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Cu dragoste în Hristos, Vă aducemla cunoştinţă că Sfântul Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române, în şedinţa sade lucru din 25 februarie 2021, a exam-inat referatul Cancelariei SfântuluiSinod cu privire la declararea anului2022 în Patriarhia Română ca „Anulomagial al rugăciunii în viaţa Bis-ericii şi a creştinului” şi „Anulcomemorativ al sfinţilor isihaşti Sime-on Noul Teolog, Grigorie Palama şiPaisie de la Neamţ”.În referatul amintit, s-a precizat că,pe baza unei adrese a Înaltpreasfinţitu-lui Părinte Teofan, ArhiepiscopulIaşilor şi Mitropolitul Moldovei şiBucovinei, Preafericitul Părinte Patri-arh Daniel a formulat propunerea caanul 2022 să fie declarat, în PatriarhiaRomână, „Anul omagial al rugăciuniiîn viaţa Bisericii şi a creştinului” şi„Anul comemorativ al sfinţilor isihaştiSimeon Noul Teolog, Grigorie Pala-ma şi Paisie de la Neamţ” (temei nr.6186/10 iunie 2019). Principalelemotive ale acestei propuneri sunt urmă-toarele:- s-a constatat o necesitate a accen-tuării rolului rugăciunii în viaţa Bis-ericii şi a credincioşilor, mai ales încontextul restricţiilor cauzate de situaţiapandemică mondială;-  în anul 2022 se împlinesc 300 deani de la naşterea Sfântului Paisie de laNeamţ şi 1000 de ani de la trecerea laDomnul a Sfântului Simeon NoulTeolog;- s-a constatat că în viaţa Bisericiisfinţii isihaşti sunt consideraţi modelede rugăciune personală permanentă şide vieţuire creştină intensă.Totodată, în referat s-a precizat că,prin iniţiativa mai sus amintită, seurmăresc următoarele obiective princi-pale:• pregătirea din timp a eveni-men telor care urmează să se desfăşoareîn cursul anului omagial şi comemora-tiv 2022 prin studii, articole, cărţi dereflecţie şi manifestări cu caracter litur-gic, duhovnicesc, cultural-educativ,social-filantropic şi teologic-ştiinţific latoate nivelurile, organizarea de con-grese, colocvii, seminarii, conferinţeadministrative preoţeşti şi cercuri pas-torale cu tema „Anul omagial al rugă-ciunii în viaţa Bisericii şi a creştinu-

lui” şi „Anul comemorativ al sfinţilorisihaşti Simeon Noul Teolog, GrigoriePalama şi Paisie de la Neamţ”;•  evidenţierea temelor şi a activ-ităţilor prin mijloacele media ale Bis-ericii Ortodoxe Române;•  evaluarea, la încheierea anului,a modului de aducere la îndeplinireîn eparhii a programului-cadru decelebrare a celor două teme propusepentru anul 2022.În acest sens, la Cancelaria Sfân-tului Sinod a fost redactat un pro-gram-cadru (liturgic, cultural şimediatic), intitulat „2022 - Anulomagial al rugăciunii în viaţa Bis-ericii şi a creştinului şi Anul comem-orativ al sfinţilor isihaşti Simeon NoulTeolog, Grigorie Palama şi Paisie dela Neamţ”, care a fost prezentat spreanaliză şi aprobare.Program-cadru (liturgic, cul-tural şi mediatic)2022 - „Anul omagial al rugăciu-nii în viaţa Bisericii şi a creştinului şiAnul comemorativ al sfinţilor isihaştiSimeon Noul Teolog, Grigorie Pala-ma şi Paisie de la Neamţ” în PatriarhiaRomânăI. În primul semestru al anului2022 va fi tratată tema: „Anul oma-gial al rugăciunii în viaţa Bisericii şia creştinului”, care va fi prezentatăastfel:1. Rugăciunea în Sfânta Scrip-tură:a. Repere biblice de comuniune aomului cu Dumnezeu prin rugăciune:

rugăciunea profeţilor şi drepţilor Vechi-ului Testament;b. Forme de manifestare a rugăci-unii stăruitoare întâlnite în Sfânta Scrip-tură: evidenţierea personajelor pe careBiblia le reţine pentru perseverenţa înrugăciune şi credinţa puternică;c. Chipuri de bărbaţi rugătorireflectate în Sfânta Scriptură ca exem-ple de vieţuire creştină;d. Modele de rugăciune stăruitoaremanifestate de femei credincioase emble -matice din Vechiul şi Noul Testament;e. Rugăciunea psalmilor: texte deinspiraţie a Duhului Sfânt şi frământăriale sufletului omenesc în faţa lui Dum-nezeu;f. Mântuitorul Iisus Hristos, mod-elul desăvârşit de Om rugător: Tatălnostru, izvorul inspiraţional al tuturorcelorlalte rugăciuni, prin care ÎnsuşiMântuitorul Iisus Hristos S-a rugat şi i-a învăţat pe ucenici cum să se roage;g. Exemple de rugăciune în NoulTestament (Luca 11, 1; Fapte 10, 9;Luca 18, 13; Fapte 16, 25);h. Învăţătura Sfintei Scripturidespre smerenia şi sinceritatea în rugă-ciune: Pilda vameşului şi fariseului,reamintită în fiecare an la începutulperioadei Triodului;i. Darurile rugăciunii - Omul lăun-tric primeşte prin rugăciune „cuvintenegrăite pe care nu este cu putinţăomului a le spune” (2 Corinteni 12, 4);j. Cum trebuie să ne rugăm? (Matei6, 6; Ioan 16, 23; Luca 18, 2-7; Matei21, 22);

k. Rugăciuni de laudă, mulţumireşi cerere.2. Rugăciunea în viaţa liturgică şiascetică (filocalică) a Bisericii:a. Rugăciunile din slujbele Sfin-telor Taine şi ierurgii ale Bisericii;b. Sfinţii Părinţi - rugători şi autoride rugăciune personală şi comunitară(de obşte);c. Rugăciunea minţii şi a inimii înFilocalie - vorbirea omului cu Dum-nezeu, hrană, curăţire şi sfinţire a minţiişi a inimii;d. Roade ale rugăciunii reflec-tate în viaţa duhovnicească a creş ti -nului: smerenia, pacea şi iubireamilostivă.3. Rugăciunea personală, famil-ială şi comunitară (de obşte):a. Rugăciunea individuală sau per-sonală, smerită şi discretă („în ascuns”);b. Rugăciunea în familie: impor-tanţa rugăciunii comune a familiei pen-tru pacea şi unitatea acesteia;c. Rugăciunea liturgică în comu-nitate (parohie, mănăstire etc.): impor-tanţa participării credincioşilor la sluj-bele Bisericii;d. Semne văzute însoţitoare alerugăciunii: închinarea cu semnul Sfin-tei Cruci, îngenunchierea, metanii micişi metanii mari;e. Rugăciunile pentru cei vii şi pen-tru cei morţi - expresii ale comuniuniide iubire;f. Competenţă şi responsabilitateîn elaborarea, aprobarea şi tipărireacărţilor de rugăciuni;g. Rugăciunea transmisă prinmedia şi reţele sociale nu poate înlocuiparticiparea fizică a credincioşilor laviaţa liturgică a Bisericii.4. Denaturarea rugăciunii prininfluenţa religiilor orientale şi a prac-ticilor pseudo-religioase:a. Pseudo-modele de rugăciuneastăzi: tendinţa generaţiei tinere de aînlocui rugăciunea şi învăţătura creştinăcu practici ale religiilor orientale;b. Pacea duhovnicească versusechilibrul spiritual: noile tendinţe dereinterpretare a învăţăturii creştine princoncepţii hinduse sau budiste;c. Rugăciunea ortodoxă nu trebuiecombinată cu rugăciuni neortodoxe(talismanul, Visul Maicii Domnului);d. Practici care denaturează rugă-

ciunea creştin-ortodoxă (incantaţiile,descântecele, vrăjitoria, ghicitul în cărţietc.).II. În al doilea semestru al anului2022 va fi tratată tema: „Anulcomemorativ al sfinţilor isihaşti Sime-on Noul Teolog, Grigorie Palama şiPaisie de la Neamţ”, care va fiprezentată astfel:1. Sfântul Simeon Noul Teolog(†1022):a. Un mileniu de la trecerea laDomnul a Sfântului Simeon NoulTeolog (†1022-2022);b. Cultură şi credinţă în viaţa Sfân-tului Simeon Noul Teolog: pregătitpentru o carieră juridică, a fost preocu-pat de tânăr de taina cunoaşterii luiDumnezeu în isihie (la vârsta de 20 deani a avut prima experienţă duhovni -cească a vederii luminii necreate);c. Răbdarea în ascultare (ca tânărstareţ a suportat adesea neascultarea,trândăvia şi nepăsarea unora dintremonahi, păcate pe care a căutat să leîndrepte cu dragoste, prin pilda sa devieţuire, prin rugăciune şi prin cuvinte);d. Formarea de ucenici de cătrepărinţii duhovniceşti (alegerea căiimonahismului a fost influenţată deîntâlnirea şi ucenicia pe lângă CuviosulSimeon Evlaviosul la Mănăstirea Stu-dion, iar, la rândul său, Sfântul Simeona format ucenici care au continuatlucrarea duhovnicească înaltă a isihas-mului);e. Opera teologică a SfântuluiSimeon Noul Teolog: Capitole teolog-ice şi practice, Discursuri teologice şimorale, Cateheze, Imnuri despreiubirea dumnezeiască şi altele;f. Învăţătura Sfântului SimeonNoul Teolog despre rugăciune.Cu binecuvântare și dragoste înHristos, † DanielArhiepiscopul Bucureștilor,Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,LocRiitorul tronului CezareeiCapadocieiși Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne
Secretarul Sfântului Sinod† Varlaam PloieșteanulEpiscop-vicar patriarhalContinuare în pagina 3

2022 - Anul rugăciunii în viaţa Bisericii şi anul sfinţilor isihaşti 

Anul 2022, anul Bicentenaru-lui învăţământului teologicarădean, adică împlinirea a 200de ani de la înfiinţarea în-văţământului teologic arădean în1822, ilustrat astăzi de Facultateade Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din cadrul Universităţii,,Aurel Vlaicu” din Arad, reprez-intă un moment de bucurie şi re-sponsabilitate pentru trecut,prezent şi viitor.În acest sens, pe parcursului an-ului 2022, Facultatea de TeologieOrtodoxă, cu binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului şia Preasfinţitului Părinte Dr. Emilian

Crişanul, Episcop Vicar alArhiepiscopiei Aradului, va orga-niza o suită de evenimente acade-mice, bisericeşti şi culturale casemn al cinstirii aduse tuturor celorcare au slujit învăţământul teologicortodox arădean pe parcursul celor200 de ani.Cele 24 de evenimente organi-zate în parteneriat cu instituţii bis-ericeşti, academice şi de culturădin România şi din străinătate,reprezintă omagiul adus înain-taşilor şi un bun prilej pentru o re-flecţie asupra semnificaţiilorTeologiei arădene în societatea şicultura actuale.Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja

PROGRAMUL DETALIAT:
IANUARIE 2022SĂRBĂTOAREA FACUL -TĂŢILOR DE TEOLOGIEORTODOXĂ DIN PATRI-ARHIA ROMÂNĂ(29-30 ianuarie 2022, CatedralaVeche din Arad – Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă„Ilarion V. Felea din Arad)FEBRUARIE 2022COMEMORARE DEDI-CATĂ EPISCOPULUI IOANMEŢIANU AL ARADULUI(Joi, 3 februarie 2022, Sala„Regele Ferdinand” a Primăriei Mu-nicipiului Arad)Continuare în pagina 2
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„AduceRi-vă aminte de mai marii voștri”. Recurs la memoria istorică a Teologiei arădene
În ziua prăznuirii celor Trei SfinYi„mari dascăli ai lumii şi ierarhi”,înscriși în conştiinţa liturgică a Biseri-cii drept cele mai strălucite modele depăstori ai turmei lui Hristos şi de pro-povăduitori ai cuvântului dumnezeiesc,după participarea, în catedrala istoricăa Aradului, la Sfânta și DumnezeiascaLiturghie, iată-ne acum în aula recentreînveșmântată a uneia dintre cele maivechi instituYii de cultură teologicăromânească, Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea”, spre aaduce un smerit prinos de recunoștinYăctitorilor, profesorilor și tuturor osteni-torilor – de ieri și de azi – ai acesteia.Pornind de la binecunoscutulîndemn paulin: „Aduceţi-vă aminte demai-marii voştri, care v-au grăit vouăcuvântul lui Dumnezeu”, în debutulunei manifestări care nu constituiealtceva decât preambulul unei suite deevenimente bisericești academice șiculturale, dedicate bicentenaruluiînvăYământului teologic arădean și des-fășurate sub semnul unităYii și al con-lucării dintre Biserică, Universitate șisocietate (în ansamblul ei), din încre-dinYarea Părintelui Decan astăzi îmirevine misiunea de a puncta, sub formaunui recurs la memoria istorică a Teo-logiei arădene, câteva aspecte și repe-re din trecutul, precum și din devenireaacestei prestigioase școli, cu toate celetrei etape ale evoluYiei și ale dezvoltă-rii ei: Institut Teologic (1822-1927),Academie Teologică (1927-1948) și –după un nedrept hiat de aproape ojumătate de secol – Facultate de Teo-logie Ortodoxă (1991-2022).La începutul secolului al XIX-lea,în timpul ultimului episcop sârb, PavelAvacumovici, în Episcopia Araduluis-a declanşat o amplă mişcare deemancipare naţională şi ecleziastică aromânilor; mentorul acesteia a fostpreotul Dimitrie Ţichindeal, în jurulcăruia s-a grupat întreaga elită intelec-tuală din cuprinsul eparhiei arădene.Conștientizându-se, ca stringentă nece-sitate, nevoia de formare a viitorilorluminători ai obștilor românești, preo-Yii și învăYătorii, în toamna anului 1812și-a deschis porYile la Arad, drept urma-

