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SERIE NOUĂ PUBLICAŢIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ARADULUI
Pastorală la Nașterea Domnului - 2016„SFÂNT CRĂCIUN ÎN GRAI STRĂBUN”
Iubitului cler, cinului monahal şidreptcredincioşilor creştini, binecu-vântare, bucurie şi pace de la Dum-nezeu Tatăl şi de la Domnul nostruIisus HristosCinstiţi credincioşi şi credincioase,Cu marea sărbătoare a Crăciunuluiîncheiem și anul numit calendaristic,căci cel bisericesc continuă cu per-spectivele luminoase pe care însușipraznicul le vestește prin simțăminteleînalte ce le înlesnește spre minunatefăuriri. Zilele de sărbătoare se înlănțui-esc între sfârșitul și începutul de an,legând parcă vechiul de nou, adică ceeste trecător cu ceea ce se înnoiește, peo vreme în care curatul omătului careamintește ca vorbă de întreagaomenire, ca și de omenia de care tre-buie să dea dovadă fiecare om, iar carealitate și albul imaculat ce seînvecinează cu lumina, punându-șipecetea pe omenescul destinatdesăvârșirii. Cât putem cuprinde într-o frântură de timp hărăzită muritorilorce așteaptă nemurirea, trăim în acestezile de bucurie ca o gustare din veșni-cie comuniunea cu Dumnezeu pentrucare am fost creați. Înzestrați cu voințăliberă, putem alege între bine și rău, darîn acest scop e necesară o cunoaștereprin învățătură formatoare de virtute.Ori, anul ce se încheie este închinateducației religioase a tineretului și toto-dată pildei în acest cadru date de Sfân-tul Antim Ivireanul, Mitropolit al ȚăriiRomânești din veacul al XVIII-lea, omde mare cultură și de atentă  călăuzirea tuturor celor încredințați spre păs-torire. Tot în aceeași legătură anul econsacrat și celor care purtau grijacărților folositoare, tipografilor cuprecădere, ce dovedeau că și în ființacititorului se pot întipări cuvintele sfa-turilor duhovnicești spre ascultare șiîmplinire. Anul care urmează oma-giază pe iconarii dintotdeauna, spre aaduce aminte de cei care încearcă săredea cât mai pătrunzător chipul luiDumnezeu prin cel pe care l-a făcutasemenea spre a și deveni ca atare.Cuvântul lui Dumnezeu Însuși S-aîntrupat pentru a reface chipul Său înomul făcut după acesta, spre a-i redastarea cea dintâi. Conștiința acesteilucrări a trezit-o sfântul ierarh la vre-mea sa în ascultătorii săi prin multecuvântări și scrieri, dintre care în partepăstrate poartă titlul de ”Didahii” sauînvățături creștinești, două fiind con-sacrate praznicului în toiul căruia neaflăm. Din acestea, încercăm cu smer-ită pricepere a desprinde învățăturaîmpărtășită prin graiul străbunilor pecare, cu dragostea pentru neamulromânesc l-a adoptat, el însuși fiindadoptiv pentru acesta, descinzând dincel al georgienilor, care asemeneanouă, au primit religia creștină încă dela începutul răspândirii ei. Textele bib-lice principale pe care se temeluiescacestea sunt legate, pentru primacuvântare de Creație, iar pentru ceade-a doua, de înnoirea acesteia spremântuire, fapt care amintește termenulde Crăciun, cu înțeles adânc în limbanoastră românească, legat mai ales decontinua lucrare a lui Dumnezeu.

Iubiţi fraţi şi surori în HristosDomnul,Urmând firul cuvântului SfântuluiMitropolit în adaptarea la vorbireacurentă, acesta purcede de la textul

Sfântului Apostol Pavel „Cel ce sfi-nțește și cei ce se sfințesc dintr-Unulsunt toți; de aceea nu se rușinează să-inumească pe ei frați... Căci, într-adevărnu a luat firea îngerilor, ci sămânța luiAvraam. Pentru aceea dator era întrutoate să se asemene fraților...”1, spu-nând că „două firi mai alese și mai decinste a făcut Dumnezeu, adică ceaîngerească și cea omenească...; însă nupentru trup, ci pentru suflet este făcutomul după chipul lui Dumnezeu, căciDumnezeu nu are trup, ci este duh2...Îngerul încă este duh, că așa zice pro-rocul David: ”Cel ce face pe îngeriiSăi duhuri”. Și sufletul omului esteduh, cum iarăși același psalmist zice:”Întorcându-Ți Tu fața Ta se vor tul-bura; Lua-vei duhul lor și se vor sfârșiși în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoifața pământului.”3 Totodată se preci-zează: Dumnezeu este nevăzut, îngerulși sufletul omului la fel; Dumnezeu,îngerul și sufletul omului sunt nemuri-tori și au înțelegere și voie.4 De ase-menea, că amândouă firile, adică înge-rească și omenească au căzut pentrutrufie, pentru că au dorit să fie aseme-nea lui Dumnezeu. Cea a îngerului delumină sau Lucifer, întrucât a cugetatașa: ”sui-mă-voi deasupra norilor șiasemenea cu Cel Preaînalt voi fi;”5 iarcea omenească atunci când a mâncatdin lemnul cunoștinței prin ispita șar-pelui sau diavolului, cu vrerea că seva face Dumnezeu. Acum însă Dum-nezeu dăruiește omului mila Sa, luândspre Sine firea lui cea căzută, îngeruluinevoind să-i arate aceeași milă,neluând firea lui, așa cum explica întextul de la începutul cuvântării Apos-tolul neamurilor.6 Se numără apoi patrupricini pentru care Fiul lui Dumnezeu,prin întrupare, a luat fire omenească șinu îngerească; prima fiind aceea căîngerii n-au căzut toți, pe când oame-nii sunt toți căzuți pentru păcatul celuidintâi născut, adică a protopărințilorAdam și Eva, dând o pildă, pe cea a

păstorului care având o sută de oi șipierzând una, lasă pe cele nouăzeci șinouă în pustie, mergând după ea șigăsind-o se bucură de ea, mai multdecât de celelalte.7 În acest context

cităm pe părintele Dumitru Stăniloaecu următoarea lămurire: ”chiar o partedin îngeri s-au alterat ieșind din comu-niunea cu Dumnezeu, izvorul vieții calocaș al libertății lor, ca stare de la înce-put. Prin aceasta a ieșit din libertateadragostei de Dumnzeu, căzând înlanțurile robiei patimilor și în întuneri-cul lipsei de sens al unei astfel de exis-tențe, care nu înaintează în bogăție spi-rituală. Se înțelege prin putința deschimbare a făpturilor, atât schimbareamorală, cât și alterarea ontologică. Ceadintâi produce pe cea de-a doua.”8 Adoua pricină este greșeala omului dinslăbiciune, căci în trei chipuri greșeșteomul: din slăbiciune, și care este împo-triva lui Dumnezeu Tatăl, întrucât Eleste Atotputernic; apoi cel din neștiință,căci Fiul lui Dumnezeu este înțelep-ciune și mai apoi cel din firea cea rea,care este împotriva Duhului Sfânt, căciDuhul este vistier de bunătăți.  Deci,omul care greșește din slăbiciune va fiiertat mai lesne dacă se va pocăi, iarpăcatul care este împotriva DuhuluiSfânt nu se iartă lesne, fiind datoratfirii căzute. Așadar, Domnul a luat fireaomenească, nu cea îngerească pentrucă omul a greșit din slăbiciune împo-triva lui Dumnezeu Tatăl, iar îngerulcăzut din firea lui, împotriva DuhuluiSfânt.9 A treia pricină este că îngerul agreșit de bună voia lui, iar pe om l-aînșelat diavolul sub chipul șarpelui.Autorul lămurește că în două chipuri seface păcatul: unul propriu, altul străinși Dumnezeu ceartă și pentru păcatelestrăine, precum se vede în multe cărțiși istorii că după cum ”puțin aluat dos-pește toată frământătura”,10 așa și păca-tul și răutatea unuia pricinuiește lamulți mare pacoste.11 A patra pricinăeste că îngerul fiind mai de cinste decâtomul era dator și mai mult să seferească de păcat.12 ”Iar pentru ce aluat Fiul lui Dumnezeu firea ome-nească și nu altă față a dumnezeirii,adică Tatăl sau Duhul Sfânt, încă suntpatru pricini. Întâi pentru că Fiul lui

Dumnezeu se cheamă și Înțelepciune,care a luat chipul omului ca să vinde-ce nepriceperea acestuia prin care acăzut. A doua că Fiul lui Dumnezeufără de ani se face și Fiul omului subani. A treia ca precum s-a făcut Fiul luiDumnezeu Fiul omului așa să devinăși fiul omului Fiul lui Dumnezeu, dupăcuvântul Sfinte Scripturi ”și celor câțiL-au primit, care cred în numele Lui le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dum-nezeu.”13 A patra, întrucât Fiul fiindfața dumnzeiască din mijloc a SfinteiTreimi S-a făcut mijlocitor între Dum-nezeu și om după spusa aceluiași sfântapostol citat: ”Unul este Dumnezeu,unul este și mijlocitorul între Dumne-zeu și oameni: omul Iisus Hristos, CareS-a dat pe Sine preț de răscumpărarepentru toți.”14 În continuare, în ceea ceprivește lucrarea mântuirii dezvoltatăîn cel de-al doilea cuvânt de învățătură,Sfântul Ierarh pe care-l cinstim zice:”Iar pentru Nașterea Domnului Hris-tos, pe care o  prăznuiește astăzi lumi-nat Sfânta Biserică, în ce chip s-anăscut Fiul lui Dumnezeu din Tată fărăde mamă și cum S-a întrupat dinMamă fără de tată, nu trebuie iscoditdevreme ce este Taină foarte mare,adică și mai presus de fire, ci numai cucredință și cu mărire prin cuvânt să neînchinăm Lui, ca unui Soare al dreptățiice a răsărit din pântecele Fecioarei,nouă celor ce ședeam întru întunericulși umbra morții; și din călduroasainimă să Îi mulțumim pentru multa șinemăsurata milă ce a făcut cu noi deam înnoit firea noastră cea căzută, cunașterea Sa...15 Textul începător al celeide-a doua cuvântări tocmai oglindeșteacest adevăr: ”Îngerul a zis păstorilor:Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestescvouă bucurie mare, care va fi pentru totpoporul, că vi s-a născut azi MântuitorCare este Hristos Domnul, în cetatealui David.”16 Într-un chip aparte sestăruie asupra minunii sărbătorite princuvintele: ”Și nașterea aceasta n-a fostnumai mântuitoare, ci și minunată. Căpe de o parte trebuie să ne minunăm desfatul cel minunat al înțelepciunii luiDumnezeu, iar pe de altă parte sămărim lucrul cel mare al bunătățiiLui... Minunat este numele Mântuito-rului că nu numai într-un lucru, ci întoate faptele Sale minunat a fost: minu-nată zămislirea Lui, minunată și naște-rea, minunată și viața, învățătura,moartea, învierea, înălțarea la cer, cătoate întru Dânsul au fost nouă înălța-te și minunate... Iar ce este prăznuireanoastră de acum este mai minunatădecât toate.”17 Praznicul actualizeazăminunea.Dreptmăritori creștini și creștine,Sfârșitul celor spuse, dar nu și alcelor multe câte s-ar mai fi putut înși-rui după cele scrise de Sfântul Mitro-polit Antim, duce la convingerea opor-tunității de a adăuga îndemnul însuși alscriitorului pentru cititor în propriilecuvinte, și anume: ”Să ne închinămnașterii Lui, aducându-I cu dragoste, cufrică și cu multă cucerie, împreună cufilozofii și daruri de bunătăți: aur, tămâ-ie și smirnă; în locul aurului să-I adu-cem credință dreaptă, ca unui Împărat

ce iaste al cerului și al pământului și altuturor adâncurilor; în locul tămâiei să-I aducem dragoste curată, ca unuiDumnezeu vecinic și în loc de smirnăsă-I aducem nădejdia cea bună, că Eliaste toată nădejdia lumii... Și precuma înnoit cu nașterea Sfinției Sale toatălumea și viața omenească, așa să înno-iască și anii vieții noastre, cu fericită șiîntregă sănătate, ... ca și cu o gură și cuo inimă, cu bucurie sufletească săzicem împreună cu îngerii: Slavă luiDumnezeu, Celui din nălțime și prepământ pace, întru oameni bunăvoi-re.”18 Cât de pătruns de atmosferasărbătorii a fost autorul, pe lângă celearătate, se poate vedea din admirația cucare privește faptul minunat al Naște-rii Domnului. Bucuria se transmite întrăirea fiecărui credincios prin visareala anii copilăriei din sânul familiei sauîn vatra părintească; și tuturor celor ceau încercat din fragedă vârstă, ca și el,plecarea dintre ai săi, purtarea pe valu-rile vieții peste mări și țări, prin proniadivină, cunoscând adevărul că, minu-nate sunt căile Domnului, când celede pe urmă reamintesc pe cele dintâi cumoștenirea înaintașilor menită să ducăla desăvârșire. La bunele urări ale Sfân-tului Ierarh pentru ascultători și citi-tori adăugăm și cele la care îndato-rează slujirea de Sfintele sărbători șiNoul An, rugăciunea cu părinteascabinecuvântare, spre împlinirea tuturorcelor de folos și slava lui Dumnezeu,Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.Al vostru, către Domnul rugător șide tot binele doritor,  † TIMOTEIA R H I E P I S C O Pal ARADULUIÎnsemnare: Această Pastorală cu nr.3 000 / 2016, având titlul “SFÂNTCRĂCIUN ÎN GRAI STRĂBUN”se va citi în fiecare biserică parohialăsau mănăstirească la Sfânta Liturghiedin prima zi, iar în filii a doua zi deCrăciun. Coperta reprezintă icoana”Nașterii Domnului”, atelier ”TeofanArt”, coordonator Cătălin Băluț, picto-rul Catedralei ”Sfânta Treime”, Arad.
1 Evrei 2, 11, 16 – 17; 
2 Ioan 4,24
3 Psalm 103, 5, 30 – 31; cf. SfântulAntim Ivireanul, Didahii, București,2016, p. 148; 
4 Ibidem;
5 Isaia 14, 14; 
6 Facerea 3, 1 – 19; cf. Sf. Antim,o.c., p. 149;
7 Luca 15; cf. Idem;
8 Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, par-tea a doua, în Col. Părinți și ScriitoriBisericești, trad. Pr. Prof. D. Stăniloae,vol. XVI, București, 1998, p. 56, nota87; 
9 Sf. Antim, o.c., p. 150 – 151;
10 I Cor. 5, 6;
11 Sf. Antim, o.c., p. 152;
12 Ibidem; 
13 Ioan 1, 12;
14 I Timotei 2, 5 – 6; cf. Sf. Antim,o.c., p. 153;
15 Idem, 153 – 154;
16 Luca 2, 10 -11; 
17 Sf. Antim, o.c., p. 156;
18 Sf. Antim, o.c., p. 162 – 163.
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Profesorii Institutului și Academiei Teologice din Arad –modele de formare teologică și de cultură ecleziastică

Sfârșitul de an ne prilejuiește
rememorarea unui eveniment
major privitor la istoria și
tradiția învățământului teologic
de la Arad: împlinirea, în toamna
anului acestuia, a 25 de ani de la
reînființarea Facultății de Teolo-
gie, 25 de ani de când teologia
este prezentă în Universitate.
Momentul în sine a fost celebrat
cum se cuvine, conducerea Fa-
cultății, în colaborarea cu Cen-
trul Eparhial, organizând patru
zile de manifestări teologice,
științifice și culturale. Reflecția
noastră de ordin istoric vine să
întregească acele manifestări,
punctând momentul în periodi-
cul de căpetenie al Eparhiei Ara-
dului, periodic care își
împletește existența și devenirea
istorică cu destinul Institutului și
Academiei Teologice.

Din seculara,vasta și fasci-
nanta istorie a învățământului
teologic arădean, ne vom opri
atenția asupra profesorilor Insti-
tutului și Academiei, cei care în
decursul vremii au întreținut
existența acestei prestigioase in-
stituții, oferind, totodată, modele
de formare teologică, de cultură
ecleziastică, de slujire exemplară
a Bisericii și Neamului nostru,
de jertfă și abnegație, de erudiție
și chiar martiraj. În cei 126 de
ani de existență (1822-1948) is-
toria Institutului și a Academiei
Teologice numără nu mai puțin
de 76 de profesori, la care se
adaugă un număr de 15 prefecți
seminariali (pedagogi), care s-au
perindat la catedra teologiei ar-
ădene și care au slujit „cu timp și
fără timp” Cuvântul lui Dumne-
zeu, majoritatea fiind și slujitori
ai Sfântului Altar.

