încheierea programului, mulțu-mind tuturor deopotrivă, protagoniști șiauditori, Înaltpreasfinția Sa a subliniatimportanța  unei astfel de manifestări,acum, în preajma  Crăciunului și a Anu-lui Nou. De asemenea, a mulțumit pre-oților de la parohiile implicate în realizareaacestei frumoase inițiative și a transmisalese doriri de sănătate, împliniri și bucuriiduhovnicești.

O bucurie de Crăciun,
pentru un copilaș mai

bun
Marți, 15 decembrie 2015, elevii cla-sei a 7-a D a Liceului Teoretic A.M. Gut-tenbrunn din Arad, au colindat copiiiCentrului de Zi „Nașterea Maicii Dom-nului” al Asociației Filantropia Arad dincadrul Arhiepiscopiei Aradului. Colin-dul acestora a fost adăugat daruriloraduse copiilor sărmani ai centrului, con-stând în jucării, rechizite, fructe, dulciuriși haine. Programul social a fost imple-mentat de D-na prof. Carmen Costincoordonator școlar al Strategiei Naţionalede Acţiune Comunitară în cadrul liceului.Acţiunea Comunitară este o activitatevoluntară care se desfăşoară cu regular-itate şi este certificată în programa şcolarăa Liceelor.
Activități sociale ale 

Asociației Bunavestire
Continuând șirul acțiunilor social-filantropice din această perioadă, Asoci-ația Ortodoxă ,,Buna Vestire” din cadrulParohiei Ortodoxe Arad-Şega I a cerc-etat la zilele acestea un număr de peste50 de familii, cărora le-au fost oferitepachete cu alimente. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Cu mare bucurie duhovniceascăbeneficiarii acestor daruri și-au manife-stat mulțumirea pentru grija constantăpe care Biserica o are pentru dânşii.
Dar din iubire la 

Oncologie și 
Dermatologie

Miercuri 15 septembrie 2015 a avutloc la Spitalul Oncologic din Arad o acți-une filantropică pentru toți pacienții inter-nați. Programul „Dar din iubire”, desfășu-rat cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Arhiescopul Aradului, afost implementat și anul acesta de cătreSectorul Social Filantropic și Misionar aleparhiei. „Au fost oferite celor 50 depacienți internați peste 100 de kilograme defructe, în special rodii, spre ajutor trupescîn lupta cu boala grea care îi încearcă.Deasemenea darurile oferite au fostîmpletite cu rugăciunea făcută în fiecaresalon de părintele Rovin Petruşe – preotulmisionar de aici și urările de a avea parte deSfinte Sărbători cu bucurie și sănătate ală-turi de cei dragi” – a declarat părintele con-silier social Gabriel Cosmin Mariș.Darurile au fost aduse de la buniicredincioși ai Parohiei Ortodoxe Țela,Protopopiatul Lipova prin grija părinteluiparoh Gheorghe Aurel Blidariu.De bucuria darurilor, de binecu-vântarea rugăciunilor și de urări au avutparte și bolnavii internați în Secția de Der-matologie a Spitalului Clinic de UrgențăArad.
Rază de bucurie pentru

copii speciali 
Miercuri, 15 decembrie 2015, toțicopiii Centrului de Primire minori dincadrul Direcției Generale de AsistențăSocială și Protecția Copilului Arad au avutparte de o mare bucurie adusă prin grijapreoților Parohiei Ortodoxe MicălacaNouă.Coordonați de Sectorul SocialFilantropic și Misionar al ArhiepiscopieiAradului, părintele paroh Marian Neagoeși părintele Petru Ursulescu au dus copiiicentrului într-un binecunoscut loc de joacăspecial amenajat din oraș. Copiii s-au jucatîn locurile de distracție, au participat lamai multe activități și jocuri recreative iarla final au avut parte și de o agapăcreștinească în aceeași locație.Prin implicarea preoților dar și prindărnicia și milostenia conducerii locului dejoacă, activitatea va continua de acumînainte lunar, spre bucuria și mulțumireacopiilor centrului lipsiți, o perioadă, dedragostea părintească.

