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Abstract: “Ilarion V. Felea” Orthodox Theology Faculty of the “Aurel 
Vlaicu” University in Arad concluded the year 2015 with a series of academic, 
spiritual and social events that emphasize the intense involvement of teachers 
and students in the process of shaping the theological future of priesthood, as 
well as social-cultural activities, which increases this institution’s contribution 
to promoting values of the Church not only locally and nationally, but also 
beyond the country’s borders. 

In structuring this material, we have managed to gather all own information 
published in the written and online media (especially websites such as: Basilica 
and the website of the Archbishopric of Arad, Lumina and Calea Mântuirii 
publications), laid out in chronological order, resembling an „institutional 
logbook”.
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Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel 
Vlaicu” din Arad a încheiat anul 2015 cu o serie de manifestări academice, 
duhovnicești și sociale, care evidențiază o intensă implicare a cadrelor didactice 
și a studenților atât în procesul formării teologice a viitorilor slujitori ai alta-
relor, cât și în activități cu caracter socio - cultural prin care această instituție 
își vădește aportul la promovarea valorilor Bisericii, nu numai în plan local 
sau național, ci chiar și dincolo de hotare. Această privire retrospectivă adună 
la un loc, spre o mai ușoară observare, multiplele evenimente ce au conferit 
anului evocat un aer aparte, preambul pentru manifestările anunțate pentru 
anul 2016, când se împlinesc 25 de ani de la redeschiderea porților acestei 
venerabile școli teologice.

1  Afilierea instituțională a autorului: Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, email: filip.albu@uav.ro 
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În alcătuirea acestui material am reunit aici toate consemnările proprii 
publicate în presa scrisă și online (în special site-urile: Basilica și cel al 
Arhiepiscopiei Aradului, publicațiile Lumina și Calea Mântuirii), ordonate 
cronologic, ca într-un „jurnal instituțional”. 

30 ianuarie 2015
Troița de Arhierei sărbătoriți la Facultatea de Teologie din Arad 2

Pomenirea cea de peste an a Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie 
Teologul și Ioan Gură de Aur adună la cinstire toată Biserica, însă cu deosebire 
pe slujitorii școlilor teologice: profesori, studenți, elevi și ostenitori. Aceasta 
pentru că cei trei sfinţi sunt îndeobște recunoscuți, prin glasul imnografului, 
ca mari dascăli ai lumii, aşadar modele şi ocrotitori ai celor ce voiesc a se 
desăvârşi în ale teologiei. Pentru aceasta și Facultatea de Teologie Ortodoxă 
„Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” împreună cu 
Seminarul Teologic din Arad s-au aflat în sărbătoare, omagiindu-și patronii 
spirituali. Manifestările au debutat cu oficierea, de ziua praznicului, a Sfintei 
Liturghii în vechea catedrală a orașului.  La finalul slujbei preacucernicii 
profesori Pr. Cristinel Ioja, Preşedinte al Senatului universitar şi Pr. Pompiliu 
Gavra, Directorul Seminarului Teologic, au primit prin hirotesie distincţia de 
iconom stavrofor primul, respectiv de iconom cel de-al doilea. Programul a 
continuat în aula facultăţii cu serbarea îndătinată. Părintele lector dr. Adrian 
Murg a susţinut o disertaţie cu titlul: Martirul - chip al luptei duhovniceşti, în 
omiliile despre Macabei ale Sfinţilor Grigorie de Nazianz şi Ioan Hrisostom 
şi în alte scrieri ale Sfinţilor Trei Ierarhi. Din cele prezentate într-o manieră 
academică elegantă s-a degajat concluzia că: „Martiriul se prelungeşte în viaţa 
interioară a creştinilor sub forma morţii faţă de patimi sau faţă de omul cel 
vechi, care la rândul ei se hrăneşte din triumful lui Hristos asupra morţii, ca 
urmare directă a păcatului. Biruinţele din viaţa spirituală a creştinilor sunt 
reflectarea biruinţei morţii şi a învierii lui Hristos în martirii mărturisitori, şi 
a lucrării Duhului Sfânt prin care aceştia sunt conduşi tot spre o „jertfire” a 
vieţii, primind astfel harul înnoitor. Îndemnul spre un astfel de martiriu este 
adresat tuturor creştinilor. Fericeşte, deci, ne îndeamnă Sfântul Vasile, cu toată 
inima pe cel care a suferit mucenicia, ca să fii şi tu, prin voinţă, mucenic şi, 
fără prigoană, fără foc şi fără biciuiri, să pleci din această lume, învrednicit 
de aceleaşi răsplăţi ca şi mucenicii.” Apoi, corul bărbătesc a interpretat trei 
piese corale, între care au fost intercalate trei lecturi din operele păstrate de la 
cei omagiaţi astăzi. La final, Arhiepiscopul Timotei şi Preşedintele Consiliului 
Academic, prof. dr. Lizica Mihuţ au mulţumit pentru această frumoasă serbare 
academică şi duhovnicească, felicitând corpul profesoral, studenţii şi elevii 

2 http://www.episcopiaaradului.ro/2015/01/
praznuirea-sfintilor-trei-ierarhi-la-facultatea-de-teologie-ortodoxa-ilarion-v-felea-din-arad/ 
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pentru păstrarea acestei tradiţii instituite încă de la începutul post-revoluţionar 
al facultăţii. Părintele decan, Pr. prof. dr. Ioan Tulcan a mulţumit înalţilor 
oaspeţi pentru prezenţă şi pentru bucuria făcută cu cinstirea colegilor distinşi, 
oferindu-le câte in buchet de flori ca semn al recunoştinţei.

12 februarie 2016
Campania de donare de sânge „donează sânge, salvează o viață!” 3

Campania de donare de sânge „Donează sânge, salvează o viață!” inițiată 
de Patriarhia Română s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Timotei în Arhiepiscopia Aradului, joi 12 februarie 2015. 
Acțiunea a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din 
Arad între orele 9-13, fiind posibilă datorită efortului echipei mobile a Centrului 
de Transfuzie Sanguină din Arad, cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad şi al 
Universității „Aurel Vlaicu” Arad. În cele 4 ore de recoltare, s-au prezentat 
aproape 80 de voluntari, 58 dintre aceștia putând dona sânge. Donatorii au 
venit din rândul preoților, profesorilor, studenților, masteranzilor, elevilor 
seminariști majori și alți credincioși care s-au alăturat campaniei, încă din 
prima zi.

10 martie 2015
COLOCVIU TEOLOGIC LA FACULTATEA DE TEOLOGIE DIN ARAD 4

Urmând îndrumările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, care a dedicat 
anul 2015 ca an omagial închinat marilor păstori de suflete din eparhii, 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei Seviciu, a 
organizat un colocviu teologic intitulat: Pastorație și misiune. Episcopi, 
duhovnici și preoți misionari în Eparhia Aradului. Acesta s-a desfășurat 
în ziua de 10 martie 2015. Programul a debutat la ora 10.30 cu slujba 
Te-deumului, continuându-se cu deschiderea festivă a manifestării. Părintele 
decan, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan a salutat, cu bucurie, prezența Ierarhului, a 
colaboratorilor săi, Arhim. Conf. Dr. Teofan Mada, vicar administrativ, Protos. 
Lect. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural și a părintelui profesor Pompiliu 
Gavra, director al Seminarului, a cadrelor didactice, elevilor și studenților. În 
cuvântul său, sfinția sa a subliniat efortul constant al Facultății arădene în aria 
cercetării teologice, dovadă stând și aceste manifestări ajunse acum la o cifră 
impresionată. De asemenea, „ostenitorii facultății se înscriu, prin aceste 
activități, în programul tematic propus de către Sfânta Patriarhie. Astfel, acest 
colocviu teologic caută să evidențieze potențialul bisericesc și misionar al 
Aradului”.