Au fost profesori care au slu-
jit catedra Institutului un semes-
tru, cum este cazul preotului
profesor Ioan Mezei (1853) sau
un singur an școlar, cum este
cazul preotului profesor Vichen-
tie Schelegean (1874-1875), dar
au fost profesori care au slujit o
viață întreagă învățământul teo-
logic arădean, cum este cazul ar-
himandritului dr. Iustin Suciu
(1900-1938) sau cazul preotului
profesor dr. Teodor Botiș (1900-
1938), ambii activând  38 de ani.
Dintre cei 76 de profesori, 21 au
fost directori, respectiv rectori,
cel mai longeviv fiind Teodor
Botiș: 20 de ani (1918-1938), di-
rector și rector din 1927, urmat
de Gherasim (Gavril) Raț: 18 ani
(1822-1835) și de Roman Cioro-
gariu: 16 ani (1901-1917). În
șirul directorilor și rectorilor se
înscrie și episcopul Ioan Me-
țianu, care pe perioada episcopa-
tului său la Arad a preluat funcția
de director pentru un an de zile
(1886-1887), în vremuri tulburi
pentru istoria Institutului, care
necesitau o conducere fermă. Din
monumentalul șir de dascăli ai
teologiei arădene, șase dintre
aceștia au devenit episcopi sau
mitropoliți: Gherasim Raț, epis-

cop al Aradului (1835-1850);
Miron Romanul, episcop al Ara-
dului (1873-1874), apoi mitropo-
lit al Transilvaniei (1874-1898);
Iosif I. Goldiș, episcop al Aradu-
lui (1899-1902); Vasile Mangra,
episcop ales al eparhiei Aradului
(1902), apoi mitropolit al Tran-
silvaniei (1916-1918); Ioan I.
Papp, episcop al Aradului (1903-
1925); Roman R. Ciorogariu,
episcop al Oradiei (1920-1936).

Oprindu-ne atenția asupra
episcopilor, atât a celor care au
slujit învățământul teologic din
Arad, în întreaga sa existență,
cât și a celor care au cârmuit
eparhia arădeană, considerăm că
patru dintre ei pot fi numiți, fără
rezerve, ctitori ai învățământului
teologic arădean:  episcopul
Gherasim Raț, de numele căruia
se leagă întemeierea Institutului,
ridicarea cursurilor la trei ani de
studiu (1825), lucru unic în spa-
țiul Transilvaniei pentru acea
dată și consolidarea învățămân-
tului teologic în primii săi ani de
viață; episcopul Ioan Mețianu, de
numele căruia se leagă întemeie-
rea Institutului Teologic-Pedago-
gic (1876), precum și ridicarea
Palatului Seminarial (1885), clă-
dire-simbol pentru învățământul
teologic din Arad; episcopul dr.
Grigorie Comșa, de numele că-
ruia se leagă începuturile și de-
venirea Academiei Teologice
(1927); Înaltpreasfinția Sa Dr. Ti-
motei Seviciu, de numele căruia
se leagă deschiderea și afirmarea
Facultății de Teologie (1991),
rectitorirea învățământului teolo-
gic arădean și reînnodarea unei
tradiții teologice seculare.

Din același șir amintim pe cei
11 arhimandriți, figuri de marcă
ale istoriei bisericești și națio-
nale, o parte din ei devenind sta-
reți ai străvechii mănăstiri
Hodoș-Bodrog, sau vicari epar-
hial, sau chiar administratori
eparhiali: Grigorie Chirilovici,
fost protopop al Șiriei (1810-
1835), director și profesor al In-
stitutului Teologic (1835-1838),
apoi stareț al Bodrogului (1838-
1839); Patrichie Popescu, direc-
tor și profesor al Institutului
(1839-1844), apoi administrator

al diecezei Vârșețului (1848-
1850) și administrator al episco-
piei Aradului (1850-1853);
Ghenadie Popescu, profesor
(1839-1848) și director (1844-
1852), apoi stareț al mănăstirii
Hodoș-Bodrog (1849-1852), cu
o remarcabilă activitatea intelec-
tuală peste Carpați; Ierotei
(Iosif) Beleș, profesor (1856-
1861) și director (1857-1861),
apoi protopop al Vărădiei de
Mureș și inspector școlar al
zonei respective (1861-1880),
după care vicar eparhial la Ora-
dea (1880-1892); Andrei Papp,
profesor (1861-1875) și director
(1869-1875), apoi vicar episcopal
la Oradea (1875-1878); Augustin
Hamsea, profesor (1875-1881;
1877-1901) și director (1887-
1901), apoi administrator și stareț
al mănăstirii Bodrog (1885-
1916); dr. Iustin Suciu, profesor
(1900-1938), cu contribuții ese-
nțiale în domeniul teologiei bi-
blice; dr. Iosif Olariu, profesor și
director (1917-1918), personali-
tate teologică de mare anvergură,
autorul primelor manuale siste-
matice de teologie biblică, consi-
derat părintele studiilor biblice în
teologia românească; Ștefan Lu-
caciu, duhovnic al Academiei ară-
dene (1940-1941) și stareț al
Bodrogului (1947-1948); Iulian
Nicoară, duhovnic al aceleași aca-
demii (1941-1943), apoi stareț al
mănăstirii Hodoș-Bodrog, în două
rânduri (1943-1947; 1950-1953);
dr. Benedict Ghiuș, duhovnic
(1944-1945), figură de marcă a
mișcării spirituale Rugul aprins.

Aceeași istorie consemnează
șapte profesori care au ajuns pro-
topopi: Ioan Raț, profesor (1843-
1844), ajunge protopop al
Aradului și inspector al cercului
școlar Arad, pentru un răstimp
de 34 de ani (1844-1878); Con-
stantin Gurban, profesor (1869-
1871) și director (1883-1884),
apoi protopop de Ineu (1871-
1875; 1889-1906) și Buteni
(1875-1889) și deputat în parla-
mentul de la Budapesta (1871-
1875; 1884-1887); dr. Ioan
Trăilescu, profesor (1885-1894),
apoi protopop de Chișineu-Criș
(1894-1909), primul doctor în

Teologie al eparhiei Aradului
(Cernăuți 1886); dr. Traian Puti-
ciu, profesor (1887-1892), apoi
protopop al Timișoarei (1892-
1912); dr. Gheorghe Proca, pro-
fesor (1894-1901), apoi protopop
onorific al eparhiei Sibiului; dr.
Gheorghe Dragomir, profesor
(1897-1900), apoi protopop al
tractului Biserica Albă, Caranse-
beș (1912-1916); Traian Vățian,
profesor (1903-1908), apoi pro-
topop al Aradului (1917-1938).

Școala de teologie arădeană
numără în șirul dascălilor ei șase
profesori laici. Trei dintre aceștia
au fost medici ai Institutului, res-
pectiv ai Academiei: dr. George
Vuia, profesor și medic (1877-
1885), cu o remarcabilă activita-
tea publicistică și culturală, lui
datorându-i-se printre primele
manuale de igienă din spațiul
transilvan (Higiena poporală cu
privire la săteanul român,
Orșova, 1888); dr. Aurel Demian,
profesor și medic (1889-1918) și
dr. Atanasie Brădean, profesor și
medic (1922-1940), funcționând,
în același timp și ca medic-șef al
județului Arad. Alți trei profesori
laici, au marcat devenirea Insti-
tutului și Academiei arădene:
Trifon Lugojan, profesor (1897-
1900; 1902-1917), celebru până
astăzi prin contribuția majoră la
sistematizarea cântării de strană
din vestul țării; Teodor Papp
(1900-1902; 1904-1922), fost
notar și Atanasie Lipovan, profe-
sor (1922-1938), cu o activitate
dirijorală de excepție.

Lupta pentru emanciparea
națională a fost una din directi-
vele majore ale Institutului Teo-
logic arădean, luptă în care s-au
angajat mai toți profesorii. Enu-
merăm câțiva corifei ai acestei
lupte, implicați major în afirma-
rea cauzei naționale: Gherasim
Raț, Grigorie Chirilovici, Patri-
chie Popescu, Ghenadie Popescu
(angajați în lupta de emanciparea
de sub ierarhia sârbească), Vasile
Mangra, Augustin Hamsea (cei
doi s-au angajat, în deosebi, în
lupta pentru recâștigarea
mănăstirilor românești de sub
administrația sârbească), Con-
stantin Gurban, Roman Cioroga-

riu, Traian Vățian, Teodor Botiș,
Gheorghe Ciuhandu (implicați în
lupta pentru realizarea unității
naționale).

Teologia arădeană s-a afir-
mat, prin profesorii ei, la nivelul
cel mai înalt: patru dintre aceștia
au fost aleși membri ai Academiei
Române: Iosif Goldiș (1882), Va-
sile Mangra (1909), Roman Cio-
rogariu (1921) și Gheorghe
Ciuhandu (1946), iar câteva lu-
crări ale profesorilor arădeni au
fost premiate de Academia Ro-
mână: Istoria Școalei Normale
(Preparandiei) si a Institutului
teologic ortodox roman din Arad,
Arad, 1922, și Monografia fami-
liei Mocioni, București, 1939,
ambele fiind scrise de dr. Teodor
Botiș, la care se adaugă lucrarea
Duhul adevărului, Arad, 1942,
publicată de preotul și teologul
dr. Ilarion V. Felea.

Dar teologia arădeană a ofe-
rit și modele de mărturisitori.
Patru dascăli, din istoricul șir al
profesorilor, au suferit detenție
și chiar moarte martirică: Gheor-
ghe Dragomir – în anul 1916
este internat în lagărul de con-
centrare de la Șopron unde, în
1918, își va afla sfârșitul; Ilarion
Felea – suferă trei detenții, la data
de 14 martie 1959 fiind condam-
nat la 20 de ani de temniță grea,
condamnare care îi va aduce sfâ-
rșitul vieții sale pământești, la
data de 18 septembrie 1961, în
temnița din Aiud; Demian Tudor
– suferă două detenții, în 1958
este condamnat la 20 de ani de
muncă silnică și 8 ani de degra-
dare civică, fiind grațiat în 1964
și Ioan Ageu – este arestat de trei
ori, în 1959 fiind condamnat la 20
de ani de temniță grea și grațiat în
anul 1964.

Aceste câteva aspecte istorice
și teologice din istoria învățămân-
tului teologic arădean, cu referire
specială la profesorii acestuia și
privite fenomenologic vin să cre-
ioneze în parte multiplele și com-
plexele aspecte ce pot fi surprinse
în seculara istorie a acestei insti-
tuții, oferind, totodată, model via-
bile pentru prezent.Lect. dr. Marcel Tang
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Sfârșitul anului este pentru toțimoment de reflecție, de bilanț, de pri-menire și pregătire sufletească pentrusărbătorile pe care cu atâta drag leașteptăm. Ca să existe un alt început,trebuie să existe un sfârșit. Și unsfârșit e o încununare a ceva ce odatăa început. Și toate încep cu un vis…Așa cum visam odinioară la MoșCrăciun, așa visăm acum, ceva maicalm. Lângă brad, unde ne așezămdorințele. Sau unde așteptăm daruri-le cuminți, fiindcă știm că ni se va daexact ceea ce ni se cuvine, nici maimult, nici mai puțin, căci toate ne suntsocotite undeva, și pentru toate vomda socoteală.Pășirea în luminosul decembrieeste pășirea în timpul sacru, desprecare ne vorbesc filosofii. Lumina esteceea ce trebuie să răsară însă dinoameni, în primul rând. Desigur cătoată strălucirea conferită de aranja-mentele luminoase, de decoruri, vineca un adjuvant necesar, căci pregăti-rea de sărbătoare se face cu tot fastulde rigoare, dar ceea ce trebuie să sereînnoiască în primul rând este sufle-tul omului. Ca să fie mai blând, aces-ta trebuie să se smerească. Prin post,prin rugăciune, prin fapte bune, prinanaliza atentă a sinelului, acel nucleufragil care e definit de atât de multecontroverse, divergențe, măcinat deatâtea conflicte și nevoi de limpezireși clarificare. Împăcat cu sine, omulse poate îndrepta cu mai multă ome-nie către ceilalți. Și poate să-l facă pedecembrie luminos.Măsurăm timpul așa cum îlmăsurau bătrânii noștri odată, „că omo fi cine-o prinde Crăciunul/Paște-le”. Între evenimentele acestea cuadevărat importante viețuim, maiîncurcându-ne, mai descurcându-ne.În prag de Crăciun, realizăm că sun-

tem – vii, împreună, încă nedoborâțide disperare, căci creștinului nu-i estedat, atâta vreme cât are în perimetrulvieții sale bucuria Nașterii Domnului,să fie doborât. El va crede mereu, vaspera mereu și i se vor arăta minuni,atât de clar, că nu va putea decât sămulțumească cerului, zâmbind.Atunci, nici moartea nu va mai fi opiedică, un final, credința în viața dedincolo și în perenitatea ei vor fi sursăși resursă de energie în vremuri tulburi.Stările, sentimentele, trăirile deînaltă reverberație nu știu dacă seînvață. Se cultivă cu atenție, încet, setransmit practicându-le. Împodobitulbradului devine, din obicei, ritual, așacum ritual este și prezența împreună,de sărbători, scormonitul pe sub cren-gile bogate ale bradului după cadouri,colindatul, pregătirea împreună abucatelor, mersul împreună la bise-rică, masa în familie, gândul la ceinecăjiți și gestul frumos, urările făcu-te nu din complezență, ci acelea veni-te cu drag, din drag.A face ceva împreună cu celălalt,acestea sunt contextele de dorit a ficultivate îndeosebi de sărbători.Comuniunea este consens,îngemănare, punere împreună, con-topire prin cădere de acord, prinînțelegere, prin puterea de a lăsa de latine și de a te plia și armoniza pedorințele celuilalt. În atât de frămân-tata și de conflictuala lume în caretrăim, buna-creștere ne poate da dis-ponibilitatea aplecării către altul, cătrecelălalt, către semenul nostru, vecinulnostru, colegul nostru. Obiceiurilebune și sănătoase, venite din lumiancestrale parcă, se reactualizează, sereinventează, capătă sens. Crăciunul trebuie înțeles în spiri-tul lui. Nu putem lăsa atât de comer-ciala lume în care ne învârtim să ne

disturbe atenția de la adevărata esențăa clipelor de grație anunțate de Craiide la Răsărit. Ca să simți magiamomentelor care punctează și defi-nesc firul vieții, este necesar să te lașicopleșit. Să lași fiecare celulă să fieinvadată de o anumită stare la care săsubscrii de bunăvoie. E atât de sim-plu, chiar ascultând sau cântândcolinde. E atât de tămăduitor, stând înfața unei icoane. E atât de revelator,participând la o liturghie. O boalăcare se abate asupra cuiva se tămădu-iește și prin odihnă. Așa și sărbătoa-rea, aduce odihnă trupului și pacesufletului. Omătul crește, brazii stau împo-dobiți sub greutatea albă. Le stă bine,conturează frumos peisajul. Frigul deafară accentuează parcă aroma brazi-lor. E frumos și la țară, pentru că e atâtde multă liniște, pentru că gândurileau loc, au spațiu de desfășurare, pen-tru că pisica poate să doarmă fericitălângă sobă, pentru că jăraticul curoșul lui aprins te poate duce cu gân-dul departe. E frumos decembrie,pentru că se-nserează devreme și pen-tru că poți să-ți permiți să te moleșeștimăcar câteodată, în vreo rememora-re a unor vacanțe sau vremuri duse. Efrumos decembrie, pentru că-ți amin-tești fiecare detaliu și fiecare sclipiredin ilustratele argintate de iarnă depe vremea când poștașii dețineau ase-menea obiecte în gențile lor plimba-te cu bicicleta. E frumos decembrie,pentru că ne aducem aminte debunici, de poveștile lor, de aromavinului fiert cu scorțișoară, de serilelungi. E frumos decembrie și azi, înoraș, pentru că lumea se mai adunăprin târguri, pentru că pe străzilicăresc beculețe colorate, pentru cănu ești singur pe lume, și nici când țis-ar părea c-ai fi singur, nu ești.

Bradul, pomul vieții, n-ar trebuisă lipsească din nicio casă. Steauaașezată în vârful bradului, simbolulstelei care i-a călăuzit pe magi până laBetleem, aduce noroc și îndeplineștedorințe. Bradul este simbol al nepiei-rii, arbore sacru, care face legăturadintre cer și pământ, reprezintă mișca-rea ascendentă a vieții, iar prin formasa triunghiulară, reprezintă SfântaTreime. Bradul este alături în momen-tele cruciale ale vieții omului, exis-tând obiceiuri legate de acest pom lanaștere, la nuntă și la înmormântare.Bradul este un liant, un tovarăș, întradiția populară condiția necesară aunui tânăr și idealul de frumusețe estesă fie „înalt ca bradul”.Pentru a se clădi pe sine și a sedesăvârși, omul trebuie să adauge laceea ce este simboluri și semnificații.Aceste elemente reprezintă com-pletări necesare, decoruri subtile, carefac diferența. Probabil că dacă amcăuta cu grijă și aplecare, sens amgăsi în toate întâmplările vieții noas-tre. Sensul e cumva legat de conțin-ut, e intrinsec, simbolul e ceva ce vineparcă pe deasupra, încoronează.Sigur educația construiește omul,cu atât mai mult cea întru Hristos.

