
Consacrarea de către SfântulSinod a anului 2016 ca An omagialal educației religioase a tineretuluicreștin ortodox,  are ca motivație,între altele, o realitate tristă darincontestabilă: criza de ideal șiorientare spirituală a unei lumisecularizate și impactul acesteiaasupra copiilor și tinerilor. Fidelăchemării Mântuitorului: ,, Lăsaţicopiii să vină la Mine şi nu-i opriţi,căci a unora ca aceştia este împă-răţia lui Dumnezeu” (Matei 19,14;Marcu 10,14), Biserica Ortodoxă,pe drept cuvânt numită de mareleEminescu ,,maica neamului româ-nesc”, își împlinește cu consecve-nță, chiar și în vremuri de cumpă-nă, datoria sfântă de a promovaîntre copii și tineri, valorile nemu-ritoare ale religiei creștine. Porni-te din tinda mănăstirilor și biseri-cilor, școala și cultura româneascăse revendică în mod constant cafiice ale Bisericii, care a știut săașeze la temelia cunoașterii, știi-nței  și propășirii societății, prinsimplii dieci, călugări, preoți sauprin dascăli luminați, credința șicultul, ,,temerea” de Dumnezeu,respectul și dragostea de cele sfin-te.

Manifestarea religiozităţii,  componentă a exprimării tipic umane
Sentimentul religios în  ansam-blu,  dincolo  de  particularităţilede  ordin  dogmatic, instituţional,disciplinar, care diferenţiază cre-dinţele sau conceptele religioase,este o componentă reală a mani-festării umane, la nivel, individualşi social. Născut odată cu omul,sentimentul sfințeniei sau al sacru-lui, ,,numinosul”, exprimat la evreiprin qadosh, prin haghios la grecisau sanctus și sacer în limba lati-nă, trăiește cu o vigoare extraordi-nară în toate timpurile și în toatereligiile lumii. 1) Experienţa isto-rico-religioasă a omenirii demons-trează că niciodată omul nu a trăitîn afara religiei, întreaga umanita-te tinzând spre Dumnezeu, indife-rent dacă unii oameni sunt maiîndepărtaţi de El, alţii mai apro-piaţi, iar alţii s-au unit deja cu El2). Exprimarea exterioară a senti-mentului religios se face prin cre-dinţă, prin cult, prin proiectareavirtuţilor şi a faptelor bune. Omulreligios simte o dorinţă nestăpâni-

tă de a se ruga, de a invoca nume-le lui Dumnezeu, de a-I arăta recu-noştinţa şi de a-I aduce mulţumirepentru darurile şi binefacerile pri-mite, nevoia de a-I cere ajutorul şibinecuvântarea. „ În trăirea reli-gioasă simţim că am ajuns laliman, la obârşia divină din caream căzut, la idealul fericirii dupăcare alergăm, la odihna care nesatisface conştiinţa şi împacăinima. De acea puterea ei de con-vingere întrece orice demonstra-ţie”.3). Acest deziderat este obiec-

tivat printr-o educație religioasă,realizată în mediu formal, nonfor-mal și informal.
Locul Educației religioase în Școală 

Școala este instituția care educăîn modul cel mai calificat sau profe-sional. S-au împlinit douăzeci șicinci  de ani de când educaţia reli-gioasă a reintrat în şcoala româ-nească, devenind o preocupare nor-mală în curriculumul educaţional.După revoluţia din 1989, în sarcina