3 http://www.episcopiaaradului.ro/2015/02/
campania-de-donare-de-sange-doneaza-sange-salveaza-o-viatain-arhiepiscopia-aradului/ 

4  http://basilica.ro/colocviu-la-facultatea-de-teologie-din-arad-105043.html 
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În cuvântul său, înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei a felicitat Facultatea 
pentru aducerea la împlinire a propunerilor Sfântului Sinod, „încât acest 
colocviu ne propune receptarea unor valori locale unanim recunoscute care 
ne pot oferi resurse necesare a fi luate în seamă în fața provocărilor prezente 
și viitoare, așa cum se poate lesne observa, mai ales cu ultima dezbatere 
națională legată de ora de religie. Mulțumim lui Dumnezeu și părinților pentru 
că au ascultat de glasul conștiinței și și-au înscris copiii la ora de religie. 
Suntem chemați, deci, să avem o atitudine comună, utilizând metodele și 
mijloacele adecvate contextului specific atât în parohii, în mănăstiri cât și în 
școala românească”.

Următoarele două ore au fost împărțite pentru prezentarea referatelor și 
a dezbaterilor. Conferențiari au fost: Pr. prof. dr. Cristinel IOJA cu 
tema: Exigențe actuale ale misiunii și pastorației parohiale; Pr. lect. dr. 
Filip ALBU cu tema: Coordonatele misiunii pastorale preoțești reliefate în 
viața și opera Episcopului Grigorie Comşa al Aradului; Pr. lect. dr. Gabriel 
BASA, cu tema: Aspecte din activitatea Episcopului Andrei Magieru; Pr. 
conf. dr. Lucian FARCAȘIU cu tema: Pr. Ilarion V. Felea – chip al slujirii 
preoțești; Pr. asist. Dr. Ștefan NEGREANU cu temaPărintele Arsenie Boca 
– chip al părintelui duhovnicesc și Pr. prof. dr. Ioan TULCAN cu 
tema: Misiunea parohiei în viziunea Pr. Prof. dr. Petru Deheleanu şi 
relevanţa ei astăzi.

31 martie 2015
„Urcuş duhovnicesc” – Conferinţă susţinută de PS Siluan la ASCOR Arad 5

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului şi la invitaţia adresată de Domnul Marius Lăscoiu-Martin, 
Preşedintele filialei ASCOR din Arad, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a susţinut marţi, 31 martie 2015, 
în sala festivă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, 
conferinţa cu tema „Urcuş duhovnicesc”. Ca de obicei, la astfel de manifes-
tări, aula Facultăţii s-a umplut din nou de participanţi, majoritatea dintre ei 
fiind tineri. Între aceştia s-au numărat şi mai mulţi clerici, cadre didactice 
ale Facultăţii, sau Consilieri la Arhiepiscopia Aradului: Arhim. Teofan Mada, 
Vicar Eparhial şi Profesor de Patrologie, Protos. Iustin Popovici, Consilier 
Cultural şi Profesor de Administraţie Bisericească, Pr. Gabriel Mariş, 
Consilier cu Asistenţa Socială, Pr. Pompiliu Gavra, Directorul Seminarului 
Teologic, Pr. Lucian Farcaşiu, Profesor de Liturgică şi Pastorală, Pr. Ştefan 
Negreanu, Profesor de Istorie Bisericească Universală şi Practică Liturgică, 
Pr. Ioan Lazăr, Duhovnicul Facultăţii şi alţi Preoţi Parohi la diferite Parohii 
din Arhiepiscopia Aradului.

5  http://basilica.ro/urcus-duhovnicesc--conferinta-sustinuta-la-ascor-arad-105604.html 
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28 aprilie 2015
Simpozion aniversar la Arad: „Calea Mântuirii la 15 ani de existență”
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad în colaborare 

cu Arhiepiscopia Aradului, sub binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Timotei, a 
organizat, în ziua de 28 aprilie 2015, un simpozion aniversar prilejuit de împli-
nirea a 15 ani de la reapariția publicației pastoral-misionară Calea Mântuirii, 
sub titlul: Relevanța presei bisericești în dinamica pastoral-misionară a 
parohiei.

Programul a debutat, de dimineață, cu oficierea slujbei tedeumului în capela 
Facultății, la care a asistat și chiriarhul nostru.

Deschiderea festivă s-a făcut în aula magna, prin salutul și cuvântul de 
mulțumire al părintelui decan, pr. prof. Ioan Tulcan: „Resimțim acum un 
sentiment de aleasă bucurie și împlinire, la acest ceas aniversar. Dăm slavă 
lui Dumnezeu pentru revărsarea de har prin care, fiecare dintre noi cei ce am 
ostenit la această publicație, am primit sprijinul atât de necesar pentru efortul 
nu ușor de a edita, săptămânal, publicația pe care o aniversăm astăzi. Exprimăm, 
apoi, mulțumirea către ÎPS Arhiepiscop Timotei pentru binecuvântarea acordată 
la promovarea și chiar la denumirea acestui demers editorial - în fapt o reîn-
nodare a unei tradiții - cât și pentru sprijinul acordat dea lungul vremii. De 
asemenea, suntem recunoscători  Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru 
delegarea a doi confrați de la Centrul de presă „Basilica” al Patriarhiei Române, 
ca să fie prezenți aici la Arad: diac. Gheorghe Popa și Silviu Dascălu, redactori 
la cotidianul național Ziarul Lumina. Asociem aici toată gratitudinea noastră 
față de cei care ați răspuns invitației, mai întâi pr. prof. Mihai Săsăujan de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, primul nostru colaborator la 
reeditarea acestui ziar, apoi și reprezentanților publicațiilor din: Cluj, Timișoara, 
Craiova, Deva și Caransebeș”. În continuare, sfinția sa a creionat direcțiile 
acestui eveniment aniversar: „Dacă despre necesitatea și utilitatea acestui 
organ de presă s-a vorbit la precedentul simpozion de acum cinci ani, la ani-
versarea unui deceniu, acum ne vom axa pe evaluarea asupra aceea ce este 
bun cât și asupra ceea ce trebuie îndreptat pentru a răspunde concret și corect 
asupra problemelor ivite în fața Bisericii și a credincioșilor ei”.

ÎPS Arhiepiscop Timotei a adresat, la rându-i, un cuvânt de felicitare, 
rememorând câteva dintre reperele istorice ale contextului în care a apărut 
publicația Calea Mântuirii, subliniind legătura dintre cele două reviste ale 
Arhiepiscopiei ca un motto al vieții și misiunii Bisericii din totdeauna: Biserica 
și Școala ca o Cale a Mântuirii.

Din partea Universității au prezentat mesaje de salut și felicitare Doamna 
Rector prof. Ramona Lile și pr. prof. Cristinel Ioja, prin care au transmis 
sprijinul conducerii acestei instituții academice pentru tot efortul deosebit pe 
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care-l depun ostenitorii Facultății de Teologie, depre care manifestarea aceasta 
dă mărturie.

Cel care a încheiat șirul felicitărilor a fost diaconul Gheorghe Popa, care a 
adus mesajul de binecuvântare și de apreciere al Părintelui Patriarh Daniel, cu 
ocazia acestui eveniment aniversar.

