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EDITORIAL

 Din sumar

Mărturisim în Crez că Biserica 
este sfântă. Dar sfințenia Bisericii 
este de fapt sfințenia lui Dumne-
zeu pe care, prin lucrarea Sfân-
tului Duh, ea o transmite oameni-
lor care o alcătu iesc. Toți suntem 
chemați să luăm parte la această 
sfințenie. Creștinii nu sunt doar 
numiți sfinți - întâlnim această nu-
mire a creștinilor mai ales în Noul 
Testament și la Părinții apostolici 
-, ci sunt și chemați să fie sfinți. 
Amintim aici doar textul petrin (I 
Petru 1, 15-16), care, la rândul lui, 
se raportează la un renumit ver-
set din Pentateuh (Levitic 19, 2): 
Ci, după Sfântul Care v-a chemat pe 
voi, fiți și voi înșivă sfinți la toată pet-
recerea vieții că scris este: „Fiți sfinți, 
pentru că Sfânt sunt Eu”. Regăsim 
aici această idee primordială, că 
sfințenia creștinilor, sfințenia Bi-
sericii, a neamului împără tesc, a 
poporului sfânt, nu este altceva 
decât sfințenia lui Dum nezeu, care 
izvorăște de la El și la care noi 
luăm parte. La sfințenie se ajunge 
prin devenire. Viața Bisericii - și 
viața creștinului - constituie, în 
ființa sa profundă, această înain-
tare către sfințenie, această înain-
tare către Dumnezeu. Acesta este 
sensul adânc al vieții omenești, al 
istoriei fiecărui individ, ca și al is-
toriei lumii, a omenirii în ansam-
blu, care este o istorie sfântă.

Această chestiune a chemării 
la sfințenie, a devenirii, ridică o 
mare întrebare care frământă Bi-
serica de două mii de ani: este loc 
în Biserică pentru cel ne-sfânt, 
pentru păcătos? Dacă membrii 
Bi sericii sunt păcătoși, nu este și 
Biserica contaminată? Statutul 
Bi   sericii de mireasă fără pată a 
lui Hristos nu impune oare exclu-
derea păcătoșilor din Biserică?

În primele veacuri creștine, s-a 
ivit marea provocare a montanis-
mului, o tendință spre rigo rism, 
spre o mai mare puritate; ispi-
ta de a-i alunga pe păcătoși din 

Biserică, de a le refuza ierta rea, 
pentru că Biserica este sfântă, 
pentru că Dumnezeu este sfânt, 
pentru că la botez am fost sfințiți. 
Și cu toate acestea, scrie Părintele 
Profesor Alexander Schmemann, 
depășirea crizei montaniste a fost 
una din cele mai mari biruințe is-
torice ale Bisericii, care s-a aflat 
în fața unei dileme fatale: fie să 
rămână un grup de desăvârșiți, 
scoțând din comuniunea sa pe toți 
cei care nu erau în stare să supor-
te această desăvârșire, fie, fără a 
schimba însă cu nimic idealul său 
suprem, să absoarbă „masa”, să 
se angajeze pe calea educării trep-
tate a acesteia. Fie să rămână în 
sfințenie în afara lumii, în afara 
isto riei, fie să accepte această is-
torie drept teren al îndelungatei 
și dificilei sale lupte. Era greu să 
lupți împotriva montanismului; 
cuprindea atâta sfințenie, atâta 
credință, atâta jertfă, atâta râvnă, 
atâta desăvârșire, din care Biseri-
ca se inspira și trăia! Condam-
nându-1 însă, Biserica a condam-
nat o dată pentru tot deauna toate 
strădaniile și toate ispitele de a 
„destrupa” Biserica văzută și is-
torică.

Biserica nu uită că este alcătuită 
din păcătoși. Cum spune Sfân-
tul Efrem Sirul, „toată Biserica 
este o Biserică și a celor care se 
pocăiesc, toată Biserica este o 
Biserică și a celor ce pier, iar Bi-
serica rămâne până la sfârșit o co-
munitate amestecată, cuprin zând 
și grâu și neghină”. „Biserica este 
fă ră păcat, dar Biserica nu este 
niciodată fără păcătoși”. Bine 
spun Sfinții Părinți, res pectiv 
Sfân tul Ambrozie, că „nu în sine, 
ci în noi este rănită Biserica”, dar 
tot Sfântul Ambrozie ne implo ra 
să avem grijă ca nu cumva că-
derea noastră să rănească Biseri-
ca însăși...
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Sfi nțenia Bisericii şi păcatele oamenilor

Dreptmăritori creștini și creștine,
Textul evangheliei acestei prime 

du minici de după Praznicul Rusaliilor 
vorbește despre necesitatea mărturisirii 
lui Iisus în fata oamenilor. Prin urmare 
suntem invitați a răspunde la întreba-
rea: Ce înseamnă această mărturisire a 
credinței?