şcolii şi a educaţiei s-a pus în primulrând „regenerarea morală” a socie-tăţii româneşti. Mulți considerauatunci, ca și acum, că această rege-nerare morală se poate realiza prindouă puteri: religie şi cultură. S-acreat o legislație favorabilă promo-vării educației religioase, Constituțiațării, Legea Educației și Legea Cul-telor, fiind dintre cele mai generoa-se, la nivel european.Din constatări pertinente rezul-tă că astăzi nu suntem nici mai reli-gioși, cu atât mai puțin mai moralisau mai culți; de la intenție la reali-zare este un drum lung și anevoios.Din perspectivă religioasă, lumeamodernă este caracterizată de o ten-dință de ,,privatizare” sau subiecti-vare. Cu greu mai poți găsi loc pen-tru sacru, pentru cele sfinte.Dumnezeu nu mai este atât de nece-sar nici pentru a explica originilelumii, nici pentru a consolida viațamorală; în diverse domenii ale vie-ții publice, cum ar fi cel politic, eco-nomic, științific sau juridic, Dum-nezeu nu mai apare, iar înConstituția Europeană nici nu estepomenit. Preot dr. Vasile PopContinuare în pagina 3
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Înscăunarea lui ConstantinBrâncoveanu la 28 octombrie1688 ca domn al Ţării Româneştimarchează începutul unei epocicaracterizate de o deosebită înflo-rire a culturii şi vieţii spiritualeromâneşti, cu influenţe hotărâ-toare asupra evoluţiilor de maitârziu din acest spaţiu georgrafic.Încă din primii ani ai domnieisale, Constantin Brâncoveanu s-aînconjurat de personalităţi deprim rang ale culturii din ţară şistrăinătate, domnitorul fiind unmare sprijinitor al artelor, educa-ţiei şi tiparului. Una dintre per-sonalităţile remarcabile aflate înpreajma voievodului, cu influen-ţe covârşitoare asupra activităţiitipografice şi introducerii limbiiromâne în cadrul slujbelor reli-gioase, a fost Antim Ivireanul.Născut în anul 1650, în Ivi-ria, a fost luat de tânăr în robie deturci şi dus la Constantinopol.După eliberare, a trăit pe lângăPatriarhia Ecumenică, mediu carea facilitat învăţarea mai multorlimbi (greaca, turca şi araba), acaligrafiei, picturii şi sculpturiiîn lemn. Având nevoie de oamenitalentaţi şi responsabili pentru a-şi realiza poriectul său de dez-voltare şi integrare a culturiiromâneşti în patrimoniul valori-lor europene, Constantin Brânco-

veanu îl aduce în jurul anilor1689-1690 pe Antim Ivireanul înŢara Românească. Ajuns la noi,Antim învaţă limba română,  sla-vona şi, în tipografia domneascădin Bucureşti, meşteşugul tiparu-lui. Practic, momentul acestareprezintă începutul unei prodi-gioase activităţi de tipograf careîi va determina pe specialişti să îl

aşeze, ca importanţă şi volum altipăriturilor realizate sau coordo-nate,  alături de Diaconul Coresiîn Transilvania. În continuare,demersul nostru vizează în moddeosebit activitatea de tipograf ageorgianului Antim, evidenţiindatât coordonarea şi tipărirea pro-priu-zisă a cărţilor, cât şi contri-buţia sa la răspândirea tiparniţe-

lor şi la pregătirea ucenicilor cudeprinderea acestui meşteşug.Maestrul era preocupat să asigu-re continuitatea activităţii de tipă-rire a cărţilor atât prin resurselemateriale, cât şi prin cele umane.Prima carte scoasă de subtipar la tipografia domneascădin Bucureşti de către AntimIvireanul este ,,Învăţăturile luiVasile Macedoneanul către fiulsău Leon”, în limba greacă, înanul 1691. Această lucrare esteurmată de 62 de tipărituri de omare diversitate tematică în acăror realizare a fost implicatîntre anii 1692-1716, fie printipărire în mod direct, fie prinîndrumare. Geniul şi intuiţia saîn legătură cu rolul tipografii-lor pentru înflorirea culturiiunui neam sunt evidenţiate defaptul că indiferent de locul încare şi-a desfăşurat activitateaşi în ce rol se afla, de tipograf,egumen, episcop şi mai apoimitropolit al Ungrovlahiei,Antim a mutat sau a întemeiattipografii pentru tipărirea decărţi. Astfel, din cele 63 decărţi, 39 au fost lucrate de elînsuşi. La Bucureşti au fosttipărite 21, la Snagov 15, laRâmnic 9 şi la Târgovişte 18.Faptul că vorbea şi cunoşteaatâtea limbi a facilitat tipărirea