Au urmat sesiunile de prezentare ale referatelor după cum urmează: pr. 
Ioan Tulcan, Dinamica pastoral-misionară a Bisericii reflectată în publicaţia 
„Calea Mântuirii” între anii 2010-2015; diac. Gheorghe Popa, Genuri jurna-
listice in presa bisericeasca actuală și Silviu Dascălu cu tema Ziarul Lumina, 
un deceniu de misiune prin presa scrisa, ambii de la Ziarul „Lumina” din 
București; pr. Marius Florescu de la Arhiepiscopia Timișoarei, Presa biseri-
ceasca din Arhiepiscopia Timișoarei; arhim. Teofan Mada, Media și pastorația 
bisericească in societatea contemporană; pr. Mihai Săsăujan, „Calea 
Mântuirii” - o reînnodare a unei tradiții publicistice interbelice; Pr. Florin-
Cătălin Ghiț de la Revista „Tabor” din Cluj, Presa bisericească și rolul ei 
misionar-educativ; protos. Iustin Popovici, Redactori de seamă ai revistei 
eparhiale arădene „Biserica şi Şcoala”; pr. Lucian Farcaşiu, Viziunea părin-
telui Ilarion Felea asupra misiunii în parohie, prin intermediul presei bisericești, 
pr. Adrian Murg, Internetul și misiunea Bisericii, câteva reflecții; arhid. Caius 
Cuţaru, Structura editorială a publicaţiei „Calea Mântuirii” în perioada inter-
belică; Pr. Filip Albu, Relevanţa catehetică a publicaţiei Calea Mântuirii; pr. 
Gabriel Basa, Relevanţa pastoral-misionară a evocărilor istorice din paginile 
publicaţiei Calea Mântuirii din ultimii 15 ani, pr. Ioan Lazăr, Aspecte ale 
Dogmaticii Ortodoxe reflectate în paginile publicaţiei „Calea Mântuirii”.

După interesantele discuții care au ritmat prezentările referatelor a urmat 
o sesiune de dialog sub genericul Relevanța presei bisericești în dinamica 
pastoral- misionară a parohiei, în care s-au evidențiat mai multe aspecte de 
natură istorică dar și practic-managerială de o vie actualitate.

Între aceste subiecte s-a regăsit tema adecvării conținutului la nivelul de 
înțelegere al credincioșilor, la care se conexează direct și problema difuzării 
într-un mediu cât mai vast, mai ales către cei care nu frecventează biserica 
parohială regulat. Din acest unghi de vedere s-au dedus și exigențele morale 
care trebuie să delimiteze presa bisericească de eventuale derapaje spre 
tabloidizare 

La fel, s-a subliniat și extrem de importantul factor al implicării preotului 
în popularizarea și difuzarea acestor publicații la parohie, făcându-se apel la 
memoria istorică, prin mențiunile făcute pe latura aceasta de promotorii ziarului 
arădean: episcopul Grigorie Comșa și preotul Ilarion Felea.

Un alt palier de discuții s-a referit la perspectivele duhovnicești ale utilizării 
mijloacelor de comunicare și socializare din mediul virtual, cu avantajele dar 
și cu pericolele pe care acestea le pot aduce dezvoltării personalității 
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utilizatorilor, propunându-se soluția echilibrului și a discernământului 
duhovnicesc.

Dialogul a evidențiat rolul și importanța mesajului publicistic bisericesc în 
viața ecclesiei, care aduce Evanghelia dincolo de zidurile locașului de cult, 
cheamă și instruiește pe credincioși în ceea ce privește dreapta lor credință și 
viețuire.

În final, părintele Ioan Tulcan a mulțumit invitaților și colaboratorilor pentru 
reușita acestui simpozion, prin care se face un schimb de experiență sau de 
bune practici, extrem de benefic pentru activitatea acestei publicații arădene 
și nu numai.

Cuvântul de încheiere și de binecuvântare a aparținut ÎPS Arhiepiscop 
Timotei care a felicitat pe toți cei prezenți pentru buna desfășurare a 
întâlnirii.

28 mai 2015
Emoții și bucurie pentru promoția 2005 a Facultății de Teologie 

Ortodoxă din Arad 6

Ziua de 28 mai 2015 a constituit pentru cele patru programe de studii teo-
logice: Pastorală, Didactică-limba română, Didactică-limba engleză și Asistență 
socială, ale Facultății de Teologie Ortodoxă a Univeristății „Aurel Vlaicu” din 
Arad, promoția 2005, un REMEMBER plin de bucuria emoției revederii, la 
trecerea unui deceniu de la absolvirea cursurilor universitare de licență.

Festivitățile au debutat în Catedrala Veche a Aradului unde, în prezența 
Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, s-a oficiat un TE DEUMde 
mulțumire. În cuvântul său, ÎPS Sa a felicitat această promoție „care face cinste 
Facultății de Teologie și Arhiepiscopiei Aradului, nu numai în arealul eparhiei 
noastre ci trecând dincolo de granițele ei, îndeosebi în cele din vecinătate: 
Episcopia Devei și Hunedoarei, care atunci era alipită Aradului, precum și în 
Arhiepiscopia Timișoarei, dar și a altora. Un deceniu nu e mult, dar e suficient 
pentru a dovedi capacitatea și modul de dezvoltare a virtuților, pe măsura 
vocației fiecăruia dar și a ceea ce ați primit pe băncile acestei școli teologice 
de la vrednicii noștri profesori”. De asemenea, ÎPS a continuat arătând că: 
„Suntem acum în ajunul Praznicului Rusaliilor, care amintește de momentul 
întemeierii Bisericii, fiind prilejul care ne cheamă să fim „ai lui Hristos”, și 
să-L reprezentăm cu adevărat în orice stare am fi fiecare: la altar, la catedră 
sau oriunde altundeva. Privindu-vă acum socotesc că avem bune nădejdi în 
direcția aceasta, tocmai pentru că suntem în acest an omagial, dedicat cu pre-
cădere misiunii Bisericii în societate”.

Părintele Decan, pr. prof. Ioan Tulcan a mulțumit Chiriarhului pentru 
prezență: „ea înseamnă pentru noi o încurajare, o mângâiere și o bucurie 

6  Publicația „Calea Mântuirii”, Arad, An XVI (serie nouă), nr. 24 (782)/7 iunie 2015, p. 3.
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duhovnicească. De asemenea, mulțumim și pentru faptul că ați contribuit prin 
lucrarea de zidire, migăloasă, plină de înțelepciune, de răbdare și de viziune 
la temelia Facultății noastre, desigur și la temelia formării acestor teologi”.

În continuare, aula venerabilei instituții teologice a găzduit îndătinatulCURS 
FESTIV. În deschiderea acestuia, părintele decan a arătat că: „promoția 
aceasta nu este doar numeroasă ci și valoroasă prin aceea că roadele muncii 
evidențiate de majoritatea dintre dumneavoastră evidențiază soliditatea for-
mării lor în această facultate dar și seriozitatea și determinarea lor pentru 
care au venit să învețe și să slujească Bisericii și societății. Mai mult, acest 
eveniment deschide seria multiplelor momente de bucurie ce vor urma: 
revederea de 20 de ani a primei promoții post-revoluționare; absolvirea celei 
de-a 21 promoții iar anul care vine aducându-ne emoția celor 25 de ani de 
la re-fondarea acestei Facultăți de Teologie în Arad. Tocmai de aceea, dragi 
absolvenți, vă mulțumim și vă felicităm pentru că ați reușit să faceți posbil 
acest popas duhovnicesc care ne aduce numeroase satisfacții”

A urmat la cuvânt pr. prof. Cristinel Ioja care a transmis, în calitatea sa 
de Președinte al Senatului Univeristății „Aurel Vlaicu”, felicitările venite 
din partea acestui for de conducere, atât pentru această promoție, cât și pentru 
Facultatea de Teologie: „ o Facultate care s-a împus în arealul teologiei 
românești, ajungând acum la o maturitate, dovadă stând oferta sa educațională 
bogată care include toate cele trei forme de studii: licență, masterat și doc-
torat. Prin urmare, suntem mândri de voi și de realizările voastre, după cum 
și voi trebuie să fiți mândri că sunteți absolvenți ai acestei înalte școli 
teologice”.

