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Hristos a înviat!
Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

Cei cărora se adresează aceste rândurisau cuvinte au și răspuns în gând, scris sauvorbit, dând confirmarea primirii întocmai avestirii Învierii Domnului. Cu certitudineadaugă și acceptarea celor ce se îm-părtășesc în legătura minunatului fapt pecare îl privim acum dintr-unul din multeleunghiuri sub care se înfățișează sufletuluiomenesc, întărind credința dăinuirii veșnice.Privirea la rândul său se vrea îndreptată spreun plan pascal, totodată și pastoral, socotitmai potrivit pentru consolidarea conlucrării înBiserică, între cei ce au răspundereacălăuzirii și cei călăuziți spre mântuire, adicăcler și credincioși. Ceea ce se poate vedea înaceastă perspectivă este asemenea ar-moniei dintre sfera termenilor pascal și pas-toral. Cum se cunoaște, primul se referă lasărbătoarea ca atare a Sfintelor Paști,înțelegând atât tradiția religioasă, cât și cealaică sau populară; al doilea privește unmediu natural, nu mai puțin și supranatural,de un pitoresc comun, în care atât ființele cu-vântătoare, cât și cele necuvântătoare, în vir-tutea zestrei primite de la Creator, își împartviața după reguli paradisiace. Ori, înțelesurilese împletesc, știind că, păstoritul se numărăîntre cele dintâi îndeletniciri ale oamenilor,moștenită cu sfințenie, iar păstorii cutreierândlumea în căutarea hranei pentru turme şiavând mereu deasupra bolta cerului,încearcă să o străbată cu ochii minții, îm-plinind ceea ce înseamnă în limba noastrăcuvântul Paști, adică trecere, dar în sens bi -

se ricesc și cea de pe pământ la cer, de lamoarte la viață. Așadar, iată un timp pascal șiun loc pastoral în grija Bisericii și învederatcu participarea întregii lumi. Un cadru mate-rial dobândește o implicație spirituală aparte.Nu este străin faptul că din vechime punereaîn comparație din partea oamenilor a unorînsușiri proprii cu a celor din lumeaviețuitoarelor sau a vegetalelor  a scos în evi -dență apropieri care au primit o consistențăaparte; pentru unii dezvoltându-se celebune, pentru alții cele rele. De pildă luândcele istorisite în Sfânta Scriptură despre ceidintâi fii ai protopărinților Adam și Eva, adicăfrații Cain și Abel1; cel dintâi lucrător depământ, stăpânit de invidia că lucrul de păs-tor al fratelui său era mai bun la jertfa adusălui Dumnezeu, l-a ucis. Ori, Abel manifestabunătatea și blândețea caracteristice oilor pecare le păștea. Ca victimă a fratelui său, încugetarea teologică prefigurează pe Mântu-itorul Însuși, ce se aduce pe Sine jertfă pen-tru păcatele lumii. În obiceiul popoarelor vechi,mielul este considerat ca sacrificiul prin exce-lență ce se poate aduce divinității, întrunind în-sușiri ca: dulceață, nevinovăție, curăție2. Mielulpascal, adică cel jertfit la momentul Paștelui iu-daic la plecarea din Egipt, este tot o prefigu-rare a Mântuitorului în jertfa Sa de ispăşirepentru mulţi. Deși reprezentarea Păstoruluicelui bun, adică a Domnului Însuși, împreunăcu mielul, apare încă din primele veacuri creş-tine, nu a fost cultivată de iconografie3. Lucrarea pe care căutăm să o adâncim,se definește ca pascală prin însăși jertfaadusă de Mântuitorul și care este cerută deorice bună plinire, iar ca pastorală prin fru-

musețea și scopul ei în Biserică. Astfel, cer -cetând legătura dintre păstor și turmă stă -ruim asupra grijii Creatorului față de creație.Ținând seama de metaforele folosite, sepoate înțelege că păstorul, ca stăpân alturmei, are mijlocul principal de comunicarecuvântul. Vorbind despre Păstorul cel bun șioile Sale, zice: „Cel ce nu intră pe ușă înstaulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este furși tâlhar. Iar cel ce intră pe ușă este păstoruloilor. Acestuia, portarul îi deschide și oile as-cultă de glasul lui, și oile sale le cheamă penume și le mână afară. Și câte le scoateafară, pe toate ale sale, merge înaintea lor, șioile merg după el căci cunosc glasul lui. Iar

după un străin ele nu vor merge, ci vor fugide el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”4
În limbajul Bisericii adesea termenul destăpân este sinonim pentru păstorul ade-văratei turme, care ea însăşi este cuvântă-toare sau raţională şi cugetătoare. Desigur,în acest context, mielul, ca roadă a turmeimoşteneşte cele mai alese însuşiri ale aces-teia; de aceea el este şi alesul pentru jertface se cuvine adusă doar lui Dumnezeu. Larândul său, ca stăpân al oilor, păstorul esteoricând gata să se jertfească pentru ele. Ast-fel zice Domnul în continuare: „Eu sunt păs-torul cel bun... (care) îşi pune sufletul pentruoile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păs-tor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupulvenind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşteşi le risipeşte.”5 El este păstorul suprem şiuniversal şi, în consecinţă, apostolii îlnumesc „Păstorul cel Mare” sau „Păstorul şiEpiscopul sau Păzitorul”, precum şi „Arhipăs-torul Bisericii”, cele din urmă titluri mai alesraportându-se ierarhia păstorilor rânduiţi şiîndemnaţi să păstorească turma lui Dum-nezeu6. Arătarea Domnului la Marea Tiberia -dei, sfinţilor Săi apostoli lămureşte încă maibine înţelesul misiunii pastorale prin urmă-torul imn: „Arătându-te pe Tine Ucenicilor Tăi,Mântuitorule, după Înviere, lui Simon i-ai datiarăși pașterea oilor, spre răsplătireadragostei, adică purtarea de grijă de a le păs-tori pe dânsele. Al vostru, de tot binele doritor și cătreDomnul rugător,
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Plinire pascală şi pastorală
Pastorală la Învierea Domnului - 2015

În viziunea ortodoxă, misiuneacreştină nu se reduce doar la sim-pla vestire a Evangheliei, ci toto-dată misiunea vizează încorpo -rarea şi creşterea oamenilor camembri ai Bisericii – trupul lui Hris-tos –, până la măsura vârsteiplinătăţii Lui, așa cum spune Sfân-tul Apostol Pavel în Epistola cătreEfeseni 4,13: ,,Până vom ajungetoţi la unitatea credinţei şi a cu -noaşterii Fiului lui Dumnezeu, lastarea bărbatului desăvârşit, lamăsura vârstei deplinătăţii în Hris-tos”. Exigenţele misiunii vizeazăatât întoarcerea fiecăruia cătreDumnezeu cât şi vieţuirea tuturorîntr-un duh creştin autentic, înDuhul Evangheliei lui Hristos.Argumente teologice cu privirela misiunea creştină sunt: Trimi tereaFiului şi a Sf. Duh în lume de cătreTatăl, trimiterea Apostolilor la propo -văduire de către Hristos, trimitereaBisericii care, prin slujitorii investiţi,vor desfăşura misiu nea încredinţatăpână la sfârşitul veacurilor.Trimiterea Fiului şi a SfântuluiDuh este o expresie a iubirii luiDumnezeu faţă de om, pentrucare Sfânta Treime poartă grijadeosebită în perspectiva mântuiriisau readucerii lui la „starea ceadintru început”. Tatăl, izvorul dum-nezeirii şi principiul unităţii aces-

teia, cel care are iniţiativa creării fi-inţei umane, are şi dorinţa mân -tuirii ei prin Fiul (Ioan 3,17 şi 12,47;I Ioan 4,14 şi Luca 9,55). Unitateade lucrare misionară a Treimii înlume se desăvârşeşte în Cinci -zecime, prin care cercul lucrăriimântuitoare a Treimii cu lumea secompletează, căci începe sălăş -luirea Duhului între oameni. Fie -care „Împărate ceresc” actuali -zează lucrarea aceluiaşi DuhSfânt în persoana în care sesălăşluieşte şi o „curăţeşte detoată întinăciunea”, împreună cutoată comunitatea bisericească.Hristos şi Duhul, trimişii Tatălui,trimit pe Apostoli mai departe:„Aşa cum M-a trimis pe Mine Tatăl,vă trimit şi Eu pe voi. Şi suflândasupra lor a zis: Luaţi Duh Sfânt,cărora veţi ierta păcatele vor fi ier-tate şi cărora le veţi ţine, ţinute vorfi” (Ioan 20, 21-22). Misiunea lorprimeşte valoare mântuitoare, fi-indcă vestesc apropierea „împă -răţiei cerurilor” (Matei 10,7), careeste dăruită exclusiv celor ce semântuiesc: „Propovăduiţi Evan -ghelia la toată făptura. Cel ce vacrede şi se va boteza, se va mân-tui, iar cel ce nu va crede, se vaosândi” (Marcu 16, 15-16). Misiunea apostolilor devineprelungirea misiunii lui Hristos,

care este în mijlocul lor numai înmăsura în care ei se află în misi-une: „Mergând, învăţaţi toate nea-

murile, botezându-le în numeleTatălui şi al Fiului şi al SfântuluiDuh, învăţându-le să păzeascătoate câte v-am spus vouă. Şi iată,Eu cu voi sunt până la sfârşitulveacurilor” (Matei 28, 19-20). Mis-iunea nu se termină până la sfârşi-tul veacurilor, până când toatălumea va lua la cunoştinţă despredragostea lui Dumnezeu.Trimiterea Bisericii în lume învederea vestirii Evangheliei şi a lu-crării mântuitoare a lui Iisus Hris-tos reprezintă forma vizibilă a

iubirii Sfintei Treimi faţă de om, ac-tualizată în cel mai eficient mod deIisus Hristos şi lăsată ca moştenire

Bisericii Sale, pentru mântuireaomului. Dumnezeu Treime se re -ve lează pentru a intra în relaţie di-rectă şi liberă cu omul, trimite peFiul în lume pentru a-l readuce laizvoarele comuniunii şi dă ur-maşilor ca misiune: „Să vă iubiţiunul pe altul precum Eu v-amiubit” (Ioan 13,34 şi 15,17) şi „Mer -geţi în toată lumea şi propovăduiţiEvanghelia la toată făptura; cel ceva crede şi se va boteza se vamântui, iar cel ce nu va crede, seva osândi” (Marcu 16, 15-16). Din

această perspectivă, „misionarul”este cel ce iubeşte pe semenulsău pe care voieşte să-L mântu-iască. Misiunea, apostolatul sau trimi -terea spre lume evocă dinamicaBisericii lui Hristos care nu este unorganism static, reflectând un sta-diu în istorie, ci un organism viucare se adaptează la condiţiile deviaţă urmărind în permanenţă slu-jirea lui Hristos, capul nevăzut altrupului. Astăzi Misiunea Bisericii nu semai poate concepe decât în con-textul dialogului ecumenic, fie căeste vorba de nivel de parohie, fiede eparhie sau de Biserică. Ecu-menismul misiunii este o şansă cuatât mai mare cu cât recapituleazăînceputurile Bisericii creştine, cândmisiunea se făcea nu prin izolareşi triumfalism autosuficient, ci prindialog deschis cu mentalităţi, religiişi culturi, după exemplul SfinţilorApostoli.Misiunea înseamnă, aşadar,împărtăşirea de viaţa iubirii trei -mice încă din timpul vieţii pămân-teşti, având ca mijloace concretevizibile Cuvântul Evangheliei şiTainele dătătoare de har, prin carelucrează Duhul Adevărului.Pr. Mihai OpreaParohia Ţipari

Temeiurile teologice ale misiunii creștine



Privit în structura sa tempo-rală, Penticostarul, ca şi perioadăa anului liturgic, se întinde pe par-cursul a opt săptămâni, între pe-rioada Triodului şi cea a Octoi -hului. Perioada Penticostaruluieste pregătită de cea a Triodului,iar la rândul ei, pregăteşte şi de-termină perioada Octoihului, ceamai lungă dintr-un an liturgic.Este un răstimp al bucuriei şi altriumfului vieţii, pe care SfinţiiPărinţi l-au asociat cu misiunea,slujirea sau demnitatea îm-părătească a Mântuitorului.Întreaga perioadă a Penti-costarului sau a Cincizecimii, în-sumează 50 de zile. În inter -pretările Sfinţilor Părinţi, numărul50 nu este altceva decât desă -vârşirea supremă a numărului 7înmulţit cu el însuşi, la care seadaugă pecetea unităţii. Acelaşinumăr 50 este echivalent cunumărul 8, întrucât cele 50 dezile sunt grupate în 8 săptămâni.Cifrele de 50 şi de 8 simboli -zează eshatonul, depăşirea tim-pului cosmic. Numărul 50 de -păşeşte pătratul numărului 7 aşacum 8 depăşeşte numărul 7, prinadăugarea unei unităţi ceea ce,în viziunea Sfinţilor Părinţi, re -prezintă posibilitatea actuală deurcuş, a creaturii spre veşnicie,posibilitate deschisă prin Înviere.Astfel că Penticostarul este unciclu liturgic orientat spre veşni-cie, fiind articulat de numărul 8,numărul Învierii, numărul NouluiTestament. Mai mult, după cuvio-sul Teolipt al Filadelfiei (†1322),numărul 8 este simbolul Numelui

lui Iisus. Aritme-ticii arată că 8este primul dintrecuburi, este fun-damental şi ne-mişcat,des co -perind totodatăoctava neschim-bată şi nemiş-cată a veaculuiviitor şi, prin ur-mare, că Iisuseste, potrivit pro-fetului Isaia, „Pă-rinte al veaculuice va să fie” (Is9, 5).În cele opt săp-tămâni ale pe-rioadei Cincizec-imii toate oficiilecelor opt glasurise cântă succe-siv. Acest ciclu alglasurilor va con-tinua şi în afaraperioadei Penti-costarului şi vacircumscrie tota -litatea anului li -turgic, făcându-lsă depindă astfel, de Paşti. Celeopt Duminici ale Cincizecimii serevarsă în tot restul anului, des-făşurându-se în „cincizecimi” re -petate ale seriilor de câte optsăptămâni ale Octoihului. Aşadar,Duminicile Cincizecimii adunăsacramental timpul lumii, revăr -sându-l în veşnicia zilei Împărăţieilui Dumnezeu. Ele se numără în-cepând cu ziua Învierii, privitădrept cea dintâi dintre ele, astfel

că Duminica Cincizecimii e cele-brată după cincizeci de zile, dar eDuminica a opta după Paşti. Eaşadar, în acelaşi timp, ziua a cin-cizecea şi duminica a opta. Lucrulacesta ne descoperă că numărul50 este pentru ciclul liturgic anualceea ce numărul 8 este pentru ci-clul săptămânal. Din punct de vedere liturgic,această perioadă de 50 de zile seîmparte în trei părţi: o parte de

preamărire a prazni cului Învierii,concretizată în 40 de zile; o partede pregătire pentru primirea Sfân-tului Duh, concretizată în 10 zileşi o parte de după-prăznuire aPogo rârii Sfântului Duh, înche iatăcu Duminica Tuturor Sfinţilor. Primaparte cuprinde şase duminici, în-cepând cu Duminica Paştilor şicontinuând cu Duminica Tomii,Duminica Mirono siţelor, DuminicaSlăbănogului, Duminica Sama ri-nencii, Duminica Orbului, fiind punc -tată de praznicul Înjumătăţirii,miercuri în săptămâna a patra,sărbătoare analogă celei de lajumătatea Postului Mare. Cea dea doua perioadă cuprinde praz -nicul Înălţării Domnului, DuminicaSfinţilor Pă rinţi, Sâmbăta Mor ţilor(analogă sâmbetei din săptămânalăsatului de carne) şi PogorâreaSfântului Duh. Cea de-a treia pe-rioadă cu prin de după-prăznuireaRusa liilor şi Duminica Tuturor Sfin -ţilor. Acest plan de organizare for-mală a Penticostarului vine săilustreze încă o dată caracteruleshatologic al acestei perioade azilei a opta. Fiecare săptămână în-cepe cu ziua a opta, cu ziua ceadintâi a săptămânii, dar în acelaşitimp se şi încheie cu aceeaşi zi.Toate aceste săptămâni seîncheie cu a opta Duminică, Du-minica Pogo rârii Sfân tului Duh.Fiecare zi, din cele 50, este litur-gică; în fiecare zi este celebratăliturghia euharistică, ca bucuria săfie de plină, Hristos să se împărtă - şească omului în chip nemijlocit.Complexitatea şi frumuse ţeaperioadei reiese şi din întrepătrun-

derea mai multor ci cluri liturgice cucel principal, al Cincizecimii. CiclulPenticostarului este cel dominant.Duminica cuprinde toate cântărilespecifice prăznuirii respective şitoată săptămâna ce urmeazăpoartă amprenta Duminicii. CiclulOctoihului intervine doar pestesăptămână, când se cântă, depildă, la stihoavna vecerniei, sti-hurile Octoihului sau la utrenie,sedel nele şi stihirile laudelor. Ciclulmineal: Cincizecimea nu excludepomenirea sfinţilor cu dată fixă. Ex-cepţie face Săptămâna Luminată,duminicile şi praznicele acestei pe-rioade. Slujba sfântului se cântăîmpreună cu cea a Penticostarului.De pildă, la vecernie se cântă şasestihiri: trei din Penticostar şi trei dinMinei, iar la utrenie se pune cano -nul praznicului cu irmosul pe 8 şicel din Minei, pe 4. Nici comemo-rările săptămânale nu sunt ex-cluse. De pildă, miercurea şi joia,la stihoavna vecerniei şi utreniei,se adaugă stihira Crucii şi respec -tiv a Apostolilor. Pome nirea muce ni  -cilor este necontenită, pe întregparcursul săptă mânii, ei fiind roadaÎnvierii şi arvuna Împărăţiei.Întreg acest răstimp, cu ceea cereprezintă el, ne conduce spreveacul viitor unde, potrivit SfântuluiMaxim Mărturisitorul (†662), va fi untimp format nu din succesiuni demomente trecătoare, ci din relaţiade dragoste plenară care se să -vârşeşte neîncetat într-o transfigu-rare dinamică, din slavă în slavă.Prof. dr. Marcel TangColegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal”, Arad 
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ConsideraŃii duhovniceşti şi liturgice
asupra structurii Penticostarului