cărţilor în română (22),  greacă(30), slavonă (1), dar şi 9 bilin-gve (din care 6 slavo-română, 2greco-arabă, 1 greco-română) şiuna trilingvă (greco-slavo-română). Cărţile tipărite au fostde o mare diversitate tematică:cărţi de slujbă, cuvântări biseri-ceşti, cărţi ale Sfintei Scripturi,lucrări de filosofie etc.  Activitatea tipografică des-făşurată de Antim Ivireanul aavut şi o coordonată de sprijinpentru alte popoare ortodoxe(greci, slavi şi arabi) prin tipă-rirea de cărţi şi prin punereabazelor unor tipografii. Astfel,a dăruit instalaţia tipografică cucaractere arabe patriarhuluiAtanasie Dabas, aşezată laAlep, în anul 1706. Cu aceeaşiinstalaţie a realizat Liturghie-rul greco-arab din 1701, la tipo-grafia din Bucureşti, utilizândpentru prima dată în lume pro-cedura de tipărire cu literemobile cu caractere arabe. Ple-cat din Georgia, Antim nu şi-auitat conaţionalii, astfel că pen-tru ei l-a trimis pe Mihail Şte-fan, ucenicul său, care a pus laTbilisi, în anul 1708, bazeleprimei tiparniţe cu caracteregeorgiene din această zonă.Prof. dr. Maria SinaciContinuare în pagina 2
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Aristotel spunea că ,,educaţiaeste cea mai bună provizie pe careo poţi face pentru bătrâneţe”.Desigur că ne putem întreba: dacăeducaţia este o provizie pentru aniice vor veni, atunci ce vom spunedespre educaţia religioasă? Vomspune că va fi hrană sufletului nos-tru atunci când în jur va fi foameteşi va fi izvorul de apă din caresufletul îşi va potoli setae, atuncicând în jur va fi secetă. Religia reprezintă cea maiimportantă zestre a neamului ome-nesc, este singura cale de comuni-care între om şi Părintele Ceresc.Încă din vechime, toate popoareleau avut manifestări religioase şichiar dacă numele cu care seadresau divinităţii erau diferite, înfapt gândurile li se îndreptau şi îlchemau tot pe  Dumnezeu TatălCeresc. Calea comună de comuni-care a tuturor  cu divinul era rugă-ciunea. Religia este o dimensiuneimportantă în dezvoltarea oricăreipersoane în lumea în care trăim.Rugăciunea şi mărturisireapăcatelor, ori a gândurilor, suntpansamentul divin care nu poate fieliberat de nici un medic, decât denoi înşine. De ce spun decât de noiînşine? Deoarece noi suntem sin-gurii care putem hotărî dacă vremsă avem o relaţie plăcută cu Dum-nezeu, dacă vrem să îi mărturisimAcestuia neplăcerile vieţii şi dacăvrem ca El să ne vindece rănile.Dar cum putem şti despre Trata-mentul Divin, dacă nu primim

această educaţie? La fel cum ştimdespre iubirea părinţilor noştri,care ne este împărtăşită încă dinprima zi de viaţă... La fel cumştim diferenţia ziua de noapte încădin copilărie... Şi la fel cum putemface diferenţa între dulce şi amar,aşa ne trebuie însămânţate şi tai-nele credinţei,  proprietăţile reli-giei şi binecuvântarea că facemparte dintr-un popor creştin.Această sămânţă, religia, seînsămânţează încă din copilărie,pentru că în adolescenţă, când ten-taţiile sunt mari, iar viaţa ne facesă simţim adevărata sa latură, săvedem rodul religiei şi ne

bucurăm de el. Aristotel spuneacă ,,rădăcinile educaţiei suntamare, dar fructul este dulce.” Eucred că aşa este şi în educaţia reli-gioasă. Acumularea informaţiilor,dobândirea credinţei în Dumne-zeu şi participarea la Tainele Spo-vedaniei şi Împărtăşaniei, ori laSfintele slujbe bisericeşti  potpărea destul de dificile şiîmpovărătoare. Însă dacă avemrăbdarea de a îndruma un om pecalea aceasta şi noi înşine suntemperseverenţi şi  nu renunţăm, întimp vom simţi gustul dulce alfructului, al victoriei. O victoriecâştigată alături de Dumnezeu. 