Un prim simplu răspuns înseamnă a 
recunoaște în Dumnezeu pe Creatorul 
universului si al oamenilor, înseamnă 
a-L recunoaște pe Iisus Hristos drept 
Fiul lui Dumnezeu întrupat. Acest lucru 
ne obligă a intra într-o altfel de ordine 
a gândirii: a nu ne considera autonomi, 
ci în totală dependență față de Dumne-
zeu, fie că vorbim de intrarea noastră în 
viață, fie de sfârșitul ei pământesc. Fără 
această dependență, recunoaștere și ac-
ceptare, nu putem fi creștini.

De la această primă întrebare se cere 
explicarea alteia: Cum trebuie să ne 
mărturisim credința? Astfel, după tâl-
cuirea ÎPS Antonie Plămădeală, regăsim 
trei feluri.

În primul rând mărturisind credința 
în Dumnezeu sub chipul Treimii, prin 
Simbolul credinței. În taina sufletului 
nostru și în comunitate, așa cum facem, 
de pildă, în biserică, în timpul slujbei 
Sfintei Liturghii, când îl recităm în co-
mun. Dăm mărturie despre Dumnezeu 
„în Treime”, despre credința noastră în 
Dumnezeu-Stăpânitorul. Creatorul, Pro-
niatorul, adică Cel care are grija de noi 

și de lumea creată de El și, desigur, și de 
Dumnezeu-Judecătorul. Îi recunoaștem 
acest drept de a ne orândui viața după 
criteriile legilor morale pe care ni le-a 
predat Mântuitorul și care s-au păstrat 
în învățătura și viața Bisericii.

Dăm apoi mărturie despre Dumne-
zeu în familia noastră, prin felul în care 
ne cinstim părinții, ne creștem copiii și 
ne îngrijim de responsabilitățile cas-
nice împreună cu consortul nostru, ca o 
împlinire a harului Nunții. Evidențiem 
faptul că însăși învoirea bărbatului și a 
femeii înspre a se (în)cununa în fața al-
tarului bisericii reprezintă o mărturisire 
a credinței care trebuie să treacă cu mult 
dincolo de o smplă tradiție sau obicei. 

A treia marturie o dăm, cum spune 
chiar textul Evangheliei, în fata oameni-
lor, adică unul față-de altul, în public, nu 
numai privat, nu numai în ascuns, adică 
nu numai ca pe o declarație de credință 
personală, făcută în fața propriei noastre 
conștiințe, ci ca pe o declarație publică, 
făcută în fața celorlalți.

Mulți sunt adesea tentați să creadă 
că, dacă fac numai o mărturisire de con-
știință, e de ajuns, după logica strâmbă 
care vorbește despre o viață de credință 
care nu are nevoie nici de prezență la 
biserică, nici de post și nici de fapte 
bune.

PREDICA

CALEA MÂNTUIRII
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Duminica I după Rusalii 
A tuturor sfi nților 

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: pentru cel care va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi 
mărturisi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine 
înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Cel ce iubeşte 
pe tată ori pe mamă mai mult, decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică 
mai mult, decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Şi cine nu-şi va lua crucea sa şi nu va veni după 
Mine, acela nu este vrednic de Mine. Atunci, răspunzând, Petru a zis către Dânsul: iată noi am lăsat 
toate şi am urmat Ţie; oare, ce vom avea noi? Iar Iisus a zis către ei: adevărat vă spun vouă că voi, cei 
care M-aţi urmat pe Mine, la naşterea din nou a lumii, când va şedea Fiul Omului pe scaunul slavei 
Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi 
oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau feciori, sau ţarini pentru 
numele Meu, însutit va lua înapoi şi viaţa veşnică va moşteni. Dar mulţi din cei dintâi vor fi pe urmă, şi 
din cei de pe urmă vor fi întâi.” (Ev. Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30)



Școala doctorală din cadrul Facultății 
de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” 
a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, 
condusă de către Pr. Prof. Dr. Constantin 
Rus, directorul ei, a înregistrat zilele tre-
cute o mare împlinire, în sensul în care 
doi dintre doctoranzii acestei școli au 
obținut Premiul I și II la Simpozionul 
teologic cu tema Personalitatea patriar-
hului Justinian și apărătorii ortodoxiei 
în timpul comunismului, organizat la 
Mănăstirea Caraiman, în zilele de 25-28 
mai 2017. Este vorba despre doctorandul 
Perșa Răzvan, care a prezentat referatul 

cu tema Excluderea din mănăstire a 
Părintelui Arsenie Boca.

