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EDITORIAL

CALEA MÂNTUIRII

 Din sumar

În anul omagial dedicat de Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
educaţiei religioase a tineretului creş-
tin ortodox, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Arad, cu binecuvânta-
rea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. 
Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-
lui, aniversează 25 de ani de existenţă 
în Universitate. De aceea, credem 
că se impune la acest ceas aniversar 
o rememorare succintă a parcursu-
lui învăţământului teologic ortodox 
arădean în cei aproape 200 de ani şi 
o reflecţie responsabilă asupra rolului 
acestuia în contemporaneitate.

ARADUL, cetatea de pe Mureş, 
nu este străin de parcursul istoric al 
învăţământului teologic românesc. Dim -
potrivă, a contribuit dinamic la geneza 
şi dezvoltarea lui prin per  sonalităţi te-
ologice de excepţie, a căror experienţă 
a stat la baza formării unor generaţii 
de teologi care au marcat teologia ro-
mânească a secolului al XX-lea. 

Dacă secolul al XIX-lea a marcat 
începutul principalelor instituţii de 
învăţământ teologic din Principatele 
Române, locul Aradului, prin struc-
tura organizatorică şi implicaţiile teo-
logic-culturale ale Preparandiei (1812) 
şi ale Institutului Teologic (1822) este 
special. Până la înfiinţarea Institu-
tului Teologic din Arad, mulţi dintre 
absolvenţii Preparandiei formaţi de 
Paul Iorgovici, Dimitrie Ţichindeal, 
Constantin Diaconovici Loga şi Ioan 
Mihuţ, au intrat în cler. Acest fapt, 
susţinut şi de structura pedagogic-
teologică a disciplinelor predate, ne 
îndreptăţeşte să afirmăm că teologia 
arădeană îşi are rădăcinile ei, într-un 
mod organizat, în anul 1812, acestea 
fiind întărite şi bine definite în anul 
1822, prin înfiinţarea Institutului Te-
ologic cu 2 ani de studiu, iar din 1825 
cu 3 ani de studiu.

În perioada de la începutul secolu-
lui al XIX-lea până la desfiinţarea Aca-
demiei Teologice (1948) şi instaurarea 
comunismului în România, diferitele 
forme de învăţământ teologic ortodox 
de la Arad, au fost slujite de episcopi 
şi profesori de teologie de prestigiu, 
cu contribuţii notabile la dezvoltarea 
teologiei ortodoxe române. Pleiada 

personalităţilor teologice care au slu-
jit învăţământul teologic arădean 
în  sumează peste 70 de episcopi, pro-
fesori, duhovnici care au păstrat vie 
conştiinţa teologică dimpreună cu 
valorile naţional-bisericeşti integrate 
în mişcarea de culturalizare şi eman-
cipare a românilor. 

Dintre profesorii de teologie ară-
deni care au marcat învăţământul te-
ologic în secolul al XIX-lea amintim 
pe Gherasim Raţ, cu studii la Viena, 
devenit episcop în 1835, militant pen-
tru drepturile românilor; Patrichie 
Popescu cu studii la Seghedin, Pesta 
şi Arad; Ghenadie Popescu cu stu-
dii la Pesta şi Arad; Vasile Mangra, 
devenit mitropolit şi membru al A -
ca demiei Române, face parte din 
delegaţia care a dus Memorandum-ul 
la Viena şi are contribuţii la istorio-
grafia românească din Transilva-
nia, la descoperirea manuscriselor 
ro  mâneşti; Iosif Goldiş, cu studii la 
Debretin, Pesta, Arad, devine episcop 
şi membru al Academiei Române. În 
cadrul Institutului Teologic din Arad 
se editează lucrări, se scriu articole şi 
studii cu conţinut teologic, misionar, 
apologetic şi cultural. Profesorii Ins-
titutului Teologic din Arad erau pre-
zenţi în mişcarea ideilor teologice, 
culturale şi bisericeşti-naţionale din 
secolul al XIX-lea şi prima jumătate 
a secolului al XX-lea.

Dintre teologii arădeni care au mar    -
cat teologia ortodoxă din prima jumătate 
a secolului al XX-lea amintim: Teodor 
Botiş, episcop Grigorie Comşa, Roman 
Ciorogariu, Gheorghe Ciuhandu, Trifon 
Lugojan, Atanasie Lipovan, Nicolae 
Popoviciu, Iustin Suciu, Ilarion V. 
Felea, Pentru Deheleanu.

În 1927 Institutul Teologic este 
trans format în Academie Teologică cu 
4 ani de studii. În perioada 1927-1948 
putem spune că la Arad s-a format un 
corp profesoral solid, bine pregătit şi 
implicat în dezvoltarea teologiei orto-
doxe române. 
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Bogatul din pilda rostită de Mântuitorul 
este exemplul elocvent care ne ajută 
să ne dăm seama uşor de consecinţele 
grave pe care le avem de suportat atunci 
când „prin slăbiciunea minţii şi prin 
sfatul vrăjmaşului” ne lăsăm prinşi în 
mrejele nemilostivirii.