Într-adevăr, formarea unui buncreştin porneşte încă din copilărieşi este o sarcină oarecum dificilă.Pentru a ne forma ca bun creştin,primul pas este distingerea bineluide rău printr-o conduită moralăînvăţată zilnic. Zi de zi, viaţa neoferă o lecţie pe care noi trebuiesă ştim să o apreciem, să învăţămceva din acea lecţie astfel încât săştim cum să acţionăm fără a comi-te un păcat.  Omul întreg, este omul carereuşeşte să îşi dezvolte toate simţuri-le, inclusiv simţul religios. Constan-tin Noica spunea: ,,Unde lipseşte unsimţ, lipseşte o ştiinţă”. Înţelegem

atunci că omul fără simţul religioseste precum omul fără simţul văzu-lui, sau al auzului. Celor care nu auacest simţ mereu le va lipsi ceva, nuvor şti ce, dar vor avea o continuălipsă în suflet. Ca orice alt simţ,simţul religios, trebuie apreciat,îngrijit, cultivat dacă se poate, şi dece nu, chiar împărtăşit..  Educaţia religioasă se poatevedea în raport cu faptele morale.Cele două au o legătură strânsăcare pune în lumină  influenţauneia asupra celeilalte, lăsate caamprentă asupra individului. Cândsuferă una, suferă şi cealaltă, cândprosperă una, prosperă amândouă.Acest lucru îl va pune într-o lumi-na favorabilă pe cel care a benefi-ciat de o educaţie creştină şi faptemorale demne de un creştin. Edu-caţia creştină ajută oamenii nu doarsă distingă constată răul de bine,ci şi consecinţele pe care urmeazăfaptelor săvârşite. În concluzie, un om complet,cu toate simţurile,  este un creştin,deoarece chiar şi fără prea multebunuri materiale ori bucurii artifi-ciale, acesta se va simţi completdatorită statutului său moral şiimportanţei acordate lui Dumne-zeu. Dacă ai grijă să îl pui pe Dum-nezeu în tot ceea ce faci, şi Dum-nezeu va avea grijă să primeşti totceea ce îţi este necesar şi ziditorpentru tine. Lorena Andreea UngureanuLiceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad, clasa a XII-a C
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Urmare din pagina 1Grija şi preocuparea sa pentrucredincioşii români din Transilva-nia, mai ales în contextul acţiunilorprozelitiste ale catolicilor, s-a con-cretizat în tipărirea de cărţi, unadintre ele, Carte sau lumină,  fiindo lucrare polemică în care eraucombătute cele patru puncte flo-rentine. De asemenea, l-a trimis laAlba Iulia în anul 1699 pe MihailŞtefan, care a tipărit aici o Bucoav-nă şi un Chiriacodromion.Din rândurile de mai sus consta-tăm că Sfântul Antim Ivireanul nudoar a tipărit sau îndrumat tipărirea decărţi, ci, ca un adevărat MAESTRU,i-a învăţat şi pe ucenicii săi acest meş-teşug, cel mai de seamă dintre ei fiindMihail Ştefan. Procedând astfel,Antim nu a  făcut decât să transpunăîn practică crezul său în legătură cumisiunea tipografului, aceea de atransmite mai departe arta tipăritului:,,Să aibă datoria tipograful să înveţemeşteşugul tipografiei unul dupăaltul, pentru ca să nu piară acest meş-teşug din ţară”. Unii au rămas să tipă-rească  în Ungrovlahia, iar alţii auplecat în Transilvania, continuând sătipărească în limba română. MihailŞtefan a ajuns chiar în Olanda, iar deacolo i s-a pierdut urma. În Testamentul său din 20 iulie1715, pe lângă îndemnurile pentrusăvârşirea actelor de milostenie faţăde cei săraci, este exprimată preocu-parea faţă de existenţa tipografiilor,înţelegând rolul acestora pentru lumi-

narea poporului: ,,Să se ţie două tipo-grafii, una grecească şi una româ-nească, pentru folosul obştei şi pentruagoniseala casei”. Prin urmare, AntimIvireanu a demonstrat în toţi aniipetrecuţi în spaţiul românesc viziu-nea de perspectivă pe care o avea asu-pra rolului tipografilor, tipografiilorşi tipăriturilor pentru dezvoltarea cul-turală a unei naţii. Georgianul Antimfost el însuşi schimbarea pe care vroiasă o facă în societatea acelor timpuri,oferind contemporanilor şi urmaşilorputerea exemplului personal. Convingerea lui Antim Ivireanul,mare iubitor de cultură, era că tipări-rea cărţilor trebuia dublată de accesullarg al credincioşilor ştiutori de cartela citirea acestor lucrări, pentru cădoar astfel putea avea loc  luminarea,educarea morală şi culturală. Drepturmare, în secolul al XVIII-lea a înfi-inţat prima bibliotecă publică deîmprumut din Bucureşti, care a func-ţionat în  incinta Mănăstirii Antim.Pentru împrumutarea şi restituireacărţilor în bune condiţiuni, exista oprocedură care trebuia urmată de ori-care cititor şi  care cuprindea asu-marea sub semnătură de către solici-tant a returnării lucrării la termenulstabilit: ,,De va trebui cumva cinevasă ia vreo carte sau să citească, sau săo scrie, sau să caute ceva întrânsa, săse ceară răvaş, iscălit de cel ce o cere,cu făgăduiala că o va trimite înapoicu termen hotărât, altfel să nu se dea,şi să poarte grijă să fie restituită”.Poziţia sa de apărător al Bisericii