Cred că avem datoria să clădim încopiii noștri câte  ceva din naturapură, nedisimulată și nepervertită alumii moderne, aceea în care minu-nile sunt posibile, bucuriile de naturăspirituală pot fi imense, umanitateadin noi n-a dispărut, sensurile lucru-rilor pot fi redescoperite, tradițiile potfi păstrate, identitatea de neam și țarănu sunt cuvinte desuete, respectul fațăde familie și tot ce considerăm sfântpot fi perpetuate. Și dacă ne oprim puțin de Cră-ciun să ne uităm pe o fereastră însprenoi, mai e puțin și ne vom uita pefereastră să vedem Anul care vine.Vom așeza crenguțe de vâsc pe la ușiși ne-om pune-n gând să iubim maimult, să fim mai înțelepți, mai calzi,mai oameni, mai români. Și ne-ompune în gând să avem grijă de ceicare vin după noi să nu uite să tră-iască frumos și să le spună și celorcare le vor urma această taină. Și săle spună să se bucure de Crăciun, deAnul cel Nou, și de toți anii care le-au fost hărăziți de Dumenzeu pepământ. Prof. Eugenia GroșanColegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta”din Arad

Să rămână decembrie!

„Fericiți cei curați cu inima căaceea vor vedea pe Dumnezeu”(Matei 5, 8), ne spune Mântuitorul încea de-a VI-a fericire. Cine sunt ceicurați cu inima și despre ce vedere a luiDumnezeu e vorba aici? Pe Dumne-zeu nu putem prin nici un mijloc saumerit personal să-L cunoaștem în fii-nța Sa, pentru că El este de necuprins,dar Îl putem cunoaște prin însușirileSale, prin atributele dumnezeiești, caredeși izvorâte din ființa dumnezeiască,nu se confundă cu ea, sunt manifestăriîn afară ale naturii dumnezeiești sauenergii divine necreate, așa cum neînvață Sfântului Grigorie Palama. Ceicurați cu inima sunt cei ce la fel capruncii, în simplitatea inimii și cuge-tului lor, se golesc de ei înșiși și sesupun revelației divine, primindu-L peDumnezeu cel ce este spre mântuirealor și luminarea celorlalți. Dacă nedorim ca tânăra noastră generație să-Lvadă pe Dumnezeu în curăția inimii ei,trebuie să acordăm o atenție deosebi-

tă noilor mădulare ale Bisericii, pentrupăstrarea sfințeniei baptismale primi-te la intrarea pe poarta creștinătății înTaina Sfântului Botez, pe mai depar-te în cărările lumii acesteia, pănă lamăsura de bărbăție desăvârșită în Hris-tos. În acest sens o misiune sporităpentru educația religioasă a tinerilorcreștini ortodocși, este necesar să fiefăcută de către fiecare parohie în parte,atât prin preotul sau preoții parohiei câtși de către profesorul de religie, deoa-rece credința vine din învățătura auzi-tă, iar auzirea este după cuvântul și cuputerea lui Hristos. (Romani 10,17).  Modul în care tânărul primeșteeducație religioasă în familie, undedacă părinții nu sunt creștini adevă-rați, el crește cu o repulsie față de Bise-rică și valorile creștine. „Educația ateeprimită în familie i-a creat anumitereflexe și o anume rezervă față deBiserică și învățătura ei.”( Noilemișcări religioase, Nicolae Achimes-cu, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004.

p. 8) La acestea se adaugă uriozitateatinereții, incompatibilitatea învățăturiiBisericii cu educația și convingerilesale, plus setea spirituală nativă, care îlconduc spre o nouă formă de religio-zitate. Și de aici se ajunge la Yoga,Zen, Scientologie, New Age, pentru căacestea nu-l constrâng să creadă într-un Dumnezeu personal, care îl poatemântui, ci îl fac să creadă în automân-tuire și eliberare, prin forțe proprii.Dacă nu își poate depăși totuși con-vingerile familiare, sau strămoșeștiîmbrățișează o nouă ofertă: sincretis-mul religios.Părintele Paisie Aghioritul atrăgeaatenția preoților asupra felului în caretrebuie să privească tânăra generație abisericii, care la fel ca o casetă muzi-cală goală așteaptă să fie umplută decuvântul lui Hristos, sau dimpotrivăde cuvintele lumii acesteia. Tineriinoștri sunt viitorii noștri martiri și măr-turisitori ai credinței ortodoxe stră-moșești. De aceea o relație de priete-nie și iubire trebuie legată între aceștiași preotul duhovnic încă de la începu-tul devenirii lor spirituale. Mersulregulat la biserică în duminici și săr-bători, reînnoirea botezului prin Tainaspovedaniei, sunt lucruri cruciale pen-tru tănărul creștin. De ce? Pentru că însărbătoare Dumnezeuzeu vine șirămâne alături de noi: „dacă Mă iube-ște cineva va păzi cuvântul Meu șiTatăl Meu îl va iubi și va veni la el șivom face locaș la el”. (Ioan 14,23) Șitânărul are nevoie de spovedanie și

preotul nu trebuie să treacă cu ved-erea acest lucru. Păcatul deși e altinereții, tot păcat e. Mărturisirea păca-telor se poate face oricând începând cuvârsta de 7 ani. Sfântul Vasile cel Marene învață că „pocăinţa nu trebuie săînceteze în cursul vieţii întregi: căcicine e fără păcat? În toată clipa păcă-tuim, dacă nu cu fapta, apoi cu cuvân-tul; dacă nu cu cuvântul, atunci cu gân-dul. Oricât de mici sunt păcatele…elepătează conştiinţa, iar conştiinţa tre-buie să fie mereu curată. Dacă trebu-ie să fie păstrată în curăţenie dar, totuşi,zilnic se pătează, atunci în toată ziuatrebuie să o şi curăţim”. (RegulileSfântului Vasile cel Mare, trad.“Vechile rânduieli ale vieţii monaha-le”, Mănăstirea Dobruşa, 1929, p.518.) E important ca preotul să adap-teze starea sufletească a fiecărui tânărîn parte și să acorde leacul potrivit,atât pentru îndreptare cât și pentru păs-trarea comuniunii și încrederii reci-proce. Sfântul Grigorie de Nazianz neatrage atenţia că toate acestea sedobândesc cu timpul. Prin practică şiexperienţă îndelungată, care fac dinduhovnic un adevărat doctor al sufle-tului: “…este cu neputinţă să stabi-leşti … anumite reguli generale sausă concretizezi într-un singur capitol,pentru a învăţa mai bine o dată pentrutotdeauna arta vindecării sufletelor,oricât te-ai sârgui şi oricât de mult aiînvăţa. Numai practica şi experienţaîndelungată desăvârşeşte ştiinţa şi abi-litatea medicului”. ( Sfântul Grigorie

de Nazianz, Cuvânt de apărare pentrufuga în Pont sau Despre preoţie,XXXIII, în „Sfântul Ioan Gură de Aur,Sfântul Grigorie de Nazianz şi SfântulEfrem Sirul, Despre Preoţie”, trad. Pr.D. Fecioru, Editura Institutului Biblicşi de Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, Bucureşti, 1987, p. 176.)Curăția tinereții trebuie menținutăpe mai departe spre adoleșcență șimaturitate, spre a fi predată la fel ca oveche zestre moștenită din tată în fiu.Integritatea și continuitatea în timp aunei biserici, ține de credincioșia șifidelitatea membrilor acelei biserici.Între poporul român și Biserică existăo afinitate etnică, istorică, culturală șimorală. Acest popor are un profundsimț național și social, menținut tocmaide credința baptismală primită în dar laintrarea în creștinism și menținută printruda și dragostea pedagogilor și pări-nților creștini. Secularizarea e un peri-col, deoarece în centrul ei sunt așeza-te alte realități decât realitățilespirituale ale crediței. Pietismul și indi-vidualismul de asemenea, constituieo mare poartă de rătăcire, prin carecreștinul poate ușor aborda credințe șipractici religioase care îl așează înafara cunoașterii și comuniunii luiDumnezeu cel ce este. Copiii noștrisunt roadele muncii noastre și de aceeaeducația pe care le-o oferim este odovadă a credinței și iubirii noastrefață de Biserica lui Hristos, ai căreimădulare toți cei botezați suntem. Prof. Florin Gașpar

Mărturia celor curați cu inima
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Sfântul Nicolae, unul dintre
cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai
creștinismului, este un personaj
real din istoria Bisericii, devenit
peste timp simbol al bunătății
sufletului, fiind numit ‘chip al
blândeților’,mai ales pentru că a
îmbinat smerenia cu dărnicia.

Născut în anul 270, a trăit mai
întâi perioada de persecuții a
Bisericii, în vremea împăraților
Dioclețian (284-305) și Maximi-
liam (286-305). Sfântul Nicolae
a rămas orfan de mic și a fost
crescut și educat de un unchi al
său, care purta tot numele Nicolae
și era episcop în cetatea Patara,
din Asia Mică. Dobândind multă
înțelepciune și râvnă pentru cele
sfinte, a fost hirotonit episcop al
cetății Mira din Lichia, unde a
propovăduit cu îndrăzneală dreap-
ta credință, fapt pentru care a fost
persecutat și întemnițat.

Edictul de libertate religioasă
din anul 313 al Sfântului Împărat
Constantin cel Mare, l-a găsit pe
Sfântul Nicolae în temniță, de
unde a fost eliberat. Este deci
unul din marii sfinți ai Bisericii
creștine care s-a bucurat de rolul
protector al Sfântului Împărat
Constantin cel Mare, într-o
perioadă în care lumea era divi-
zată încă între păgânism și crești-
nism.

Mai târziu, în anul 325, Sfân-
tul Ierarh Nicolae s-a aflat între
cei 318 Sfinți Părinți convocați

de Împăratul Constantin cel Mare
la primul Sinod ecumenic de la
Niceea, unde a apărat învățătura
Bisericii despre dumnezeirea Fiu-
lui lui Dumnezeu în față rătăcirii
ereziei ariene, fapt pentru care a
fost numit apoi și îndreptător sau
apărător al credinței.

El a știut să arate dragoste față
de Dumnezeu, apărând cu sfințe-
nie învățătura ortodoxă și arătând

dragoste față de aproapele,
miluind o mulțime de oameni, ca
de pildă pe tatăl care avea trei fete
sărace, pe corăbierii aflați în
tumultul mării învolburate și pe
locuitorii Mirelor Lichiei, cărora
le-a fost nu numai păstor sufle-
tesc, ci și sprijinitor în vreme de
foamete, prin chemarea miracu-
loasă a corabiei încărcată cu grâne
- simbol al Bisericii, ca tezaur al

bunătăților celor făgăduite.
Prin pilda vieții și a faptelor

sale de milostenie, Sfântul Nico-
lae a inspirat o cultură a bunătății
și dărniciei în toate popoarele cre-
știne, mai ales acolo unde este
cinstit cu multă evlavie, prețuit și
iubit. Cultura aceasta a bunătății
și dărniciei s-a dezvoltat mai întâi
fără programe sociale, și anume,
ea s-a dezvoltat liturgic. Pome-
nind pe Sfântul Nicolae, citind
viața lui din Sinaxar, cântând tro-
parul lui, Biserica a imprimat
duhul Sfântului Nicolae clerului,
credincioșilor și chiar conducăto-
rilor de popoare pe care i-a sfătuit
să fie buni și milostivi cu cei
săraci, singuri și neajutorați.
Această cultură a bunătății sufle-
tului, a dărniciei și ospitalității,
este cântată și în colindele de Cră-
ciun.

Sfântul Nicolae depășește
orice pedagogie formalistă și
reprezintă pedagogia spirituală a
asemănării omului cu Dumnezeu,
care nu se învață doar din exte-
rior, printr-o imitație formală a
unor fapte morale, ci se dobânde-
ște mai ales printr-o întâlnire frec-
ventă a omului cu Dumnezeu în
smerită rugăciune. Fiecare rugă-
ciune smerită luminează sufletul,
îl sfințește și îi transmite iubirea
smerită a lui Hristos, a Tatălui
Ceresc și a Duhului Sfânt. Deci,
Sfântul Nicolae era un om milos-
tiv și pentru că era un mare rugă-

tor și un mare postitor. În acest
sens, Sfântul Nicolae ne îndeam-
nă să nu separăm opera de carita-
te sau filantropia socială de litur-
ghia sau practica rugăciunii, ci să
cerem mereu lui Dumnezeu, în
rugăciunile noastre, să ne facă
mai buni, să ne dăruiască bunăta-
te din bunătatea Sa, iubire smeri-
tă din iubirea Sa smerită. În felul
acesta, facerea de bine nu devine
o crispare voluntaristă, ci o revăr-
sare a bunătății sufletului nostru
spre oamenii din jur, pe care mai
întâi îi iubește Dumnezeu și cere
ca și noi să fim asemenea Lui.

În limba română bunicii sunt
considerați ca fiind, în general,
darnici, iar maturitatea lor se vede
în înțelepciune și în bunătate. Prin
urmare, apelativele bunicul și
bunica vin de la constatarea că
aceștia sunt oameni buni. În unele
părți ale țării noastre, bunica și
bunicul se mai numesc ‘Bunul’ și
‘Buna’. Însă, bunătatea aceasta a
lor nu depinde de numărul cadou-
rilor pe care le fac sau le-au făcut,
ci este o stare a sufletului pașnic
și smerit.

Cultura spirituală a dărniciei,
a bunătății sufletului smerit este
rezultatul, nu numai al imitării
modelului Sfântului Nicolae, ci și
al rugăciunilor lui și al rugăciuni-
lor tuturor sfinților pentru îmbu-
nătățirea și sfințirea vieții noas-
tre.

Pr. drd. Vlad – Sergiu Sandu

Sfântul Ierarh Nicolae, chip al blândeții și al bunătății

De-a lungul ultimelor două
decenii, ne-am pierdut parcă gus-
tul de a trăi de la începutul vieţii
în bucuria şi frumuseţea sfin  ţe-
niei. Am schimbat această cumin -
ţenie cu un trepidant abuz de
simţuri. De aceea ne întâlnim ade-
sea în adolescenţă, în tinereţe cu o
tipologie de gândire precum
„Trăieşte-ţi viaţa!”, „Distrează-
te la ma xim!”, „Fii cool!” şi altele
asemenea. Toate acestea sunt de
acum sintagme intrate în mentalul
colectiv şi încurajate în bună
măsură şi de părinţii crescuţi în
timpul tranziţiei de după 1989,
graţie publicităţii masive a mass-
mediei.

Postul la copii, adolescenţi sau
tineri este văzut mai mult ca o
vătămare şi au zim câteodată
„Lasă, mamă, că tu trebuie să
înveţi!” Astfel, fără nici un fel de
efort, tânărul nostru creşte fără a
gusta măcar din bunătăţile
duhovniceşti. Pentru folosul tiner-
ilor, Sfântul Ioan Gură de Aur ne
atrage atenţia: „De aici vine dărâ-
marea întregii lumi, de la faptul
că nu ne îngrijim de copiii noştri:
de averile lor ne îngrijim, dar
sufletul lor îl trecem cu ved-
erea” (Omilie la I Tim. 5, 19).

În creşterea lor, cea mai
importantă formare este cea sen-
sibilă, duhovnicească şi care se
împleteşte în mod firesc cu
copilă ria. Aici îşi sădeşte şi
întăreşte omul libertatea faţă de
păcat, ca cel mai mare temei pen-

tru o viaţă frumoasă şi folositoare.
Tot Sfântul Ioan Gură de Aur
zice: „Dacă un copil a învăţat ce
este virtutea, va putea ocoli răul
pe care i-l poate face păcatul şi,
alegând să se poarte cu înţelepci-
une şi cuminţenie, îşi va putea
atrage ajutorul lui Dumnezeu de
care aş vrea să ne bucurăm toţi”
(Omilia LIX la Facere). Numai
dacă un tânăr se căleşte prin
reţinere de la cele ispititoare, sim-
ple sau grele, poate să refuze cu
mai multă uşurinţă provocările
stricătoare de viaţă sau suflet.
„Aceasta e ceea ce strică totul -
spune acelaşi sfânt -, anume că
lucrul cel cu adevărat de trebu -
inţă, cel care menţine viaţa noas-
tră, este socotit de prisos şi secun-
dar” (Despre feciorie, p. 271).

Să-i învăţăm pe copiii noştri
să aleagă înainte de toate virtutea şi
să nu considere averea un lucru
important. Pentru că de foarte,
foarte multe ori averea se face sta -
vilă în calea virtuţii, atunci când
tânărul nu ştie cum să-şi folosească
banii (Omilia LXVI la Facere).

Pentru un creştin, forma pe
care o ia educaţia copiilor săi tre-
buie să fie una care îl pregăteşte
pe copil pentru o viaţă virtu oasă,
un chip senin, lipsit de crisparea
invidiei, a egoismului şi a
moravurilor uşoare.