O abordare juridică și canonică și 
despre doctorandul Nojea Traian, care 
a prezentat referatul intitulat Restitutio 
pro memoria – personalitatea episcopu-
lui Nicolae Popoviciu al Oradiei (1936 
– 1950), în lumina unor documente in-

edite. La sfârșitul lucrărilor simpozion-
ului a avut loc festivitatea de premiere, 
juriul acordând primele două premii 
doctoranzilor arădeni, pentru prestanța 
lor științifică și valoarea lucrărilor pre-
zentate. Astfel, domnul doctorand Perșa 
Răzvan a obținut Premiul I, iar domnul 
Nojea Traian, Premiul II.

Obținerea acestor premii ne în cu-
rajează foarte mult în activitatea pe care 
o desfășurăm în cadrul școlii noastre 
doctorale, constituind o confirmare a 
muncii asidui pe care coordonatorii de 
lucrări ai acestei școli, dar deopotrivă și 
doctoranzii ei o desfășoară cu multă seri-
ozitate și acrivie științifică, dând dovadă 
de o temeinică pregătire teologică.

Pr. Lucian FARCAȘIU
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Să nu ne închipuim că, de credem numai în conștiința noastră, 
dar ÎI negăm pe Dumnezeu la vedere, ne îndreptățim în fața lui 
Dumnezeu. Cred că acest lucru este în măsura sa ne dea multora de 
gândit. În istorie, mărturisitori au fost în primul rând Apostolii, cei 
care au trăit zi de zi, timp de trei ani si jumătate, cu Mântuitorul, 
iar după aceea au fost cei care au crezut în El, în învățătura Lui, în 
învierea Lui, si care L-au mărturisit in fata oamenilor.

La aceștia se adaugă mulțimea de mărturisitori din cele două 
milenii scurse de atunci. Ei sunt sfinții, cei care au întrupat în viața 
lor idealul Evangheliei, primind în dar de la Dumnezeu, cununa 
cea neveștejită a măririi cerești. Ei rămân modele de urmat peste 
veacuri, constituindu-se în însoțitori fideli ai noștri întru desco-
perirea căii celei mântuitoare.

Prin urmare, duminica aceasta ne cheamă la un exercițiu perma-
nent de examinare a conștiinței noastre prin care să observăm cum 
ne mărturisim credința în condițiile istorice în care trăim, luându-ne 
protectori și îndrumători pe unul din sfinții lui Dumnezeu. Citindu-
le viața, chemându-i în ajutor în rugăciunea zilnică, ni facem călăuze 
drepte spre aflarea sensului vieții noastre, care nu poate fi decât 
îmbrăcarea noastră în haina luminoasă a harului Duhului Sfânt.   

Duminica I după Rusalii

Premiul I și II pentru doctoranzii Facultății de Teologie Ortodoxă din 
Arad, participanți la Simpozionul teologic organizat la 

Mănăstirea Caraiman, în zilele de 25-28 mai

Trebuie precizat faptul că limita dintre 
păcat și sfințenie, dintre lumină și întune-
ric nu se poate desluși fără darul deosebirii 
duhurilor. Aceste limite nu coincid cu cele ale 
creștinismului insti tuțional, cu limitele Biseri-
cii. 

Dacă definim Biserica drept pre zență a 
împărăției lui Dumnezeu și a Sfințeniei în 
lumea noas tră, printre noi și în noi, atunci 
aceste limite dintre lumină și întuneric, dintre 
sfințenie și păcat se situează înlăuntrul omu lui 
însuși, în inima noastră. În inima noastră își 
au rădăcinile dispozițiile profunde și alegerile 
fundamentale ale omului, atât către bine, cât 
și către rău. 

Iată de ce în Biserica privită ca venire a 
împărăției lui Dumnezeu pe pământ, ca 
inaugurare a împărăției lui Dumnezeu 

încă de acum, încă de aici, nu există loc 
pentru păcat. Păcatul nu poate pătrunde 
în Biserică, în incinta sa, în Sfânta Sfin-
telor din Biserică. Păcatul nu o poate în-
tina. 

Păcatul însă îi atrage pe păcătoși în 
afara Bisericii; atrage în afara Bisericii 
acei membri ai acesteia care păcătuiesc 
și îi îndepărtează de ea așa cum îi în-
depărtează de Dumnezeu. De aceea, în 
Taina Pocă inței, Biserica se roagă ca 
Dumnezeu să-1 reintegreze pe păcătosul 
pocăit în comuniunea Bisericii.

Aceasta face ca hotarele Bisericii să fie 
mișcătoare, să fie mereu mutate, potrivit 
luptei împotriva întunericului, în care 
suntem chemați să fim părtași la biruința 
lui Hristos, să fim pietre vii și sfinte pen-
tru Biserică, templul Prezenței Sale.

