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2017 – Anul dedicat de Biserica Ortodoxă Românăicoanelor şi iconarilor, Patriarhului Justinian șiapărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului

Cu dragoste în Hristos, Vă adu-cem la cunoștință că Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române, înşedinţa sa de lucru din 28-29octombrie 2015, la care s-au adău-gat şedinţele din 25 februarie 2016şi 16 decembrie 2016, a examinatreferatul Cancelariei SfântuluiSinod cu privire la iniţiativa Prea-fericitului Părinte PatriarhDaniel de a declara anul 2017ca Anul omagial al sfintelor icoa-ne, al iconarilor şi al pictorilorbisericeşti şi Anul comemorativJustinian Patriarhul şi al apără-torilor Ortodoxiei în timpul comu-nismului în Patriarhia Română.În referatul prezentat sîn anul2017, atunci când se împlinesc1.230 de ani de la Sinodul VII ecu-menic (787), a Anului omagial alsfintelor icoane, al iconarilor şi alpictorilor bisericeşti doreşte săaducă în centrul misiunii Biseri-cii: reafirmarea importanţei cin-stirii sfintelor icoane, ca mijloacede mărturisire a credinţei ortodoxeîn Întruparea Fiului lui Dumnezeuşi ca ferestre spre Împărăţia ceru-rilor, evidenţierea rolului liturgicşi catehetic al sfintelor icoane înviaţa Bisericii, punerea în lumină aimportanţei lucrării pictorilor deicoane şi de biserici pentru misiu-nea Bisericii, promovarea tradiţieiîn dezvoltarea şcolii iconograficeromâneşti, precum şi subli niereaimportanţei sfintelor icoane înmentalul colectiv al poporuluiromân. Totodată, iniţiativa privindproclamarea în anul 2017 a Anuluicomemorativ Justinian Patriarhulşi al apărătorilor Ortodoxiei întimpul comunismului are dreptscop cinstirea împlinirii a 40 deani de la mutarea la Domnul avrednicului de pomenire Preaferi-

citului Părinte Justinian, Patriar-hul Bisericii Orto doxe Româneîntre anii 1948-1977, precum şi atuturor acelora (ierarhi, preoţi şimireni) care au mărturisit şi apăratcredinţa ortodoxă în timpul regi-mului comunist.Prin această iniţiativă se doreş-te pregătirea din timp a evenimen-telor dedicate atât omagierii icona-rilor şi a pictorilor bisericeşti, cât şicomemorării vrednicului de pome-nire Patriarh Justinian şi apărători-lor Ortodoxiei în timpul comunis-mului prin publicarea de studii,articole, cărţi şi organizarea demanifestări cu caracter liturgic,duhovnicesc, cultural-educativ şiteologic-ştiinţific la nivelul epar-hiilor, parohiilor şi mănăstirilordin Patriarhia Română, precum şiprin organizarea de congrese,colocvii, seminarii, conferinţepreoţeşti. Evidenţierea te melor şia activităţilor organizate se va faceprin media bisericească şi prin mij-loacele publicistice ale BisericiiOrtodoxe Române. Evaluarea, laîncheierea anului, a modului deaducere la îndeplinire în eparhii,parohii şi mănăstiri, a programu-lui-cadru de ce lebrare a celor douăteme propuse pentru anul 2017, vafi prezen tată în şedinţa solemnă aSfântului Sinod din toamna anului2017.În vederea materializării acesteiiniţiative, Cancelaria SfântuluiSinod, cu binecuvântarea Preaferi-citului Părinte Patriarh Daniel, aîntocmit următorulprogram-cadrupentru realizarea proiectului reli-gios-pastoral, cultural-editorial şimediaticintitulat „2017 – Anulomagial al sfintelor icoane, al ico-narilor şi al pictorilor bisericeştişi Anul comemorativ Justinian

Patriarhul şi al apărătorilor Orto-doxiei în timpul comunismului”:I.Sub genericul Anul omagialal sfintelor icoane, al iconarilorşi al pictorilor bisericeşti vor fitratate următoarele teme:1. Apariţia icoanei şi a picturiibisericeşti în Biserică.2. Teologia icoanei (aspectedogmatice şi liturgice).3. Prevederi canonice, juridice(regulamentare) şi ermineutice (dintrecut şi de azi), privitoare la icoa-ne şi pictura bisericească.4. Icoana în cultul ortodox: afir-mare a credinţei ortodoxe, memo-rial biblic şi eclesial, chemare larugăciune şi sfinţenie, frumuseţe aCasei Domnului.5. Icoana în viaţa creştinuluiortodox: comuniune cu sfinţii şi cuBiserica Ortodoxă.6. Icoana în şcoală: semn aliubirii lui Dumnezeu pentruoameni (ca şi Sfânta Cruce).

7. Pictorul de icoane/de bise-rici: pregătire teologică, artistică şiduhovnicească.8. Stiluri şi tehnici de pictură bise-ricească/materiale folosite în pictură.9. Tradiţia iconografică româ-nească, fidelitate dogmatică uni-versală şi specific naţional.10. Actualitatea, importanţa şinecesitatea sfintelor icoane pentruviaţa şi misiunea Bisericii azi.11. Sfântul Evanghelist Luca,Sfântul Ioan Damaschin și SfântulTeodor Studitul sunt figuri emble-matice ale Anului omagial al sfin-telor icoane, al iconarilor și al pic-torilor bisericeștiII. Sub genericul Anul come-morativ Justinian Patriarhul şi alapărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului vor fi tratate urmă-toarele teme:A. Patriarhul Justinian1. 2017 – împlinirea a 40 de anide la trecerea la cele veşnice – pre-zentare biografică.

2. Înţelept apărător al Bisericiiîn timpul unui regim ostil religiei şiBisericii.3. Iniţiator şi coordonatoral „Statutului pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române” ntitulate „Legiuiri bise-
riceşti”.4. Iniţiator al primelor canoni-zări de sfinţi din Biserica OrtodoxăRomână (1950 şi 1955) şi promo-tor al generalizării cultului sfinţilorcu moaşte în România.5. Ctitor de biserici şi restaura-tor de biserici, mănăstiri şi monu-mente istorice.6. Promotor al misiunii so -cial-filantropice a Bisericii prinorganizarea de aşezăminte socialela: Mănăstirea Dealu, MănăstireaViforâta, Mănăstirea Techirghiol.7. Organizator al parohiilorortodoxe româneşti din diasporă.8. Promotor al dialoguluipanortodox şi intercreştin.9. Reorganizator al învă ţă-mântului teologic ortodox dinRomânia (6 seminarii şi 2 insti-tute teologice de grad universitarîn toată ţara; a trimis tineri teo-logi la studii în străinătate; în pre-zent, Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Bucureşti îi poartănumele).10. Apărător al mănăstirilor (asalvat foarte multe mănăstiri de ladesfiinţare prin înfiinţarea în cadrulacestora de ateliere meşteşugă-
reşti şi de şcoli monahale; pentru asalva Mănăstirea Radu  Vodă dinCapitală de la demolare şi-a expri-mat dorinţa prin testament de a fiînmormântat în perimetrul mănăs-tirii). Sursa: basilica.roContinuare în pagina 2

În 2017 se împlinesc patrudecenii de la mutarea la cereștilelocașuri a celui de-al treilea Patriarh alBisericii Ortodoxe Române. Cu acestprilej, Sfântul Sinod a hotărât procla-marea Anului comemorativ JustinianPatriarhul și al apărătorilor Ortodox-iei în timpul comunismului. Desprepersonalitatea vrednicului depomenire Patriarh Justinian Marina(† 1977) ne-a vorbit ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui. Ierarhul cu cei mai mulți ani deslujire arhierească din cadrul Sfântu-lui Sinod al Bisericii noastre, hirotonitEpiscop-vicar în februarie 1976, neprezintă câteva momente din întâlnir-ile sale cu Patriarhul Justinian.

Înaltpreasfințite PărinteArhiepiscop, ce amintiri aveți despreprima întâlnire cu vrednicul depomenire Patriarh Justinian?Cu regretatul Patriarh Justinianam avut o legătură destul de apropiată,aș spune, încă din timpul studiilor. L-am văzut prima dată la începutularhipăstoririi sale, în 1948. Una dintreprimele vizite pe care le-a făcut mem-brilor Sfântului Sinod, ierarhilor dințară, a fost cea de la Timișoara. Acoloera o catedrală nouă, târnosită în 1946.Mitropolit al Banatului a devenit, chiarîna inte de instalarea noului Patriarh,Vasile Lăzărescu. Eram apropiat deMitropolitul Vasile și mă aflam înpreajma lui, chiar dacă eram destul de

tânăr, abia intrasem în Colegiul „Con-stantin Diaconovici Loga” din Tim-ișoara. Patriarhul Justinian a poposit laArad și a venit la Timișoara în faptulVecerniei. A doua zi a slujit SfântaLiturghie cu Mitropolitul Vasile. Nu aavut arhierei însoțitori, numai con-silierii din jur, dintre care mi-i aducaminte pe părintele secretar NițișorCazacu și pe părintele Ioan Gagiu. Mi-a rămas foarte apropiată această icoanăa vizitei Patriarhului, și cuvântul foartepe înțeles, adresat credincioșilor. Mit-ropolitul era fost profesor de teologie,mare teolog și vorbea frumos, darPatriarhul era la sufletul oamenilor.Alexandru BriciuContinuare în pagina 4

Amintiri despre Patriarhul Justinian 

Prea Fericitul Patriarh Justinian felicită şi îmbrăţişează pe noualesul episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului
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Reprezentarea chipului în icoană

Icoana îşi are începutul în întru-parea Fiului lui Dumnezeu care vineîn lume ca să refacă ontologic chipullui Dumnezeu din om, desfigurat depăcat. Icoana e dovada iubirii luiDumnezeu către oameni; cine refuzăicoana vădeşte, în taină, o neîncre-dere în iubirea coborâtoare a luiDumnezeu la noi, spune PărinteleStăniloae. Ea este dovada că Cel fărăde început - „Cel cel este” (OΩN), S-a arătat în chip omenesc, a luat faţăomenească, pe care o eternizează prinÎnviere, făcând-o un mediu de comu-nicare a slavei dumnezeieşti. Faptulcă Dumnezeirea Lui poate să trans-pară prin faţa omenească arată căDumnezeu însuşi are în Sine virtua-litatea feţei omeneşti în care e con-centrată întreaga spiritualitate a firiiomeneşti. De aceea, în icoană, ele-mentul central şi esenţial este chipulsau faţa Mântuitorului, a MaiciiDomnului sau a sfinţilor.Dacă Dumnezeu este lumina încare nu se află nicio umbră de întu-neric, această lumină nu este un haosnedeterminat, ci o armonie deplină,infinită. El este forma tuturor forme-lor, icoana icoanelor. ApofatismulOrtodoxiei nu neagă icoana, ci vreasă spună că Dumnezeu este o Meta-Icoană, iar după terminologia lui Dio-nisie, o Hiper-Icoană.Toate făpturile sunt lumini, pen-tru că toate au o raţiune şi o ordineinterioară. Omul, coroana creaţiei şichip al lui Dumnezeu, le cuprindevirtual pe toate şi este chemat să le

cuprindă actual şi să se imprime întoate, să le ordoneze, să le dea sens şisă le îndumnezeiască. Dar capacitateaomului de a le cuprinde actual petoate o câştigă omul în Hristos, încare chipul lui Dumnezeu este refăcutdeplin în om. Chipul lui Dumnezeudin om, fiind conform Logosuluidivin ca arhetip, se află într-o legătu-ră cu Arhetipul dumnezeiesc şi estechemat să se imprime în toate în moddesăvârşit, să le cuprindă pe toate caşi Arhetipul lui. Acest chip, arătându-şi baza în sufletul omului, se reflectăşi se prelungeşte şi în trup şi, în spe-cial, în faţa lui. În Hristos, arhetipul,

penetrând chipul Său, se reflectă şi înfaţa Lui omenească. Acesta se reflec-tă în feţele celor ce se unesc prin cre-dinţă şi viaţă cu Hristos.Prin aceasta, faţa omenească îşirecâştigă toată lumina, toată adânci-mea şi adună în ea toate sensurilecreaţiei. Icoana este plină de lumina care„nu deschide un ocean impersonal, eaeste conţinutul şi Supraabundenţacomuniunii”, spune Olivier Clement.Lumina icoanei nu este a veaculuiacestuia, nu vine din afară ca să lumi-neze, ci chiar din icoană, din feţelesfinţilor şi din zidirea schimbată la

faţă, din care se revarsă lumina seni-nă, odihnitoare, lină, necreată şi neîn-serată ca un har al Duhului Sfânt.După învăţătura Sfinţilor Părinţi,măreţia omului nu rezultă din calită-ţile lui de microcosmos, ci din che-marea lui de a deveni o lume mareîntr-una mică, un dumnezeu după har,de aceea în icoană totul este centrat pechipul omului. Faţă de omul auto-nom în raport cu Dumnezeu, a căruinatură este desfigurată, icoana aratăomul care a dobândit asemănareadivină, care a învins dezagregarea dinel însuşi şi din întreaga creaţie văzu-tă, un om care şi-a recâştigat demni-tatea regală în cosmos, transformândsupunerea faţă de lume în supunerefaţă de Duhul care sălăşluieşte în el.Părinţii Sinodului al VII-lea ecu-menic deosebesc cu fineţe icoana deportret. Ultimul reprezintă o fiinţăumană obişnuită, prima, un om unitcu Dumnezeu. Icoana se deosebeştede portret prin conţinut, iar acest con-ţinut creează acele forme de expresiespecifice, proprii numai icoanei. Icoa-na desemnează sfinţenia care nu estenici subînţeleasă, nici supraadăugatăde mintea noastră, ci vizibilă cu ochiitrupeşti. Ea ne arată ceea ce fuseserevelat Apostolilor pe Muntele Tabor.În ea nu contemplăm doar chipul luiHristos, ci şi slava şi lumina dumne-zeiască pe care ochii noştri o potvedea cu ajutorul limbajului simbolical icoanei. De aceea spunem că icoa-na nu prezintă chipul obişnuit şi banalal omului, ci chipul său slăvit şi veş-

nic, restaurat în, cu şi prin Hristos.Sensul însuşi şi raţiunea de a fi a icoa-nei sunt tocmai acelea de a-i desem-na pe moştenitorii nestricăciunii şi aiÎmpărăţiei lui Dumnezeu, pe care eio prefigurează încă din timpul vieţiilor pământeşti. Icoana este imagineaunui om în care este real prezent harulce arde patimile şi desăvârşeşte totul.Astfel, carnea este reprezentată esen-ţialmente diferit de carnea obişnuită,stricăcioasă. Icoana nu reprezintăDumnezeirea, ci ea indică participa-rea omului la Dumnezeire. Harul divin nu poate fi reprezen-tat prin niciun mijloc omenesc. Sfin-ţenia pe care nu o vedem nu poate fideci nici ea reprezentată. Imagineasacră poate doar semnala cu ajutorulformelor, al culorilor şi al liniilor sim-bolice, printr-un limbaj pictural sta-bilit de Biserică, prezenţa haruluidivin în cel reprezentat. Caracterulspecific al icoanei constă mai ales înmodalitatea reprezentării, adică mij-loacele prin care este descrisă stareade sfinţenie a persoanei reprezentate.Pr. dr. Ştefan NegreanuBIBLIOGRAFIEEvdochimov Paul, Arta icoanei –o teologie a frumuseţii, Editura Meri-diane, Bucureşti, 1993.Stăniloae Pr. Prof Dumitru, Spi-ritualitate şi comuniune în Liturghiaortodoxă, Editura Mitropoliei Olte-niei, Craiova, 1986.Uspenski Leonid, Teologia icoa-nei, Editura Anastasia, Bucureşti,1994.