Când un părinte îşi trimite
copilul singur la şcoală, se asigură
că tânărul va respecta regulile de
circulaţie şi va traversa strada prin

locurile sigure şi fără primejdie.
Asemenea, va trebui să ne îngri-
jim şi de comportamentul copilu-
lui faţă de sufletul său, ştiind că
altfel poate duce la moar te
duhovnicească. Ca model şi reper
de vie ţuire sfântă, dar şi ocroti-
toare a tine rilor o putem aminti
pe Sfânta Muceniţă Filofteia de
la Curtea de Argeş, a cărei zi de
prăznuire a fost pe 7 decembrie.
Deşi foarte tânără, Sfânta
Filofteia a simţit şi a trăit propria
viaţă ca o binefacere pentru cei
din jur, aflaţi în suferinţă. Acesta
a fost răspun sul ei la chemarea
Mântuitorului prin cuvintele: „Fiţi
milostivi, precum şi Tatăl vostru
Cel Ceresc milostiv este!” (Luca
6, 36). De la această sfântă copilă
învăţăm că bucuria bunătăţii şi

trăirea sfin ţeniei trebuie făcute
din fragedă copi lărie. Că bună-
tatea şi sfinţenia sunt naturale
omului care trăieşte alături de
Dum-  nezeu. Un copil care învaţă
încă de mic să facă milostenie
celor lipsiţi şi în suferinţă, un
copil care învaţă vieţuirea cu post
la vremea rânduită şi cerere în
rugăciune va deveni un tânăr sen-
sibil la suferinţa din jur şi un adult
care se va dărui jertfelnic fami-
liei, urmând Crucii lui Iisus Hris-
tos. Dacă din copilărie nu
desluşim sensul reţinerii atât ca
post, cât şi ca ascultare faţă de cei
mai mari, ca o formă de îmbună -
tăţire şi modelare a personalităţii,
riscăm ca tinerii noştri să nu-şi
poată stăpâni dorinţele tot mai
adânci de trăire abuzivă a

simţurilor, de a nu mai putea
asculta necesităţile altei persoane
şi de a nu mai putea formula un
dialog din lipsă de interes sau din
nerăbdarea de a-şi împlini propri-
ul zel. Se formează astfel o
deschiză tură periculoasă şi
vătămătoare, pe care, cu grijă faţă
de cele sfinte, o vom putea depăşi.

Din pilda vieţii Sfintei
Filofteia înţe legem că numai
compasiunea nu este su ficientă,
ci dimpotrivă, este necesară o
împletire a ei cu efort şi lucrări
ziditoare de fapte milostive. Să ne
ferim copiii şi tinerii de o privire
exclusivistă, lipsită de respons-
abilităţi potrivite cu vârsta lor şi
de gusturi pătimaşe! Un copil care
învaţă numai să primească, să
strângă fără să împartă din
preaplinul adunat de părinţii săi
cu dragoste şi hărnicie devine un
tânăr şi un adult egoist şi ascuns
pentru sine. Astfel, nu mai vede
nevoia, suferinţa şi lipsa celui din
jur, ci doar cum să-şi procure cele
mai scumpe obiecte, maşini, case,
sără  cindu-şi sufletul de bunătate
şi sfin ţenie. Din acest şir se pot
naşte patimi care să umple
golurile sufleteşti şi din care, cel
mai adesea, nu mai găsesc scă-
pare. Şansa unui adult bun este o
copilărie şi o tinereţe trăite în
bucuria sfinţeniei vieţii sale sub
ocrotirea permanentă a Mântu-
itorului Iisus Hristos şi a Sfinţilor
Lui. (sursa: ziarullumina.ro)

Pr. Dr. Cristian Trandafir

Bucuria de a trăi tinerețea în frumuseţea sfinţeniei



SLUJIRI CHIRIARHALESlujire arhierească în Parohia Andrei ŞagunaÎnaltpreasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat duminică,4 decembrie 2016, Sfânta Liturghie la Bis-erica cu hramurile „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” şi ,,Sfântul Ierarh Andrei Şaguna”din localitatea arădeană Andrei Şaguna,județul Arad. Chiriarhul a fost întâmpinat depreotul paroh Adrian Mariş și alți slujitori aisfintelor altare.În cuvântul rostit, Înaltpreasfinția Sa avorbit despre ,,Dreptatea dumnezeiască” (cf.pericopelor duminicii: Efeseni 6; Luca 13),care priveşte înţelesul cuvântului dreptateatât ca virtute morală sau stare spredesăvârşire a vieţii pentru Împărăţia cerurilorcât şi ca însuşire divină, de asemenea şi legă-tura cu noţiunile complementare caîndreptarea, mântuirea, îndumnezeirea şialtele. Sfatul Apostolului şi exemplulEvangheliei zilei prin vindecarea femeii gâr-bove priveşte şi îndreptarea trupească şisufletească iar mai ales în vremea de postaplicarea în viaţa creştină pentru a întâmpinaSfintele sărbători şi înnoirea anului potrivitdreptarului Bisericii, a subliniat ierarhul.La final, părintele paroh Adrian Mariş i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântareaadusă comunității parohiale în binecuvân-tatul Post al Crăciunului.Slujire arhierească şi instalare de preot la Penitenciarul de Maximă siguranţă din AradLuni, 05 decembrie, ziua în care creștiniiortodocşi sărbătoresc pe Sfântul Sava celSfințit și ajunul sărbătorii Sfântului IerarhNicolae, episcopul Mirelor Lichiei, la invi-tația domnului Claudiu Sava, directorul Pen-itenciarului din Arad și a preotului capelanVlad Oneţ, noul preot al Unității Penitencia-rului de Maximă Siguranță din Arad, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, înconjurat de numeroși preoți șidiaconi a săvârșit Sfânta Liturghie la biseri-ca cu hramul „Sfinților Apostoli Petru șiPavel” din cadrul Penitenciarului Arad,împlinind ca de fiecare dată cuvântul Mân-tuitorului în care spune „în temniță am fost șiați venit la Mine” (Matei 25, 36). SlujireaÎnaltpreasfinției Sale a fost legată de datasărbătoririi Sfântului Ierarh Nicolae, deoareceîn urmă cu 14 ani, în ziua de 6 decembrie aavut loc slujba de sfințire a bisericii Peniten-ciarului din Arad. Ziua aceasta a fost unabinecuvântată pentru toți angajații Peniten-ciarului și pentru persoanele private de lib-ertate deoarece s-au bucurat de prezențaÎnaltpreasfinției Sale, care la momentulcuvenit a adresat celor prezenţi un cuvântde învăţătură, pus sub titlul ,,Din roada duhu-
lui” (cf. citirilor scripturistice ale zilei: II Tim.2; Gal. 5-6; Lc. 19; Matei 11), în care aratăcum calendarul bisericesc folosit cu bunăştiinţă înlesneşte deprinderea unui adevăratprogram de instruire şi educaţie creştină, prinmânuirea registrelor de subîmpărţirile judi-cioaseale anului scoţând în evidenţă peperioade, sărbători sau zile, timpul şi spaţiulliturgic al practicilor religioase ca rugăciune,post, slujbă, lucrare, ca şi posibilitatea împle-tirii cu diferitele planuri ale vieţii credin-cioşilor, înţelegând cel şcolar, cultural, eco-nomic şi altele ce asigură propăşirea generală.Este deci un dreptar de viaţă creştină asig-urând echilibrul acesteia, călăuzind pe caleadreaptă a bunelor împliniri. Unul dintre ceicare au stăruit în cunoaşterea şi urmareaprevederilor calendaristice este şi sfântul zilei,Sava cel Sfinţit, care ne-a lăsat şi o rânduialăa slujbelor religioase numită şi tipic, pe carele observăm spre o activitate rodnică, dupăcum ilustrează istoria mănăstirilor ŢăriiSfinte din vremea sa, jumătatea mileniuluiîntâi. Într-o astfel de atmosferă duhov -nicească s-au format mari personalităţi aleBisericii, între care cea a Sfântului IerarhNicolae, ce se prăznuieşte mâine, pildă debunătate, iubire şi ajutorarea a aproapelui.În perioada pusă sub semnul său până laCrăciun suntem îndemnaţi a stărui în a-iurma pilda, având în vedere pe cei în nevoişi a face parte bucuriei copiilor şi celor tineri,potrivit chemării Domnului a Îl urma în mis-iunea mântuitoare. În acest cadru liturgic aavut loc şi instalarea preotului Vlad Oneţ,capelan al Penitenciarul din Arad, numit laînceputul lunii noiembrie în urma exam-enelor susținute în cadrul AdministrațieiNaționale a Penitenciarelor, pe care le-a pro-movat. La sfârşitul sfintei slujbe, tânărul preot

a fost hirotesit întru iconom de către Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei.La această zi debucurie, angajații penitenciarul au sărbătoritși onomastica numelui directorului Peniten-ciarului din Arad, cu ocazia prăznuirii Sfân-tului Sava cel Sfințit. Tot cu acest prilej,părintele Gabriel Mariș, consilier social alArhiepiscopiei Aradului, cu binecuvântareaşi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Timotei, apurces la ceremonia de instalare a nouluipreot. Preotul capelan a mulţumit tuturorpentru prezența la acest eveniment unic întoată activitatea Penitenciarului din Arad, darși pentru modul exemplar în care a fost prim-it de către superiori și colegi.Preotul Lele Dan, preot capelan la Pen-itenciarului din Oradea, desemnat de cătrepreotul coordonator Florin Smarandi careprezentant al preoților de penitenciar, încuvântul său a precizat că numirea părin-telui Vlad Oneț, ca preot capelan, este de unreal folos și o bucurie pentru toți creștiniiortodocși din Penitenciarul Arad care vorcere sfaturi duhovnicești și vor veni să-șideschidă sufletul în scaunul Sfintei Taine aSpovedaniei.La momentul împărțirii anafurei ceiprezenți au primit din partea ArhiepiscopieiAradului câte un pachet ca dar, în amintireadarurilor pe care le-a dăruit și Sfântul IerarhNicolae celor aflați în nevoie.Sfântul Nicolae sărbătorit la Catedrala arhiepiscopalădin AradÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat marţi, 6decembrie 2016, Sfânta Liturghie în Cate-drala arhiepiscopală din Arad, înconjurat desoborul de preoţi şi diaconi. Sute de credin-cioşi au participat la Sfânta slujbă oficiată cuprilejul hramului paraclisului de la demisolullăcaşului de cult, destinat în mod specialactivităţilor liturgice şi pastoral-misionare cutinerii şi copiii.În cuvântul de învățătură, Înaltpreas-finţia Sa a vorbit sub titlul ,,Flori pentru
biruitori” (cf. citirilor scripturistice: Evr. 13;Luca 6), sau mai pe larg lauda SfântuluiNicolae alcătuită de alt sfânt Ierarh, anumeAntim Ivireanul, care îi închină două dintredidahiile sale. Ori, dacă numele celui prăznuitîşi are tâlcuirea rădăcinii în limba română înceea ce înseamnă ,,biruinţă”, cel al cinsti-torului înseamnă ,,înflorire” sau ,,floare”,înţelegând de gânduri înalte prin cuvintealese. Într-un fel oarecare desprindem maiclar din imnografia slujbei sfântului ierarh dinMira Lichiei, mai ales din troparul său,însuşirea de îndreptător al credinţei, ceea ceface să cugetăm la participarea de prestigiua sa la cel dintâi Sinod Ecumenic, înţelegândastfel şi rostul deosebit al sinoadelor în viaţaBisericii soborniceşti, având o exemplificareactual în Marele Sinod al Ortodoxiei, văzândîn acesta urmarea întocmai a învăţăturii mar-ilor Părinţi ai creştinătăţii, cu aplicarea înviaţa credincioşilor, cu prevederi aparte legatede buna creştere a generaţiilor viitoare.Aceasta ţinând seama şi de Anul omagial aleducaţiei religioase a tineretului creştin orto-dox. Sfântul Nicolae este cunoscut îndeobşteca un ajutător al celor mici şi al tinerilor.Cuvântul zilei, legat şi de Păstorul cel Bundin Evanghelie, priveşte în mod deosebit vir-tuţile teologice ca şi cele morale ale Sfântu-lui Ierarh, ce se cer a fi cultivate în întâmp-inarea marii sărbători a Crăciunului.Copilaşiiprezenţi, s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângelelui Hristos şi au primit cadouri de la MoşNicolae. La ceasul Vecerniei, în bisericaocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae al MirelorLichiei, a fost săvârşită slujba AcatistuluiSfântului Nicolae, încheindu-se astfel ziua deprăznuire.Sfântul Ierarh Nicolae, ArhiepiscopulMirelor Lichiei, este cel de-al doilea hram alCatedralei Arhiepiscopale din Arad – hramulparaclisului de la demisolul Catedralei. Hra-mul a fost dat de către Preafericitul PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne, cu ocazia târnosirii Catedralei, la 6decembrie 2008.Liturghie arhierească şiconcert de colinde în Parohia ApateuÎn Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf.Strămoşi după trup ai Domnului), 11 decem-brie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat SfântaLiturghie arhierească în biserica cu hramul,,Pogorârea Sfântului Duh” din Parohia Apa-teu, Protopopiatul Ineu, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi. Înaltpreasfinţia Saa fost întâmpinat în faţa bisericii de cătrepărintele Adrian Zaha, protopopul Ineului,

preotul paroh Constantin Ilica, de oficial-ităţile locale, de numeroşi credincioşi, tinerişi vârstnici.În cuvântul de învăţătură rostit în cadrulSfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei a vorbit despre ,,Cină şi
ospăţ de taină” (cf. Col. 3; Luca 14), adicăcei chemaţi atât la aceasta, iar în asociere cuparabola nunţii fiului de împărat (Mt. 22),negăsind justificarea unui răspuns negativ.Ori, la mântuire şi dobândirea împărăţieicereşti sunt chemaţi toţi oamenii, părtăşiafiind cea duhovnicească pe care posturilepregătitoare ale marilor sărbători, Crăciunulşi Paştile, o îmbie tuturor credincioşilor, aamintit Ierarhul.În încheierea Sfintei Liturghii, părinteleparoh Constantin Ilica a adus mulţumiri ÎPSTimotei pentru grija părintească pe care opoartă faţă de credincioşii din Parohia Apa-teu, precum şi preoţilor slujitori, oficialităţilorprezente şi tuturor credincioşilor care au luatparte la Sfânta Liturghie. Răspunsurile laSfânta Liturghie au fost date de corul mixt alparohiei, unul dintre coruri de renume dinArhiepiscopia Aradului. La sfârşit, corul diri-jat de părintele paroh, a oferit Înaltpreas-finţiei Sale şi credincioşilor prezenţi unbuchet de colinde cu ocazia apropieriiPraznicului Nașterii Mântuitorului Hristos,continuând o tradiţie începută cu mulţi ani înaceastă parohie şi la care participă şi Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei în fiecare an, înPostul Crăciunului.Sfinţire de clopot în ParohiaSintea MareÎn Duminica a 28 – a după Rusalii, înceas de seară, Înaltpreasfințitul Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, apoposit în mijlocul credincioşilor din Paro-hia Sintea-Mare, Protopopiatul Arad. La invi-taţia preotului paroh, Pavel Ioan, Înaltpreas-finţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, însoţit dearhidiaconul Tiberiu Ardelean şi în prezenţaunui sobor de preoţi, a oficialităţilor locale şia numeroşi credincioşi a săvârşit slujbavecerniei.Împlinirea a 19 ani de slujire neîntre-ruptă în parohia Sintea-Mare a părinteluiPavel Ioan, a coincis cu slujba de binecu-vântare şi sfinţire a clopotului destinat capeleinou costruite şi au constituit motivulpoposirii Înaltpreasfinţitului Părinte Dr.Timotei Seviciu, care la finalul slujbei arostit un cuvânt de învăţătură în acelaşi cadrual citirilor duminicale a Sfinţilor Strămoşidupă trup ai Domnului ce au răspuns pil-duitor în istoria sfântă pentru generaţiileurmătoare participând la câştigareaîmpărăţiei cerurilor. Totodată, Chiriarhul aînscris importanţa clopotelor în Biserică,drept simbol al chemării continue a credin-cioşilor la viaţa cultic, aceasta având ecoulaşteptat în cea de fiecare zi prin faptelecreştineşti ducătoare la buna înţelegere întreoameni.În final preotul paroh a mulţumitBunului Dumnezeu pentru anii de păs-torire, Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timo-tei Seviciu pentru acceptarea invitaţiei de alua parte la dubla bucurie a comunităţii, iaroficialităţilor şi credincioşilor parohiei le-amulţumit pentru implicare.Duminica dinaintea NaşteriiDomnului în Parohia BujacDuminica dinaintea Praznicului Naş-terii Domnului a fost una cu totul deosebităpentru comunitatea credincioşilor din Paro-hia Arad-Bujac. La orele dimineţii, a popositîn mijlocul credincioşilor ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,răspunzând invitaţiei părintelui paroh dr.Vasile Pop. Chiriarhul arădean a săvârşitSfânta Liturghie arhierească în biserica paro-hială cu hramul ,,Naşterea Sfântului IoanBotezătorul”, înconjurat de soborul slujitor şiîn prezenţa numărului mare de credincioşiveniţi pentru a primi arhiereasca binecu-vântare înainte de sfintele sărbători.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a ros-tit un cuvânt de învăţătură pus sub titlul,,Cartea vieţii” (cf.citirilor scripturistice aleduminicii: Evr. 11; Mt. 1), în care s-a referitla rostul cărţii în istoria lumii. Fiecare om val-orifică aceasta în viaţa proprie. La civilizaţiaomenirii cartea îşi are o contribuţie din celemai de seamă. Istoria biblică dă mărturieprin citirile din Duminica Sfinţilor Părinţidupă trup ai Domnului, enumerând generaţiicu veacurile şi locurile lor, o adevărată peri-odizare istorică, împletind elementele mate-riale cu cele spirituale şi supranaturale – întru-parea Fiului lui Dumnezeu într-un modminunat, fapt ce prilejuieşte înălţarea întregiiumanităţi prin Providenţa divină. PrazniculNaşterii Domnului încununează strădaniile