Sfi nțenia Bisericii şi păcatele oamenilor
Urmare din pagina 1

Urmare din pagina 1

Care e scopul Ortodoxiei? 
Se vede clar din calendarul 
sărbătorilor. Avem întâi Paștele, 
apoi avem Cincizecimea. La 
Paște avem botezul cu apă. La 
Cincizecime avem botezul cu 
Duh. Așadar, până la Cincizec-
ime, credincioșii sunt cercetați 
de Duhul Sfânt. Iar rezultatul, 
care este? Duminica Tuturor 
Sfinților. Cu alte cuvinte, toți 
ortodocșii să se numere în rândul 
Sfinților. Roada Duhului Sfânt 
la Cincizecime este sfințirea 
o   mului. Acesta este scopul Bo-
tezului. Acum, lucrul ăsta a 
ajuns doar scopul monahilor, 
„meseria” lor de bază. Adică, 
cum, n-ar trebui toți să ajungem 

sfinți? Numai călugării? Dar 
ce înseamnă asta? N-au toți, 
adică, nevoie de tămăduire? E 
ca și cum am avea cancer, și 
spunem că numai doctorii au 
dreptul la tratament, nu fiecare. 
Care știință medicală ar accepta 
să trateze doar un grup de oa-
meni? Tămăduirea este pentru 
toți bolnavii. Scopul Bisericii, 
adică îndumnezeirea-sfințirea 
omului, este scopul inițial al 
creării celor întâi-zidiți. Acest 
lucru se vede din faptul că și co-
piii mici pot ajunge la sfințenie. 
La naștere, mintea (νοωυζ) lor 
este luminată, energia noetică 
le funcționează, dar această en-
ergie noetică le va fi întunecată 

de întunericul și condițiile din 
mediul în care trăiesc.

Biserica reprezintă un regim 
„politic” în care avem alte 
legi decât cele ce se aplică în 
regimurile seculare.

Ce este Ortodoxia? Desigur, 
Ortodoxia are legătură cu Dum-
nezeu, Ortodoxia Îl slăvește pe 
Dumnezeu și se împărtășește 
de slava lui Dumnezeu. Bise-
rica e alcătuită din oameni, care 
sunt Trupul lui Hristos, dar se 
deosebesc între ei în funcție 
de starea lor duhovnicească. 
Adică în Ortodoxie nu avem 
democrație și egalitate absolută 
între cetățenii Trupului lui Hris-
tos. Avem inegalitate. Și, de 
fapt, de multe ori avem chiar 
o foarte mare inegalitate. Asta 

înseamnă că regimul „politic” 
al Bisericii n-are legătură nici 
cu democrațiile, nici cu dictatu-
rile, cu nimic. Este o societate 
harismatică de oameni care 
alcătuiesc Trupul lui Hristos. În 
rândul lor, se disting Patriarhii, 
Prorocii, Apostolii, episcopii, 
preoții, diaconii și mirenii. Și 
apoi, îndumnezeiții, luminații, 
cei ce se curățesc, ș.a.m.d. Avem 
o foarte mare diversitate.

(IPS Ierotheos Vlachos, Mitropolitul 
Nafpaktosului, Dogmatica empirică 
după învățăturile prin viu grai ale 
Părintelui Ioannis Romanidis, Volu-
mul II, Editura Doxologia, Iași, 2017, 
p. 191-192)

Sfi nțenia scopul Ortodoxiei
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Programul de LICENȚĂ: Teologie Orto-
doxă Pastorală (8 semestre)

Admiterea candidaților se face în două etape, 
pe baza documentelor cerute de Anexa – Acte 
necesare admitere (vezi mai jos):

ETAPA 1: Proba eliminatorie
1. Vizita medicală – o comisie formată din 

doi medici specialiști și duhovnicul facultății 
va evalua, în ziua stabilită în programul de 
desfășurare a admiterii, documentele medicale 
de la dosarul candidatului, la care se adaugă și 
un interviu care să ateste calitățile psihologico-
duhovnicești cerute de reglementările canonice, 
legislative și regulamentare ale Bisericii Orto-
doxe Române. Astfel, fiecare candidat va primi 
viza Admis sau Respins, funcție de cele con-
statate;

2. Muzică și dicție – o comisie formată din 
profesorul de muzică bisericească și unul de 
limba română va evalua, prin interviu, în ziua 
stabilită în programul de desfășurare a admite-
rii, calitățile muzicale și dicția candidaților. Ast-
fel, fiecare candidat va primi viza Admis sau 
Respins, funcție de cele constatate.

NOTĂ: Nu vor susține proba eliminatorie 
de Muzică și dicție absolvenții Seminariilor 
teologice, personalul clerical și cel monahal. 
Candidații respinși la oricare din probele elimi-
natorii nu pot depune contestații fiind excluși 
din examen.