Urmare din pagina 1B. Chipuri de ierarhi, preoţi şimireni din toate eparhiile, care aumărturisit şi apărat credinţa orto-doxă în Hristos în timpul regimu-lui comunist (prin înţelepciune şitact pastoral, prin curaj şi fermi-tate în transmiterea credinţei, prinmărturisire jertfelnică în timp deprigoană sau detenţie).III. Materializarea programu-lui-cadru naţional bisericesc înPatriarhia Română se va realizaprin următoarele activităţi:1. Centrul de Presă BASILICAal Patriarhiei Române (Radio TRI-NITAS, TRINITAS TV, ZiarulLumina) va realiza programe şiemisiuni, filme documentare, mate-riale publicistice pentru promova-rea, în anul 2017, a Anului omagialal sfintelor icoane, al iconarilor şi alpictorilor bisericeşti şi a Anuluicomemorativ Justinian Patriarhul şial apărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului. În acest scop se vasolicita colaborarea centrelor eparhia-le pentru identificarea celor mai fru-moase, reprezentative şi cunoscuteicoane, picturi şi fresce, mozaicuri şivitralii, dar şi identificarea şi promo-varea iconarilor şi pictorilor de biseri-că români, din ţară şi străinătate. Deasemenea, va fi prezentată viaţa, operaşi activitatea Patriarhului JustinianMarina, cu accent pe apărarea Orto-doxiei în timpul comunismului.Tot cu sprijinul centrelor epar-hiale, va fi identificată şi evidenţiată

lucrarea misionar-pastorală, cateheti-că, social-filantropică şi apologetică,din fiecare eparhie, din ţară şi stră-inătate a Patriarhului Justinian şi aaltor ierarhi, preoţi şi mireni în timpulregimului comunist.2. Realizarea de studii, comen-tarii, bibliografii şi volume cu con-ţinut biblico-patristic, dogma-tic-moral, liturgic, catehetic,pastoral, social-filantropic şi cul-tural istoric pentru prezenta-rea Anului omagial al sfintelor icoa-ne, al iconarilor şi al pictorilorbisericeşti şi a Anului comemorativJustinian Patriarhul şi al apărători-lor Ortodoxiei în timpul comunis-mului în cadrele prezentate la părţileI şi II, precum şi tipărirea acestora înpublicaţiile bisericeşti centrale şieparhiale, în volume şi monografiieditate de tipografiile PatriarhieiRomâne şi ale centrelor eparhiale.3. La nivelul Patriarhiei Românese va organiza un congres interna-ţional, iar la nivelul eparhiilor şi alinstituţiilor de învăţământ teologic sevor organiza congrese, colocvii şiseminarii pe tema Anul omagial alsfintelor icoane, al iconarilor şi alpictorilor bisericeşti. Rezultatele vorfi publicate în volume academice. Deasemenea, se va organiza un simpo-zion naţional dedicat Anului come-morativ Justinian Patriarhul şi alapărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului, precum şi congrese,colocvii şi seminarii în eparhii şi insti-tuţiile de învăţământ teologic pentru

valorificarea moştenirii misionare aPatriarhului Justinian.4. În cursul anului 2017, în Bise-rica Ortodoxă Română, se vor orga-niza expoziţii de icoane, fresce,mozaicuri, vitralii pentru a pune învaloare frumuseţea artei creş tin-orto-doxe. De asemenea, muzeele epar-hiale, parohiale şi din cadrul mănăs-tirilor vor expune şi scoate în evidenţăicoanele vechi şi de patrimoniu pecare le deţin.5. Sectorul cultură şi patrimoniureligios împreună cu Sectorul teolo-gic-educaţional ale PatriarhieiRomâne vor organiza, în continuare,la nivel naţional, cu binecuvântareaPreafericitului Părinte PatriarhDaniel, Concursul național „Icoana

ortodoxă – lumina credinţei”. Deasemenea, secţiile de artă sacră alefacultăţilor de teologie ortodoxă vororganiza ateliere de creaţie.6. În cursul anului 2017, se vororganiza pelerinaje în ţară şi străină-tate la bisericile şi mănăstirile caresunt înzestrate cu icoane şi picturirenumite pentru frumuseţea lor şireprezentative pentru artacreştin-ortodoxă.7. Ca parte a programu lui-cadrunaţional bisericesc, la Conferinţa pas-toral-misionară semestrială din pri-măvara anului 2017 se va tratatema „Anul omagial al sfintelor icoa-ne, al iconarilor şi al pictorilor bise-riceşti”, în cadrele prezentate la punc-tul I, iar la Conferinţa pastoral-

misionară semestrială din toamna anu-lui 2017 se va trata tema „Anul come-morativ Justinian Patriarhul şi al apă-rătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului”, în cadrele prezentatela punctul II, cu posibilitatea aprofun-dării acestora şi la conferinţele preo-ţeşti administrative lunare pe care le vastabili fiecare eparhie, precum şi încadrul cercurilor pastorale.8. În luna octombrie din anul2017, la Palatul Patriarhiei, se vaorganiza o şedinţă solemnă a Sfântu-lui Sinod cu tema Anul omagial alsfintelor icoane, al iconarilor şi alpictorilor bisericeşti şi Anul come-morativ Justinian Patriarhul şi alapărătorilor Ortodoxiei în timpulcomunismului. 

2017 – Anul dedicat de Biserica Ortodoxă Românăicoanelor şi iconarilor, Patriarhului Justinian șiapărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului
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„La Praznicul Bobotezei înfiecare an, se începe înnoirea omu-lui creştin. An de an, prin aghias-mă, se face nu numai sfinţireacaselor, ci şi a trupurilor şi asufletelor omeneşti, se facecurăţirea minţii, inimii şi a vieţiinoastre”- scria părintele profesorIlarion V. Felea în lucrarea sa„Spre Tabor”. Textul acesta, sub-liniază valenţele pe care PrazniculBobotezei şi evenimentul sfinţiriicaselor, îl are în viaţa fiecăruicreştin.Dacă pentru credincioşii creş-tini Boboteaza este „Praznic alînnoirii”, pentru preot, Prazniculacesta poate constitui cel mai bunprilej pentru desfăşurarea lucrăriisale pastorale. Când afirmăm lucrulacesta, ne referim desigur la tradiţiacreştină a sfinţirii caselor, îndăti-nată cu prilejul acestui Praznic.Boboteaza şi zilele premergă-toare Praznicului devin pentrucreştin, momentul aşteptării sfintea „părintelui cu Boboteaza”, iarpentru preot, bucuria reiviriimomentului celui mai potrivit dincursul anului pentru cercetareacaselor şi a nevoilor păstoriţilor săi.Pentru a ilustra mai bine aceastărealitate, am recurs la mărturia unuipărinte care şi-a pus toată viaţa şisufletul său în slujirea lui Hristos şia oamenilor: „Cercetarea credin-cioşilor la casele lor le aduce aces-tora folos prin sfinţire şi bună sfă-

tuire chiar şi acelora care nufrecventează Biserica. Cu acestprilej poate preotul să-şi cunoascămai bine credincioşii, ce pre-ocupări au, ce ... icoaneîmpodobesc apartamentele lor, cerugăciuni ştiu copii mici, ce citesccei mari, ce influenţe eterodoxe îiîncearcă şi nu în ultimul rând cepăcate sau patimi îi macină. Unpreot conştiincios are multe deînvăţat cu ocazia acestei scurtevizite pastorale” (Pr. Ioan Hornea,Semnificaţii ortodoxe, p. 64). Preotul lasă de obiecei agiazmăîntr-un vas curat, aflat pe masa ceor

care-l primesc pentru sfinţirea caseilor. Aceasta este Aghiazmă mare,sfinţită fie în ajunul Praznicului,fie rămasă din anul treccut,aghaizmă cu care preotul sfinţeştecasele creştinilor înainte deBobotează. Creştinii păstreazăaceastă aghiazmă mare, fieamestecând-o cu cea pe care o iaude la biserică în ziua PrazniculuiBobotezei, fie consumând-o pânăîn ziua Praznicului, când aducacasă aghiazmă înnoită, din acelan. Pentru credincioşi, momentulsfinţirii casei de către preot poate

constitui cel mai bun prilej de a aprimi lămuriri la problemelesufleteşti care îi frământă, de amărturisi zbaterile şi greutăţilesufleteşti sau materiale cu care seconfruntă, de a primi balsamulsufletesc vindecător din parteapărintelui lor sufletesc. Socotim căacesta este modul autentic deraportare la evenimentul sfinţiriicaselor şi că aceasta ar trebui să fieatitudinea creştină unanimă în faţamarelui moment. Boboteaza nu-i doar momentde primenire a caselor, de înnoire alor, ci este în primul rând moment

de înnoire sufletească, de tainicăreculegere şi adâncă evlavie. Deaceea, până astăzi, creştinii trăitoride la ţară, postesc, ajunează toatăziua până în momentul în carepreotul le dă crucea spre sărutare,stropindu-i cu aghiasma cea mare. Majoritatea credincioşilornoştri se raportează în chipul celmai autentic la acest moment dinan, unic în felul său şi aşteaptăpreotul cu crucea, în genunchi şicu lumânarea aprinsă. Cu adevărat,ei ne impresionează prin expresialor lăuntrică, de adâncă evlavie.Mai sunt însă şi creştini care nuînţeleg adevărata semnificaţie aacestei rânduieli bisericeşti, aştep-tându-l şi primindu-l pe preot cutelevizorul deschis, sau cu ţigaraaprinsă, având o atitudine indecen-tă care trădează de cele mai multeori totala lor indiferenţă faţă delucrarea Bisericii în lume. Nu-ijudecăm pe unii ca aceştia, căcisuntem convinşi că o fac cel maiadesea din neştiinţa şi dinnecunoaşterea valorii mareluimoment la care sunt făcuţi părtaşi.Mai degrabă ne-am propus să conş-tientizăm întreg „poporul lui Dum-nezeu”, pe toţi membrii Bisericii,despre valoarea şi semnificaţia pro-fund duhovnicească al unuia dintremarile momente ale casei şi fami-liei lor, sfinţirea de Bobotează.    Preot Conf. Dr. Lucian Farcaşiu 

Boboteaza şi sfinţirea caselor    

Conform Hotărârii Sfântului Sinod nr.7.760/02.11.2016, Biroul de catehizare a tinere-tului din cadrul Sectorului Teologic-Educaţion-al al Patriarhiei organizează cu prilejul Anuluiomagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pic-torilor bisericeşti şi Anului comemorativ Jus-tinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei întimpul comunismului, Concursul Naţional deCreaţie „Icoana şi Şcoala mărturisirii”.Concursul își propune să îi ajute pe eleviiparticipanți să își descopere, prin activități decreație, noi aptitudini, să își formeze deprinderi,să promoveze practici noi privind învățarea şi sărealizeze schimbul de experiență între copii.Concursul se adresează copiilor participanţila grupele catehetice din parohiile înscrise înProgramul Naţional „Hristos împărtăşit copi-ilor”, preoţilor coordonatori de grup catehetic,profesorilor de religie şi tuturor celor care con-tribuie la sădirea Cuvântului lui Dumnezeu îninima copiilor.Concursul Naţional de Creaţie Icoana şiŞcoala mărturisirii se desfăşoară pe trei secţiu-ni: literară, artistică şi multimedia.La nivel de parohie/şcoală concursul se vadesfăşura pâna la 15 martie. În perioada 20-31martie se va desfăşura etapa la nivel de pro-topopiat, la finalul căreia vor fi evaluate şi vorfi premiate cele mai bune 3 portofolii din pro-topopiat.Evaluarea la nivelul eparhiei se va organizaîn luna aprilie a.c., în cadrul căreia vor fi stabil-iţi câştigătorii etapei eparhiale a concursului.În perioada 20 – 21 mai 2017 se va organi-za la nivelul Patriarhiei premierea câştigătorilorla nivelul eparhiilor.Informaţii suplimentare pot fi obţinute dinconceptul concursului aflat la adresa:http://patriarhia.ro/concursul-national-de-c rea t ie - icoana-s i - scoa la -mar tur i s i r i i -9169.html

