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PREDICA

Vindecarea demonizatului din
ţinutul Gherghesenilor

Educaţia, o prioritate dintotdeauna a Bisericii
Încă de la începuturile sale, Biserica a

căutat să-şi dezvolte un sistem educativ capabil să răspundă provocărilor
multiple la care era nevoită să facă
faţă în plan religios-moral: clarificarea, sistematizarea şi transmiterea
învăţăturii de credinţă, delimitarea
unor aspecte de morală, stabilirea
unui cod canonic, etc. „Doctrinar,
individualist, universal şi misionar,
creştinismul era o religie-învăţătură
şi trebuia, de aceea, să aibă neapărat
un învăţământ religios” (Teodor M.
Popescu, Biserica şi cultura, Bucureşti,
EIBMBOR, 1996, p. 82). Preocuparea
Bisericii creştine de a-şi face cunoscute
valorile în lume a generat o reacţie
puternică din partea susţinătorilor religiilor păgâne, provocare la care s-a
răspuns nu printr-o facilă izolare faţă
de lume şi transformarea noii credinţe
într-un domeniu ezoteric, ci printr-o
apologetică ce-şi propunea apărarea şi
promovarea valorilor creştine.
În primul secol creştin, dificultatea realizării educaţiei religioase a
fost legată de lipsa educatorilor şi
de insuficienta răspândire a textelor
biblice necesare aprofundării învăţăturii. Legat de acest ultim aspect, trebuie menţionată şi inegala
răspândire a cărţilor care formează
astăzi canonul biblic: „Biserica Noului Testament a trăit, în timpurile primare atât de înfloritoare ale existenţei
ei, cu desăvârşire fără cărţi sfinte,
chiar fără Evanghelii: acestea nu sau format decât în cursul primului
secol şi au fost constituite în canon,
ca şi epistolele apostolice, mult mai
târziu” (Sergiu Bulgakoff, Ortodoxia,
Sibiu, 1933, p. 26). Harismele speciale din perioada apostolică, între
care glosolalia şi puterea de a face
minuni, au compensat multe dintre
dificultăţile începuturilor răspândirii
creştinismului. Ulterior, însă, pentru
a primi Botezul era necesar ca cei ce
făceau acest pas să cunoască elementele necesare, minime şi esenţiale ale
noii religii. Încep să se pună astfel bazele sistemului educativ creştin.
Primii dascăli ai Bisericii erau preocupaţi în egală măsură de propria
trăire religioasă şi de corecta prezentare a învăţăturii, ambele dovedinduse a avea un rol decisiv în plan educativ şi misionar. Aceste aspecte sunt
privite de către Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful şi din perspectivă
Din sumar