ETAPA 2: Probă scrisă
Candidații declarați admiși la cele două probe 

din etapa 1, vor susține în ziua programată, un 
examen scris la disciplina Teologie Dogmatică 
(după tematica stabilită de Patriarhia Română 
– vezi Anexa: Tematica admitere).

Calcularea mediei examenului de admitere 
se va face astfel:

50% nota de la Proba scrisă + 50% me-
dia examenului de bacalaureat = media de ad-
mitere.

Ocuparea locurilor scoase la concurs se va 
face în ordinea descrescătoare a mediei astfel re-
zultate. Pentru ultimul loc bugetar cât și pentru 
cel cu taxă (din cifra de școlarizare aprobată), 
la medii egale, se va lua în considerare nota 
obținută la la proba scrisă, fiind declarat admis 
cel cu media cea mai mare.

Programare calendaristică 2017:

Sesiunea I – Program de Licență
Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia 

Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 10.07-
21.07.2017

Etapa I (vizita medicală, muzică și dicție) 
– 22.07.2017 ora 900

Etapa II (examenul scris la disciplina Teolo-
gie Dogmatică) – 22.07.2017, ora 1100

Contestații – 24.07.2017
Afișare rezultate finale și confirmarea locu-

lui – 25.07. – 27.07.2017

Sesiunea II – funcție de numărul de locuri 
rămase – Program de Licență

Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia 
Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 04.09-
12.09.2017

Etapa I (vizita medicală, muzică și dicție) 
– 13.09.2017 ora 900

Etapa II (examenul scris la disciplina Teolo-
gie Dogmatică) – 13.09.2017, ora 1200

Contestații – 13.09.2017
Afișare rezultate finale și confirmarea locu-

lui – 14.09.- 19.09.2017
Afișare listelor finale definitive: 

25.09.2017

Anexa – Acte necesare admitere
Acte studii LICENȚĂ 2017
1. dosar plic;
2. cerere de înscriere tip (de la comisia de 

înscriere);
3. diploma de bacalaureat sau echivalenta 

acesteia în original și xerocopie legalizată;
4. foaia matricolă a anilor de liceu în origi-

nal și copie legalizată;
5. diploma de licență sau echivalenta aces-

teia în original și copie legalizată, pentru 
absolvenții de facultate;

6. foaia matricolă a anilor de licență în 
original și copie legalizată;

7. diplomă de atestat sau echivalenta aces-
teia în original și copie legalizată, pentru 
absolvenții Seminariilor Teologice;

8. certificat de naștere în copie legalizată;
9. certificat sau adeverință de botez;
10. certificat de căsătorie în copie legalizată 

– unde este cazul;

11. carte de identitate – copie
12. recomandarea Consiliului parohial 

(formular tip) din parohia de proveniență a can-
didatului;

13. binecuvântarea arhierească, din partea 
chiriarhului locului din eparhia de unde provine 
candidatul;

14. adeverință medicală – tip – apt pentru 
înscrierea la facultate

15. aviz psihologic de la un cabinet de spe-
cialitate;

16. 4 poze tip buletin color;
17. taxa de înscriere: 80 lei;
18. adeverință de la locul de muncă pentru 

cântăreți, preoți sau monahi.

Atenție ! La confirmarea locului este obli-
gatorie depunerea diplomei de bacalaureat 
în original.

 Taxa de înmatriculare de 50 lei se achită 
odată cu avansul sau cu plata taxei integrale.

 
TEMATICA EXAMENULUI DE AD-

MITERE ÎN FACULTĂȚILE DE TEOLO-
GIE ORTODOXĂ 2017

SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTO-
DOXĂ PASTORALĂ

1. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Rapor-
tul dintre ele.

2. Despre Sfânta Treime: temeiuri bibice și 
contribuții patristice la definirea acestei dogme;

3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
4. Starea primordială a omului. Chip și ase-

mănare.
5. Unirea ipostatică și consecințele ei.
6. Răscumpărarea și aspectele ei.
7. Mântuirea subiectivă.
8. Biserica, întemeierea, constituția și în-

sușirile ei.
9. Sfintele Taine, considerații generale și par-

ticulare.
10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină și 

cel de jertfă.
Bibliografie:
Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. 

dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică 
(manual pentru Seminariile Teologice), Ed. 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile 
următoare (Cluj și Galați).