re, cea dintâi şcoală pentru pregătireadascălilor români, cunoscuta „Prepa-randie”. După un deceniu, cu începerede la 1 noiembrie 1822, la Arad s-aaprobat și înfiinţarea unui Institut Teo-logic, cu predare în limba română; des-chiderea cursurilor, din motive pecu-niare, a fost însă întârziată până înfebruarie 1823. Primii profesori au fostpreotul Gavriil Raţ (cu studii la Viena,mare militant pentru drepturile con-aYionalilor săi, devenit episcop în 1835sub numele de Gherasim) şi preotulGavriil Giuliani (paroh în Curtici, iarulterior protopop al Butenilor), ambiiconsideraţi vârfuri ale clerului ortodoxarădean.Teologia arădeană precede așadar,atât prin timpul înfiinYării, cât mai alesprin durata anilor de studiu (doi ani ini-Yial, iar din 1825, trei ani), mai toateunităYile de învăYământ ortodox de pro-fil ale Yării; ca exemplificare, deși des-chis în anul 1811, sub forma unui cursintensiv de șase luni de pregătire a vii-torilor slujitori ai altarelor (anterior,același rol îl îndeplinise „școala denormă” sibiană, înfiinYată în 1786),„Seminarul Andreian” de la Sibiu afost ridicat la un de studiu în 1846, ladoi ani de studiu în 1850 și la trei ani destudiu abia în 1862, așadar cu un deca-laj faYă de Arad, în ceea ce priveșteextensiunea și calitatea actului didactic,de exact patru decenii. Concluzionând,Institutul Teologic arădean a fost primașcoală superioară de acest fel din spa-Yiul transilvănean și, alături de „Semi-narul” de la Socola-Iași (înfiinYat în1803), de „Seminarul duhovnicesc”din Chișinău (înfiinYat în 1813), de„Școala clericală” româno-sârbă de laVârșeY (1822) și de Institutul Teologicdin CernăuYi (înfiinYat în 1827), senumără printre cele mai vechi unităYi deînvăYământ teologic propriu-zis dinspaYiul extins al Ortodoxiei românești.Odată cu urcarea pe tronul arhie-resc a episcopului Ioan Meţianu, pen-tru şcoala teologică arădeană începea onouă etapă. În anul şcolar 1876/1877,„Preparandia” şi Institutul Teologic s-au unit, dând naștere Institutului peda-gogic-teologic diecezan; la catedră au

fost numiYi profesori temeinic pregătiYi(unii în cunoscute centre universitareeuropene), s-a îmbunătăţit programaşcolară, iar manualele didactice tipări-te au înlocuit, treptat, cursurile manus-crise de până atunci. După înfăptuireaRomâniei Mari, secţia pedagogică aInstitutului s-a desprins, dând naștereapoi, în 1927, prin fuziune cu „ŞcoalaNormală de Stat”, „Şcolii NormaleOrtodoxe Române de Stat «DimitrieŢichindeal»”. De asemenea, în acelașian, Institutul Teologic arădean s-atransformat în Academie, cu patru anide studiu, funcţionând sub aceastădenumire până la desfiinţarea ei în modabuziv de către autorităţile comuniste,în 1948. La nivelul corpului profesoral, laArad a activat, în timp, o pleiadă dedascăli luminaYi; îi amintim doar pecâYiva dintre aceștia: Patrichie Popescu,Ghenadie Popescu, Augustin Hamsea,Iosif Goldiș, Vasile Mangra, RomanCiorogariu, Grigorie Comșa, TeodorBotiș, Ilarion V. Felea, Lazăr Iacob,Gheorghe Ciuhandu, Nicolae Popovi-ciu, Iustin Suciu, Petru Deheleanu, Tri-fon Lugojan, Atanasie Lipovan etc.Înfruntând vicisitudinile vremurilor,aceștia au apărat, în faYa oricăror încer-cări de înstrăinare (șovinism, ireden-tism, neoprotestantism, ateism, sincre-tism, indiferentism), credinYa străbună,limba română și neamul în care ei aufost plămădiYi; cercetând, scriind, pre-dicând, înfiinYând și conducând aso-

ciaYii și societăYi cultural-bisericești,social-filantropice și pastoral-misiona-re, toYi aceștia au contribuit la propăși-rea Bisericii lui Hristos, la sporireapatrimoniului cultural românesc și laîntărirea conștiinYei de unitate naYiona-lă. În plus, prestigiul de care s-a bucu-rat Teologia arădeană a fost dat și decontactul ei direct cu cel mai presti-gios for cultural, Academia Română,unii dintre absolvenYi, precum Vince-nYiu Babeș, Iosif Goldiș, Vasile Man-gra, Roman Ciorogariu și GheorgheCiuhandu, numărându-se printre mem-brii titulari, corespodenYi ori onorifici aiacesteia, iar alYii, precum episcopul Gri-gorie Comșa și viitorii rectori TeodorBotiș și Ilarion V. Felea, fiind premiaYi,în ședinYele sale festive, pentru muncade cercetare depusă. La rândul lor, învăYăceii acestorreputaYi dascăli, viitorii preoYi și dascălidin parohiile în care au fost rânduiYi oride la catedrele de la care au fost puși sătransmită urmașilor tezaurul cunoaște-rii, s-au arătat tuturor – după cuvântulMântuitorului – ca „lumină a lumii șisare a pământului”.ReînfiinYată – ca Facultate de Teo-logie Ortodoxă – în anul 1991, cu bine-cuvântarea și prin implicarea directă aÎnaltpreasfinYitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, aici de faYă,Teologia arădeană, pusă sub pavăzarugăciunii ocrotitoare a unuia dintrecei mai erudiYi dascăli ai săi din trecut,preotul-martir Ilarion Virgil Felea, și-a

regăsit locul ei firesc în cetate, fiindinclusă, ca parte componentă, în Uni-versitatea „Aurel Vlaicu”. În anul1994, FacultăYii de Teologie i s-auadăugat, în aceeași generoasă și monu-mentală clădire în care ne aflăm, și cla-sele premergătoare ale Seminaruluiteologic-liceal, o binevenită antecame-ră în formarea ulterioară a majorităYiiviitorilor studenYi. Beneficiind în prezent de toate celetrei stadii de pregătire universitară (lice-nYă, masterat și doctorat), de o bazămaterială reînnoită, de un paraclis des-tinat formării duhovnicești, liturgice șiomiletice a viitorilor slujitori ai altare-lor, de un portofoliu de activitate publi-cistică relevant și îndeosebi de un corpprofesoral bine pregătit, acoperind, lanivelul competenYelor și al probităYiiacademice, toate disciplinele prevăzu-te în curricula universitară, Facultateade Teologie arădeană își urmează, cumultă responsabilitate, menirea, aceeade a iradia lumina știinYei teologice și amodelelor duhovnicești generaYiilor deviitori preoYi și dascăli, zidind conștii-nYe, configurând drumuri în viaYă,temeluind și consolidând punYi de dia-log.Anul 2022 constituie, așadar, unbinemeritat popas aniversar, un prilejde serbare a Teologiei arădene, ajunsăla maturitatea sa deplină. Într-acest ceasde debut festiv al unei suite de mani-festări puse sub egida BicentenaruluiTeologiei arădene (1822-2022), mani-festări organizate cu sprijinul Arhie-piscopiei Aradului și al UniversităYii„Aurel Vlaicu” și în parteneriat cu maimulte instituYii laice și bisericești cen-trale, judeYene și locale, care vor rele-va dimensiunea și importanYa școliiteologice arădene din trecut și de astăzi,noi îi urăm acestei veritabile și venera-bile instituYii cultural-ecleziastice întrei-tul și – totodată – responsabilizatorulîndemn: „Vivat! Crescat! Floreat!”,adică: „Să trăiască, pe mai departe săcrească și întru mulYi-mulYi ani să înflo-rească!”.Pr.Prof.Univ.Dr. Florin DobreiFacultatea de Teologie Ortodo-xă ,,Ilarion V. Felea” din Arad
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CONFERINŢA PROFESO-RILOR DE RELIGIE ORTO-DOXĂ(MarYi, 22 martie 2022, Sala„Regele Ferdinand” a PrimărieiMunicipiului Arad)MAI 2022EXPOZIŢIE DOCUMEN-TARĂBicentenar – 200 de ani de în-văţământ teologic ortodox arădeanîn imagini(Duminică, 22 mai 2022, Com-plexul Muzeal Arad)IUNIE 2022SIMPOZION NAŢIONALACADEMIA ROMÂNĂ –FACULTĂŢILE DE TEOLO-GIE DIN PATRIARHIAROMÂNĂ(Joi-Sâmbătă, 2-4 iunie 2022,Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad)SFINQIREA MARE (TÂR -NOSIREA) A PARACLISULUIFACULTĂQII DE TEOLOGIEORTODOXĂ „ILARION V.FELEA” PRECUM ȘI BINECU-VÂNTAREA LUCRĂRILORDE REABILITARE A CLĂ -DIRII FACULTĂQII (iunie 2022)

SIMPOZION INTERNAŢIO -NALColegiul Decanilor Fac-ultăţilor de Teologie Ortodoxădin Patriarhia Română(MarYi-Joi, 14-16 iunie 2022,Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad)SEPTEMBRIE 2022SIMPOZIONUL INTER-NAŢIONAL AL ŞCOLII DOC-TORALE ÎN PARTENERIATCU FACULTATEA DE TEO -LOGIE DIN ATENA ŞI ACA-DEMIA CREŞTINĂ DINVARŞOVIA(Joi-Vineri, 15-16 septembrie2022, Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad)SIMPOZION NAŢIONALSTUDENŢESC ŞI MASTERAL(Joi-Vineri, 15-16 septembrie2022, Facultatea de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din Arad)COMEMORAREA PREO-TULUI PROFESOR DR. ILAR-ION V. FELEA (1903-1961)Lansarea monografiei IlarionV. Felea (1903-1961). Preotul, Teo-logul, Mărturisitorul

(Duminică, 18 septembrie 2022,Sala „Regele Ferdinand” aPrimăriei Municipiului Arad)SIMPOZION INTER-NAŢIONAL (UNESCO –FEACU)(Duminică-Miercuri, 25-28 sep-tembrie 2022, Facultatea de Teolo-gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad)OCTOMBRIE 2022LANSAREA ALBUMULUI –Paraclisul Facultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad spaţiu liturgic-formativ şi teologic-cultural(Duminică, 9 octombrie 2022,Paraclisul Facultăţii de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” dinArad)STUDENŢI ŞI ELEVI LAMUZEUL PREPARANDIEIDIN ARADLansarea volumuluiChipuri de absolvenţi ai Institu-tului şi Academiei Teologice dinArad(MarYi, 18 octombrie 2022,Muzeul Preparandiei din Arad)NOIEMBRIE 2022CONCERT DE MUZICĂCORALĂ

piese religioase, patriotice şi fol-clorice(MarYi, 8 noiembrie 2022, SalaPalatului Cultural din Arad)LANSAREA MONOGRAFI-ILOR DEDICATE PROFESO-RILOR INSTITUTULUITEOLOGIC DIN ARAD(Joi, 17 noiembrie 2022, Sala„Iuliu Maniu” a Palatului Comitatu-lui din Arad)LANSAREA MONOGRAFI-ILOR DEDICATE PROFESO-RILOR ACADEMIEI TEOLO -GICE DIN ARAD(MarYi, 22 noiembrie 2022, Sala„Vasile Goldiș” a ConsiliuluiJudeţean Arad)DECEMBRIE 2022LANSAREA MONOGRAFI-ILOR DEDICATE PROFESO-RILOR ACADEMIEITEOLOGICE DIN ARAD(Miercuri, 7 decembrie 2022,Biblioteca Judeţeană „A. D.Xenopol” Arad)CONCERT TRADIQIONALDE COLINDEAzi cu strămoșii cânt în cor(MarYi, 13 decembrie 2022, SalaPalatului Cultural din Arad)

Calendarul evenimentelor Bicentenarului Teologiei arădene (1822-2022)
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În perioada Bizantină se poateidentifica o continuare organică a epo-cii patristice. De multe ori în lumeateologică contemporană între patristi-că și Bizantinism se face o discrimi-nare nejustificată teologic. EpocaPatristică este privită net superioarăcelei Bizantine, atât din punct de vede-re al contribuYiilor teologice, cât și alautorităYii sau relevanYei normativepentru gândirea teologică. Unul dintrecei mai mari teologi ortodocși ai seco-lului al XX-lea, părintele Georges Flo-rovsky, ca și părintele Dumitru Stăni-loae de altfel, privește teologiabizantină, în calitatea ei de continua-toare a epocii patristice.Părintele Florovsky îi evocă pemarii PărinYi din al doilea mileniu cre-știn și contribuYiile lor, demne de luatîn considerare. Centrul argumentaYieipărintelui Florovsky constă în ethosulneschimbat al Bisericii. Dacă de-a lun-gul istoriei, Biserica își păstrează iden-titatea cu sine și mesajul ei rămâneneschimbat în conYinut, deși îmbracăforme variate, contribuYiile unor PărinYiprecum Simeon Noul Teolog și Gri-gorie Palama, marele sinod isihast dinsecolul al XIV-lea, scrierea Filocalieiși activitatea Sf. Nicodim Aghioritul,este imperativ să fie recunoscute și tra-tate la adevărata lor valoare, deoareceacestea redau mărturia aceluiași ethosal Bisericii.Opera Sf. Grigorie Palama ocupăun loc central în înYelegerea continui-tăYii epocii patristice în prima jumăta-te a celui de-al doilea mileniu creștin.Sf. Grigorie Palama era puternic anco-rat în TradiYie. Teologia sa era o con-tinuare a teologiei PărinYilor capado-

cieni, a Sf. Maxim Mărturisitorul și aSf. Dionisie Areopagitul. Noutateamesajului său era că, acesta nu îi copiape PărinYi- ipoteza teologiei repetiYieinu era valabilă în cazul Sf. Grigorie-,ci continua creativ teologia lor sauinterpreta vechea tradiYie într-o cheienouă. Teologia Sf. Grigorie Palama secaracterizează prin excelenYă ca o teo-logie existenYială, izvorâtă din TradiYieși din experienYa personală duhovni-cească a comuniunii sfântului cu Hris-tos. În centrul preocupării sale teolo-gice se situează taina Sfintei Treimi șiîndumnezeirea omului prin har. Sf.Grigorie preia de la SfinYii Atanasie,Irineu de Lyon, Grigorie de Nazianz,Grigorie de Nyssa, Chiril al Alexan-driei, Maxim Mărturisitorul și SimeonNoul Teololog conceptul de îndum-nezeire (theosis) și aduce lămuriri ese-nYiale cu privire la înYelegerea acestu-ia, prin valorificarea distincYiei întrefiinYă și lucare în cadrul relaYiei perso-nale a omului cu Dumnezeu. PărinYiide până la el ajung la concluzia căomul nu poate deveni pur și simpluDumnezeu. Îndumnezeirea implica oîntâlnire personală, o experienYă și olegătură intimă și profundă între om șiDumnezeu. PărinYii capadocieni au arătat că,deși Dumnezeu nu poate fi cunocut înnatura Sa dumnezeiască, care esteincomunicabilă, noi îl cunoaștem prinlucrările Sale. Sf. Ioan Damaschin vor-bește de prezenYa lui Dumnezeu înlucrările sau energiile Sale. Sf. Grigo-rie preia gândirea PărinYilor vechi șisusYine că Dumnezeul cel neapropiatse apropie într-un mod tainic de om,prin energiile dumnezeiești necreate.