eshatologică, ceea ce proiectează explicit educaţia religioasă pe fundalul veşniciei: „Sarcina noastră este
de a da tuturor posibilitatea de cercetare a vieţii şi a învăţăturilor noastre, pentru ca nu cumva pedeapsa
acelora care ignoră cele ale noastre
şi dintre care unii ar greşi orbiţi de
patimă, să cadă asupra noastră; iar
sarcina voastră este ca, auzind despre toate acestea, să vă arătaţi a fi
aşa cum cere raţiunea, nişte drepţi
judecători” (Sfântul Iustin Martirul
şi Filosoful, Apologia întâi în favoarea creştinilor, în Apologeţi de limbă
greacă, Bucureşti, EIBMBOR, 1997,
p. 35). De asemenea, Sfântul Grigorie
cel Mare abordează problema raportului dintre comportamentul moral
şi conţinutul transmis de dascălul
creştin, fapt care reafirmă valoarea
învăţării din experienţa celui care
este permanent privit drept model, de
către ucenici: „Propovăduitorii trebuie să arate drumul credincioşilor
mai mult prin viaţa lor curată, decât
să le arate prin cuvinte drumul pe
care trebuie să-l urmeze” (Cartea
regulei pastorale, Sibiu, Editura Centrului mitropolitan, 1987, p. 207). Prioritatea modelului personal al misionarilor creştini, care a constituit un element decisiv în succesul promovării
noii învăţături la popoarele păgâne,
s-a dovedit la fel de importantă şi
după generalizarea creştinismului, în
secolele VI-VII.
Rolul dascălilor în educaţia religioasă creştină a devenit tot mai important odată cu trecerea la noi etape
istorice. În epoca apostolică exista o
„triadă” a slujitorilor Cuvântului:
apostoli, prooroci, învăţători (I Cor 12,
28). Dacă în sens propriu activitatea
apostolică şi cea profetică au încetat
destul de timpuriu, cea a învăţătorilor
sau a dascălilor s-a menţinut, aceştia
devenind adevăraţi profesionişti ai
învăţăturii, indispensabili pentru viaţa
bisericească. Ei şi-au continuat neîntrerupt misiunea şi au contribuit, prin
experienţa şi teoretizările lor, la adaptarea în contextul diferitelor epoci istorice şi la modernizarea permanentă
a modelelor teoretice şi a structurilor
instituţionale ale învăţământului religios creştin.
Continuare în pagina 2
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Duminica a XXIII-a după Rusalii
„În vremea aceea a ajuns Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în faţa Galileii. Şi
ieşind pe uscat L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu
mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Şi văzând pe Iisus, strigând, a
căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt?
Rogu-te, nu mă chinui. Căci poruncea duhului celui necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani
îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de
demon în pustie. Şi l-a întrebat Iisus zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni
mulţi intraseră în el. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă
mare de porci, care păştea pe munte. Şi l-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit. Şi
ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar
păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. Şi au ieşit să vadă ce s-a
întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte,
şezând jos, la picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit
demonizatul. Şi l-au rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau
cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii
Îl ruga să rămână cu El. Iisus, însă, i-a dat drumul zicând: Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a
făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus.” (Luca 8, 26-39)

M

ântuitorul Iisus Hristos ni se înfăţişează în Duminica aceasta ca „Cel în
faţa Căruia toate se tem şi tremură”,
inclusiv diavolul, tatăl minciunii, înşelătorul, cel care dintru „început este
urâtor de oameni”, cel ce nu se poate
odihni decât în faptul de a distruge, a
nimici şi a duce în prăpastia deznădejdii.
Odihna lui înseamnă totala desfigurare
a chipului uman prin dezbrăcarea acestuia de veşmântul de lumină dumnezeiască cu care Dumnezeu l-a îmbrăcat când l-a zidit şi prin îndemnul
de a părăsi casa părintească în care era
căldura deplinei comuniuni de viaţă, în
schimbul mormântului în care se hrănea
din propria-i singurătate şi goliciune,
urzeală a vrăjmaşului diavol.
Simptomele descrise în pericopa evanghelică, lipsa veşmântului, locuirea
în mormânt şi opţiunea pentru pustietate
– descriu o stare de totală acaparare a
celui în cauză din partea diavolului.
Semnele care definesc şi manifestă persoana umană – vorbirea articulată şi