Urmare din pagina 1Pentru aceasta iertându-i că -derea din vremea patimilor ai și zis:“De mă iubești, Petre, păstoreș temielușeii mei, păstorește oile mele”.Iar el îndată arătându-și iubirea pri-etenească a întrebat despre celă -lalt învățăcel. Cu ale căror rugă -ciuni Hristoase, turma Ta păzește-ode lupii cei ce o risipesc pe dânsa”.7Un alt text în această privinţă apar -ţinând unuia dintre Sfinţii Părinţi aiBisericii spune aşa: „Unde-Ţi paştiturma, Păstorule bun Cel ce ridicipe umerii Tăi toată turma? Căci osingură oaie era toată firea ome-nească pe care ai luat-o pe umeri.Arată-mi mie locul verdeţii, fă-micunoscută apa odihnei, scoate-măla păşunea hrănitoare, cheamă-măca să aud glasul Tău, eu oaia Ta.Şi dă-mi prin glasul Tău viaţaveşnică. Spune-mi, Cel pe care L-a iubit sufletul meu. Căci aşa Tenumesc, fiindcă numele Tău e maipresus de tot numele şi necuprinsde către toată firea cuvântătoare.Deci, numele care face cunoscutăbunătatea Ta e iubirea sufletuluimeu faţă de Tine. Căci, cum să nuTe iubesc pe Tine, Care m-ai iubitpe Mine aşa de mult încă fiind eu(oaie) neagră – încât Ţi-ai pus su-fletul Tău pentru oile pe care lepaşti. O iubire mai mare ca aceastanu se poate cugeta, ca să dai su-fletul Tău schimb pentru mântuireamea. Arată-mi, aşadar, zice, unde-ţipaşti turma, ca aflând păşuneamântuitoare, să mănânc hranacerească, fiindcă cel ce nu o mă -nâncă nu poate să intre în viaţacerească. Şi alergând la Tine,Izvorul, să sorb din băutura dum-

nezeiască pe care Tu o izvorăşticelor ce însetează, vărsând apadin coasta Ta, după ce fierul a des -chis această vână. Căci ea se faceizvor de apă săltătoare, celui ce ogustă, spre viaţa de veci.”8 În con-text gândim şi la legătura cupsalmul din rânduiala Sfintei Îm-părtăşanii cu Trupul şi SângeleDomnului: „Domnul mă paşte, şinimic nu-mi va lipsi. La loc cu pă -şune acolo m-a sălăşluit, la apaodihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-aîntors, povăţuitu-m-a pe caleadrep tăţii pentru numele Lui. Că devoi umbla în mijlocul umbrei morţiinu mă voi teme de rele; că Tu cumine eşti...” De luat aminte că,Păstorul Însuşi nu a putut ocoli sa -crificarea Sa proprie şi a mielului,ambii într-o unitate. Mântuitorul în-trezăreşte momentul prin cuvintele„Bate-voi păstorul şi se vor risipioile turmei”, acestea reluate în frumoasa cântare bisericească:„Doamne, răbdând toate, aşa ai ziscelor fără de lege ce Te-au prins:de aţi şi rănit pe Păstorul, şi aţirisipit douăsprezece oi, pe UceniciiMei, dar aş fi putut să aduc înaintemai mult decât douăsprezecelegiuni de îngeri. Dar rabd îndelungca să se împlinească cele ce amarătat vouă prin Proorocii Mei, celenearătate şi cele ascunse...”9 Par-ticiparea la jertfă aci a tuturor celorapropiaţi îi va învrednici de demni-tatea pastorală. Maica Domnului,ca mamă a tuturor credincioşilor,face parte din această alcătuire sauobştea Bisericii. Grăitoare sunt şicuvintele de la slujba Deniei păti -mirilor: „Văzând mieluşeaua Maria,pe Mieluşelul tras spre junghiere,

mergea după El zdrobită, împre-ună şi cu alte femei, strigând aşa:unde mergi Fiule? Pentru ce faciaceastă călătorie grabnică? Audoară este iarăşi altă nuntă înCana şi într-acolo Te grăbeşti acumca să le mai faci lor vin din apă?Oare, merge-voi cu Tine, Fiule sauvoi aştepta mai bine?...” ori ale Pro-hodului Domnului: „Văzând mielu -şeaua pe-al său Miel înjunghiat,doborâtă de dureri striga şi-ndem -na ca şi turma să se tânguie cuea.”10 Jertfa Mielului va avea ca ur-mare triumful Său asupra celor ceL-au jertfit, cum descoperă ultimacarte a Sfintei Scripturi prin cuvin-tele: „Mielul îi va birui, pentru căeste Domnul domnilor şi Împăratulîmpăraţilor şi vor birui şi cei împre-ună cu El – chemaţi şi aleşi şi cre -dincioşi.”11 Acestea întregind celece s-au scris, adică: „fericiţi ceichemaţi la cina nunţii Mielului!”12 Tâl-cuirea acestor cuvinte, aparți nândunuia dintre încercații teologi ro -mâni, lămurește așa: „Acolo esteMirele şi nunta neprihănită cu Mi -reasa Lui (Biserica); acolo e bucurienecurmată şi legătura tainică a luiDumnezeu cu cei credincioşi Lui”13.În legătură cu numirea de BunPăstor Mântuitorul adaugă şiaceea că e uşa prin care „de vaintra cineva se va mântui şi va intraşi va ieşi şi păşune va afla”... De-spre hrana pentru turma cuvântă-toare Sfântul Părinte amintitmen ţionează că nu este iarbatrecătoare, ci florile veşnice, carefac parte din alt peisaj al unui cadrupastoral.14 Este vorba de o păşuneduhovnicească oferită de PăstorulHristos, jertfit pentru oile Sale, ca

acestea să aibă viaţă din belşug.Ea constă în dreapta învăţătură aEvangheliei păstrată şi interpretatăfără greş de Biserică şi-n harulmântuitor al Sfintelor Taine.15
Clerul, luând seama la cele trei mi-siuni ale Mântuitorului, adică pro-fetică sau învăţătorească, sacer  -dotală sau sfinţitoare şi împără -tească sau conducătoare, anga-jează printr-o pastoraţie înţeleaptăcredincioşii într-o lucrare susţinutăatât pe plan monastic, cât şi deenorie spre deprinderea unei în-văţături temeinice de credinţă şitrăire adevărată creştină, ajutând labuna chivernisire bisericească,materială şi spirituală. Anul omagialal misiunii parohiei şi mănăstirii azi,este ilustrativ pentru aceasta. Petot parcursul acestuia, având şipilda celui ce a arătat că Liturghiacontinuă şi după săvârşirea dum-nezeieştii ei slujbe şi în viaţa defiecare zi, în legăturile Bisericii,Sfântul Ioan Gură de Aur şi luândcălăuzitori pe marii păstori de su-flete din cuprinsul Patriarhiei Ro -mâne, preoţi şi mireni se străduiescspre împlinirea celor cuvenite. Înaceastă privinţă, împreună cu grijaSfântului Sinod, avem imboldulPreafericitului Părinte PatriarhDaniel, care la Duminica Orto doxieisau a dreptei credinţe şi adevărateitrăiri a împlinit un sfert de veac de laprimirea marelui dar al arhieriei,dovedindu-se mereu arhipăstorulneobosit al dreptmăritorilor românide pretutindeni. Felicitându-ne re -ci proc cu toţii de Sfintele Paşti,înălţăm rugăciune stăruitoare cătrePăstorul cel Bun ca darurile ÎnvieriiSale, de viaţă, sănătate şi înzilire să

le reverse cu spor peste toţi şitoate, spre mulţumirea tuturor şislava lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şiSfântul Duh. Amin. 
1 Facerea, 4, 3-10; Ioan, 1, 29;2 Numerii, 28 și 29; P. Grison, P.Prigent, Agneau, în Dictionnairedes Symboles, Paris, 1969,p.9-11;a se vedea Episcop Sofronie alOradiei, Pastorală la Învierea Dom-nului 2014;3 C. Săndulescu-Verna, Erminiapicturii bizantine, Oradea, 1979, p.340;4 Ioan, 10, 1-5;5 Ioan, 10, 11-12; 6 Ioan, 10, 16; Evrei, 13, 20; IPetru, 2, 25; I Petru, 5, 2-4; Efes., 4,11; conf. Pr. Dr. Ioan Mircea,Dicţionar al Noului Testament, Bu-cureşti, 1984, p. 368; 7 Svetilna a 11-a, stihiraEvangheliei;8 Sf. Grigorie de Nyssa, Tâlcuirela Cântarea Cântărilor, în Scrieri, p. I,colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”,vol. 29, trad. Pr. Prof. D. Stăniloae şipr. I. Buga, Bucureşti, 1982, p. 140; ase vedea Psalm 22, 1-4; 9 Matei, 26, 31; Marcu, 14, 27;Antifonul 7, Slujba Sfintelor PatimiJoia Mare; 10 Icosul, Slujba Sfintelor PatimiJoia Mare; Starea I, stih 51, Proho-dul Domnului; 11 Apocalipsa, 17, 14;12 Apocalipsa, 19, 9;13 Pr. Dr. Ioan Mircea, Apoca -lipsa, Bucureşti, 1995, p. 324;14 Ioan, 10, 9-10; cf. Sf. Grigoriede Nyssa, o.c., p. 316;15 Pr. Dr. I. Mircea, Dicţionar alNoului Testament, p. 369;

Plinire pascală şi pastorală
Pastorală la Învierea Domnului - 2015
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Mesajul principal al zilelor depraznic pe care le parcurgemacum este cel al bucuriei, căcipornește de la însăși cuvintele luiIisus către femeile mironosițe careau venit la mormânt și în loc detânguire au primit invitația sur-prinzătoare: bucurați-vă! Să sebucure pentru că Viața din mor-mânt a răsărit!Reiterarea an de an și nunumai, ci chiar duminică de du-minică, a Învierii lui Iisus Hristos,propune o trăire a vieții noastre înperspectiva bucuriei duhovniceștiizvorâte din faptul că moartea afost biruită de Învierea Celui plinde iubirea Tatălui, dragoste pecare de atunci încolo o revarsănecontenit spre lume. Iar aceastao vădește necontenit Biserica prinSfânta și Dumnezeiasca LiturghieCea mai bună declarație dedragoste vine, mai ales, din gestulÎnvierii, prin care El ne arată căDumnezeu nu ne vrea în moarteci numai în viață. Căci numai înviață fiind te poți împărtăși de iu-bire, de bucurie și de lumină.Cântările canonului Paștilor, in-tonate 40 de zile de aici înainte,

surprind motivul bucuriei de maimulte ori:- Să ne curăţim simţirile şi săvedem pe Hristos strălucind cuneapropiata lumină a Învierii. Şi,cântându-I cântare de biruinţă, lu-minat să-L auzim zicând: Bucu-
raţi-vă!- Cerurile după cuviinţă să seveselească şi pământul să se bu-
cure. Şi să prăznuiască toatălumea cea văzută şi cea nevă -zută; că a înviat Hristos, Veseliacea veşnică.- Dumnezeiescul părinte Davidînaintea chivotului umbrei a săltatjucând; iar noi, poporul cel sfânt allui Dumnezeu, plinirea închipuirilorvăzând, să ne veselim dum-nezeieşte, că a înviat Hristos, caCel atotputernic.- De Te-ai şi pogorât în mor-mânt, Cela ce eşti fără de moarte,dar puterea iadului ai zdrobit şi aiînviat, ca un biruitor, HristoaseDumnezeule, zicând femeilormironosiţe: Bucuraţi-vă! şi apos-tolilor Tăi pace dăruindu-le, Cela cedai celor căzuţi ridicare. (Condacul)- Femeile cele de Dumnezeuînţelepţite, cu miruri către Tine au

alergat; şi, bucurându-se, s-auînchinat Ţie, Dumnezeului celuiviu, pe Care, ca pe un mort, culacrimi Te căutau; şi Paştile celede taină ucenicilor Tăi, Hristoase,le-au binevestit.- Veniţi, din rodul cel nou alviţei, al dumnezeieştii veselii, înziua cea vestită a Învierii, Îm-părăţiei lui Hristos să ne îm-părtăşim, lăudându-L pe Dânsulca pe un Dumnezeu, în veci.- Hristos a înviat, Cel ce a căl-cat moartea şi pe morţi i-a ridicat.Popoare, veseliţi-vă! Luminează-te, luminează-te noule Ierusalime,că slava Domnului peste tine arăsărit. Saltă acum şi te bucurăSioane! Iar tu, curată Născătoarede Dumnezeu, veseleşte-te întruînvierea Celui născut al tău.Să le reținem nu numai pe su-portul acesta material ci mai alespe buzele, în mintea și inimilenoastre tocmai pentru a trece din-colo de bucuria limitată și trecă-toare pe care o propune culturalumească a sărbătorii.Este ascunsă aici, în Înviere, omare taină, din care surprindem înviața aceasta doar o parte de mis-

ter, prin ceea ce ne demonstreazăcă „toate le pot în Hristos, Cel caremă întărește”. Cu fiecare Paști pe-trecut alături de Hristos Domnul,Cel Înviat, fiecare dintre noi poatedepăși orice obstacol ce i se aratăîn cale, iar cel mai mare dintreacestea este, desigur, moartea. Îl auzim iarăși pe Sfântul IoanHrisostom întrebând retoric înomilia pascală: Unde-ţi este,moarte, boldul tău ? Unde-ţi este,iadule, biruinţa? Înviat-a Hristos şitu ai fost nimicit. Înviat-a Hristos şiau căzut diavolii. Înviat-a Hristos şi

se bucură îngerii. Înviat-a Hristosşi viaţa stăpâneşte. Înviat-a Hristosşi nici un mort nu este în groapă.În zilele noastre îi vedem pemulți căutând această stare de bu-curie în orice altceva în afară deHristos: în ospețe, în beții, în pa-timi de ocară. Praznicul Învierii neaduce soluția și ne propunemereu alternativa: înviază cu Hris-tos spre o viață plină de lumină șibucurie încă de aici, ca pregus -tare, în parte, a ceea ce se trăieșteîn Împărăția Sa. Pr. Filip Albu