Teologia Sf. Grigorie Palama presu-pune acYiunea unui Dumnezeu perso-nal, care deși rămâne în acea luminăneapropiată, se face cunoscut tainicomului. Pentru Sf. Grigorie mântuireaeste mai mult decât iertare, ea presu-pune reînnoirea sau purificarea omuluiprin împărtășirea de harul dumneze-iesc. La sinoadele din 1341 ș 1351 dela Constantinopol, distincYiile dintrefiinYa lui Dumnezeu și energiile Salesunt acceptate și formulate, iar ceea cepână atunci era considerată erezie,devine acum dogmă și sursă de inspi-raYie pentru teologia de atunci și pânăîn zilele noastre.Disputa teologică din vremea Sf.Grigorie era în jurul înYelegerii greși-te a simplităYii fiinYei dumnezeiești,ale cărei origini erau tocmai în inter-pretarea eronată făcută de FericitulAugustin, care susYinea că în simpli-tatea fiinYei lui Dumnezeu coincidtoate atributele Sale. Sf. Grigorie folo-sindu-se de gândirea PărinYilor, argu-mentează că între fiinYă și lucrare sau

energie există o distincYie clară nece-sară. Dacă nu am accepta și nu ar fiaceastă distincYie, atunci între naștereaFiului, purcederea Sfântului Duh șicrearea lumii n-ar fi nici o distincYie,ci și Fiul și Duhul sunt creaYi de Tatăl.Sf. Grigorie preia teologia Sf. Chiril alAlexandriei, care la rândul lui preiagândirea Sf. Atanasie și expune clardeosebirea dintre naștere și creaYie,arătând că nașterea este în conformi-tate cu esenYa, iar în creaYie este oenergie a voinYei libere dumnzeiești.Nașterea și purcederea sunt proprie-tăYi personale incomunicabile ale fii-nYei dumnezeiești, iar crearea lumiiși a omului sunt acYiuni sau lucrăridumne - zeiești. Atributele lui Dum-nezeu sunt de asemenea manifestăriîn afară ale fiinYei incomunicabile alui Dumnezeu, prin care intrăm șirămânem în comuniune cu Dumne-zeu, îl cunoaștem pe Acesta în calita-tea Sa de Pantocrator și Proniator șiprogresăm pe calea acestei cunoașteritainice prin experierea prezenYei Lui,

până la starea de theosis sau îndumne-zeire.Putem vorbi astfel despre caracte-rul existenYial al teologiei patristice șiprivi teologia ca un efort ascetic. Seco-lul al XX-lea aduce în gândirea orto-doxă o nouă metodă și anume metodaneopatristică sau în orice caz, prezin-tă teologilor contemporani metodapatristică de a face teologie, prin anga-jarea într-un proces ascetic și de auto-disciplină pe de-o parte și printr-unrăspuns creativ liber în faYa RevelaYieipe de alta, accentuând rolul persoaneiumane în primirea, transmiterea șivalorificarea RevelaYiei în colaborarealiberă cu harul divin. ReprezentanYi deseamă ai metodei neopatristice de aface teologie în secolul al XX-lea suntGeorges Florovsky, Dumitru Stăni-loae, Vladimir Lossky și Iustin Popo-vici, dar numele pot continua.Din cele afirmate mai sus reYinem căîn teologia bizantină poate fi identifica-tă, continuarea și reactualizarea teolo-giei patristice, argumentând aceasta prinethosul neschimbat al Bisericii. PărinYiprecum Simeon Noul Teolog și Grigo-rie Palama au dat mărturia aceluiași ethosal Bisericii. Sf. Grigorie Palama continuăcreator vehea TradiYie patristică a Pări-nYilor capadocieni, a Sf. Maxim Mărtu-risitorul și a Sf. Dionisie Areopagitul șiprezintă prin distincYia dintre fiinYă șienergii, prezenYa unui Dumnezeu per-sonal, necunoscut în fiinYa Sa, dar acce-sibil omului prin energiile Sale.  Teolo-gii neopatriști ai zilelor noastre remarcăcaracterul existenYial al teologiei patris-tice și militează pentru o abordare unita-ră a dogmaticii și asceticii.Pr. Dr. Florin Ioan Gașpar

Urmare din pagina 12. Sfântul Grigorie Palama(†1359):a. Tinereţe şi asceză: încă de tânărşi-a asumat o rânduială de viaţă aspră,cu post, rugăciune şi priveghere;b. Ucenicia pe lângă sfinţi (i-a avutca învăţători pe Sfântul Teolipt, viitorulMitropolit al Filadelfiei, Sfântul CuviosNicodim, stareţul Mănăstirii Vatope-du);c. Evlavia faţă de Maica Domnuluia Sfântului Grigorie Palama;d. Apărător al monahismului, alpracticii isihaste şi al învăţăturii orto-doxe despre energiile dumnezeieştinecreate: confruntarea cu Varlaam dinCalabria;e. Opera dogmatică despre rugăci-
unea minţii, dar şi despre lucrarea haru-lui necreat, care se arată sfinţilor calumină;f. Suferinţa pentru adevăr (în 1343,adversarii Sfântului Grigorie Palamal-au acuzat pe nedrept de uneltire şi l-au întemniţat, reuşind chiar -
să-l supună unei condamnări bis-ericeşti, însă a fost reabilitat după 4 anişi ales Arhiepiscop al Tesalonicului);g. „Teologul luminii dumnezeieşti”- datorită vieţuirii sale duhovniceşti,mama sa Caloni, fraţii săi, ieromon-ahii Teodosie şi Macarie, precum şisurorile sale, Epihariaşi Teodota, s-au retras în mănăstiri, iartatăl său, Constantin, şi-a sfârşit viaţa îndeplină evlavie ca laic.3. Sfântul Paisie de la Neamţ(1722-1794):a. Ucrainean de origine, a devenitreprezentant de seamă al isihasmului pepământul românesc: a ucenicit pe lângăSfântul Vasile de la Poiana Mărului;b. Stareţ (la Dragomirna, Neamţşi Secu) şi întemeietor de mănăstiri

(mai multe sihăstrii de călugăriţe înjurul Muntelui Ceahlău);c. Înnoitor al vieţii duhovniceşti dinmănăstiri;d. Iniţiatorul, alături de ucenicii săi,al primei traduceri a Filocaliei înslavonă (publicată în anul 1793 laMoscova);e. Păstrător al rânduielii călugăreştiatonite (tipicul slujbelor după modelulmănăstirilor din Sfântul Munte);f. Practicant al Rugăciunii lui Iisus,a format mai mulţi ucenici cu viaţăsfântă: Sfântul Ierarh GrigorieDascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti(†1834 pomenit la 22 iunie), CuviosulIosif Pustnicul (†1828 pomenit la 16august, unul dintre ucenicii săi de laNeamţ) şi Cuviosul Irinarh Rosetti(†1859), mare lucrător al rugăciuniiinimii, ctitorul Mănăstirii Horaiţa dinMoldova, precum şi al bisericii de peMuntele Tabor, din Ţara Sfântă;g. Învăţătura Sfântului Paisie de laNeamţ despre rugăciune.4. Sfinţii isihaşti - modele de viaţăpentru monahismul actual:a. Isihasmul - preocuparea pentrurugăciune permanentă, pacificareapatimilor egoiste şi sfinţirea vieţii;b. Completarea participării la sluj-bele bisericeşti cu rugăciunea perma-nentă a minţii şi inimii;c. Cultivarea relaţiei stareţ-ucenic:spovedania periodică pentru mărtur-isirea gândurilor, supravegherea des-făşurării ascultărilor, povăţuirea şi dia-loguri duhovniceşti, sinaxele monahalepentru convorbiri duhovniceşti;d. Rânduiala postului în tradiţia isi-hastă;e. Primirea ucenicilor de către mon-ahii isihaşti;f. Monahismul în mediul urbanactual: misiune creştină şi provocăricontemporane.

5. Sfinţii isihaşti - modele derugăciune personală pentru creştini:a. Dezvoltarea evlaviei pentrusfinţii isihaşti şi evidenţierea acestora camodele de vieţuire creştină în societateacontemporană;b. Recomandarea practicăriifrecvente a Rugăciunii inimii de cătreorice creştin (rugăciunea minţiicoborâtă în inimă practicată în timpulactivităţilor cotidiene);c. Bucuria liniştii duhovniceşti: prinspovedanie, primirea Sfintelor Taineşi catehizare;d. Preocuparea pentru lecturaduhovnicească, ascultarea de predici şiconferinţe teologice prin participaredirectă sau prin media;e. Recomandarea din parteaduhovnicilor isihaşti a pravilelor derugăciune;f. Îndrumarea spirituală a laicilorşi clericilor de către duhovnicii isihaşti.6. Rugăciunea isihastă şi rolul eiîn sfinţirea sau îndumnezeirea omu-lui:a. Chipuri de sfinţi cuvioşi practi-canţi ai rugăciunii isihaste: evidenţiereasfinţilor contemporani sau apropiaţiepocii noastre care şi-au asumat rugă-ciunea permanentă ca mod de viaţă;b. Manifestarea lui Dumnezeu înlume prin minuni ca răspuns al rugăci-unilor stăruitoare: puterea de mani-festare a răului este învinsă de Atot-puternicia lui Dumnezeu prinrugăciunea însoţită de credinţă şi post;c. Mijlocirile sfinţilor chemaţi înrugăciune de creştinii rugători;d. Rugăciunile către PreasfântaFecioară Maria şi sfinţi, urmate derugăciunea isihastă;e. Timpul dăruit rugăciunii se trans-formă în iubire de aproapele atuncicând cel care se roagă doreşte să-i ajutepe semenii săi;

f. Ispitele din timpul rugăciunii isi-haste: curse ale diavolului prin vedeniişi gânduri înşelătoare.III. Centrul de Presă Basilica alPatriarhiei Române (Radio Trinitas,Trinitas TV, Ziarul Lumina) va realizaprograme şi emisiuni, filme docu-mentare, materiale publicistice etc. pen-tru promovarea, în anul 2022, a „Anu-
lui omagial al rugăciunii în viaţa
Bisericii şi a creştinului” şi a „Anului
comemorativ al sfinţilor isihaşti Sime-
on Noul Teolog, Grigorie Palama şi
Sfântul Paisie de la Neamţ” în Patri-arhia Română. În acest scop, se vasolicita colaborarea Centrelor eparhialepentru identificarea celor mai relevantemărturii, texte, manuscrise, însemnări,declaraţii reprezentative pentru celedouă teme, omagială şi comemorativă,ale anului 2022.IV. Realizarea de studii, comentarii,monografii şi cărţi de reflecţie cu conţin-ut biblico-patristic, moral, liturgic, cate-hetic, pastoral, social-filantropic, ecu-menic, cultural-educativ şi istoric pentruprezentarea „Anului omagial al rugăci-
unii în viaţa Bisericii şi a creştinului” şia „Anului comemorativ al sfinţilor isi-
haşti Simeon Noul Teolog, Grigorie
Palama şi Paisie de la Neamţ” în Patri-arhia Română. Toate aceste lucrări vorrespecta cadrele tematice prezentate laparagrafele I şi II şi vor fi tipărite în pub-licaţiile bisericeşti centrale şi eparhiale,în volume şi monografii editate detipografiile Patriarhiei Române şi de celeale Centrelor eparhiale.V. La nivelul Patriarhiei Române,va fi organizat un Simpozion inter-naţional, cu invitaţi din celelalte Bis-erici Ortodoxe surori, dedicat temei:
„2022 - Anul omagial al rugăciunii în
viaţa Bisericii şi a creştinului”.VI. La nivelul eparhiilor şi al insti-tuţiilor de învăţământ teologic se vor

organiza dezbateri, colocvii şi semi-narii pe tema: „2022 - Anul omagial al
rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creşt-
inului”.VII. Patriarhia Română va organi-za un simpozion naţional dedicat temei
„2022 - Anul comemorativ al sfinţilor
isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigorie
Palama şi Paisie de la Neamţ”, pre-cum şi dezbateri, colocvii şi seminarii,în eparhii şi instituţiile de învăţământteologic, cu privire la rolul isihasmuluiîn viaţa Bisericii.VIII. În cursul anul 2022, în Bis-erica Ortodoxă Română, vor fi organi-zate concerte şi simpozioane, întâlniri,expoziţii, mărturii, evocări privindformele de manifestare a rugăciunii,respectiv rolul şi importanţa isihasmu-lui în tradiţia Bisericii noastre.IX.Ca parte a programului-cadru, laConferinţa pastoral-misionară semestri-ală din primăvara anului 2022 se va tratatema „2022 - Anul omagial al rugăciu-
nii în viaţa Bisericii şi a creştinului”, încadrele prezentate la paragraful I, iar laConferinţa pastoral-misionară semestri-ală din toamna anului 2022 se va tratatema „2022 - Anul comemorativ al
sfinţilor isihaşti Simeon Noul Teolog,
Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ”în Patriarhia Română, în cadrele prezen-tate la paragraful II, cu posibilitatea apro-fundării acestora şi la conferinţele pre-oţeşti administrative lunare, pe care le vastabili fiecare eparhie, precum şi încadrul cercurilor pastorale.X. În luna octombrie din anul 2022,la Palatul Patriarhiei, se va organiza oşedinţă solemnă a Sfântului Sinod cutema „2022 - Anul omagial al rugăci-
unii în viaţa Bisericii şi a creştinului şi
Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti
Simeon Noul Teolog, Grigorie Pala-
ma şi Paisie de la Neamţ” în PatriarhiaRomână.

2022 - Anul rugăciunii în viaţa Bisericii şi anul sfinţilor isihaşti 
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Volum omagial dedicat Părintelui Mitropolit Ioan
Volumul omagial Arhierie și

Filantropie. ÎnaltpreasfinJitul
Părinte Ioan Selejan la 7 decenii
de viaJă. Omul păcii și al mângâ-
ierii, apărut la editurile Partoș /
Centrul de studii Banatice VârșeY,
2021 (392 p.), coordonat de către
preotul dr. Mircea Petru Szilagyi,
conf. Univ. Dr. Claudiu T. Arieșan,
preotul dr. Daniel Aron Alic și de
semnatarul acestui material, îi are
ca și consultanYi știinYifici pe dom-
nul academician Ioan Aurel Pop,
președintele Academiei Române și
pe domnul Păun Ion Otiman,
Președintele de onoare al Acade-
miei Române, filiala Timișoara.

Prezentarea cestui volum oma-
gial, deschisă de autorul acestor
rânduri, a avut loc sâmbătă, 22
ianuarie 2022, în sala de festivităYi
a Centrului eparhial din Timișoara
și s-a bucurat de prezenYa membri-
lor Adunării Eparhiale, a părinYilor
consilieri și protopopi, a părinYilor
stareYi și stareYe din eparhia noas-
tră, precum și a unor oaspeYi de
seamă din judeY, din eparhia
Covasnei și Harghitei, din Bucu-
rești și din alte părYi ale Yării, unii
dintre ei fiind semnatari ai mate-
rialelor publicate.

Eparhia noastră, reînfiinYată
prin Decretul regal din 7 noiem-
brie 1939, a fost păstorită din acel
moment de doi ierarhi bănăYeni,
Vasile Lăzărescu (1940-1961) și
Nicolae Corneanu (1962-2014) și
de șapte ani, de către Înaltpreasfi-

nYitul Părinte Arhiepiscop și Mitro-
polit Ioan, fiu al Bihorului transil-
vănean.

Mitropolitul Vasile, fost pro-
fesor de Teologie la Sibiu și Ora-
dea, pensionat forYat de autorităYi-
le comuniste, a rămas în istoria
acestei eparhii bănăYene ca ierar-
hul ctitor al catedralei mitropoli-
tane, târnosită la 6 octombrie
1946, al arhiepiscopiei (24 aprilie
1947) și al mitropoliei (3 iulie
1947 – decizia Sfântului Sinod,
urmată de solemnitatea oficială
din 26 octombrie 1947), de la a
căror înfiinYare vom aniversa anul
acesta 75 de ani. 