Concursul Naţional de Creaţie „Icoana şi Şcoala Mărturisirii”
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Urmare din pagina 1După liceu v-ați îndreptat cătreInstitutul Teologic de grad univer-sitar din Bucu rești. Cum îl priveaustu denții teologi pe Patriarhul Jus-tinian?Deși majoritatea tinerilor dinTimișoara mergeau la Teologie laSibiu, unii dintre ei, printre care șieu, am mers la București. Acolo l-am avut, din 1953, rector al Institu-tului Teologic pe Episcopul Teoctist(Patriarhul de mai târziu), șiîndrumător de an pe pr. prof. IoanG. Coman, cu care am lucrat până ladoctorat. Exista tradiția ca părinteleComan să ne ducă la o Vecernie laCatedrala Patriarhală, ca să necunoască Patriarhul. Așadar, tot la oslujbă de Vecernie a venit Episcop-ul-vicar patriarhal Teoctist, rectorulinstitutului, care stătea alături dePatriarhul Justinian și ne prezentape fiecare. Când a ajuns la mine, m-a prezentat între cei de la Timișoarași am realizat că Patriarhul știa câteceva despre fiecare. Tatăl meu eradiacon onorific, pentru că aveafuncția de bază ca profesor de muz-ică la colegiul timișorean amintit.Patriarhul Justinian știa datelefamiliale, că tatăl meu este cleric șiprofesor.Apoi au mai fost câteva eveni-mente importante la Timișoara, întrecare amintesc canonizarea SfântuluiIosif de la Partoș, în 1956. La aceavreme, mă pregăteam pentru licențaîn teologie și a venit și părinteleComan la Timișoara. De aceastădată, nu am mai făcut parte din antu-rajul clericilor, ci, fiind asimiliatbucureștenilor, m-a luat lângă elpărintele Chiriță, șeful echipei defilmare și fotografiere a evenimen-tului. O misiune destul de grea, pen-tru că era nevoie de multă mișcaretehnică. A fost o experiență intere-santă, pentru că momentele mi-aurămas întipărite în memorie.Ce sfaturi primeați de la Patri-arhul Justinian în timpul studiilordoctorale?Când am terminat admisibili-tatea la magisteriu, prin 1962, mi s-au aprobat studiile în străinătate, laInstitutul Ecumenic de la Bossey șila facultățile de teologie unde era

atașat, Neuchâtel și Fribourg. Defiecare dată am luat binecuvântareaPatriarhului la plecare. Când ammers pentru o astfel de aprobareîntr-o zi de praznic, l-am așteptat înholul Reședinței Patriarhale. Tre-buia să vină să-l conducă spre Cat-edrală părintele consilier DumitruFecioru și un alt preot slujitor, darnu ajunseseră. Părintele Nicanor,intendentul, m-a îndemnat să-laștept, ca să-l conducem cu toții laslujbă. Și a apărut Preafericitul Jus-tinian foarte vesel. Când te vedea, îțilăsa sentimentul bucuriei întâlnirii.Am cerut binecuvântarea și amprofitat de acest prilej de discuții.Atunci mi-a spus că întotdeauna elîi aștepta pe cei care veneau să-lconducă.În plus, când aveam de fixatteza de doctorat, m-am dus, cu acor-dul părintelui profesor Coman, careera foarte apropiat de Patriarh, înparcul Reședinței Patriarhale, undefăcea celebra plimbare medicală înaer liber. Sunt momente de neuitat.Eram tânăr, dar se cobora la nivelulmeu și îmi dădea sfaturi prețioase.La început era vorba despre unproiect pe o temă legată de SfântulIoan Gură de Aur și a fost mulțumit,mai ales că se numea Ioan din botez.Mi-a dat sfaturi din viața sfântului,probleme de actualitate și semnifi-cația lor la acea vreme, din celebrasa lucrare „Apostolatul social”.Ulterior tema mi-a fost schimbată,

întrucât Biserica Ortodoxă purta laacea vreme un dialog cu BisericileVechi-Orientale, necalcedoniene, șiam primit un subiect de cercetaredespre doctrina hristologică a Sfân-tului Chiril al Alexandriei. Mai târz-iu aveam să fac parte din delegațiaBisericii Ortodoxe Române partici-pantă la acest dialog.I-ați mărturisit că aveați îngând să îmbrăcați haina mona-hală?El știa că am acest gând și amavut discuții mai lungi pe aceastătemă, atunci când veneam sau ple-cam în străinătate. Îmi amintesc căodată mi-a pus la dispoziție maimult de o oră de discuții despreviața monahală. Nu puteai decât săte alegi cu foarte multă îmbogățiresufletească în urma unei astfel dediscuții. Întotdeauna reușea să deasfaturi din viața lui sau din viațaBisericii la care a participat, dinpropria experiență.După finalizarea studiilor, ațiintrat în administrația bisericească,la Arad și Timișoara. Cum erauîntâlnirile oficiale cu PatriarhulRomâniei?Ne-am mai văzut la Alba Iuliacu ocazia sărbătoririi a 20 de ani dela reîntregirea Bisericii Ortodoxe,în 1968. Ajungând vicar eparhial,am fost de multe ori protos la sluj-bele mari, cum a fost instalareaEpiscopului Teoctist Arăpașu alAradului. La trecerea sa ca Mitro-

polit al Olteniei a participat și Patri-arhul Justinian, un alt prilej de aface metanie și a vorbi cu el. Întot-deauna a dovedit o memoriedeosebită. Imediat te recunoștea șiîți spunea pe nume.Am avut momente de deosebităsatisfacție sufletească să discut cuPatriarhul României deși eram doarstudent, apoi diacon, preot șiarhiereu. În ajunul împlinirii a 20de ani de patriarhat, aveam depregătit o lucrare despre vocația samonahală, știut fiind că a devenitcălugăr din preot de mir rămasvăduv. Cred că am reușit să surprindadmirația sa pentru viața monahalădatorită relației de duhovnicie pecare a avut-o cu un preot călugărdin zona Vâlcii. Așa mi-am alcătu-it lucrarea și știu că a apreciat-o.Când am mers la București într-o audiență cu o problemă trimisă deMitropolitul Nicolae, l-am găsit totîn parcul reședinței, unde am avutdin nou prilejul unui dialog peri-patetic. Patriarhul era deja cu cine-va, iar eu așteptam la distanță,împreună cu părintele Nicanor,intendentul reședinței. Când s-aapropiat la vreo zece metri, m-azărit și m-a chemat pe nume. A fosto surpriză pentru mine, pentru cănu ne vedeam atât de des încât săconsider că mă va ține minte. M-aprimit foarte bine. Întotdeauna mi-a spus mai multe decât puteam săîntreb eu. Știa sufletul omului și

avea o comunicare foarte directă.L-am însoțit o dată pe Mitro-politul Nicolae Corneanu la o masăcu Patriarhul într-un cadru familial.Era însoțit de fiica sa, doamna Sibi-ca. Fiind cel mai tânăr, eu am dis-cutat cu nepoatele Patriarhului, iar else amuza de dialogurile noastrecopilărești.Astăzi, sunteți singurul ierarhdin Sfântul Sinod hirotonit arhiereuîn vremea arhipăstoririi Patriarhu-lui Justinian. Cu ce gând îl pomenițiîn rugăciunile ÎnaltpreasfințieiVoastre?Am văzut, față de personali-tatea care apare astăzi într-o luminăfoarte frumoasă și o ținută marcan-tă de prim ordin, că știa să fie foartesmerit. La început, eram doar unlicean, apoi student în teologie, șitotuși Patriarhul Justinian a avutdragostea de a coborî la nivelul meuși al altora asemenea mie, încura-jându-ne și arătându-ne că ne esteaproape. Așa se manifesta preocu-parea sa pentru creșterea noastrăduhovnicească și formarea ca sluji-tori ai Bisericii. Mi-a rămas în sufletîntr-un mod deosebit. Pentru fiecarecred că a avut o vorbă bună. Ne-aajutat Bunul Dumnezeu să neînvrednicim de o atenție, zic eu,deoesbită din partea Patriarhului.Iată că Bunul Dumnezeu m-aajutat să le fac pomenire multoroameni mari din Biserica noastrăplecați de mult la Domnul și să-iport în gând și la rugăciune. PePatriarhul Justinian l-am cunoscutdirect și m-am învrednicit de atențiasa. La împlinirea unui soroc impor-tant, îmi exprim recunoștința și înalțrugăciune lui Dumnezeu să-l așezeîn lumina cea neînserată aÎmpărăției Sale pe cel care merită săfie așezat și în lumina noastră, aoamenilor. În vremea aceea, Patri-arhul Justinian a însemnat mult pen-tru Biserica Ortodoxă Română șitoți recunoșteau că i se datoreazămulte pentru modul cum știa sălucreze cu cei din jur și cu oameniivremii. (interviu publicat înhttp://ziarullumina.ro/Iti-lasa-sentimentul-bucuriei-intalnirii-119187.html)

Amintiri despre Patriarhul Justinian 

În tradiția apostolică şi patristicăa Bisericii noastre întâlnim multechipuri luminoase de păstori duhov-nicești care şi-au dăruit întreagaviață misiunii Bisericii. Între mariipăstori de suflete, am ales să fiecomemorat în mod deosebit în acestan înțeleptul şi marele ierarh SfântulIoan Gură de Aur ArhiepiscopulConstantinopolului(347 - † 407),datorită faptului că, prin viața şi acti-vitatea sa, s-a dovedit a fie apărătoral dreptei credințe, învățător alpocăinței, luminător al familiei creș-tine şi al vieții monahale şi promotoral filantropiei creștine.Sfinții Trei Ierarhi au trăit ade-vărul Evangheliei ca început de viațăveșnică încă din lumea aceasta şi auînvățat dreapta credință şi dreaptaviețuire pe toți păstoriții lor, precumşi pe toți cei care au citit de-a lungulveacurilor scrierile lor. Pentru aceștimari Arhipăstori Biserica a folositapelative deosebite ca: mari dascăliai lumii şi ierarhi, sfinţi părinți aiBisericii şi mari păstori de suflete.Cei trei sfinți părinți: Vasile cel

Mare, Grigorie Teologul și IoanGură de Aur sunt sărbătoriți de Bise-rica Ortodoxă la 30 ianuarie, aceștiareprezentând cele trei vârfuri aleierarhiei Bisericii Ortodoxe, care auîntrecut cu înălțimea vieții și aînvățăturii lor pe mulți și ca nișteapostoli după Apostoli au strălucitîn lume.Sărbătoarea datează din timpuldomniei împăratului bizantin Ale-xios I Comnenul (1081-1118).Atunci s-a stabilit, în urma mai mul-tor ani de dispute între diferitecomunități creștine pe tema care din-tre cei trei este mai mare, ca la 30ianuarie să aibă loc o cinstire comu-nă a celor trei mari ierarhi ai Biseri-cii. Prin prăznuirea împreună a celorTrei Sfinți Ierarhi, ca unii care suntîn egală măsură bineplăcuți luiDumnezeu și deopotrivă de vrednicisă fie cinstiți de credincioși, contro-versele, care erau cu totul păgubi-toare pentru Biserică, au fost stinse.„Cei trei Sfinți arată la treaptacea mai înaltă “drumul împărătesc”

în Biserica Ortodoxă, fiind adevă-rații ctitori ai Ortodoxiei. Și pentrucă s-au învrednicit de înalta treaptăa arhieriei, acești sfinți părinți suntcunoscuți sub numele de Sfinții TreiIerarhi.”1
Pomenirea fiecăruia dintre ei seface pentru Sfântul Vasile la 1 ianua-rie, Sfântul Grigorie Teologul, la 25ianuarie, iar Sfântul Ioan Gura deAur, la 13 noiembrie și la 27 ianua-rie. „Au trăit o viață retrasă, în rugă-ciune stăruitoare și muncă. Pentrumeritele lor deosebite, Dumnezeu i-a ridicat pe cele mai de seamă scau-ne ierarhice ale vremii, pentru a răs-pândi de acolo cu și mai multăputere lumina adevărului dumneze-iesc, dovedindu-se a fi vrednici păs-tori ai credincioșilor lor”.2Au fost deopotrivă mari sprijini-tori ai săracilor, orfanilor, bolnavilorși ai tuturor celor aflați în suferință,ridicându-se însă și împotrivabogaților și asupritorilor.Și mai mult decât atât au luptat,prin cuvânt și prin scrisul lor, pentru

lămurirea adevărurilor de credințăortodoxă, împotriva rătăcirilor și cre-dințelor deșarte. Au fost mari predi-catori și scriitori bisericești, lăsând înurma lor un număr mare de cărți deînvățătură, alcătuind diverse cântăriși rugăciuni. Sfântul Ierarh Vasilecel Mare și Sfântul Ioan Gură deAur au lăsat și Liturghiile care lepoartă numele.În mod deosebit, Sfântul IerarhIoan Gură de Aur a elogiat viața şidemnitatea sfinților şi mai ales amartirilor în cuvinte de o rară fru-musețe, ca de pildă: „uitându-ne lasfinți, la acești atleți curajoși şi plinide răbdare, care ne-au fost dați caluminători, să ne călăuzim viațadupă statornicia şi răbdarea lor” ști-ind că „toți prietenii lui Dumnezeuau avut parte de o viață grea, aspră şiplină de nenumărate dureri” şi nu deuna „lesnicioasă, stricată şi plină detihnă”.Avem, așadar, înaintea noastrătrei faruri călăuzitoare în drumulnostru către Împărăţia lui Dumne-zeu prin opera lor, prin viaţa lor

închinată lui Hristos şi mai ales prinmodul exemplar de a vorbi cu Dum-nezeu (prin rugăciune) şi despreDumnezeu (prin opera teologică).Drăgan Cătălin-Iulian
1 Pr. prof. Dumitru Fecioru, Ideilepedagogice ale Sfântului IoanHrisostom, în rev. Biserica Ortodo-xă Română, an. LV, nr. 7-10, iulie-octombrie 1937, pp. 449-486; pr.conf. Mihai Burlacu, Educaţia creşt-ină pentru copii şi tineri după Sfân-tul Ioan Hrisostom, extras din volu-mul omagial închinat Î.P.S.Patriarhul Nicodim Munteanu laîmplinirea a 80 de ani, Bucureşti,1946.
2 Pr. prof. Petru Rezuş, SfinţiiTrei Ierarhi, pilde de desăvârşirecreştină, în rev. Glasul bisericii, an.XV, nr. 1, ianuarie 1957, p. 36.
3 Sfântul Ioan Gură de Aur,Predici la sărbători împărătești şiCuvântări de laudă la sfinți, Editu-ra Institutului Biblic şi de Misiune alBisericii Ortodoxe Române,București, 2006, p. 514

Sfinţii Trei Ierarhi –  rugători şi ocrotitori ai Ortodoxiei

La Mănăstirea Zagorsk (URSS) în 17 iulie 1951



SLUJIRI CHIRIARHALE
Anul Nou 2017sărbătorit de arădeni

Noaptea de Anul Nou
În noaptea dintre ani, ÎnaltpreasfinţitulPărinte dr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, s-a aflat în mijlocul clerului şicredincioşilor prezenţi în număr mare laCatedrala arhiepiscopală „Sfânta Treime”din Arad. Respectând hotărârea SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române, a ofi-ciat Slujba la trecerea dintre ani, înconjuratde un sobor de preoţi şi diaconi. Inaltpreas-finţia Sa a rostit un cuvânt despre ,,Veşnicie

şi timp” – Dumnezeu şi creaţie (în bazacitirilor scripturistice I Tim. 2; Luca 2), adicălucrarea divină ca timp şi spaţiu care arenevoie de pronia cerească spre desăvârşire,măsurarea unităţii acestora constituind per-manent obiectul cugetării ca şi al com-portării omeneşti. În acest cadru, Ierarhul aprezentat iniţiativa conducerii bisericeştiprivind Anul 2017 – ca Anul omagial al
sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor
bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în
timpul comunismului.La final, Chiriarhul aadresat urările cuvenite, dând îndrumărilelegate de viaţa creştină în cursul anului carea început. 