Bucuria din Înviere

În decursul veacurilor şi a crista -lizării tezaurului doctrinar al Ortodo-xiei, monahismul prin exponenţii săia îndeplinit un mare şi sfânt rol. S-aavântat în lupta pentru păstrareaneştirbită a credinţei, combătândereziile şi schismele ce se iveau înviaţa Bisericii, abuzurile împăraţilorsau stăpânitorilor şi apărând drep-turile celor fără de apărare, uneorichiar cu sacrificiul vieţii multor mo -nahi. Cele mai alese personalităţiteologice, care au ridicat gândirea şicultură pe culmile cele mai înalte, aucrescut şi s-au format în climatul deevlavie şi de muncă din MănăstirileRăsăritului Ortodox, acestea fiindforme concludente ale misionaris-mului monahal.Viaţa monahală din România, dela origine, a fost organizată în con-formitate cu regulile stabilite de Sfân-tul Vasile cel Mare. Ea a avut oimportanţă pregnantă în spirituali-tatea românească de-a lungul vea -curilor. Mănăstirile ortodoxe româneau fost tot atâtea enclave ale cre -dinţei nealterate, ca mijloace depăstrare a valorilor istorice şi artis-tice le poporului român. O etapăfoarte importantă pentru monahis-mul român, în special, şi pentru celortodox oriental, în general, o gă -sim în mişcarea spirituală filocalicăcunoscută sug numele de isihasm.Din secolul al XIV-lea, fără întreru-pere, el devine o constantă şi o rea litate în spiritualitatea comuni-tară română.Monahismul, ca formă de mani-festare a vieţii creştine, îşi are izvorulîn Evanghelii. Căci idealul cerut înEvanghelie este cel al perfecţiunii şial devoţiunii totale pentru celălalt. A ficălugăr este o vocaţie şi nu o tri -mitere, înseamnă un credincios con-sacrat în întregime. El ia libera luidecizie pentru sacrificiu, pentru de-voţiunea totală, pentru generozitateşi iubirea celuilalt. Iese din el însuşipentru a se oferi în întregime, pentrua renega „ego” -ul său, egois-mul său. Nu putem face distincţiefundamentală între un creştin şi uncălugăr, căci viaţa amândourarămâne un mister. Ea reprezintă unmod de existenţă în comuniunea

credinţei şi în dragostea de Dum-nezeu. Prezenţa călugărului în lumeeste un paradox. El este un pelerince nu aparţine lumii, ci care, totuşi, otrăieşte deplin şi se află în interiorulei. Viaţa călugărului se desfăşoarăîntre credinţă şi căinţă, într-o“metanoia”, într-o continuă schim-bare a vieţii, care îl implică în reali-tatea de a trăi păcatul naturii umaneca şi realitatea nouă a mântuirii într-un Iisus Hristos, la care el participăca fiinţă vie şi activă în acelaşi timp.Cu credinţă şi pietate, el trăieşteaceastă căinţă continuă, aceastăschimbare ca pe o reînnoire a doru-lui botezului, ca pe o evoluţie întruDomnul, o evoluţie spre existenţa şiSensul ultim. Nu dorim să exagerămimportanţa monahismului ca atare,în contextul creştinismului contem-poran, dar vrem să subliniem faptulcă, dacă Biserica se află într-o situ-aţie grea, numai monahismul arputea-o salva şi revigora.Unitatea dintre monahi şi poporulcredincios se arată şi prin aceea căcele mai multe schituri, mai cuseamă în Transilvania, se aflauîn proximitatea satelor. În chiliilecălugărilor şi în aceste schituri mo -deste îşi găseau refugiu, în vremuride restrişte, locuitorii de la sate. Pede altă parte, marile mânăstiri cons-truite de voievozi cucernici: Putna,Neamţ, Bistriţa, Curtea de Argeş...etc. au devenit curând adevăratesanctuare naţionale în care poporul,cu prilejul hramurilor, îşi afirmăperenitatea istorică, cu conştiinţa că

prin aceste locaşuri sfinte şi prinrugăciunile neîncetate ale călugărilorel se înrădăcinează în Dumnezeu.”Legat de Dumnezeu prin dreaptacredinţă apostolică, printr-o aleasătrăire morală şi cu o străvechetradiţie călugărească, cu sute demânăstiri, schituri şi sihăstrii şi cu miide sihaştrii rugători în codrii şi înmunţi, nimic nu putea clinti pe creşt-inul nostru din pământul sfânt al ţăriisale, pentru că prin aceste locaşurişi prin locuitorii lor îşi avea rădăcinileîn Dumnezeu însuşi”.Aici trebuie subliniat, de aseme-nea, cât de mult călugării şi mână-stirile au contribuit la menţinereaunităţii limbii şi a poporului, divizat devicisitudinile istoriei în trei ţări. Căciîntre cele trei ţări româneşti n-au în -cetat niciodată fluctuaţiile de călu -gări, ca şi schimburile de manuscriseşi de cărţi. Monahii români au fost în-totdeauna alături de popor, deschişispre nevoile lui spirituale şi materi-ale. Popularitatea lor se vede şi dinaceea că peste 200 de localităţipoartă nume de provenienţă călu -gărească şi alte câteva sute denume de munţi, dealuri, văi, poieni şipeşteri amintesc de sihaştrii care s-au nevoit în aceste locuri. Poporulcredincios, în frunte cu conducătoriilui, a găsit întotdeauna la călugări şila sihaştrii povăţuire, mângâiere şiajutor în nevoile vieţii.Cu privire la angajarea socialăsistematică a mânăstirilor, sfântulmitropolit Antim Ivireanul (1708-1716) a dat instrucţiuni foarte exacteasupra zilelor când trebuie daţi bani,

dote la fete sărace, burse pentrucopiii fără mijloace materiale...Monahii noştri s-au dovedit în totcursul istoriei a fi cei dintâi apărătoriai credinţei neamului, nu numai faţăde prozelitismul de toate nuanţele, cişi în faţa ateismului militant din pe-rioada dictaturii comuniste. Mai cuseamă în Transilvania, monahii şimânăstirile au întreţinut vie dreaptăcredinţă în vremurile de prigoană re-ligioasă. Iar în timpul dictaturii atee,marii noştri duhovnici, ca Părinţii:Paisie, Cleopa şi Ioanichie de la Si-hăstria, Arsenie de la Techirghiol,Iachint de la Putna, Nicodim Măndiţăde la Agapia, Arsenie Boca, Dometiede la Râmeţ, Ilarion de la Cernica,Sofian de la Antim, Macarie de laPasărea, Serafim şi Teofil de laSâmbăta, Gamaliil de la Cozia, Dimitrie Bejan (Hârlău), Visarion dela Clocociov, Teofil de la Crasna... aufost stâlpii şi reperele spirituale alepoporului credincios. Se cunoaşteimpactul misionar pe care l-au avutîn această perioadă predicile Părin-telui Cleopa, ale Părintelui Dometie...ca şi cărţile Părintelui Ioanichie:Vetre de sihăstrie românească, Patericul românesc şi Convorbiriduhovniceşti, dar şi lucrarea discretăde îndrumare în Taina Spovedanieia duhovnicilor amintiţi. Un caz cutotul aparte îl reprezintă Părintele Ar-senie Boca (+ 1989) care a preferat,după excluderea din monahism(1959), să rămână în lume ca pictorde biserici tocmai pentru a putea în-druma mai bine pe nenumăraţiicredincioşi care-l căutau ca pe unadevărat sfânt. Exemplificăm şi aicirâvna misionară a duhovnicilor noştricu un cuvânt al Părintelui NicodimMăndiţă (+1975) unul din cei maimari misionari ai monahismului nos-tru, precum şi cu un îndemn al Pă -rintelui Dometie Trihenea (+1986)„Mă doare inima că nu pot face maimult pentru acest popor, căci şi eusunt os din oasele lui, carne dincarnea lui. Dacă aş putea, m-aşduce din casă în casă să stau devorbă cu credincioşii noştri, să-i învăţdreapta credinţă, să le las vreo cartebună de citit, să fac rugăciuni cu ei,să-i mângâi în necazuri şi să mă

bucur împreună cu ei, ca să nu sesimtă singuri şi părăsiţi”. „Călugării şimânăstirile să caute cu scumpătateşi evlavie trecutul luminos al înain-taşilor noştri, Vieţile Sfinţilor şi cuvin-tele de învăţătură ale părinţilor... Nuavem decât o singură cale de urmat:să mergem pe urmele lui Hristos şisă trăim Evanghelia lui Hristos! Sămângâiem poporul lui Dumnezeuşi să fim tuturor făclie aprinsă însfeşnic. Altfel nu ne putem mântuinici pe noi, nici pe alţii. „Prin tinevine mântuirea Israile, şi prin tinepieirea!”.Astăzi, mânăstirile noastre suntadevărate şcoli de misiune creştinăortodoxă, prin rugăciunea şi predicilecălugărilor, prin îndrumarea în TainaSpovedaniei, ca şi prin opera fi-lantropică în folosul celor bolnavi şilipsiţi. În tot mai multe din mânăstirise organizează, de asemenea,tabere de copii şi de tineret undeaceştia sunt introduşi în tainele cred-inţei şi primesc răspunsuri la între-bările care îi frământă. Pe aceeaşilinie, duhovnici din mânăstiri sunt in-vitaţi regulat de tinerii de la Ligatineretului şi de la Asociaţia stu-denţilor creştini ortodocşi români laConferinţele duhovniceşti organizateîn Postul Sfintelor Paşti şi în PostulCrăciunului. Părintele Teofil Părăian(+ 2009), de la mânăstirea Brânco -veanu (Sâmbăta de Sus) a fost unuldin cei mai iubiţi duhovnici de cătretinerii români. L-am putea chiar numi„duhovnicul şi povăţuitorul tinerilor”.Cele peste 20 de cărţi ale Sfinţieisale, editate de tineri, rămân ocălăuză duhovnicească şi pentruposteritate. La fel şi scrierile şi dia-logurile Părintelui Cleopa, ale Părin-telui Arsenie, ale Părintelui Sofian şiale altor mari duhovnici, publicate înzeci de mii de exemplare, sunt pen-tru credincioşii care le citesc ade-vărate îndreptare de credinţă şirăspunsuri la problemele cele maiconcrete cu care fiecare se con-fruntă. Pentru că toate aceste scrieriexprimă o teologie vie şi practică,izvorâtă din experienţa personală aautorilor lor.Preot Adorian-Lucian TrifParohia Galşa

Rolul spiritualităŃii monahale, liturgice şi filocalice în 
lucrarea misionară a mănăstirii azi în interiorul Bisericii
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Conferinţa ,,Hristos şioamenii lui Hristos”În cadrul Festivalului Filocalia aavut loc vineri, 17 aprilie 2015, în salamare de spectacole a Teatrului Clasic„Ioan Slavici”din Arad, o primă con-ferinţă cu tema „.Hristos şi oamenii luiHristos”, susţinută de Pr. Conf. Univ.Dr. Constantin Necula.„Sala s-a dovedit a fi neîncăpă-toare, iar audiența a gustat pe deplinspontaneitatea, dinamismul și natu-ralețea cunoscutului invitat. PentruPărintele Constantin „oamenii luiHristos” îl iubesc pe Dumnezeu pen-tru El însuși și se iubesc pe sine înșișipentru Dumnezeu. Iubirea este întot-deauna gratuită și disponibilă: sedăruiește cu promtitudine și dininimă. Un om a lui Hristos este oricinecare a avut voința de a se jertfi pen-tru Hristos, din disponibilitatea șiplinătatea unei iubirii adevărate, gra-tuită și în totalitate”, a precizat Arhim.Teofan Mada, vicar administrativ, di-rector al festivalului.Ediția din acest an, a FestivaluluiFilocalia, închinată marilor păstori de suflete în Patriarhia OrtodoxăRomână, va fi realizată de către ar-tişti, care sunt îndrăgostiţi de fru-museţe şi care lucrează pentruea. Invitații din acest an sunt prieteniiadevăratei arte, prietenii lui Hristos,după cum a menţionat Arhim. TeofanMada.Printre invitați se numără și maripersonalități ale spiritualității românede astăzi.Teatru creştin la Festivalul Filocalia:,,Întoarcerea Zidarului”La Arad, în cadrul FestivaluluiFilocalia, a avut loc, sâmbătă, 18aprilie 2015, la Filarmonica de Stat,spectacolul de teatru creştin „În-toarcerea Zidarului”, de Dan Tărchilă,prezentat de trupa „Civic Art”, din Bu-curești, a precizat Arhim. TeofanMada, vicar administrativ şi directorfestival.Această piesă se constituie cusucces într-o meditaţie asupra pro-cesului creaţiei folclorice, într-un fel,şi asupra modului cum s-a născutbalada însăşi. Reprezentaţia acesteipiese, ce poartă semnătura unui senior al dramaturgiei româneşti,scriitorul Dan Tărchilă, are distribuţiaalcătuită din actorii: Cristian Dionisie(Teatrul Naţional Bucureşti), CristinaMoldoveanu (Compania „Civic Art”)şi Marian Ciripan (Teatrul „C.I. Not-tara”). Scriitorul Dan Tărchilă, afirmatîn dramaturgie prin calitatea valori-ficării în perspectiva contemporană aistoriei, prezintă în piesă o viziunepersonală, îndrăzneaţă, asuprauneia dintre nestematele folcloruluiromânesc – Legenda „MeşteruluiManole”.Dan Tărchilă, în piesa „Întoar -cerea Zidarului”, reuşeşte să de-monstreze cu rigurozitate că actulcreator presupune dăruire, pasiune,o „tai nică jertfă”. Textul piesei este uneseu dramatic bine conceput, valoareaacestuia fiind întregită de „formă”,adică de replicile pline de sensuri,scrise într-o frumoasă şi curgătoarelimbă română, fapt destul de rar în-

tâlnit pe scenele noastre.«Văzut» pescenă, spectacolul „Întoarcerea Zi-darului”, ne va convinge încă odatăcă dramaturgia şi literatura română,

creaţia artistică şi muzicală română,sunt parte din moştenirea europeanăa umanităţii, România fiind un sufleteuropean în Europa, iar Europa esteîn România.Filmul ,,Părintele Arsenie Boca. Omul luiDumnezeu”Duminică, 19 aprilie, ora 19.00, laTeatrul Clasic „Ioan Slavici” va avealoc proiecţia filmului „Părintele ArsenieBoca. Omul lui Dumnezeu”, invitatfiind regizorul Nicolae Mărgineanu.Părintele Arsenie Boca este con-siderat de mulţi credincioşi drept un„om al lui Dumnezeu”, un „sfânt alArdealului”.Numit Sfântul de către colegii săide la Academia Teologică din Sibiu,considerat „ctitor” al Filocaliei ro -mânești de către părintele profesorDumitru Stăniloae, care îl aprecia caun fenomen unic al monahismuluiromânesc, căutat și urmat de mii demireni doritori a se împărtăși dinizvorul nesecat și senin al spiritual-ității sale, dar și pentru legendarelesale daruri de prooroc și tămă-duitor, veritabil pictor de suflete,darși sensibil pictor de biserici, om decultură și filosof al științelor și re-ligiei, preotul Arsenie Boca, a fostasemenea sfântului Vasile, așacum chiar el îl înfăți șează în lu-crarea sa de căpătâi Cărarea îm-părăției: ucenic umblând liniștit pemarea înfuriată, stâlp nemișcat detalazuri, om între oameni întărin-du-și semenii în liniștea cea maipresus de fire, neclintit în credință,întrucât Dumnezeu este la cârmalumii.O personalitate unică, ce atră -gea, ca un magnet, mii de oameni,din toate categoriile sociale, dar șipermanenta suspiciune a autoritățilorvremii care nu puteau înțelege deunde vine acea forță excepțională dea-i face pe oameni să se adune înjurul său.Regizorul și producătorul Nicolae MărgineanuCunoscut regizor de film, autor alcelebrelor „Ştefan Luchian”, „Pă-dureanca”, „Un bulgăre de humă”,„Capul de zimbru” şi, mai nou, la fel alcelebrelor „Binecuvântată fii, închi -soare” sau „Demascarea”, NicolaeMărgineanu a realizat filmul „Părin-

tele Arsenie Boca – Omul lui Dum-nezeu” (2011).Pe urmă, în 2012, a dat viață unuispectacol de teatru radiofonic despre