raţională, simţul pentru frumos şi bine,
setea de comuniune, instinctul de conservare prin care trupul este ferit de
situaţiile ce-i pot aduce distrugerea, făptuirea liberă şi conştientă – sunt înlocuite
de contrariul lor: lipsa veşmântului;
mormântul ca locuinţă; singurătatea ca
stare de a fi.
Incapacitatea acelui om de a se lua în
primire cu darurile şi capacităţile primite
de la Dumnezeu prin creaţie; neputinţa
de a mai folosi libertatea şi raţiunea,
cugetarea şi simţirea; lipsa glasului
conştiinţei şi a simţirii duhovniceşti
ca mişcare a inimii înspre Dumnezeu
Creatorul său, toate acestea mărturisesc
o cumplită stare de asuprire, în care
omul este oprit de la ceea ce-l face să
fie şi să se manifeste ca om. Omul este
deposedat de calităţi umane, care în
adâncul lor sunt dumnezeieşti şi posedat
de un soi de comportament inuman, care
în adâncul lui este demonic.
Continuare în pagina 2
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Educaţia, o prioritate dintotdeauna a Bisericii
Urmare din pagina 1
În plan social, activitatea acestor dascali a constituit un element de bază în dezvoltarea de mai târziu a unui învăţământ
public susţinut de stat. Nevoia instruirii catehumenilor, care
se pregăteau pentru primirea Botezului, iar mai târziu a
creştinilor a condus la instituirea unui amplu sistem educativ-religios, numit catehizare. Desfăşurarea unui astfel de program a contribuit la clarificarea şi sistematizarea izvoarelor
învăţăturii creştine, la identificarea unor principii şi metode
didactice, a evidenţiat necesitatea unei pregătiri speciale a
educatorilor. Demersul catehetic al Bisericii a determinat, pe
de o parte, răspândirea mai rapidă a textului biblic în toate
comunităţile creştine şi dezvoltarea de către Sfinţii Părinţii a
unui set de scrieri apologetice şi educative, iar pe de alta, a
condus la organizarea şcolilor catehetice, pentru pregătirea
educatorilor şi a elitei intelectuale a creştinismului.
Educaţia creştină a căutat să ofere permanent o alternativă
la sistemul de valori existent în societate. Părintele profesor Ilarion V. Felea consideră că, inclusiv în cadrul sistemului educaţional susţinut de stat, religia creştină şi educaţia
promovată de aceasta au contribuit la o nouă înţelegere a
moralei, artei, filosofiei. De asemenea, religia şi educaţia
creştină au reuşit să regenereze o lume haotică, „prin trezirea
răspunderilor personale în toţi oamenii, din toate funcţiile”
(Religia culturii, Arad, Editura Episcopiei Ortodoxe Române,
1994, p. 16). Instrucţia creştină, având un caracter holistic,
se adresează personalităţii ca întreg, dar şi întregii existenţe
umane: „Ea contribuie astfel într-un mod cu totul special la
dezvoltarea potenţialului cognitiv al persoanei, formulând
cele mai complexe şi mai dificile probleme ale umanităţii
(viaţa, moartea, nemurirea). Mai ales în perioada adolescenţei
influenţa acesteia poate fi hotărâtoare pentru construcţia idealului educaţional, oferind modele pertinente” (Elena Dimitriu-Tiron, Dimensiunile educaţiei contemporane, Iaşi, Editura Institutul European, 2005, p. 75). Educaţia religioasă
poate să ofere, la toate vârstele, un suport esenţial în definirea
şi redefinirea continuă a propriilor idealuri de viaţă religioasă
şi socială, ce constituie în fapt trepte spre atingerea idealului
creştin al existenţei personale.
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Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor
Urmare din pagina 1
Acest proces de deposedare
de cele dumnezeieşti şi implicit
posedare de cele demonice, are
în prealabil, undeva-cândva, un
consimţământ conştient şi liber
al celui implicat.
Faptul că omul nu se mai
poate lua în primire şi că el
însuşi pare a fi un străin în
propriu-i sine ne este înfăţişat
în dialogul pe care Hristos îl are
cu diavolul care răspundea din
acel om; nu omul răspundea,
ci diavolul. Este o situaţie de
asuprire totală în faţa căreia
omul nu putea face nimic pentru
că nu mai putea întrebuinţa
darurile şi capacităţile cu care
Dumnezeu l-a înzestrat; altcineva era la cârma lor, cel rău
– diavolul.
Mântuitorul alungă pe diavol din acel om, iar omul este
reaşezat în posibilitatea de a se
asuma în darurile şi capacităţile
cu care Dumnezeu l-a creat.
Lucrarea de alungare a diavolului de la cârma făpturii umane doar Hristos Mântuitorul
o putea săvârşi. A săvârşit-o şi o
săvârşeşte neîncetat în şi prin
Biserică până la sfârşitul veacului. Lucrarea Bisericii este
lucrarea lui Hristos Însuşi. Prin