Sfânta Liturghie arhierească
În prima zi a Anului Nou civil cândBiserica Ortodoxă sărbătoreşte Tăierea

împrejur cea după Trup a Domnului şipe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul
Cezareei Capadociei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, asăvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasilecel Mare la Catedrala arhiepiscopală dinArad, în fruntea soborului preoţilor şi dia-conilor slujitori. În predica cu titlul ,,Praznic
de înnoire” (pe baza citirilor scripturistice:Col. 2; Luca 2), înţelegând pentru Bisericăşi lume, prin fiecare din momentele ce leaminteşte, adică Tăierea-împrejur cea dupăTrup a Domnului, Duminica dinainteaBotezului Domnului şi Sfântul Ier. Vasile celMare şi Anul Nou într-o legăturăduhovnicească aparte chemând la recon-siderarea timpului trecut atât pentru celegreşite sau omise, cât şi la întărirea voinţeide îndreptare pe viitor, potrivit propovă-duirii Sfântului Ioan Botezătorul ca şi amarelui Ierarh pomenit azi, implorând aju-torul divin pentru împlinirea îndatoririlorcreştineşti şi cetăţeneşti cu mai multă stăru-inţă. Şirul zilelor sărbătoreşti în mijloculcărora este cea de astăzi grăieşte lămurit cuprivire la această legătură Naşterea Dom-nului pentru renaşterea fiinţei omeneşti, cir-cumciziunea pentru înnoirea continuă petoate planurile vieţii, iar Boboteaza pentrusfinţirea întregii lumi, a subliniat Înalt-preasfinţia Sa.

Îndătinata recepţie deAnul Nou
În seara zilei, la reşedinţa eparhială aavut loc îndătinata recepţie, oferită de cătreÎnaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei pre-oţilor şi credincioşilor din municipiul Aradde Anul Nou. În numele preoţimii dinmunicipiu şi al participanţilor la momentulfestiv, părintele Gabriel Mariş, consiliersocial a rostit o frumoasă urare în stiltradiţional pentru Chiriarh şi întreg CentrulEparhial, la început de An Nou. Chiriarhula răspuns acestor urări, împărtăşind tuturorcelor prezenţi găndurile de Anul Nou, legatede munca celui din trecut cu obligaţiile pen-tru viitor. În mod deosebit, ÎnaltpreasfinţiaSa a subliniat importanţa în acest an dedicatătematicii Anului omagial al sfintelor icoane,

al iconarilor şi al pictorilor bis-
ericeşti şi Anul comemorativ Justinian
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în
timpul comunismului, conchizând asupra
păstrării unităţii în cadrul Bisericii Orto-
doxe Române, a întregii Ortodoxii, pentru
propăşirea ţării şi poporului, în care scop

Ierarhul face şi urările cuvenite pentru Noul
An 2017.

Sărbătoarea BotezuluiDomnului la Catedralaarhiepiscopală din Arad
În ziua praznicului Botezului Domnu-lui, vineri, 6 ianuarie 2017, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,a oficiat Sfânta Liturghie în CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad,în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, şiîn prezenţa sutelor de credincioşi care auparticipat la sfânta slujbă.În cuvântul de învăţătură cu titlul,,Icoana praznicului” (cf.citirilor scripturis-tice ale praznicului: Tit, 2-3; Matei 3), Înalt-preasfinţia Sa s-a referit la ,,apă” în diferiteleplanuri ale vieţii şi istoriei, cu beneficiilesau primejdiile ce pot interveni constituindunul din elementele principale ale creaţiei şiprovidenţei în perspectiva înnoirii şidesăvârşirii, de aici şi raportul permanent cuomul, de unde rezultă locul ei duhovnicesc,înnoitor şi sfinţitor. Icoana Botezului Dom-nului dezvăluie această viziune de taină prinundele Iordanului ce învăluie pe Mântu-itorul, în prezenţa văzută şi nevăzută, auz-ită sau simţită a Sfintei Treimi, cu mărturiaBotezătorului, a celor cereşti şi a celorpământeşti. Icoana, ca o carte de învăţătură,este astfel şi îndemn spre lucrare mântu-itoare. Iconarii, pe care îi omagiem pe par-cursul acestui an, pătrund înţelesul tainicprin darul de a vedea în adâncul râului sfântlucrarea dumnezeiască, a subliniat Ierarhularădean.După Sfânta Liturghie, ArhiepiscopulAradului, înconjurat de soborul slujitor, asăvârşit slujba de sfinţire a apei celei mari.În încheiere, Înaltpreasfinţitul Timoteia adresat credincioşilor prezenţi în numărimpresionant, părinteşti binecuvântări şidoriri de propăşire materială şi spirituală.Credincioşii, cu multă răbdare şi înbună rânduială, au luat Aghiasmă Mare dinvasele anume rânduite în Catedralaarhiepiscopală.

Sfântul Ioan Botezătorulsărbătorit la Arad
Sâmbătă, 7 ianuarie 2017, cândprăznuim ,,Soborului Sfântului IoanBotezătorul”, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a participat laSfânta Liturghie săvârşită de un sobor depreoţi şi diaconi, în biserica parohiei Arad-Centru, Catedrala veche din Arad.Spre finalul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţia Sa, continuând o tradiţie de zecide ani, a dat răspuns invitaţiei comunităţiiortodocşilor sârbi din Arad, participând laSfânta Liturghie săvârşită cu ocazia Crăci-unului pentru credincioşii ortodocşi de ritvechi, în Biserica Ortodoxă Sârbă din Arad-Centru, de către părintele Ognean Plavşici,protopopul sârbilor din Arad, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei a transmis tuturor credincioşilorortodocşi sârbi un mesaj de felicitare, doriride propăşire materială şi spirituală şi sărbă-tori cu bucurie.Crăciunul pentru creştinii ortodocși derit vechi este sărbătorit pe 7 ianuarie. Cal-endarul iulian sau pe stil vechi este decalatcu 13 zile faţă de calendarul oficial (numit„gregorian” sau de „stil nou”) . Singura săr-bătoare celebrată în aceleaşi zile este, înurma convenţiei încheiate de capii Biseri-cilor Ortodoxe din întreaga lume, sărbă-toarea Paştelui.În municipiul Arad trăiește o comuni-tate sârbă care numără peste 400 de suflete,iar în judeţ aprox. 23 mii de ortodocşi sârbi.Zilele de iarnă prilejuiesc cele maimulte și mai importante praznice pentrusârbi.Crăciunul este primit cu cea mai marebucurie în 7 ianuarie. În sunetul clopotelor,se trage cu pușca vestind sosirea praznicu-lui. În haine sărbătorești se merge la bise ricăunde se salută «Hristos se naște» – «Ade-vărat se naște», salut care se va folosi pânăla Bobotează.Noul an se sărbătorește în 14 ianuarie.

Slujire arhierească în biserica ,,AdormireaMaicii Domnului” din Arad
În Duminica a 29-a după Rusalii, 15ianuarie 2017, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfân-ta Liturghie arhierească în biserica cu hra-mul ,,Adormirea Maicii Domnului”, aParohiei Arad-Centru, situată pe str. MihaiEminescu, înconjurat de soborul preoţilor şidiaconilor slujitori, în prezenţa unui marenumăr de credincioşi.Cuvântul de învăţătură adresat celorprezenţi a fost pus sub titlul ,,Fericirea

celor curaţi cu inima” (cf. Col. 1; Luca17), adică vederea lui Dumnezeu ca răs-plătire de care se bucură omul în starea dela început – paradisiacă – din care a căzut.Ori aceasta trebuie redobândită cu aju-torul Sfintelor Taine ale Bisericii ceîntăresc virtutea prin harul dumnezeiesc.Acesta este invocat mereu spre curăţireasufletească dorită. Pictura bisericească,avută în vedere în acest an omagial, ilus-trează în chip tainic virtuţile celor aleşiaşa cum nu realizează alte mijloace aleartei, a arătat Chiriarhul.La încheierea slujbei, Preacucerniculpărinte dr. Cristinel Ioja, decanul Facultăţiide Teologie Ortodoxă din Arad, în numelepreoţilor şi credincioşilor parohiei, a mulţu-mit Chiriarhului arădean pentru bucuriaduhovnicească prilejuită şi pentru perma-nenta grijă părintească pe care Înaltpreas-finţia Sa o poartă faţă de această frumoasăbiserică arădeană, oferindu-i un frumosbuchet de flori.
Slujire arhierească înParaclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad
În Duminica a 32-a după Rusalii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească în Paraclisul Facultăţii de Teolo-gie Ortodoxă din Arad, aceasta deoarece, pedata de 21 ianuarie a fiecărui an îl prăznuimpe Sfântul Maxim Mărturisitorul, unui din-tre ocrotitorii spirituali ai acestui locaş derugăciune. Ziua aceasta este cu alte cuvinteziua hramului Paraclisului studenţilor, undeaceştia se pregătesc duhovniceşte pentruslujirea preoţiei. Chiriarhul a fost înconjuratde un sobor de slujitori din care au făcutparte părintele Ştefan Negreanu, părinteleLucian Farcaşiu, părintele Ioan Lazăr şiarhid. Tiberiu Ardelean, dascăli ai instituţieiteologice arădene.
La momentul potrivit, Înaltpreasfinţia

Sa a rostit cuvântul de învăţătură cu titlul
,,Statura desăvârşirii” (cf. citirilor scriptur-
istice ale duminicii: I Tim. 4; Luca 19) după
modelul Mântuitorului este cea pe care tre-
buie să o dobândească creştinul (cf. Efes. 4,
13). Un exemplu în această privinţă este a
lui Zaheu din pericopa duminicală. Sim-
bolismul dudului în care s-a suit sa-l vadă pe
Mântuitorul dar în care Domnul Însuşi L-a
zărit chemându-L spre a-L primi în casa sa
lămureşte şi căutarea lui Dumnezeu prin
puterea harului, căruia îi răspunde dorinţa
îndreptării şi virtuţii, a subliniat Ierarhul
arădean.

Răspunsurile liturgice au fost date de
către studenţii Facultăţii.

Părintele Ştefan Negreanu a mulţu-
mit Înaltpreasfinţitului pentru dragostea
părintească arătată profesorilor, studenţilor
şi credincioşilor care se roagă împreună
în acest sfânt locaş. Suntem încredinţaţi
de faptul că Sfântul Maxim Mărturisitorul
aduce prin rugăciunile sale înaintea tronu-
lui lui Dumnezeu, un prisos de har şi
binecuvântare pentru Facultatea noastră,
pentru studenţii ei şi pentru toţi ostenitorii
care-i cer sprijinul şi mijlocirea, a mai spus
părintele.

La final, Părintele Ştefan l-a felicitat pe
Întâistătătorului Eparhiei arădene întrucât
în această zi îşi sărbătoreşte ocrotitorul
spiritual, pe Sfântul Apostol Timotei.

Sfântul Ierarh Sava alSerbiei sărbătorit la Biserica sărbească din Arad
Vineri, 27 ianuarie 2017, credincioşiiortodocşi sârbi din Arad l-au prăznuit peSfântul Sava Nemanja, primul arhiepiscopal Bisericii Ortodoxe Sârbe, întemeietorulşcolilor sârbeşti, al statalităţii şi al diplo-maţiei sârbe.Cu acest prilej, în biserica cu hramul,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, a ParohieiOrtodoxe Sârbe Arad-Centru, a fostsăvârşită Sfânta Liturghie arhierească. Lainvitaţia Preasfinţitului Luchian Pantelici,Episcop-administrator al Episcopiei Orto-doxe Sârbe a Timişoarei şi a comunităţiicredincioşilor ortodocşilor sârbi din parohiaArad- Centru, păstoriţi de părintele pro-topop Ocnean Plavşici, la Sfânta Liturghiea participat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, însoțit de pro-tos. Iustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului și arhid. TiberiuArdelean. Ierarhii, înconjuraţi de soborulde preoţi şi diaconi, şi în prezenţa credin-cioşilor ortodocşi sârbi, l-au sărbătorit cumse cuvine pe Sfântul Ierarh Sava (1175 – 27ianuarie 1235).La finalul slujbei, Ierarhul sârb a expri-mat în cuvinte alese legăturile frăţeşti aleclerului şi credincioşilor sârbi din Arad şiBanat cu Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Tim-otei, statornicite de-a lungul anilor.La rândul său, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, a rostit o alocuţiune privind bunelerelaţii dintre cele două biserici la nivel localşi a mulţumit Preasfinţitului Părinte Luchi-an pentru invitaţie.

Slujire arhierească în biserica din incinta Spitalului Judeţean Arad
În Duminica a 17-a după Rusalii (aCananeencei), Înaltpreasfinţitul Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului aslujit la biserica cu hramul „Sfânta CuvioasaParascheva”, din incinta Spitalului ClinicJudețean de Urgență Arad.Cu acest prilej, Ierarhul a săvârșit Sfân-ta și Dumnezeiasca Liturghie în prezența anumeroși credincioși, fii duhovnicești aipreotului misionar Ciprian Vasile Cucu, slu-jitor al acestui sfânt lăcaș, a bolnavilor dinspital dar și reprezentanți din partea insti-tuției medicale.Cuvântul de învățătură al Înaltpreas-finţiei Sale a fost pus sub titlul ,,Universal-

ism creştin”, legat de însuşirea sobornic-ităţii Bisericii, susţinând că Dumnezeucheamă pe toţi la mântuire indiferent dereligie, limbă, neam, stare şi altele (cf. Matei15; 2 Cor. 6; 7). Apelul şi la regnul animalsau vegetal prezent în textul scripturisticdominical, pentru ilustrarea unor însuşirisau defecte commune şi persoanelor e obiş-nuit în cultura veche cu scopul pedagogic,adică instructiv şi educativ, spre a arăta închip decent obligaţia umană de a purta degrijă firii înconjurătoare, creaţie a lui Dum-nezeu, continuând o lucrare sfântă de con-servare sau însănătoşire a vieţii. Într-uncadru de asistenţă socială sau medicală segăseşte o mai atentă aplicare a îngrijiriisănătăţii în vederea binelui general. Înlă-turarea deosebirilor dintre oameni spreurmarea năzuinţelor de mai bine prin bunafolosire a darurilor primite de la Dum-nezeu a definit mereu lucrarea Mântu-itorului în lume, a subliniat Chiriarhularădean.La finalul slujbei, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei a sfințit racla cu moașteleSfântului Grigorie de Nazianz primite îndar de la Eminența Sa Cardinalul AngeloComastri, Vicarul General al Sanctității Salepe lângă Cetatea Vaticanului. Cu acest prilejChiriarhul a arătat în cuvântul său că înajunul sărbătorii Sfinţilor Trei Ierarhi, carereprezintă şi principalele misiuni ale Bis-ericii, sfinţirea noii racle reaminteşte ca pil-duitoare viaţa şi învăţătura marelui Părintebisericesc în slujirea lui Dumnezeu sprefolosul oamenilor.