Arsenie Boca numit „Părintele Arse-nie Boca – Taina iubirii”.Cu câteva luni în urmă a fost fi-nalizat un nou film documentar,avându-l în centru pe Părintele Arse-nie Boca, Sfântul Ardealului. Aceeașiechipă, ca și pentru filmul „ParinteleArsenie Boca – Omul lui Dumnezeu”,respectiv Nicolae Mărgineanu (regi-zor și producător), Ion Costin Mano-liu (text/comentariu) și Maria Ploae(voce), a realizat, în 2013, filmul„Părintele Arsenie Boca în duh șiadevăr”.Despre Părintele Arsenie Boca,Nicoale Mărgineanu spune: „mi separe fascinantă personalitatea lui.Chiar m-am gândit că, după MihaiEminescu este, poate, figura cea mailuminoasă a românilor. Arsenie Bocaa creat o mișcare spirituală de masă,unică în spațiul panortodox, care secontinuă până astăzi. A trăit în duhulprofeților, fiind căutat de mulțime deoameni care veneau la Arsenie,fascinați de revelația omului, care erarevelația psihologului și a profetului”.Conferinţa ,,Omul, chipal slavei dumnezeieşti”În cadrul Festivalului Filocalia aavut loc joi, 23 aprilie 2015, la Teatrulclasic „Ioan Slavici”, conferința cutema „Omul, chip al Slavei Dum-nezeiești”, susținută de PărinteleLect. Vasile Gavrilă. Teatrul arădeans-a dovedit neîncăpător pentrumulțimea de credincioși care au venitsa-l asculte pe cunoscutul invitat și săse bucure de dialogul filocalic creat încadrul manifestării de suflet, a pre-cizat Arhim. Teofan Mada, vicar-ad-ministrativ şi director al Festivalului.Pentru Părintele Vasile Gavrilă„Dumnezeu, iubire şi izvor de iu-bire,creează omul în totală libertate;iar iubirea şi libertatea sunt criteriilemodului de a acţiona ca fiinţă creatădupă chipul lui Dumnezeu. În iubireşi libertate contemplă şi stăpâneştelumea peste care a fost creat şi pusca rege; iar universul şi-a găsit liber-tatea şi acţionează ca iubire numai înom. Fiind fiinţă liberă, înzestrată înacelaşi timp cu demnitate împără -tească, omul nu este doar stăpânullumii, ci şi stăpânul propriei salevoinţe. De aceea, nu doar că esteconştient de sine, însă este singuracreatură capabilă să se înfrâneze, sărenunţe la ceva din proprie iniţiativă,

chiar la ceva ce i-ar fi necesar. Dupăfire, omul e muritor, pentru că e creatdin nimic; dar după scop, este legatdirect de Prototipul după care a fostcreat, Dumnezeu însuşi; deoarecescopul creării omului este partici-parea lui la bunătăţile dumnezeieşti,iar viaţa lui îşi găseşte finalitatea înfaptul că se ritmează după Dum-nezeu”. Fiinţă relaţională prin naturasa şi rod al comuniunii PersoanelorSfintei Treimi, omul poartă în sinepecetea comuniunii treimice, dar şicalitatea de fiinţă constituită din ele-mente armonios structurate, apar -ţinând de două naturi diferite. Creaţia„după chipul“ şi sco pul creaţiei omu-lui, îndumnezeirea, adică participareala bunătăţile lui Dumnezeu, stabilescun fel de „înrudire” între om şi Dum-nezeu, a spus Părintele VasileGavrilă, prin însuşirile personale cucare a fost înzestrat omul – prezenţaSlavei lui Dumnezeu, peste cel carea fost creat după chipul şi spreasemănarea cu Dumnezeu.Corul ,,Kinonia” alEpiscopiei Severinuluiîn concert la AradCu binecuvântarea PreasfinţituluiPărinte Nicodim, Corul Kinonia alEpiscopiei Severinului şi Strehaiei asusţinut vineri, 24 aprilie, un concertde muzică bizantină la Arad. For-maţia severineană a fost invitată aFestivalului „Filocalia“, organizat prinpurtarea de grijă a părintelui TeofanMada, vicar administrativ al Arhiepis-copiei Aradului.Concertul pascal intitulat „Veniţide primiţi Lumină!“ a cuprins cele maifrumoase alcătuiri de muzică bizan-tină închinate marelui praznic al În-vierii Domnului şi colinde din cule -gerea folcloristului George Breazul.Evenimentul a avut loc în Sala deconcerte a Filarmonicii de Stat Arad şis-a bucurat de prezenţa oficialităţilorlocale, civile şi bisericeşti. Zeci despectatori au vibrat pătrunşi de fru-museţea cântărilor bizantine, inter-pretate la unison de către membriiCorului Kinonia.La finalul concertului, dirijorul co ru-lui, arhid. Adrian Maziliţa, şi arhiman-dritul Teofan Mada, vicar administrativ,au vorbit celor prezenţi despre teolo-gia cântării tradiţionale a Bisericii Orto-doxe, făcându-le invitaţia de a luaparte şi la celelalte manifestări cultur-ale din cadrul Festivalului „Filocalia“.Concertul pascal a fost transmislive pe calea undelor şi pe internet decătre postul de radio „Lumina” alEpiscopiei Severinului şi Strehaiei,bucurând sufletele câtorva mii de as-cultători din Cetatea Severinului şi dinîntreaga lume.Corul bărbătesc Kinonia, condusde arhid. dr. Adrian Maziliţa, a luat fi-inţă în anul 2005 şi de atunci susţineanual concerte în Drobeta-TurnuSeverin şi în alte localităţi din ţară, cuocazia celor două mari sărbători,Naşterea şi Învierea Domnului nos-tru Iisus Hristos, precum şi a altorevenimente culturale.Ansamblul are în componenţa sacorişti angajaţi ai Centrului eparhial alEpiscopiei Severinului şi Strehaiei,clerici şi mireni, mulţi dintre ei absol-venţi ai Universităţii Naţionale deMuzică din Bucureşti.Corul Kinonia abordează unrepertoriu variat: creaţii corale reli-

gioase, populare şi patriotice, dar şicântece populare autentice dinjudeţul Mehedinţi. Unul dintre obiec-tivele corului este redescoperireacântecelor şi a vechilor tradiţii popu-lare şi în mod special a cântului şirepertoriului bisericesc de tradiţiebizantină, prin punerea în valoare acântărilor psaltice ale marilor proto -psalţi români.,,Filocalia, enciclopediea Ortodoxiei”În cadrul Festivalului Filocalia aavut loc la Arad, duminică, 26 aprilie,2015, conferința PC Părinte Arhid.Ioan Ică jr., cu tema „Filocalia, Enci-clopedie a Ortodoxiei”. Această con-ferință, care a fost așteptată cunerăbdare și entuziasm de numeroșicredincioși, a fost ultima manifestarea Festivalului Filocalia, ediție la careau participat 4000 de credincioși ară-deni, dar și credincioși veniți din multejudețe limitrofe sau din Serbia și Un-garia, a precizat Arhim. Teofan Mada,vicar administrativ şi director festival.Conferința Părintelui ProfesorIoan Ică jr. a fost un moment deînălțare spirituală, bucurie și comuni-une, care a subliniat particularitateacu totul unică a manifestărilor filoca -lice arădene. Conferința a dovedit căiubirea filocalică a Ortodoxiei nu esteun tipar istoric, nu este monolită, nueste demodată şi fără lauri. PentruPărintele Ică jr. „Ortodoxia nu esteatât o moştenire doctrinară, cât omoştenire a unui mod de viaţă. Acestmod de viață ortodoxă este realitateaprezenţei lui Dumnezeu în mijloculcredincioşilor, căruia îi este străinsentimentul distanţării de Dumnezeu,după cum îi este străin şi sentimentulizolării omului de Dumnezeu şi de se-menii săi. El este un fapt al comu-nicării pentru că Ortodoxia este olume a limbajului şi comunicării, a di-alogului şi a comuniunii. Hristosdezvăluie viaţa dumnezeiască prinintermediul sfinţirii”. Viaţa este darullui Dumnezeu şi îşi realizează scopulnumai în strânsă legătură cu El. Hris-tos trimis în lume dezvăluie putereamântuitoare şi sfinţitoare a lui Dum-nezeu. Hristos îi cheamă pe toţi cre -dincioşi la o sinceră pocăinţă şireînnoire duhovnicească, la un mar-tiriu continuu de dragoste şi dăruire,aşa cum s-au învrednicit toţi sfinţii.Credinţa în Hristos sfinţeşte omul fru-mos cu sau prin energiile haruluiDumnezeiesc.Părintele Profesor a subliniat fap-tul că „istoria vieţii sfinţilor filocalici estetrăirea şi prelungirea Evangheliei.Numai trăind ceea ce au trăit şi sfinţiiputem să înţelegem, să vorbim şi sădescriem ce este trăirea sau sfinţe-nia. Experienţa sfinţilor este şi expe-rienţa noastră, atâta timp cât nestrăduim”.Sfinţii se bucură de întâlnirea lorpersonală cu Hristos, iar bucuria loreste dar pentru toată Biserica.Duhul Sfânt vitalizează, reface şicreează oameni ai lui Dumnezeu şiîn secolul nostru pentru că BisericaOrtodoxă este experienţa uneicontinue pogorâri a darurilor Sfân-tului Duh peste cei vrednici. Însmerenia lor, prin despătimire,Sfinţii reflectă lumina dumneze -iască: oamenii îi văd strălucind defrumuseţea luminii.sursa: www.episcopiaaradului.ro
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Actualitate eparhială – aprilie 2015
SLUJIRI CHIRIARHALE

Tradiţii de Florii 
în Parohia ScânteiaSâmbătă, 4 aprilie 2015, în ajunulPraznicului împărătesc al Floriilor, în-cepând cu ora 16.00, în ParohiaScânteia – Domeniul Lupaş, Pro-topopiatul Arad, la iniţiativa părinteluiparoh Gabriel-Ioan Vladu, s-a des-făşurat un tradiţional Pelerinaj deFlorii, pentru a ne aminti de momen-tul Intrării Mântuitorului Iisus Hristos

în cetatea Ierusalimului. Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului a ţinut să fie prezent laaceastă procesiune pentru a reînviaaceste frumoase tradiţii străvechi înpărţile Aradului.Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmp-inat la intrarea pe Domeniul Lupaş decătre un sobor de preoţi din parohiileînvecinate; tineri şi copii îmbrăcaţi înfrumoase straie tradiţionale, purtândîn mâini ramuri de salcie, icoane, pra-pori şi făclii, de unde au parcurs îm-

preună drumul până la biserică, undea săvârşit slujba Vecerniei, în cadrulcăreia s-au rostit rugăciuni pentru ceibolnavi, pentru cei aflaţi în călătorie,precum şi pentru elevii şi peleriniiprezenţi la această procesiune. În cu-vântul de învăţătură rostit cu acestprilej, Chiriarhul a făcut referire la cu-vântul Evangheliei Utreniei IntrăriiDomnului în Ierusalim, subliniindmodul de participare a copiilor laaceasta. Astfel, în cadrul PostuluiMare, icoana sărbătorilor, ca şi cea

de astăzi, adică a învierii lui Lazăr,este cea de bucurie; natura însăşitrezită la o viaţă nouă fiind prin sim-bolul floral cea care încununeazăviaţa, cum se cântă şi la sfintele slujbe, osanalele ilustrate de ramurilepomilor ca semne ale biruinţei şi alepregustării învierii celei de obşte şi avieţii nesfârşite. Pruncilor şi generaţi-ilor tinere le revine datoria de a cul-tiva lăsămintele străbune, a subliniatÎnaltpreasfinţia Sa.După Vecernie, în faţa bisericii,

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a ros-tit rugăciunea de binecuvântare asălcuţelor care au fost apoi luate decredincioşi spre asezarea lor acasăalături de icoane.Evenimentului a fost marcat şiprintr-un program de poezii si pricesnesusţinut de copiii prezenţi la eveniment.La final, toţi tinerii şi copiii partici-panţi, dimpreună cu părinţii lor,auprimit binecuvântare arhierească şile-au fost oferite iconiţe.Continuare în pagina 5
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Urmare din pagina 4Duminica Floriilor la Catedrala Arhiepiscopală De sărbătoarea Intrării Domnuluiîn Ierusalim, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a ofi-ciat Sfânta Liturghie la Catedralaarhiepiscopală „Sfânta Treime” dinArad, înconjurat de soborul de preoţişi diaconi ai catedralei. La slujbă auparticipat sute de credincioși, mulțidintre ei s-au spovedit și s-au îm-părtășit cu Trupul şi Sângele lui Hris-tos.În cuvântul de învățătură sub titlul,,Unitatea sărbătorilor creştine”, şipotrivit citirilor de praznic (Filip. 4; Ioan12), Chiriarhul caută să arate mă-nunchiul de flori neveştejite care suntsimboluri ale frumuseţilor vieţii spiri-tuale încurajând şi unitatea familieicreştine în timp şi spaţiu, adică părinţiişi copiii de totdeauna şi pretutindeni.În ochii credincioşilor ce ascultă im-nele Bisericii, care adâncesc învăţă-turile de credinţă, se vede legăturadintre Sfintele Paşti şi Crăciun, maiales prin prisma celor mici, la care sereferă şi participarea la marilepraznice, cum înţelegem din colin-dele sărbătorilor amintite sau tropa-rul Intrării Domnului în Ierusalim.Această referinţă cere şi comuniuneatuturor cu Dumnezeu la care trebuiesă năzuiască adevăratul creştin, aamintit Înaltpreasfinţia Sa.Răspunsurile la Sfânta Liturghieau fost date de către corul CatedraleiArhiepiscopale din Arad, condus decătre diac. Laviniu Morariu.În seara zilei, Înaltpreasfinţia Sa aparticipat la Denia de la Catedralaveche din Arad, iar după aceasta aavut loc concertul Corului mixt ,,Ar-monia”, al Catedralei Vechi, dirijat demaestrul Ovidiu Boar. Acesta asusţinut un tradiţional concert dePaşti, cu un repertoriu de cântecespecifice perioadei premergătoareSărbătorii Învierii Domnului. Pre -zentarea pieselor a fpst făcută dePărintele prof. dr. Ioan Tulcan, de-canul Facultăţii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad.În încheierea programului, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei a adresat felicitări şi mulţumirimembrilor corului şi conducătoruluilor pentru munca depusă şi măiestriainterpretării, precum şi credincioşilorcare au găsit răgazul de a lua parte laconcert.Denia din Sfânta şiMarea Marţi La Catedrala Arhiepiscopală dinArad a fost săvârşită, astăzi, 6 aprilie2015, Denia din Sfânta şi MareaMarţi. Ziua liturgică începe, după cumaflăm din Triod, luni seara cu Denia,adică Utrenia din Sfânta și MareaMarți. Conform Sinaxarului citit laaceastă slujbă ,,în Sfânta şi MareaMarţi se face pomenire de cele zecefecioare din Sfânta Evanghelie”.Sfânta slujbă a fost oficiată de unsobor de preoţi şi diaconi, slujitori aiCatedralei arhiepiscopale, în pre -zenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului.Denia celor 12 Evangheliila Catedrala ArhiepiscopalăÎn Catedrala Arhiepiscopală dinArad s-a oficiat în seara joi slujba De-niei din Sfânta și Marea Vineri, nu-mită și a celor 12 Evanghelii.Aceasta a fost săvârşită de cătreÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi, slujitoriai Catedralei, în prezenţa a numeroşicredincioşi. La final, ÎnaltpreasfinţiaSa a ţinut un cuvânt de învăţătură încare a vorbit şi despre însemnătateaacestor Denii din Săptămâna Mare.Denia Prohodului Domnuluila Catedrala ArhiepiscopalăÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a săvârşit în