Nemilostivirea, fiind stare de îm-
potrivire faţă de aproapele, produce 
în suflet o stare de îngheţ general care 
face ca viaţa să se refugieze şi să se 
exprime, atât cât se poate exprima, doar 
în zona simţualităţii trupeşti, motiv pen-
tru care bogatul se desfăta în plăceri 
trupeşti de tot felul. Bogatul, din pricina 
nemilostivirii, a părăsit adâncimile şi 
lărgimile de viaţă aşezate de Dumnezeu 
în făptura umană şi s-a izolat în micul 
spaţiu al plăcerilor trupeşti, pe care le 
înmulţea necontenit, fiind singura sursă 
a existenţei sale. Băutura, mâncarea 
în exces, distracţiile şi tot ce inventa 
imaginaţia celui căzut în nemilostivire, 
constituie felul de a fi, ales în mod de-
liberat, dar, care, în timp, se transformă 
într-o modalitate de supravieţuire pen-
tru cel care nu mai găseşte altă sursă 
de viaţă decât micile plăceri trecătoare 
care au puterea să anestezieze pentru 
scurt timp conştiinţa care încearcă să 
strige împotriva nedreptăţii făcute vieţii 

ca atare de alegerea pentru izolarea în 
registrul plăcerilor.

Nemilostivirea în sine reprezintă o 
grosolană amputare a puterilor sufleteşti 
în favoarea unei iluzorii împliniri venite 
exclusiv pe filiera plăcerilor genera te 
de lucrarea simţualităţii trupeşti. Ne  -
milostivul are sufletul îngheţat pentru 
experienţe de ordin sufletesc; nu le 
vede, nu le simte, nu le recunoaşte, nu 
le caută. Evenimentul vieţii se consumă 
între dorinţa trupească şi împlinirea ei. 

Sufletul, deşi animă trupul, totuşi, 
nu poate imprima acestuia dorinţa de 
cele duhovniceşti, pentru că sufletul, 
taina prin care omul primeşte şi se 
îndulceşte de prezenţa şi lucrarea ha-
rului Duhului Sfânt, este prins şi legat 
„prin slăbiciunea minţii şi prin sfatul 
vrăjmaşului” cu nepotolite dorinţe tru-
peşti, care, susţinute de nemilostivire, 
dez  lipesc sufletul din dorinţa de Dum-
nezeu şi-l alipesc plăcerilor care ţâşnesc 
din modul greşit de raportare la materie, 
în sensul că materia lumii nu mai este 
înţeleasă ca un mediu al întâlnirii omu-
lui cu Ziditorul, ci ca o nesfârşită şansă 
de împlinire a dorinţelor instinctuale. 
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„Zis-a Domnul pilda aceasta: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în 
toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, poftind 
sã se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a 
murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormân-
tat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul 
lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful 
degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: 
Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar 
acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie 
mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a 
zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, 
ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de 
ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a 
zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre 
morţi.” (Luca 16, 19-31)

Nemilostivirea
Duminica a XXII-a după Rusalii
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Institutului Teologic, părintele pro-
fesor Teodor Botiş tipăreşte cunos-
cuta lucrare – premiată de Academia 
Română - Istoria Şcoalei normale şi a 
Institutului român ortodox din Arad 
(Arad, 1922, 744 p.). Această lucrare 
ilustrează rădăcinile istorice adânci 
ale învăţământului teologic arădean 
şi dezvoltarea acestuia pe parcursul 
unui secol. 

Reprezentanţii de marcă ai teo-
logiei arădene în frunte cu episcopii 
Aradului au răspuns la cel puţin trei 
mari provocări contextuale: 1) mo-
dernizarea României şi expansiunea 
raţionalismului, indiferentismului şi 
ateismului militant; 2) sectarismul şi 
expansiunea grupărilor neoprotestan-
te în vestul României; 3) multicul-
turalismul şi pluriconfesionalismul 
pe fondul afirmării României ca stat 
naţional, unitar. Aceste trei mari coor-
donate le întâlnim în operele teologice 
ale profesorilor de la Arad, recunos-
cute în teologia ortodoxă română.

Cu privire la modernizarea Ro mâ-
niei, expansiunea raţio nalismului, ate-
ismului şi filosofiilor Occidentului, 
pro  fesorii de teologie arădeni iau ati-
tudine afirmând valoarea credinţei Bi-
sericii şi rolul cultural al Ortodoxiei. 
Sunt emblematice în acest sens con-
tribuţiile episcopului Grigorie Comşa şi 
ale părintelui profesor Ilarion V. 
Felea din lucrările de apologetică Re-
ligia iubirii (1946), Religia culturii 
(1944).

Sectarismul şi diversele manifestări 
sectare din vestul României au fost 
puternic combătute prin opera mi sio-
nară, teologic-omiletică a episcopului 
Grigorie Comşa al Aradului, precum 
şi prin contribuţiile părintelui Ilarion 
V. Felea – Critica ereziei baptiste (1937) 
– şi ale părintelui Simeon Şiclovan 
– Sfânta Tradiţie şi baptiştii (1927), 
La luptă pentru legea străbună (1940). 
Contracararea fenomenului sectar 
este gândit teologic la cel mai înalt 
nivel academic pentru acea vreme de 
părintele profesor Petru Deheleanu 
prin Manualul de Sectologie (1948).

Problema multiculturalismului şi 
plu     riconfesionalismului din vestul Ro-
mâniei primeşte răspuns prin afirma-
rea Tradiţiei ortodoxe şi a relaţiei din-
tre Biserică şi neam. 