Părinte profesor Constantin Rus, directorul Departamentului de Discipline 
Teologice a susținut cursul festiv, în care a problematizat pe marginea impli-
cării active și constructive, a tuturor, pentru menținerea și buna desfășurarea 
a orei de religie în școlile de stat, cât și pentru educația creștină a copiilor 
noștri, în fața cărora se ridică astăzi o serie de provocări.

Părintele Nicandru Cuțaru, fost duhovnic al acestei promoții, a dat citire 
catalogului. Din cei peste 100 de absolvenți, cei care au răspunsPREZENT și-au 
prezentat, în câteva cuvinte, realizările profesionale și personale, toți 
amintindu-și cu bucurie de momentele petrecute în vremea studenției arădene, 
exprimându-și totodată și elogiul la adresa cadrelor didactice.

Domnul Mircea Buta, profesorul de muzică bisericească, a încheiat șirul 
cuvântărilor, exteriorizând sentimentele de emoție „pe care le trăim acum și 
noi, dascălii voștri”.

Sub buna organizare a părintelui Arhid. prof. Tiberiu Ardelean, ziua aceasta 
specială s-a încheiat cu o frumoasă agapă, unde s-au depănat amintirile plăcute 
ale unui trecut nu foarte îndepărtat dar și proiectele viitoare pe care le nutrește 
fiecare.
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4 iunie 2015
Vizita Ps Alexander Golitzin la Facultatea de Teologie din Arad 7

Facultatea de Teologie Ortodoxă ILARION V. FELEA din cadrul 
UniversităţiiAUREL VLAICU din Arad a primit cu mare bucurie, în ziua de 
4 iunie 2015, vizita unui oaspete deosebit: PS Alexander Golitzin, Episcop 
de Toledo şi profesor emerit la Universitatea Marquette din SUA. Preasfinţia 
Sa este binecunoscut în mediul teologic românesc datorită traducerilor publi-
cate din opera acestuia. Prin mijlocirea Preacuviosului arhimandrit conf. dr. 
Teofan Mada, vicar administrativ, şi cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop 
Timotei, vizita ierarhului american în Arad a cuprins, pe lângă o conferinţă 
publică, o întâlnire cu profesorii, studenţii şi elevii şcolilor teologice 
arădene.

Astfel, de dimineaţă, Preasfinţia Sa a săvârşit împreună cu un sobor de 
preoţi, Sfânta Liturghie în capela Facultăţii. În finalul acesteia a mulţumit 
pentru invitaţie, pentru primire şi ospitalitatea arătată de părintele Teofan 
Mada, precum şi pentru bucuria oferită de către profesorii şi studenţii 
Facultăţii de Teologie prin liturghisirea din frumoasa capelă, încheind prin 
cuvintele: „Fiţi binecuvântaţi şi să aveţi spor în toate cele întru Hristos, 
neuitând să mă pomeniţi în rugăciunile voastre, după cum nici eu nu vă voi 
uita în rugăciunile mele, nădăjduind că ne vom reîntâlni în bucuria Împărăţiei 
lui Dumnezeu”. Din partea slujitorilor capelei i-au fost dăruite o cruce de 
binecuvântare lucrată artizanal din lemn şi cartea CĂRAREA ÎMPĂRĂŢIEI a 
Părintelui Arsenie Boca, ediţia în limba engleză.

În Aula Magna a urmat conferinţa dedicată studenţilor şi elevilor 
seminarişti. După scurta prezentare a Facultăţii arădene, oferită de Arhid. 
Lect. dr. Caius Cuţaru, PS Alexander a susţinut o disertaţie, tema abordată 
referindu-se la natura studiului teologiei astăzi: „Urmărind definiţia TEO-
LOGIEI, aşa cum o găsim în unele dicţionare, observăm că aceasta implică 
un dublu aspect, de cercetare raţională, care se află la treapta de jos, urmează 
efortul ascetic, lectura duhovnicească şi liturghisirea, care culminează, 
prin milostivirea lui Dumnezeu, cu bogăţia descoperirii luminii slavei 
cereşti. Vă aşteaptă aşadar, iubiţi studenţi, un drum anevoios, ca urcuşul 
lui Moise pe Sinai. Însă nu vă opriţi niciodată!”. Disertaţia a fost urmată 
de o sesiune de dialog, în care Preasfinţia Sa a răspuns întrebărilor adresate 
de studenţi.

La final, preotul profesor Cristinel Ioja, Preşedintele Senatului universitar, 
a mulţumit ierarhului pentru vizită, oferindu-i în dar câteva dintre volumele 
editate de facultate cât şi revista TEOLOGIA.

7http://www.episcopiaaradului.ro/2015/06/vizita-ps-alexander-golitzin-la-facultatea-de-teologie-din-arad/ 
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5 iunie 2015
Prima revedere la 20 de ani a primei promoții de absolvenți, la 

Facultatea de Teologie din Arad 8

Prima promoție, cea din 1995, a Facultății de Teologie Ortodoxă ILARION 
V. FELEA din cadrul Universităţii AUREL VLAICU din Arad a trăit momente 
pline de emoţie şi bucurie, prilejuite de cea de-a doua revedere, la cele două 
decenii împlinite de la absolvirea cursurilor universitare, aniversare sărbătorită 
pe data de 5 iunie. Evenimentele organizate cu acest prilej au început cu ofi-
cierea TE DEUM-ului în capela Facultăţii, la care a asistat şi Înaltpreasfinţitul 
Arhiepiscop Timotei Seviciu. Înaintea alocuțiunii chiriarhului, părintele decan 
Ioan Tulcan a adresat un cuvânt special de felicitare prilejuit de ziua de naștere 
a întâistătătorului nostru, urându-i viață îndelungată, bucurii și frumoase împli-
niri în ogorul Bisericii.Mulțumindu-i pentru urări, ÎPS Sa şi-a exprimat bucuria 
de fi prezent la acest moment important pentru viața școlii teologice arădene, 
mai ales pentru faptul că: „mulți dintre cei prezenți au dat măsura bunei pre-
gătiri primite aici, prin numeroasele realizări ale acestora. Ele se constituie în 
tot atâtea motive de continuare a slujirii Bisericii și a neamului, mai ales pentru 
faptul că ne găsim într-un an special, dedicat de Patriarhia Română misiunii 
parohiei și mănăstirii”. La finalul cuvântului, în numele școlii și al celor 
prezenți, părintele decan i-a oferit ierarhului un buchet de flori ca semn al 
dragostei și ascultării fiiești. În aula magna a urmat cursul festiv. La prezidiu 
s-au aflat preotul prof. Ioan Tulcan, decanul instituţiei, preotul Nicandru 
Cuţaru, fostul duhovnic al studenţilor, profesorul Mircea Buta și profesorul 
Marta Lupe. În cuvântul său, părintele decan a arătat că „se marchează acum 
un moment istoric pentru această şcoală teologică, prin aceea că este prima 
revedere de 20 de ani. De abia acum realizăm că au trecut atâţia ani peste noi, 
care ne-au făcut să creştem din toate punctele de vedere. Promoţia dumnea-
voastră a deschis, practic, seria absolvenţilor arădeni care s-au remarcat apoi 
în cadrul teologiei şi al Bisericii noastre deopotrivă”. După citirea catalogului, 
fiecare dintre absolvenţi şi-au prezentat momentele mai importante din viaţa 
şi activitatea sa din ultimii zece ani de viaţă. Bucuria revederii a continuat la 
o agapă unde s-au depănat amintiri din vremea studenției precum și proiectele 
de viitor.