credinciosului spre redobândirea stării dintruînceput, în care omul a fost creat de Dum-nezeu, a subliniat Ierarhul.Mulţime mare de credincioşi, copii,tineri şi bătrâni s-au împărtăşit cu Trupul şiSângele lui Hristos. Răspunsurile liturgiceau fost date de către grupul coral al tinerilorparohiei, acompaniați, într-o frumoasă expri-mare omofonă, de către întreaga biserică. Înnumele întregii comunități, preotul paroh dr.Vasile Pop, a adus mulțumiri Chiriarhuluipentru binecuvântarea arhierească șiperma-nenta purtare de grijă pe care ÎnaltpreasfințiaSa o arată pentru credincioşii acestei parohii.La rândul său, Chiriarhul a mulțumit pentrucăldura sufletească cu care este întâmpinat defiecare dată când poposește aici.Prima zi de Crăciun sărbătorită dearădeniPraznicul Naşterii Domnului a fost săr-bătorit la Catedrala arhiepiscopală din Aradprin Sfânta Liturghie arhierească oficiată înmod solemn de Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi. Sute decredincioşi au venit din tot oraşul pentru a seruga în prima zi de Crăciun şi pentru a primibinecuvântare şi ajutor de la Dumnezeu.La momentul cuvenit Chiriarhul a ros-tit cuvântul de învăţătură în legătură cu Pas-torala de Crăciun intitulată ,,Sfânt Crăciun îngrai străbun” şi a citirilor scripturistice alepraznicului: Gal. 4, Mt. 2, vorbind desprecolinde ca indicatoare a hotărniciilor dintredarurile material şi cele spiritual prinînsumarea multor trăiri şi simţiri colective saupersonale ce primesc un înţeles aparte în săr-bătoarea Naşterii Domnului, având totodatăîndemnul de a preţui pe cele sufleteşti carevin de la Dumnezeu.Părintele Simion Mladin, eclesiarhulnoii catedrale, a dat citire la final PastoraleiÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, pentru Crăciunul anului2016.Răspunsurile liturgice au fost date deCorul Catedralei, dirijat de diac. LaviniuMorariu.Soborul Maicii Domnului, adoua zi de praznic la Cate-drala Veche din AradCea de-a doua zi, a Praznicului NaşteriiDomnului, a fost sărbătorită la Catedralaistorică din Arad, prin Sfânta Liturghiearhierească oficiată în mod solemn de Înalt-preasfinţitul Părinte dr. Timotei, Arhiepis-cop al Aradului, înconjurat de soborul pre-oţilor şi diaconilor parohiei Arad-Centru.Sute de credincioşi au venit pentru a se rugaîn această zi de Crăciun, când Bisericaprăznuieşte Soborul Preacuratei Născătoarede Dumnezeu.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului afost pus sub titlul ,,Steaua care arată
Soarele” (cf. citirilor scripturistice Evr. 2;Mt. 2 şi icoaselor 1 şi 11 din AcatistulBuneivestiri), referindu-se la Fecioara Mariaprin care Domnul a venit în lume, ea însăşidevenind mijlocitoare pentru oameni, pe careîi proteguieşte înaintea Mântuitorului tutur-or. Iconografia o arată purtând pe omoforulei cele trei stele simbolizând strălucireapururea fecioriei. Ziua a doua a praznicului,ca şi la altele, pomeneşte personalitatea princare s-a împlinit evenimentul de referinţă, laCrăciun în mod firesc e consacrată MaiciiDomnului, lămurind totodată faptul că, pre-cum steaua Betleemului a călăuzit pe cei treimagi la Soarele dreptăţii – Pruncul sfânt, aşaşi Preacurata Fecioară aduce pe creştini laMântuitorul. De asemenea, şi păstorii col-indelor noastre sunt conduşi la Hristos decea numită în cântările Bisericii Raza Soare-lui înţelegător, a subliniat ÎnaltpreasfinţiaSa. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fostdate de către Corul de tineret al parohiei,dirijat de Conf. Univ. Dr. Mircea Buta.La final, Preacucernicul Părinte paroh,Traian Micoroi a mulţumit Întâistătătoruluieparhiei Aradului pentru dragostea pe care oarată faţă de clericii şi credincioşii acesteiparohii, ducând pe mai departe tradiţia înain-taşilor, de a fi prezent la Marile praznice şide a sluji Dumnezeiasca Liturghie. Mulţu-mindu-i apoi, pentru bogatul cuvânt deînvăţătură, şi mai ales pentru înţelesurile şisensurile duhovniceşti desprinse din Pas-torala de Crăciun, Părintele paroh l-a asigu-rat pe Arhipăstorul clerului şi credincioşiloreparhiei Aradului, de toată preţuirea şiascultarea faţă de Omoforul călăuzitor alÎnaltpreasfinţiei Sale.Pentru toate acestea, tinerele vlăstare aleparohiei noastre i-au oferit PărinteluiArhiepiscop un minunat buchet de flori.

A treia zi de Crăciun laMănăstirea Arad-GaiÎn cea de-a treia zi a praznicului NaşteriiDomnului şi totodată a pomenirii SfântuluiAp. Întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a ţinut să fie prezent în mijloculobştii monahale de la Mănăstirea ,,Sf. Sime-on Stâlpnicul”, Arad-Gai. Cu acest prilej,Chiriarhul a săvârşit aici Sfânta şi Dum-nezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi. Obştea mănăstirii, în fruntecu maica stareţă stavrofora MagdalenaBorteş, l-au întâmpinat cu multă bucurie, cade fiecare dată, pe Arhipăstorul arădenilor.În cuvântul de învăţătură, pe baza citir-ilor scripturistice ale sărbătorii (Matei. 21; Fp.Ap. 7), Ierarhul a vorbit pelerinilor sub titlul,,Mărturie a slujirii sfinte”, făcând referire laparabola zilei, ce se citeşte şi în alte rânduridin cursul anului bisericesc, de data aceastase foloseşte pe tălmăcirea locului pe care îlprimeşte Sfântul Arhid. Ştefan în cadrulMăritului Praznic al Crăciunului, adicăatestând şi existenţa clerului creştin încă dela întemeierea Bisericii de către Mântuitorul,prin aceasta şi întreita misiune ce o are –învăţătorească, slujitoare şi împărătească –continuând cea apostolică. Însăşi citirea apos-tolului relevă aceasta îndemnândduhovniceşte la cinstirea de către întreagaobşte a preoţiei sacramentale, a subliniatÎnaltpreasfinţia Sa. La finalul slujbei, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei i-a binecuvân-tat pe cei prezenţi, urându-le cele de cuviinţăpentru anul nou ce vine.ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALEMarea Unire de la 1918sărbătorită la AradÎnaltpreasfinţitul Părinte dr. TimoteiSeviciu, a participat, joi, 1 decembrie, lamanifestările dedicate Zilei Naţionale aRomâniei. Acestea au început încă de luni(28 noiembrie) și au continuat și astăzi laArad. În municipiu au loc o serie de expoz-iţii, comemorări şi concerte. Cu începere dela ora 10.00, au avut loc depuneri de coroanela mormintele Corifeilor Marii Uniri: VasileGoldiş, Ştefan Cicio Pop şi Ioan Suciu dincimitirul Eternitatea de la UTA. Cu aceastăocazie Înaltpreasfinția Sa a oficiat un serviciureligios după care a avut loc defilarea militară.Cu începere de la ora 11.15, au avut locdepuneri de coroane la Crucea Martirilor dinParcul Eminescu din spatele primăriei. Pelângă slujba religioasă şi salutul Drapelului deLuptă, momentul a mai cuprins, printre altele,şi un program artistic al copiilor din cadrulansamblului „Mărţişorul” al Şcolii Gim-naziale “Aurel Vlaicu” din municipiul Arad.În seara zilei de joi, în fața PrimărieiArad va avea loc un concert de muzică pop-ulară.Aradul este considerat leagănul MariiUniri, pentru că aici s-au întocmit docu-mentele şi s-au luat deciziile premergătoareevenimentului care şi-a pus amprenta asupraistoriei României.Aniversări în ArhiepiscopiaAraduluiÎn fiecare an, în zilele de 28 noiembrieşi 2 decembrie, Arhiepiscopia Aradului dim-preună cu Chiriarhul său, ÎnaltpreasfințitulPărinte Dr. Timotei Seviciu, se află în zile desărbătoare. Astfel, în acest an, la 28 noiem-brie s-au împlinit șapte ani de la istorica zi aridicării la rang de Arhiepiscopie a eparhieiarădene, în prezenţa Prea Fericitului PărintePatriarh Daniel, înconjurat de un ales soborde ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române. Totodată, ziua de 2decembrie marchează instalarea în scaunulde episcop al Întâistătătorului ei, evenimentpetrecut în urmă cu 32 de ani.În ziua de vineri, 2 decembrie a.c.,mulțime de clerici și credincioși, membri aiConsiliului Parohial, au participat la Sfân-ta Liturghie arhierească săvârșită de cătreÎnaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei în Catedrala Veche a Aradului. Încadrul Sfintei Liturghii au fost rostite înmod solemn rugăciuni de mulţumire pen-tru binefacerile revărsate asupra Arhiepis-copului Aradului, precum şi asupra cleru-lui şi credincioşilor.La momentul rânduit, Chiriarhul a hiro-tonit întru preot pe diaconul Marius-EmanuelArdelean, pe seama Parohiei Slatina de Criș,Protopopiatul Sebiș, iar la finalul slujbei,acesta dimpreună cu preotul Călin-TeodorBaba, au fost hirotesiți duhovnici.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5După terminarea Sfintei Liturghii, soborulpreoţilor şi diaconilor, prin glasul P.C. PărinteTraian Micoroi, a adresat Înaltpreasfinţiei Salemulţumiri pentru înţeleapta păstorire şi cuven-itele felicitări însoţite de un buchet de flori.Chiriarhul a rostit un cuvânt de mulțumire,enumerând totodată principalele evenimenteistorice sărbătorite în aceste zile în întreaga țarăși mai ales cele din Municipiul Arad.După aceasta, în sala de festivități areședinței arhiepiscopale, ostenitorii Centru-lui eparhial şi preoţimea arădeană, oficial-ităţile judeţene şi locale și mulțime de cred-incioşi, au participat pentru a-și exprimasentimentele de prețuire și de fiască dragostepentru părintele sufletesc, pentru a-i ura animulți de arhipăstorire, cu sănătate deplină șicare au dorit să fie prezenţi la acest momentaniversar, pentru a-și exprima sentimentelede preţuire şi de fiască dragoste pentru părin-tele sufletesc și pentru a-l felicita pentru fru-moasele realizări în slujirea Bisericii luiHristos, mai de cu seamă în părțile arădene.Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedin-tele Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” dinArad a transmis, în numele comunităţii aca-demice arădene, asigurarea înaltei aprecierifaţă de activitatea şi personalitatea Ierarhuluisărbătorit. De asemenea, cuvinte de felicitarea rostit și dl. Remus Tănase, președinteleANATECOR Arad, înmânându-i Înaltpreas-finției Sale o Diplomă de prețuire.Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei a mulţumit, la final, în primul rândPărintelui ceresc pentru tot ceea ce a realizatîn acești ani spre binele Bisericii străbune şicelor prezenţi pentru sentimentele şi buneleurări exprimate.Concertul de Colinde,,Noapte de Crăciun” al Coralei bărbăteşti Armoniadin ConstanţaCu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, în data de 3 decembrie 2016, ora19:00, a avut loc la Colegiul Național „MoiseNicoară” din Arad un concert extraordinar decolinde susținut de Corala bărbătească Armo-nia din Constanța.Concertul a fost prezentatde către domnul Conf. Univ. Dr. Mircea-Remus Buta. Corala Armonia dirijată decătre Părintele Arhid. Lect. Univ. Dr. Ion-Iulian Dumitru, a fost însoțită de domnulCătălin Țoropoc, solist la Opera Naționalădin București. Sala Festivă a ColegiuluiNațional „Moise Nicoară” a fost plină pânăla refuz, Corala Armonia, fiind prezentă pen-tru a doua oară la Arad.  Spectatorii prezențila acest eveniment bisericesc au ascultat col-inde din repertoriul național și internațional,cu o puternică rezonanță spirituală. La final,Preacuviosul Părinte Dr. Iustin Popovici,Consilierul Cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui, a mulţumit Coralei Armonia pentru darulpe care l-a oferit cu ocazia sfintelor sărbătorisi mai ales a celor legate de sărbătorirea a 7ani de la ridicarea la rangul de Arhiepis-copiei, a Eparhiei arădene și implicit a Înalt-preasfințitului Părinte Timotei la rangul deArhiepiscop, precum si împlinirea a 32 de anide arhipăstorire a Înaltpreasfințitului PărinteTimotei la Arad, transmițând totodată șicuvântul de binecuvântare și de mulțumire alÎnaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului. Concertulîncheindu-se cu tradiționalul „La mulți ani!”.Seară duhovniceascăîn Parohia MoţioriDuminică, 4 decembrie 2016, credin-cioșii Parohiei Moțiori din ProtopopiatulIneu, conduși din încredințarea Înaltpreas-fințitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop-ul Aradului, de către Părintele Ciprian PetruSălăvăstru, au trăit momente de înaltă bucurieduhovnicească.Seara a debutat cu săvârșireaTainei Sfântului Maslu de un sobor de 10preoți, în mijlocul cărora s-au aflat PărinteleAdrian Zaha, Protopopul Ineului, și PărinteleRadu Constantinescu, secretarul Arhiepis-copiei Ortodoxe Române Arad.La momen-tul cuvenit Părintele Mihai Oprea de la Paro-hia Țipari a rostit un însuflețit cuvântduhovnicesc. În aceast an omagial al edu-cației religioase a tineretului creștin ortodoxîn Patriarhia Română, tinerii credincioși aiparohiei îndrumați de părintele paroh aupregătit pe perioada Postului Nașterii Dom-nului un colaj de colinde pe care l-au înter-pretat în această seară prin glasurile lorcristaline, dintr-o inimă curată de copii.,,Bucuria colindelor” în Parohia FiriteazParohia „Adormirea Maicii Domnului”Firiteaz, Protopopiatul Arad, a organizat