Contribuţiile de excepţie ale teo-
logilor arădeni au fost premiate de 
Academia Română. Dintre acestea a -
mintim: P.S. Dr. Grigorie Comşa, Ti-

neretul României, Pr. Prof. Dr. Teodor 
Botiş, Monografia familiei Mocioni şi 
Istoria Şcoalei Normale şi a Institu-
tului Teologic din Arad, Pr. Prof. Dr. 
Ilarion V. Felea, Duhul Adevărului, Pr. 
Dr. Gheorghe Ciuhandu, Românii din 
câmpia Aradului şi Episcopii Samuil 
Vulcan şi Gherasim Raţ. 

ARADUL, veritabilă redută îm-
po triva prozelitismului sectar şi a 
con  fesionalismului apusean, verita-
bil centru de cultură şi vechi centru 
teologic şi misionar, cădea sub lovi-
turile programate ale comunismului 
ateu. În faţa acestui tăvălug a rămas 
doar clădirea istorică a Academiei de 
odinioară să amintească generaţiilor 
care urmau despre credinţa şi ab-
negaţia unor episcopi, preoţi şi pro-
fesori care au luptat pentru teologia 
ortodoxă şi cultura română în partea 
de vest a ţării.

După căderea comunismului, prin 
purtarea de grijă a I.P.S. Dr. Timotei 
Seviciu Arhiepiscopul Aradului, învă-
ţă  mântului teologic arădean este re-
adus în planul teologiei şi culturii ro-
mâneşti. Ierarh cunoscător al istoriei 
şi al tradiţiei teologice din vestul 
României, I.P.S. Timotei, valorifică 
noul context în vederea restaurării 
instituţiilor de învăţământ teologic 
din Arad. Astfel, se înfiinţează Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă în cadrul 
Universităţii „Aurel Vlaicu”. Teologia 
arădeană intră de această dată în Uni-
versitate, începând un drum sinuos de 
reafirmare şi reaşezare. Urmează co-
agularea unei noi generaţii de teologi 
arădeni în jurul I.P.S Dr. Timotei 
Seviciu, ucenic al reputatului patrolog 
român Ioan G. Coman, specializat în 
Patrologie şi Istoria Bisericii Univer-
sale, cu studii la Bucureşti, Neuchâtel, 
Bossey, Frieburg. 

Legătura dintre Academia Teo lo-
gică desfiinţată în 1948 şi noua formă 
de învăţământ superior este realizată 
la nivel uman de unul dintre profe-
sorii vechii Academii, preotul profe-
sor Tudor Damian, rechemat de că-
tre I.P.S. Părinte Timotei la slujirea 
duhovnicească a tinerilor teologi ară-
deni. Vedem în aceasta şi un semn 
al purtării de grijă a lui Dumnezeu, 
faţă de Facultatea noastră, care a 
fost reconectată la valorile teologice 
şi culturale care au caracterizat în-
văţământul teologic arădean din pe-
rioada interbelică.

Facultatea de Teologie Ortodoxă 
reprezintă împlinirea idealurilor se-
cu lare cu privire la învăţământul 

teologic ortodox a celor care au slujit 
catedrele de teologie înainte de ins-
taurarea comunismului. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Arad are misiunea de a forma 
duhovniceşte şi intelectual-ştiinţific 
viitori slujitori ai altarelor şi catedre-
lor de religie ortodoxă din Arhiepis-
copia Aradului. În acelaşi sens are 
misiunea de a iradia lumina ştiinţei 
teologice şi a modelelor duhovniceşti 
pentru formarea tinerilor care asumă 
programele de studii ale Facultăţii, 
precum şi de a ridica punţi de legătură 
în cadrul Universităţii cu celelalte do-
menii ale cunoaşterii în vederea unui 
dialog constructiv şi benefic pentru 
progresul omului în cunoaşterea lu-
mii şi a Creatorului ei.

 Misiunea Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Arad nu se reduce doar 
la o rememorare a rădăcinilor ei secu-
lare, de o valoare inestimabilă pentru 
istoria învăţământului teologic orto-
dox din România, ci se caracterizează 
prin asumarea responsabilă şi dina-
mică a contextului bisericesc, cultur-
al şi ştiinţific actual, dând mărturie 
despre dimensiunea spiritual-forma-
toare, misionară-apologetică şi cultu-
ral-socială a teologiei, ca teologie a 
Bisericii.

Astfel, în cei 25 de ani, Facultatea 
de Teologie Ortodoxă s-a impus în con-
textul învăţământului teologic su  pe-
rior din Patriarhia Română. Mărturie 
stă corpul profesoral în continuă as-
censiune şi afirmare, zecile de volume 
ale simpozioanelor naţionale şi in-
ternaţionale, parteneriatele teologice 
cu instituţiile de profil din ţară şi 
străinătate, publicaţiile proprii index-
ate în bazele de date internaţionale, 
contribuţiile speciale aduse la dez-
voltarea unor discipline teologice (ex. 
Teologia Dogmatică, prin iniţierea Co-
locviului Naţional de Teologie Dog-
matică (2006) şi a Colocviului Inter-
naţional de Teologie Dogmatică (2007) 
ajuns la a V-a ediţie), Colocviul Na-
ţional de Omiletică (2005), Colocviul 
Naţional de Teologie Liturgică (2013) 
organizarea Congresului Facultăţilor 
de Teologie din Patriarhia Română 
(2014) şi a unei sesiuni ştiinţifice în 
parteneriat cu Academia Română pe 
tema Teologie şi Logică (2013), par-
ticiparea în proiectele teologice ale 
Patriarhiei Române, editarea de ma-
nuale universitare, dicţionare, enci-
clopedii. Aceste realizări academice 
sunt dublate astăzi de modernizarea 
clădirii istorice a Facultăţii, a sălilor 

de curs, organizarea unei noi biblio-
teci, a aulei dimpreună cu evidenţierea 
identităţii istorice a acestei instituţii 
de învăţământ teologic.