Mitropolitul Nicolae, teolog și
cărturar, membru de onoare al
Academiei Române, autor a 25 de
volume, este cunoscut pentru tra-
ducerile din SfinYii PărinYi și lucră-
rile sale patristice, deschizătoare
de drum în literatura teologică de
specialitate. În cei 52 de ani de
arhipăstorire la Timișoara, mitro-
politul Nicolae a reușit să promo-
veze relaYii de bună înYelegere cu
toate cultele și confesiunile din
Banat.

Cel de-al treilea mitropolit al
reînfiinYatei Mitropolii a Banatu-

lui, ÎnaltpreasfinYitul Părinte Ioan
Selejan, întronizat la data de 28
decembrie 2014, ne-a surprins, din
prima zi după instalare, cu o măr-
turisire zguduitoare: „Aici nu eu
sunt mitropolit, ci Sfântul Ierarh
Iosif cel Nou de la Partoș!” Și,
pentru a întări această afirmaYie,
ÎnaltpreasfinYia Sa și-a îndreptat
chiar atunci pașii spre „lavra” Par-
toșului și s-a întâlnit, în duhul
rugăciunii curate, cu Sfântul ocro-
titor al plaiurilor bănăYene. Din
acel moment, Părintele Mitropolit
poposește, în ziua întronizării sale,
la mormântul celui ce a fost duhov-
nicul monahilor din Muntele Athos
și mitropolitul făcător de minuni
al „Timișorii” , așa cum grăiesc
vechile documente.

Așezat acum șapte ani, prin
voia lui Dumnezeu, la cârma aces-
tei binecuvântate eparhii bănăYene,
ÎnaltpreasfinYitul Ioan a trecut la
14 noiembrie 2021, pragul a șapte
decenii de viaYă, mulYumind lui
Dumnezeu pentru 41 de ani de la
închinovierea în obștea mănăstirii
Lainici și pentru cei 27 de ani de
arhierie. 

Întru cinstirea momentului ani-
versar pe care l-am sărbătorit,
împreună cu Părintele Mitropolit
Ioan, prin rugăciune la catedrala
mitropolitană, oferim acum Înalt-
preasfinYiei Sale acest volum oma-
gial izvodit din „inimă curată, din
cuget bun și din credinYă nefăYar-
nică” (I Timotei 1, 5), la alcătuirea

căruia au ostenit 59 de preoYi și
mireni din eparhia noastră, din
eparhia Covasnei și a Harghitei, pe
care a arhipăstorit-o două decenii
și din alte părYi ale Yării: academi-
ceni, foști și actuali demnitari ai
Statului român, profesori universi-
tari, scriitori, poeYi, istorici, cerce-
tători, diriguitori ai unor instituYii
culturale, preoYi care slujesc în Yară
și peste hotare, foști deportaYi în
Bărăgan și luptători în revoluYia
din decembrie 1989. 

Volumul omagial se deschide
cu emoYionantul cuvânt de felicita-
re al Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, urmat de Prolog
și de rubrica Repere bibliografice.
Structurată în trei secYiuni: Acade-
mos, Evocări și ContribuJii știinJi-
fice, lucrarea de faYă este împodo-
bită cu o bogată arhivă fotografică,
ce cuprinde imagini din activitatea
pastorală desfășurată de Înalt-
preasfinYitul Părinte Mitropolit
Ioan în cei 27 de ani de arhierie,
dar și fotografii din perioada copi-
lăriei și a tinereYii. 

În mod firesc, o parte însemna-
tă a materialelor publicate dau
mărturie despre slujirea Înalt-
preasfinYiei Sale „în munYi” și ne

dezvăluie chipul luminos al ierar-
hului truditor în ogorul eparhiei
nou înfiinYate, dar și al Părintelui
aplecat, „cu timp și fără timp” spre
lipsurile, suferinYele și încercările
păstoriYilor, al Părintelui care ster-
ge lacrimile și aduce speranYa,
bucuria și pacea, acolo unde stă-
pânesc deznădejdea, tristeYea și
nesiguranYa zilei de mâine. 

GreutăYile inerente începutului
într-o zonă în care românii sunt
minoritari, descrise de Înaltpreas-
finYia Sa printr-o plastică formula-
re, „am fost nevoit să înghit, nu de
puYine ori, sârmă ghimpată”, au
fost depășite cu dăruire, răbdare,
spirit de jertfă, neodihnă trupească,
înYelepciune și discernământ
duhovnicesc, așa încât, după câYiva
ani de stăruitoare slujire, întreaga
viaYă socială, culturală, filantropi-
că și patriotică gravita în jurul epis-
copiei de la Miercurea Ciuc. 

Organizator al vieYii bisericești
în eparhia din munYi, fondator de
instituYii și publicaYii românești,
iniYiator a numeroase manifestări
știinYifice și culturale, Înaltpreasfi-
nYitul Ioan a reușit, totodată,  să
formeze un corpus preoYesc și
monahal de vocaYie, implicat în
rectitorirea vechilor așezăminte
bisericești, școlare, naYionale și în
zidirea unor noi lăcașuri, fiind spri-
jinit îndeaproape de intelectuali, de

oficialităYi locale și centrale și de
credincioși, bucurându-se, totoda-
tă, de aprecierea și de respectul
celor de alte etnii și confesiuni. 

Lectura atentă a evocărilor
publicate în prezentul volum ne
conduce, așadar, la concluzia că
ÎnaltprasfinYia Sa a fost ierarhul
providenYial al Eparhiei Covasnei
și Harghitei, ierarhul care a reușit
să aprindă flacăra ortodoxiei în
acele părYi de Yară și să refacă,
nădăjduim pentru totdeauna, legă-
tura spirituală dintre Biserică și
Neamul nostru românesc.

În sfârșit, o bună parte a mate-
rialelor publicate în volumul oma-
gial mijlocesc cititorului o privire
de ansamblu asupra celor șapte ani
de slujire a Părintelui Mitropolit
Ioan în eparhia bănăYeană, ocrotită
de rugăciunile Sfântului Ierarh
Iosif cel Nou de la Partoș. 

Mărturiile de suflet adunate
între coperYile volumului omagial
proiectează pe firmamentul Biseri-
cii bănăYene înfăptuirile de exce-
pYie, pastorale și misionare, duhov-
nicești, culturale și patriotice,
administrativ-gospodărești și, de
bună seamă, filantropice, ale
mitropolitului nostru, împletite și
așezate ca „șapte spice frumoase
și pline” (Facerea 14, 5), în cunu-
na anilor de slujire la altarul Bana-
tului timișan. 

„Omul păcii și al mângâierii”,
mitropolitul Ioan al Banatului
împlinește, cu bucurie, cu dăruire
și jertfă de sine, exigenYele misiu-
nii arhierești, flantropia sau iubirea
semenilor fiind, pentru Înaltpreas-
finYia Sa, nu doar o noYiune teolo-
gică, un atribut al lui Dumnezeu, ci
o datorie de suflet, un mod crești-
nesc de viaYă, tot mai străin multor
contemporani.

Ajunși la finalul acestei serii de
evocări, credem că viaYa de până
acum a Mitropolitului Ioan este în
consonanYă cu spusele Sfântului
Efrem Sirul: „Taci tu, să vorbeas-
că lucrurile tale!”

Partea de ContribuJii știinJifice
a volumului omagial, dedicată tot
mitropolitului nostru, însumează
12 studii semnate de cunoscuYi și
apreciaYi teologi din Yară și din stră-
inătate, de istorici și cercetători din
arealul transilvano-bănăYean.

Sub pana măiastră a acestor
autori sunt abordate atât interesan-
te aspecte teologice, cât și teme
importante ale vieYii bisericești și
culturale din Mitropolia Ardealului
și din cea a Banatului, din Arhie-
piscopia Timișoarei, din Episcopia
Covasnei și Harghitei, care se
înscriu în tezaurul istoric al Bise-
ricii noastre și aureolează, totoda-
tă, slujirea de peste patru decenii a
Părintelui Mitropolit Ioan. 

Mărturii emoYionante, de suflet
și aspecte inedite cu privire la slu-
jirea ÎnaltpreasfinYitului Părinte
Mitropolit Ioan în eparhia Covas-
nei și Harghitei și în Arhiepiscopia
Timișoarei au fost aduse în atenYia
participanYilor de acad. Păun Ion
Otiman, prof. univ. dr. Ecaterina
Andronescu, senator în Parlamen-
tul României, acad. Nicolae Noica,
Varujan Vosganian, prim-vice-
președinte al Uniunii Scriitorilor,
prof. Dr. Ioan Lăcătușu și de Preas-
finYitul Episcop-vicar Paisie Lugo-
janul.  

Volumul omagial dedicat Înalt-
preasfinYitului Părinte Arhiepiscop
și Mitropolit Ioan, „omul păcii și al
mângâierii”, rămâne peste veacuri
o cronică veridică a celor 27 de ani
de arhierie, în care s-a dăruit pe
sine pentru Biserică și Neamul
românesc, întocmită de clerici și
mireni care i-au fost alături, în
momentele grele și în cele de bucu-
rie și acum împărtășesc cititorilor,
din potirul curat al sufletului, expe-
rienYele, trăirile duhovnicești,
lecYiile de smerenie, de dragoste
frăYească și grijă faYă de sărmani –
chiar dacă erau de alte etnii și con-
fesiuni – înfăptuirile școlare, cul-
turale și pilda de patriotism ziditor
temeluită de Chiriarhul nostru pe
plaiurile bunecuvântate ale epar-
hiilor păstorite.Preot Dr. Ionel Popescu



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Anul Nou 2022 sărbătorit de arădeni la Catedrala Arhiepiscopală din AradÎn noaptea dintre ani, Înaltpreas-finţitul Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat înmijlocul clerului şi credincioşilorprezenţi în număr mare la CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime” dinArad.Respectând hotărârea SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române, aoficiat Slujba la trecerea dintre ani,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni. La finalul acesteia, ÎnaltpreasfinţiaSa a rostit un cuvânt de învăţătură.În prima zi a Anului Nou civil cândBiserica Ortodoxă sărbătoreşte Tăiereaîmprejur cea după Trup a Domnului şipe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepis-copul Cezareei Capadociei, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a săvârşit Dumne -zeiasca Liturghie a Sfântului Vasilecel Mare în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad, în frunteasoborului preoţilor şi diaconilor sluji-tori.Cuvântul de învăţătură al Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei a fostdespre ,,Casa lui Dumnezeu și casapărintească” (rostit în baza citirilorscripturistice: Col. 2; Luca 2) cu legă-tura dintre acestea, în mod deosebitprivind creșterea copiilor și educareatineretului în scopul propășirii vieYiiobștești. Sfârșitul și începutul unui anpresupune și reflecYie asupra unei etapereprezentative a vieYii spre adâncireacugetării și intensificarea lucrăriiprivind împlinirile materiale și spiri-tuale în împletirea lor firească în vre-mea viitoare.Totodată, Chiriarhul arădean aamintit că anul 2022 este proclamatdrept Anul omagial al rugăciunii înviaJa Bisericii și a creștinului și Anulcomemorativ al SfinJilor isihaști Sime-on Noul Teolog, Grigorie Palama șiPaisie de la NeamJ , în PatriarhiaRomână. (Protos. Dr. Iustin Popovici)Praznicul Botezului Domnuluila Catedrala Arhiepiscopalădin AradArătarea Domnului sau BotezulMântuitorului nostru Iisus Hristos estesărbătoarea care, alături de soborulSfântului Proroc Ioan Botezătorul (din7 ianuarie), încheie perioada sărbăto-rilor de iarnă ale creștinismului.Este numită TEOFANIA, deoa -rece Sfânta Treime s-a descoperit închip desăvârșit, binecuvântând prinHarul Său umanitatea și fiind prezen-tă în iconomia mântuirii neamuluiomenesc: Tatăl cel Ceresc prin a Savoce, Care a grăit: „Acesta este Fiulmeu cel Preaiubit întru Care bine amvoit”, Fiul care a primit Botezul dinmâna tremurândă a robului și DuhulSfânt în chipul porumbelului, una din-tre cele mai delicate și pure făpturi (cf.Matei 3, 16-18).Și în acest an, Chiriarhul nostru,ÎnaltpreasfinYitul Părinte ArhiepiscopDr. Timotei, a slujit Sfânta și dum-nezeiasca Liturghie la CatedralaArhiepiscopală din Arad, alături de unsobor de preoYi și diaconi.În cuvântul de învăYătură, Înalt-preasfinYia Sa a vorbit despre,,Renașterea din apă și din duh” (înbaza citirilor scripturistice: Tit 2-3;Matei 3) privind însușirile celei dintâi,binecuvântate prin harul dumnezeiescspre sfinYire și ajutor în caleadesăvârșirii creștine (In. 3), cu referirela Taina Sfântului Botez, de aseme-nea, subliniind darurile Aghiasmei,îndeosebi a celei mari.

La finalul Sfintei Liturghii, s-asăvârșit rânduiala sfinYirii celei maria apei, o slujbă specială prin care, nudoar că se amintește de apele Ior-danului care „s-au întors înapoivăzând pe Stăpânul botezându-se”,ci sfinYesc coroana creaYiei, adică peomul îndumnezeit prin jertfa lui Hris-tos.Este o perioadă specială, care neaduce aminte de permanentizarea mis-iunii Mântuitorului pe acest pământ, deînceputul perioadei de propovăduire aEvangheliei, precum și de bucuriapurificării și a aducerii aminte acurăYiei prin „baia apei prin cuvânt”care este Botezul ca Taină. (Arhid.Claudiu Ștefan Condurache)Slujire chiriarhală și sfinBirearaclei cu moaștele SfântuluiGrigorie Teologul, în ParohiaArad-Grădiște IIÎn Duminica a 31-a după Rusalii(Vindecarea orbului din Ierihon), 23ianuarie 2022, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit Sfânta Liturghieîn biserica cu hramul ,,Intrarea Dom-nului în Ierusalim”, din ParohiaArad-Grădişte II.Din soborul slujitor au făcut parte:Protos. Dr. Iustin Popovici, consiliercultural, Pr. paroh Dr. Vasile Cucu,secretar eparhial și Pr. Viorel Roja.În cuvântul de învăYătură, Înalt-preasfinYia Sa a vorbit despre ,,Folo-sul rugăciunii” (în baza citirilor scrip-turistice ale duminicii: Luca 18, ITim. 1), după cum îl arată pericopelebiblice duminicale prin vindecareaminunată a orbului din Ierihon și măr-turisirea Sfântului Apostol Pavel,acum reYinând însemnătatea vin-decării spirituale spre o călăuziredreaptă a vieYii creștine dincolo defrământările pământești. Aceastaasigură unitatea de lucrare comunăspre scopul benefic pentru toYi. Înajunul sărbătoririi Unirii PrincipatelorRomâne, se poate intui mai concretroada unirii în rugăciune și fapte bunepentru sporirea binelui Yării și poporu-lui român, a amintit Chiriarhularădean.La finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinYitul Părinte Timotei a sfinYitracla cu moaștele Sfântului IerarhGrigorie Teologul. Aceasta este așeza-tă la loc de cinste în frumoasa bisericăparohială. Sfintele moaște au fostprimite din Cetatea Vaticanului decătre părintele paroh care a făcut studiidoctorale la Roma.Răspunsurile liturgice au fostoferite de Corul parohiei.Părintele Paroh a mulYumit Înalt-preasfinYitului Părinte Timotei pentrupopasul duhovnicesc din această fru-moasă zi de duminică, la o zi după săr-bătorirea ocrotitorului spiritual, a Sfân-tului Apostol Timotei, oferindu-i îndar o frumoasă icoană cu chipul sfân-tului și un coș cu flori. De asemenea,părintele a mulYumit întregului soborpentru împreuna slujire precum șituturor credincioșilor prezenYi la Sfân-ta Liturghie. (Diac. Emanuel-IoanProniuc)
AGENDA PREASFINQITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Anul Nou 2022 sărbătorit laCatedrala Veche din AradÎn noaptea dintre ani, PreasfinţitulPărinte Emilian Crișanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Aradului, s-aaflat în mijlocul clerului şi credin-cioşilor prezenţi în număr mare laCatedrala Veche din Arad, săvârșindslujba de Te Deum.