duminică, 4 Decembrie 2016, o searăduhovnicească deosebită, în care tradiția,credința și frumusețea copilăriei s-au împre-unat într-o frumoasă manifestare spirituală,intitulată „Bucuria colindelor”.Seara a debu-tat prin săvârșirea Tainei Sfântului Maslu,de către un sobor de preoți și un diacon, înfruntea căruia a fost părintele Iustin Popovi-ci, Consilier Cultural al ArhiepiscopieiAradului. La sfârșitul slujbei, părintele con-silier le-a vorbit credincioșilor, făcând apel lapericopa evanghelică a duminicii, despreimportanța curățirii sufletului prin Taina Sfin-tei Spovedanii și necesitatea acesteia în viațafiecărui credincios. De asemenea, și-a expri-mat bucuria pentru faptul că observă că înaceastă parohie se insistă asupra educațieitineretului și a copiilor, felicitându-l pe tânărulpreot paroh pentru grija pe care o poartă fațăde aceștia.La final, părintele paroh Sergiu-VladSandu, i-a invitat pe toți la ascultarea unui fru-mos program de colinde pregătit împreunăcu grupul de tineri și copii.Conferinţa duhovnicească,,Bucuria de a dărui”,,Bucuria de dărui” a fost titlul confer-inței publice a Părintelui Pantelimon Șușneade luni, 05 decembrie 2016, de la TeatrulClasic „Ioan Slavici” din Arad.Părintele Pantelimon Șușnea de la Sfân-ta Mănăstire Oașa a fost așteptat cu nerăbdarela acest eveniment spiritual de foarte multălume, în special de tineri, care s-au bucuratanual de prezența duhovnicească de excepțiea invitatului în cadrul unor conferințe publicesau a unor evenimente artistice locale. Încadrul conferinței,Părintele Pantelimon asubliniat că „cel care îl privește pe Domnul,îi vede și pe ceilalți.Este vorba despre o atenție existențialăcare treptat încetează să fie atenție pentru adeveni întâlnire, îmbrățișare, relație, adică oinimă care vede: se confundă cel care ajutăși cel care este ajutat. Cine este protagonis-tul? Amândoi, sau, pentru a spune mai bine,îmbrățișarea. În cei săraci, lipsiți, neajutorați,singuri, părăsiți, este prezent Hristos Domnul,care Se identifică cu ei”. Perioada PostuluiNașterii Domnului este demersul de a pășiiînainte pe acest drum: rugăciune, milostenie,bucurie și pace. Și mergând astfel ajutăm săcrească în inima societății compasiunea –care este adevărata „revoluție”, cea a com-pasiunii și a duioșiei -, să crească prietenia înlocul fantomelor dușmăniei și indiferenței.Iisus Hristos să ne îmbrățișeze pe toți cumilostivirea Sa. Avem nevoie de ea, avematâta nevoie de ea pentru că este cânteculiubit al lui Dumnezeu.Hramul Cantinei sociale,,Sfântul Ierarh Nicolae”Cu prilejul sărbătorii Sfântului IerarhNicolae, cei mai necăjiți oameni din oraș auadus mulțumire lui Dumnezeu pentru toatebinefacerile primite până acum prin CantinaSocială „Sf. Ier. Nicolae” a ArhiepiscopieiAradului. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradu-lui, ctitorul acestui așezământ social, a fostsăvârșită o slujbă de mulțumire de cătrepărintele Gabriel Mariș consilier social aleparhiei, pentru tot ajutorul primit anul aces-ta prin grija ocrotitorului cantinei, SfântulIerarh Nicolae. La slujbă au participat toțibeneficiarii cantinei, la sfârșit bucurându-se,pe lângă hrana zilnică și de mai multe daruriprimite. Bucuroși, beneficiarii au mulțumit șiÎntâistătătorului Eparhiei pentru purtarea degrijă manifestată zilnic față de ei, personalu-lui angajat și tuturor credincioșilor cu inimămare care sprijină activitatea cantinei prindonații, sporind în fapta bună. Cantina socialăa luat fiinţă în anul 2007 la îndemnul Chiri-arhului, prin bunăvoinţa credincioşilor ară-deni, a societăţilor specializate în produsesanitare şi cu implicarea celor instruiţi, înurma unei trebuinţe manifestate în rândulpersoanelor fără nici un venit sau cu veniturireduse, al vârstnicilor singuri sau al familiilorcu mulţi copii şi fără posibilitate de întreţinereşi care zi de zi solicitau sprijin pentru o pâineşi alimente. Cei 95 de beneficiarii sunt per-soane vulnerabile din municipiul Arad (per-soane cu handicap, persoane de etnie romă,persoane în vârstă care nu au nici un venit,sau care au o pensie mica, pensia socială,familii cu mai mulți copii, persoane fără locde muncă) care primesc gratuit o masă caldăîn fiecare zi. Deasemenea copiii Centrului dezi „Nașterea Maicii Domnului” al AsociațieiFilantropia beneficiază zilnic de hrană caldăpregătită la cantină. Oameni sărmani, care, încele mai multe cazuri, ascund drame teri-bile, în spatele unor chipuri împietrite denecazuri și lipsuri.

Preasfinţitul Părinte DaniilStoenescu, Episcopul românilor din Serbia, a conferenţiat la AradConferința publică de joi, 08 decembrie2016, de la Sala Ferdinand a PrimărieiAradului a Preasfințitului Părinte Dr. DaniilStoenescu, Episcop-locţiitor al EpiscopieiOrtodoxe Române a Daciei Felix (Serbia), areprezentat un moment de bucurie, har șiexperiență duhovnicească pentru fiecare par-ticipant, venit să ia o picătură din bogatul,adâncul și teologicul cuvânt al invitatu-lui.Evenimentul, organizat de ASCOR Arad,s-a bucurat de binecuvântarea ÎPS Timotei,Arhiepiscopul Aradului.Preasfințitul PărinteDaniil a arătat că „adevărul profund al întregiiRevelații a lui Dumnezeu strălucește pentrunoi în Hristos, care este Mijlocitorul și, în ace-lași timp, plinătatea întregii Revelații. Vechi-ul Testament ne relatează cum Dumnezeu,după Creație, oferă din nou posibilitatea pri-eteniei Sale, mai ales prin alianța cu Avraamși cu drumul unui mic popor, cel al lui Israel,pe care El îl alege cu criterii pur și simplu diniubire. Este o alegere care rămâne o taină șirevelează modul lui Dumnezeu care îicheamă pe unii nu la a nu îi exclude pe alții,ci să fie o punte care să îi conducă la El:alegerea este mereu alegere pentru celălalt. Înistoria poporului lui Israel putem reparcurgeetapele unui lung drum în care Dumnezeu seface cunoscut, se revelează, intră în istorie cucuvinte și acțiuni. Pentru această operă El sefolosește de mediatori, ca Moise, Profeții,Judecătorii, care comunică poporului voințaSa, amintesc de exigența fidelității față dealianță și țin trează așteptarea realizăriidepline și definitive a promisiunilor divine.Și tocmai realizarea acestor promisiuni ocontemplăm la Sfânta Naștere a Domnului:Revelarea lui Dumnezeu ajunge la apogeulsău, la plinătatea sa. În Iisus din Nazaret,Dumnezeu vizitează realmente poporul Său,vizitează omenirea într-un mod caredepășește orice așteptare: îl trimite pe Fiul săuUnicul Născut, se face om Dumnezeu însuși.Iisus nu ne spune ceva despre Dumnezeu, nuvorbește pur și simplu despre Tatăl, ci esterevelarea lui Dumnezeu, pentru că este Dum-nezeu, și ne revelează astfel fața lui Dum-nezeu (cf. Ioan 1,18)”.Aniversarea a 25 de ani de laînfiinţarea Universităţii,,Aurel Vlaicu” din AradZiua de 9 decembrie ac. a constituit,pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” dinArad, aniversarea a 25 de ani de la înființareaacestei instituții academice în orașul de peMureș. La acest eveniment a fost prezent șiArhiepiscopul Aradului, Înaltpreasfințitul Dr.Timotei Seviciu, precum și reprezentanți aiinstituțiilor de învățământ superior din țară șistrăinătate, oficialități ale instituțiilor centraleși locale, oameni de cultură, foști profesori șistudenți.În mesajul adresat cu această ocazie,ÎPS Sa a evocat tradiția locală prezentă încăde la începutul veacului al XIX-lea, prinbinecunoscuta școală preparandială și care aînsemnat o legătură durabilă între Biserică șiȘcoală. Pe firul acestei moșteniri s-a contu-rat și realizarea visului arădenilor de a aveao instituție academică aici, Facultatea deTeologie făcând parte constitutivă dininițierea acestui proiect care s-a dezvoltatfrumos aici. Așadar, avem un viitor aicigarantat de tot ceea ce s-a împlinit pânăacum. Prin urmare, Dumnezeu să binecu-vânteze cu ani mulți și rodnici Universitatea„Aurel Vlaicu”.În cadrul acestui eveniment, ÎPS Sale i-a fost înmânată o diplomă și o plachetă oma-gială de recunoaștere a contribuției avute înînființarea și parcursul acestei instituții aca-demice, mai ales prin Facultatea de TeologieOrtodoxă.Festivalul de colinde ,,Vin colindătorii!” în Parohia Arad-BujacBiserica parohială cu hramul ,,NaştereaSfântului Ioan Botezătorul” a Parohiei Arad-Bujac, a devenit neîncăpătoare în seara zileide 12 decembrie a.c., când a avut loc cea de-a treia ediţie a Festivalului de colinde ,,Vincolindătorii!”. Această manifestare cultural-spirituală, ortodoxă şi românească, s-a des-făşurat cu înalta binecuvântare şi în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului şi a întrunit şi înacest an grupuri de colindători, copii şi tineridin parohiile arădene: Arad-Centru, coordo-nat de pr. paroh Traian Micoroi şi dirijat deSorin Săplăcan şi Anca Prodan; Aradul Nou,

coordonat şi dirijat de pr. consilier GabrielMariş; Micalaca Veche II, coordonat de pr.paroh Mircea Bupte şi dirijat de tânărulStelian Şimonca; Sânnicolau Mic, coordonatde pr.paroh Gheorghe Gligor şi dirijat demaestrul Vasile Rus; Pâncota, coordonat depr. Aurel Leonardo Doca şi dirijat de prof.Florina Cismaş; Arad-Bujac, coordonat depr.dr. Vasile Pop şi dirijat de Viorel Iute şiGrupul coral ,,Trifon Lugojan”, dirijat deMarinel Roz.Organizatorii evenimentului din acestan au fost: Arhiepiscopia Aradului – Asoci-aţia ,,Filantropia”; Centrul Cultural-Pastoral,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Arad-Bujac şi Liceul cu program Sportiv din Arad.În prezența Ierarhului și a Preacucerni-cilor Preoți, a oficialităților locale și a unuimare număr de credincioși, grupuri de copiiși tineri din parohiile ortodoxe arădeneamintite mai sus, îmbrăcați în frumos portpopular, au desfătat urechea şi au deschisinima auditorilor prin colindele tradiționaleinterpretate. Fiecare grup a fost răsplătit cudaruri, oferite din partea organizatorilor, iarpreoții coordonatori au primit din parteaÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei, diplomede onoare.Prezentarea grupurilor de colindători afost făcută de către părintele Protos.dr. IustinPopovici, consilierul cultural al Arhiepis-copiei Aradului.La finalul concertului a luat cuvântuldomnul prof. Gheorghe Mandache, direc-torul Liceului cu Program Sportiv Arad, carea evidenţiat bunele raporturi de colaborareexistente între Parohie şi Şcoală, în bazaparteneriatului încheiat.Părintele paroh, dr. Vasile Pop, coordo-natorul Centrului Cultural-Pastoral al Paro-hiei Arad-Bujac, în calitate de gazdă, a aduscuvânt de mulţumire ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei pentru prezenţă şi pentrubinecuvântarea şi susţinerea acordată în des-făşurarea acestui eveniment, precum şi tutur-or preoţilor, susţinătorilor, credincioşilor şitinerilor participanţi.În încheierea programului, Înaltpreas-finția Sa i-a felicitat pe toţi tinerii şi copiii careau colindat şi i-a îndemnat pe mai departe lapăstrarea şi promovarea tradiţiilor şi colin-delor străbune locale. De asemenea, a mulțu-mit preoților de la parohiile implicate înrealizarea acestei frumoase inițiative și atransmis alese doriri de sănătate, împliniri șibucurii duhovnicești, sărbători binecuvân-tate şi un An Nou mai prosper în cele bune.,,Sus în casa lui Crăciun” –tradiţionalul Concert de colinde al Facultăţii de Teologie din AradCu binecuvântarea și în prezența Înalt-preasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, cele două coruri aleinstituției academice amintite: corul băr-bătesc Atanasie Lipovan și corul mixt Sfân-tul Maxim Mărturisitorul au susținut unrecital de colinde în sala Regele Ferdinand aPrimăriei Municipale, sub genericul amintitmai sus. La inițiativa părintelui decan, Pr.Prof. dr. Cristinel Ioja, deschiderea șiprezentarea concertului a fost făcută de PCPr. drd. Sandu Vlad-Sergiu de la ParohiaFiriteaz, Protopopiatul Arad. Recitalul coru-lui bărbătesc a fost  condus de PC Arhid.Asist. univ. drd. Tiberiu Ardelean. A urmatcorul mixt, condus de maestrul Conf. univ. dr.Mircea Buta. Aplauzele publicului spectatorau venit să înnobileze o prezentare deexcepție, evidențiind astfel o seară specială depregătire a marelui Praznic și a noului an. Înrăsunetul imnului arhieresc, ÎPS Arhiepis-cop Timotei a binecuvântat pe cei prezenți și,mulțumind corurilor, a urat cele de cuviințătuturor, spre sănătate și împliniri.Şedinţa de bilanţ a Consiliu-lui Facultăţii de Teologie Ortodoxă din AradApropierea sărbătorilor de încheiere aanului civil prilejuiește momente de evaluarea ceea ce s-a desfășurat în acest răstimp devreme. O astfel de împrejurare a constituitmotivul întrunirii Consiliului Facultății deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dincadrul Universității „Aurel Vlaicu” dinArad,la care a participat ÎnaltpreasfințitulPărinte dr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, alături de cadrele didactice aleacestei instituții academice. ÎPS Timotei aadresat aici un cuvânt prin care a evidențiatrolul Facultății în păstrarea unității și fidelitățiifață de valorile tradiționale ale Bisericii,având în vedere faptul că instituția academicăîi pregătește pe viitori slujitori ai altarelor.Primul punct pe ordinea de zi a adus o infor-