şi al poporului, cu o atitudine cunos-cută antiotomană, i-a adus un sfârşittragic lui Antim Ivireanul, fiind ucisde turci în anul 1716, asemenea luiConstantin Brâncoveanu, cel care l-a adus în spaţiul românesc şi un marebinefăcător al său. Doi mari bărbaţiai ţării, două destine care s-au întâl-nit pentru a sluji o vreme împreună

neamul românesc, au plecat în veş-nicie răpuşi de mâna aceluiaşi duş-man. Antim Ivireanul nu a fost românprin naştere, dar cu toate acestea el atrăit, a simţit româneşte şi s-a identi-ficat cu fiinţa şi cultura poporuluiromân. A slujit neamul românesc şiBiserica cu devoţiune şi cu toată pri-

ceperea lui, contribuind, mai alesprin activitatea de tipograf, la creş-terea prestigiului în rândul celorlaltepopoare. Trebuie menţionat merituldeosebit pe care îl are în desăvârşireaintroducerii limbii române în slujbelebisericeşti prin îmbogăţirea acesteiacu expresii şi cuvinte care au rezistatînnoirilor şi  trecerii anilor, fiind folo-site până azi, şi prin tipărirea de cărţiîn limba naţională.  Prin dăruirea şitalentul său a stimulat interesul nume-roşilor ucenici pe care i-a format,  reu-şind să creeze o adevărată emulaţie şimişcare intelectuală în jurul ateliere-lor tipografice bisericeşti cu influenţeputernice în secolele următoare asupraculturii şi spiritualităţii româneşti.În concluzie, întreaga activitatedesfăşurată de Sfântul Antim Ivirea-nul este deosebit de importantă şireprezentativă pentru el, dar ceea cea întreprins ca tipograf în timpul vie-ţii şi moştenirea lăsată neamuluiromânesc îl individualizează şi îlaşează  în poziţia de cel mai maretipograf român din cultura medie-vală în spaţiul Ungrovlahiei.Surse bibliograficePăcurariu, Mircea, Istoria bise-ricii Ortodoxe Române,vol. 2,  Edi-tura Institutului Biblic şi de Misiu-ne al Bisericii Ortodoxe Române,Bucureşti, 1992.  Ştrempel, Gabriel, Antim Ivire-anul, Editura  Academiei Române,Bucureşti, 1997.http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Antim_Ivireanul
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„Auzului meu vei da bucurie șiveselie; bucurase-vor oasele melecele smerite”. (Psalmul 50, 9)
Cu siguranță, în societate, dincele mai vechi timpuri, oameniiascultau muzică; o muzică boemă,o muzică relaxantă, practic un refu-giu. Nu degeaba definiția muziciisună în acest fel: „Muzica este artacare exprimă cu ajutorul sunetelorsentimente și atitudini”. În timp,muzica a evoluat, s-a împărțit înmai multe categorii, iar ascultătoriiputeau alege, în funcție de stareainterioară pe care o propulsau. La fel ca și muzica, Bisericaface parte din societate; unii amcrescut cu ea, alții doar am trecutpe lângă ea, neinteresându-ne cemister, ce frumusețe și câtă blân-dețe se regăsește în sânul ei. Bise-rica, este locul de rugăciune, decomuniune cu Dumnezeu. Nuîntâmplător, în Biserică, rugăciu-nea este rostită și cântată de cătrecredincioșii și slujitorii ei. Muzica

din Vechiul Testament era instru-mentală și prea puțin vocală, pecând, muzica Noului Testamenteste doar vocală și cuviincioasă, înconcordanță cu icoanele, arhitec-tura bisericii, veșmintele preotului,și alte elemente care se încadreazăîn această sferă divină. Psalmodia

creștină, se constituie într-un totunitar din trei elemente specifice,dar diferite. Aceste trei elementecuvântul, melodia și ritmul suntnaturale și înnăscute omului, fiindfolosite și cunoscute de toate reli-giile și popoarele ca mijloace deexprimare, pentru a implora și

preamări dumnezeirea în care aces-tea credeau. Majoritatea rugăciunilor rostitesau cântate la sfintele slujbe, suntîncărcate de teologie. Sfântul DionisieAreopagitul spunea că, orice numire alui Dumnezeu este o teologhisire a luiDumnezeu, în mod direct. 