Prin urmare, Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă din cadrul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, reprezintă 
expresia Tradiţiei în actualitate, iden-
titatea idealurilor teologic-culturale 
şi social-naţionale ale arădenilor şi 
una din veritabilele surse ale is    to-
riei locale. Dar Tradiţia este dina-
mică şi Facultatea de Teologie Or-
todoxă din Arad asumă continuu 
di  na mica Tradiţiei în Biserică şi în 
învăţământul teologic românesc. Ar-
gumentele unei asemenea viziuni sunt 
multiple: 1) rămâne în fidelitate faţă 
de Întâistătătorul eparhiei, cel care a 
rectitorit învăţământul teologic orto-
dox arădean după perioada grea a 
comunismului; 2) valorifică contex-
tul academic, social şi cultural în care 
fiinţează; 3) exprimă la cel mai înalt 
nivel exigenţele academice prin studi-
ile masterale şi doctorale, prin cerceta-
rea academică concentrată în zeci de 
volume ale simpozioanelor naţionale 
şi internaţionale şi în publicaţiile pe-
riodice proprii; 4) este racordată la 
viaţa parohiilor şi la necesităţile con-
ceptuale şi practice ale predării reli-
giei în şcoala românească; 5) are de-
schidere naţională şi internaţională 
prin parteneriate concrete, prin 
par   ticipări la conferinţe şi coloc-
vii; 6) participă, prin profesori bine 
pregătiţi, titulari în disciplina predată, 
în cadrul proiectelor lansate la nivelul 
Patriarhiei Române: conferinţe, man-
uale universitare, enciclopedii, tratate, 
dic  ţionare; 7) participă, prin profe-
sori bine pregătiţi, la comisiile altor 
Şcoli doctorale, la comisiile de titular-
izare pe posturi superioare a cadre-
lor universitare din alte Facultăţi de 
Teologie; 8) participă la viaţa cetăţii 
prin activitatea corală, publicistică 
şi culturală. Facultatea de Teologie 
Ortodoxă iradiază lumină şi identi-
tate spirituală Aradului. Ea aşează pe 
fiecare în parte în conexiune directă 
nu doar cu valorile Bisericii Ortodoxe, 
ci şi cu trecutul românesc identitar al 
Aradului.

Memoria teologică a Aradului tre-
buie restaurată, reconfirmată şi per-
manent actualizată! Pentru că iden-
titatea noastră în secolul al XXI-lea 
se sprijină pe o tradiţie teologică de 
aproape 200 de ani şi pe înţelegerea 
dinamică a acestei tradiţii cu impact 
direct în contemporaneitate. 

Teologia în Universitate. La ceas aniversar

În Duminica a XXIII-a după 
Rusalii, 23 octombrie 2016, Înalt-
preasfinţitul Părinte Dr. Timotei 
Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a 
poposit în mijlocul credincioşilor 
din parohia Iosăşel, Protopopiatul 
Sebiş, la invitaţia preotului paroh 
Vesa Ioan şi a Consiliului Parohial, 
pentru a săvârşi slujba de târnosire 
a Bisericii.

La sosire, Înaltpreasfinţitul Pă-
rinte Arhiepiscop, a fost întâmpinat 
în faţa bisericii de către Pă rintele 
Botea Alexandru, protopop al Se-
bişului, împreună cu un sobor de 
preoţi şi arhid. Tiberiu Ardelean, 
oficialităţi centrale şi locale şi nu-
meroşi credincioşi pre    zenţi la acest 
eveniment. 

După târnosirea bisericii a ur-
mat săvârşirea Sfintei Liturghii ar-
hiereşti, în biserica nou târnosită. 

În cuvântul de învăţătură rostit în 
cadrul Sfintei Liturghii, pus sub ti-
tlul: ,,Harul, credinţa şi faptele 
bune” (cf. Efeseni 2; Luca 8), Chi-
riarhul a arătat că cel dintâi aducând 
în suflete mărturisirea convingerii 
a ceea ce se poate face bine, a -
cordând voia proprie cu cea a lui 
Dumnezeu, apropiind pe credin-
cios de binele desăvârşit. Cel stă-
pânit de duhurile răutăţii, aşa cum 
istoriseşte Evanghelia zilei, odată 
eliberat, vrea să rămână pentru tot-
deauna alături de Mântuitorul său 
care este însăşi bunătatea. Omul 
fiind creat spre bine înclină spre 
săvârşirea acestuia în scopul do-
bândirii mântuirii. În războiul ne-
văzut între puterile binelui şi cele 
ale răului, cele dintâi au în mod 
cert victoria, a subliniat Înalt prea-
sfinţia Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-
preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a 
hirotesit întru iconom stravrofor pe 
părintele paroh Vesa Ioan, în semn 
de apreciere pentru toată munca 
depusă la înfrumuseţarea sfântu-
lui lăcaş. Părintele paroh Vesa Ioan 
a mul   ţumit Înaltpreasfinţitului Pă-
rin     te Arhi  episcop Timotei pentru 
grija purtată şi pentru dragostea pă-
rintească, de asemenea a mulţumit 
credincioşilor pentru jertfa făcută, 
precum şi oficialităţilor prezente.