Tradiționalul Concert de
colinde al corurilor 

Facultății de Teologie din
Arad

În zilele de 16 și 17 decembrie,corurile Facultății de Teologie „Ilarion V.Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” dinArad au susținut tradiționalul concert deCrăciun, ce s-a desfășurat în Sala de con-ferințe a Universității.În prima zi, concertul a avut un car-acter mai special deoarece această mani-festare a fost oferită mai întâi cadrelordidactice și invitaților de onoare, între care,la loc de cinste a fost prezent Înaltpreas-fințitul Ioan, Mitropolitul Banatului, alăturide Înaltpreasfințitul Timotei, Arhiepis-copul Aradului. Concertul a fost prezen-tat de părintele decan, Pr. Prof. Dr. IoanTulcan. La momentul cuvenit, ÎPS Ioan atransmis un bogat cuvânt duhovnicesc,evidențiind câteva aspecte din bogatatradiție românească legată de sărbătoareaNașterii Domnului, mulțumindu-le gazde-lor pentru invitație. La concert au participat domnul Cos-min Pribac, prefect al Aradului, domnul

Gheorghe Falcă, primarul municipiuluiArad, doamna prof.univ.dr.ec. RamonaLile, rector al Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad, părinţii consilieri ai Arhiepis-copiei Aradului,  preoţi, profesorii Uni-versităţii „Aurel Vlaicu” din Arad şi unnumăr mare de credincioşi.
Daruri pentru copiii de la

Centrul Maternal Arad
Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,au fost dăruite daruri copiilor de la CentrulMaternal Arad, în perioada 12-17 decem-brie 2015, după cum ne-a precizat Arhim.Teofan Mada, vicar eparhial, coordonatorde proiect.Centrul Maternal este un serviciupentru prevenirea separării copilului depărinţii săi, de tip rezidenţial, organizatpe model familial, a cărui menire este dea permite formarea, menţinerea şiîntărirea legăturilor de tip familial, pre-cum şi sprijinirea familiei pentruasumarea responsabilităţilor parentale.Darurile, primite de doamna MirianaIolu, coordonatoarea centrului Mater-nal, provin din donațiile unor parohii dindiasporă, instituții de drept privat, fun-dații și asociații creștine.

Concert de rugăciune şi
de bucurie a Naşterii

Mântuitorului
la Seminarul Teologic

Ortodox din Arad
Tradiţionalul concert de Crăciun,susţinut de corul Seminarului TeologicOrtodox a avut loc  joi, 17 decembrie, înAula ,,Ilarion V. Felea” a Facultăţii  deTeologie Ortodoxă Arad.Anul acesta Seminarul Teologic Orto-dox, director pr. prof. Gavra Pompiliu, adesfăşurat activitatea artistic-culturală înparteneriat cu liceele vocaţionale din Arad– Colegiul Preparandia ,,Dimitrie Ţichin-deal”, director Haiduc Sorin,  Liceul deArte ,,Sabin Drăgoi”, director TrandafirDorina pentru a promova cunoaşterea şipăstrarea obiceiurilor şi a tradiţiilorromâneşti. Prezentatorul concertului a fost pr.prof. Şimonca-Opriţa Codin. Pentru aexprima marele mister al întrupării Fiuluilui Dumnezeu, prin sublima intermedierea muzicii corale şi instrumentale s-au adusîn faţa spectatorilor atât variante folcloriceale colindelor cât şi variante clasice. Lafinal, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. TimoteiSeviciu a mulţumit corului pentru darul pecare îl oferă în fiecare an cu ocazia sfintelorsărbători, dar şi copiilor care cu glasurilelor calde si melodioase ne introduc inatmosfera cu totul specială dinaintea Săr-bătorii Naşterii Mântuitorului. Dupăaceasta, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,însoţit de părintele Iustin Popovici, con-silier cultural, a vizitat capela Seminaruluişi sălile de clasă în prezenţa directorulSeminarului pr. prof. Gavra Pompiliu.

Concert de Crăciun la
Penitenciarul Arad

Persoanele private de libertate dincadrul Secției Exterioare a PenitenciaruluiArad au susținut un concert de colinde cuprilejul sărbătorii Nașterii Domnului.Evenimentul, organizat de PenitenciarulArad și Arhiepiscopia Aradului prin părin-tele Aurel Jigovan – delegatul eparhieipentru asistența religioasă în cadrul peni-tenciarului, a avut loc vineri, 18 decembrie2015 în capela „Sf. Arh. Mihail și Gavri-il” din această unitate. Din partea Arhiepis-copiei Aradului au participat Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei Arhiepiscop alAradului și părintele consilier GabrielCosmin Mariș coordonatorul SectorulSocial Filantropic și Misionar al eparhiei.La final, Înalltpreasfinţia Sa a rostit uncuvânt de învăţătură. 