Melodia nu este doar o hainacare îmbracă cuvântul, ci are rolulde a propune o stare, o simțire, de ate introduce într-o lume spirituală,plină de dumnezeire. Muzica psal-tică se deosebește de muzica corală,sau muzica laică, prin doua caracte-re unice: isocratima (sunetul de fun-dament, unde se dezvolta cântareaîn sine, numită și ison) și melosul(linia melodică care se formează înfuncție de cuvânt). Legătura dintremelodie și cuvânt este indisolubilă,ceea ce ne duce cu gândul la unireaipostatică, iar isonul sau isocratimaapare întotdeauna ca un fond, ca unlinie continuă, la fel ca Dumnezei-rea, care este nemărginită.Muzica se poate constitui șieste o punte de legătură cu socie-tatea, mai ales în contextul actualîn care muzica este mai mult zgo-mot, decât liniște. Tânărul carecaută liniștea o poate găsi și prinintermediul muzicii bisericești.MasterandȘtefan-Adelin Rusu

Muzica bisericească – înţeleasă de tineri

Urmare din pagina 1,,Privatizarea” religiei pune îndiscuție inclusiv viitorul teologieideoarece teologia nu trebuie sărămână niciodată și nicăieri o pro-blemă privată.4) În fața acesteirealități tânărul, se simte debuso-lat, el cauă explicații sau devinetotal dezinteresat. Răspunsul tre-buie să-l găsească la ora de Reli-gie, unde profesorul său este per-ceput mai mult decât un cadrudidactic.În școală găsim valori integra-bile şi valori integrative. Astfel „valorile morale, ştiinţifice, estetice,cu atât mai mult cele civice, eco-nomice, pot fi integrate de cătrepersoana umană. Prin toate cele-lalte valori omul se situează fie înlume, fie faţă în faţă cu lumea; princea religioasă omul se înalţă maipresus de lume, după cum remar-că, profund şi judicios marele filo-sof al culturii, Tudor Vianu: „Valorile religioase sunt integrative.Prin valorile religioase se înalţăarcul de boltă care uneşte valorilecele mai îndepărtate, adună şi adă-posteşte pe cele mai înalte.Un indi-vid poate cuprinde mai multevalori, pe cele mai multe dintreele, dar legătura lor unificatoareva lipsi atâta timp cât valoarea reli-gioasă nu li se adaugă.”5)Prin intermediul Religiei cadisciplină de studiu, elevul areacces la noi semnificaţii şi valori,caută şi găseşte răspunsuri într-undomeniu special. Este un faptîmbucurător acela că tot mai multevoci din arealul pedagodic şi edu-caţional, profesori de Religie, cer-cetători, psihopedagogi, abordeazăcu competenţă problematicile ine-dite aduse în învăţământ de acestobiect de studiu. Sunt cercetateastăzi, cu tot mai mult profesiona-lism, noile metode şi strategii aleformării religioase în şcoală,modul în care ora de Religie, inte-grată în Curriculumul de bază latoate nivelurile de studiu ale învă-ţământului preuniversitar, reali-zează inserţia noilor secvenţe cur-riculare şi achiziţii cu careoperează pedagogia modernă şi le

articulează la nivelul componen-telor tradiţionale. Nimeni nu poatecontesta faptul că în aceşti ani s-aformat o experienţă în predarea şiînvăţarea Religiei, confirmată defactorii educaţionali şi de rezulta-tele didactice de fiecare zi. S-acristalizat, de asemenea, opinia căeducaţia religioasă are un rol inte-grator şi integrativ între materiilede studiu, că este un factor forma-tor de competenţe educaţionale şicontribuie la formarea şi modela-rea caracterului uman. 6)Pornind de la aceste postulate,aşezarea educaţiei religioase cafapt educaţional apare, într-o logi-că firească, un act de normalitate. 
Tineri ortodocși românieducați religios,  într-oEuropă unită