8http://www.episcopiaaradului.ro/2015/06/
prima-revedere-la-20-de-ani-a-primei-promotii-de-absolventi-la-facultatea-de-teologie-din-arad/ 
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16 iulie 2015
Concurs pentru promovarea în ierarhia universitară a trei cadre didac-

tice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad 9

Pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, ziua 
de 16 iulie 2015 a fost marcată de un triplu eveniment academic dătător de 
bune nădejdi pentru viitorul acestei instituţii teologice. Aceasta pentru faptul 
că au fost organizate concursuri pentru promovarea în ierarhia universitară a 
trei cadre didactice ale acestei facultăţi.

Astfel, în prezenţa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte 
Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, comisiile instituite de către Senatul 
Universităţii, împreună cu candidaţii au deschis sesiunea de concurs cu rostirea 
rugăciunii. Preşedintele acestor comisii, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, decanul 
instituţiei, a salutat prezenţa chiriarhului şi a oaspeţilor, evidenţiind faptul că: 
„privind pe distinşii membrii ai comisiilor, putem uşor constata că jumătate 
din teologia românească e prezentă la Arad, prin reprezentanţi de seamă, ceea 
ce ne onorează şi ne bucură în acelaşi timp. Vă salutăm cu drag şi vă mulţumim 
că aţi acceptat să luaţi parte la acest triplu eveniment extrem de important, aş 
spune istoric, pentru Facultatea noastră.”

Desfăşurarea concursului s-a făcut pentru următoarele posturi.
Conferenţiar universitar, post care cuprinde disciplinele: Istoria şi Filosofia 

Religiilor şi Concepţia despre timp la Părinţii Răsăriteni.Comisia a fost 
formată din preşedinte, în persoana Pr. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja – 
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad şi a următorilor  Pr. Prof. univ. dr. Nicolae 
Achimescu – Universitatea Bucureşti; Pr. Prof. univ. dr. Ioan Stancu – 
Universitatea din Piteşti; Pr. Prof. univ. dr. Emil Jurcan – Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia; Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan – Universitatea 
„Aurel Vlaicu” Arad. Pentru acest post a concurat Arhid. Lect. univ. dr. Caius 
Cuţaru. Acesta a susţinut prelegerea teoretică Impactul secularizării asupra 
valorilor religios-morale în societatea contemporană. Din conţinutul pre-
legerii a reieşit clar spiritul analitic şi de sinteză al candidatului care a expus 
cu claritate specificul secularizării, relaţia dintre secularizare-modernitate, 
secularizare-laicizare-descreştinare, precum şi cauzele acestui fenomen con-
temporan, dar şi consecinţele lui în plan religios-moral. În contextul acestei 
prelegeri, Preacucernicia Sa a dovedit o bună pregătire ştiinţifică, o mare 
dexteritate în folosirea unei argumentaţii logice, a  valorificat lucrările relevante 
pe această temă din teologia ortodoxă, folosind o bibliografie actuală, bogată 
şi adaptată temei, respectiv lucrările unor importanţi teologi români şi străini. 
Membrii comisiei de concurs au mai remarcat stilul elegant şi clar al expunerii, 

9 http://www.episcopiaaradului.ro/2015/07/
concurs-pentru-promovarea-in-ierarhia-universitara-a-trei-cadre-didactice-la-facultatea-de-teologie-
ortodoxa-din-arad/ 
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capacitatea candidatului de a utiliza un limbaj de specialitate adecvat în inter-
pretarea şi exprimarea aspectelor teologice esenţiale. De aici rezultă şi calitatea 
sa de bun comunicator, adică de a se face înţeles de studenţii teologi. După 
această prelegere şi dialogul ce i-a urmat, candidatul a urmat sesiunea de pre-
zentare a dezvoltării profesionale. Apreciind calitatea cercetării dovedită prin 
cărţile şi studiile publicate, Comisia a luat decizia de a recomanda pe părintele 
arhid. Caius Claudius Cuţaru, singurul candidat înscris, pentru funcţia de 
Conferenţiar universitar.

Lector universitar, post care cuprinde disciplinele: Istoria Bisericească 
Universală şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Din comisie au făcut parte 
Pr. Prof. univ. dr. Nicolae Chifăr – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Pr. 
Prof. univ. dr. Marius Țepelea, Universitatea din Oradea; Arhim. Conf. univ. 
dr. Teofan Mada, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad; Pr. Lect. univ. dr. Gabriel 
Valeriu Basa, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu. În faţa comsiei, candidatul 
înscris, Pr. Asist. Dr. Ştefan Negreanu, a susţinut prelegerea teoretică Sinodul 
unionist de la Ferarra-Florenţa (1438-1439). Din conţinutul prelegerii a 
reieşit clar spiritul analitic şi de sinteză al părintelui asist. univ. dr. Ştefan 
Negreanu. În contextul acestei prelegeri părintele candidat a valorificat izvorele 
istorice ale teologiei ortodoxe, folosind însă şi o bibliografie actuală, respectiv 
lucrările unor importanţi teologi români şi străini. Membrii comisiei de concurs 
au mai remarcat stilul limpede al expunerii, capacitatea candidatului de a utiliza 
un limbaj de specialitate adecvat în interpretarea şi exprimarea aspectelor 
istoriei bisericeşti universale, evidenţiind culoarele de cercetare pe care acesta 
poate continua dezvoltarea carierei sale. Pentru acestea, candidatul a fost propus 
spre obţinerea postului de lector.

Asistent universitar, pe perioadă determinată, post care cuprinde discipli-
nele: Cântare corală şi dirijat, Practică liturgică şi Ansamblu coral. Din Comisie 
au făcut parte Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, Universitatea Babeş-Bolyai 
– Cluj-Napoca; Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu, Universitatea „Aurel 
Vlaicu” – Arad; Conf. Univ. Dr. Mircea Buta, Universitatea „Aurel Vlaicu” 
– Arad; Pr. Lect. Univ. Dr. Filip Albu, Universitatea „Aurel Vlaicu” – Arad. 
La acest post s-a înscris Arhid. drd. Tiberiu Ardelean, profesor la Seminarul 
Teologic din Arad. Acesta a susţinut două probe. Prima, un examen scris cu 
subiectul: Complexitatea personalităţii dirijorale. Rolul disciplinelor auxi-
liare în cântarea corală bisericească. Din conţinutul lucrării scrise a reieşit 
clar spiritul analitic şi de sinteză al candidatului în ceea ce priveşte tema 
abordată. Preacucernicia Sa a evidenţiat cele mai importante direcţii pe care 
trebuie să le aibă în vedere dirijorul unei formaţii corale bisericeşti, el fiind 
parte integrantă în cadrul slujbelor bisericeşti. La Proba 2, respectiv părintele 
Arhid. Drd. Paul-Tiberiu Ardelean a susţinut prelegerea teoretică Slujba 
Vecerniilor cu rânduială specială, particularităţile liturgice ale 
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acestora. Din conţinutul prelegerii a reieşit faptul că părintele Arhid. Drd. 
Paul-Tiberiu Ardelean stăpâneşte tema abordată, având o viziune largă asupra 
subiectului şi o terminologie adecvată în expunere. În prezentarea acestei 
prelegeri, Preacucernicia Sa a valorificat izvoarele bisericeşti ale teologiei 
ortodoxe, precum şi o bibliografie actuală. Din aceste semnalări, rezultă cali-
tatea sa de bun comunicator, având capacitatea adecvării la auditoriu. În urma 
acestor aprecieri şi a evidenţierii potenţialului de cercetare al preacucernciei 
sale, Comisia a propus obţinerea de către candidat a postului de asistent 
universitar.