După acest moment, Înaltpreasfinţia Saa transmis tuturor credincioșilor prezenți,conducerii Spitalului arădean, precum și bol-navilor de pe paturile de suferință, purtareasa de grijă, rugând totodată pe Bunul Dum-nezeu pentru toți cei care se ostenesc încadrul acestei instituții medicale.
Vecernie cu Litie şiConcert în cinstea Sfinţilor Trei Ierarhi 

Duminică seara, 29 ianuarie 2017, înajun de sărbătoare a Sfinţilor Trei Ierarhi:Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi IoanGură de Aur, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slu-jba Vecerniei cu Litie în Catedrala arhiepis-copală din Arad, înconjurat fiind de un soborde preoţi şi diaconi şi în prezenţa a numeroşicredincioşi.Cu acest prilej, la finalul slujbei, cubinecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei, Grupul vocal ,,Tri-fon Lugojan” din Arad, dirijat de studentulMarinel Roz, a susţinut un concert închinatSfinţilor Trei Ierarhi, Întâmpinării Domnu-lui şi marelui poet Mihai Eminescu.Prezentarea concertului a fost făcută de cătrepărintele Gheorghe Gogan, preot slujitor laCatedrala arhiepiscopală.După susţinerea concertului, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a adresat uncuvânt de mulţumire tuturor celor prezenţi:organizatori, interpreţi şi ascultători, pentrurâvna dovedită prin faptul că la sfârşitulunei perioade sărbătoreşti, începând cuNaşterea şi sfârşind cu Întâmpinarea Dom-nului, făcând prezentul popas prin împle-tirea în program şi piese ale sărbătorilorlaice ce ilustrează legătura Bisericii cu ţaraşi poporul, adică, Ziua culturii naţionale,odată cu cea a naşterii Luceafărului poezieiromâneşti şi Unirea Principatelor. Aceastatocmai de ziua Sfinţilor Trei Ierarhi,amintind duhul treimic ce a unit mereu înistorie marile Provincii româneşti, a sub-liniat Înaltpreasfinţia Sa.
Sărbătoarea hramuluiFacultăţii de Teologiedin Arad

Fidelă tradiției școlilor teologice dinPatriarhia Română, care serbează în chipdeosebit prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi:Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și IoanGură de Aur, Facultatea de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Univer-sității „Aurel Vlaciu” din Arad a desfășuratun program liturgic și teologic-cultural înziua de 30 ianuarie 2017, cu ocazia acestuihram.Astfel, cu binecuvântarea și cu partic-iparea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop dr.Timotei Seviciu, a fost săvârșită slujba Sfin-tei Liturghii în vechea Catedrală a orașului,aici fiind prezenți: cadrele didactice, stu-denții, elevii și ostenitori ai școlilor teolog-ice arădene, atât ai instituției academiceamintite cât și a Seminarului Teologicarădean.La vremea predicii, ÎPS Sa a evocatcâteva din bogatele semnificații ale acesteisărbători, puse sub genericul „Unitate în
mărturisirea Tradiției Bisericii”: „Pome -nirea acestei troițe de arhierei arată necesi-tatea păstrării tradiției celei vii a Bisericii, încare Hristos, ieri și azi și în veci este ace-lași, ceea ce ni revelează ca buni îndrumă-tori în viața și învățătura noastră, întru uni-tatea Trupului lui Hristos-Biserica Sa.Tocmai de aceea, textul evanghelic propusa se citi astăzi vorbește de șfeșnicul care sepune într-un loc de unde să lumineze tutur-or celor din casă și nu sub obroc. De aiciînțelegem că acești corifei ai Părinților Bis-ericii, prin viața și teologia lor, au rămas cafăclii luminătoare peste veacuri. De aceea șinoi suntem chemați să păstrăm dreapta cre -dință a Bisericii și să o arătăm lumii”.La finalul slujbei liturgice a fost ofici-at un parastas pentru ierarhii, dascălii, cti-torii, absolvenții și ostenitorii școlilor teo-logice arădene, care, peste veacuri, au purtatlumina învățăturii lui Hristos Domnul.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Festivitățile au continuat în Aula Fac-ultății, unde s-au desfășurat celelalte activ-ități programate. În deschiderea acestora,părintele decan, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja amulțumit invitaților prezenți: ÎPS Timotei,Arhiepiscopul Aradului, doamnei rectorRamona Lile, pentru tot sprijinul acordatFacultății de Teologie, concretizat în multi-plele amenajări ale spațiilor de învățământ,acestea arătându-se acum ca adecvate pro-cesului academic.Invitată la cuvânt, doamna rector amulțumit pentru invitație, felicitând pe IPSArhiepiscop Timotei, cât și conducerea Fac-ultății din Arad, pentru dezvoltarea acesteiinstituții venerabile, ceea ce duce firesc și lacreșterea prestigiului Universității. Deasemenea, a fost manifestată dorința de rod-nică colaborare și în continuare între Uni-versitate și Arhiepiscopie, întru promovareavalorilor comune.Părintele prof. Călin Teuca, directorulseminarului arădean a evocat, la rându-i,aceeași bucurie a conlucrării dintre celedouă instituții teologice.Disertația îndătinată a aparținut părin-telui arhidiacon asistent drd. Tiberiu Arde-lean, fiind pusă sub genericul Rugăciunile
dipticelor după Prefacere – asemănări și
deosebiri în cele două Liturghii, a Sf. Ioan
Gură de Aur și a Sf. Vasile cel Mare. Dincele prezentate amintim aici următoarele:„Observăm că în rugăciunea dipticelor dincele două părți principale ale Liturghiei, secere ca Dumnezeu să primească mijlocirilesfinților pentru noi ,,pentru ale căror rugă-ciuni, cercetează-ne pe noi, Dumnezeule”.Dacă Sf. Ioan ne dă două direcţii foarteclare și foarte bine delimitate, cea a mulţu-mirii și cea a cererii, Sf. Vasile cel Marestilizează într-un mod direct, textul rugăci-unii dipticelor, claritatea și acuratețea sen-sului pomenirii sfinţilor este scutită de oricefel de interpretare”.Apoi, a urmat un scurt moment artisticîn care au fost recitate, de către elevii sem-inariști, trei texte emblematice din cei treimari părinți sărbătoriți, intercalate de treipiese corale interpretate de corala băr-bătească a Facultății, condusă dearhid.asist.dr. Tiberiu Ardelean.Cuvântul de încheiere a aparținut ÎPSArhiepiscop Timotei, care a mulțumit luiDumnezeu pentru această unitate dintre Bis-erică și Școală, cât și pentru dăinuirea aces-tei comuniuni, spre care trebuie să tindemmereu. Ea dă mărturie și despre unitateanoastră națională, de care s-a făcut pomenirede curând. Tocmai de aceea hramurile cat-edralelor din țară sunt închinate acestei ser-bări a unității, sugerate atât de cea a SfinteiTreimi (Arad și Sibiu) cât și de cea aSfinților Trei Ierarhi (Iași și Timișoara). Totîn acest context, Chiriarhul, ca unul ce şi-afăcut studiile la Institutul Teologic dinBucureşti sub arhipăstorirea regretatuluiPatriarh Justinian, s-a referit, în acest ancomemorativ, la grija pe care a avut-o per-manent faţă de învăţământul teologic, cin-stind în mod deosebit praznicul de astăzi.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
Momente de bilanţ înArhiepiscopia Aradului
În zilele de 19, 20 şi 21 ianuarie 2017,la reşedinţa arhiepiscopală şi la CentrulEparhial din Arad s-au desfăşurat lucrărileSinaxei, Consiliului şi ale AdunăriiEparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului.

Sinaxa monahală
În ziua de 19 ianuarie a.c., în sala deşedinţe a Centrului Eparhial a avut locSinaxa Monahală a stareţilor şi stareţelormănăstirilor şi schiturilor din cuprinsulArhiepiscopiei Aradului, cu binecuvântareaşi în prezenţa Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, care aadresat participanţilor un cuvântduhovnicesc privind îmbunătăţirea vieţiispirituale şi buna rânduială ce trebuie săexiste în mănăstiri. Întrunirea a avut ca scop

analizarea problemelor specifice monahale,promovarea schimbului de experienţă litur-gică, duhovnicească şi administrativă, pre-cum şi adoptarea de măsuri adecvate înscopul îmbunătăţirii autenticităţii vieţii mon-ahale.Pe ordinea de zi au mai fost prezentateurmătoarele:Referatul privind proclamarea Anuluiomagial şi comemorativ 2017, prezentat depărintele arhim.dr. Teofan Mada, vicaruladministrativ şi exarhul mănăstirilor dincuprinsul Arhiepiscopiei Aradului;Rapoartele de activitate prezentate destareţii şi stareţele mănăstirilor;Prezentarea de către stareţi şi stareţe aproiectelor pentru anul 2017;Aspecte sau probleme dogmatice, litur-gice, spirituale şi disciplinar-canonice iviteîn mănăstiri.
Consiliu eparhial

În ziua de vineri, 20 ianuarie a.c., subpreşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Tim-otei, în cadrul şedinţei Consiliului eparhialpe ordinea de zi a fost prezentarea şianalizarea Rapoartelor asupra activităţiiadministrativ-bisericeşti, cultural- pastorale,economice şi de asistenţă social- filantrop-ică din eparhie în anul 2016. Membrii Con-siliul Eparhial, împreună cu membrii Per-manenţei Consiliului Eparhial şi PărinţiiProtopopi au avut ca principal punct peordinea de zi audierea, analizarea şi defini-tivarea Rapoartelor Generale ale Sectoareloradministraţiei eparhiale, în vederea prezen-tării acestora spre ratificare AdunăriiEparhiale. În deschiderea lucrărilor Înalt-preasfinţitul Timotei a salutat pe cei prezenţişi a subliniat importanţa acestei şedinţe deanaliză şi bilanţ asupra unei activităţi des-făşurate pe parcursul unui an, cu concluzi-ile şi măsurile ce se vor adopta pentru oactivitate susţinută în viitor. Sub coor-donarea Înaltpreasfinţiei Sale, lucrările s-au desfăşurat pe parcursul întregii zile.Preacucernicul Părinte drd. Silviu-Nicolae Faur, consilier administrativ- bis-ericesc, a prezentat Raportul General asupraactivităţii din Sectorul Administrativ-bis-ericesc: situaţia statistică a unităţilor şi alocaşurilor de cult din cuprinsul eparhiei, apersonalului bisericesc deservent, dupăvechime şi grade profesionale de încadrare,activitatea de pregătire şi perfecţionare aclerului, activitatea liturgică, canonică,juridică şi disciplinară în cuprinsul eparhiei,situaţia numirilor, încadrării, completăriiposturilor clericale şi neclericale, viaţa mon-ahală, alte probleme care intră în compe-tenţa administrativ- bisericească.Preacuviosul Părinte dr. IustinPopovici, consilier cultural, a prezentatRaportul anual al Sectorului Cultural-Edu-caţional. În cele opt capitole ale Raportuluia fost evidenţiată activitatea pastoral-mision-ară la nivelul Centrului eparhial, la pro-topopiate şi parohii, desfăşurată sub aus-piciile „Anului omagial al educaţiei
religioase a tineretului creştin ortodox” şi,,Anului comemorativ al Sfântului Ierarh
Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor
bisericeşti” în Patriarhia Română, activi-tatea educaţională în şcolile teologice aleeparhiei şi cea de predare a Religiei în şcoli,relaţiile interconfesionale, activitatea de per-fecţionare în latura cultural-teologică prineditarea şi desfacerea lucrărilor teologice şia cărţii religioase, activitatea mass-media,conservarea patrimoniului bisericesc-cul-tural, mobil şi imobil, activitatea biblioteciişi arhivei eparhiale. Într-un capitol aparte afost amintită participarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei la Sfântul şiMarele Sinod din Creta.Preacucernicul Părinte Mihai-Octa-vian Blaj, consilier economic, a prezentatDarea de seamă asupra activităţii eparhialesub aspect economic-financiar, supunândspre analiză situaţia economică a eparhiei,bugetul anual de venituri şi cheltuieli,administrarea imobilelor eparhiale, ges-tionarea întregului patrimoniu bisericesc lanivelul parohiilor, la protopopiate şi la Cen-trul eparhial. O atenţie deosebită a fost acor-dată respectării disciplinei financiare la ofici-ile protopopeşti. În mod special s-a discutat

despre stadiul actual al lucrărilor de picturăde la Catedrala arhiepiscopală.Preacucernicul Părinte Gabriel-Cos-min Mariş, consilier social, a prezentatactivitatea eparhială din anul 2016 desfăşu-rată în Sectorul Social. Astfel, au fostprezentate principalele coordonate ale uneipreocupări susţinute în latura social-filantropică şi de caritate creştină: coor-donarea activităţii de acordare a asistenţeireligioase în instituţii bugetare, la pro-topopiate şi parohii, a activităţilor şiproiectelor cu caracter caritabil, educaţion-al sau umanitar iniţiate în cadrul eparhiei.La acest moment de bilanţ dinArhiepiscopia Aradului, la invitaţia Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei a fost prezentÎnaltpreasfinţitul Părinte Ioan, MitropolitulBanatului, continuându-se astfel o tradiţieexistentă în Mitropolia Banatului. Înalt-preasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan încuvântul său a apreciat în mod pozitiv toateactivităţile desfăşurate în anul precedent subArhipăstorirea şi îndrumarea Chiriarhuluilocului şi a accentuat importanţa intensi-ficării acţiunilor bisericeşti în viaţa credin-cioşilor printr-o bună conlucrare între osten-itorii Centrului Eparhial şi preoţimeaarădeană. Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan adat unele îndrumări la problemele curentecare intră în competenţa acestui for deliber-ativ eparhial, şi anume, a ConsiliuluiEparhial.
Şedinţa Adunării Eparhiale