În prima zi a Anului Nou civil cândBiserica Ortodoxă sărbătoreşte Tăiereaîmprejur cea după Trup a Domnului şipe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepis-copul Cezareei Capadociei, Preasfi-nYitul Părinte Emilian Crișanul, a săvâ-rşit Dumnezeiasca Liturghie aSfântului Vasile cel Mare în Catedra-la Veche din Arad, în fruntea soboru-lui preoţilor şi diaconilor slujitori. Cuvântul de învăţătură al Preas-finYiei Sale a fost despre ,,Timpul – undar al lui Dumnezeu pentru oameni”„În această primă zi a anului 2022,când prăznuim Tăierea-împrejur ceadupă trup a Domnului și îl sărbătorimpe Sfântul Vasile cel Mare, arhiepis-copul Cezareei Capadociei, Îi mulYu-mim lui Dumnezeu pentru darul vieYiiși Îi dăm slavă pentru fiecare clipă înplus cu care ne binecuvântează viaYa.Vine o zi când -vrem sau nu vrem-plecăm din această lume. AlYii vor maifi, dar noi nu vom mai fi. Va venimomentul când pe pământ nu vommai fi niciodată. Din perspectiva aces-tei plecări, cât de frumos e să fii, săexiști, să respiri, să gândești, să fii cualYii, să fii în viaYă! Cât de importanteste să cucerești fiecare clipă. Trebuiesă privim fiecare clipă pe care ne-o dăDumnezeu în plus, ca pe un dar imens,ca pe o mare biruinYă a vieYii împotri-va morYii!...(sursa: glasulcetatii.ro).Liturghie Arhierească la Mănă-stirea Hodoș-BodrogPoate că una dintre cele mai pop-ulare întrebări puse în noaptea dintreani sau chiar în prima zi a Noului Aneste legată de cele ce ar trebui făcutepentru a avea un an mai bun. Și chiardacă adesea întrebarea vizează maimult cele lumești decât celeduhovnicești, totuși răspunsul venit înaceastă Duminică, prin SfântaEvanghelie, ne arată calea celorduhovnicești prin care și cele lumeștiîși pot afla răspunsul: „Gătiţi caleaDomnului, drepte faceţi cărările Lui!”.Ni-l înfăYișează, așadar, SfântaEvanghelie de astăzi pe Sfântul IoanBotezătorul, cel mai mare profet năs-cut din femeie, predicând botezulpocăinţei și pregătind calea Domnului,prin îndemnul său devenit pesteveacuri chemarea vieţii creştineşti:„Gătiţi calea Domnului, drepte faceţicărările Lui!”Una dintre cărările pe care credin-cioșii arădeni au pășit astăzi, în primaDuminică a anului 2022, Duminicadinaintea Botezului Domnului, a fostcea a Mănăstirii Hodoș-Bodrog dinArad, acolo unde PreasfinYitul PărinteEmilian Crișanul, împreună cu unsobor de preoYi și diaconi, a săvârșitSfânta Liturghie Arhierească și i-aîndemnat pe toYi cei prezenYi ca,indiferent de locul în care își des-fășoară slujirea/activitatea, să o facădeplin.Cuvântul Ierarhului: PreasfinYi-tul Părinte Emilian Crișanul a vorbitdespre cuvântul Sfântului ApostolPavel către ucenicul său Timotei, princare îl îndeamnă să săvârșească slujbalui apostolică în mod deplin, subliniind

totodată și faptul că Sfântul ApostolPavel a fost devotat MântuitoruluiIisus Hristos și a predicat EvangheliaSa fără rezerve, cu toată conștiinYa, cutoată credinYa și cu toată dragostea sa.Îndemnul Sfântului Apostol Paveladresat ucenicului „Fiule Timotei, fiitreaz în toate, suferă răul, fă lucru deevanghelist, slujba ta fă-o deplin!” (IITimotei 4,1) este și pentrunoi…(sursa: glasulcetatii.ro).Slujire Arhierească depraznicul Botezului Domnului, la MănăstireaHodoș-BodrogSute de arădeni au luat astăzi, înziua marelui praznic al BotezuluiDomnului, calea Mănăstirii Hodoș-Bodrog din Arad, acolo unde Preas-finYitul Părinte Emilian Crișanul,împreună cu un sobr de preoYi și dia-coni, a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească și Slujba Aghesmei Mari,„ca toJi cei ce se vor stropi și vor gustadintr-însa, să o aibă spre curăJireasufletelor și a trupurilor, spre vinde-carea patimilor, spre sfinJirea caselorși spre tot folosul de trebuinJă”.Liturghie, Agheasmă Mare, dar șiprocesiune până la Râul Mureș dupăfrumoasa tradiYie a Bisericii ca sluji-torii Sfintelor Altare să meargă înaceastă zi la apele din apropiere și să lesfinYească. Iar ziua de astăzi a fost cutotul specială pentru că procesiunea laRâul Mureș a fost prima cu Arhiereudin ultimii 50 de ani….Cuvântul ier-arhului a fost despre Arătarea Preas-fintei Treimi – luminarea noastră.„Praznicul Botezului Domnului(Boboteaza) reliefează unul dintre celemai importante evenimente din viaYapământească a Mântuitorului nostruIisus Hristos. De la momentul NașteriiDomnului Hristos în Betleem ajungemla Iordan unde boteza Sfântul Ioan, locîn care Fiul lui Dumnezeu merge lavârsta de 30 de ani să primeascăbotezul…. (sursa: glasulcetatii.ro).Prăznuirea SfântuluiIoan Botezătorul la Catedrala Veche din AradAstăzi, 7 ianuarie 2022,  Preas-finYitul Părinte Emilian Crișanul,împreună cu un sobor de preoYi și dia-coni, a săvârșit Sfânta LiturghieArhierească și s-a rugat, în prezenYaMoaștelor Sfântului Ioan Botezătorul,spre cercetarea și desăvârșirea viei
cea de Dumnezeu sădită.O vie care astăzi îl are ca pildă detrăire cu și pentru Dumnezeu pe celcare bine a vestit pe Cel ce a ridicatpăcatul lumii și ne-a dăruit nouă maremilă. Sfântul Ioan Botezătorul este
măsura omului desăvârșit, a spusPreasfinYia Sa în cuvântul de învăYă-tură, îndemnând pe toYi cei prezenYi să
fie mărturisitori ai iubirii Lui Dum-
nezeu între oameni. Cuvântul ierarhu-lui a fost despre Sfântul Ioan Boteză-torul – măsura omului desăvârșitAstăzi, în Catedrala Veche aAradului, cu hramul Nașterea Sfântu-lui Ioan Botezătorul, sărbătorim pe cel

care a împlinit lucrarea lui Dumnezeula Iordan și în lume. Sfânta Biserică arânduit sărbătorirea Sfântului Ioanimediat după Praznicul BotezuluiDomnului, pentru a arăta importanYapersonalităYii lui și semnificaYia botezu-lui pe care l-a practicat…(sursa:glasulcetatii.ro).Liturghie Arhierească și binecuvântare de lucrări înParohia Arad-BujacRecunoscători a ajunge să nepărtășim din bogăYia duhovnicească aunei noi Duminici semănate pe caleamântuirii, ne străduim cu bucurie a văaduce înaintea sufletului parte dinîntregul frumuseYii Ortodoxiei:Liturghia Arhierească săvârșită dePreasfinYitul Părinte Emilian Crișan-ul, împreună cu un sobor de preoYi șidiaconi, în Parohia „Nașterea Sf. IoanBotezătorul” din Bujac, Arad.Sfântă Liturghie despre care,PreasfinYitul Părinte Emilian a spus încuvântul de învăYătură astăzi rostit căeste „lucrarea cea mai Sfântă și marede recunoștinJă sau de mulJumire pecare Biserica o aduce lui Dumnezeupentru toate binefacerile primite de laEl, cunoscute și necunoscute, arătateși nearătate deplin.”În această Duminică, poate maimult ca în altele, ne oprim asupra unuicuvânt, unei stări sufletești care înno-bilează pe cel care o poartă: Recunoșt-inYa. Iar ea, RecunoștinYa, faYă de Dum-nezeu și faYă de oameni, este atât demare și frumoasă, încât a o scrie cumajusculă ni se pare mai mult decâtfiresc.Evanghelia zilei: Vindecarea celor10 leproși. Și cunoscut ne este tuturorcum dintre cei 10 oameni bolnavi delepră vindecaYi de Mântuitorul IisusHristos, unul singur (și care era de altneam) s-a întors să mulYumească, să fierecunoscător, să „dea slavă lui Dum-nezeu” pentru binefacerea primită. Iargestul lui, pe lângă vindecarea tru-pească, i-a adus și vindecareasufletească: „Ridică-te și du-te! Cred-inJa ta te-a mântuit!”… După Sfânta Liturghie, Ierarhularădean a resfinYit Casa Parohială lacare Părintele Mircea Proteasa, noulPreot Paroh, a efectuat lucrări derefacere, reamenajare și dotare.Începând de astăzi, Biblioteca Paro-hiei din Bujac va purta numele „Pr.dr. Vasile Ioan Pop”, întrucât cărYile aufost donate parohiei de fostul PreotParoh, Părintele Vasile Pop (sursa:glasulcetatii.ro).Liturghie Arhiereascăîn Parohia MănășturBucuroși a ne face părtași unui noumoment de sărbătoare al Parohiei„Sfânta Cuvioasă Parascheva” dinMănăștur, am plecat de la primele oreale dimineYii undeva la o aruncăturăde vreo 30 de minute de timp de Arad.Vremea și calea ne-au amintit fără preamult efort de momentul în care, unde-va la începutul lunii octombrie a anu-lui trecut, pășeam pentru prima dată înbiserica încredinYată spre grijă și păs-torire Părintelui Valentin Strâmbei.Atunci, Liturghie Arhierească șisfinYire de lucrări, astăzi, LiturghieArhierească și Botez. Și atunci șiastăzi, toate săvârșite și duse spre Înal-tul Cerului de PreasfinYitul PărinteEmilian Crișanul, împreună cu unsobor de preoYi și diaconi.Atunci, Învierea fiului văduvei dinNain, astăzi, Vindecarea orbului dinIerihon. Și atunci și astăzi, Evangheli-ile care s-au făcut auzite de la amvonulCasei lui Dumnezeu așezate subocrotirea Cuvioasei Parascheva au glă-suit despre minuni săvârșite de Mân-tuitorul Iisus Hristos asupra oamenilor.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Singurătate, zgomot, întuneric,credinJă, nădejde, iubire milostivă,lumină, mântuire, laudă. Poate, desig-ur, părea o simplă înșiruire de cuvinte,însă punându-le la un loc, ca într-unpuzzle duhovnicesc, Evanghelia deastăzi se construiește fără prea multefort.Undeva, în apropiere de Ierihon, lamarginea unui drum, un om lipsit devedere, înconjurat de propria-i sin-gurătate, aude zgomotul unei mulYimiși întreabă ce se întâmplă. Auzind căIisus Nazarineanul avea să treacă peacolo, acoperă zgomotul mulYimii șistrigă cu nădejdea unicei șanse de vin-decare cerând miluirea. Și într-unuluitor de simplu dialog cu Fiul luiDumnezeu primește și lumina și mân-tuirea.De pe calea Ierihonului pe cea aunei Parohii din Arhiepiscopia Aradu-lui, cea din Mănăștur, PreasfinYitulPărinte Emilian Crișanul avea să facătuturor celor prezenYi la SfântaLiturghie și nu numai un îndemnnumai bun de purtat în toate cele alevieYii: „Să cerem lui Dumnezeu darulvederii duhovnicești, pentru a distingeadevărul de minciună, lumina deîntuneric, binele de rău, bunătatea deviclenie…”(sursa: glasulcetatii.ro).
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Zilele Culturii Române la Catedrala Arhiepiscopalădin Arad În fiecare an, pe data de 15 ian-uarie, Mihai Eminescu, „Luceafărulpoeziei românești” ajunge la inimilecelor care îl omagiază. Anul acesta seîmplinesc 172 de ani de la naștereacelui mai mare poet român, care, chiardacă îl trecem cu vederea, de multeori, de-a lungul anului, se face simYitprin poemele cunoscute și pe care leavem în suflete.Dar tot astăzi, această sărbătoare senumește „Zilele Culturii Române, căci,așa după cum arăta și PreafericitulPărinte Patriarh Daniel, în cuvântultransmis cu această ocazie, BisericaOrtodoxă Română a avut o contribuYiemajoră la formarea și promovarea cul-turii neamului românesc.Astfel, alături de marele PoetNaYional Mihai Eminescu, ne aducemaminte și îi pomenim și pe mariioameni de cultură ai neamului nostruromânesc, mulYi dintre aceștia fiind șiIerarhi, preoYi și diaconi (ca de exem-plu: Sfântul Ierarh Andrei Șaguna,Mitropolitul Ardealului, VasileVoiculescu, Ion Creangă, Gala Galac-tion ș.a.).Urmând o tradiYie mai veche încetatea Aradului, ÎnaltpreasfinYitulPărinte Arhiepiscop Timotei a partic-ipat astăzi, 15 ianuarie 2022, la Sfân-ta Liturghie din Catedrala Arhiepisco-pală „Sfânta Treime”.La momentul rânduit, Chiriarhula săvârșit, alături de soborul Catedralei,o slujbă de pomenire a poetului nostrunaYional Mihai Eminescu, dar și atuturor oamenilor de cultură, trecuYi înveșnicie, care au slujit neamul româ-nesc.Totodată, la finalul slujbei, a rostitun frumos și bogat cuvânt de învăYă-tură, în care a elogiat marea personal-itate a poetului Mihai Eminescu, legă-tura acestuia cu Biserica OrtodoxăRomână ca mesager al învăYăturii decredinYă pe care Eminescu a promovat-o și aportul oamenilor de cultură aipoporului nostru la făurirea și trăiniciavalorilor morale și spirituale ale gen-eraYilor actuale și celor care vor veni(Arhid. Claudiu Condurache).