La final, Pr. Prof. Nicolae Achimescu a mulţumit gazdelor şi candidaţilor, 
evidenţiind bucuria de a fi prezent la Arad, „aici unde suntem primiţi cu multă 
căldură întotdeauna. Ţin să apreciez calitatea deosebită a acestor candidaţi, 
care ne-au demonstrat că Facultatea de Teologie din Arad îşi va păstra şi pentru 
viitor înalta ţinută academică cu care ne-a obişnuit.”

24 septembrie 2015
Evenimente academice la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Arad 10

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an universitar 2015-2016, 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din Arad s-au desfășurat 
mai multe evenimente academice importante.

Primul este legat de susținerea celei de-a doua teze de doctorat în tânăra 
dar dinamica școală doctorală a Facultății arădene. Urmând procedurile legale 
și regulamentare, în data de 24 septembrie a.c., în prezența ÎPS Arhiepiscop 
dr. Timotei Seviciu, candidatul Fibișan Răzvan Emanuel, și-a prezentat 
cercetarea intitulată: Valoarea Tradiției ortodoxe în perspectivă ecumenică, 
în gândirea pr. prof. dr. Ion Bria, ce a fost elaborată sub îndrumarea științifică 
a Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan. Din Comisie au făcut parte: Pr. Prof. dr. Constatin 
Rus, în calitate de președinte, iar ca membri au fost desemnați: Pr. Prof. dr. 
Ioan Tulcan, Pr. Prof. dr. Ștefan Buchiu și Pr. Prof. dr. Sterea Tache de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, precum 
și Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. 
Felea” din Arad. În referatul prezentat, coordonatorul candidatului, Pr. Prof. 
Ioan Tulcan, Decanul Facultății de Teologie din Arad a precizat următoarele: 
„Prezentul proiect de doctorat reprezintă a doua realizare de acest fel, în cadrul 
Școlii Doctorale a Facultății de Teologie, din cadrul Universității „Aurel 
Vlaicu” din Arad, care a început să funcționeze din anul 2011,  fiind al doilea 
candidat care vine în fața Comisiei de doctorat în vederea susținerii acestuia. 
Calitatea intelectuală și umană a autorului ei, precum și determinarea de a 
aprofunda o asemenea tematică, reprezintă premize dădătoare de speranță 

10http://www.episcopiaaradului.ro/2015/09/
evenimente-academice-la-facultatea-de-teologie-ortodoxa-din-arad/ 



145Manifestări ale Facultății de Teologie ortodoxă din Arad desfășurate în anul 2015 

referitoare la potențialul uman și cel teologic al acestei Școli, dar și al candi-
datului. Încă de la începutul funcționării acestei Școli Doctorale în cadrul 
Facultății noastre, împreună cu colegul nostru Pr. Prof. Cristinel Ioja, am 
îndrumat  masteranzii și doctoranzii, să aprofundeze teme, care nu au fost 
deloc, sau, poate parțial dezbătute în câmpul cercetării științifice din teologia 
românească, pe de o parte, iar, pe de altă parte, am încurajat candidații la titlul 
de doctor în teologie să aprofundeze gândirea teologică a unor teologi ortodocși 
români, care au demonstrat prin scrisul lor, că reprezintă un potențial bogat și 
de mare valoare pentru teologia ortodoxă română, precum și pentru teologiile 
confesionale, pe care le poate aduce într-un dialog al regăsirii, al mărturisirii 
și al realizării unității creștine. Lucrarea de față se înscrie în această necesitate 
și în acest orizont de a analiza o temă centrală a teologiei ortodoxe, aceea a 
Tradiției, sub variatele ei aspecte, așa cum a fost înțeleasă aceasta, de către 
unul din marii teologi ortodocși români ai veacului trecut, pr. prof. dr. Ion 
Bria.  Încă din primele pagini ale tezei autorul dă dovadă de multă pasiune în 
abordarea acestei teme, fiind nu de puține ori ispitit să intre în foarte multe 
detalii și conotații dintre cele mai diferite ale unei problematici extrem de 
complexe, și, pe alocuri,  foarte dificile a temei. Autorul acestei lucrări a 
întreprins o muncă asiduă, neobosită pentru a analiza aspectele esențiale ale 
Tradiției, sprijinindu-se pe opera atât de valoroasă a teologului român, dar, și 
extinzând analiza într-o dimensiune interdisciplinară: dogmatică, studii biblice, 
patrologie, istoria bisericească, studiul confesiunilor creștine, ecumenism”. 
Lucrarea a fost structurată în trei părți mari, prefațate prin trei teme premer-
gătoare analizei propriu-zise: Argument, Introducere și Stadiul actual al 
cercetării în literatura de specialitate. Urmează Partea întâi: Viața, opera 
și direcțiile gândirii teologice ale părintelui prof. dr. Ion Bria (p. 21- 
78). Apoi Partea a doua: Aspecte esențiale ale Tradiției ortodoxe în gân-
direa părintelui Ion Bria (p.79-225) și Partea a treia: Tradiția Bisericii  
Ortodoxe în perspectivă ecumenică în gândirea pr. prof. dr. Ion Bria (p. 
226-349). Lucrarea de față  se încheie cu Concluzii,  prin care autorul ei se 
străduiește să surprindă valențele esențiale ale tezei, contribuția sa  în această 
problematică și să deschidă unele perspective în ceea ce privește Tradiția 
Ortodoxă și actualitatea ei pentru lumea creștină de astăzi.

În urma discuțiilor și a deliberărilor Comisia a fost încântată să confere 
titlul de doctor în teologie candidatului, felicitându-l pentru munca depusă în 
elaborarea tezei, transmițându-i și câteva mici observații necesare a fi luate în 
vedere înainte de publicarea lucrării. La rândul său, părinte Ștefan Buchiu, 
Decanul Facultății de Teologie din București a felicitat Facultatea pentru acrivia 
și seriozitatea de care dă dovadă în actul educațional și cel de cercetare, înscri-
indu-se astfel în elita școlilor teologice românești.
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Al doilea eveniment a fost legat de vizita de evaluarea anuală a Universității 
„Aurel Vlaicu” din Arad, din partea ASRO, pentru certificare TUV (pentru 
standardul ISO 9001), Facultatea de Teologie fiind una din cele două selectate 
pe Universitate pentru această acțiune. Comisia a fost primită în aceeași zi, 
după amiaza, fiindu-le prezentate activitatea didactică și de cercetare, din 
perspectiva procedurilor de asigurare a calității. În urma discuțiilor avute cu 
echipa de lucru din partea Facultății, Comisia a apreciat pozitiv și laudativ 
înscrierea acțiunilor întreprinse în normele legale, fapt pentru care s-a și făcut 
un raport pozitiv, de menținere a certificărilor anterioare. La acestea se adaugă, 
desigur, sesiunea de admitere la toate programele de studii, pe cele trei paliere: 
licență, master și doctorat, ce se află acum în derulare până la sfârșitul lunii 
în curs. Toate aceste evenimente sunt dătătoare de speranțe pentru noul an 
universitar, nădăjduind în continuarea acestei fructuoase tradiții a învățământului 
teologic academic, într-o școală ce și-a înțeles mereu vocația: aceea de a sluji 
Biserica, prin formarea și întărirea unui corp de slujitori și teologi bine pregătiți.