  Prezent la eveniment, Dl. Director alunității Comisar șef Petru Dobra a mulțu-mit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscoppentru prezența la acest eveniment și pen-tru permanenta purtarea de grijă manifes-tată pentru persoanele private de libertatedin cele două secții ale Penitenciarului,subliniind totodată buna colaborare întrecele două instituții și activitatea bogatădesfășurată de părintele delegat pentruactivitatea religioasă.La final, toate persoanele private delibertate prezente la concert, au primit cumare bucurie câte o iconiță și un cadou deCrăciun din partea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Arhiepiscop.
Activitate socio-medicală
în Arhiepiscopia Aradului

Vineri, 18 decembrie 2015, la cabi-netul stomatologic „Sf. Nicolae” al Paro-hiei Arad – Sânicolaul Mic a avut loc oactivitate medicală. Toți copiii Școlii Gen-erale Nr. 7 „Nicolae Adam” din Arad, aubeneficiat de o consultație stomatologicăși au primit ca în fiecare an, perie și pastăde dinți din partea parohiei.Una dintre cele mai frumoase activ-ități social-filantropice ortodoxe din Arad,se desfășoară încă din 2005 în ParohiaArad – Sânicolau Mic, sub purtarea degrijă a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, cu osteneala șidărnicia părintelui paroh Gheorghe Glig-or. Având sprijinul deosebit și colaborareaParohiei luterane Mölnike din Suedia, ceacare a dăruit și toată aparatura medicală, încolaborare și cu direcțiunea Școlii Gen-erale Nr. 7 din Sânicolaul Mic, părinteleparoh a înființat în această școală – Cabi-netul stomatologic „Sf. Nicolae”. Cabi-netul stomatologic este singurul de acestgen din cadrul eparhiei arădene șifuncționează în timpul școlii, prin grijaDoamnei Doctor Sorina Calmore, susțin-ută financiar de parohie.Beneficiarii direcți sunt toți eleviișcolii, în număr de 300, indiferent deapartenența religioasă, dar și alți pacienţidefavorizaţi social, şomeri, pensionari,persoane cu dizabilităţi, care beneficiazăde tratamente zilnice între orele 8-12 și de3 ori pe săptămână și după masă. O activ-itate importantă este aceea de prevenție iarde trei ori pe an se fac fluorizări și se dărui-esc periuțe și pastă de dinți tuturor elevilor.Colaboratorii permanenți ai acestuicabinet sunt Dl. Dr. Leif Borg, pr. LarsGareberg (din Suedia) dar și alți oameni cuinimă mare din Arad, care susțin cu multăbucurie activitatea filantropiei creștin-orto-doxe.
Colinde în fața primăriei

din Arad
Cu prilejul Sărbătorii Nașterii Dom-nului, Centrul Municipal de Cultură Aradși Primăria Municipiului Arad a invitatmai multe coruri ale parohiilor dinArhiepiscopia Aradului, la Târgul de Iarnă.În cadrul evenimentului, corurile au col-indat pe scenele special amenajate în cen-trul orașului, aducând cu bucurie vesteaNașterii Domnului. Târgul de Crăciunvestește bucuria sărbătorilor prin colin-dele și spectacolele la care arădenii par-ticipă seara de seară, de la ora 18.Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradu-lui, peste 100 de copii ale corurilor paro-hiilor ortodoxe împreună cu preoții dinparohie, au dat curs acestei invitații, sâm-bătă 19 decembrie 2015. Cele patru coruride copii participante la concertul de col-inde, au venit din următoarele parohii:Parohia Ortodoxă Aradul Nou, ParohiaOrtodoxă Arad Micălaca Veche II, Paro-hia Ortodoxă Șimand și Parohia Orto-doxă Caporal Alexa.La final, toți copiii auprimit daruri din partea organizatorilor.