Promovarea în şcoală a uneiculturi sau conduite religioase înrândul tinerilor este posibilă şinecesară. Idealul educaţional pre-tinde ca formarea şi instruirea tine-rilor în cadrul sistemului de învăţă-mânt să fie multilaterală şipolivalentă, pregătirii în perspecti-vă intelectuală, civică, fizică, mora-lă, estetică, etc. adăugânu-i-seamprenta religioasă. Fără a inten-ţiona o analiză a fenomenului reli-gios în timp, ci doar câteva  preci-zări conceptuale necesare, trebuiespus că religia a deţinut pretutin-deni în Europa, singurul continentcreştinat în totalitate, chiar şi într-untrecut apropiat, o poziţie eminentă,fiind centrul dezbaterilor filozoficeşi al controverselor politice. Influ-enţa religiei – ne referim la ceacreştină – a fost practic fără egal înmomente esenţiale ale istoriei con-tinentului nostru. ,,A nu o lua înconsiderare ar însemna să ne inter-zicem înţelegerea unei componen-te esenţiale a preocupărilor, reac-ţiilor şi comportamentelor...Aproape că nu există ţară europea-nă în care ea să nu fi contribuit lafacerea istoriei şi la hotărârea cur-sului evenimentelor” 7).Contribuția românească la zes-trea creștină a continentului nostruși la progresul acestuia este remar-

cabilă iar profesorii de Religie dinșcolile noastre trebuie să o facăcunoscută elevilor. Astfel, câțivaepiscopi de la Tomis (Constanța),Teotim I (sec. IV), Ioan (sec. V) și

Valentinian ( sec. VI), întrețineaulegături de ordin cultural cu teo-logi din toată lumea creștină,inclusiv cu papii dela Roma, călu-gării daco-romani Gherman și IoanCasian (sec. IV-V), au trăit în ȚaraSfântă, la Constantinopol și înEgipt, Dionisie Exiguul (c. 470- c.545) din Dobrogea  traduce lucrăridogmatice și fixează cronologiacreștină, cu numărarea anilor de lanașterea lui Hristos, episcopulNiceta de Remesiana, un erudit,scrie lucrări teologice, domnitoriromâni au apărat civilizația euro-peană: Mircea cel Bătrân, Ștefancel Mare, Mihai Viteazul; învățatulNicolaus Olahus (1493- 1568),prieten cu Erasmus de Rotterdam,este socotit între cei dintâi dascăliumaniști, mitropolitul Petru Movi-lă al Kievului, sau Dimitrie Can-temir lasă posterității opere deincontestabilă valoare culturală. Prin toți aceștia, și mulți, alții,se ilustrează faptul că ortodoxiaromânească a fost constant recep-tivă la marile valori ale culturiieuropene. Într-o Europă plurietni-că și multiconfesională, ortodoxia

românească, mai ales prin tineriiei, este chemată să  poarte spre vii-tor nu doar valorile autentic cre-știne, ci și pe cele ale tradițiilorsale bimilenare. 8) 

Nevoia unei regenerări 
Consecventă misiunii saleîncredințată de către Hristos Dom-nul, Biserica nu doar semnalează,ci și inițiază acțiuni menite să revi-goreze și optimizeze activitateaeducațională autentică în rândultineretului, într-o colaborare cu alțifactori decidenți, în primul rând cuȘcoala. În programul activitățilorAnului comemorativ dedicat for-mării spirituale a tinerilor suntfixate teme concrete pe care,deopotrivă, preoți, profesori dereligie, părinți, sunt chemați să leobiectiveze: participarea la viațaliturgică, trăirea vieţii în rugăciu-ne, curăţie, mărturisirea păcatelorşi împărtăşirea euharistică, pro-movarea valorilor şi identităţiicreştin-ortodoxe în societate, res-ponsabilitatea Familiei, Bisericiişi Şcolii în educaţia tinerilor creş-tini trăitori într-o lume globalizată,pluralistă etnic, cultural şi confe-sional. Dacă necesitatea unui aseme-nea demers educațional și duhov-nicesc, la nivelul întregii societăți,

este incontestabilă, înfăptuirea luieste determinată de propria noastrăimplicare, în actualitate și în per-spectiva viitorului în comuniuneacu Dumnezeu.