Catedrala arhiepiscopală din Arad,împreună cu un sobor de preoţi şi di-aconi, Denia Prohodului Domnului.Credincioşii prezenţi în numărmare au cântat împreună cu soborulslujitor cele trei stări ale Prohodului,după care într-o atmosferă de evlavieşi de reculegere au înconjurat, însunetul clopotelor, sfântul locaş cuSfântul Epitaf.Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cu-vânt de învăţătură arătând sem-nificaţia duhovnicească a VineriiSfintelor Pătimiri, îndemnându-i pecei prezenţi la rugăciune şi la medi-taţie în aşteptarea bucuriei pascale.În toate bisericile din cuprinsulArhiepiscopiei Aradului au fost ofici-ate slujbe specifice Săptămânii Marila care au participat foarte mulţi cred-incioşi.Învierea Domnului la Penitenciarul din AradÎn după amiaza Sâmbetei celeiMari, la vremea coborârii Sfintei Lu-mini în Ierusalim, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei Arhiepiscop al Aradu-lui, însoţit de P.C. Pr. Gabriel Mariş –consilier social, a oficiat Slujba ÎnvieriiDomnului şi Mântuitorului nostru IisusHristos la Biserica cu hramul „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” din cadrulPenitenciarului de maximă siguranţădin Arad. Au participat la slujbă unefectiv de 40 de persoane private delibertate, care s-au rugat pentru ca lu-mina Învierii Domnului să le aducă lorși celor dragi purtați în cuget, bucurieduhovnicească, pace, credință șidragoste.După slujbă, ierarhul a ţinut celorprezenţi un cuvânt de învăţătură lasărbătoarea Învierii Domnului în-demnându-i, după cuvântul Sf. Apos-tol Pavel, la frățietate, dragoste,iertare și împăcare, la tot ce este fru-mos în viața noastră. „După cuvântulSf. Ioan Gură de Aur citit la Slujba În-vierii – a amintit ierarhul – toți suntchemați acum să intre acum întru bu-curia Domnului: și cei ce au postit șicei ce n-au postit. Să nu plângă ni-meni de lipsă, că s-a arătat Împărățiacea de obște. Biserica trebuie să fieprezentă peste tot. De aceea suntemacum pentru câteva clipe împreună,pentru ca să ne rugăm pentru fiecaredintre noi și pentru cei aflați încugetele noastre, pentru cei ce nusunt cu noi și au nevoie de sprijinulnostru. Să reflectăm acum la ÎnviereaDomnului Hristos ca Dumnezeu săne lumineze cu „lumina care lu-minează tuturor” cum s-a spus în slu-jbele din Postul Mare.” Apoi ierarhulle-a adus la cunoștință celor de fațăcă, la ceasul la care a săvârșit slujbaîn biserica Penitenciarului, înIerusalim în Biserica Învierii, SfântaLumină coboară din cer la Mormân-tul Domnului la slujba ortodocșilor,minunând și azi poporul. În încheiere,Întâistătătorul Eparhiei Aradului, le-atransmis tuturor urări de bine, rugândpe Dumnezeu să le împlineascătoate bunele dorințe folositoare, să lestingă durerile, necazurile și sufer-ințele tuturor, ca în lumina și bucuriaÎnvierii să petreacă în pace și mulțu-mire Sfintele Sărbători.La sfârșitul slujbei, părintelecapelan Jigovan Aurel a mulţumitÎnaltpreasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei pentru dragostea şi purtareade grijă de care dă dovadă mereuprin prezența la Sfintele Sărbători înmijlocul persoanelor private de liber-tate care se află custodiate la Peni-tenciarul din Arad. După cuvânt,fiecare deținut a primit Sfintele Paști,în armonia frumoaselor pricesnecântate de corul deținuților.În Penitenciarul de maximă sigu-ranţă din Arad, prin buna colaborareîntre conducerea instituţiei şi Centruleparhial, persoanele private de liber-tate, beneficiază de consiliere spiritu-ală din partea preotului capelanrânduit să deservească acest peni-tenciar.

Sfânta Lumină a ajuns la AradLumina Sfântă de la mormântuldin Ierusalim al Mântuitorului a ajuns,sâmbătă seara, la Catedrala Arhi -episcopală „Sfânta Treime” din Arad,unde a fost împărțită preoților dinjudeț, pentru a o duce în bisericile încare slujesc, pentru a fi dată credin-cioșilor la slujba de Înviere. A fost alcincilea an consecutiv când la Arad aajuns Lumina Sfântă de la Mormân-tul Mântuitorului din Ierusalim.Sfânta Lumină a ajuns la Arad înjurul orei 23.00, după ce a fost prelu-ată de pe Aeroportul Internaţional„Traian Vuia” din Timişoara de o de -legație formată din dl. Nicolae Ioțcu,președintele Consiliului JudețeanArad, și Simion Mladin, preot parohal catedralei.În faţa Catedralei, delegaţia a fostîntâmpinată de IPS Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului și de preoţi,dar și de primari sau reprezentanți aiorașelor și comunelor din județ.IPS Timotei le-a vorbit celor careau venit să ia lumina de la Ierusalimdespre importanţa acesteia.„Primele cuvinte pe care Dum-nezeu le-a spus la facerea lumii aufost «Să se facă lumină». Lumina deSfântul Mormânt s-a ivit din primelezile ale creştinismului. Este o luminădeosebită. În primele clipe la co -borârea pe piatra Sfântului Mormântnu arde, doar luminează. AceastăSfântă Lumină vine numai la slujbeleortodocşilor, ceea ce întăreşte cre -dinţa noastră”, a spus IPS TimoteiSeviciu. Praznicul Învierii Domnului la AradMii de credincioşi arădeni au par-ticipat la Slujba Învierii şi la SfântaLiturghie din ziua Praznicului ÎnvieriiDomnului la Catedrala Arhiepisco-pală din Arad, oficiate de Înaltpreas-finţitul Arhiepiscop Timotei, înconjuratde un ales sobor de preoţi şi diaconiai catedralei.În seara zilei, pe platoul din faţaCatedralei Arhiepiscopale, Înalt-preafinţitul Timotei, înconjurat de pre-oţi din întreg cuprinsul eparhieiarădene, a întâmpinat venirea SfinteiLumini, adusă de la Mormântul Dom-nului, din Ierusalim, prin purtarea degrijă a Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, şi a Consiliului JudeţeanArad. În cuvintele cântării ,,Luminălină” Chiriarhul a împărţit din sfânta lu-mină preoţilor prezenţi, spre a ajungeîn toate bisericile din eparhie. Cuacest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a ros-tit o scurtă alocuţiune.În noapte, la Catedrala SfântaTreime, Arhiepiscopul Aradului asăvârşit slujba Învierii Domnului, în-conjurat de soborul preoţilor şi dia-conilor catedrali, în prezenţa unuinumăr impresionant de credincioşi,adresând, la momentul potrivit, unpărintesc cuvânt de învăţătură.În dimineaţa primei zile de Paşti,Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiatSfânta Liturghie arhierească la Cate-drala Arhiepiscopală. În atmosferaduhovnicească a sărbătorii, la afir-maţia deplină de credinţă „Hristos aînviat!”, credincioşi prezenţi au răs -puns cu propria mărturie de credinţă:„Adevărat, a înviat!”. Referindu-sela pericopele biblice ale sărbătorii(Fapte 1, 1-8, Ioan 1, 1-17), ierarhulrostit un cuvânt de Paşti, pe tema,,Plinătatea Bisericii„, legat mai alesde Evanghelia praznicului, despreharul lui Dumnezeu care le umple petoate şi ,,din plinătatea lui am luat harpeste har”. De asemenea, ierarhularădean a vorbit despre importanţaconlucrării dintre cler şi credincioşi,atât din lumea monastică cât şi deenorie, ajutând la buna chivernisire aBisericii, după care s-a dat citire Pas-toralei la Învierea Domnului, intitulată,,Plinire pascală şi pastorală”.În după-amiaza zilei de praznic,după ce a participat la slujba Ve-

cerniei în biserica parohiei Arad-Cen-tru, Înaltpreasfinţia Sa a oferit tra -diţionala recepţie de praznicul ÎnvieriiDomnului, ostenitorilor Centrului epar -hial, preoţilor din municipiu şi re -prezentanţilor mănăstirilor arădene,la reşedinţa chiriarhală, la care auparticipat şi reprezentanţi ai mass-media locală şi alţi credincioşi. Cuacest prilej părintele arhim. TeofanMada, vicarul administrativ a rostit oalocuţiune, iar Chiriarhul a multumittuturor pentru participare şi a trans-mis un părintesc salut familiilor celorprezenţi.A doua zi de Paşti la Catedrala Veche din AradÎn cea de-a doua zi de Paști,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a fostprezent în mijlocul credincioșilor de laParohia Arad-Centru. Cu acest prilej,Înaltpreasfinția Sa a săvârșit SfântaLiturghie în biserica Naşterea Sfân-tului Ioan Botezătorul, alături depărinții slujitori ai acestei biserici și înprezența unui număr mare de cre din-cioși.Cuvântul de învăţătură a fost pussub titlul ,,Prezenţa Mântuitorului înviaţa Bisericii”(bazat pe citirile scrip-turistice ale praznicului, Ioan 1;Fp.Ap. 1), în sensul că o îndrep -tează mereu spre ţinta alergăriicredincioşilor, Lumina Sfântă de laMormântul Mântuitorului, adusăpentru a 5-a oară de Sfintele Paştila Arad dovedind aceasta, în pluslucrarea Ortodoxiei în lume printoate unităţile ei, mai ales în acestan omagial pentru misiunea parohi-ilor şi mănăstirilor, a arătat Chiri-arhul.A treia zi de Paşti laMănăstirea Arad-GaiÎn cea de-a treia zi a prazniculuiÎnvierii Domnului, în acest An oma-gial dedicat misiunii parohiei şi mănă-stirilor azi, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a ţinut să fie prezent în mij -locul obştii monahale de la Mănăs -tirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai, tocmai pentru a îmbina aceastăconlucrare dintre enorie şi mănăstire,săvârşind aici Sfânta şi Dum-nezeiasca Liturghie. Obştea mănă-stirii, în frunte cu maica stareţăstavrofora Magdalena Borteş, l-au în-tâmpinat cu multă bucurie, ca defiecare dată, pe Arhipăstorul arăde-nilor.În cuvântul de învăţătură, pebaza citirilor scripturistice ale sărbă-torii (Lc. 24; Fp. Ap. 2), a vorbit pe -lerinilor sub titlul ,,Misiunea Bisericii”,aceasta dintru început pe temeiulpropovăduirii Mântuitorului cu stră-daniile înscrise în istorie prin creş -tinarea popoarelor iar apoi prinîntreaga lucrare de mântuire a cre -dincioşilor, zilele pascale împletind înmod deosebit întreaga tradiţie creş-tină cu sublimul misiunii ei în lume, aamintit Înaltpreasfinţia Sa.Sărbătoarea IzvorulTămăduirii la MănăstireaArad-GaiSute de credincioşi arădeni auparticipat la sărbătoarea IzvorulTămăduirii la Mănăstirea ,,SfântulSimeon Stâlpnicul” din cartierularădean Gai.În ziua praznicului Izvorul Tămă-duirii chiriarhul arădenilor, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, afost prezent în mijlocul obştii mona-hale şi a credincioşilor veniţi la sfântamănăstire, săvârşind aici slujba desfinţire a aghiasmei mici şi SfântaLiturghie arhierească.În cuvântul de învăţătură, bazatpe citirile scripturistice ale praznicului(Fapte 2; Ioan 2), chiriarhul a amintitde faptul că imnografia Bisericiigăseşte exprimarea cea mai potri vităpentru a cinsti în locul sfânt Bisericaînsăşi, legând totul de Iisus Hristoscel Înviat, precum şi de PreasfântaSa Maică, prin care Dumnezeu a

venit în lume spre a înălţa pe oamenila ceruri. Auzim bunăoară cântân -du-se: „Luminează-te, luminează-teNoule Ierusalime, că slava Domnu-lui peste tine a răsărit, Saltă acumşi te bucură Sioane! Iar tu CuratăNăscătoare de Dumnezeu, vese-leşte-te întru învierea celui născut altău. Maica Domnului însăși e cins -tită ca „piatra ce a adăpat pe ceiînsetați de viaţă”, întrucât, „a în -căput în pântece Piatra vieții”. Dinea „s-a tăiat Piatra cea netăiată demână”.În altă ordine de idei, întregcultul Bisericii Răsăritene dupăcum arată distinşi teologi, abundămai ales în mărturiile despre sluj-bele în atmosfera înălţătoare aSfintelor Paşti ca pregustare a răs-plătirii cereşti pentru comuniuneacu Dumnezeu şi cu semenii şi îm-părtăşirea din lumina cerească, aspus Înaltpreasfinţia Sa.La final, credincioşii prezenţi auluat apă sfinţită petru folosul duhov -nicesc al lor şi al celor apropiaţi.Duminica Tomii laCaransebeşÎn a doua Duminică după Sfin-tele Paști, Duminica Tomii, Cate-drala episcopală din Caransebeșși-a prăznuit hramul. Sărbătoarea aînceput la orele dimineții printr-oprocesiune de la reședința episco-pală, la Catedrala cu hramurile „În-vierea Domnului” și „Sfântul ProrocIlie Tesviteanul” din Caransebeș, lacare au participat ierarhi, preoți șidiaconi, alături de numeroși credin-cioși.Sute de oameni au participat laSfânta Liturghie solemnă, oficiată decătre ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei,înconjurat de un sobor de ierarhi aiBisericii Ortodoxe Române, alături deun impresionant sobor de preoţi şi di-aconi. Din soborul de ierarhi au făcutparte: ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului,ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisu-lui, ÎPS Varsanufie, ArhiepiscopulRâmnicului, ÎPS Timotei, Arhiepis-copul Aradului, PS Lucian, EpiscopulCaransebeşului, PS Andrei, Epis-copul Covasnei şi Harghitei, PSNicodim, Episcopul Severinului şiStrehaiei, PS Visarion, EpiscopulTulcii, PS Gurie, Episcopul Devei şiHunedoarei, PS Emilian Lovişteanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râm-nicului.Sfântul Mare Mc. Gheorghe– ocrotitor al MănăstiriiFeredeu din dealÎn fiecare an, la data de 23 aprilie,când este prăznuit Sf .Mare MucenicGheorghe, purtătorul de biruinţă, sutede credincioşi din Podgoria Araduluişi împrejurimi, îşi îndreptat paşii spreMănăstirea Feredeu, din Proto po -piatul Lipova, cu ocazia prăznuiriiunuia dintre ocrotitori. Întâistătătoruleparhiei, Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei al Aradului, arăspuns şi în acest an invitaţiei Înalt-preacuviosului Părinte Arhim. IlarionTăucean, stareţul mănăstirii, par-ticipând la Sfânta Liturghie, înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură, a evo-cat prin cuvinte alese personalitateaSfântului Mare Mucenic Gheorghe,vorbind despre locul marelui mucenicîn istoria bisericească universală şi încea a Bisericii Ortodoxe Române,sute de locaşuri sfinte fiind puse subocrotirea sfântului prăznuit şi mii decredincioşi purtându-i numele. Deasemenea, chiriarhul a amintit faptulcă în credinţa Bisericii şi a poporuluiacesta este semn al primăverii spiri-tuale în armonie cu întreaga fire cerevine la o viaţă nouă şi care prin omeste valorificată spre rodire. Imnelepraznicului îl arată vrednic de numelece se tâlcuieşte ca lucrător al pămân-tului, înţelegând cel al sufletului cre -dincios, pentru desăvârşirea întruDomnul. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Sfântul Gheorghe este şi ocroti-torul Armatei Române, a amintit Înalt-preasfinţia Sa.La momentul rânduit, Înalt-preafinţia Sa a hirotonit în treapta di-aconiei pe domnul Ciprian Tripa,absolvent al Facultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad.La finalul Sfintei Liturghii Înalt-preacuviosul Părinte arhim. IlarionTăucean, stareţul Sfintei Mănăstiri, aadus cuvânt de aleasă mulţumireÎnaltpreasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei, pentru prezenţa în mijloculslujitorilor şi pelerinilor veniţi laaceastă zi de praznic, precum şi pen-tru grija părintească care o are faţăde Mănăstirea Feredeu şi obştea ei.De asemenea, părintele stareţ, amulţumit tuturor oficialităţilor şi cred-incioşilor care au participat la SfântaLiturghie Arhierească.Duminica Mironosiţelorîn Parohia VingaSlujire arhierească şi sfinţire decapelă în Parohia VingaÎn Duminica a III-a după Pașticredincioșii din Parohia OrtodoxăVinga au avut bucuria de a-l primi înmijlocul lor pe Înaltpreasfințitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului. Cuaceastă ocazie Ierarhul a săvârșitSfânta Liturghie în Biserica ,,Ador -mirea Maicii Domnului”, împreună cupreoţii parohiei, în prezenţa a nu-meroşi credincioşi. Răspunsurile litur-gice au fost date de către Corul,,Armonia” al parohiei.În cuvântul de învățătură ,,Măr-turia mironosiţelor” (pe baza citirilorscripturistice Fapte 6; Marcu 15-16),adică despre Învierea Domnului şicare îndeamnă la cultul pentru ceiadormiţi în nădejdea dobândirii veşni-ciei. Sfinţirea capelelor din cimitire, înacest cadru, duce gândul la legăturadintre biserica luptătoare pe pământşi cea triumfătoare din ceruri, în lu-mina biruinţei Mântuitorului asupramorţii, a subliniat Chiriarhul.La finalul Sfintei Liturghii preotulparoh Răzvan Sas, a mulțumit Înalt-preasfinţiei Sale precum și au-torităților locale și județene pentrucinstea și onoarea, dragostea șibunăvoința de a poposi în aceastăparohie.După terminarea Sfintei Liturghii,crdincioşii prezenți s-au îndreptatspre Cimitirul comunal, unde Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, a să -vârşit împreună cu un sobor depreoţi, slujba de sfinţire a capeleimortuale cu hramul ,,Învierea Dom-nului”.La finalul slujbei de sfinţire, dom-nul primar Sorin-Ioan Negrei a mulțu-mit domnului Nicolae Ioțcu, pre -şedintele Consiliului Judeţean Arad,pentru sprijinul financiar acordat Co-munei Vinga, pentru realizarea aces-tei capele, precum și persoanelorcare s-au implicat în mod directla ridicarea ei.Popas duhovnicesc înParohia Ineu-TraianÎn Duminica Mironosiţelor, la ceasde seară, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a fostprezent în mijlocul credincioşilor dinParohia Ineu-Traian. Aici, Chiriarhul asăvârşit împreună cu un sobor depreoţi slujba Vecerniei şi a AcatistuluiSfinţilor Iorest şi Sava, ocrotitorii bis-ericii noi din această parohie.În cuvântul de învăţătură, Ierarhula vorbit despre viaţa sfinţilor Ilie Iorestşi Sava Brancovici, cu precădere despre cel din urmă, a cărui nume îlpoartă şi distincţia eparhială, în legă-tura istoriei bisericeşti, în general, iarîn special a Bisericii Ortodoxe Ro -mâne şi a eparhiei şi care ilustreazălupta pentru afirmarea adevăruluicredinţei de-a lungul veacurilor, exemplu pentru păstrarea moşte-nirii trecutului de către generaţiileprezente şi viitoare. Aceasta e sub-