Tainele Bisericii diavolul este
alungat afară din făptura umană.
Făptura umană odată deposedată
de lucrarea diavolească şi
scoasă de sub asuprirea celui
rău, poate lua în primire în chip
liber şi conştient propria existenţă, dar al lui Dumnezeu.
Lucrarea restauratoare a Bisericii îl face pe om stăpân peste
propria-i făptură, stare în care se
menţine şi creşte atâta vreme cât
el, ca stăpân al darurilor pe care
Dumnezeu i le-a încredinţat,
înţelege că este imposibil să
guste din plin libertatea de a
fi viu dacă nu dăruieşte lui
Dumnezeu în mod liber întreaga
lui făptură, Singurul în relaţie
cu Care libertatea lui nu este
asuprită. Diavolul asupreşte,

sufocă, posedează. Dumnezeu
comunică, dialoghează, odihneşte pentru că în relaţie cu El
omul este în voia lui; voia lui
nu este anulată, precum în cazul
posedatului din Ghergheseni.
În faţa unui astfel de Dumnezeu
nu poţi să spui decât: „facă-se
voia Ta!”, pentru că doar voia lui
Dumnezeu îl face pe om părtaşul
unui belşug de viaţă în care omul,
pe măsura lepădării de sine pentru voia lui Dumnezeu, se simte
din ce în ce mai liber.
Condiţie necesară: grijă mare pentru cine se decide omul
în taina libertăţii sale. Bine ar
fi ca de fiecare data să decidă
Dumnezeu, de dragul şi pentru
binele omului!!!
„Sufletul meu tânjeşte după
Dumnezeu şi Îl caută cu lacrimi. Milostive Doamne, Tu vezi
căderea şi întristarea mea, dar
cu smerenie cer mila Ta: revarsă
asupra mea, a păcătosului, harul
Sfântului Tău Duh. Amintirea lui
atrage mintea mea să găsească
milostivirea Ta. Doamne, dă-mi
harul smereniei Tale, ca să nu
pierd iarăşi harul Tău şi să nu
plâng în hohote după el, cum
plângea Adam după rai şi după
Dumnezeu.” Cuviosul Siluan
Athonitul.

P. C. Pr. Iovan Marius – nou doctor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad
Î

n ziua de 17 octombrie
2016, PC Pr. Iovan Marius
şi-a susţinut teza de doctorat
în cadrul Şcolii doctorale a
Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Ilarion V. Felea” din cadrul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad. Cercetarea întreprinsă de
preacucernicia sa s-a concretizat
în teza de doctorat intitulată:
Profesor Doctor Iorgu D. Ivan
şi opera sa canonică. O evaluare canonică a contribuţiei sale
la sistematizarea Dreptului Bisericesc, sub coordonarea PC
Pr. Prof. Dr. Constantin Rus, a
trecut prin toate fazele aprobării
prealabile, fiind acceptată pentru
prezentare în şedinţă publică.
Comisia stabilită prin Hotărârea Senatului Universitar, a

fost compusă din Preşedinte,
în persoana PC Pr. Prof. Dr.
Cristinel Ioja, în calitatea sa de
decan al instituţiei academice
arădene, iar ca membri: PC
Pr. Prof. dr. Nicolae Dură şi
Conf. Dr. Cătălina Mititelu, de
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanţa, precum
şi Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu,
de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Arad.
În deschiderea lucrărilor, părintele decan, pr. Cristinel Ioja,
în calitate de gazdă, a salutat
pe invitaţi şi audienţa, evocând
bucuria pe care Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Arad o
trăieşte la doar câteva zile distanţă faţă de momentul similar
petrecut recent, prin conferirea