Fi mai bun de Crăciun
Cu prilejul Sărbătorii Nașterii Dom-nului, elevii clasei a II-a B de la Colegiul

Național Vasile Goldiș Arad, îndrumațide doamna învățătoare Cristina Maria Ște-fănuț, au desfășurat o activitate filantrop-ică adunând daruri pentru copiii sărmani.Toate jucăriile și hainele colectate de eleviau fost dăruite cu mult drag Centrului dezi „Nașterea Maicii Domnului” al Asoci-ației Filantropia Arad din cadrul Arhiepis-copiei Aradului. Cei 10 copii beneficiari aicentrului au primit cu bucurie darurileoferite de către colectivul clasei a II-a B.
Bucuria Crăciunului la

Bocsig 
În seara zilei de duminică, 20 decem-brie 2015, Primăria împreună cu Consil-iului Local al comunei Bocsig prin impli-carea preotului Bogdan Oneț, la salaCăminului Cultural din localitate, a găz-duit cea de-a XIII-a ediție a Festivalului decolinde și obiceiuri tradiționale, specificeacestei perioade „Sara Crăciunului nost”.Concertul de colinde a fost susținut deurmătoarele formații corale: Formatia dedansuri “Codrisorul” din localitatea Chisla-ca condusă de tânărul Vlad Jurcă; CorulBărbătesc și Corul de Tineri a Bisericii Orto-doxe din Răpsig – coruri conduse de pr.paroh Ioan Vatrici; Corul Bărbătesc al Bis-ericii Ortodoxe din Bocsig, care are peste100 de ani de la înființare, fiind condus înprezent de cântărețul bisericesc Cilan Ioan.Invitată specială a fost ca în fiecare an,Corala din Timişoara, dirijată de pr. prof. dr.Nicolae Belean (fiu al Bocsigului), care aoferit un recital de excepţie și care a pus însufletele tuturor celor prezenți sămânțabucuriei și a speranței adusă de venirea pelume în Peștera din Betleemul Iudeii a Fiu-lui lui Dumnezeu-Mântuitorul Iisus Hristos.

Concertul de colinde al
Corului Catedralei

arhiepiscopale din Arad
În Duminica Sfinţilor Părinţi dupătrup ai Domnului, după slujba Vecerniei,în prezenţa Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului şi anumeroşi credincioşi, Corul Catedraleiarhiepiscopale, dirijat de Diacon LaviniuMorariu, a susținut îndătinatul Concert decolinde, prezentarea fiind făcută de PCSimion Mladin, Ecleziarhul Catedraleiarădene. La finalul concertului, Înalt-preasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, a adresat uncuvânt de felicitare dirijorului și coriștilor,oferindu-le arhierești binecuvântări.
,,Alaiul dubașilor” la

Săvârșin
În duminica dinaintea Nașterii Dom-nului, a avut loc în biserica SfințiiArhangheli Mihail și Gavriil din Săvîrșintradiționalul ,,Alai” al dubașilor, aflat la atreia ediție.La eveniment a participat şi Înalt-presfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui care alături de protopopul Lipovei,Ioan Jidoi și cu preotul paroh au săvârșitslujba de vecernie.În cuvântul de învățătură și de binecu-vîntare al colindatorilor, arhipăstorul a vor-bit despre importanța praznicului NașteriiDomnului, a colindului străbun și a por-tului popular cu care au fost îmbrăcați col-indătorii. Organizatorii evenimentului aufost primăria și consiliul local Săvîrșin înparteneriat cu Parohia ortodoxă dinSăvîrșin. La Alai au participat grupuri dedubași din județele Hunedoara (dubașiidin Zam și Pojoga), Timiș (dubașii dinSintești) și Arad (dubașii din Săvîrșin,Birchiș și Căprioara).După ce au colindat în biserica paro-hială, dubașii au pornit în alai spre cămin-ul cultural din localitate, în ritmurile dube-lor, specifice fiecărei zone, unde a avutloc un spectacol de colinde.

Colinde, daruri și 
bucurie duhovnicească

În Duminica dinaintea Naşterii Dom-nului, membrii Asociației Ortodoxe

,,Buna Vestire” din cadrul Parohiei Arad –Şega 1, împreună cu corul parohiei, auvizitat bolnavii internaţi în Spitalul Clinicde Urgenţă Județean Arad. În toate secți-ile, coriştii au colindat iar membrii Asoci-ației au împărţit celor bolnavi iconiţe şidaruri de Crăciun. Cei internaţi în spital,aparţinătorii şi cadrele medicale şi-auexprimat bucuria și mulțumirea pentrucolind, urări şi daruri.Activitatea desfășurată în spitale șialte centre sociale, face parte din planulanual de activități social-filantropice des-fășurate de asociație cu ocazia marilorpraznice, prin coordonarea preotului paroh.
Concertul de Crăciun

susținut de Corul 
Academic al Filarmonicii
de Stat Arad la Catedrala

Arhiepiscopală
În data de 21 decembrie 2015, cubinecuvântarea ÎnaltpresfințituluiPărinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, a avut loc un concertdeosebit de colinde susținut de CorulAcademic al Filarmonicii de Stat Arad,la Catedrala Arhiepiscopală. Subbagheta dirijorului Robert DanielRădoiaș, Corul a intonat atât piese con-sacrate, cât și colinde mai puțin cunos-cute.  La sfârșitul concertului, Înalt-preasfințitul Timotei a mulțumitcoriștilor, dorindu-le succes în activi-tatea artistică și multă râvnă în cea spir-ituală.
Lumină le-a oferit