mare din partea decanului, PC Pr. Prof. Dr.Cristinel Ioja evidențiind și apreciind pozitiv:participarea Facultății de Teologie Ortodoxădin Arad la Gala premierii personalităților șia cercetării din cadrul Universității „AurelVlaicu” din Arad; vizibilitatea Facultății înpresa laică și bisericească, prin grija ÎPSArhiepiscop Timotei, în cadrul emisiunii„Universul credinței” de la televiziuneanațională; evenimentul tradițional legat deconcertul de colinde, stabilirea și aprobareaparticipării cadrelor universitare la sesiuneade examene; un alt aspect important a evi-dențiat finalizarea bibliotecii, prin aportuldirect al Arhiepiscopiei Aradului, fiind impli-cat  Pr. Mihai Blaj, consilier economic, cuconcursul direct al Universității care va dotaacest loc cu calculatoare conectate la bib-lioteci online; în problema cercetării științi-fice a fost apreciată contribuția cadrelordidactice în editarea volumelor care vor fiscoase curând de la tipar: primul număr alrevistei Studia Doctoralia, Anuarul,revistaTeologia, albumul și volumul aniver-sar. În cadrul acestei întâlniri au fost aprobatăși noua siglă a Facultății.Preoţii din ArhiepiscopiaAradului, colindători la Spitalul Judeţean din AradCu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Arhiepiscop Timotei, membriiCoralei Preoților din Arhiepiscopia Aradului,dirijați de către părintele Arhid. Asist. Univ.Drd. Tiberiu Ardelean, au fost cei care, îndupă-amiaza zilei de 15 Decembrie 2016, auvestit Nașterea Mântuitorului Hristos bol-navilor internați în Spitalul Județean Arad.Ast-fel, au primit colindul cel bun şi sfânt atât per-sonalul angajat, cât şi beneficiarii serviciilormedicale şi sociale. Preoții Coralei au fostîntâmpinați de către cei aflați în suferință cumultă bucurie și cu lacrimi în ochi, aducându-le acestora un licăr de speranță și de credință.Evenimentul a avut loc și cu sprijinului dom-nului doctor Florinel Cozma, medic internistin cadrul spitalului, care s-a arătat bucuros șiemoționat de această prezență, afirmând că „șinoi, medicii, suntem niște sacerdoți, dar difer-ența dintre noi și dumneavoastră, preoții, esteaceea că noi slujim într-un templu al suferinței.Ne-ați încântat sufletele cu minunatele colindepe care le-ați prezentat în această seară, pen-tru care vă mulțumim”.După terminarea pro-gramului de colinde, preoții au dăruit celorbolnavi iconițe.Concert de colinde al Corului,,Armonia” din AradÎn seara zilei de 18 decembrie, după slu-jba Vecerniei, în Catedrala Veche din Arad aavut loc tradiționalul concert de colinde alcorului „Armonia”. Sub bagheta maestruluiprof. Ovidiu Boar, corul a interpretat un gen-eros buchet de colinde din repertoriul națion-al tradițional. Prin rafinamentul și calitateavocală, corul Parohiei Arad-Centru a încân-tat și delectat auzul și inimile auditorilor.Concertul a fost prezentat de Preacucer-nicul Părinte Teodor Pavel, preot slujitor alParohiei Arad-Centru.La reprezentația din seara zilei deduminică au fost prezenți preoții slujitori aiparohiei mai sus amintite, credincioși șiiubitori ai colindelor noastre tradiționale.Cu o activitate de aproape un secol, ven-erabila formație corală înscrie o importantăpagină în istoria Catedralei Vechi și aEparhiei Aradului deopotrivă.Corul Catedraleiarhiepiscopale a susţinut unConcert de colindeÎn Duminica Sfinţilor Părinţi după trupai Domnului, la ceas de seară, SlujbaVecerniei a fost săvârșită de Inaltpreasfințit-ul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui, fiind înconjurat de soborul slujitor al NoiiCatedrale. După slujba Vecerniei, Chiriarhula oficiat un parastas pentru toți binefăcătoriiși donatorii Catedralei arădene trecuți la celeveșnice, între care se află primii ctitori – Cor-neliu şi Ruxandra De Bota. După aceasta, cubinecuvântarea și în prezența ÎnaltpreasfințieiSale, Corul Catedralei arhiepiscopale, dirijatde diac. Laviniu Morariu, a susținut îndăti-natul concert de colinde, prezentarea fiindfăcută de PC dr. Mircea Florin Cricovean. Lafinalul concertului, Înaltpreasfinţitul Părintedr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui, a adresat un cuvânt de preţuire a munciidepuse de colindători ca şi de slujitorii Cat-edralei arhiepiscopale mai ales în perioadamarilor sărbători naţionale şi bisericeşti şicare pun în lumină meritele înaintaşilor pen-tru a fi continuate de către cei de astăzi pen-tru zidirea unei lumi noi.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Misiunea Facultăţii de Teologie Ortodoxă  ,,IlarionV. Felea” la Penitenciarul deMaximă Siguranţă din AradJoi, 15 decembrie 2016, cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Dr. Timotei al Aradului, corul bărbătesc„Atanasie Lipovan” al Facultăţii de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea”, din cadrul Uni-versităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, a oferit unconcert de colinde, la Penitenciarul de max-imă siguranţă, celor care sunt privaţi de lib-ertate, încercând prin ceea ce s-a prezentat săsădească în inimile ascultătorilor licărul denădejde şi de bucurie în prag de sărbători.Conducerea Penitenciarului a făcut toatediligenţele pentru buna desfăşurare a con-certului, care s-a desfăşurat în Capela „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel”, din incintaînchisorii.Corul, condus de Părintele Arhid. Asist.Univ. Drd. Tiberiu Ardelean, a prezentat unbuchet de colinde din repertoriul tradiţional,colindele fiind intercalate de un cuvânt demângâiere şi de întărire oferit de PărinteleConf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu, de la Fac-ultatea arădeană. Părintele capelan Vlad Oneţa mulţumit colindătorilor, asigurând facul-tatea noastră de toată dragostea şi de bunacolaborare şi pe viitor.Concert de colinde psaltice şifolclorice susţinut de GrupulSf. Ioan Damaschin la AradÎn seara zilei de 19 decembrie a avutloc un deosebit concert de colinde, susţinutde Grupul Psaltic „Sf. Ioan Damaschin”con-dus de protopsalt Daniel Alb. Invitați specialiai serii au fost Prof. Ștefan-Adelin Rusu, pro-fesor de Religie la Școala Gimnazială Fân-tânele și Iulia Bock, elevă în clasa a XII-a laColegiul Naţional ,,Moise Nicoară” dinArad, alături de copilașii parohiei Subcetate.Concertul de colinde a fost prezentat de Pr.drd. Sergiu-Vlad Sandu, preot paroh în Paro-hia Firiteaz, Protopopiatul Arad. Repertori-ul a cuprins colinde populare şi folcloricevechi, aparţinând diferitelor zone ale ţării,iar orchestraţia a fost formată din dubă,zurgălăi şi vioară, însoţite de intervenţii solis-tice. Concertul a avut loc în sala festivă aColegiului Naţional ,,Moise Nicoară”.Eveni-mentul s-a desfăşurat cu binecuvântarea șî înprezența Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, lainiţiativa A.S.C.O.R., filiala Arad. La final,ÎPS Arhiepiscop Timotei a binecuvântat pecei prezenți și, mulțumind corului și copi-lașilor care au încântat cu glasul lor dulce șibland si a urat cele de cuviință tuturor, spresănătate și împliniri.Proiectul social-filantropic ,,Bucuriade a dărui” în Parohia Arad-Şega IÎn perioada Postului Naşterii Domnului,Asociaţia ,,Buna Vestire” din cadrul parohieiArad-Şega 1, a derulat proiectul ,,Bucuriade a dărui”. Alături de membrii Asociaţiei auparticipat şi copii din ciclul gimnazial de laColegiul Tehnic şi de Protecţia Mediului,împreună cu profesorul de religie MirceaMarţi.În cadrul proiectului au avut loc întâlniricu persoanele vârstnice din cadrul Căminu-lui de asistenţă socială Arad şi copiii de lacentrul de primire minori, ambele din cadrulDGASPC Arad, unde s-au împărţit daruri şis-a colindat. De asemenea, Duminică, 18decembrie, membrii corului ,,Sf. M.Mucenic Gheorghe” al parohiei, alături demembrii Asociaţiei, au colindat bolnaviiinternaţi la Spitalul Municipal şi la SpitalulClinic de Urgenţă Arad, iar Marţi, 20 decem-brie au fost vizitate 50 de familii din cadrulparohiei cărora le-au fost oferite pachete cualimente pentru masa de Crăciun. Bucuria afost deplină, simţind împlinirea gândului dea mângâia cât de puţin pe cei întristaţi, singurişi năpstuiţi.Serbare dedicată Crăciunului laSediul Nevăzătorilor din AradMarți 20 decembrie 2016 la sediul Aso-ciației Nevăzătorilor din Arad, a avut loc ser-barea dedicată praznicului Nașterii Domnu-lui. Cu acest prilej, Corul Nevăzătorilorîmpreună cu un grup de elevi ai Seminaru-lui Teologic Ortodox din Arad, au susținut unconcert de colinde tradiționale și poezii speci-fice sărbătorii.Corul Nevăzătorilor a fost înființat depărintele Gabriel Mariș consilier social alArhiepiscopiei Aradului în urmă cu treiani, fiind pregătit și condus anul acesta, deelevii seminarului. Colindele au umplutde bucurie duhovnicească pe toți ceiprezenți.

La finalul concertului, părintele consili-er a transmis membrilor asociației, doririle debine și sănătate, împliniri și bucuriiduhovnicești și arhiereasca binecuvântare aÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepis-copul Aradului, asigurându-i totodată de per-manenta purtare de grijă a blândului ierarh.La finalul serbării, Dl. Florin Atimuț –președintele asociației, a adus un cuvânt demulțumire Întâistătătorului Eparhiei arădenepentru ajutorul oferit de fiecare dată la toateacțivitățile religioase ale asociației prin Sec-torul Social. A mulțumit deasemenea și eno-riașilor Parohiei Țela prin părintele parohAurel Blidar, pentru cele 70 de pachete deCrăciun oferite membrilor asociației, dar șialtor sponsori care susțin activitățile asociațieiîn cursul anului.Concert de colinde la Seminarul Teologic Ortodoxdin AradÎntr-o atmosferă festivă, marți, 20decembrie 2016, de Sfântul Ignatie Teoforul,Seminarul Teologic Ortodox din Arad și-asusținut tradiționalul concert de colinde, înAula ,,Ilarion V. Felea” a Facultăţii de Teolo-gie Ortodoxă.Și în acest an, Seminarul a colaborat cuColegiul Economic din Arad, desfășurând oactivitate cultural-artistică deosebită, care aavut scopul de a promova cunoașterea șipăstrarea obiceiurilor și tradițiilor românești,dar și poezia autentică românească, specificăSărbătorii Nașterii Domnului. La acest eveni-ment au participat: Înaltpreasfinţia Sa dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,Preacuviosul părinte dr. Iustin Popovici, con-silier cultural al Arhiepiscopiei Aradului,Preacucernicul părinte arhidiac. Florin Sirca,reprezentant al ISJ Arad, Preacucerniculpărinte Pompiliu Gavra, directorul Semi-narului Teologic, d-na prof. Eugenia Groșan,directorul Colegiului Naţional ,,Elena GhibaBirta”, pr. Conf. univ. dr. Lucian Farcașiu,preoţi, cadre didactice, părinţi şi absolvenţi aiSeminarului.Prezentatorul concertului a fost diac.prof. dr. Lucian-Victor Baba. Părintele director Pompiliu Gavra a adusmulţumiri dirijorului corului Seminarului,Ștefan Bugyi, doamnei prof. Veronica Sirca,coordonatoarea grupului de fete de laColegiul Economic și doamnei prof. IrinaAncuța, care a ales cu multă dăruire câtevadintre mărgăritarele literaturii române. Înalt-preasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu amulţumit corului pentru darul pe care îl oferăîn fiecare an cu ocazia sfintelor sărbători, darşi copiilor care , cu glasurile lor calde și melo-dioase, ne introduc în atmosfera cu totul spe-cială dinaintea Sărbătorii Naşterii Mântu-itorului.Bucuria de la Betleem vestită de copi-ii de la Catedrala VecheGrupa duminicală de la Catedrala VecheArad a readus în prezent bucuria de laBetleem printr-o scenetă de Crăciun și col-inde tradiționale românești. Momentul artis-tic a fost prezentat miercuri, 21 decembrie, laCatedrala Veche Arad spre încântarea buni-cilor, părinților și preoților care au venit să sebucure împreună cu copiii de Nașterea Mân-tuitorului Iisus Hristos. Din scenetă nu aulipsit păstorii, Irod, Magii de la Răsărit dar șiMaria și Iosif care și anul acesta au prinsviață prin glasurile colindătorilor.Încurajați de părintele Ioan Tulcan ală-turi de preoții de la parohie pr. paroh TraianMicoroi, pr. Petcuț Flavius și pr. Critinel Ioja,cei mici au reușit să aducă încântare însufletele credincioșilor. Deorece, într-o col-indă, copiii s-au „plâns” că au tot colindat,dar nimic n-au căpătat, Asociația le-a făcuto surpriză, dăruindu-le pachete cu dulciuri șicărți. Activitățile Grupei duminicale suntsusținute de Asociația „Calea Mântuirii”prezidată de pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan,copiii fiind coordonați de Florina Băbău,Diana Negrea, Anca Prodan și Sorin Săplă-can. Festival de colinde în Biserica Ortodoxă din GurahonţÎn data de 22.12.2016 începând cu orele11, Biserica Ortodoxă din Gurahonţ, pro-topopiatul Sebiş, a fost gazda ediţiei a VII-afestivalului de colinde şi obiceiuri tradiţionaledesfăşurat în cadrul parteneriatului „Veniţi deluaţi lumină” dintre Grupul Şcolar „IoanButeanu” şi Biserica Ortodoxă Gurahonţ şiPrimăria Gurahonț.S-au înscris mai multecoruri din diferite şcoli: Liceul Tehnologic„Ion Creangă” din Curtici (prof. TăuceanAlin și îndrumător Boloș Adrian), LiceulGerman Adam Muller Guttenbrunn (profGeorgiana Maria), Grupul de colindători de

la Liceul Teoretic Sebiş(prof.Ciprian Dincă),Şcoala Gimnazială „Lazăr Tâmpa”Almăş(prof.Cristina Crişan), colindători de laLiceul „Ioan Buteanu”, Gurahonț, clasele I-IV pregătiți de învățătorii lor.În deschiderea festivalului preotul paroh,Moţ Crăciun Dorel a ţinut un cuvânt debinecuvântare. În continuare doamna profe-soară Petroman Nicoleta directoarea Liceului„Ioan Buteanu” a adresat un cuvânt de bunvenit invitaților și corurilor prezente care aurăspuns chemării şi urări de Sfintele Sărbătoricelor prezenţi. Participanţii la festival ca răs-plată a ostenelii lor au primit diplome şi daruri.Corala preoţilor din Arhiepiscopia Aradului a susţinut două concertede colindeConcert de colinde in bisericaparohială din PâncotaCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, înbiserica Parohiei Pâncota, a avut loc miercuri,21 decembrie 2016, începând cu ora 18.00,Concertul de Colinde susţinut de Corala pre-oţilor Arhiepiscopiei Aradului, dirijată depărintele arhidiacon profesor drd. TiberiuArdelean. Evenimentul a fost moderat de Pr.Leonardo Doca de la Parohia Pâncota, carea evidenţiat rolul colindelor în exprimareabucuriei prilejuite de Naşterea MântuitoruluiIisus Hristos şi a subliniat importanțamomentului trăit de toţi cei prezenţi, ca pre-gustare a bucuriei din seara şi mai ales dinziua Praznicului Împărătesc al Naşterii Dom-nului. Concert de colinde la Catedrala Veche din AradCorala preoţilor din ArhiepiscopiaAradului, a concertat la Catedrala Veche dinArad, Joi 22 decembrie 2016, la ora 18. Înfi-ințată în anul 2010, la initiaţiva şi cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Dr. Timotei Seviciu, este reunită subbagheta dirijorului, arhidiacon prof. TiberiuArdelean, şi alcătuită din preoţi din întreagaeparhie arădeană, cu aptitudini muzicaledeosebite, pasionaţi de arta corală.Prezentarea colindelor a fost făcută de cătrepărintele Leonardo Doca, de la parohia Pân-cota. Între piesele corale interpretate s-aunumărat: Nouă azi ne-a răsărit – DumitruG. Kiriac; O, ce veste minunată – GeorgeDima; În ieslea din Betleem – MariusCuteanu; În seara de Moș Ajun – Marin Tra-che; Moș Crăciun – Dumitru G. Kiriac; LaVifleem colo-n jos – Nicolae Lungu; Bunădimineața – Ioan D. Chirescu; Pogorât-aDomnul Sfânt – Tiberiu Brediceanu; Dom-nuleț și Domn din cer – Gheorghe Cucu;Sus în casa lui Crăciun – Gheorghe Șoima;Plugușorul – Maxim Vasiliu. La final, Înalt-preasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. TimoteiSeviciu, prin cuvinte înțelepte și părintești, afelicitat pe părintele arhid. Tiberiu Ardelean,a apreciat jertfa depusă de preoții coralei cares-au ostenit cu pregătirea acestui concert și adorit tuturor celor prezenți, sărbători binecu-vântate cu pace, sănătate și prosperitate.Comemorarea eroilor Revoluţiei din Decembrie1989, la AradLa împlinirea a 27 de ani de la Rev-oluţia din Decembrie 1989, arădenii şi-aucomemorat eroii pe parcursul a trei zile. Man-ifestări dedicate acestui eveniment s-au deru-lat în Municipiul Arad în perioada 21 – 23decembrie. Înaltpreasfințitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent latoate aceste manifestări alături de oficialitățileurbei.Astfel, în dimineața zilei de miercuri,21 decembrie, s-a purces la urmarea traseu-lui pe care l-au parcurs revoluționariiîncepând cu Orologeria, continuând cuStrungul, făcându-se apoi un popas la Para-clisul Martirilor din Piața UTA și la TroițaEroilor din Cimitirul Eternitatea. În jurul orei9:30 s-a ajuns la Crucea Eroilor Revoluțieidin fața Palatului Administrativ. Ziua s-aîncheiat cu momentele de reculegere înamintirea martirilor, la MonumentulOstașilor Eroi ai Revoluției din Piaţa Palat-ului Administrativ, ridicat în cinstea lor.Joi, 22 Decembrie 2016, la Catedralaarhiepiscopală din Arad a fost săvârşit paras-tasul de comemorare a eroilor Revoluţiei,după care au urmat ceremoniile solemne laMonumentul Eroilor Martiri din faţaPrimăriei Arad, Monumentul din faţa Inspec-toratului Judeţean de Poliţie şi MonumentulSubcetate militarii batalionului 191 Infan-terie Col. Radu Golescu, la MonumentulEroilor din zona Făt Frumos, au comemorat