Sâmbătă, 21 ianuarie a.c., în sala festivăa Centrului Eparhial s-au desfăşurat lucrărileAdunării Eparhiale, organul deliberativsuprem pentru toate problemele adminis-trative, culturale, social-filantropice, eco-nomice şi patrimoniale ale eparhiei.Lucrările au fost precedate, conformrânduielii statornicite, de slujba de Te-Deum, oficiată de către un sobor de preoţiîn paraclisul ,,Sfânta Treime” al reşedinţeiarhiepiscopale, în prezenţa Înaltpreasfinţit-ului Părinte Arhiepiscop Timotei şi a mem-brilor Adunării Eparhiale şi PermanenţeiConsiliului Eparhial, la care au participat şireprezentanţi ai autorităţilor centrale şilocale, precum şi a unor instituţii de culturădin Arad.În cuvântul rostit la deschiderearezenţi,a prezentat, într-o retrospectivă sintetică,cele mai importante realizări administra-tive, cultural-pastorale, sociale şi econom-ice ale eparhiei care au marcat anul omagial2016, consacrat „ educaţiei religioase atineretului creştin ortodox” şi ,,comemora-tiv al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivire-anul şi al tipografilor bisericeşti”, în Patri-arhia Română, după care a creionat câtevadintre coordonatele pe care se vor axa activ-ităţile eparhiale din anul 2017, în luminaprogramului- cadru elaborat de către Sfân-tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Românepentru Anul omagial 2017, dedicaticoanelor, iconarilor şi pictorilor bis-ericeşti şi comemorativ pentru JustinianPatriarhul şi apărătorii Ortodoxiei în tim-pul comunismului. De asemenea, Chiri-arhul a făcut o trecere în revistă a princi-palelor discuţii ce au avut loc în cadrulSfântului şi Marelui Sinod din Creta, la carea fost învrednicit să participe.După citirea mesajelor îndătinate, defiască ascultare şi conlucrare la întărireavieţii bisericeşti, transmise din plenulAdunării Eparhiale, Întâistătătorului Bis-ericii noastre, Preafericitului Părinte PatriarhDANIEL şi Înaltpreasfinţitului IOAN, Mit-ropolitul Banatului şi a Procesului-Verbal alultimei şedinţe, lucrările au continuat pecomisii: Administrativ-Bisericească, Cul-tural-Educaţională, Economică, Socială şiComisia de Validare. În cadrul comisiilor,după analizarea Rapoartelor Generale deactivitate, au fost elaborate Proiectele deHotărâri, care au fost citite în plenulAdunării Eparhiale reunite de către preşed-inţii comisiilor. După luările de cuvânt ale:prof.univ.dr. Aurel Ardelean; pr.prof.Cristinel Ioja, decanul Facultăţii de Teolo-gie Ortodoxă din Arad; dr. Florinel Cozma;dl. Călin Abrudan ş.a., asupra unor aspectedin conţinutul acestora, Proiectele de

hotărâri au fost aprobate în unanimitate,devenind astfel acte normative cu aplica-bilitate în întreaga eparhie.Preacuviosul Părinte Arhim. dr. Teo-fan Mada, vicarul administrativ, a făcut osinteză a bogatei activităţi a celor patru sec-toare precum şi prezentarea mai în detaliu aunor proiecte desfăşurate pe parcursulîntregului an 2016 şi impactul lor asupracredincioşilor.În încheiere Înaltpreasfinţitul Arhiepis-cop TIMOTEI a mulţumit tuturor mem-brilor Adunării Eparhiale pentru contribuţiaadusă bunei desfăşurări a lucrărilor, cuîndemnul ca cele propuse să devină înfăp-tuire, spre folosul întregii eparhii.
Sărbătoarea ocrotitoruluispiritual al ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei

În fiecare an, la data de 22 Ianuarie,clerul și credincioșii arădeni îl sărbătoresc peÎntâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, peÎnaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei al Aradului. În acest an ÎnaltpreasfințiaSa şi-a sărbătorit ocrotitorul spiritual în ziuade sâmbătă, 21 ianuarie, după încheierealucrărilor Adunării Eparhiale. Ziua depomenire a Sfântului Ap. Timotei a devenitzi de mare bucurie pentru preoţii şi credin-cioşii Arhiepiscopiei Aradului, întrucât Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, încă din anul1969, de la slăvita zi de prăznuire a naşteriiSfântului Ioan Botezătorul (24 iunie), arerânduit ca ocrotitor de suflet pe acest maresfânt, ucenic al Sfântului Ap. Pavel. Şi înacest an, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis-cop Timotei,la sala festivă a reşedinţeiarhiepiscopale a fost înconjurat cu multădragoste de oficialităţile centrale şi locale,reprezentanţii celorlalte culte istorice dinmunicipiu, aflându-ne la jumătatea Săp-tămânii de Rugăciune pentru UnitateaCreştină, reprezentanţi ai şcolilor dineparhie, ostenitorii Centrului Eparhial, pre-oţii, monahii şi monahiile din EparhiaAradului. Chiriarhul a adresat celor prezenţiun cuvânt de mulțumire și de binecuvântare.IPS Timotei a primit, pe lângă urări de sănă-tate, foarte multe flori din partea celorprezenţi.Mulţumind mai întâi Bunului Dum-nezeu pentru toate binefacerile revărsateasupra părintelui nostru sufletesc, Îl rugămpe El, Dătătorul a tot binele, să întăreascăprin Harul Său ceresc, pe Ierarhul nostru, cusănătate îndelungată şi cu sporite puterisufleteşti, spre slujirea cât mai rodnică aBisericii strămoşeşti şi a semenilor noştri.Întru Mulţi Ani, Stăpâne!
Viața Sfântului Apostol TimoteiSfântul Apostol Timotei Sfântul Apos-tol Timotei s-a născut din tată păgân elin şidin mamă de neam evreu. Originar dincetatea Listra, Sfântul Timotei a fost ucenical Sfântului Apostol Pavel. Din FapteleApostolilor, aflăm că Sfântul Apostol Pavelajunge împreună cu Barnaba în Listra, undeva tămădui un şchiop din pântecele maiciisale. In urma acestei minuni, mama lui Tim-otei îl găzduieşte în casa sa, şi-l dăruieşte pefiul ei lui Pavel, ca dar pentru binecu-vântarea adusă în cetatea ei. Mai târziu,după ce Sfântul Evanghelist Ioan va fi alun-gat de împăratul Domitian în insula Pat-mos, Sfântul Apostol Pavel îl va hirotoniepiscop în locul acestuia. Pătimirea sa estelegată de o sărbătoare în cinstea zeilor.Exista obiceiul în timpul anului, ca înch-inătorii la idoli să poarte măşti şi să omoarepersoanele pe care le întâlneau pe străzi.Socoteau că aşa aduc jertfă zeilor. In timpulacestui obicei, Timotei iese cu îndrăznealăîn faţa acestora şi Il mărturiseşte pe Hristos.Aceştia, neprimind cuvintele Sfântului Tim-otei, l-au bătut până când şi-a dat duhul.Trupul său a fost îngropat cu cinste în loculce se numea Pion. Din porunca împăratuluiConstantiu (337-361), moaştele sale au fostduse în Constantinopol, de Sfântul Artemiemucenicul şi au fost puse în biserica ,,SfinţiiApostoli”, alături de Apostolii Luca şiAndrei.
Troparul Sfântului Apostol Timotei

Bunătatea învăţându-te şi întru toate

cumpătat fiind, îmbrăcându-te cu buna
conştiintă, precum i se cuvine unui sfânt, ai
scos din vasul alegerii lucrurile tainice; şi
credinţa păzind, aceeaşi cale ai săvârşit,
apostole Timotei: roagă-te lui Hristos Dum-
nezeu să mântuiască sufletele noastre.

Unirea Principatelormarcată în Arad
Marţi, 24 ianuarie a.c., la oreledimineţii, sute de arădeni au sărbătoritUnirea Principatelor, pe platoul din faţaPalatului Administrativ. Anul acesta seîmplinesc 158 de ani de când a avut locacest important eveniment din istoriapoporului nostru. La aceste manifestăricomemorative, alături de oficialităţile localeşi centrale, reprezentanţi ai armatei, ai insti-tuţiilor arădene locale şi a numeroşi cetăţeni,a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, care, după ce aavut loc intonarea Imnului de Stat, în frun-tea unui sobor de preoţi a oficiat slujba de TeDeum şi a rostit o alocuţiune în care a sub-liniat importanţa acestei zile naţionale pen-tru istoria şi viaţa poporului nostru român.Alocuţiuni au fost rostite şi de către alţi ofi-ciali prezenţi.La finalul ceremonialului, cei prezențiau dansat celebra horă a unirii. Anul acesta,de față la eveniment au fost și oficiali dinChina, prezenți în Arad pentru spectacolulAcademiei de Dans din Beijing ce va avealoc în această seară începând cu ora 19:00,la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad.Oficialii chinezi au fost plăcut impresionațide tot ceea ce au văzut pentru prima oară înviața lor.

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor înArhiepiscopia Aradului
De mai bine de o sută de ani, în toatălumea creştină, în perioada 18-25 ianuarie,se celebrează Octava de Rugăciune pentruUnitatea Creştinilor, acţiune organizată înţara noastră de către Asociaţia Ecumenică aBisericilor din România, AIDRom, din careface parte şi Biserica Ortodoxă Română.Ca în fiecare an, preoţii din ArhiepiscopiaAradului au promovat această acţiune înparohiile lor, în special în mediul urban,organizând Săptămâna de rugăciune împre-ună cu alte confesiuni, îndeosebi cu celeistorice, în conformitate cu îndrumărileSfântului Sinod al B.O.R. privind relaţiile cucelelalte culte. De altfel, în aceste părţi aleţării, datorită climatului multietnic şi multi-confesional, locuitorii au avut o bună con-vieţuire între ei, respectându-şi cultul şitradiţiile fiecăruia.În Municipiul Arad, Săptămâna deRugăciune pentru Unitatea Creştinilor, cutema ,,Împăcarea – dragostea lui Hristosne stăpânește” (2 Cor. 5, 14), s-a desfăşu-

rat într-o bună rânduială şi armonie. Săp-tămâna de rugăciune a fost deschisă joi, 19
ianuarie, laBiserica Ortodoxă Sârbă; con-
tinuând Sâmbătă, 21 ianuarie, la Parohia
Ortodoxă Română Arad-Centru; Du -
minică, 22 ianuarie, la Catedrala Romano-
Catolică; Marți, 24 ianuarie, la Biserica
Greco-Catolică; Miercuri, 25 ianuarie, la
Biserica Evanghelică-Luterană şi s-a
încheiatJoi, 26 ianuarie, la Biserica Refor-
mată.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,
Arhiepiscopul Aradului a participat, ca-n
fiecare an, la acest program de rugăciune
vorbind celor prezenţi despre rostul Ecu-
menismului de a promova respectul între
creştini ca şi între oamenii de diferite
convingeri în vederea statorniciei păcii în
lume pentru asigurarea bunei stări generale
şi slava lui Dumnezeu. Omul a fost creat
spre bine, dar căzând, năzuinţa sa este spre
redobândirea stării iniţiale. De aceea şi
omenirea urmăreşte acelaşi ţel şi cu atât mai
mult cei ce îmbrăţişează o credinţă reli-
gioasă, în special creştinii. Dialogul teoret-
ic, ca şi conlucrarea practică, are scopul de
a ajuta la reîntoarcere din calea pe care trep-
tat oamenii s-au îndepărtat unii de alţii. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Celor care s-au păzit de abatere de lacalea adevărului le revine îndatorirea de a seosteni mai mult spre punerea în lumină avalorilor creştine de totdeauna. Textele bib-lice ca şi cele patristice temeluitoare aletemei Săptămânii de Rugăciune pentru Uni-tatea Creştinilor în multiple prelucrăriîndeamnă la valorificarea prin Biserică aceea ce-i apropie pe toţi în numele credinţei,a subliniat Înaltpreasfinţia sa în cuvântărilerostite.Organizată de către Asociaţia Ecu-menică a Bisericilor din România,AIDRom, din care face parte şi BisericaOrtodoxă Română, această săptămână derugăciune – aşa cum arată PreafericitulPărinte Patriarh Daniel în mesajul debinecuvântare intitulat ,,Darul împăcăriilui Dumnezeu cu oamenii – semnul iubiriimilostive a lui Hristos pentru lume”, estesubliniat faptul că: ,,Astăzi, când crește vio-
lența verbală și fizică în familie, în școală și
în societate, când se înmulțesc conflictele
militare și terorismul în multe părți ale lumii,
Biserica, împreună cu Familia, cu Școala și
cu alte instituții care promovează binele
comun, trebuie să dezvolte și mai mult o
educație și o cultură a păcii spirituale inte-
rioare și a păcii sociale, o cultură a respec-
tului reciproc și a împăcării, în locul urii, al
învrăjbirii și al violenței, o cultură a dem-
nității și a solidarității umane, a păcii și a
comuniunii dintre oameni”.Subliniindu-se în cadrul acestorîntruniri tradiţia seculară de bune relaţii întrecultele şi etniile care convieţuiesc în părţileAradului, credincioşii au fost îndemnaţi sprebună şi dreaptă vieţuire, spre păstrarea val-orilor evanghelice, la mărturie comună, lapace şi bună înţelegere.

Mesajul de binecuvântare al Patri-
arhului Bisericii Ortodoxe Române pentru
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitate
Creştinilor 2017:

Darul împăcării luiDumnezeu cu oamenii –semnul iubirii milostive alui Hristos pentru lume
Tema de reflecţie a Săptămânii deRugăciune pentru Unitatea Creştinilor, dinanul 2017,,Împăcarea – dragostea luiHristos ne stăpâneşte” (cf. 2 Corinteni5,14) este un îndemn să ne reamintim cădarul împăcării omului cu Dumnezeu, cusine şi cu semenii se cere prin rugăciunestăruitoare şi se cultivă prin gânduri, cuvinteşi fapte bune.Coborârea Fiului lui Dumnezeu întreoameni este începutul înălţării omului înîmpărăţia iubirii Preasfintei Treimi. Însăaceastă înălțare a omului are ca bază împă-carea dintre Dumnezeu Cel Sfânt şi omulcăzut din legătura cu El prin păcatul neas-cultării. Vorbind despre împăcarea lui Dum-nezeu cu omul realizată de Iisus Hristos,Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut om diniubire pentru oameni şi pentru mântuirealor, Sfântul Apostol Pavel spune că Însuși„Dumnezeu Tatăl era în Hristos, împăcândlumea cu Sine însuși … şi punând în noicuvântul împăcării” (2 Corinteni 5, 18-19).
Acest dar oferit oamenilor în şi prin

Hristos este temelia împăcării lor cu Dum-
nezeu şi a împăcării şi înfrățirii popoarelor
între ele. De aceea, în faţa crizelor spirituale
şi morale ce afectează lumea contempo-
rană, creştinii statornici şi luptători nu se
descurajează, ci răspund printr-o viaţă spir-
ituală şi morală mai intensă, potrivit îndem-
nului: „fii credincios până la moarte şi îţi voi
da cununa vieţii” (Apocalipsa 2, 10).Astăzi, când creşte violența verbală şifizică în familie, în școală şi în societate,când se înmulțesc conflictele militare şiterorismul în multe părţi ale lumii, Biserica,împreună cu Familia, cu Școala şi cu alteinstituții care promovează binele comun,trebuie să dezvolte şi mai mult o educaţie şio cultură a păcii spirituale interioare şi apăcii sociale, o cultură a respectului reciprocşi a împăcării, în locul urii, al învrăjbirii şi alviolenței, o cultură a demnităţii şi a solidar-ităţii umane, a păcii şi a comuniunii dintreoameni.