Steaua de la Răsărit
Luni, 21 decembrie 2015 la sediulAsociației Nevăzătorilor din Arad, s-adesfășurat un program dedicat Sărbă-torii Nașterii Domnului. Cu acest prilej,Corul Nevăzătorilor, înființat de părin-tele consilier social Gabriel Mariș înurmă cu doi ani, a susținut un concert decolinde, aducând bucurie pe chipurilemembrilor asociației prezenți în numărmare, care i-au ascultat cu atenție.Acestconcert a fost posibil datorită volun-tariatului efectuat la repetiții de cătredoi elevi ai Seminarului Teologic Orto-dox Arad, care au și condus corul înziua evenimentului. La finalul serbării,toți membrii prezenți ai asociației, copiiși adulți, au primit daruri din parteaArhiepiscopiei Aradului, prin reprezen-tanții Sectorului Social.

Concerte de colinde ale
Coralei Preoţilor din

Arhiepiscopia Aradului
la Chişineu Criş şi 

Catedrala arhiepiscopală
din Arad

Luni, 21 decembrie, în bisericaparohiei Chisineu-Criş I, a avut loc ceade-a doua editie a Concertului de Col-inde ,,Rasaritul cel de Sus”, susţinut deCorala preoţilor Arhiepiscopiei Aradului,dirijată de părintele arhid. drd. TiberiuArdelean.Evenimentul s-a desfasurat cubinecuvantarea Inaltpreasfintitului Par-inte Dr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, la invitatia parintelui Daniel-Mirel Dumitru, de la parohia Chisineu-Cris I.În seara zilei de 22 decembrie 2015,după slujba Vecerniei, cu binecuvântareași în prezența Înaltpresfințitului Părintedr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, Corala preoților a oferit unînălțător concert de colinde la Catedrala”Sfânta Treime” din municipiu. Programul de colinde a fost prezen-tat de PC Parinte Teodor Faur de la paro-hia Aradul-Nou.Continuare în pagina 8
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Luni, 1 decembrie – Participareala festivităţile omagiale organizate decătre instituţiile oficiale: Prefectura,Consiliul Judeţean şi PrimăriaMunicipiului Arad cu prilejul ZileiNaţionale, prin săvârşirea unei slujbede pomenire în dimineaţa zilei, slujireaparastasului Corifeilor MariiUniri,Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop,Ioan Suciu la cimitirul Eternitatea,depunerea coroanelor de flori, rostireaunei cuvântări de cinstire a înfăptuito-rilor Marii Uniri. Săvârşirea slujbei deTe-Deum la Crucea martirilor dinmunicipiu Arad, cu prilejul cinstiriiZilei Naţionale de 1 Decembrie.Rosti-rea unei cuvântări festive închinateZilei Naţionale.     
Marți, 2 decembrie – Participă laSfânta Liturghie la parohia Arad-Cen-tru, Primirea la reşedinţa eparhială apreoţilor, protopopilor, delegaţilor Sfin-telor Mănăstiri, ai Şcolilor teologice, aiautorităţilor locale, cu prilejul împlini-rii a 6 ani de la ridicarea la rangul deArhiepiscopie  și 31 de ani de la insta-larea la cârma Eparhiei Aradului, curostirea unui cuvânt de mulţumire.  
Miercuri, 3 decembrie - Programde audienţe. Rezolvarea problemelorcurente. În după amiaza zilei participăla ședința consiliului parohial al Paro-hiei Arad-Centru.
Duminică, 6 decembrie - Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie la Cate-drala Arhiepiscopală cu prilejulsărbătoririi hramului Paraclisului Cate-dralei. La ceas de seară săvârşeşteAca-tistul Sfântului Ierarh Nicolae, săvârșitîn Catedrala Arhiepiscopală din Aradcu prilejul sărbătoririi hramului, urmatde un concert de colinde susținut de  ungrup de copii, prin purtarea de grijă a