Mihai Eminescu și Ioan Popovici Desseanu,omagiaBi la Arad,,Dacă poporul român ar dispăreade pe faYa pământului şi ar rămâne osingură carte scrisă de Mihai Emines-cu, lumea va şti cine au fost românii”,afirma Mircea Eliade.Eminescu la AradEminescu a fost la Arad în 1868,cu trupa lui Pascaly și a fost găzduittimp de o lună în casa avocatuluifilantrop Ioan Popovici-Desseanu.Avocat arădean care avea ușadeschisă chiar și pentru cel mai necăjitromân, care avea nevoie de un sfat sauajutor bănesc. Se spune că Desseanu l-a îmbrăcat pe oaspetele său, MihaiEminescu, din tălpi până în creștet.Cert este că în casa lui Desseanu, poe-tul naYional l-a întâlnit pentru primadată pe Iosif Vulcan, cel care îi vaschimba numele din Eminovici înEminescu.O placă a fost așezată în 1997 pecasa lui Desseanu în care erau trecuteinformaYii despre ilustrul avocat șidespe cel mai de seamă poet alromânilor, Mihai Eminescu, care a fostoaspetele lui Desseanu. Placa astăzinu mai este, ea a dispărut în urmă cumulYi ani și o nedreaptă uitare pare căs-a așternut peste importanYa veniriilui Eminescu la Arad.Pentru că îl preYuim pe Eminescuși pe Ioan Popovici Desseanu i-amomagiat la Arad. La mormântul luiDesseanu din cimitirul Eternitatea afost oficiată slujba parastasului pentruMihai Eminescu și toYi cei adormiYidin familia lui Desseanu care își dormsomnul de veci în cimitirul Eternitatea.Slujba a fost oficiată de părintelePetru Ursulescu parohul bisericiiMicalca Nouă- Pasaj. La finalul slujbeia fost depusă pe mormântul luiDesseanu o frumoasă jerbă cu tricolorîn amintirea acestor mari bărbaYi aineamului (Prof. Stoica Cristian,Școala Profesională Astra, Arad).Premierea copiilor participanBila Concursul ,,Colindăm,Doamne, Colind”Catedrala Veche din Arad a fost înaceastă seară, da, mai frumoasă șiluminoasă ca niciodată! După SlujbaVecerniei, copiii și tinerii din cele 31de parohii ale Arhiepiscopiei Aradului,care au participat la Concursul „Col-indăm, Doamne, colind” au fost pre-miaYi.Vorbim despre copiii și tinerii,peste 600 la număr, care au fost partea celei de a treia etape a Proiectului„Slujirea Ortodoxiei în pandemie”,desfășurate în perioada 22 noiembrie –22 decembrie 2021.Într-o atmosferă extraordinară,într-o catedrală a copiilor la propriu,cuvântul de început l-a avut organiza-torul Concursului, Părintele GabrielStreulea, care și-a arătat bucuria faYă derăspunsul pozitiv dat de cele 31 deparohii arădene implicate în acest con-curs, „un număr frumos, încă mic, darîncurajator”, și mulYumirea faYă depurtarea de grijă a Ierarhilor arădeni:ÎnaltpreasfinYitul Părinte ArhiepiscopTimotei prin binecuvântare, iar Preas-finYitul Părinte Emilian Crișanul pringrijă, încurajare și implicare.Din juriul Concursului au făcutparte: Părintele Gabriel Streulea,Inspector Eparhial pe problememisionare, Ștefan Ștefan-AdrianBugyi, profesor EducaYie muzicalăSeminarul Teologic Ortodox Arad, șiMarius Lăscoiu-Martin, profesor Muz-ică bisericească Seminarul TeologicOrtodox Arad.După ce le-a urat un frumos „BineaYi venit în Catedrala Veche a Aradu-lui!”, catedrală care străjuiește Cetatea

Aradului de mai bine de 150 de ani,PreasfinYitul Părinte Emilian Crișanulle-a mulYumit pentru efortul de a fiprezenYi în această seară, unii chiar dela distanYe considerabile, la evenimen-tul care încununează cea de a treiaediYie a Proiectului „Slujirea Ortodox-iei în pandemie” al Eparhiei arădene.„Felicităm și totodată mulJumimcopiiilor, părinJilor, dascălilor și pre-oJilor pentru mobilizarea exemplarăîn organizarea acestui colind care avestit Nașterea Domnului. Acesta esteal doilea concurs de o asemeneaamploare organizat în ArhiepiscopiaAradului, primul fiind cel din PostulMare și care a avut în centrul său Pro-hodul Domnului. Ne bucurăm săvedem că există resursă umană, existăvoinJă, există dăruire și dragoste de lacopiii cei mai mici până la tineriiParohiilor noastre. Pentru că ne-aJicolindat pe toJi, pentru a vă răsplătiefortul și colindul, iată-ne aici aici, înCatedrala Veche, părtași ai unuimoment sfânt, oficial, festiv, care areca scop răsplătirea dumneavoastră , acolindătorilor. Îi mulJumim lui Dum-nezeu că existaJi și că existăm și că v-a dat aceste acest dar frumos al cân-tatului și că aJi ales să îl cultivaJi înBiserică, fapt care ne arată încă o datăcă Biserica este vie. O Biserică în carevă implicaJi cu toJii, de la cântare pânăla slujire. Vă felicităm pe toJi: organi-zatori, juriu, colindători, părinJii slu-jitori și părinJii copiilor. Dumnezeu săne ajute să continuăm aceste proiecteși să ne regăsim cu bine”, a spusPreasfinYitul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop Vicar al ArhiepiscopieiAradului.Acestea fiind zise, pe soleea dinfaYa Sfântului Altar au urcat pe rând, înaplauze, copiii premiaYi însoYiYi de ceicare i-au îndrumat pe parcurusul con-cursului.Nu au fost toYi prezenYi, însă lumi-na, bucuria și emoYia copiilor au făcutca această seară de 16 ianuarie 2022 săfie una de purtat în cufărul celor maifrumoase amintiri.EmoYie, bucurie, comuniune și oimportantă lecYie de viaYă dată decopiii din Arhiepiscopia Aradului.În mijlocul lor fiind, le-am observatinocenYa aplauzelor care „strigau”bucuria pentru cei premiaYi. Cei depe locul al III-lea îi aplaudau pe ceide pe locul I ca și când premiul celmare le-ar fi aparYinut. Doar bucurie,iar copiii și tinerii din această searăne-au remintit că „a fi împreună” șibucuria pentru cel de lângă tine,chiar dacă el este pe o treaptă maisus, este mai importantă decât oricealtceva.A fost o frumoasă și înălYătoareseară de 16 ianuarie, chiar în Dumini-ca în care în biserici s-a vorbit desprerecunoștinYă, și, da, Catedrala Vecheparcă n-a fost nicicând mai frumoasă șiluminoasă. Asta pentru că ei, copiii,cântând din nou, împreună, „O, ceveste minunată!” au făcut din Cate-drala Veche nu numai o iesle a NașteriiDomnului ci și a binelui, frumosului șicomuniunii. (sursa: glasulcetatii.ro).Misiune a FacultăBii de Teologie din Arad în mijlocul credincioșilor Parohiei Arad-Șega IIÎn duminica a 29-a după Rusalii, înziua de 16 ianuarie 2022, părintele lec-tor dr. Tiberiu Ardelean, de la Facul-tatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion VFelea” din Arad și inspector Eparhialla Arhiepiscopia Aradului, a fostprezent in mijlocul credincioșilor paro-hiei Arad Sega II, cu ocazia oficieriiSfintei Taine a Maslului, urmare invi-taYiei adresate de către părinYii slujitoriai parohiei.

În cadrul cuvântului de învăYătură,părintele Tiberiu a mulYumit pentruchemarea de a fi prezent în impună-toarea biserică a parohiei. SfinYia sa adeschis o perspectivă de înYelegere, cese desprinde din privirea laolaltă a ceeace este cuprins în prima epistolă apos-tolică a Tainei, după Sfântul Iacob:…cine este bolnav, să cheme preoJiiBisericii… și istorisirea evanghelică aduminicii, cu vindecarea celor zeceleproși, când Iisus îi îndrumă pe aceiasă meargă și să se arate preoJilor,arătând că: „de aici se degajăcunoașterea duhovnicească a impor-tanYei lucrării sfinYitoare și vindecă-toare a slujirii preoYești, a Bisericii.Acesteia i se alătură și participarealucrătoare a tuturor credincioșilor, careprin rugăciune și acYiune concretă con-cură la întrajutorarea celor aflaYi înnevoi. FaYă de toate acestea se cuvinesă fim cu recunoștinYă, întâi cătreDumnezeu, și apoi către semeni, pre-cum leprosul vindecat ce s-a întors săslăvească pe Fiul lui Dumnezeu pentruînsănătoșirea sa”.Părintele paroh, Andrei Dîrbaș, încalitate de gazdă, a mulYumit părin-telui Tiberiu Ardelean, evocând faptulcă prezenYa distinsului oaspete sepetrece, în chip fericit, în contextulanului omagial dedicat bicentenaruluiTeologiei arădene, ce se va sărbători peparcursul întregului an calendaristic.(Pr. Filip Albu)Sinaxa monahală a Arhiepiscopiei AraduluiLa Centrul Eparhial a avut loc joi,20 ianuarie 2022, întrunirea Sinaxeimonahale a Arhiepiscopiei Aradului.Sinaxa s-a bucurat de prezenţa șibinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei şi aPreasfinţitului Părinte Episcop EmilianCrişanul, Episcop Vicar al Arhiepis-copiei Aradului.În cadrul sesiunii inaugurale, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei a salutat prezenţa Părinţilor Pro-topopi din Arhiepiscopia Aradului laşedinţa Sinaxei, evidenţiind dimensi-unea practică de conlucrare dintre Pro-topopiate şi Mănăstiri spresoluYionarea problemelor curente.Sectorul Exarhat a subliniat faptulcă anul 2021 nu a fost lipsit de semnede nădejde din care să germineze și înviitor dinamismul vieYii monahale deobște în această regiune de Yară, cutradiYie de viaYă monahală milenarăneîntreruptă, prin apariYia unui nouașezământ monahal. Astfel, Perma-nenYa Consiliului Eparhial a aprobat
înfiinJarea Schitului „Izvorului Tămă-
duirii” din localitatea Frumușeni,judeYul Arad,irea PreacuviosuluiPărinte Protosinghel Iustin Popovicica reprezentant și împuternicit legal alSchitului înaintea instanYelor judecă-torești, a tuturor unităYilor administra-tive și faYă de terYi.În cadrul Sinaxei, Părintele IustinPopovici, Consilier cultural la CentrulEparhial Arad, a afirmat, printre altedetalii tehnice în legătură cu sfântulașezământ, că Sinodul MitropolieiBanatului a recomandat Arhiepis-copiei Aradului ca așezământul mon-ahal să fie subordonat direct CentruluiEparhial, „terenul aferent acestui
așezământ va fi donat Centrului
Eparhial Arad prin intermediul căruia
se vor derula toate procedurile privind
obJinerea documentelor necesare, pre-
cum și lucrările de construire. După ce
așezământul va fi ridicat și va avea
biserică și obștea monahală, Arhiepis-
copia Aradului poate solicita Sinodu-
lui Mitropolitan transformarea sa în
mănăstire”.Programul Sinaxei a continuat prinevidenţierea dimensiunilor misionare