liniată prin alegerea hramului noii biserici din parohie, a amintit Înalt-preasfinţia Sa.Părintele paroh Sever Mocanu amulţumit Chiriarhului pentru acestpopas duhovnicesc şi tuturor credin-cioşilor pentru participare.ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALECorala preoţilor în Concertla Parohia Arad-MicălacaVeche IILa pomenirea Sfintei CuvioaseMaria Egipteanca, 01 aprilie, parohiaArad Micălaca Veche II a avutoaspeţi de seamă pe ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, însoţit de Preacuvio-sul părinte Iustin Popovici, ConsilierCultural, cu prilejul unui evenimentdeosebit, şi anume Concertul decântări religioase din Postul Maresusţinut de Corala preoţilor Arhiepis-copiei Aradului, condusă de părintelearhidiacon Tiberiu Ardelean. La vre-mea cuvenită a fost săvârşită slujbaParaclisului Maicii Domnului, dupăcare ierarhul, alături de soborul pre-oţilor parohiei, a sfinţit baldachinul încare va fi aşezat epitaful în VinereaMare.În cuvântul de învăţăturăadresat celor prezenţi, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei a subliniat fru-museţea şi profunzimea rugăciuniicătre Maica Domnului ce se să -vârşeşte în parohiile arădene pe totparcursul Postului Mare după rân-duiala locală statornicită de vredniculde pomenire episcop al Aradului An-drei Mageru. Totodată, preoţii dincorala Arhiepiscopiei Aradului îm-plinesc prin cele din aceste zile unprogram al Anului omagial al misiuniiparohiei şi mănăstirii azi, cu aleasăbucurie pentru numărul frumos alcredincioşilor prezenţi. Pe lângă os-teneala slujirii sfintelor slujbe laaltarele parohiilor lor, iată, în aceastăperioadă, preoţi din ArhiepiscopiaAradului aduc prin intermediul cân-tărilor specifice Postului Maresimţământul de necuprins în cuvântal dorinţei omului de sfinţenie. Reper-toriul a cuprins piese de o deosebităprofunzime şi sensibilitate, cu unmesaj actual şi dătător de imboldpentru călăuză dreaptă spre În-viere. Astfel, cei prezenţi au pututasculta „Suflete al meu…” de Mi-hail Berezovschi, „Ușile pocăinței…”de Nicolae Lungu, „Până cândDoamne…” de Dimitrie Bortnean-schi, „Acestea zice Domnul…” de Pr.Ioan Şerb, „Doamne nu ne lep-ăda…” de Nicolae Lungu, „Miluieşte-mă Dumnezeule…” de GheorgheCucu, „Cămara Ta…” de NicolaeLungu, „Miluiește-mă Doamne căsunt strâmtorat…” de Iosif RomulusBotto, „Şi era la ora a şasea…” deGh. Mandicevschi şi „Mare eștiDoamne…” Iulian Cârstoiu. Pre -zentarea concertului i-a revenit părin-telui Iacob Bupte, arătând, într-unperiplu biblic şi patristic, condiţia omu-lui, pocăinţa, căderea, ridicarea şi ur-cuşul mereu sporit spre bucuriaÎnvierii. Mulţumirile adresate Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei, mem-brilor corului, dirijorului şi credincio -şilor prezenţi au încheiat încă o searăpetrecută în duh de rugăciune,cântare sfântă şi treaptă suitoarespre lumina Învierii Domnului nostruIisus Hristos.Concursul ,, Cântecul carete cheamă la rugăciune”în Parohia GurahonţÎn cadrul parteneriatului dintreBiserica Ortodoxă Gurahonţ şiLiceul “Ioan Buteanu”, în fiecare an,în această perioadă, în parohia Gu-rahonţ, în cadrul programului cate-hetic “Hristos împărtăşit copiiilor” sedesfăşoară concursul de bătut toacacu premii de Sfintele Paşti “Cânteculcare te cheamă la rugăciune”. Anulacesta în data de 02 aprilie 2015 întreorele 11:00 – 12:30 a avut loc ce-ade-a şaptea ediţie a concursului, care

s-a desfăşurat în curtea Sfintei Bi -serici în faţa unui numeros public for-mat din elevi si părinţi. Concursul aînceput printr-un cuvânt adresatelevilor și celor prezenți din parteadoamnei primar Ana Lenuța Moțica,urmat de binecuvântarea rostită depreotul paroh Moț Crăciun Dorel. Auparticipat înscriindu-se ca şi con-curenţi grupul ,,Alege Școala” și elevidin clasele V-VIII de la Liceul ,,IoanButeanu” Gurahonţ. Juriul a fost for-mat din: Preot iconom stavrofor MoţDorel, doamna primar Moţica AnaLenuţa, domnul director adjunct VesaCiprian, profesoara de religie MuţAna și domnul profesor Matei Ioan.Au fost acordate premii și mențiuni lamai mulţi elevi. Misiune a Corului mixt alFacultăţii de TeologieOrtodoxă din Arad laMănăstirea Hodoş-BodrogDuminică, 5 aprilie 2015, de Du-minica Floriilor, Corul mixt al Facultăţiide Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, dirijat cu multămăiestrie de maestrul dr. MirceaButa, conferenţiar universitar la insti-tuţia teologică amintită, a organizatun pelerinaj la cea mai veche mănăs -tire atestată documentar din ţaranoastră, la Hodoş-Bodrog. Corul aîmplinit o tradiţie deja consacrată demai mulţi ani, ca de fiecare dată înPostul Mare să se roage împreunăcu preacuvioşii părinti vieţuitori aiacestei mănăstiri. Şi de data aceasta,părintele stareţ, preacuviosul părintearhimandrit Nestor Iovan, ne-a primitcu modestia-i caracteristică şi cumare dragoste părintească. Deasemenea, impresionant pentru stu-denţii facultăţii au fost sutele de cre -dincioşi care aşteptau cu multărăbdare să se spovedească la părin-tele stareţ şi ceilalţi părinţi ai mănăs -tirii. Răspunsurile la Sfânta Liturghieau fost cântate de studenţi dupăcompozitorul Nicolae Lungu, iar lamomentul pricesnei, aceştia au in-terpretat următoarele piese speci-fice Postului Mare: ,,Până când,Doamne?” de Dimitrie Bortnean-schi, ,,Uşile pocăinţei” de pr. IoanŞerb, ,,Miluieşte-mă Dumnezeule”de Gheorghe Cucu, în aranjamentulpărintelui Nicu Moldoveanu, ,,Că-mara Ta”de Nicolae Lungu şi cunos-cutul ,,Cântec de Florii” de TimoteiPopovici în aranjament pentru cormixt de Mircea Buta.Ca o privire de ansamblu asupraacestui pelerinaj, se poate spune căel afirmă şi confirmă valorile Orto-doxiei la începutul celui de-al treileamileniu şi de asemenea, evidenţiazărădăcinile creştine existente înaceastă parte de vest a ţării. Fiecaregeneraţie este chemată la rândul eisă ducă mai departe închinarea şislujirea Dumnezeului Celui Viu şi săbeneficieze de tot ajutorul şi binecu-vântarea Lui.O bucurie pentru copiiidin spitalCu ocazia inaugurării LudoteciiSecției de Pediatrie II a SpitaluluiClinic de Urgență Județean Arad, afost săvârșită o slujbă de sfințire aacestui loc. Slujba a fost săvârșită cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Arhiepiscopul Aradu-lui de către delegatul chiriahului – pr. cons. Gabriel Mariș și pr. VasileCucu – preotul misionar al spitalului,în prezența conducerii instituțiilor,sponsorilor și organizațiilor implicateîn amenajarea acestui spațiu. Cuaceastă ocazie Arhiepiscopia Aradu-lui a dăruit Ludotecii o frumoasăicoană a Maicii Domnului spre aju-torul copiilor și părinților care voraduce aici rugăciuni pentru grabnicăînsănătoșire.Ludoteca se dorește a servi copi-ilor internați în spital să treacă maiușor peste zilele de spitalizare prin di-

verse jocuri și activități desfășurate devoluntari.
Comunicare ştiinŃifică la

Colegiul NaŃional
,,Preparandia – Dimitrie

łichindeal” din AradMiercuri, 8 aprilie 2015 la ColegiulNaţional „Preparandia – DimitrieŢichindeal” a avut loc o manifestareştiinţifică, desfăşurată în cadrul „Săp-tămânii altfel” şi dedicată câtorva din-tre personalităţile de marcă din istoriaPreparandiei. Sub genericul „Dascălide seamă ai şcolii – slujitori aialtarelor naţionale”, activitatea a avutdrept scop, oferirea de modele, ge -neraţiilor de tineri care învaţă înaceastă prestigioasă instituţie. Toto-dată manifestarea se înscrie în şirulactivităţilor din Arhiepiscopia Aradu-lui, desfăşurate cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei, încontextul anului omagial din Patri-arhia Română dedicat misiunii paro-hiei şi mănăstirii azi, precum şi marilorpăstori de suflete din eparhii.Activitatea s-a desfăşurat în salafestivă a liceului având ca invitaţi pe Preacuviosul Părinte Dr. IustinPopovici, consilier cultural şi pePreacucernicul Părinte Octavian Blaj,consilier economic. În deschidere, d-na prof. Corina Uzum, director ad-junct al colegiului, a adresat uncuvânt de salut invitaţilor, precumcadrelor didactice şi elevilor aflaţi însală. A urmat prezentarea a trei per-sonalităţi din istoria şcolii, care au fostîn acelaşi timp, clerici, dascăli şi di-rectori ai Institutului Pedagogic-Teo-logic de atunci: Dimitrie Ţichindeal,Augustin Hamsea şi Roman Cioro -gariu. Prezentările au fost făcute decătre eleve ale claselor a IX-a şi a XII-a,cu profil pedagogic şi de către doielevi din clasa a XI-a, cu profil socio-uman. Expunerea deosebit de rigu -roasă şi interesantă, a fost întregităde folosirea mijloacelor tehnice mo -derne. Pregătirea şi angrenareaelevilor în această acţiune a fost co-ordonată de profesorii catedrelor deistorie şi religie din cadrul liceului.Manifestarea s-a încheiat prin cu-vântul domnului prof. dr. Doru Bog-dan care a prezentat în faţa elevilorpersonalitatea ilustrului protopopConstantin Gurban şi el, fost directoral Preparandiei arădene.
Procesiunea ,,Drumul
Crucii” la Mănăstirea

Hodoş-BodrogCu binecuvântarea Înaltprea -sfințitului Părinte Arhiepiscop Timoteial Aradului, și prin purtarea de grijă aPreacuviosului Părinte Stareț arhim.Nestor Iovan, și în acest an, sute decredincioși, nu numai din părțile Ba-natului, ci și din împrejurimi, într-oprocesiune asemănătoare cu cea or-ganizată la Ierusalim (care orga-nizează pelerinaje pe drumul pe careIisus Hristos l-a parcurs cu Crucea înspate, urcând Dealul Golgotei şifăcând 14 popasuri sau staţiuni, aşacum a făcut Mântuitorul sub povaraCrucii), au refăcut, în Vinerea Mare,,,Drumul Crucii” la MănăstireaHodoș-Bodrog.La Mănăstirea Hodoș – Bodrog,tradiția parcurgerii ,,Drumului Crucii”datează din anul 1925, de pe vremeaepiscopului Grigore Comșa, rân-duiala constând pe atunci doar dinmeditaţii şi pe parcurs s-au adăugatunele cântări specifice SăptămâniiMari.Din anul 2000, procesiunea seface pe drumul de la mănăstire spresatul Bodrogul Nou, drum pe care aufost amplasate 14 cruci, fiecareavând câte o icoană cu una din celepaisprezece opriri, conform mărturi-ilor Sfintei Scripturi și ale SfinteiTradiții, și anume: prima oprire: in-terogatoriul și condamnarea lamoarte; a doua oprire: arcada ,,EcceHomo”, unde Iisus a luat crucea; atreia oprire: Prima cădere a lui Iisus

sub povara Crucii; a patra oprire: în-tâlnirea lui Iisus cu Mama Sa; acincea oprire: întâlnirea cu Simon dinCirene;a șasea oprire: întâlnirea din-tre Iisus și Veronica; a șaptea oprire:Drumul Crucii întretăiat de CardoMaximus; a opta oprire: a douacădere a lui Iisus sub povara Crucii;anoua oprire: a treia cădere a lui Iisussub povara Crucii; a zecea oprire:dezbrăcarea lui Iisus de haineleSale;a unsprezecea oprire: pironireape Cruce; a doisprezecea oprire:Răstignirea și Moartea lui Iisus; atreisprezecea oprire: coborârea depe Cruce și cea de-a paisprezeceaoprire: mormântul și locul Învierii luiHristos.Drumul Crucii durează aproxima-tiv trei ore, iar pelerinii au de parcursaproximativ patru kilometri.După Slujba Ceasurilor care s-asăvârșit în sfânta biserică, soborulmănăstirii în frunte cu părintele starețarhim. Nestor Iovan, au plecat în pro-cesiune pe ,,Drumul Crucii”, făcândcâte un popas la fiecare dintre cele14 cruci, unde s-au citit pericopeevanghelice, s-au înălțat rugăciuni,iar părintele arhim. Teofan Mada, vicarul administrativ al ArhiepiscopieiAradului, a citit câte o meditație,adecvate acestui moment.Drumul Crucii la Mănăstirea Bo-drog, pe lângă faptul că este un ritualbisericesc apreciat cu multă evlaviede credincioși, a devenit o tradițiefoarte cunoscută în aceste părți alețării, credincioșii participând trupeșteși sufletește, ca o jertfă adusă luiDumnezeu pentru a primi ajutor lacererile lor și iertare de păcate, a pre-cizat părintele stareţ.Printre cei care au străbătut,vineri, Drumul Crucii s-au aflat cre  -dincioși din județele Arad, Timiș,Hunedoara și Bihor, precum șiromâni care muncesc în străinătateși care în aceste zile s-au întorsacasă, pentru a sărbători Paștile ală-turi de familiile lor.
AsociaŃia Filantropia Arad