Admitere 2017 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad

Joi, 1 iunie 2017, Înaltprea sfin-
ţitul Părinte Timotei, Arhiepis-
copul Aradului, şi-a sărbătorit 
anticipat ziua de naştere. 
Înalt  preasfinţia Sa a împlinit 
duminică, 4 iunie a.c., vârsta de 
81 de ani, zi în care preoţii din 
cuprinsul Eparhiei au înălţat 
ru găciuni de mulţumire către 
Atotmilostivul Dumnezeu pen-
tru toate binefacerile revărsate 

asupra Înaltpreasfinţiei Sale. În-
cepând cu orele amiezii, în sala 
de festivităţi a reşedinţei arhi-
episcopale, ostenitorii Cen  trului 
eparhial, preoţimea arădeană, 
stareţii şi stareţele mănăstirilor, 
părinţii protoierei de la toate cele 
patru protopopiate, oficialităţile 
locale, reprezentanţii celor două 
Universităţi şi ai Seminarului 
teologic arădean precum şi ai 
altor instituţii care au dorit să-
şi exprime sentimentele lor de 
preţuire şi de fiască dragoste 
pentru părintele sufletesc, de 
a-i ura Ani Mulţi, cu sănătate 
deplină şi frumoase realizări în 
slujirea Bisericii lui Hristos pe 
mai departe, au avut acest bine-
cuvântat prilej.

Cuvânt de felicitare şi de viaţă 
în  delungată, în numele clerului şi 
credincioşilor eparhiei, a adresat 
Preacuviosul Părinte Protos. Dr. 

Iustin Popovici, Consilier cultu-
ral. Acesta, în cuvântul ocazional 
pus sub titlul ,,Recunoştinţă”, a 
elogiat personalitatea şi deose-
bita activitate a Întâistătătorului 
Eparhiei,  pe plan pastoral-mi-
sionar, administrativ, cultural-edu-
caţional, so    cial etc., rugând la fi-
nal pe Atotmilostivul Dumnezeu 
să dăruiască Înaltpreasfinţitului 
Părinte Timotei multă sănătate, 
bătrâneţi liniştite şi multă putere 
de muncă pentru a arhipăstori 
pe mai departe Arhiepiscopia 
Aradului.

Chiriarhul arădenilor, Înalt-
prea  sfin ţitul Părinte Arhiepis-
cop Timotei, cu adâncă sme-
renie şi modestie, a mulţumit 
Părintelui ceresc pentru anii 
dăruiţi, cu tot ceea ce a realizat 
spre binele Bisericii străbune şi 
celor prezenţi pentru sentimen-
tele şi bunele urări exprimate.

Cu ocazia împlinirii celor 
81 de ani Preafericitul Părinte 
Daniel, Patriarhul României, a 
adresat Înaltpreasfinţiei Sale un 
mesaj de felicitare.

Înaltpreasfinţitul Părinte 
Timotei s-a născut în 4 iunie 
1936 la Timișoara, primind 
la botez numele de Traian. A 
studiat la Liceul Diaconovici 
Loga din Timișoara, la Insti-
tutul Teologic Universitar din 
București (1953-1957). A de-
venit doctor în teologie în anul 
1972; a absolvit studii de spe-
cializare la Facultatea de Teol-
ogie Protestantă din Neuchâtel 
(1967), la Institutul Ecumenic 
de la Bossey (1967-1968) și la 
Facultatea de Teologie din Fri-
bourg (1971-1972).

În perioada 1960-1961 a ac-
tivat ca profesor la Seminarul 
Teologic din Caransebeș; a fost 

secretar eparhial la Arad (1961-
1962) și Timișoara (1962-1968); 
Între 1968-1975 a fost vicar 
administrativ al Arhiepiscopiei 
Timișoarei și Caransebeșului. 
În 1968 a fost hirotonit preot, 
iar în 1969 tuns în monahism la 
Mănăstirea Hodoș-Bodrog, cu 
numele Timotei. A fost hirotesit 
arhimandrit în 1970.

În data de 15 decembrie 
1975 a fost ales Episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Timișoarei și 
Caransebeșului, cu titlul Lugo-
janul, iar în data de 8 februarie 
1976 a fost hirotonit arhiereu.

A fost ales Episcop al Ara-
dului în 30 septembrie 1984 (îns-
căunat la 2 decembrie 1984). În 
anul 2009, în data de 28 noiem-
brie, a fost ridicat în demnitatea 
de Arhiepiscop.

Protos. Iustin POPOVICI

Înaltpreasfi nţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului, şi-a aniversat ziua de naştere
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ŞTIRI 

Binecuvântare de lucrări și cerc misionar 

în Parohia Hunedoara Timișană

În după masa zilei de prăznuire a Sfintei Treimi 
unul dintre hramurile Bisericii Parohiei Hunedoara 
Timișană, Protopopiatul Arad, Înaltpreasfințitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mij-
locul credincioșilor din această parohie, dând răspuns 
invitației părintelui paroh Valentin Goronea.