sectorului de asistență social-filantro-pică a Eparhiei.
Marți, 8 decembrie – Chiriarhulparticipă la întrunirea Sinodului Mit-ropolitan, desfășurat la Centrul eparhialdin Timișoara.
Duminică, 13 decembrie - Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghie laParohia Apateu, Protopopiatul Ineu.În după-amiaza zilei a efectuat o viz-ită pastorală în Parohia Seleuş, dinacelași protopopiat, la invitaţia preo-tului paroh şi a credincioşilor, unde s-a desfăşurat cea de a şasea ediţie aConcertului de colinde intitulat „Col-indăm Domnului Bun”, la care au par-ticipat coruri de colindători din paro-hiile învecinate.
Marți , 15 decembrie - Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente. Participă în biserica parohialăa Parohiei Arad- Bujac, ProtopopiatulArad, la cea de a doua ediție a festi-valului de colinde ,,Vin colindătorii!”,organizat de către Centrul Cultural-Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae”„ alParohiei, cu o cuvântare la acestmoment festiv. 
Miercuri, 16 decembrie – participăalături de  Înaltpreasfințitul PărinteIoan, Mitropolitul Banatului, latradiționalul concert de Crăciun, ce s-a desfășurat în Sala de conferințe aUniversității „Aurel Vlaicu” din Aradsusținut de corurile Facultății de Teolo-gie „Ilarion V. Felea” la care au luatparte și oficialitățile arădene.
Joi, 17 decembrie - participă la„Gala Premiilor Academice” la invi-tația Universității de Vest „VasileGoldiș”, primind Diploma de exce-lență. Seara participă la concertul decolinde al Seminarului Teologic Orto-

dox din Arad.  
Vineri, 18 decembrie – Participăcu un cuvânt de învățătură privindpraznicul, în cadrul Secției Exterioarea Penitenciarului Arad la un concertde colinde cu prilejul sărbătorii NașteriiDomnului. 
Duminică, 20 decembrie - Sluje-şte şi predică la Sfânta Liturghie laParohia Petriș, Protopopiatul Lipova,urmată de sfinţirea casei parohiale,renovată de către preotul paroh ŞtefanDimitriu care pentru activitatea admi-nistrativă şi pastorală desfăşurată, a fosthirotesit întru sachelar. În după amiazazilei, Ierarhul slujește și predică în bise-rica parohială din Săvârşin la slujbaVecerniei, înconjurat de un sobor deslujitori, cu prilejul celei de-a treia edi-ţii a ,,Alaiului dubaşilor”. Seara, Chiri-arhul a participat cu rostirea unuicuvânt, la Concertul de Colinde alCorului Catedralei Arhiepiscopale dinArad, dirijat de diacon Laviniu Morar-iu.
Luni, 21 decembrie - Participareala momentele aniversare ale Revoluţieidin 1989, Strungu, Biserica Martirilor,toate în municipiul Arad. Săvârşireaslujbei de pomenire a eroilor Revoluţieidin ̀ 89 la Monumentul Revoluţiei dinfaţa Palatului administrativ Arad, ros-tirea unei cuvântări adecvate momen-tului. La ceas de seară Chiriarhul a par-ticipat cu rostirea unui cuvânt, laconcertul de colinde susținut de CorulAcademic al Filarmonicii de Stat Arad,la Catedrala Arhiepiscopală, subbagheta dirijorului Robert DanielRădoiaș
Marți, 22 decembrie –Participareala momentele aniversare ale RevoluţieiRomâne din decembrie 1989,1a mon-

umentele Revoluţionarilor, Centru,Poliţie, Cetate, Cartier Vlaicu, cusăvârşirea parastaselor şi cuvântărilorcorespunzătoare. Chiriarhul slujește laslujba Vecerniei la Catedrala Arhiepis-copală, urmată de concertul  coraleipreoților Eparhiei sub bagheta părin-telui Arhid. Drd. Tiberiu Ardelean,adresând la final un cuvânt de prețuire,arătând întreaga apreciere și susținerepentru strădania depusă de membriicoralei.
Miercuri, 23 decembrie – Partici-parea la manifestările organizate lamonumentul erou al RevoluţieiRomâne din decembrie 1989, TothSandor. 
Joi, 24 decembrie - Primireacorurilor din municipiu şi parohiile