01 octombrie 2015
Deschiderea noului an universitar 11

În prima zi a lunii octombrie, de sărbătoarea Acoperământului Maicii 
Domnului, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității 
„Aurel Vlaicu” Arad s-au desfășurat festivitățile de începere a noului an 
universitar 2015-2016. Acestea au debutat cu slujba Sfintei Liturghii în 
Catedrala Veche, unde s-au înălțat rugăciuni spre întărirea și luminarea minții 
tuturor studenților și ostenitorilor acestui așezământ teologic. După încheierea 
slujirii liturgice, festivitățile au continuat în Aula Facultății de Teologie. La 
prezidiul s-au aflat: Pr. prof. Ioan Tulcan, decanul instituției, Arhim. Teofan 
Mada, vicar administrativ, Protos. Iustin Popovici, delegatul ÎPS Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului, Pr. prof. Cristinel Ioja, Președintele Senatului 
Universității „Aurel Vlaicu”, Pr. Prof. Constantin Rus, directorul de Departament 
al Disciplinelor teologice.

În deschiderea alocuțiunii, Părintele decan, Ioan Tulcan, a salutat cadrele 
didactice și studenții, arătând că: „resimțim o vie emoție, acum când se împlinesc 
25 de ani de la prima promoție care intrau pe băncile acestei școli teologice. 
Ajunși la acest moment suntem încrezători că el constituie acel moment de 
maturitate la care această școală a ajuns. Din altă perspectivă, suntem bucuroși 
să vă anunțăm împrospătarea corpului profesoral ce s-a îmbogățit cu doi noi 
colegi: Părintele Arhid. drd. Tiberiu Ardelean, titular pe un post de asistent 
universitar la disciplina Muzică bisericească, și dr. Marcel Tang, asistent 
universitar la plata cu ora, pentru disciplina Patrologie. Ne bucurăm pentru ei, 

11  http://basilica.ro/deschiderea-noului-an-universitar-la-facultatea-de-teologie-ortodoxa-ilarion-
v-felea-109796.html 
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mai ales că sunt absolvenții noștri și au dovedit până acum implicare în activitățile 
didactice, de cercetare și cele bisericești, având bune nădejdi pentru viitor”. 
Protos. Dr. Iustin Popovici a transmis binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Timotei, 
adăugând: „Vă asigur de toată deschiderea, prin slujirea administrativă ce mi-a 
fost încredințată. Felicit profesorii de Teologie din Arad pentru statutul pe care 
l-au dobândit și sunt sigur că aveți ce învăța de la ei”. Din partea Universității, 
Pr. Prof.  Cristinel Ioja, a transmis un mesaj de felicitare, amintind că: „Momentului 
acesta de bucurie și emoție i se adaugă responsabilitatea pe care o avem, atât ca 
profesori cât și ca studenți, din perspectiva a ceea ce înseamnă Facultatea ară-
deană, cum o construim din interior și cum îi potențăm valoarea, prin capitalul 
uman și fizic pe care îl are. Iubiți studenți, această instituție, ca singura Facultate 
de Teologie din cadrul Mitropoliei Banatului, ce oferă toate cele trei cicluri de 
studii: licență master și doctorat, vă asigură, desigur și prin implicarea voastră, 
o cât mai completă formare duhovnicească și teologică”. Precizările referitoare 
la unele aspecte administrative, ce țin de noul an universitar, au fost aduse în 
fața studenților de către Pr. prof. Constantin Rus, directorul Departamentului de 
Discipline Teologice.

10-11 noiembrie 2015
Simpozion teologic dedicat anului omagial al misiunii la Facultatea de 

Teologie din Arad 12

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei 
Seviciu şi cu spijinul Centrului Cultural Judeţean Arad, în zilele de 10-11 
noiembrie 2015, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din 
cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad s-au desfăşurat lucrările 
Simpozonului cu tema „Exigenţele actuale ale pastoraţiei şi misiunii Bisericii.
Modelul Sfântului Ioan Gură de Aur”. Manifestările au debuat cu oficierea 
slujbei de Te Deum în capela Facultăţii. Lucrările au fost deshise în mod 
festiv în Aula Facultăţii, de către Părintele Prof. Dr. Ioan Tulcan, Decanul 
Facultăţii, care a salutat prezenţa oaspeţilor din ţară şi străinătate, referindu-
se aici şi la câteva dintre motivaţiile alegerii acestui subiect, atât la nivel 
patriarhal, cât şi la nivelul Facultăţii noastre. Astfel, preacucernicia sa a 
subliniat faptul că: „tematica propusă încă de anul trecut de către Sfântul 
Sinod al Bisericii noastre s-a dovedit a fi una providenţială, în contextul 
provocărilor din ultima perioadă”. În continuare, sfinţia sa a accentuat câteva 
exigenţe majore pentru misiunea Bisericii astăzi: „să respecte ethosul misiunii 
Biseriicii de totdeauna (a se vedea cazul Sfântului Ioan Gură de Aur) şi pe 
de altă parte să fie ancorată în contextul lumii de astăzi. De asemenea, misi-
unea Bisericii nu se poate face doar unilateral, ci ea trebuie să atingă 