La acest început de An Nou 2017, văadresăm tuturor doriri de sănătate şi mân-tuire, pace şi bucurie, dimpreună cu urareatradițională: La mulţi ani! „Harul Domnu-lui nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dum-nezeu Tatăl şi împărtășirea Sfântului Duh săfie cu voi cu toţi!” (2 Corinteni 13, 13).† D A N I E LPATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Manifestare spirituală,culturală şi patriotic laSeminarul Teologic Ortodox din Arad

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timo-tei, însoţit de Preacuviosul dr. Iustin Popovi-ci – consilier cultural la ArhiepiscopiaAradului, Seminarul Teologic Ortodox Arada organizat în data de 26 ianuarie 2017, ser-barea tradițională a acestei luni, în cadrulcăreia s-au sărbătorit trei evenimentedeosebit de importante, care au marcat șimarchează istoria, cultura și teologia Bis-ericii noastre Ortodoxe românești: ziua de15 ianuarie 1850 – nașterea poetului națion-al Mihai Eminescu, 24 ianuarie 1859- ziuaUnirii Principatelor Române și SărbătoareaSfinților Trei Ierarhi- 30 Ianuarie a fiecăruian. Manifestarea artistică, prezentată dePC. Pr. Prof. Codin Șimonca-Oprița, aînceput prin intonarea troparului SfințilorTrei Ierarhi de către Corul Seminarului,condus de prof. Ștefan-Adrian Bugy.Partea a II-a s-a desfășurat sub auspici-ile geniului eminescian – motiv pentru cares-au recitat poezii ale marelui poet, s-auinterpretat piese muzicale pe versuri emi-nesciene; elevii au fost îndrumaţi de doam-na profesoară de Limba şi literatura română,Irina-Elena Ancuța. Corul ,,Voci de primă-vară”, dirijat de doamna profesoară CorinaTeuca, de la Colegiul de Arte ,,Sabin Dră-goi”, s-a remarcat prin măiestria sa inter-pretativă, dar și prin prospețime, încântân-du-ne cu frumoasele melodii, inspirate dinversurile lui Mihai Eminescu.Ultima parte a avut ca subiect UnireaPrincipatelor, prilej cu care s-au recitatpoezii patriotice, s-au citit referate despreacest eveniment și s-au cântat piese patrio-tice. La final PC. Diac. Prof. Călin Teuca,directorul Seminarului, vorbind despreimportanța celor trei evenimente, a mulțu-mit tuturor pentru prezență și l-a rugat peÎnaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Tim-otei să rostească un cuvânt de binecu-vântare.În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa aspus că frumuseţea festivităţii a arătat princolaborarea celor două şcoli participanteataşamentul tineretului ortodox faţă de pat-rimonial naţional şi bisericesc ca şi de totceea ce înseamnă unitatea de cuget şi simţirice călăuzeşte formarea generaţiilor viitoarepe măsura exigenţelor lumii. Sfinţii TreiIerarhi evocă mai ales unitatea bisericească,unirea Ţărilor Româneşti pe cea naţionalăiar Luceafărul poeziei româneşti pe cea delimbă şi cultură, toate într-o strălucităarmonie. La final Înaltpreasfinția Sa amulțumit tuturor pentru strădania depusă lareuşita evenimentului făcând obişnuiteleurări pentru succesul pe mai departe înîmplinirea îndatoririlor ce le revin.
Început de an la ,,Serile duhovniceşti dela Catedrala Veche”

Începutul de an marchează și reluareaîntâlnirilor denumite „Serile duhovniceștide la Catedrala Veche”. Asociația „CaleaMântuirii” a inițiat în anul 2015 organizareade conferințe religioase, periodice, pentru aveni în întâmpinarea dorinței credincioșilorde a cunoaște și aprofunda mai bine fru-musețile credinței ortodoxe. Astfel, în 27ianuarie, ultima zi de vineri din lună, în salade cor a Parohiei Arad-Centru a avut loc ceade-a XIV-a ediție a din seria acestor con-ferințe.În prima parte a întâlnirii, părintele pro-fesor Ioan Tulcan a vorbit credincioșilor

prezenți despre importanța cinstiriiicoanelor, pornind de la decizia SfântuluiSinod de a declara Anului omagial 2017 înPatriarhia Romană: cinstirea sfinteloricoane, a iconarilor și a pictorilor bisericeștiși Anul comemorativ-Patriarhul Justinianși apărătorii Ortodoxiei în anii comunis-mului. În a doua parte, a fost inițiat un dia-log, părintele profesor oferind răspunsuripentru numeroasele întrebări ale credin-cioșilor pe marginea temei prezentate și nunumai.În continuare, redăm considerațiilepărintelui Ioan Tulcan despre tema acesteiconferințe.Importanța misionară a Anului omagial2017 în Patriarhia Română: cinstirea sfin-telor icoane, a iconarilor și a pictorilor bis-ericești și Anul comemorativ: PatriarhulJustinian și apărătorii Ortodoxiei în aniicomunismului
Importanța misionară acinstirii sfintelor icoane

Considerații generale.Începând cu anul 2008, Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române, la prop-unerea Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, a propus pentru întreaga Biserică, caîn fiecare an, întreg Trupul eclezial săreflecteze asupra unei teme teologice, demare relevanță pentru viața creștină. Acestdemers are o profundă semnificație teolog-ică, pastorală, misionară, culturală șiduhovnicească, deoarece atrage atenția, pede o parte, asupra temelor teologico-bis-ericești deosebit de importante pentru viațacreștină și a lumii, scoțându-le la suprafațaactualității, iar, pe de altă parte, prin acesteteme generoase este pus în lumină tezaurulde credință și experiență al Bisericii, care s-a transmis din generație în generație, cutoată vigoarea și prospețimea lor. Fiecare dinaceste teme aduce un spor de lumină pen-tru conștiința slujitorilor Bisericii și a fiecăruicredincios în parte, care înseamnă o confir-mare a credinței și a lucrării lor actuale, dar,totodată, și o încurajare în activitatea demărturisire a credinței în vremea noastră.Anul 2008 a fost pus sub semnul Sfin-tei Scripturi și al Sfintei Liturghii. În anulurmător am reflectat asupra temei: Anulomagial-comemorativ – 2009 – al Sfântu-lui Vasile Cel Mare, arhiepiscopul CezareiiCapadochiei (+379) și al celorlalți PărințiCapadocieni în Patriarhia Română.Anul 2010: Anul omagial al Crezuluiortodox și al Autocefaliei românești.Anul 2011: Anul omagial al SfântuluiBotez și al Sfintei Cununii.Anul 2012: Anul omagial al SfântuluiMaslu și al îngrijirii bolnavilor.Anul 2013: Anul omagial al al SfințilorÎmpărați Constantin și Elena și Anulcomemorativ „Dumitru Stăniloae” în Patri-arhia Română.Anul 2014: Anul omagial euharistic alSfintei Spovedanii și al Sfintei Euharistii șiAnul comemorativ al Sfinților Martiri Brân-coveni.
Anul 2015: Anul omagial al misiunii

parohiei și al mânăstirii azi și Anul comem-
orativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al
marilor păstori de suflete din eparhii.

Anul 2016: Anul omagial al educației
religioase a tineretului creștin ortodox și
Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Mar-
tir Antim Ivireanul și al tipografilor bis-
ericești.

Anul 2017: Anul omagial al cinstirii
sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor
bisericești și Anul comemorativ Patriarhul
Justinian și apărătorii Ortodoxiei în anii
comunismului.

Anul 2018: Anul omagial al unității de
credință și de neam și Anul comemorativ al
făuritorilor Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918.

Varietatea acestor teme este impresio-
nantă, dar, în același timp, ea răspunde unor
nevoi concrete în viața Ortodoxiei
românești, în special, și a Ortodoxiei sau a
Creștinismului, în general. Toate aceste
teme au o profundă semnificație mision-
ară, ajutând Bisericii astăzi să găsească
mijloacele cele mai potrivite pentru

realizarea unei misiuni rodnice, precum și
pentru a ajunge prin lucrarea ei cât mai
aproape de omul de astăzi, nu de puține ori
înstrăinat, dezorientat, însingurat, suferind și
amenințat cu pierderea rădăcinilor sale spir-
ituale.

2. Sfintele icoane și necesitatea lor din
punct de vedere spiritual și teologic-dog-
maticPentru creștinul ortodox, familiarizatcât de puțin cu viața Bisericii și cu partici-parea la sfintele slujbe, nu este o noutate fap-tul, că strâns legate de slujbele Bisericii șiîndeosebi de Sfânta Liturghie este prezențaicoanelor. La început, ele apar celor maipuțin familiarizați cu prezența lor, ca fiindniște reprezentări ale unor realități religioase,ale unor persoane și evenimente, desprecare relatează Sfânta Scriptură. Chiar dacăaceștia nu pot pătrunde la început în sem-nificația lor mai profundă, ei simt în preaj-ma lor o anumită atmosferă specială, pecare nu o pot întâlni nicăieri altundeva, oanumită pace sufletească, un prilej de a intraîn meditație, în interiorizare, reculegere șirugăciune. Aceasta este lumea icoanelor,care ne apropie de Dumnezeu, de Iisus Hris-tos, de Maica Domnului, de îngeri, de sfinți.a. Prefigurări ale icoanelor în VechiulTestament. Știm din lectura Sfintei Scripturia Vechiului Testament, că aici nu semenționează nicăieri despre icoane. În Tes-tamentul Vechi întâlnim doar simboale,imagini sau prototipuri sacre: mielul pascal,toiagul lui Aron, cortul sfânt, sicriul legii ș.a. Deși în Vechiul Testament sunt admiseasemenea simboale sacre, totuși, Carteasfântă interzice cu desăvârșire chipurilemateriale ale divinității sau idolii (cf. Ieșire21, 4; Deuteronom 5, 18-19). Având învedere acest lucru, ne putem întreba: careeste distincția esențială între aceste sim-boale sacre menționate și idolii ? Purcezândla o cât de sumară lectură a textului Scrip-turii, reținem faptul, că simbolul sacru esteun semn material al prezenței lui Dumnezeuîn el, un obiect în care Dumnezeu și-a ară-tat puterea Sa și continuă să și-o arate și pemai departe. Acest lucru este posibil,deoarece Dumnezeu este prezent în modgeneral, în toate lucrurile Sale, în calitate deCreator al lor, dar, trebui afirmat faptul, căîn unele lucruri create de El, Acesta lucreazăîntr-un mod deosebit de accentuat și de clar.Această precizare necesară între lucrarealui Dumnezeu, în general, asupra naturiicreate de El și prezența Lui specială în anu-mite lucruri create, alese de El, are o mareimportanță teologică, căci, prin aceasta seevidențiază faptul, că Dumnezeu nu Se con-fundă cu creația Sa, ci că El este distinct delumea pe care a creat-o și mai presus de ea.Închinătorii la idoli nu mai făceau aceastădistinție necesară între Dumnezeu și creațiaLui, sau între El și anumite lucruri create deEl, pe care le divinizau, confundând peDumnezeu Creatorul cu lucrurile făcute deEl.

Idolii nu sunt nimic altceva decât
obiecte din natură sau lucruri confecționate
de om, care înlocuiau pe Dumnezeul Cel
viu cu ele. Poporul ales, pe temeiul Reve-
lației supranaturale avea capacitatea de a
distinge pe Dumnezeu, dincolo de lucrurile
Sale și chiar dincolo de obiectele sacre, pe
care le-a recomandat spre cinstire poporu-
lui Său. Numai astfel putem înțelege de ce
Vechiul Testament a interzis idolul, dar, în
același timp, a recomandat ca oamenii să
vadă slava lui Dumnezeu în toate, și, mai
ales, să o vadă în lucrurile alese de Dum-
nezeu, pentru a se arăta prin ele lucrarea și
prezența Lui, obiecte folosite în cultul Vechi-
ului Testament.

b. Temeiurile teologice ale icoanei.
Cunoaștem din Vechiul Testament, că slava
lui Dumnezeu s-a arătat nu numai în
obiectele sfinte alese de El pentru a fi
prezent în mijlocul poporului Său, ci slava
Lui a strălucit și pe „fața lui Moise”, când
acesta a urcat pe Muntele Sinai pentru a
primi Tablele Legii. „S-a suit deci Moise și
Iosua pe munte și un nor a acoperit muntele.
Slava Domnului s-a pogorât pe muntele
Sinai și l-a acoperit norul șase zile, iar în ziua
a șaptea a strigat Domnul pe Moise din

mijlocul norului. Chipul slavei Domnului de
pe vârful muntelui era în ochii fiilor lui
Israel, ca un foc mistuitor. Și s-a suit Moise
pe munte și a intrat în mijlocul norului; și a
stat Moise pe munte patruzeci de zile și
patruzeci de nopți”(Ieșire 24, 15-18). Moise
n-a putut vedea „fața” lui Dumnezeu, ci
numai slava Lui. Dar, Dumnezeu i-a învred-
nicit pe oameni să vadă nu numai slava Sa,
ci și „Fața Sa”, prin faptul că a luat chipul
omenesc, prin Întrupare. Fața umană, în
general, are o importanță colosală în comu-
nicarea omului cu cei din jurul lui. Fața
umană reprezintă mărturia faptului, că omul
este făcut pentru a intra în relație cu cei din
jurul lui, și, numai astfel, el se realizează ca
persoană, întrucât intră în comuniune cu
alte persoane. Fața umană arată că omul nu
este numai pentru sine și nu este destinat a
trăi în izolare, ci el este pentru alții și pentru
a se împlini în comuniune. Aceasta, pentru
că omul este „chipul” slavei lui Dumnezeu,
Cel aflat în comuniune veșnică cu Tatăl și cu
Duhul. Aici putem vedea ce importanță are
fața lui Hristos, pe care a asumat-o prin
Întrupare. „Această față a Lui este ea însăși
plenitudinea inepuizabilă și vie a cuvintelor
Lui. Ele sunt raze ce pornesc din viața
adâncă, infinită, exprimată prin fața Lui,
din iubirea Lui, pe care o exprimă fața mai
plenar decât cuvintele, întrucât ea este
expresia subsistentă, ipostatică a iubirii Lui,
care vrea să se comunince. De aceea, El
vrea ca fața Lui pe care a asumat-o să con-
tinue a fi cu noi prin icoană și după înălțarea
Lui la cer, vrea ca fața Lui însăși să ne vor-
bească despre El; sau prin icoană vorbește
El Însuși mai plenar, mai viu decât prin
cuvintele dezlegate de El.”