alături de cetăţeni ai Aradului, eroi martiri aiRevoluţiei Române din 22 Decembrie 1989printr-o serie de ceremonii militare şi reli-gioase dedicate celor care s-au sacrificat pen-tru libertate. Punctul central a fost Piaţa Rev-oluţiei, unde au participat la ceremonieasociaţiile de revoluţionari, reprezentanțiiautorităţilor și instituțiilor publice, ai univer-sităților, partidelor politice, ONG-urilor. Slu-jba de pomenirea fost oficiată de către ÎPSTimotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului,împreună cu mai mulţi preoţi.Vineri, 23 decembrie, la ora 12:00 a avutloc comemorarea lui Toth Sandor, la monu-mentul de la Podul Decebal unde au fostprezenţi şi un grup de colindători de la LiceulCsiky Gergely, care au prezentat un scurtprogram artistic după depunerea coroaneide flori. Bognar Levente, viceprimarulAradului, a transmis celor prezenţi un mesajdin partea familiei lui Toth Sandor, care, deaceastă dată, nu au putut veni la Arad, pen-tru a participa la încheierea manifestărilordedicate comemorării martirilor revoluţieiarădene din decembrie 1989. DomnulValentin Voicilă a explicat că cinstirea mem-oriei lui Toth Sandor se datorează sacrifici-ului său, dovedind prin aceasta că a fost OMşi a subliniat ca acest OM nu va fi uitat.La aceste manifestări, ÎnaltpreasfințitulArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a participatoficiind slujbe de pomenire și rostind cuvinteaferente momentului, evocând zilele rev-oluţiei arădene şi pe cei care şi-au dat viaţapentru libertatea și demnitatea poporului nos-tru. Dar din iubire în ajunulCrăciunuluiÎn săptămâna dinaintea Praznicului Naș-terii Domnului nostru Iisus Hristos, cubinecuvântarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei Arhiepiscop al Aradului, SectorulSocial Filantropic al eparhiei a desfășuratprogramul „Dar din iubire”. Toți beneficia-rii Cantinei Sociale „Sf. Ier. Nicolae”, copi-ii Centrului de Zi „Nașterea Maicii Domnu-lui” și încă câțiva zeci de beneficiari aiCentrului de Incluziune Socială prin coor-donarea asistentului social eparhial – Gean-ina Ștefănuț, au primit mâncare caldă pentrutoate cele trei zile de Crăciun, alimenteneperisabile, dulciuri, fructe, haine și jucării.Au fost astfel împărțite aproape 200 depachete, peste 25 de saci cu haine, 2 saci cujucării, 100 de cadouri oferite de AsociațiaCetatea Voluntarilor, 100 de pungi cu ali-mente și dulciuri oferite de Planet Program,5 cutii cu alimente oferite de Crucea RoșieRomână – filiala Arad și alte daruri consis-tente pentru masa de Sfintele Sărbători dinpartea altor oameni cu inimă mare. În perioa-da Postului Crăciunului, pe lângă parohiilearădene, brutăriilor din oraș care oferă con-stant pâine beneficiarilor, mai multe școli audesfășurat proiecte filantropice pentru spri-jinirea Cantinei Sociale, mai ales în cadrulSăptămânii educației, a Strategiei Naționalede Acțiune Comunitară. Mulțumiri se cuvinea aduce Liceului Teoretic „Adam Muler Gut-tenbrun” Aradul Nou (prof. Carmen Costin),Școlii Gimnaziale „Iustin Marșieu” Socodor(prof. Rodica Palcu), Liceului Teoretic„Mihai Veliciu” Chișineu Criș (prof. AncaBrescan), Școlii Gimnaziale Fiscut (prof.Denisa Bara), Liceului Tehnologic Vinga(prof. Rodica Lucian, prof. Nicoleta Ivan),Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Arad(prof. Manuela Dincea) și Școlii Gimnaziale„Aron Cotruș” Arad (prof. Corina Hărduț,prof. Lavinia Brîncovan).Tuturor celor ce au oferit dar și celor ceau primit daruri, părintele Gabriel Mariș,consilierul social al Arhiepiscopiei, le-a trans-mis binecuvântarea şi purtarea de grijă aleÎnaltpreasfinției Sale, urându-le sărbătorifericite şi binecuvântate de Dumnezeu!Colindători la reşedinţaarhiepiscopală din AradÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a primit sâmbătăseara, 24 decembrie, la Reşedinţa Eparhială,grupuri de colindători, tineri şi bătrâni, veniţiîmpreună cu preoţii lor, pentru a vestiNaşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, i-a întâmpinat cu multăbucurie pe colindători, adresându-le fiecăruiacuvânt de bun venit şi mulţumire pentruvestea adusă şi în acest an, prin colind.Dintre grupurile care l-au colindat pechiriarh amintim: Corul bisericii ,,Sf. Cuv.Paraschiva” din incinta Spitalului JudeţeanArad; Corul de copii ai Parohiei Aradul Nou;Corul Parohiei Şiria; Corul Parohiei Galşa;Corul ,,Oastea Domnului” Arad; Corul,,Unirea Grădişteană”, Grădişte; Corul de

copii de la Şcoala Generală din Şofronea;Corul de copii al Parohiei Cintei; Corul Paro-hiei Micalaca Veche-Renaşterii; Corul Paro-hiei ,,Naşterea Domnului” Micalaca Veche II– Arad; Corul mixt al Facultăţii de TeologieOrtodoxă şi al Catedralei Vechi din Arad,dirijat de conf.univ.dr. Mircea Buta; CorulParohiei Horea; Corul maicilor de la Mănă-stirea Arad-Gai.Domnul Valentin Voicilă, actor la TeatrulClasic ,,Ioan Slavici” din Arad şi lider al rev-oluţionarilor arădeni din Decembrie 1989,invitat de seamă în această seară la Reşedinţaarhiepiscopală, le-a vorbit colindătorilordespre evenimentele petrecute în zilele dindecembrie ’89 în Municipiul Arad şi desprerugăciunile şi colindele care au răsunat înacele zile şi nopţi pe străzile oraşului. ValentinVoicilă are editat şi un volum de poemededicate Revoluției din decembrie 1989.La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei i-a binecuvântat pe colindători şi le-aoferit numeroase daruri.Tradiţionalul Concert de colinde în Parohia Arad-Micălaca Veche IIBucuria praznicului Naşterii Domnuluia fost trăită în mod aparte de credincioşiiparohiei Arad Micalaca Veche II, deoarece înseara primei zile de Crăciun, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Araduluia fost prezent la slujba Vecerniei în biserica„Naşterea Domnului”. După slujba de searăa urmat tradiţionalul concert de colindesusţinut de corul parohiei dirijat de dom-nişoara Laura Roşu. Şiragul celor 14 piesecorale tradiţionale româneşti i-a purtat pe ceiprezenţi în atmosfera Betleemului, cu toatecele ale momentelor relatate de Sfânta Scrip-tură; apoi a adus trăirea credincioşilor satu-lui românesc în zilele de Crăciun, toate fiindpunctate de interpretarea de către două fetiţea unui colind strămoşesc. Concertul a fostprezentat de părintele paroh Mircea Bupte.Chiriarhul arădean a rostit cu acest prilejun cuvânt laudativ pus sub titlul ,,Imnografiaşi colinda praznicului”, arătând legătura din-tre ele mai ales prin percepţia lor din parteasufletelor credincioşilor, înţelegând întâi pecele ale interpreţilor implicit al ascultătorilor.De asemenea, s-a arătat preţuirea de care sebucură corul parohiei atât local cât şi prin dis-tincţiile internaţionale. Totodată, prezenţaIerarhului a fost şi un bun prilej de evaluarea lucrării de pictură ce se realizează în biser-ică, în momentul de faţă fiind finalizată pic-tura în turla bisericii, până la Sfinţii Evanghe-lişti, în Sfântul Altar până la ÎmpărtăşireaApostolilor, precum şi în cafas icoanele cen-trale de pe boltă, cu un cuvânt de mulţumireşi apreciere pentru pictor – domnul CătălinBăluţ, dimpreună cu întreaga echipă.În numele preoţilor şi al credincioşilorparohiei preotul paroh Mircea Bupte a adusmulţumire Înaltpreasfinţitului Părinte Timo-tei pentru prezenţă şi binecuvântare.Festival de colinde în Vinga Luni, 26 decembrie 2016, cu binecu-vântarea IPS Arhiepiscop Timotei, la ceas deseară, după săvârșirea slujbei Vecerniei culitie de către preotul paroh Răzvan Sas, Bis-erica Ortodoxă din Vinga a fost gazda celeide a treia ediții a Festivalului de colinde ,,Iată,vin colindătorii!”. Festivalul a fost deschis decătre copiii parohiei cu un recital de colinde,care au fost răsplătiți la final cu daruri oferiteparohiei de Asociația Cetatea Voluntarilor.Concertul a fost continuat mai apoi de coralaArmonia, dirijată de Nicolae Romescu jr.Invitații de onoare care au ales să fie alăturide noi la această ediție au fost membrii Coru-lui mixt al Facultății de Teologie din Araddirijat de conf. dr. Mircea Buta care prin fru-musețea colindelor au vestit marea taină aîntrupării Fiului lui Dumnezeu.La finalul concertului domnul primarIoan Negrei a oferit o Diplomă de onoare d-lui prof. Mircea Buta menționând că ,,pentrunoi și parohia noastră este o onoare sa văavem în mijlocul nostru”.La finalul concer-tului, preotul paroh a mulțumit invitaților,credincioșilor parohiei, promițându-le toto-dată că la anul vor poposi în această parohieși alte coruri de renume din Eparhia Aradu-lui. Seara s-a încheiat cu o agapă oferită decredincioșii parohiei.CERCURI MISIONAREÎn luna Decembrie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele parohiiarădene: Parohia Sâmbăteni, ProtopopiatulLipova; Parohia Lazuri, ProtopopiatulSebiş; Parohia Micalaca Veche I, Pro-topopiatul Arad.(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:

www.episcopiaaradului.ro).
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Articolele pentru Revista Biserica şi Şcoala se trimit pe următoarea adresă de e-mail: bisericasiscoala1877@gmail.com PREŢ 3 LEI

Joi, 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, slu-jirea parastasului Corifeilor MariiUniri,Vasile Goldiş, Ştefan CicioPop, Ioan Suciu Ia cimitirul Eternita-tea, depunerea coroanelor de flori,rostirea unei cuvântări de cinstire aînfăptuitorilor Marii Uniri. Săvârşireaslujbei de Te-Deum la Crucea marti-rilor din municipiu Arad, cu prilejulcinstirii Zilei Naţionale de 1 Decem-brie. Rostirea unei cuvântări festiveînchinate Zilei Naţionale.Vineri, 2 decembrie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la parohiaArad-Centru. Rezolvarea prob-lemelor curente. În după amiaza zilei,Chiriarhul se ocupă de primirea lareşedinţa eparhială a preoţilor, proto-popilor, delegaţilor SfintelorMănăstiri, ai Şcolilor teologice, aiautorităţilor locale, cu prilejul împli-nirii a 7 ani de la ridicarea la rangul deArhiepiscopie  și 32 de ani de la insta-larea la cârma Eparhiei Aradului, ros-tirea unui cuvânt de mulţumire.Duminică, 4 decembrie - Sluje-şte şi predică la Sfânta Liturghie laparohia Andrei-Șaguna. Înaltpreasfi-nția Sa a vorbit despre ,,Dreptatea
dumnezeiască”.Luni, 5 decembrie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la biseri-ca cu hramul „Sfinților Apostoli Petruși Pavel” din cadrul PenitenciaruluiArad. La momentul cuvenit a adresatcelor prezenţi un cuvânt deînvăţătură, pus sub titlul ,,Din roada
duhului”.Cu acest prilej, instaleazăca preot capelan al acestei unități pepreotul Vlad Oneț. În după amiazazilei, se ocupă de audienţe și de

rezolvarea problemelor curente.Marți, 6 decembrie - Slujeşte şipredică la Sfânta Liturghie la Cate-drala Arhiepiscopală din Arad, cu pri-lejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nico-lae. Înaltpreasfinţia Sa a vorbit subtitlul ,,Flori pentru biruitori”.Vineri, 9 decembrie - Participăși transmite un mesaj în cadrul man-ifesătilor organizate cu prilejul aniver-sării a 25 de ani de la înființarea Uni-versității Aurel Vlaicu din Arad.Duminică, 11 decembrie - Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghie înparohia Apateu. ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei a vorbitdespre ,,Cină şi ospăţ de taină”. Îndupă amiaza zilei, oficiază Slujba deSfințire a Clopotelor bisericii dinParohia Sintea Mare, rostind şi uncuvânt de învăţătură cu acest prilej.Luni, 12 decembrie - Programde audienţe. În după amiaza zilei,Chiriarhul participă la a treia ediție aFestivalului de Colinde ,,Vin col-indătorii”, organizat de Parohia Arad-Bujac.Marți, 13 decembrie - La ceasde seară, Chiriarhul participă la con-certul de colinde al corurilor Fac-ultății de Teologie ,,Ilarion Felea” dinArad.Miercuri, 14 decembrie - Îndupă amiaza zilei, Chiriarhul par-ticipă la ședința Consiliului Facultățiide Teologie din Arad. Joi, 15 decembrie – Chiriarhulse deplasează la București, pentru alua parte la Ședința de lucru a Sfân-tului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne.Vineri, 16 decembrie - Partici-parea la lucrările Sfântului Sinod alBisericii Ortodoxe Române, în salasinodală a Patriarhiei Române, laconvocarea Preafericitului PărintePatriarh Daniel.

Duminică, 18 decembrie - Slu-jeşte şi predică la Sfânta Liturghie laparohia Arad-Bujac. ÎnaltpreasfinţiaSa a rostit un cuvânt de învăţăturăpus sub titlul ,,Cartea vieţii”. La ceasde seară, slujește la Vecernie în Cate-drala Arhiepiscopală din Arad, iardupă slujba Vecerniei, participă laconcertul de colinde susținut de corulCatedralei Arhiepiscopale.Luni, 19 decembrie - La ceas deseară, Chiriarhul participă la concer-tul de colinde al Grupului psalticSfântul Ioan Damaschin, organizat

de ASCOR la Liceul ,,MoiseNicoară” din Arad.Marți, 20 decembrie - Chiriarhulparticipă la concertul de colinde orga-nizat la Seminarul Teologic din Arad.Miercuri, 21 decembrie – Chiri-arhul participă la manifestările prile-juite de comemorarea Revoluției dindecembrie 1989. Săvârșește o slujbăde pomenire la biserica ,,ParaclisulMartirilor – Arad din Piața UTA.Joi, 22 decembrie – La mani-festările prilejuite de comemorareaRevoluției din decembrie 1989, care

continua și în această zi la Arad, chiri-arhul ia parte la ceremoniile organizarelângă monumentele arădene reprezen-tative, ridicate în cinstea Eroilor Rev-oluției din Municipiul Arad. La ceas deseară, chiriarhul slujește Vecernia laParohia Arad-Centru, iar la sfârșitulslujbei participă la concertul de colindesusținut de Corala Preoților dinArhiepiscopia Aradului.Vineri, 23 decembrie – Chiri-arhul participă în cea de-a treia zi deomagiere a Eroilor Revoluției din1989, la comemorarea lui Toth Șan-dor, eveniment organizat în apropiereapodului Decebal, acolo unde se aflămonumentul ,,Toth Șandor”.Sâmbătă, 24 decembrie – ÎnAjunul Nașterii Domnului, chiriarhulprimește grupurile de colindători laReședința Arhiepiscopală.Duminică, 25 decembrie –Chiriarhul slujește și predică la Sfân-ta Liturghie din prima zi de praznic aNașterii Domnului, la CatedralaArhiepiscopală din Arad. În seara deCrăciun, participă la tradiţionalul con-cert de colinde susţinut de corul paro-hiei Micălaca Veche II.Luni, 26 decembrie – În a douazi de Crăciun, chiriarhul slujește înParohia Arad-Centru, la SfântaLiturghie cu prilejul Soborului MaiciiDomnului. Cuvântul de învăţătură alChiriarhului a fost pus sub titlul,,Steaua care arată Soarele”.Marți, 27 decembrie – Chiri-arhul slujește și predică la SfântaLiturghie cu prilejul celei de-a treia zide Crăciun și a prăznuirii Sfântuluiîntâiul Mucenic și Arhidiacon Ște-fan, la Mănăstirea ,,Sfântul SimeonStâlpnicul” – Gai din Arad. Ierarhul avorbit pelerinilor sub titlul ,,Mărturie
a slujirii sfinte”.Preot drd. Radu ConstantinescuSecretar eparhial

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

AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

ARAD - CENTRUL „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”:B-dul Revoluției, Nr. 30, Tel./Fax: +4 0257.466.784,Email: arad@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00
REȘIȚA - CENTRUL „SF. AP. PETRU ȘI PAVEL”: Str. Republicii, Nr. 1, Tel./Fax: +40255.255.135, Email: resita@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00

BUCUREȘTI - BASILICA TRAVEL: S . Doamnei, Nr. 20Tel./ Fax: +4021.316.35.03 Mobil: 0741 260 424, Email: office@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00www.pelerinaj.ro                          www.basilicatravel.ro

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” 
a Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou în Episcopia 
Caransebeșului, cu plecare din Arad, în care
aveți prilejul să vă închinați în Catedrala
Mitropolitană din Timișoara, Catedrala
”Schimbarea la Față” din Reșița și 
Catedrala episcopală din Caransebeș.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj nou la
Mănăstirea Lainici cu plecare din Arad.
Mănăstirea Lainici este sihastria unde a viețuit
Sfântul Cuvios Irodion, duhovnicul Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica, închinare la
moaștele Sfântului Irodion și la icoana Maicii
Domnului Grabnic Ascultătoare.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, participare la SfântaLiturghie la Biserica românească de laIerusalim, Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la Marele Praznic al NașteriiDomnului nostru Iisus Hristos în Biserica Nașterii din Betleem. Printre celelate obiective,menționăm: Câmpul Păstorilor, Grota Laptelui,Muntele Tabor, râul Iordan, Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri, Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat Sfânta Cruce,Grădina Ghetsimani și Muntele Sion.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu închinare în Ierusalim - SfântulMormânt, Calea Crucii, Golgota, GrădinaGhetsimani; Nazareth - biserica unde SfântaFecioară Maria a primit Buna Vestire;Hozeva - moaștele Sfântului Ioan IacobRomânul; Betleem - Biserica Nașterii Domnului, precum și în alte minunate locuri.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă și Peninsula Sinai de 7 zile, cu trecere pela cele mai importante obiective: Lod, MunteleTabor, Mănăstirea Sfânta Ecaterina, Ierusalim,Drumul Crucii, Golgota, Sfântul Mormânt șiBiserica Învierii, Hozeva, râul Iordan, Bisericaortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem șiBiserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj la Mănăstirea Izbuc, cea
mai veche mănăstire din Ardeal, cu plecare
din Arad. În acest pelerinaj aveți prilejul să
participați la Sfânta Liturghie și să vă 
închinați la icoana făcătoare de minuni a
Maicii Domnului de la Mănăstirea Izbuc.

Agenția de Pelerinaje „Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou la mormântul părintelui
Arsenie Boca, cu plecare din Arad. 
Mormântul părintelui Arsenie Boca se află la
Mănăstirea Prislop, ce a fost ctitorită de
Sfântul Nicodim de la Tismana în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea.