12  http://basilica.ro/simpozion-teologic-dedicat-anului-omagial-al-misiunii-la-facultatea-de-
teologie-din-arad-110477.html 
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preoblemele majore ale omului”. În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul 
Arhiepiscop Timotei a apreciat activitatea didactică şi ştiinţifică a Facultăţii 
de Teologie din Arad, precum şi buna colaborare cu conducerea Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, arătând că „acest simpozion vine să dea mărturie 
astăzi despre rolul Bisericii în societate, mai ales pentru vechimea acestei 
instituţii. Căci, nu există problemă mare în societate la care Biserica să nu 
aibă răspuns. Evenimentele recente din ţara noastră reclamă prezenţa Bisericii 
în mijlocul poporului. De aceea, Biserica poate îndruma simţămintele tuturor 
spre valorile care unesc şi întăresc societatea în pace, armonie, prosperitate 
şi bucurie. Ne stau drept mărturie, personalităţile istoriei şi locurile sfinte 
româneşti de care ne-am amintit şi aici la Arad, cu prilejul aniversării 
Catedralei Vechi, precum şi în cadrul lucărilor Sfântului Sinod al Bisericii 
noastre, unde s-au făcut evocări asemănătoare. Felicităm, deci, pe invitaţi, 
pe participanţi şi pe organizatori pentru deschiderea lor faţă de această 
tematică atât de actuală şi nădăjduim ca lucrările acestui simpozion să aducă 
şi pentru noi, cei din vestul ţării, bune orientări în teoria şi practica misiunii 
şi a pastoraţiei”. A urmat la cuvânt părinte profesor Ştefan Buchiu, decanul 
Facultăţii de Teologie din Bucureşti, care a mulţumit gazdelor pentru invi-
taţie, evidenţiind buna conlucrare dintre cele două instituţii academice, din 
Arad şi Bucureşti, în domeniul cercetării teologice, reamintind numeroasele 
şi binevenitele proiecte derulate împreună: Asociaţia Internaţională a 
Dogmatiştilor Ortodocşi, Dicţionarul de Teologie Ortodoxă, Manualele de 
Dogmatică şi cele de Apologetică şi multe altele, polarizând astfel, în jurul 
acestora, toate Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română. Din 
partea Rectoratului Univeristăţii arădene au adus mesaje de salut dl. prorector, 
Prof. dr. Gaşpar Păstorel, şi Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja, preşedintele Senatului 
acestei instituţii. În mesajul său, domnul prorector a apreciat strădania pentru 
cercetare a Facultăţii de Teologie, amintind de faptul că: „dacă învăţământul 
superior se bazează pe o tradiţie veche aceasta se leagă în primul rând de 
Biserică, bine ştiut fiind faptul că universitatea a luat fiinţă în cadrul mănăs-
tirii”. Preşedintele Senatului, părintele Cristinel Ioja a evocat, la rându-i, 
câteva exigenţe ale misiuni actuale a Bisericii: întărirea conştiinţei eclesiale 
la nivelul conştiinţei personale, depăşirea formalismelor şi inspirarea lumii 
de astăzi prin modele de slujire şi jertfelnicie. În continuare, au fost prezentate 
referatele, după programul stabilit.

16-21 noiembrie 2015
Săptămâna duhovnicească la Facultatea de Teologie din Arad 13

În prima săptămână a Postului Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, s-au 
desfăşurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad  

13  http://basilica.ro/saptamana-duhovniceasca-la-facultatea-de-teologie-din-arad-110637.html 
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activităţi duhovniceşti ce şi-au propus introducerea studenţilor teologi în atmo-
sfera de post şi rugăciune specifică acestei perioade, ca modalitate de dobândire 
a darurilor dumnezeieşti.

18 noiembrie 2015
Vizita Preafericitului Parinte Krystof la Facultatea de Teologie din Arad 14

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României și 
în prezența ÎPS Arhiepiscop Timotei, în ziua de 18 noiembrie, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” Arad l-a 
avut ca oaspete pe Preafericitul Părinte Krystof, Mitropolit emerit și profesor 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Presov (Slovacia). Vizita a debutat cu 
primirea ierarhilor în paraclisul Facultății, de către corpul profesoral. În aula 
magna, înaltul oaspete a primit salutul de bucurie din partea conducerii 
instituțiilor academice și a celei bisericești. Astfel, părinte decan, pr. Ioan 
Tulcan a reamintit audienței despre precedenta vizită a PF Krystof de acum 
cinci ani, evocând momentul acesta de sărbătoare pentru semnarea unui acord 
de colaborare între cele două Facultăți de Teologie, prin programul Erasmus. 
În cuvântul său, ÎPS Arhiepiscop Timotei a evocat istoricul relațiilor dintre 
cele două națiuni europene, Slovacia și România, între acestea adăugându-se, 
de curând, înființarea primei parohii ortodoxe românești, în orașul Most, preotul 
paroh fiind părintele Andrei Danciu, fiu al eparhiei Aradului și absolvent al 
școlilor teologice arădene.

La rândul ei, prof. dr. Ramona Lile, rectorul universității arădene a salutat 
prezența PF Krystof la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, mai ales și pentru 
oportunitatea încheierii parteneriatului academic care deschide noi perspective 
pentru studenții și cadrele didactice ale Facultății de teologie 15. Din partea 
Senatului universității arădene a luat cuvântul Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja care 
a felicitat Facultatea de Teologie Ortodoxă pentru implicarea sa constantă în 
proiecte internaționale, mulțumindu-i înaltului oaspete pentru această deschi-
dere. PF Krystof a susținut apoi, timp de o oră, o interesantă conferință pe 
teme de istorie bisericească în care au fost evocate implicarea clerului și a 
credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Cehia în lupta împotriva nazismului care 
căuta să desființeze Slovacia ca stat, evidențiindu-se figura ierarhului neomartir 
Gorazd, canonizat recent. Acesteia i-a urmat o sesiune de dialog cu studenții. 
În final, au fost întocmite, spre semnare, documentațiile necesare încheierii 
acordului Erasmus.

14  http://basilica.ro/vizita-preafericitului-parinte-krystof-mitropolit-emerit-al-cehiei-si-slovaciei-
la-facultatea-de-teologie-din-arad-110619.html 

15  http://basilica.ro/parteneriat-intre-facultaile-de-teologie-ortodoxa-din-arad-si-presov-slova-
cia-110636.html 
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16-17 decembrie 2015
Tradiționalul concert de colinde al corurilor Facultății de Teologie Din 

Arad 16

În zilele de 16 și 17 decembrie, corurile Facultății de Teologie „Ilarion V. 
Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad au susținut tradiționalul concert 
de Crăciun, ce s-a desfășurat în Sala de conferințe a Universității. În prima zi, 
concertul a avut un caracter mai special deoarece această manifestare a fost 
oferită mai întâi cadrelor didactice și invitaților de onoare, între care, la loc 
de cinste a fost prezent Înaltpreasfințitul Ioan, Mitropolitul Banatului, alături 
de Înaltpreasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Concertul a fost prezentat 
de părintele decan, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, care a salutat prezența ierarhilor, 
mulțumindu-le pentru prezență și susținere, arătând că „acest concert marchează 
inaugurarea aniversărilor a 25 de ani de existență atât a corului condus de 
Conf. Dr. Mircea Buta, cât și a acestei instituții. Mesajul acestor colinde ne 
deschide sufletul spre amintirile copilăriei, aducându-ne în preajma Tainei 
Întrupării Cuvântului, cea care caută să ne deschidă alte perspective asupra 
existenței noastre”.

La momentul cuvenit, ÎPS Ioan a transmis un bogat cuvânt duhovnicesc, 
evidențiind câteva aspecte din bogata tradiție românească legată de sărbătoarea 
Nașterii Domnului, mulțumindu-le gazdelor pentru invitație. Tot în acest cadru 
au fost amintite și comemorați prin rugăciune cântată evenimentele și eroii 
Revoluției din Arad și Timișoara căzuți în aceste zile acum 25 de ani. La ves-
tirea Naşterii Mântuitorului au participat domnul Cosmin Pribac prefect al 
Aradului, domnul Gheorghe Falcă primarul municipiului Arad, doamna Prof.
univ.dr.ec. Ramona Lile – Rector al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 
părinţii consilieri ai Arhiepiscopiei Aradului,  preoţi, profesorii Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad şi un număr mare de credincioşi. Concertul de colinde 
„ Sus pe cerul înstelat” a fost susţinut de grupul Bizantin „Trifon Lugojan” 
dirijat de Emanuel Ioan Proniuc, urmat de Corul Bărbătesc „Atanasie Lipovan” 
dirijat de Arhid. Asist. Univ. Drd. Paul -Tiberiu Ardelean, iar finalul a fost 
asigurat de Corul Mixt „Sfântul Maxim Mărturisitorul” din cadrul Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă condus de Conf. Dr. Mircea Buta.

16  http://basilica.ro/tradiionalul-concert-de-colinde-al-corurilor-facultaii-de-teologie-din-
arad-111087.html 