alături de cei nevoiaşiCu binecuvântarea și sprijinulÎnaltpreasfințitului Părinte TimoteiArhiepiscop al Aradului, Sectorul So-cial Filantropic a desfășurat Vineri, 10aprilie 2015, prin Cantina Socială„Sfântul Ierarh Nicolae” a Arhiepis-copiei Aradului, o acțiune de întraju-torare a 100 de persoane, în mareparte, beneficiari ai cantinei, copiiiCentrului de Zi „Nașterea MaiciiDomnului” al Asociației FilantropiaArad dar și oameni nevoiași aflați înevidența și programele Centrului deIncluziune Socială al eparhiei. Aces-tora li s-a pregătit masa tradiționalăde Sfintele Paști cu friptură de miel,sarmale, ouă roșii, cozonaci și prăji-turi și li s-au oferit suplimentar și pa-chete cu alimente, dulciuri și hranărece pentru zilele de sărbătoare ceurmează.Un ajutor în oferirea darurilor avenit și din partea Asociației Fi-lantropia Arad, a unor parohii și abunilor și darnicilor credincioși caresusțin activitățile social-filantropice aleacesteia și care știu că atunci „cândfaci un prânz sau o cină, sănu chemipe vecinii tăi bogaţi, pe prietenii tăi bo-gaţi, că o să te cheme și ei la rândullor și aceasta-ţi va fi răsplata ta. Tucând vrei să faci o pomană ade-vărată, zice Domnul, deci când vreisă-ţi fie primită ca milostenie masa,cina care-o faci, cheamă la ea peologi, pe orbi, peșchiopi, pe săraci peneputincioși, că aceștia nu pot să-ţirăsplătească și ţi se va răsplăti înviaţa cea veșnică” (Lc. 14, 12-14).Dorim tuturor celor care susținactivitatea Cantinei Sociale „SfântulIerarh Nicolae” ca lumina ÎnvieriiDomnului să le aducă în suflet și încase bucurie duhovnicească, multăcredință, nădejde și dragoste. Sărbă-tori Fericite!Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Eveniment cultural înParohia MănăşturMănăştur (1285-2015) – 730 deani de atestare documentarăSâmbătă, 18 aprilie 2015, în lo-calitatea arădeană Mănăştur, a avutloc un eveniment cu totul deosebit, şianume: împlinirea a 730 de ani de atestare documentară, organizat dePrimăria Comunei Vinga, Consiliullocal şi Parohia Ortodoxă Mănăştur.În cadrul acestui eveniment, s-a des-făşurat şi întrunirea cercului misionar-pastoral Vinga, coordonat, din în -cre dinţarea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei, de către preo-tul Horia Ştefan de la Parohia Se-cusigiu. Soborul de preoţi a săvârşitslujba Vecerniei sub protia Preacu-viosului Părinte Iustin Popovici, con-silierul cultural al ArhiepiscopieiAradului. În cadrul acestei întruniri,părintele Marius Ardelean, preotparoh în localitatea Şagu, a susţinutreferatul principal cu titlul: ,,Impor-tanţa locaşului de cult ca factor decoagulare a comunităţii creştine şi dezvoltare a parohiei ortodoxeromâne”.Preotul paroh Nicolae Ursu amulţumit tuturor preoţilor pentru par-ticipare precum şi credincioşilor veniţiîn număr mare pentru a serba acesteveniment.Evenimentul a continuat laCăminul cultural al satului, unde aavut loc un mic program artisticsusţinut de tinerii Ansamblului folcloric,,Balgarce” din Vinga.În cadrul acestuia, primarul co-munei Vinga, dl. Ioan-Sorin Negrei, aînmânat diplome de onoare partici-panţilor oficiali şi personalităţilor deseamă ai localităţii, cu ocazia par-ticipării la sărbătorirea aniversării a730 de ani de la prima atestare doc-umentară a localităţii Mănăştur dinComuna Vinga, Judeţul Arad. Toto-dată, a fost menţionată şi planta nu-mită ,,Ruşcuţa de primăvară” (AdonisVernalis), pe care o întâlnim doar pecolinele de vegetaţie xerofilă dinapropierea localităţilor Vinga şiMănăştur, supravieţuitoare pestemilenii în Câmpia Vingăi.Monumente sfinţite înamintirea a două personalităţi deznaneDin inițiativa inimosului deznan,conferențiar dr. Radu Redac, s-auconfecționat două monumente fu-nerare reprezentându-i pe academi-cian Cornelia Bodea (Neia), fiicaXeniei și a preotului Corneliu Bodea(1916-2010), și pe prof. Ilie Măduța(1927-1989) poet și om de cultură,fiul Rozaliei și al fierarului din sat, IlieMăduța.Cele două monumente, spreaducere aminte, au gravate pe plăcidin granit negru chipurile celor doi oa-meni de cultură, fii ai comunei Dezna,iar plăcile negre încastrată în suportdin marmură albă. Ele au fost am-plasate în intervalul dintre Primărie șicasa fierarului Ilie Măduța.Ceremonia sfințirii s-a desfășuratsâmbătă în prezența a numeroșideznani și a personalităților invitatede la Arad. Au rostit scurte alocuțiuni,subliniind personalitățile celor doi fii aiDeznei, preot dr. Ciprian Vasile Cucu,cel ce slujește în Biserica „CuvioasaParaschiva” amplasată în incinta Spi-talului Clinic Județean Arad, ctitorie aacademicianului Cornelia Bodea, is-toricul arădean prof. Dan Demșea,jurnalist prof. dr. Doru Sinaci, scriitorulși poetul, critic literar GheorgheMocuța, reprezentând Filiala Arad aUniunii Scriitorilor și istoricul prof. dr.Cornel Pădureanu de la Universi-tatea Aurel Vlaicu din Arad.Solemnitatea sfințirii monu-mentelor funerare a început cu un TeDeum, ce a indus un sentimentsolemn momentului. Cinstirea mem-oriei celor două mari personalități dinDezna, prin amplasarea celor două

monumente în centrul civic a asiguratcomunei Dezna o demnă prioritate înjudețul Arad.Campanile de donare desânge la Jandarmeria AradCampania „Donează sânge,salvează o viață!” inițiată de PatriarhiaRomână continuă cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei în Eparhia Aradului.La o săptămână de la PrazniculÎnvierii Domnului, Jandarmeria Ro -mână se alătură Bisericii Ortodoxe,în semn de solidaritate față de bol-navii care așteaptă ajutor de la noi,prin donare de sânge. Jandarmii suntcei care mereu mențin linișteapoporului iar de această dată au datdovadă de dăruire și spirit de sacrifi-ciu în beneficiul cetățeanului, alaproapelui lor.„Jandarmii arădeni, curajoși dinfire și inimoși, nu se află la prima acți-une de acest gen, reprezentanții in-stituției răspunzând cu bucurie ape -lului făcut de Arhiepiscopia Aradului.Pentru această acțiune, o unitatemobilă de la Centrul de TransfuzieSanguină Arad s-a deplasat la sediulJandarmeriei din comuna Vladimi-rescu.” – a declarat Pr. Gabriel Mariș,consilier social al ArhiepiscopieiAradului.În această perioadă, preoții dinArhiepiscopia Aradului promoveazăși întocmesc liste cu voluntari pentrucampania de donare de sânge înparohiile unde slujesc, aceasta fiindo activitate socio-medicală care se în-scrie în contextul declarării anului2015 de către Sfântul Sinod al Bise -ricii Ortodoxe Române – Anul oma-gial al misiunii parohiei şi mănăstiriiazi şi Anul comemorativ al SfântuluiIoan Gură de Aur şi al marilor păstoride suflete din eparhii.700 de nevoiaşi la ,,Masa bucuriei”Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopal Aradului, Centrul de Incluziune So-cială al Arhiepiscopiei a deșfășurat înperioada 21-24 aprilie 2015 o activi-tate filantropică de distribuire a peste700 de pachete copiilor, vârstnicilor șioamenilor nevoiași. Activitatea a fostposibilă datorită programului Patri-arhiei Române “Masa Bucuriei” reali -zat în parteneriat cu S.C. SELGROSCASH & CARRY SRL.Beneficiarii pachetelor au fostcredincioșii din zonele defavorizatedin orașul Arad, Cantina Socială „Sf.Nicolae”, Centrul de zi „NaștereaMaicii Domnului” al Asociației Fi-lantropia, Asociația „Bunavestire” aParohiei Arad Șega I, comunități deromi, centre sociale și alte asociații.Serviciile oferite în cadrul centru-lui sunt gratuite și vizează creștereagradului de autonomie socială a be -neficiarilor. Serviciile centrului, furnizatede personal specializat în asistențăsocială, sunt oferite pe criterii nedis-criminatorii, oricărui beneficiar.Activităţi socio-medicaleîn Parohia ZimbruÎn Parohia Zimbru, ArhiepiscopiaArad, funcționează de ani buni, prinimplicarea preotului și activitatea devoluntariat a D-nei Dr. Ana Halic și aD-nei preotese Adina Lușcă, asistentmedical, Dispensarul uman „Sf. M.Mc. Pantelimon”, ridicat în anul 2003de către Patriarhia Română și AlfaBank, aflat în grija ArhiepiscopieiAradului.Cu purtarea de grijă a Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei ArhiepiscopulAradului, prin sectorul social, se oferă,în limita posibilităților, sprijin în vederebunei desfășurări a activității medicalede aici. Sunt aduse medicamente deprim ajutor și susținute tratamenteleoferite aici de medic: injecții, verifi-carea tensiunii, a glicemiei, apel 112,prim ajutor, tratarea plăgilor, inclusiv ladomiciliul pacientului.Activitatea socio-medicală se în-scrie în contextul declarării anului

2015 de către Sfântul Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române – Anul oma-gial al misiunii parohiei şi mănăstiriiazi şi Anul comemorativ al SfântuluiIoan Gură de Aur şi al marilor păstoride suflete din eparhii.Donare de sânge în Protopopiatul SebişPentru a ameliora lipsa acută desânge care există în spitalele dinRomânia, Patriarhia Română a ini -țiat campania „Donează sânge, sal -vează o viață!”. Campania sedesfășoară în Eparhia Aradului cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Arhiepiscop Timotei.Joi 30 aprilie 2015, cu ajutorulunei unități mobile de la Centrul deTransfuzie Sanguină Arad, s-a des-fășurat la Spitalul de Boli Cronice dinSebiș, o astfel de acțiune, unde auvenit preoți și credincioși din Pro-topopiatul Sebiș în număr foartemare. Centrul de Transfuzie San-guină a pus la dispoziţia organizato-rilor cadre medicale cu pregătire îndomeniu care au respectat normeleinternaţionale de igienă în timpul ac-tului de donare. Acestea asigurădeplina sănătate şi siguranţă atât do-natorilor cât şi beneficiarilor, respectivpacienţilor din spitale.Aceasta este a cincea zi de cam-panie de donare de sânge care sedesfășoară prin implicarea Arhiepis-copiei Aradului cu sprijinul preoților șicredincioșilor. Aşadar, fiecare per-soană sănătoasă este îndemnată sămeargă şi să ajute la salvarea unorvieţi omeneşti.În această perioadă, preoții dinArhiepiscopia Aradului promoveazăși întocmesc liste cu voluntari pentrucampania de donare de sânge înparohiile unde slujesc, aceasta fiindo activitate socio-medicală care se în-scrie în contextul declarării anului2015 de către Sfântul Sinod al Bi -sericii Ortodoxe Române – Anul oma -gial al misiunii parohiei şi mănăstirii azişi Anul comemorativ al Sfântului IoanGură de Aur şi al marilor păstori desuflete din eparhii.Simpozion aniversar,,Calea Mântuirii la 15 anide existenţă”Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad în colabo-rare cu Arhiepiscopia Aradului, subbinecuvântarea ÎPS ArhiepiscopTimotei, a organizat, în ziua de 28aprilie 2015, un simpozion aniversarprilejuit de împlinirea a 15 ani de lareapariția publicației pastoral-mision-ară Calea Mântuirii, sub titlul: Rele-vanța presei bisericești în dinamicapastoral-misionară a parohiei.Programul a debutat, de dimi -neață, cu oficierea slujbei tedeumuluiîn capela Facultății, la care a asistat șiChiriarhul nostru.După deschiderea festivă făcutăprintr-o cuvântare a ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, au urmat cuvântări din partea ofi-cialităţilor, după care s-a trecut lasusţinerea referatelor după progra-mul simpozionului.  În final, părintele Ioan Tulcan amulțumit invitaților și colaboratorilorpentru reușita acestui simpozion, princare se face un schimb de experiențăsau de bune practici, extrem debenefic pentru activitatea acesteipublicații arădene și nu numai.Cuvântul de încheiere și debinecuvântare a aparținut ÎPSArhiepiscop Timotei care a felicitat petoți cei prezenți pentru buna desfășu-rare a întâlnirii.
CERCURI 

PASTORAL-MISIONAREÎn luna aprilie au avut loc cercuripastoral misionare în următoareleparohii arădene: Parohia Chesinţdin Protopopiatul Lipova, păstorită depărintele paroh Florin Ardeuan,  agăzduit în 5 aprilie, de Praznicul In-trării Domnului în Ierusalim, întrunireapreoţilor din Cercul pastoral-misionar

Lipova I, coordonat din încredinţareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei, decătre preotul Teodor Farcaş de laParohia Zăbrani. Întâlnirea a debutatîn biserica parohială „Sf. Arh. Mihailşi Gavriil” cu săvârşirea Sfintei Tainea Maslului, de către un sobor de zecepreoţi, avându-i în fruntea soboruluipe Protos. Dr. Iustin Popovici, con-silierul cultural al ArhiepiscopieiAradului şi pe Pr. Ioan Jidoi, protopopal Lipovei. Părintele consilier asusţinut o predică la Duminica Flori-ilor. Referatul principal, de către părin-tele Cristian Ungureanu de laParohia Zăbalţ, tratând următoareleteme: 1. Parohia – spaţiu misionar; 2.Constatări actuale ale vieţii parohiale;3. Floriile – tradiţie şi modernism. Deasemenea, pe marginea temelortratate, au avut loc discuţii despre ac-tivităţile catehetice desfăşurate înparohii şi despre implicarea profeso-rilor de religie pentru creşterea calităţiieducaţiei religioase în şcoli.Toţi cei prezenţi au fost miruiţi cuuntdelemn sfinţit şi au primit iconiţedin partea Centrului eparhial.Parohia Andrei Şaguna, dinProtopopiatul Arad, păstorită depărintele paroh Adrian Mariş, a găz-duit întrunirea preoţilor din cadrul Cer-cului pastoral-misionar Zărand, coor -donați, din încredințarea Înaltpreas-fințitului Părinte Arhiepiscop Timoteial Aradului, de către PreacucerniculPărinte Nicolae Rădulescu, preotparoh la parohia Sântana I.Referatul principal a fost susţinutde părintele Ioan Crainic, de la Paro-hia Sântana II, care a vorbit despreimportanţa Tainei Spovedaniei înviaţa parohiei şi despre realităţile pecare le întâlneşte preotul în viaţafiecărui credincios. Preoţii din cadrul Cercului Pas-toral-misionar Nr. 3 Gurahonţ, coor-donat din încredinţarea Înaltprea -sfinţitului Arhiepiscop Timotei, decătre preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-auîntrunit, în după-amiaza zilei de joi 23aprilie, la Biserica ortodoxă cu hramul„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”din Parohia Honţişor, protopopiatulSebiş.În cadrul acestei întâlniri s-asăvârşit Sfânta Taină a Maslului, lacare au participat credincioşii dinparohia Honţişor şi parohiile înveci-nate.Preotul Zbârcea Vasile de laparohia Pescari a susținut urmă-toarele teme:1.Importanța lăcașului de cult cafactor de coagulare a comunitățilorcreștine și de dezvoltare a parohieiortodoxe.2. Familia creștină, nucleulde bază al parohiei.3.Problema iubiriila Sfântul Ioan Gură de Aur.În finalul întâlnirii, preotul parohBoca Mihai a mulţumit tuturor pentruparticipare.Din încredinţarea IPS Timotei,Arhiepiscopul Aradului, Cercul Mi-sionar Nr. 2 Radna, sub coordonareaPr. Jivănescu Vasile s-a întrunit, du-minică, 26 aprilie 2015, în ParohiaGroşii Noi, Protopopiatul Lipova. Cuacest prilej soborul de preoţi prezentîn Biserica de la Groşii Noi , a oficiatMaslu de obşte, avându-l în mijlocullor pe Prea On. Pr. Protopop IoanJidoi, Protopopul Lipovei.Pr. Sucigan Cosmin - ParohiaCăpruţa, a susţinut tema:,, Parohia şiBiserica parohială, centrul vieţii spiri-tuale a comunităţii creştin-ortodoxeadunată în iubirea Preasfintei Treimi.Problema abandonului şcolar”.La final Pr. Paroh Murgu Mariusa mulţumit tuturor celor care au luatparte la acest festin liturgic. Parohia Țipari din protopo -piatul Arad, a găzduit duminică, 26aprilie 2015, întrunirea preoţilordin Cercul pastoral-misionar Chişi -neu-Criş, aceasta fiind a doua întâl-nire din acest an.Cuvântul de învăţătură la TainaSfântului Maslu a fost rostit de părin-tele Pavel Ioan de la Parohia Sintea-Mare. În continuare, părintele paroh