unui alt titlu de doctor, încât şi
prin susţinerea acestei teze se
consolidează şcoala doctorală,
de data aceasta în domeniul
Dreptului bisericesc. În sală sau aflat rude, prieteni, cunoscuţi
şi colegi ai părintelui candidat,
de la catedrala episcopală din
Deva.
A urmat prezentarea lucrării
de către candidat, aceasta având
următoarea structură: Introducere; Capitolul I: Evoluţia
Dreptului canonic românesc
începând cu secolul XIX până
la canonistul Iorgu D. Ivan;
Capitolul al II-lea: repere biobibliografice, viaţa şi opera canonistului Iorgu D. Ivan; Capitolul al III-lea: Principalele
direcţii de cercetare în opera

canonică a profesorului Iorgu
D. Ivan; Capitolul al IV-lea:
Probleme canonice actuale în
opera canonistului Iorgu D.
Ivan; Capitolul al V-lea: Receptarea operei profesorului
doctor Iorgu D. Ivan, lucrarea
fiind cuprinsă în 385 de pagini,
aparatul critic beneficiind de
1509 note de subsol.
Conform procedurii, a urmat prezentarea referatelor de
către fiecare membru al comisiei, lucrarea fiind apreciată
pentru rigurozitatea cercetării
şi actualitatea temei, fiind încheiată cu deliberarea Comisiei,
acordarea titlului de doctor în
teologie şi cu de depunerea
jurământului de către PC. Pr.
Iovan Marius.
În încheiere, părintele de-

can a mulţumit tuturor celor
prezenţi pentru onoarea făcută
Facultăţii arădene, felicitândul pe candidat pentru munca de
cercetare întreprinsă şi pentru
frumoasa prezentare care i-a
încântat pe membrii comisiei.
La rându-i, noul doctor a
ţinut să mulţumească comisiei
şi coordonatorului pentru încredere şi pentru întreaga susţinere acordate pe tot parcursul
cercetării, adresându-le un
cuvânt special de mulţumire
şi celor doi Chiriarhi: ÎPS
Arhiepiscop Timotei al Aradului
şi PS Episcop Gurie al Devei
şi Hunedoarei pentru grija şi
binecuvântarea arhierească arătată în tot acest timp.
Pr. Filip Albu
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Un nou doctor în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, P. C. Diac. Paul-Sebastian Orădan
Ziua de joi, 13 octombrie 2016,

a reprezentat, pentru Şcoala
doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”
din cadrul Universităţii „Aurel
Vlaicu” din Arad, un alt moment
special prin aceea că unul
dintre cursanţii acesteia, PC.
Diac. Paul-Sebastian Orădan,
a ajuns la finalul programului
de pregătire. Astfel, cercetarea
întreprinsă de preacucernicia
sa s-a concretizat în teza de
doctorat intitulată: Nichifor
Crainic şi Dumitru Stăniloae
– relevanţa Misticii în înnoirea
Dogmaticii Ortodoxe din România în secolul al XX-lea, sub
coordonarea PC Pr. Prof. Dr.
Ioan Tulcan, a trecut prin toate
fazele aprobării prealabile, fiind
acceptată pentru prezentare
în şedinţă publică în ziua amintită.
Prezentarea aceasta s-a desfăşurat în istorica clădire a şcolii teologice din Arad, în prezenţa Comisiei stabilite prin
Hotărârea Senatului Universitar,
din acesta făcând parte: în
calitate de Preşedinte, PC Pr.
Prof. Dr. Constantin Rus, iar ca
membrii: Pr. Prof. dr. Ştefan
Buchiu, decanul Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Bucureşti, alături de Pr. Prof. Sterea
Tache, Pr. Prof. Dr. Cristinel
Ioja decanul Facultăţii arădene
şi coordonatorul lucrării Pr.