ale vieţii monahale prin prezentareade către Părinţii stareţi şi Maicilestareţe a unei sinteze a activităYilorliturgice, gospodăreşti, sociale și cul-turale ale mănăstirilor și schiturilor.Dimensiunea culturală a Sinaxeimonahale a fost reliefată prin dezbateritematice coordonate de Înaltpreas-finYitul Părinte Arhiepiscop Timotei șiPreasfinYitul Părinte Episcop-VicarEmilian, referitoare la proclamareaAnului omagial şi Comemorativ 2022.În acest sens au fost prezentate treireferate tematice legate de această tem-atică: „Anul omagial al rugăciunii înviaYa Bisericii” și „Anul comemoratival SfinYilor isihaști Simeon NoulTeolog, Grigorie Palama și Paisie de laNeamY”. PCuv. Părinte Arhim. IlarionTăucean, StareYul Mănăstirii Feredeu,a prezentat referatul „ÎnvăYătura Sf.Simeon Noul Teolog despre rugăci-une”, iar PCuv Părinte ProtosinghelGrigorie Timiș, StareYul MănăstiriiHodoș-Bodrog, a susYinut referatul cutema „Rugăciunea în exprimareaPărinYilor Bisericii”. În fine, PCuv.Maică Ecaterina Joldeș, StareYa Mănă-stirii Arad-Gai, a prezentat referatulcu tema „Rugăciunea în Anul comem-orativ al Sf. Simeon Noul Teolog, Sf.Grigorie Palama și Sf. Paisie de laNeamY”.Preaonoraţii Părinţi ProtopopiFlavius Axente-Petcuţ, Beni Ioja,Adrian Zaha şi Nelu Mercea au par-ticipat la discuţiile din jurul temelorSinaxei monahale.La finalul Sinaxei, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Arhiepiscop Timotei şiPreasfinţitul Părinte Episcop Emilianau mulYumit tuturor stareţilor şistareţelor mănăstirilor şi schiturilor dinEparhia Aradului pentru activitateadepusă în anul 2021, pentru prezenţa şiconlucrarea în cadrul Sinaxei mona-hale, dorindu-le împlinirea cu succes atuturor activităţilor propuse pentru anulîn curs 2022. (Arhim. Teofan Mada,exarh).ÎnfiinBarea Schitului ,,IzvorulTămăduirii” la Frumușeni, înapropiere de Situl Arheologic,,Mănăstirea Bizere”PermanenYa Consiliului Eparhialal Arhiepiscopiei Aradului a aprobatînfiinYarea unui nou schit, cu hramul„Izvorul Tămăduirii”, în localitateaFrumușeni, judeYul Arad, în apropierede situl arheologic „MănăstireaBizere”.AnunYul a fost făcut joi, 20 ianuar-ie, în cadrul unei întruniri a Sinaxeimonahale a Eparhiei.Protosinghelul Iustin Popovici afost numit reprezentant și împuter-nicit legal al Schitului înainteainstanYelor judecătorești, a tuturorunităYilor administrative și faYă deterYi, informează ArhiepiscopiaAradului.În cadrul Sinaxei, Părintele IustinPopovici, Consilier cultural la CentrulEparhial Arad, a afirmat, printre altedetalii tehnice în legătură cu sfântulașezământ, că Sinodul MitropolieiBanatului a recomandat Arhiepis-copiei Aradului ca așezământul mon-ahal să fie subordonat direct CentruluiEparhial.„Terenul aferent acestui așezământva fi donat Centrului Eparhial Aradprin intermediul căruia se vor derulatoate procedurile privind obYinereadocumentelor necesare, precum șilucrările de construire. După ceașezământul va fi ridicat și va aveabiserică și obștea monahală, Arhiepis-copia Aradului poate solicita Sinodu-lui Mitropolitan transformarea sa înmănăstire”, a detaliat Protos. IustinPopovici. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Așezământul, aflat în stadiul deproiect, pune la dispoziYie un cont ban-car pentru donaYii:Beneficiar: Arhiepiscopia AraduluiIBAN: RO40 RNCB 0016 0054 40980042 BCR, Sucursala AradSchitul se va construi în apropiereaunui sit arheologic de importanYănaYională, Mănăstirea Bizere. Acolo aexistat, în jurul secolului 9, un lăcaș decult bizantin care a devenit în secolul12 mănăstire catolică benedictină ce aavut în jurul ei un complex arhitectur-al impozant. (sursa: basilica.ro) Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului întrunit în ședinBă în prezenBaMitropolitului BanatuluiÎn ziua de vineri, 21 ianuarie a.c.,la Centrul Eparhial din Arad, s-au des-fășurat lucrările Consiliului Eparhialal Arhiepiscopiei Aradului.La invitaţia ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, la ședinYă a fost prezent Înalt-preasfinţitul Părinte Ioan, MitropolitulBanatului, continuându-se astfel otradiţie existentă în Mitropolia Banat-ului.De asemenea, alături de cei doiÎnaltpreasfinYiYi PărinYi, la ședinYă a fostprezent și PreasfinYitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului.În cadrul şedinţei ConsiliuluiEparhial pe ordinea de zi a fostprezentarea şi analizarea Rapoartelorasupra activităţii administrativ-bi -sericeşti, cultural- pastorale, economi -ce, de asistenţă social-filantropică șide patrimoniu și construcYii bisericeștidin eparhie, în anul 2021. MembriiConsiliul Eparhial, împreună cu mem-brii Permanenţei Consiliului Eparhialşi Părinţii Protopopi au avut ca princi-pal punct pe ordinea de zi audierea,analizarea şi definitivarea RapoartelorGenerale ale Sectoarelor administraţieieparhiale, în vederea prezentării aces-tora spre ratificare Adunării Eparhiale.Astfel, părinYii consilieri au prezen-tat Rapoartele generale privind activi-tatea desfășurată în anul 2021 în cadrulsectoarelor pe care le coordonează.Înaltpreasfinţitul Părinte MitropolitIoan în cuvântul său a apreciat în modpozitiv toate activităţile desfăşurate înanul precedent sub Arhipăstorirea şiîndrumarea Chiriarhului locului şi aaccentuat importanţa intensificării acţi-unilor bisericeşti în viaţa credincioşilorprintr-o bună conlucrare între osteni-torii Centrului Eparhial şi preoţimeaarădeană. De asemeneaa, Înaltpreas-finYia Sa a dat câteva îndrumări laproblemele curente care intră în com-petenţa acestui for deliberativ eparhial.În încheiere ÎnaltpreasfinţitulArhiepiscop Timotei a mulţumit Părin-telui Mitropolit Ioan pentru partici-parea la această ședinYă și pentru toatăpurtarea de grijă faYă de EparhiaAradului, precum și tuturor membrilorConsiliului Eparhial pentru contribuţiaadusă în ogorul Bisericii arădene înanul trecut, un an cu epidemie și multeîncercări. (Protos. Dr. Iustin Popovici)ȘedinBa Adunării Eparhiale aArhiepiscopiei AraduluiSâmbătă, 22 ianuarie 2022, în salade ședinYe din incinta Oficiului Pro-topopesc din Arad, s-au desfăşuratlucrările Adunării Eparhiale, organuldeliberativ suprem pentru toate prob-lemele administrative, culturale,social-filantropice, economice şi pat-rimoniale ale eparhiei.Lucrările au fost precedate, con-form rânduielii statornicite, de slujbade Te-Deum, oficiată de către Preas-finYitul Părinte Emilian Crișanul,înconjurat de un sobor de preoţi și dia-

coni, în prezenţa ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei şi a mem-brilor Adunării Eparhiale şi Perma-nenţei Consiliului Eparhial, la care auparticipat şi reprezentanţi ai autori -tăţilor centrale şi locale, precum şi aiunor instituţii de cultură din Arad.După aceasta, în cadrul comisiilor,după analizarea Rapoartelor Generalede activitate, au fost elaborateProiectele de Hotărâri.În cuvântul rostit la deschiderealucrărilor, Înaltpreasfinţitul Timotei,Arhiepiscopul Aradului, PreşedinteleAdunării Eparhiale, după ce a salutatpe cei prezenţi, a prezentat, într-o ret-rospectivă sintetică, cele mai impor-tante realizări administrative, cultur-al-pastorale, sociale şi economice aleeparhiei care au marcat anul omagial șicomemorativ 2021. De asemenea,Chiriarhul arădean a creionat câtevadintre coordonatele pe care se vor axaactivităţile eparhiale din anul 2022, înlumina programului- cadru elaborat decătre Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române pentru Anul omagial2022, Anul omagial al rugăciunii înviaţa Bisericii şi a creştinului” şi „Anulcomemorativ al sfinţilor isihaşti Sime-on Noul Teolog, Grigorie Palama şiPaisie de la Neamţ”, în PatriarhiaRomână.După citirea mesajelor îndătinate,de fiască ascultare şi conlucrare laîntărirea vieţii bisericeşti, transmisedin plenul Adunării Eparhiale,Întâistătătorului Bisericii noastre,Preafericitului Părinte PatriarhDANIEL şi Înaltpreasfinţitului PărinteIoan, Mitropolitul Banatului şi a Pro-cesului-Verbal al ultimei şedinţe, aufost citite Proiectele de Hotărâri înplenul Adunării Eparhiale. Proiectelede hotărâri au fost aprobate în una-nimitate, devenind astfel acte norma-tive cu aplicabilitate în întreagaeparhie.Cuvinte de apreciere pentru întrea-ga activitate desfășurată de către ier-arhii și preoYii arădeni în anul trecut, unan cu epidemie, și de propuneri con-crete și proiecte pentru viitor, auadresat domnul europarlamentar ing.Gheorghe Falcă, care își aniverseazăastăzi ziua de naștere și domnul doctorFlorinel Cozma.Părintele Prof. Dr. Cristinel Ioja,Decanul FacultăYii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, invi-tat la această adunare, a prezentat înfaYa ierarhilor arădeni și a venerabilormembri ai Adunării Eparhiale progra-mul Bicentenarului Teologiei Arădene(1822-2022).În încheiere ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei a mulţu-mit tuturor membrilor AdunăriiEparhiale pentru contribuţia adusăbunei desfăşurări a lucrărilor, cuîndemnul ca cele propuse să devinăînfăptuire, spre folosul întregii eparhii.(Protos. Dr. Iustin Popovici)Arhiepiscopul Aradului și-asărbătorit ocrotitorul spiritualÎn fiecare an, la data de 22 ianuar-ie, pomenirea Sfântului Ap. Timotei,clerul și credincioșii arădeni își sărbă-toresc pe Arhipăstorul lor, pe Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei al Aradului.În acest an, Chiriarhul arădean afost sărbătorit în cadrul întruniriiAdunării eparhiale ce a avut loc în salade festivităYi din incinta Oficiului Pro-topopesc Arad.La finalul Slujbei de Te-Deum,Preasfinţitul Părinte Emilian Crişan-ul, Episcop vicar al ArhiepiscopieiAradului, împreună cu soborul de pre-oţi şi diaconi, a rostit o rugăciune demulţumire pentru toate binefacerilerevărsate de Dumnezeu asupra Chiri-arhului arădean.

La orele amiezii, în sala festivă areşedinţei arhiepiscopale Înaltpreas-finYia Sa a fost înconjurat cu multădragoste de oficialităţile locale, mem-brii Adunării Eparhiale, reprezentanţiai şcolilor din eparhie și ostenitoriiCentrului Eparhial care i-au transmisArhipăstorului arădean cele de cuvi-inţă, sănătate şi zile îndelungate.Chiriarhul a adresat celor prezenţiun cuvânt de mulYumire și de binecu-vântare. ***Arhiepiscopul Aradului îl are caocrotitor pe Sf. Ap. Timotei, ucenic alSf. Ap. Pavel, de peste o jumătate desecol, din slăvita zi de prăznuire a Naş-terii Sfântului Ioan Botezătorul (24iunie 1969), când a primit tunderea înmonahism la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, iar din anul 1984, când a fostinstalat episcop al Aradului, această zia devenit sărbătoare pentru preoţii şicredincioşii Eparhiei Aradului.Mulţumind mai întâi BunuluiDumnezeu pentru toate binefacerilerevărsate asupra părintelui nostrusufletesc, Îl rugăm pe El, Dătătorul atot binele, să întărească prin HarulSău ceresc, pe Arhipăstorul nostru, cusănătate îndelungată şi cu sporite put-eri sufleteşti, spre slujirea cât mai rod-nică a Bisericii strămoşeşti şi a seme-nilor. (Protos. Dr. Iustin Popovici)Unirea Principatelor Române,sărbătorită în Cetatea AraduluiLa data de 5 ianuarie 1859,Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnal Moldovei, iar câteva zile mai târziu,la 24 ianuarie 1859, Cuza este ales șidomn al Xării Românești. Întâlnireaistorică în urma căreia Alexandru IoanCuza a fost ales domnitor al XăriiRomânești și în care s-a decis MicaUnire a avut loc la Hotel Concordiadin București.Mica Unire este strâns legată depersonalitatea lui Alexandru Ioan Cuzași de alegerea sa ca domnitor al ambe-lor principate. La 5 ianuarie 1859, înMoldova, și la 24 ianuarie 1859, înXara Românească. Totuși, unirea a fostun proces complex, bazat pe puternicaapropiere culturală și economică întrecele două Yări.În cetatea Aradului, evenimentul afost marcat prin participarea Înalt-preasfinYitului Părinte ArhiepiscopTimotei la Sfânta și dumnezeiascaLiturghie în Catedrala Arhiepiscopală,în cadrul căreia s-a săvârșit și slujba deTe-Deum. Ierarhul a rostit și un cuvântde învăYătură, în care a subliniat, print-re altele, importanYa acestui evenimentpentru istoria României, nu doar ca șipremisă a formării României moderne,ci mai ales, pentru că reprezintă primulpas în creearea unei Românii Creștine,Independente și Unitare (desăvârșitela 1 Decembrie 1918).Apoi, Chiriarhul arădean a fostprezent pe platoul din faYa PalatuluiAdministrativ, unde, alături de oficial-ităYile locale, a săvârșit, de asemenea,slujba de Te-Deum, cu rugăciuneaspecifică din această rânduială.După acest moment, atât Ierarhul,cât și unii reprezentanYi ai oficialităYilorși instituYilor de învăYământ și cultură(ca de exemplu: Subprefectul JudeYu-lui Arad, Doru Sinaci, PrimarulMunicipiului Arad, Călin BibarY, Prof.Univ. Dr. Sorin Bulboacă de la Uni-versitatea de Vest „Vasile Goldiș” dinArad și Complexul Muzeal Arad) aurostit alocuYiuni, marcând acest eveni-ment deosebit din istoria României.(Arhid. Claudiu Condurache)Mica Unire pe gheaBă – ediBia a VII-aÎn biserica Parohiei OrtodoxeAradul Nou a avut loc Luni 24 ianuarie

2022 la ora 12,00 o slujbă de TeDeum cu prilejul împlinirii 163 de anide la Unirea Principatelor Române.Slujba a fost oficiată de preoYii paro-hiei. S-a amintit în cuvântul de învăYă-tură despre importanYa acestei zileipentru Yara noastră, subliniind rolul pecare Biserica ortodoxă l-a avut mereuîn unitatea noastră naYională.După această slujbă, în după ami-aza zilei, menYinând tradiYia susYinutăde preoYii parohiei de Ziua Micii Uniridin 24 ianuarie, copiii din Corul„SfinYișorii” al Parohiei, împreună șicu alYi copii, au sărbătorit acest eveni-ment, pentru al șaptelea an consecutiv.Copiii au avut bucuria ca să seîntâlnească și de această dată pe Pati-noarul din Arad pentru a participa laora de cateheză istorico-patriotică,totul pe fondul promovării sănătăYiiprin mișcare. „Vremea bună ca deprimăvară ne-a îndemnat să ieșim dincase, drapelul Yării ne-a făcut să nesimYim patrioYi, hora unirii cântată șijucată de noi a adus armonie între toYicei prezenYi pe patinoar și ne-a îndem-nat să cugetăm mai mult asupra eveni-mentului naYional. Patinele au alunecatușor pe gheaYă, voia bună și soarelene-au umplut sufletul de bucurie, ast-fel încât toYi am mulYumit lui Dum-nezeu pentru minunata Yară în care ne-am născut!” – menYionează părinteleGabriel Mariș slujitor al parohiei șiorganizatorul evenimentului.Copiii corului au învăYat impor-tanYa acestei zile importante: UnireaPrincipatelor Române, cunoscută caMica Unire, a avut loc la jumătateasecolului al XIX-lea prin unireastatelor Moldova și Xara Româneascăsub numele Principatele Unite aleMoldovei și Xării Românești. Unirea afost legată de personalitatea luiAlexandru Ioan Cuza și de alegereasa ca domnitor al ambelor principate la5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24ianuarie 1859 în Xara Românească.„Mica Unire pe gheaYă” este o activi-tate a AsociaYiei Ortodoxe Sf. MareMc. Gheorghe – Aradul Nou, fiindsusYinută de Parohia Ortodoxă AradulNou. Aducem mulYumire și de aceastădată Primăriei Arad pentru buna colab-orare și mai ales conducerii Pati-noarului din Arad. (AsociaJia Orto-doxă Sf. M. Mc. Gheorghe AradulNou) Instalare de preot în Parohia ButeniÎn Duminica a 31-a după Rusalii,credincioșii ortodocşi din localitateaButeni s-au bucurat de instalareanoului Preot Paroh Valentin Nicu Her-bei.Imediat, după încheierea SfinteiLiturghii, o delegaYie a Centruluieparhial, formată din: Pr. TiberiuArdelean-inspector eparhial și Pr. BeniIoja-protopopul Sebișului, a purces laîmplinirea unui act administrativ firesc,în prelungirea celorlalte slujiri pas-toral-duhovnicești pe care le are preo-tul în misiunea sa.Părintele inspector a făcut unrecurs la memoria istorică a parohieiButeni, evocând faptul că în urmă cu30 de ani parohia s-a bucurat de prim-irea tânărului preot de atunci MarianCiucur, care acum, împletind cărun-teYea tâmplelor cu bogata-i experienYă,predă ștafeta misiunii sale, unui con-frate, care are datoria să-i ducă pe maideparte misia preoYească rânduită.Preaonoratul Părinte ProtopopBeni Ioja a împlinit actul propriu-zis alinstalării noului preot, citind Deciziachiriarhală de numire, înmânându-iacestuia Sf. Evanghelie, Sf. Cruce șicheile bisericii.Noul preot paroh, Valentin Her-bei, în faYa credincioșilor prezenYi, a