Toţi credincioşii prezenţi la 
Sfânta Liturghie au avut posibili-
tatea să se închine înaintea Sfintei 
Mese târnosite, eveniment unic 
pen tru comunitatea parohială.

Istoricul Bisericii din Iosăşel 
se împleteşte cu istoricul perioadei 
de transformare şi definitivare a ac-
tualei aşezări a localităţii ce a durat 

sute de ani. Astfel în locul bisericii 
vechi, în anul 1898 s-a construit ac-
tuala biserică cu hramul ,,Naşterea 
Domnului”. 

În decursul timpului asupra 
bi  sericii s-au efectuat mai multe 
renovări, astfel în anul 1929 aco-
perişul din şindrilă este înlocuit cu o 
învelitoare din tablă zincată. În anul 
2008 s-au făcut reparaţii capitale, 
atât în interior, cât şi în exterior. 
S-a dat jos tencuiala de pe pereţi 

înlocuindu-se cu alta nouă. S-au 
înlocuit uşile bisericii cu altele noi 
şi a fost schimbată duşumeaua cu 
parchet melaminat. Geamurile au 
fost înlocuite cu geamuri termopan. 
Spre finele anului 2010, interiorul 
Bisericii a fost pictat cu pictură 
nouă în tehnica tempera grasă stil 
neobizantin. În anul 2015, Biserica 
a fost spoită, exterior cu vopsea 
lavabilă, s-au reconstruit scările şi 
terase noi la intrare.

Târnosirea Bisericii ,,Naşterea Domnului” din Parohia Iosăşel
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Nemilostivirea dezlipeşte omul de Dumnezeu 

şi-l lasă pradă plăcerilor egoiste, prin împlinirea 
cărora omul se dizolvă interior, se risipeşte, se 
sălbăticeşte, renunţă la cele mai fireşti repere de 
viaţă pentru a da voie plăcerilor să se dezvolte 
şi să se manifeste în multiple forme, pierde co-
muniunea cu aproapele şi rămâne insensibil la 
încercările prin care cei de lângă el trec. 

Nemilostivirea este o stare contrară firii; fi-
rească este starea de milostivire, pentru aceea că 
omul este zidit după chipul lui Dumnezeu Cel 
Milostiv: „fiţi milostivi, precum Tatăl vostru Cel 
ceresc milostiv este” (Lc. 6, 36), zice Mântuitorul. 
Prin urmare, faptul de a fi milostiv este traiecto-
ria împlinirii noastre. Milostenia învie sufletul, îl 
dezgheaţă, îi adună puterile şi îl face sensibil la 
ceea ce este cu adevărat esenţial: prezenţa şi lu-
crarea harului Duhului Sfânt. Starea de nemilos-
tivire este, în ultimă instanţă, alungarea din om a 
prezenţei şi lucrării harului Duhului Sfânt, fără de 

care nu putem face nimic. „În fiecare zi hrănim 
trupul nostru şi respirăm aer ca el să trăiască. Dar 
pentru suflet avem nevoie de Domnul şi de harul 
Duhului Sfânt, fără de care sufletul moare. Slavă 
Domnului şi milostivirii Sale! El ne-a iubit atât 
de mult, încât ne-a dat pe Duhul Sfânt, Care ne 
învaţă binele şi ne dă puterea de a birui păcatul. 
După mulţimea milostivirii Sale, Domnul ne 
dă harul şi noi trebuie să-l păstrăm cu tărie ca 
să nu-l pierdem, fiindcă fără har omul este orb 
duhovniceşte. Orb este cel ce adună comori în 
această lume: aceasta înseamnă că sufletul lui nu 
cunoaşte pe Duhul Sfânt, nu ştie cât e de dulce 
şi de aceea este înrobit pământului. Dar cine a 
cunoscut dulceaţa Duhului Sfânt, acela ştie că ea 
întrece neasemănat toate şi nu mai poate fi înro-
bit de nimic de pe pământ. E înrobit numai de iu-
birea Domnului, îşi găseşte odihna în Dumnezeu 
şi se bucură şi plânge pentru toţi oamenii, că n-au 
cunoscut toţi pe Domnul şi îi este milă de ei”, ne 
învaţă Cuviosul Siluan Athonitul.