Prof. dr. Ioan Tulcan. Din partea
Înaltpreasfinţitului dr. Timotei
Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,
a fost prezent P. Cuv. Protos.
Lect. Dr. Iustin Popovici, consilier eparhial. Acestora li s-au
alăturat mai mulţi invitaţi, rude,
prieteni şi colegi de la Parohia
Arad-Centru: PC. Prot. Flavius
Petcuţ, Pr. Traian Micoroi, dl.
Prof. dr. Florinel Cosma, Prof.
dr. Doru Bogdan şi alţii, încât
evenimentul a căpătat nuanţe
de adevărată sărbătoare cu reverberaţii în întreaga urbe.
În deschiderea lucrărilor, părintele decan, pr. Cristinel Ioja,
în calitate de gazdă, a salutat
audienţa, evocând, în câteva cuvinte, bucuria pe care Facultatea
de Teologie Ortodoxă din Arad
o trăieşte din nou, prin acest e-

veniment academic, în contextul
dat de tradiţia acestei şcoli
teologice, cu rădăcini istorice
ce urcă până la începutul secolului al XIX-le-a, dar şi a
actualităţii, în care, slujitorii ei
de acum, se înscriu cu bune
realizări în peisajul academic şi
teologic din Patriarhia Română.
În continuare, preacucernicia sa
a mulţumit IPS Arhiepiscop
Timotei pentru toată grija părintească şi binecuvântarea cu
care păstoreşte şcoala teologică
arădeană.
A urmat prezentarea lucrării
de către candidat, aceasta având
următoarea structură: Capitolul
I: Teologia Dogmatică Ortodoxă Română la începutul secolului al XX-Lea, Capitolul II:
Redescoperirea Misticii ră-

săritene şi integrarea ei în Teologia Românească, Capitolul
III: Nichifor Crainic şi Dumitru
Stăniloae ‒ înnoirea Dogmaticii
Ortodoxe în România secolului
al XX-Lea, Capitolul IV: Teme
mistice dominante în gândirea
teologică a lui Nichifor Crainic
şi Dumitru Stăniloae, Capitolul

V: Teme Mistice relaţionate cu
aspectele esenţiale ale Dogmaticii Ortodoxe, lucrarea fiind
cuprinsă în 359 de pagini, aparatul critic beneficiind de
1177 de note de subsol. Prezentarea animată a candidatului
a adus aplauze din partea celor
prezenţi.
Conform procedurii, a urmat
prezentarea referatelor de către
membri comisiei, lucrarea fiind
apreciată pentru rigurozitatea
cercetării şi actualitatea temei,
fiind încheiată cu deliberarea
Comisiei, acordarea titlului
de doctor în teologie şi cu de
depunerea jurământului de către PC. Diac.Paul-Sebastian
Orădan.
Părintele Decan a mulţumit,
la final, tuturor celor prezenţi
pentru onoarea făcută Facultăţii.
Pr. F. Albu

Etapa mitropolitană a Festivalului – Concurs de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul” la Timişoara
Marţi, 11 octombrie 2016, la biserica

cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”
a Parohiei Timişoara-Iosefin, s-a desfăşurat etapa mitropolitană a Festivalului
– Concurs Naţional de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul”. Concursul, ajuns la a IX-a ediţie, a reunit corurile universitare din eparhiile sufragane
Mitropoliei Banatului. Formaţiile concurente au fost: Corul Universităţii de
Vest, dirijat de Diac. Lect. Univ. Dr.
Ionuţ Alexandru Ardereanu (ArhiepiscopiaTimişoarei), Corul Universităţii
„Aurel Vlaicu”, condus de Arhid. Asist.
Univ. drd. Tiberiu Ardelean (Arhiepiscopia Aradului) şi Corul Universităţii
„Eftimie Murgu”, dirijat de Pr. Prof.
Gheorghe Tistu (Episcopia Caransebeşului).
Comisia de jurizare a fost alcătuită
din următorii profesori de specialitate:
Conf. dr. Ciprian Para, de la Academia
de Muzică „Gheorghe Dima” din ClujNapoca, prof. Elena Gaja (Braşov) şi
Diac. Prof. dr. Malene Gheorghe, de
la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul
Constantin Brâncoveanu” din Făgăraş.
Cele trei formaţii corale au avut
de interpretat o piesă religioasă din repertoriul românesc, o piesă religioasă
din repertoriul internaţional şi o piesă
românească de inspiraţie folclorică.
În urma deliberărilor, a fost desemnat