c. Legătura dintre Persoana lui Hristos
și chipul Său din icoană. O precizare
deosebit de importantă cu privire la legătu-
ra dintre Persoana vie, adevărată a lui Hris-
tos și icoana Lui ne-o oferă sinodul al VII-
lea ecumenic de la Niceea din anul 787,
când zice: „Închinarea acordată icoanei
„trece” sau „urcă” la persoana reprezentată
în icoană. ”Căci există „o legătură ontolog-
ică între o reprezentare și realitatea reprezen-
tată, asemănarea aceleia ce există între ceea
ce se spune sau s-a spus prin cuvânt și între
conținutul sau chiar persoana celui ce ros-
tește sau a rostit cuvântul, ba mai mult, între
acela și între cel ce aude sau a auzit cuvân-
tul. Dacă prin cuvântul lui Hristos sau
despre Hristos, rostit acum două mii de ani,
dar, repetat acum din nou la urechile mele
se stabilește o legătură între mine și Hristos,
cum nu s-ar stabili o legătură între mine și
Hristos și prin icoana Lui, care este un
cuvânt plasticizat ce cuprinde întreaga Lui
Persoană ?” Această legătură dintre Per-
soana lui Hristos și icoana Lui poate fi înțe-
leasă și dacă ne gândim la legătura existen-
tă între persoana și cuvântul pe care aceasta
îl rostește. Cuvântul până nu este rostit nu
poate fi sesizat ca fiind deosebit de per-
soana care îl rostește. După ce este rostit se
poate sesiza faptul, că el este deosebit de per-
soana care l-a rostit. Cu toate acestea, el nu
poate fi explicat și înțeles până la capăt, fără
persoana care l-a rostit.

3. Funcțiile icoanelor în Biserică.
a. funcția latreutică
b. funcția didactică,
c.funcția harismatică
d. funcția estetică

CERCURI MISIONARE
În luna Ianuarie au avut loc Cercuri

pastoral-misionare în următoarele parohii
arădene: Parohia Vârfurile, Protopopiatul
Sebiş; Parohia Vinga, Protopopiatul Arad.

Parohia Bocsig, Protopopiatul Ineu;
Parohia Pilu, Protopopiatul Arad; ParohiaFelnac, Protopopiatul Arad; Parohia Tălag-iu, Protopopiatul  Sebiş; Parohia Rănuşa,
Protopopiatul Sebiş; Parohia Olari, Pro-
topopiatul Arad; Parohia Arad-Bujac, Pro-
topopiatul Arad; Parohia Săvârşin, Pro-
topopiatul Lipova.

(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:

www.episcopiaaradului.ro).
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Duminică, 1 ianuarie – În noap-tea dintre ani, Înaltpreasfinţitul Părin-te dr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, s-a aflat în mijlocul cleruluişi credincioşilor prezenţi în numărmare la Catedrala arhiepiscopală„Sfânta Treime” din Arad. Respectândhotărârea Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române, a oficiat Slujba latrecerea dintre ani, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi. Inaltpreas-finţia Sa a rostit un cuvânt despre,,Veşnicie şi timp” – Dumnezeu şicreaţie (în baza citirilor scripturistice ITim. 2; Luca 2), adică lucrarea divinăca timp şi spaţiu care are nevoie depronia cerească spre desăvârşire, măsu-rarea unităţii acestora constituind per-manent obiectul cugetării ca şi al com-portării omeneşti. În acest cadru,Ierarhul a prezentat iniţiativa conduce-rii bisericeşti privind Anul 2017 –ca Anul omagial al sfintelor icoane, aliconarilor şi al pictorilor biseri-ceşti şi Anul comemorativ JustinianPatriarhul şi al apărătorilor Ortodo-xiei în timpul comunismului. La final,Chiriarhul a adresat urările cuvenite,dând îndrumările legate de viaţacreştină în cursul anului care a început.În prima zi a Anului Nou civil cândBiserica Ortodoxă sărbătoreşteTăiereaîmprejur cea după Trup a Domnului şipe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepis-copul Cezareei Capadociei, Chiriar-hul a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfân-tului Vasile cel Mare la Catedralaarhiepiscopală din Arad, în frunteasoborului preoţilor şi diaconilor sluji-tori. A rostit predica cu titlul ,,Praznicde înnoire”.În seara zilei, la reşedinţa eparhialăa avut loc îndătinata recepţie, oferităpreoţilor şi credincioşilor din munici-piul Arad de Anul Nou.Vineri, 6 ianuarie – În ziuapraznicului Botezului Domnului,

vineri, 6 ianuarie 2017, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Ara-dului, a oficiat Sfânta Liturghie în Cate-drala Arhiepiscopală „Sfânta Treime”din Arad, în fruntea unui sobor depreoţi şi diaconi. Cuvântul deînvăţătură rostit a avut ca titlu ,,Icoanapraznicului”. La sfârşit a săvârşit Sluj-ba de sfinţire a Aghiasmei Mari.Sâmbătă, 7 ianuarie – Cu oca-zia ,,Soborului Sfântului IoanBotezătorul”, a participat la SfântaLiturghie săvârşită de un sobor depreoţi şi diaconi, în biserica parohieiArad- Centru, Catedrala veche dinArad. Spre finalul Sfintei Liturghii,continuând o tradiţie de zeci de ani, adat răspuns invitaţiei comunităţii orto-docşilor sârbi din Arad, participând laSfânta Liturghie săvârşită cu ocaziaCrăciunului pentru credincioşii orto-docşi de rit vechi, în Biserica OrtodoxăSârbă din Arad-Centru, de către părin-tele Ognean Plavşici, protopopul sâr-bilor din Arad, înconjurat de un soborde preoţi şi diaconi.Duminică, 8 ianuarie–Chiriarhulslujește și predică la Sfânta Liturghie înParohia Arad-Centru, în Biserica avândhramul ,,Nașterea Sfântului IoanBotezătorul”. Duminică, 15 ianuarie – ÎnDuminica a 29-a după Rusalii, a oficiatSfânta Liturghie arhierească în biseri-ca cu hramul ,,Adormirea Maicii Dom-nului”, a Parohiei Arad-Centru, situatăpe str. Mihai Eminescu, înconjurat desoborul preoţilor şi diaconilor slujitori,în prezenţa unui mare număr de cre-dincioşi. Cuvântul de învăţătură adre-sat celor prezenţi a fost pus sub titlul,,Fericirea celor curaţi cu inima”.Joi, 19 ianuarie – Chiriarhuldeschide și prezidează ședința SinaxeiStareților din Arhiepiscopia Aradului. Vineri, 20 ianuarie – Chiriarhuldeschide și prezidează ședința anuală a

Consiliului Eparhial al ArhiepiscopieiAradului. Sunt prezentate și discutatereferatele fiecărui sector. De asemenease fac notările administrative alepreoților din eparhie.Sâmbătă, 21 ianuarie - Chiriarhuldeschide și prezidează ședința anuală aAdunării Eparhiale a ArhiepiscopieiAradului. Sunt analizate referatele sec-toarelor de activitate ale eparhiei peanul 2016. În cadrul săptămânii derugăciune ecumenică, chiriarhul parti-cipă seara la manifestările desfășurateîn acest context la Parohia OrtodoxăRomână Arad-Centru.Duminică 22 ianuarie– În Dumi-nica a 32-a după Rusalii, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească în Paraclisul Facultăţii deTeologie Ortodoxă din Arad, aceastadeoarece, pe data de 21 ianuarie afiecărui an îl prăznuim pe SfântulMaxim Mărturisitorul, unui dintre ocro-titorii spirituali ai acestui locaş derugăciune. A rostit cuvântul de învăţăturăcu titlul ,,Statura desăvârşirii”. La ceas

de seară, tot în cadrul săptămânii derugăciune ecumenică, chiriarhul se aflăla Catedrala Romano-catolică din Arad.Marţi, 24 ianuarie–A oficiat sluj-ba de Te Deum cu prilejul sărbătoririiUnirii Principatelor şi a rostit o alo-cuţiune în care a subliniat importanţaacestei zile naţionale pentru istoria şiviaţa poporului nostru român. Searaparticipă la un moment de rugăciune înBiserica Greco-Catolică, la capela fran-ciscană din curtea Catedralei Romano-Catolice, moment prilejuit desăptămână de rugăciune ecumenică. Miercuri, 25 ianuarie –A partic-ipat la Biserica Evanghelică Luteranăcu ocazia săptămânii de rugăciune ecu-menică, în seara zilei, la o manifestarecu această ocazie.Joi, 26 ianuarie – Săptămâna derugăciune ecumenică se încheie în searaacestei zile prin participarea Chiriarhu-lui în Biserica Reformată din Arad la orugăciune comună cu reprezentanțiicultului reformat pe plan local. Vineri 27 ianuarie – La invitaţiaPreasfinţitului Luchian Pantelici, Epis-

cop-administrator al Episcopiei Orto-doxe Sârbe a Timişoarei şi a comu-nităţii credincioşilor ortodocşilor sârbidin parohia Arad- Centru, păstoriţi depărintele protopop Ocnean Plavşici, laSfânta Liturghie din ziua de pomenirea Sfântului Sava Nemanja, primularhiepiscop al Bisericii OrtodoxeSârbe, a participat şi ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui. Duminică 29 ianuarie– În Dumi-nica a 17-a după Rusalii, a slujit la bise-rica cu hramul „Sfânta Cuvioasa Paras-cheva”, din incinta Spitalului ClinicJudețean de Urgență Arad. Cuvântul deînvățătură al Înaltpreasfinţiei Sale afost pus sub titlul ,,Universalismcreştin”. La finalul slujbei, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a sfințit racla cumoaștele Sfântului Grigorie deNazianz primite în dar de la EminențaSa Cardinalul Angelo Comastri, Vica-rul General al Sanctității Sale pe lângăCetatea Vaticanului. Duminică seara, asăvârşit slujba Vecerniei cu Litie înCatedrala arhiepiscopală din Arad.Cuacest prilej, Grupul vocal ,,TrifonLugojan” din Arad, dirijat de studentulMarinel Roz, a susţinut un concertînchinat Sfinţilor Trei Ierarhi, Întâm-pinării Domnului şi marelui poet MihaiEminescu.Luni, 30 ianuarie– săvârşeşte sluj-ba Sfintei Liturghii în vechea Catedralăa orașului, aici fiind prezenți: cadreledidactice, studenții, elevii și ostenitori aișcolilor teologice arădene.La vremeapredicii, a evocat câteva din bogatelesemnificații ale acestei sărbători, pusesub genericul „Unitate în mărturisireaTradiției Bisericii”. După aceasta parti-cipă la festivitățile organizate în AulaFacultății, unde s-au desfășurat celelal-te activități programate.Pr. drd. Radu ConstantinescuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Ianuarie 2017
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Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou în Maramureș, cu ple-
care din Arad, în care aveți prilejul să vă
închinați în Mănăstirea Bixad, Mănăstirea
Săpânța, Mănăstirea Bârsana (participare la
Sfânta Liturghie), Mănăstirea Rohia și
Mănăstirea Bic.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă
invită să participați la un pelerinaj nou la
Mănăstirea Râmeț, cu plecare din Arad.
Mănăstirea Râmeț este cea mai veche și
importantă vatră monahală din Arhiepiscopia
de Alba lulia. Biserica veche a Mănăstirii
Râmeţ reprezintă un monument arhitectonic şi
artistic de excepţie.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă, cu cazare la hoteluri. Printre locurile încare ne vom închina, menționăm: MunteleTabor, râul Iordan, participare la SfântaLiturghie la Biserica românească de laIerusalim, Biserica ortodoxă a NașteriiDomnului din Betleem, Drumul Crucii, SfântulMormânt și Biserica Învierii, Golgota.

Mulți pelerini români au râvnă pentru a seînchina în locurile de nevoință ale unor sfințidin Grecia. Astfel, Agenția „Basilica Travel”organizează pelerinaje la Tesalonic pe urmeleSfântului Dimitrie, în insula Eghina la moașteleSfântului Nectarie, în insula Evia la moașteleSfântului Ioan Rusul, la moaștele Sfântului Efremcel Nou de la Nea Makri, la Mănăstirea SfântaParaschevi din Valea Tembi, precum și la Meteora.

Vă invităm să participați la un pelerinaj înȚara Sfântă și Peninsula Sinai, cu plecare dinCluj-Napoca, în care aveți prilejul să vă închinați în Ierusalim - Sfântul Mormânt, CaleaCrucii, Golgota; Mănăstirea Sfânta Ecaterina,Muntele Sinai; Nazareth; râul Iordan; MunteleTabor; Hozeva - moaștele Sfântului Ioan IacobRomânul; Betleem - Biserica Nașterii Domnului, precum și în alte minunate locuri.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” văinvită să participați la un pelerinaj în ȚaraSfântă și Peninsula Sinai de 7 zile, cu trecere pela cele mai importante obiective: Lod, MunteleTabor, Mănăstirea Sfânta Ecaterina, Ierusalim,Drumul Crucii, Golgota, Sfântul Mormânt șiBiserica Învierii, Hozeva, râul Iordan, Bisericaortodoxă a Nașterii Domnului din Betleem șiBiserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj la Mănăstirea Izbuc, cea
mai veche mănăstire din Ardeal, cu plecare
din Arad. În acest pelerinaj aveți prilejul să
participați la Sfânta Liturghie și să vă închi-
nați la icoana făcătoare de minuni a Maicii
Domnului de la Mănăstirea Izbuc.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou la mormântul părintelui
Arsenie Boca, cu plecare din Arad. 
Mormântul părintelui Arsenie Boca se află la
Mănăstirea Prislop, ce a fost ctitorită de
Sfântul Nicodim de la Tismana în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea.