învecinate, la Reşedinţa eparhială, cuprilejul Praznicului Naşterii Domnu-lui.Oferirea de daruri colindătorilor.
Vineri, 25 decembrie – SlujireaSfintei Liturghii la Catedrala Arhiepis-copală Sfânta Treime Arad, cu rostireapredicii. Chiriarhul a participat la slu-jba Vecerniei la Biserica parohieiMicălaca Veche II, urmată de un con-cert de colinde cu rostirea unui cuvântde învăţătură despre colinde și deîmpărţirea de daruri pentru copii eno-riaşilor parohiei.
Sâmbătă, 26 decembrie -  Slujeșteși predică la Sfânta Liturghie în Biser-ica Arad-Centru, Protopopiatul Arad,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni. Seara slujește  slujba Vecerniei curostirea unui cuvânt, în biserica paro-hială a Parohiei Arad-Centru. 
Duminică, 27 decembrie  - În atreia zi de Crăciun, slujește și predică laSfânta Liturghie în Biserica Parohialădin Săvârșin, Protopopiatul Lipova, laslujbă participând și membrii FamilieiRegale a României – Altețele lorRegale, Principesa moștenitoare Mar-gareta, Principesa Maria și PrincipeleRadu al României. La momentulcuvenit al Sfintei Liturghii, a acordatpreotului paroh Călin Mădăluţă dis-tincția de iconom.  Seara slujește  slu-jba Vecerniei cu rostirea unui cuvânt, înbiserica din Cartierul Traian, din OraşulIneu, Protopopiatul Ineu, efectuând șivizita de lucru a șantierului de con-struire a noii biserici.
Miercuri, 30 decembrie - Prezi-darea Permanenţei Consiliului Eparhial,rezolvarea problemelor curente şi legatede pregătirea Adunării Eparhiale.Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, decembrie 2015
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Urmare din pagina 7 La sfârșitul concertului, Înalt-preasfințitul Timotei a adresat uncuvânt de prețuire, arătându-și întreagaapreciere și susținere pentru strădaniadepusă. Membrii Coralei au fost felic-itați fiecare în parte, primind arhiereștibinecuvântări.

Dar din iubire la 
Psihiatrie și TBC

Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei Arhiepis-cop al Aradului, marți 22 decembrie2015, Sectorul Social Filantropic șiMisionar al eparhiei a desfășurat maimulte activități filantropice în cadrulprogramului social „Dar din iubire” laSpitalul de Psihiatrie și cel TBC dinArad.Reprezentanții Sectorului Socialau oferit tuturor pacienților daruri dinpartea Arhiepiscopiei Aradului iarpărintele Rovin Petruşe preotulmisionar care are în purtarea de grijăbolnavii internați în acest spital, afăcut cu acest prilej mai multe rugă-ciuni pentru sănătate pentru fiecarepacient. Activitatea a fost înlesnită dedoamna Dr. Mariana Mariș.Părintele consilier social GabrielMariș, delegat al Chiriarhului, atransmis personalului și tuturorpacienților arhiereasca binecuvântarealături de urările de sănătate deplinăși alese bucurii duhovnicești cu prile-jul Sfintelor Sărbători a NașteriiDomnului.

Eroii Revoluției din 
Decembrie 1989 au fost

comemorați la Arad
Eroii Revoluției din Decembrie 1989au fost comemorați la Arad pe parcursul atrei zile. Aceste manifestări s-au derulat înMunicipiul Arad în perioada 21 – 23decembrie. Înaltpreasfințitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezentla toate aceste manifestări alături de ofi-cialitățile urbei noastre.Astfel, în dimineața zilei de luni, 21decembrie, s-a purces la urmarea traseu-lui pe care l-au parcurs revoluționariiîncepând cu Orologeria, continuând cuStrungul, făcându-se apoi un popas laBiserica Paraclisului Martirilor din PiațaUTA și la Troița Eroilor din CimitirulEternitatea. În jurul orei 9:30 s-a ajuns laCrucea Eroilor Revoluției din fața Palat-ului Administrativ. Ziua s-a încheiat cumomentele de reculegere în amintireamartirilor, la Monumentul Ostașilor Eroiai Revoluției din Piaţa Palatului Admin-istrativ, ridicat în cinstea lor.Ziua de marți, 22 decembrie a debu-tat cu parastasul de comemorare a eroilorrevoluției desfășurat la Catedralaarhiepiscopală din Arad. În jurul orei11:00 a avut loc o ceremonie solemnă laMonumentul Eroilor din Piața Revo -luției, cu participarea: asociaţiilor de re -voluţionari, reprezentanților auto rităţilorși instituțiilor publice, reprezentanțilorbisericii, universităților, partide politice,ONG-uri etc., iar la ora 12:00 a avut loc