câştigător Corul Universităţii „Aurel
Vlaicu” din Arad. Acesta va reprezenta
Mitropolia Banatului la etapa naţională a
concursului, ce va avea loc la Bucureşti,
în data de 27 octombrie, în Aula
Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului
Patriarhiei.
Din partea centrului mitropolitan,
corurile participante au primit diplome
şi premii, ce au constat în cărţi.
Festivalul – Concurs Naţional de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul”

este organizat de către Sectorul teologiceducaţional al Patriarhiei Române, cu
binecuvântarea Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Acest festival-concurs îşi propune să
contribuie la cunoaşterea lui Dumnezeu
şi la cultivarea comuniunii frăţeşti, să
susţină interpretarea autentică a muzicii
bisericeşti, să identifice şi să promoveze
formaţiile de muzică bisericească valoroase. Ediţia a IX-a a festivalului-

concurs se înscrie între manifestările
dedicate anului 2016, declarat de către
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului
Ierarh Martir Antim Ivireanu şi al
tipografilor bisericeşti.
Corul bărbătesc al Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad este constituit, pe de-o parte, din membri ai Corului bărbătesc „Atanasie Lipovan” al
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion
V. Felea”, iar, pe de altă parte, din studenţi
ai altor facultăţi din cadrul universităţii.
Corul promovează cântările liturgice ale
cunoscuţilor compozitori Nicolae Lungu,
Ion Vidu, reducţii de Gavriil Muzicescu,
Gheorghe Danga, Trifon Lugojan, dar şi
piese corale de factură folclorică. Corala
bărbătească arădeană a obţinut premiul
I la următoarele concursuri: Festivalul
– Concurs prepascal de Muzică Corală
Sacră „Lumină lină”, Deva, 20 aprilie
2013; Concursul Coral Internaţional
de Muzică Bisericească „Să slăvim pe
Dumnezeu”, Ediţia a XII-a, Grodno
– Belarus, 27 februarie – 2 martie 2013;
Concursul de Muzică Corală Sacră
„Cu noi este Dumnezeu”, Orăştie, 12
decembrie 2015.
Pr. F. A.
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Sfânta Parascheva sărbătorită la Schitul
de maici din Bodrogul Vechi
Mulţime de credincioşi din Arhiepiscopia Aradului, au
participat vineri, 14 octombrie 2016, la hramul Schitului de maici ,,Cuvioasa Parascheva”, din satul Bodrogul Vechi, pentru a sărbători cu multă evlavie pe
ocrotitoarea acestui sfânt lăcaş.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de
un sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte
şi arhim. Teofan Mada, vicar epahial, protos. Teodor
Vid, consilier administrativ-bisericesc şi exarh, protos. Grigorie Timiş, stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog,
arhid. Tiberiu Ardelean.
În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Sfânta Parascheva
şi mărturisirea Ortodoxiei” (în baza citirilor scripturistice ale sărbătorii: 2 Cor. 3-4; Luca 7), aceasta în
curgerea vremilor, veacul vieţuirii celei pomenite fiind
cel al Marii Schisme din Biserică, iar cele următoare,
de apăsare pentru ţările creştine sub stăpâniri străine,
evidenţiind unitatea lor în Răsăritul Europei. Rolul
de ajutătoare a Bisericilor Ortodoxe surori în astfel
de vreme l-au avut Ţările Româneşti, Moldova fiind
răsplătită de către Patriarhia Ecumenică prin dăruirea