adus cuvinte mulYumire lui Dumnezeupentru darurile din viaYa sa, a mulYumitÎnaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Timotei şi Preasfinţitului PărinteEmilian Crişanul pentru binecu-vântarea, încrederea acordată, dar șipentru misiunea încredinYată, a mulYu-mit credincioșilor pe care i-a păstoritmai bine de un deceniu în parohiaBuhani, cu filia Minead, mulYumindapoi, familiei sale care l-a susYinut înlucrarea preoYească de până acum,asigurându-i pe noii păstoriYi de o bunăcolaborare, sprijin şi împreună-lucrareîn ogorul Domnului, ducând pe maideparte ascultările rânduite în oriceparohie din cadrul Bisericii OrtodoxeRomâne.La final, Părintele inspector, înprezenYa autorităYilor locale, a rostit uncuvânt pastoral celor prezenYi, îndem-nând la o bună colaborare între cei doipreoYi, împreună cu credincioșiiîmplinind lucrarea Bisericii din paro-hia Buteni. (Biroul de presă alArhiepiscopiei Aradului)Deschiderea manifestărilor dedicate Bicentenarului ÎnvăBământului Teologic arădean Anul 2022 marchează împlinirea a200 de ani de la înfiinYarea InstitutuluiTeologic din Arad, moment unic șiextraordinar în acea epocă cu rever-beraYii profunde până în zilele noastre.Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad, continua-toarea și păstrătoarea tradiYiei teologicearădene biseculare, sub oblăduireaArhiepiscopiei Aradului și în colabo-rare cu Universitatea „Aurel Vlaicu”din Arad, precum și cu instituYiileadministrative centrale și locale și decultură arădene, a organizat duminică,30 ianuarie 2022, de sărbătoareaSfinYilor Trei Ierarhi, ocrotitorii școlilorteologice, un amplu eveniment bis-ericesc și cultural.Evenimentul deschide seria mani-festărilor bisericești, academice și cul-turale dedicate Bicentenarului teolo-giei arădene care se vor desfășura peparcursul întregului an 2022.Manifestarea a debutat cu oficiereaSfintei Liturghii în Catedrala istorică aAradului, de către IPS Timotei,Arhiepiscopul Aradului; PS Lucian,Episcopul Caransebeșului; PSSofronie, Episcopul Oradiei; PSNicodim, Episcopul Severinului șiStrehaiei; PS Nestor, Episcopul Deveiși Hunedoarei; PS Daniil, EpiscopulDaciei Felix; PS Siluan, EpiscopulOrtodox Român al Ungariei; PS PaisieLugojanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Timișoarei și PS EmilianCrișanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Aradului.Soborul părinYilor slujitori a fostformat din dascălii FacultăYii de Teolo-gie arădene, în frunte cu Pr. Prof. Univ.Dr. Cristinel Ioja, Decanul FacultăYiide Teologie și din părinYii profesori aiSeminarului Teologic Ortodox dinArad, în frunte cu Arhid. Prof. Călin-Dan Teuca, Directorul seminaruluiarădean.Cuvântul de învăYătură a fostrostit de către PS Daniil, care a tâl-cuit mistagogic pericopa dumini-cală ce amintește de întâlnirea dintreMântuitorul și vameșul Zaheu,legându-o de împlinirea celor 200de ani de la înfiinYarea învăYămân-tului teologic la Arad și de parcursulistoric al acestuia.După săvârșirea Sfintei Liturghiis-a oficiat slujba de pomenire pentruierarhii, profesorii, ostenitorii și cti-torii Institutului Teologic, AcademieiTeologice și FacultăYii de Teologie dinArad. Continuare în pagina 8
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Sâmbătă, 1 ianuarie – A săvârșitSfânta Liturghie arhierească la Cate-drala arhiepiscopală din Arad, predicafiind pusă sub titlul „Casa lui Dumne-zeu și casa părintească”(cf. Col.2; Lc.2). Duminică, 2 ianuarie – A partici-pat la  Sfânta Liturghie la Catedralaarhiepiscopală din Arad, rostind cuvântde învăYătură. Joi, 6 ianuarie – A săvârșit Sfân-ta Liturghie arhierească la Catedralaarhiepiscopală din Arad, predica fiindpusă sub titlul „Renașterea din apă șidin duh”(cf. Tit.2-3; Matei 3). La fina-lul Sfintei Liturghii, a oficiat slujbasfinYirii celei mari a apei.Vineri, 7 ianuarie – A participat laSfânta Liturghie la Catedrala arhiepis-copală din Arad, rostind cuvânt deînvăYătură. Duminică, 9 ianuarie – A partici-pat la  Sfânta Liturghie la Catedralaarhiepiscopală din Arad, rostind cuvântde învăYătură. Sâmbătă, 15 ianuarie – A parti-cipat la  Sfânta Liturghie la Catedralaarhiepiscopală din Arad. A săvârșit oslujbă de pomenire a poetului nostrunaYional Mihai Eminescu, rostind unfrumos și bogat cuvânt de învăYătură,

în care a elogiat marea personalitate apoetului Mihai Eminescu, dar și a tutu-ror oamenilor de cultură, trecuYi înveșnicie, care au slujit neamul româ-nesc.Duminică, 16 ianuarie – A parti-cipat la  Sfânta Liturghie la Catedralaarhiepiscopală din Arad, rostind cuvântde învăYătură. 

Miercuri, 19 ianuarie – A pre-zidat ședinYa PermanenYei Consiliu-lui eparhial. A oficiat în CatedralaVeche slujba parastasului  ridicat înmemoria domnului avocat RubinMoY.Joi, 20 ianuarie – A prezidat ședi-nYa Sinaxei monahale a Arhiepisco-piei Aradului.

Vineri, 21 ianuarie – A prezidatședinYa Consiliului eparhial a Arhie-piscopiei Aradului.Sâmbătă, 22 ianuarie – A prezi-dat ședinYa Adunării eparhiale a Arhie-piscopiei Aradului.Duminică, 23 ianuarie – A săvâ-rșit Sfânta Liturghie arhierească înbiserica cu hramul ,,Intrarea Domnu-lui în Ierusalim”, din Parohia Arad-Grădişte II, predica fiind pusă sub tit-lul ,,Folosul rugăciunii” (cf. I Tim. 1;Luca 18). La finalul Sfintei Liturghii asfinYit racla cu moaștele SfântuluiIerarh Grigorie Teologul. Aceasta esteașezată la loc de cinste în frumoasabiserică parohială.Luni, 24 ianuarie – A participatla Sfânta Liturghie arhierească laCatedrala arhiepiscopală din Arad,rostind un cuvânt de învăYătură încare a subliniat, importanYa acestuieveniment pentru istoria României,nu doar ca premisă a formăriiRomâniei moderne, ci mai ales, pen-tru că reprezintă primul pas în crea-rea unei Românii Creștine, Inde-pendente și Unitare. A fost prezentpe platoul din faYa Palatului Admi-nistrativ, unde a săvârșit slujba deTe-Deum, cu rugăciunea specifică

din această rânduială, rostind o alo-cuYiune.Vineri, 21 ianuarie – A participatla Prefectura JudeYului Arad la inves-tirea noului subprefect în persoanaDomnului Marius-Mircea Sulincean,rostind un cuvânt de felicitare.Duminică, 30 ianuarie – A săvâ-rșit Sfânta Liturghie arhierească laCatedrala Veche din Arad, înconjuratfiind de un sobor de opt arhierei, preoYiși diaconi, deschizând manifestărilededicate împlinirii a 200 de ani de laînfiinYarea Institutului Teologic dinArad.A oficiat slujba parastasului pen-tru dascălii, ostenitorii și absolvenYiișcolilor teologice arădene, adormiYi înDomnul. A participat la festivitateainaugurală a Bicentenarului teologieiarădene, festivitate desfășurată în AulafacultăYii, urmată de conferinYa intitu-lată „AduceJi-vă aminte de mai mariivoștri. Recurs la memoria istorică aTeologiei arădene”, susYinută de Pr.Prof. Univ. Dr. Florin Dobrei. În înche-iere, Chiriarhul arădean a mulYumitUniversităYii și oficialităYilor centrale șilocale pentru aportul adus la acest eve-niment. Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinRitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Ianuarie 2022

Urmare din pagina 7La sărbătoarea Bicentenaruluiteologiei arădene au fost prezenYi ofi-cialităYile centrale și locale, conduc-erea celor două universităYi arădene,reprezentanYi ai instituYiilor școlare șide cultură din orașul Arad, studenYiteologi, elevi seminariști și un marenumăr de credincioși.***Partea a doua a manifestărilor acontinuat cu Festivitatea inaugurală aBicentenarului teologiei arădene, fes-tivitate desfășurată în Aula facultăYii.Această aulă recent restaurată șistrăjuită de chipurile celor care au slu-jit teologia arădeană de la înfiinYarea eiși până în vremea noastră – ierarhi,preoYi profesori și profesori mireni –reprezintă un „sanctuar” pentru întreg-ul parcurs istoric al învăYământului teo-logic arădean.La prezidiul manifestării s-au aflatIPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului;Dr. Ramona Lile, Rectorul Univer-sităYii „Aurel Vlaicu” din Arad; TothCsaba, Prefectul JudeYului Arad; Dr.Iustin Cionca, Președintele ConsiliuluiJudeYean Arad; PS Lucian, EpiscopulCaransebeșului; PS Sofronie, Epis-copul Oradiei; PS Nicodim, Episcop-ul Severinului și Strehaiei; PS Nestor,Episcopul Devei și Hunedoarei. În salăs-au aflat și PS Daniil, EpiscopulDaciei Felix; PS Siluan, EpiscopulOrtodox Român al Ungariei; PS PaisieLugojanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Timișoarei și PS EmilianCrișanul, Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Aradului, reprezentanYi ai Uni-versităYii de Vest „Vasile Goldiș”, aiinstituYiilor școlare și de cultură dinorașul Arad, urmașii preoYilor profe-sori de la Academia Teologică și Fac-ultatea de Teologie din Arad, invitaYi,studenYi teologi și elevi seminariști.

Cuvântul inaugural a aparYinut Pr.Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, DecanulfacultăYii, care în contextul deosebitde solemn a afirmat: „Prin pronia luiDumnezeu vă întâmpinăm cu un cor-dial Bine aYi venit! la Bicentenarulteologiei arădene, sărbătoarea SfinYilorTrei Ierarhi, ca sărbătoare prin exce-lenYă a Teologiei, deschizând suișulevenimentelor bisericești, academice șiculturale, pe care ArhiepiscopiaAradului cu binecuvântarea IPS Dr.Timotei, Universitatea „Aurel Vlaicu”și Facultatea de Teologie Ortodoxă, înparteneriat cu instituYiile Statului, cuinstituYii bisericești, culturale, univer-sitare și preuniversitare din Yară șistrăinătate le vor organiza întru cin-stirea, comemorarea și actualizareaveritabilei tradiYii teologice arădene.Cele 24 de evenimente sub genericul
Institut, Academie, Facultate – 200 de
ani de la înfiinJarea învăJământului
teologic ortodox la Arad (1822-2022),se vor desfășura sub semnul unei buneconlucrări între Biserică-Universitate-Societate”. Tot în același cuvânt Părin-tele Decan a vorbit despre: a) GenezaTradiYiei teologice arădene; b) Conti-nuitatea întru TradiYie, invocândchipurile celor care au slujit Teologiaarădeană; c) ExigenYele actualizării șiviitorului TradiYiei teologice arădene.A urmat conferinYa intitulată„AduceYi-vă aminte de mai marii voștri.Recurs la memoria istorică a Teologieiarădene”, susYinută de Pr. Prof. Univ.Dr. Florin Dobrei. Expunerea a sinteti-zat istoria învăYământului arădeanprezentat în etape, momente șireprezentanYi de seamă.În continuare a avut loc lansareaMedaliei aniversare a FacultăYii deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din cadrul UniversităYii „Aurel Vlaicu”din Arad „INSTITUT-ACADEMIE-

FACULTATE – 200 de ani de la înfi-inYarea învăYământului teologic orto-dox din Arad (1822-2022)”. Medalia afost conferită ierarhilor prezenYi lamanifestare, oficialităYilor judeYenecentrale și locale, precum și urmașilorpreoYilor profesori de la AcademiaTeologică și Facultatea de Teologiedin Arad. Împreună cu medalia s-aconferit și o Diplomă aniversară, însemn de înaltă apreciere pentru con-tribuJia adusă la creșterea prestigiuluiFacultăJii de Teologie „Ilarion V.Felea” din cadrul UniversităJii „AurelVlaicu” din Arad.Înmânarea medaliei și a diplomeiau fost făcute de Dr. Ramona Lile,Rectorul UniversităYii „Aurel Vlaicu”din Arad, care a adresat un cuvânt demulYumire celor prezenYi, accentuândbucuria momentului aniversar, pre-cum și buna colaborare între Univer-sitate și Arhiepiscopie. Fiecare dintrecei cărora li s-au decernat medaliileaniversare au rostit un cuvânt demulYumire și de apreciere la adresaorganizatorilor.După decernarea medaliilor Corul„Atanasie Lipovan” al FacultăYii de

Teologie Ortodoxă dirijat de Pr. Lect.Univ. Dr. Tiberiu Ardelean a interpre-tat un buchet imne bisericești potrivitecu solemnitatea momentului.A urmat apoi cuvântul PS Lucian,Episcopul Caransebeșului în care aafirmat că teologia arădeană este undar și responsabilitate. Totodată a sub-liniat fericita coincidenYă dintre Bicen-tenarul teologiei arădene și anul oma-gial al rugăciunii în PatriarhiaRomână. În continuare a rememoratcâteva date istorice din eparhiaCaransebeșului care au legătură cuistoria eparhiei Aradului.În încheierea discursurilor IPSTimotei, Arhiepiscopul Aradului, amulYumit UniversităYii și oficialităYilorcentrale și locale pentru aportul adus laacest eveniment. Rememorândmomentele de reînfiinYare a FacultăYiide Teologie, ca unul ce a fost implicatîn mod direct și decisiv, IPS Timotei aafirmat, citând cuvântul evanghelic,că „nu am făcut decât ceea ce eramdatori”. Ca o mărturie personală șiemoYionantă, ÎPS Sa a evocat legă-turile pe care le-a avut cu trei dintrefoștii dascăli ai vechii Academii teo-

logice: Atanasie Lipovan, VintilăPopescu și Demian Tudor.Finalul manifestării a fost rezer-vat lansării colecYiei „Monografii-Teologi arădeni”, colecYie cuprindemonografiile istorico-teologice aleepiscopilor și profesorilor de teologiedin perioada Institutului și a Acade-miei și care vor fi elaborate de actualiiprofesorii ai FacultăYii de Teologie ară-dene. ***Cu toYii, ierarhi ai Bisericii Orto-doxe Române, reprezentanYi ai insti-tuYiilor statului și ai centrelor de culturăși de învăYământ universitar și preuni-versitar, urmașii profesorilor de teolo-gie de la Academia Teologică dinArad, profesori, studenYi și elevi, aumarcat, într-o solemnitate cu totulaparte, împlinirea a 200 de ani de laînfiinYarea învăYământului teologicarădean și, totodată, inaugurarea serieide manifestări dedicate acestui eveni-ment istoric și de anvergură naYională.(Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang)(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro) 
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