Nemilostivirea

În viaţa oamenilor, precum şi a ins ti-
tuţiilor, împlinirea unui anumit soroc 
reprezintă un moment important de a -
ducere aminte, de reflecţie, de speranţă 
reînnoită. De aceea, şi pentru facultatea 
de teologie ortodoxă „Ilarion V. Felea” 
din Arad împlinirea unui sfert de veac 
are o mulţime de semnificaţii, de accen-
te şi doreşte să contureze unele perspec-
tive, de pe această înălţime a devenirii 
ei instituţionale în timp. Cei 25 de ani 
de învăţământ superior teologic de la 
Arad nu reprezintă neapărat o perioadă 
foarte lungă, în comparaţie cu existenţa 
instituţiilor de învăţământ europene, care 
se pot lăuda cu multe secole de activitate 
didactică şi de cercetare. Şi, totuşi, nu 
este vorba doar de un sfert de veac de 
tradiţie teologică ortodoxă la Arad, ci 
acest filon teologic coboară în timp până 
în secolul al XVIII-lea, iar ca aşezământ 
teologic bine articulat, putem vorbi deja 
de un astfel de filon din anul 1822, deci 
de la începutul secolului al XIX-lea. 

Cu privire la semnificaţiile aniversării 
acestui ultim sfert de veac de către a -
şezământul nostru teologic, putem evi-
denţia următoarele aspecte:

1. Teologia arădeană a avut întotdeau-
na conştiinţa, că ea nu s-a născut, pur şi 
simplu, doar în euforia anilor de după 
descătuşarea ideologică comunistă din 
1989, aşa cum a fost cazul cu multe alte 
instituţii şi aşezăminte, ci ea s-a înţeles 
pe sine, ca o instituţie de învăţământ teo-
logic superior, care înnoadă firul tradiţiei 
teologice, vechi de secole, şi care a fost 
numai întrerupt în anul 1948. Reapariţia 
acestui aşezământ teologic a însemnat 
apariţia la suprafaţa istoriei a acestei te-
ologii, mai vie şi mai proaspătă, după o 
absenţă de peste patru decenii.

2. Încă de la începutul existenţei ei 
post-decembriste, această şcoală a avut 
un simţământ al recunoştinţei, al bucu-
riei duhovniceşti, pricinuită de faptul, că 
înaintaşii care au slujit ca profesori de 
teologie, în decursul istoriei la această 
şcoală, au fost simţiţi de cei care au pre-

luat această misiune academică, drept 
un fel de contemporani ai lor, care i-au 
încurajat să meargă pe acest nou drum 
al afirmării valorilor teologice ale Orto-
doxiei, într-un nou context, cu noi pro-
vocări şi cu alte perspective. 

3. Etosul de care s-a lăsat călăuzită te-
ologia arădeană, la începutul anilor 90, a 
fost acela al asigurării unor cadre didac-
tice de valoare, care să facă faţă noilor 
provocări la care era expus învăţământul 
superior, în general, şi cel teologic, în 
special. Crearea unei adevărate „şcoli te-
ologice”, ilustrată de oameni competenţi 
şi harnici, specializaţi în disciplinele pe 
care le predau, a fost miza importantă 
căreia a trebuit să-i facă faţă această 
şcoală teologică, încă de la începutul 
noii ei existenţe, ceea, ce, credem, că s-a 
şi reuşit.

4. Pentru ca teologia arădeană să 
confirme continuitatea ei instituţională, 
s-a impus intrarea ei în localul, pe care 
înaintaşii i l-au destinat acestei instituţii 
de învăţământ teologic, încă de la primul 
ei început, pe strada Academia Teologică, 
nr. 9. Acest lucru nu a fost uşor, dar, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, cu lucrarea şi 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pă-
rinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, 
înconjurat de dascălii facultăţii, acest act 
a fost împlinit în toamna anului 1996.

5. Odată având toate pârghiile ne-
cesare funcţionării în bune condiţii a 
a  cestei scoli, dascălii ei au imaginat 
o strategie pe termen mediu şi lung, 
cu referire la afirmarea naţională şi 
in  ternaţională a teologiei arădene. În 
acest context trebuie înţelese zecile de 
simpozioane naţionale şi internaţionale 
organizate la Arad, începând cu anul 
1994, precum şi publicaţiile proprii ale 
facultăţii: revista trimestrială „Teologia”, 
începând cu anul 1997 şi publicaţia săp-
tămânală pastoral-misionară „Calea 
Mân tuirii”, începând cu 30 aprilie 2000, 
la care şi-au adus contribuţia intelectuală 
şi, uneori, materială, îndeosebi, cadrele 
didactice ale facultăţii. La acestea, se 

adaugă publicaţiile proprii ale acestora. 
6. La Arad s-au pus bazele unei 

Asociaţii a profesorilor de teologie 
dog  matică din România, în anul 2006, 
la manifestările ştiinţifice ale căreia 
şi-au adus aportul teologii dogmatişti 
ortodocşi români de la toate facultăţile 
de teologie din ţară. După anul 2006, 
ca an de început al unor asemenea con-
ferinţe, din doi în doi ani, tot la o altă 
facultate de teologie ortodoxă din 
România se ţin asemenea manifestări 
ştiinţifice, ce doresc a pune în lumină 
teme de teologie dogmatică, de mare 
actualitate şi relevanţă pentru teologia 
şi misiunea Bisericii în vremea noastră. 
De asemenea, la Arad a avut loc primul 
colocviu naţional de Drept bisericesc şi 
de Teologie liturgică, ce au avut menirea 
de a coaliza energiile teologice în cadrul 
celor două discipline, pentru o cercetare 
teologică coerentă şi care să răspundă 
marilor întrebări ale zilei din perspectiva 
celor două discipline.