4

moaştelor Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, iar
ocrotirea acesteia, a ţinerii Sinodului de la Iaşi. În acest
an al Sfântului şi marelui Sinod din Creta, iar pentru
Biserica noastră omagial pentru educaţia religioasă a tineretului creştin ortodox şi totodată comemorativ pentru Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, de asemenea
şi al Întrunirii Tineretului Ortodox de pretutindeni la
Bucureşti, pomenirea sfintei îndeamnă stăruitor la a-i
urma virtuţile în lucrarea de întărire a dreptei credinţe
mărturisitoare, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.
Toţi cei prezenţi au avut posibilitatea să se închine
la unul din veşmintele care a acoperit moaştele Sfintei
Cuvioase Parascheva de la Iaşi, donaţie a Mitropoliei
Moldovei din vremea când era păstorită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ca mitropolit, a mai amintit
Înaltpreasfinţia Sa.
La finalul Sfintei Liturghii, părintele stareţ Grigorie
Timiş i-a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei
pentru bucuria de a participa la sărbătoarea hramului
mănăstirii şi pentru neîncetata purtare de grijă.

Slujire arhierească în Parohia arădeană
Mănăştur
În Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi
de la Sinodul al VII-lea Ecumenic), Înaltpreasfinţitul
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în
mijlocul preoţilor, credincioşilor şi oficialităţilor locale din Parohia Mănăstur, com. Vinga, Protopopiatul Arad. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială
care de curând şi-a sărbătorit ocrotitoarea, pe Sfânta
Cuvioasă Paraschiva.
În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul a vorbit
despre ,,Propovăduirea şi primirea Cuvântului lui
Dumnezeu”(cf. Gal. 2; Luca 8), atât pe temeiul Sfintei
Scripturi cât şi a Sfintei Tradiţii, având călăuzirea Bisericii prin Sfintele Sinoade, precum cel de-al VII-lea

Ecumenic (787), prăznuit în această zi şi privind cultul
sfintelor icoane. Exemplul Sfintei Paraschiva, ocrotitoarea acestei biserici, îndeamnă la urmarea Mântuitorului prin jertfa crucii cum oglindeşte şi iconografia şi imnografia acestor zile. Evanghelia duminicii e
rânduită şi la deschiderea anului şcolar, în anul acesta
ca omagial pentru educaţia religioasă a tineretului
creştin ortodox, de formare a celor cărora le revine
zidirea duhovnicească în continuare spre propăşirea
Bisericii şi a ţării, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.
La final, părintele paroh Nicolae Ursu a mulţumit
Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru osteneală
şi prezenţă, precum şi pentru dragostea părintească
manifestată dintotdeauna faţă de bunii credincioşi ai
Parohiei Mănăştur. După Sfânta Liturghie, Chiriarhul
arădean a cercetat locul unde se va construi o capelă
mortuară şi a dat îndemnurile necesare pentru ducerea
la bun sfârşit a acestei lucrări.
Scurt istoric al parohiei: Mănăştur este o localitate
din vestul ţării, care se află la graniţa dintre judeţele
Arad şi Timiş. Biserica parohială din Mănăştur a fost
zidită în anul 1831. Fundaţia bisericii este din piatră
de codru, zidurile din cărămidă şi este acoperită cu
tablă. Pictura originală a fost realizată de Liubomir
Alexandrovici. In anul 1966 pictura a fost restaurată
cu ajutorul pictorului Iulian Teodor din Arad. In
2007 s-a restaurat pictura cu pictorul Cosma Ioan
din Timişoara. Biserica a fost sfinţită în 15 octombrie
1967 de către Preafericitul Patriarh Teoctist, pe atunci
Episcop al Aradului. Din anul 1991 preot paroh este
părintele Nicolae Ursu.
Ştirile au fost preluate de pe site-ul
episcopiaaradului.ro
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