La sosire Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop, a 
fost întâmpinat în fața bisericii de către Preacucernicul 
Părinte Flavius Petcuț, Protopopul Aradului, împreună 
cu un ales sobor de preoți și arhid. Tiberiu Ardelean, și 
de numeroși credincioși. Copiii, îmbrăcați în frumoa-
sele straie populare, specifice zonei, l-au întâmpinat pe 
Înaltpreasfinția Sa cu pâine și sare și i-au oferit flori.   

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat 
lucrările de pictură care s-au realizat în interiorul bi-
sericii, după care a săvârșit slujba Vecerniei.

Cuvântul de învățătură rostit de Chiriarh a fost pus 
sub titlul ,,Biserică împodobită”, adică realizarea în bi-
serica parohială a împletirii potrivite dintre vechea și 
noua pictură, respectându-se erminia ortodoxă, lucrare 
merituoasă în cadrul anului omagial dedicat și picturi-
lor bisericești.

În cadrul acestui eveniment, a avut loc și întruni-
rea preoților aparținători cercului pastoral mis-
ionar numărul 5 Vinga, coordonat din încredințarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, de 
către părintele Horia Ștefan de la Parohia Secusigiu.

După săvârșirea Vecerniei, părintele Dan-Marius 
Braiț, de la Parohia Fiscut a susținut referatul cu tema 
,,Semnificația icoanei pentru omul contemporan’’, în 
care a subliniat faptul că, icoanele ne însoțesc pretutin-
deni: le admirăm în muzee și expoziții, le contemplăm 
în bisericile pe care le împodobesc, veghează asupra 
noastră în ,,bisericile noastre de acasă’’, în fața lor în-
genunchem în clipe de mare frământare sufletească, 
întreaga noastră viață duhovnicească se derulează în 
jurul icoanelor. Icoana este o mărturisire a învățăturii 
Bisericii, a adevărului pe care ea îl vestește lumii, un 
mijloc de expresie a Revelației dumnezeiești, o Evan-
ghelie vizuală.

După susținera referatului, părintele paroh Val-
entin Goronea, a adresat cuvinte de mulțumire 
Înaltpreasfinției Sale, preoților, credincioșilor și tu-
turor celor care au sprijinit lucrările de pictură ce 
înfrumusețează interiorul bisericii.

În încheiere Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
a felicitat pe părintele Dan-Marius Braiț pentru re-
feratul susținut și pe părintele paroh Valentin Goronea 
înpreună cu toți credincioșii parohiei pentru realizările 
frumoase pe care le-au împlinit în parohia Hunedoara 
Timișană, o parohie mică dar cu oameni care au multă 
dragoste față de Dumnezeu și de Biserică.

Praznicul Sfi ntei Treimi la Catedrala Veche 

din Arad

A doua zi de Rusalii, la prăznuirea Sfintei Treimi, 
preoții și credincioșii de la Parohia Arad-Centru,  au 
avut bucuria duhovnicească de-al avea în mijlocul lor 
pe Întâistătătorul Eparhiei arădene, pe Înaltpreasfințitul 
Părinte Arhiepiscop Timotei.

Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie 
arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi 
ai Catedralei Vechi, în prezența oficialităților locale și 
a unui mare număr de credincioși, care ca de fiecare 
dată au umplut locașul de cult. Din sobor a făcut parte 
și părintele Flavius Petcuț, protopopul Aradului.

Cuvântul de învățătură al Chiriarhului a fost pus 
sub titlul ,,Icoană reprezentativă a sărbătorii” (bazat pe 
citirile scripturistice ale praznicului: Matei 18; Efes. 
5), sau învățătura despre Sfânta Treime în cadrul praz-
nicului Rusaliilor și mai ales prin prisma analizării 
capodoperei picturale a Sfântului Andrei Iconograful 
(Rubliov), având în vedere și faptul reproducerii aces-
teia pe frontispiciul noii catedrale arădene, a subliniat 
Înaltpreasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul de ti-
neret al Catedralei Vechi, dirijat de domnul conf. univ. 
dr. Mircea Buta.

La final, părintele paroh Traian Micoroi a elogiat prin 
cuvinte alese personalitatea Înaltpreasfințitului Părinte 
Timotei, deoarece ne aflăm în preajma aniversării zilei 
de naștere a Înaltpreasfinției Sale, oferindu-i din partea 
slujitorilor, consiliului parohial și a credincioșilor, un 
frumos coș cu flori.

Praznicul Rusaliilor la Catedrala 

Arhiepiscopală din Arad

Duminică, 4 iunie 2017, de Praznicul Rusaliilor, 
numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie 
oficiată în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” 
din Arad. În ziua Praznicului Pogorârii Sfântului Duh, 
slujba a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un so-
bor de preoți și diaconi.