7. După ce Teologia dogmatică or-
todoxă română a fost radiografiată te-
matic în cadrul Colocviilor teologice 
ce au loc din doi în doi ani, începând 
cu anul 2006, s-au pus bazele la Arad 
a Asociaţiei Internaţionale a Teologilor 
Dogmatişti Ortodocşi (AITDO sau în 
engleză: IAODT) în anul 2007. Au urmat 
următoarele Conferinţe Internaţionale 
ale acestei Asociaţii: Arad, 2007 şi 
2009; Tesalonic 2011; Sofia 2013, iar 
în 2016, a avut loc a cincea Conferinţă 
Internaţională, la mănăstirea Caraiman. 
Scopul acestei Asociaţii este acela de a 
promova comuniunea interorotdoxă, în 
plan teologic, de a stimula cercetarea 
ştiinţifică ortodoxă la nivel internaţional, 
încheierea de parteneriate teologice etc. 

8. Teologia arădeană s-a străduit de-
a lungul acestui sfert de veac, să fie un 
ajutor preţios în misiunea Bisericii la 
nivelul parohiilor, păstrând o legătură 
directă cu viaţa parohială, nu numai 
pentru faptul, că majoritatea profesorilor 
de teologie slujesc Biserica şi în calitate 

de preoţi în comunităţile ecleziale, 
dar, şi prin aceea, că organizează mi -
siuni religioase în parohii, cu prilejul 
diferitelor evenimente, şi, mai cu seamă, 
în perioada Marilor Posturi de peste 
an: Postul Naşterii Domnului şi Postul 
Învierii Domnului. Păstrarea legăturii 
cu pulsul vieţii parohiale ajută actului 
didactic să nu rămână doar într-un plan 
abstract, ci el să fie pus în legătură cu 
viaţa concretă a Bisericii, la nivelul cel 
mai de jos, care este parohia. În felul 
acesta, teologia este ferită să devină una 
pur teoretică, abstractă, fără legătură 
cu nevoile concrete ale preoţilor şi 
credincioşilor. 

9. Cu prilejul acestui eveniment 
jubiliar, Teologia arădeană, priveşte cu 
speranţă spre viitor, spre misiunea pe 
care o are de îndeplinit în continuare, atât 
în plan academic, ştiinţific, de cercetare 
şi misionar. Conştiinţa teologiei arădene 
este una ce ţine seama de tradiţia sa 
istorică, care este de o mare valoare, dar, 
nu rămâne captivă ei, ci o valorifică în 
mod creator, fructificând-o şi făcând-o 
relevantă prin întreaga ei lucrare pentru 
timpurile noastre.

Deci, putem spune că Teologia a -
rădeană este o Teologie fundamentată 
pe tradiţia ortodoxă românească, în ge-
neral, cu accente specifice părţii de vest 
a ţării; dar, totodată, ea este o teologie 
vie, dinamică şi misionară, prin care 
slujeşte Bisericii, oamenilor şi lumii 
contemporane. 

Toţi cei care slujim şi iubim teologia 
arădeană putem exclama cu acest prilej: 
vivat, crescat, floreat! 

Pr. Ioan TULCAN

Semnifi caţiile unei aniversări: un sfert de veac 

de teologie academică la Arad (1991-2016)

Sfi nţire de troiţă în Parohia Seleuş

În după-amiaza zilei de du-
minică, 23 octombrie 2016, 
Chiriarhul arădean, a poposit 
în mijlocul credincioşilor din 
Parohia Seleuş, Protopopiatul 
Ineu, dând răspuns invitaţiei 
preotului paroh Ştefăniţă 
Muţ, pentru a sfinţi o troiţă 
ridicată prin contribuţia Pri-
măriei Seleuş şi a bunilor 
cre dincioşi ,,spre slava lui 
Dumnezeu şi pentru întărirea 
credinţei ortodoxe în sufletele călătorilor”, cum putem vedea ins-
cripţionat pe aceasta.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-
copul Aradului, a rostit un cuvânt ocazional, arătând că, aşezată 
la răspântie de drum, crucea devine simbol al lucrării binelui pe 
cărările vieţii. Cea ridicată în acest loc spre binecuvântare, prin 
valoarea artistică a execuţiei, este mărturie despre bogăţia spirituală 
a credincioşilor parohiei, a adăugat Înaltpreasfinţia Sa.
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Binecuvântare de lucrări în Parohia Galşa

În după-amiaza zilei de duminică, 23 octombrie 2016, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradu-
lui alături de Preasfinţitul Părinte Lucian Episcopul 
Caransebeşului au poposit în Parohia Galşa din Proto-
popiatul Lipova, unde cei doi ierarhi înconjuraţi de un nu-
meros sobor de preoţi şi diaconi au sfinţit o troiţă ridicată 
în curtea bisericii şi au binecuvântat noul lumânărar şi 
noua bibliotecă parohială. În continuare Preasfinţitul 
Părinte Episcop Lucian, în prezenţa Înaltpreasfinţitului 
Părinte Timotei a săvârşit în biserica parohială cu hram-
ul „Adormirea Maicii Domnului”slujba Vecerniei la 
sfârşitul căreia a adresat un bogat cuvânt de învăţătură 
credincioşilor prezenţi în număr mare.