comemorarea eroilor la Monumentul dinfața Inspectoratului Județean de Poliție,Garnizoana Arad – Monument Subc-etate și de la ora 14:00 s-a desfășurat unceremonial de comemorare la Monu-mentul Eroilor din zona Făt Frumos,Arad.Miercuri, 23 decembrie, la ora 12:00a avut loc comemorarea lui Toth Sandor,la monumentul de la Podul Decebal.unde au fost prezenţi reprezentanţi aifamiliei Toth, precum şi ai unor instituţiipublice din Ungaria.La toate aceste activități Înalt-preasfințitul Arhiepiscop Dr. TimoteiSeviciu a participat oficiind slujbe depomenire și rostind cuvinte aferentemomentului și a evocat zilele revoluţieiarădene şi pe cei care şi-au dat viaţapentru libertatea și demnitatea poporu-lui nostru.
Cete de colindători la

reşedinţa arhiepiscopală
din Arad

În seara zilei de joi, 24 decembrie2015, cete de colindători, tineri şi bătrâni,veniţi împreună cu preoţii lor, au vestitNaşterea Mântuitorului nostru Iisus Hris-tos, la reşedinţa arhiepiscopală din Arad.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, i-a întâmpinatcu multă bucurie pe colindători, adresân-du-le fiecăruia cuvânt de bun venit şimulţumire pentru vestea adusă şi în acestan, prin colind.

Dintre grupurile care l-au colindat pechiriarh amintim: Corul Parohiei Cov-âsânţ; Corul Parohiei Şiria; Corul ParohieiGalşa; Corul Parohiei ,,Naşterea Dom-nului” Micalaca Veche II – Arad; Corul,,Oastea Domnului” Arad; Corul ,,UnireaGrădişteană”, Grădişte; Corul Catedraleiarhiepiscopale ,,Sfânta Treime”, Arad;Corul Parohiei Micalaca Veche-Renaş-terii;  Corul bisericii ,,Sf. Cuv. Paraschi-va” din incinta Spitalului Judeţean Arad;Corul de copii al Parohiei Cintei; Corulmixt al Facultăţii de Teologie Ortodoxă şial Catedralei Vechi din Arad, dirijat deconf.univ.dr. Mircea Buta; Corul Paro-hiei Ghioroc; Grupul vocal condus dedoamna prof. Lăcrămioara Ardelean şiCorul de copii ai Parohiei Aradul Nou.Cetele de colindători au fost întâmp-inate de către chiriarh într-o atmosferăfrumoasă de Crăciun, cu bradul frumosîmpodobit, oferindu-le tuturor darurispecifice sărbătorii Crăciunului, pachetede dulciuri, cozonac şi vin.
Concert de colinde în
ziua de Crăciun, în 
Parohia Micalaca 

Veche II
Corul parohiei arădene MicalacaVeche II cu hramul „Naşterea Domnu-lui” ca de fiecare dată în prima zi de Cră-ciun Îl dăruieşte pe Dumnezeu-Prunculcelor ce vor să Îl primească, ca mai apoisă se sălăşluiască în sufletele şi vieţiletuturor, să crească şi să Îi mântuiască.

În prezenţa ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscop al Aradu-lui, la vremea cuvenită a fost săvârşităslujba de seară, după care a urmat inter-pretarea unui mănunchi de 12 colindealese cu grijă şi cu dorire de mult folosascultătorilor. Preotul paroh MirceaBupte a readus în atenţia celor prezenţicele mai recente reuşite ale corului,aducând mulţumiri doamnei Magdale-na Lodi, cea care a format şi a conduscorul până în urmă cu două luni,adresând îndemn pentru  coordonarecu folos domnişoarei Laura Roşu, ceacare a preluat conducerea muzicală acorului.La finalul concertului, Chiriarhul arostit un cuvânt despre iconografia şiimnografia Crăciunului, sau legăturadintre ele într-un mod practic de apli-care locală în perspectiva împodobiriibisericii cu pictură, frumuseţea inter-pretării corale în prezentul concert fiindo garanţie pentru reuşita împliniriilucrării menţionate spre mulţumireacredincioşilor de aportul lor în acestcadru.
CERCURI PASTORAL-MISIONARE

În luna Decembrie au avut loc cercuripastoral-misionare în următoarele parohiiarădene: Bodrogu Nou; Juliţa; Hălmagiu.(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).