În cadrul cuvântului de învățătură cu titlul ,,Sem-
nul Unității” (cf. citirilor praznicului: Fp. Ap. 2; Ioan 
7 și 8), chiriarhul, plecând de la învățătura de credință 
despre Sfânta Treime, arată cum aceasta se reflectă și 
în viața Bisericii și a membrilor ei, cunoscând prin da-
rul sărbătorii comuniunea dintre oameni și a acestora 
cu Dumnezeu. Prin iconomia calendarului, Duminica 
Rusaliilor din anul pe care-l parcurgem, este dedicată 
părinților și copiilor. Biserica însăși, fiind alcătuită 
din conducători și ascultători, reflectă limbajul fa-
miliar de părinți și fiii și fiicele duhovnicești. Sfântul 
Ioan Gură de Aur subliniază faptul că familia este ,,o 
mică biserică”, astfel încât ziua întemeierii Bisericii 
îndeamnă la a vedea îndatoririle religioase ale familiei 
creștine, a subliniat ierarhul.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, s-a oficiat o 

slujbă specială, numită Vecernia Rusaliilor, în cadrul 
căreia au fost rostite șapte rugăciuni și au fost bine-
cuvântate frunzele de nuc sau de tei care amintesc 
simbolic de limbile ca de foc prin care s-a arătat harul 
Duhului Sfânt lucrător în ucenicii lui Hristos, trimiși 
de El să binevestească Evanghelia Sa în limbi diferite, 
adică la popoare diferite, până la marginile pământului, 
începând de la Ierusalim. Frunzele de tei sau de nuc se 
aduc în Duminica Rusaliilor la biserică pentru că au 
forma unor limbi și prin aceasta se binevestește bucu-
ria răspândirii Evangheliei lui Hristos în toată lumea 
prin propovăduirea Tainei mântuirii oamenilor în iubi-
rea lui Hristos și  a Preasfintei Treimi.

În seara zilei, Înaltpreasfinția Sa săvârșește slujba 
Acatistului Sfintei Treimi, la Catedrala arhiepiscopală 
din Arad, înconjurat de soborul de preoți și diaconi cat-
edrali, în ziua de ajun a hramului ,,Sfânta Treime”.

Cu acest prilej, Chiriarhul rostește un cuvânt de 
învățătură despre ,,Însemnătatea sărbătorii”, în care 
face legătura celor șapte laude, în special, iar în gen-
eral a slujbelor și rugăciunilor bisericești, subliniind 
temeiul învățăturii despre Sfânta Treime.

Festivitatea de absolvire a promoției 2017 

a Seminarului Teologic Ortodox Arad

Marți, 30 mai 2017, cu binecuvântarea și în prezența 
Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhi-
episcop al Aradului, la Seminarul Teologic Ortodox din 
Arad s-a desfășurat festivitatea de absolvire a elevilor 
promoției 2017 a Seminarului arădean. După ce toți cei 
prezenți au cântat Rgăciunea Domnească, în deschidere 
PCPărinte diac. prof. Călin Teuca, directorul Semina-
rului, a transmis mesajul de salut întregii asistențe, pre-
cum și cel de felicitare către absolvenți, după care, în 
auzul ultimului clinchet de clopoțel, absolvenților le-au 
fost înmânate diplomele onorificede absolvire de către 
PC părinte prof. Codin Șimonca-Oprița, profesorul lor 
diriginte,care le-a adresat și un scurt, dar emoționant 
cuvânt de imbold la acest moment aniversar.

S-au adresat, mai apoi, gândurile de felicitare și 
totodată de responsabilizare,absolvenților de către 
PC părinte conf. univ. dr. Lucian Farcașiu, din partea 
Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea” din cadrul 
Universității „Aurel Vlaicu” din Arad; doamna prof. 
Eugenia Groșan, directorul Colegiului Național „Ele-
na Ghiba-Birta” din Arad. Cuvântul de încheiere l-a 
avut, firesc, ÎPS dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al 
Aradului, care i-a îndemnat pe tinerii absolvenți să 
nu-și trădeze vocația. Au fost prezenți și dl. Bogdan 
Noghiu, reprezentantul Consiliului Județean Arad, 
părinți ai absolvenților, rude, prieteni.În acordurile im-
nului academic Gaudeamus igitur s-a desfășurat mo-
mentul simbolic al predării cheii de către elevii clasei 
a XII-a, însoțit de alocuțiunile celui mai merituos elev 
al clasei terminale și șef de promoție Flavius-Mădălin 
Dărăștean și a reprezentantei clasei a XI-a, Denisa 
Mureșan, cea care a preluat cheia școlii, ambii încer-
când să descifreze multiplele posibile semnificații ale 
acestui gest.Festivitatea s-a încheiat cu un moment 
susținut de corul Seminarului arădean, dirijat de PC 
arhid. prof. drd. Tiberiu Ardelean.

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