Oprea Mihai a susţinut referatele cutemele: ,,Temeiurile teologice ale mi-siunii creștine”, ,,Sfântul Ioan Gură deAur – modelul predicatorului creștin”,,,Particularități ale perioadei Penti-costarului”, lucrări care au fost dezbă-tute de preoții participanți.Din încredinţarea IPS Timotei,Arhiepiscopul Aradului, Cercul Mi-sionar Siria sub coordonarea Pr.Botezatu Iulian s-a întrunit, du-minică 26 aprilie 2015, în ParohiaGalşa, Protopopiatul Lipova . Cuacest prilej s-a oficiat Taina Sf. Maslude obşte în curtea bisericii, avându-lîn mijlocul lor pe Preacuviosul PărinteIustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului.După oficierea Sf. Maslu, fiindanul 2015, ,,an omagial al misiuniiparohiei şi mănăstirii azi” , Pr. TrifAdorian Lucian – Parohia Galşa, asusţinut tema: ,,Rolul spiritualităţiimonahale, liturgice şi filocalice în lu-crarea misionară a mănăstirii azi ininteriorul Bisericii”.Parohia Fântânele din pro-topopiatul Arad, a găzduit duminică,26 aprilie 2015, întrunirea preoţilor dinCercul pastoral nr. 6 Vladimirescu,coordonat de P.C. Preot Berceanu-Negrean Petru de la ParohiaVladimirescu I.Întrunirea a debutat la ora 1700, înbiserica parohială cu hramul„Adormirea Maicii Domnului”, prinoficierea slujbei Vecernie, săvârşităde preoţii prezenţi după care a urmatprezentarea referatului cu titlul Paro-hia mărturisitoae prin crez și faptă;Sfânta Liturghie, Sfintele Taine și ser-viciile religioase oficiate în bisericaparohială, expresia unității parohieiortodoxe române. Referatul a fostprezentat de preotul Ilota Sorin Ioande la parohia Aluniș.La finalul întrunirii, PărinteleParoh Dan Mândra a mulțumit tuturorcelor prezenți, preoți și credincioșipentru participare. În Duminica Mironosițelor dedi-cată femeilor ce au avut privilegiul, dea-L vedea primele pe Iisus Hristos în-viat, preoții din Cercul PastoralMisionar Hălmagiu, coordonat depărintele Vand Ioan, preot la parohiaLuncșoara s-au întâlnit în Biserica dinParohia Avram Iancu unde s-a ofi-ciat Taina Sf. Maslu.Conform temei generale apro-bată de Sfântul Sinod „MisiuneaParohiei și Mănăstirii azi”, în bazaprogramului aprobat, referatul cutemele: „Sf. Ioan Gură de Aur apără-tor și susținător al sfințeniei și dem-nității familiei”; „Parohiile rurale șiproblemele cu care se confruntă”;„Parohia – comunitatea viilor și legă-tura între generații” a fost susținut decătre preotul Bacoș Cristian de laParohia Hălmagiu.  La final preotul paroh Dan Dănuța mulţumit tuturor pentru participare. Joi, 30 aprilie, preoții din cerculmisionar-pastoral Sebiș I, Proto -popiatul Sebiș, conduși din încre -dințarea ÎnaltPreasfințitului TimoteiSeviciu de pr. Valentin Herbei s-au în-trunit la Parohia -Slatina de Criș.Întâlnirea, a avut loc în bisericaparohială cu hramul „PogorâreaSfântului Duh” din localitate unde, înconformitate cu tematica anuluiomagial, Pr. Radu Bătrân de laParohia Dezna a susținut referatulcu tema: „Importanța locașului decult ca factor de coagulare a comu-nităților creștine și dezvoltare a paro-hiei ortodoxe”.La final, preotul paroh MatcăuAvram, a făcut o scurtă prezentare aparohiei Slatina de Criș cu filia Nea-gra, a lăcașului de cult din localitate,ridicat în anul 1896 și târnosit în anul1984 de către Episcopul Aradului –Ps. Dr. Visarion Aștileanu.(mai multe detalii se află pe pag-ina WEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).Protos. dr. Iustin PopoviciConsilier cultural 
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Miercuri, 1 aprilie– Chiriarhulparticipă la concertul coralei preoțilordin Arhiepiscopia Aradului organizatla Parohia Arad-Micalaca Veche II.La vremea cuvenită a fost săvârşităslujba Paraclisului Maicii Domnuluiurmat de rostirea unui cuvânt de în-vățătură, după care Ierarhul, alăturide soborul preoţilor parohiei, a sfinţitbaldachinul în care va fi aşezatepitaful în Vinerea Mare.
Joi, 2 aprilie –  Slujitorii altarelordin cuprinsul Protopopiatul OrtodoxArad au fost primiţi la Sfânta Taină aMărturisirii oficiată de Ierarh la Bise -rica Parohiei Arad-Centru. Chiriarhulparticipă la concertul de pricesne dinPostul Mare a coralei preoților dinArhiepiscopia Aradului organizat laCatedrala Arhiepiscopală.
Sâmbătă, 4 aprilie – Chiriarhula săvârşit slujba Vecerniei în Paro-hia Scânteia – Domeniul Lupaşunde s-a desfăşurat un tradiţionalPelerinaj de Florii pentru a ne amintide momentul Intrării MântuitoruluiIisus Hristos în cetatea Ierusalimu-lui, urmat de o procesiune menită săpăstreze frumoasele tradiţii străvechidin părţile Aradului. După rânduialaVecerniei a urmat rostirea rugăciuniide binecuvântare a sălcuţelor careau fost apoi luate de credincioşi spreaşezarea lor acasă.
Duminică, 5 aprilie - slujeșteSfânta Liturghie la Catedrala Arhi -episcopală „Sfânta Treime” din Arad,înconjurat de soborul de preoţi şi dia-coni ai catedralei cu rostirea predicii.În seara zilei, Chiriarhul a participat laDenia de la Catedrala Veche din Aradși la concertul Corului mixt ,,Armonia”,dirijat de maestrul Ovidiu Boar,adresând cuvânt de învățătură.
Luni, 6 aprilie - Chiriarhul aasistat la Denia din Sfânta şi

Marea Marţi, la Catedrala Arhi -epis copală.
Miercuri, 8 aprilie - Chiriarhul aasistat la Sfânta Liturghie a Darurilormai înainte sfinţite în mijlocul credin-cioşilor din parohia Şega I, rostind lamomentul cuvenit cuvânt de învăţă-tură.
Joi, 9 aprilie –Chiriarhul a slujitla slujba Deniei din Sfânta și MareaVineri, numită și a celor 12 Evanghe-lii, înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi, slujitori ai Catedralei Arhi -episcopale, în prezenţa a numeroşicredincioşi. La final a ţinut un cuvântde învăţătură în care a vorbit şi des -pre însemnătatea acestor Denii dinSăptămâna Mare
Vineri, 10 aprilie – Chiriarhul asăvârşit în Catedrala Arhiepiscopală,împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, Denia Prohodului Domnu-lui, rostind un cuvânt de învăţăturăarătând semnificaţia duhovniceascăa Vinerii Sfintelor Pătimiri, îndem-nându-i pe cei prezenţi la rugăciuneşi la meditaţie în aşteptarea bucurieipascale.

Sâmbătă, 11 aprilie – după-amiaza Sâmbetei celei Mari, Chiri-arhul, a oficiat Slujba Învierii Dom nuluişi Mântuitorului nostru Iisus Hristosla Biserica cu hramul „Sfinţii ApostoliPetru şi Pavel” din cadrul Peniten-ciarului de maximă siguranţă dinArad la care au luat parte 40 de per-soane private de libertate. La finalulslujbei, în cuvântul de învăţătură i-aîndemnat la frățietate, dragoste,iertare și împăcare, la tot ce este fru-mos. În seara zilei, la Catedrala Arhi -episcopala, Ierarhul a întâmpinatdelegaţia ce a adus  și in acest an laArad, Lumina Sfântă de la mormân-tul din Ierusalim al Mântuitorului, ală-turi de preoţi, dar și de primari saureprezentanți ai orașelor și co-munelor din județ, fiind împărțită tu-turor, pentru a o duce în bisericile încare slujesc, pentru a fi dată credin-cioșilor la slujba de Înviere, mentio-nand in cuvantul Sau, celor care auvenit să ia lumina de la Ierusalim des pre importanţa acesteia.Chiriarhul a săvârşit slujba ÎnvieriiDomnului, înconjurat de soborul pre-oţilor şi diaconilor catedrali, în pre -zenţa unui număr impresionant decredincioşi, adresând, la momentulpotrivit, un părintesc cuvânt de în-văţătură
Duminică, 12 aprilie – Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală ,,SfântaTreime” din Arad,Chiriarhul a parti -cipat la slujba Vecerniei în bisericaparohiei Arad-Centru, ÎnaltpreasfinţiaSa a oferit tradiţionala recepţie depraznicul Învierii Domnului, ostenito-rilor Centrului eparhial, preoţilor dinmunicipiu şi reprezentanţilor mănăs -tirilor arădene, la reşedinţa chiri-arhală, la care au participat şi

reprezentanţi ai mass-media localăşi alţi credincioşi.
Luni, 13 aprilie – în a doua ziSlujeşte şi predică la Sfânta Liturghiela parohia Arad-Centru din Arad
Marți, 14 aprilie – În cea de-atreia zi a praznicului Învierii Domnu-lui, Chiriarhul slujeşte şi predică laSfânta Liturghie la Mănăstirea ,,Sf.Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai.
Vineri, 17 aprilie - la sărbă-toarea „Izvorul Tămăduirii”  Chiriar -hul slujește şi predică la SfântaLiturghie, săvârşind și slujba desfinţire a aghiasmei mici  la Mănăs -tirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai.
Duminică, 19 aprilie - în Du-minica a II-a după Paști Chiriarhul aslujit Sfânta Liturghie oficiată decătre ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei,înconjurat de un sobor de Ierarhi aiBisericii Ortodoxe Române, întrecare ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului,alături de un impresionant  sobor depreoţi şi diaconi cu prilejul  împlinirii a150 de ani de la înființarea Epis-copiei Ortodoxe Române a Caran -sebeșului.
Luni, 20 aprilie– Chiriarhul par-ticipă la Simpozionul internațional„Misiune și propovăduire- 150 de anide la întemeierea Episcopiei Caran -sebeșului” care a avut loc în sala de festivităţi „Episcop Elie MironCristea” a Centrului eparhial Caran -sebeş. În deschiderea lucrărilor Ierarhul a rostit un cuvânt. 
Joi, 23 aprilie – Slujeşte șipredică la Sfânta Liturghie la Mă năs -tirea Feredeu la prăznuirea Sf. MareMucenic Gheorghe, purtătorul debiruinţă cu ocazia prăznuirii unuiadintre hramuri. La momentul rânduit,a hirotonit în treapta diaconiei pe teo-logul Ciprian Tripa, absolvent al Fa -

cultăţii de Teologie Ortodoxă dinArad.
Sâmbătă, 25 aprilie – Chiriarhuloficiază, slujba de parastas a nepo-tului Preasfinţitului Părinte Lucian-Episcopul Caransebeşului alături deun sobor de preoţi la CatedralaArhiepiscopală din Arad.În după amiaza zilei oficiazăTaina Sfântului Botezului la Mănăs -tirea Arad-Gai, a noului membru afamiliei d-nei Floria Oriana osteni-toare a Centrului Eparhial.
Duminică, 26 aprilie – Slujeşteşi predică la Sfânta Liturghie în Paro-hia Ortodoxă Vinga, la final săvârşitîmpreună cu un sobor de preoţi, sluj -ba de sfinţire a capelei mortuale cuhramul ,,Învierea Domnului”. Laceas de seară, Chiriarhul, a fostprezent în mijlocul credincioşilor dinParohia Ineu-Traian, unde a săvârşitîmpreună cu un sobor de preoţi sluj -ba Vecerniei şi a Acatistului SfinţilorIorest şi Sava, ocrotitorii bisericii noidin această parohie.
Marți, 28 aprilie – Chiriarhulasistă la slujba de Te-Deum laCapela Facultăţii de Teologie dinArad în debutul unui simpozionaniversar prilejuit de împlinirea a 15ani de la reapariția publicației pas-toral-misionară Calea Mântuirii, curostirea unui cuvânt la deschidereaacestui simpozion.
Miercuri, 29 aprilie - Participă laceremonialul militar și religios ce aavut loc în Piața Avram Iancu la ,,ZiuaVeteranilor de război” , la Monumen-tul Ostașului Român cu o slujbă depomenire a celor care și-au dat viațapentru țară și credință cu rostirea  unuicuvânt solemn, participă la adunareafestivă la Cercul Militar Arad.Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial

Miercuri, 29 aprilie, a avut locla Centrul eparhial din Arad, eva -luarea miniproiectelor desfășu-rate la nivelul ArhiepiscopieiAradului, în cadrul concursuluinațional „Mâini întinse spre lu-crarea poruncilor lui Dumnezeu”,derulat de Patriarhia Românăprin Sectorul Teologic-Educa -țional. Cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, comisiade jurizare a evaluat primele treiproiecte câștigătoare de la nive -lul fiecărui protopopiat al epar -hiei, în total fiind jurizate 12proiecte implementate în totatâtea parohii.Comisia a fost compusă din:protos.dr. Iustin Popovici, con-silier cultural, pr. Gabriel-CosminMariş, consilier social  și prof.dr.Marcel Tang – profesor de religiela Colegiul Naţional ,,Preparan-dia – Dimitrie Ţichindeal”, dinArad.În urma analizei dosarelor de-puse și a prezentărilor în formatelectronic, comisia a declaratcâștigător proiectul „Nu eşti sin-

gur!”,implementatîn cadrul CentruluiCultural-Pastoral,,Sf. Ierarh Nico-lae”, din ParohiaOrtodoxă RomânăArad-Bujac,Prot.Arad, proiect coor-donat de preotulparoh dr. VasilePop. Miniproiectul,,Nu eşti singur!”este alcătuit dintr-oechipă de 14 copiidin cadrul grupelorde cateheză ,,Hris-tos împărtăşit copi-ilor”, care desfă -şoară în mod con-stant activităţi edu-caţionale, catehe-tice, culturale şi cari-tativ-sociale la Cen-trul Cultural Pasto-ral al parohiei. Sco -pul proiectului a fost de a aduceo rază de bucurie, mângâiere şicredinţă lucrătoare prin iubire înviaţa şi activitatea cotidiană acopiilor de la Centrul de Plasa-

ment Oituz, din mun. Arad, copiisinguri, abandonaţi sau în situaţiispeciale.Pe locul al doilea s-a clasatproiectul „Dar din dar se face rai”,

desfășurat în Parohia ,,ÎnălţareaSfintei Cruci” Moţiori, Prot. Ineu,de către grupul catehetic, coor-donat de pr. Ciprian-Petru Sălă -văstru, prin care s-a urmăritsprijinirea mai ales a persoanelornevoiaşe care provin din Com-plexul Servicii Sociale Ineu.Pe cel de-al treilea loc s-aclasat Parohia ,,Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” Chesinţ, Prot.Lipova, prin proiectul ,,Bucuriade a dărui”, coordonat de pr.Florin Ardeuan.Proiectul câștigător va re -prezenta Arhiepiscopia Araduluila faza națională, la care, dele-gați ai parohiei câștigătoare, vorfi prezenți la București în datade 21 mai 2015, la hramul Ca -tedralei Patriarhale și premiațide către Preafericitul PărintePatriarh Daniel. La fel ca și încelelalte eparhii, în Arhiepis-copia Aradului, concursul s-aderulat în perioada decembrie2014 – aprilie 2015, fiind impli-cați un număr de aproximativ400 de copii de pe întreg cuprin-sul județului Arad.

Faza eparhială a Concursului ,,Mâiniîntinse spre lucrarea poruncilor luiDumnezeu” în Arhiepiscopia Aradului

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, aprilie 2015

Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad organizează examenulde admitere în clasa a IX-a, con-form metodologiei în vigoare.Astfel, în zilele de 25-26 mai2015, între orele 8,00-17,00 vaavea loc înscrierea candidaţilor,la secretariatul Seminarului, ur-mând ca în una din zilele 27, 28sau 29 mai să se desfăşoareprobele de aptitudini. Candidaţii declaraţi admişinu vor mai intra în repartizareacomputerizată.Informaţii se pot obţine de laadresa www.seminararad.org,secţiunea „Admitere la Seminar2015” sau la secretariatul şcoliisau la telefon 0257.285.292.
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