În cuvântul de binecuvântare rostit la finalul slujbei 
vecerniei Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a subliniat: „A -
cestea sunt momente care ne leagă pe toţi şi, sub îndrumarea 
Întâistătătorului Bisericii noastre, căutăm să cultivăm între 
noi, ca ierarhi, ca eparhii, frumoase legături care să arate 
unitatea noastră bisericească şi naţională. Cu aceasta con-
tribuim la buna înţelegere în întreaga lume şi deschiderea 
noastră pe care o avem în promovarea idealurilor cele mai 
sfinte şi pentru a îndepărta tot ceea ce nu este potrivit cu 
ţinuta noastră creştină, aşa cum înţelegem şi din citirile de la 
Sfânta Liturghie a duminicii de astăzi”.

Slujire arhierească în Parohia Pâncota

În Duminica a XXIII-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte 
Lucian, Episcopul Caransebeşului, a fost prezent în mij-

locul credincioşilor din Parohia Pâncota, Arhiepiscopia 
Aradului. Cu acest prilej, ierarhul  înconjurat de un so-
bor de preoţi şi diaconi a săvârşit în biserica parohială cu 
hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Sfânta Liturghie, 
în prezenţa autorităţilor locale şi a unui număr însem-
nat de credincioşi. Răspunsurile liturgice au fos date de 
grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeşului. La 
final a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru ctito-
rii şi slujitorii bisericii dar şi pentru înaintaşii ierarhului 
caransebeşan.

„Îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să venim 
în această duminică, a XXIII-a după Rusalii, în Betleemul 
părinţilor noştri, la Pâncota şi la Galşa, judeţul Arad, şi Îl 
rugăm pe Mântuitorul să ne ocrotească pe mai departe, 
şi pe noi, şi pe toţi cei care se roagă pe aceste meleaguri 
binecuvântate de Dumnezeu, pentru că aici, într-adevăr, 
sunt rădăcinile noastre şi ne-am simţit, într-un fel, acasă, 
chiar dacă nu am slujit niciodată şi am venit din ce în 
ce mai rar, atât la Pâncota, cât şi la Galşa. Însă, glasul 
pământului şi glasul strămoşilor, astăzi, a răsunat în inima 
noastră, în sufletul nostru, şi ne-am bucurat că Dumnezeu 
a rânduit o zi preafrumoasă, de reîntâlnire cu cei care se 
roagă aici, la Pâncota şi la Galşa, şi o reîntâlnire, în duh 
de rugăciune, cu înaintaşii noştri, cu moşii şi strămoşii 
noştri, pe care i-am pomenit atât la Liturghie, cât şi la 
o slujbă de pomenire”, a mărturisit Preasfinţitul Părinte 
Episcop Lucian.

Sfântul Evanghelist Luca prăznuit în 

Parohia Turnu

Marţi, 18 octombrie 2016, Biserica ortodoxă din Turnu, 
Protopopiatul Arad, Arhiepiscopia Aradului, a îmbrăcat 
haine de  sărbătoare cu ocazia cinstirii ocrotitorului aces-

tui sfânt locaş, Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cu 
ocazia acestui prilej, dimineaţa preotul paroh Marius 
Stratulat împreună cu ceilalţi preoţi din Cercul misio-
nar-pastoral Pecica, au săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie, prilej de comuniune euharistică a credincioşilor, 
care s-au pregătit pentru acesta, prin post  şi mai apoi prin 
Taina Spovedaniei.

Sărbătoarea de Hram a continuat cu slujba Vecerniei, 
la care a luat parte un sobor de preoţi, în frunte cu 
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei Seviciu. În cadrul 
slujbei s-au binecuvântat şi lucrările de înfrumuseţare 
exterioară (renovare acoperiş şi exterior biserică, ren-
ovarea gardului împrejmuitor la biserică, interiorul casei 
parohiale) ce s-au realizat în parohie. 

Înaltpreasfinţitul  a rostit cu ardentă fervoare un e -
moţionant cuvânt de învăţătură, în care a evidenţiat im-
portanţa Sfântului Apostol Luca în istoria creştinismului, 
dar şi în viaţa fiecăruia dintre noi, reliefând totodată şi 
importanţa Evangheliei sale, în devenirea duhovnicească 
a fiecăruia.

S-a ieşit apoi în procesiune în jurul Bisericii, s-au 
rostit ecteniile speciale pentru întreaga comunitate şi 
s-a sfinţit Troiţa de la intrarea în Biserică. La final s-a 
săvârşit slujba de sfinţire a cozonacului, adus de naşii 
din acest an ai bisericii,  ca semn al dragostei creştine, 
din partea lor. După toate acestea, pr. Marius Stratulat 
a mulţumit tuturor, Înaltpreasfinţitului, invitaţi, preoţi, 
credincioşilor şi tuturor care s-au implicat activ în buna 
desfăşurare a sărbătorii hramului. Totul s-a încheiat cu 
o agapă creştinească, oferită tuturor credincioşilor prin 
grija naşilor bisericii şi cu spectacolul susţinut de diferite 
formaţii de dansuri populare.

Ştirile au fost preluate de pe site-ul 
episcopiaaradului.ro 
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