Bibliografie:1. R. Otto, Sacrul, Ed. Dacia,Cluj- Napoca, 1996, p.132. N. Achimescu, Istoria şiFilosofia Religiei, Ed. Tehnopress,Iaşi, f. a.,  p.7-8.3. Il.V. Felea, Religia iubirii,Ed.Reîntregirea, Alba Iulia, 2009,p. 70.4. Pr. prof. dr. N. Achimescu,Religie, modernitate și postmo-dernitate, Ed. Trinitas, București,3013, p. 297-298.5. T. Vianu, Introducere în teo-ria valorilor, în „ Studii de filoso-fia culturii”, Bucureşti, 1982, p.102.6. Pr. dr. V. Pop, Curriculumși Religie, Ed. ,,Vasile Goldiș”University Press, Arad, 2014, p. 17. R. Rémond, Religie şi socie-tate în Europa, Ed. Polirom, Iaşi,2003, p. 13.8. Pr. Acad. Mircea Păcurariu,Ortodoxia românească și valorileculturii Europene, în vol. Educațiași Integrarea Europeană, coord. E.Macavei, Editura AsociațiuniiAstra, Sibiu, 2007, p.11-13).
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Moto: Prin diversele mijloace pecare le are la îndemână, Profesorul dereligie trebuie să reuşească în demer-sul lui să înlăture temerile care îifrământă pe adolescenţi: teama de anu fi luat în seamă, teama de a fineînţeles, marginalizat, minimalizat şiironizat, teama de a fi sancţionat pen-tru neîmplinirea aşteptărilor celormaturi, teama de a nu se cunoaşte des-tul de bine sau teama de banal sau deobişnuit. Pentru a contura însă la alţiio cultură spirituală solidă, Profesorulde religie trebuie să o deţină el însuşişi să o practice, devenind astfel unmodel pentru „ucenicii“ săi… (Frag-ment dintr-un discurs al PatriarhuluiDaniel al BOR).
Ştim cu toţii că omul, copilul, esteun univers deschis, limitele acestui uni-vers fiind aceleaşi dintotdeauna: abi-surile tenebroase ale căderii, ale păca-tului şi ale patimilor şi înălţimile saupiscurile senine ale virtuţilor. Păcatele,patimile, ca fiind isbucnirile cele maiviolente şi grosiere ale energiilor şiresurselor umane, şi virtuţile, care con-stituie adevărata vocaţie şi lucrare aomului, au fost aceleaşi de la început,deşi au fost numite diferit. Ceea ce s-aschimbat nu este atât modul lor dedesfăşurare, cât mai ales intensitatea şigeneralizarea lor – susţine PărinteleIoan Cristinel Teşu, în lucrarea sa„Omul – Taină Teologică„ - apărută laEditura ,,Christiana„ din Bucureşti, înanul 2001.Când vorbim despre educaţie, nutrebuie să uităm de latura sa religioasă.Scoaterea educaţiei religioase dinşcoală şi din societate ar echivala cuimposibilitatea de a primi cuvinteleDomnului, cele care, aşa cum spune El,„sunt duh“, adică vii şi, în acelaşi timp,aducătoare de viaţă veşnică. Mai mult,dacă cele învăţate prin ştiinţe sunt tem-porare, cele învăţate prin educaţie reli-gioasă sunt veşnice, iar eliminareaacesteia înseamnă oprirea accesului lacomuniunea în iubire cu Dumnezeu.Fiecare etapă din viaţa unui om areimportanţa ei, iar un sistem educativ vafi complet numai atunci când vacuprinde toate formele de informare şide formare, pentru toate nivelurile devârstă: preşcolar, şcolar, adolescent,tânăr. Altfel spus, pentru reuşita oreide Religie, sunt necesare o bunăcunoaştere a particularităţilor etapelorde dezvoltare psihogenetică şi adapta-rea la specificul acestora, aşa cum şi Sf.Ap. Pavel vorbeşte, în Epistola sa cătreEvrei, despre tratarea diferenţiată aoamenilor în învăţare: „(...) Pentru ceitari trebuie hrană tare, pentru cei mici,lapte. Pentru că oricine se hrăneşte culapte este nepriceput în cuvântuldreptăţii, de vreme ce este prunc. Iarhrana tare este pentru cei desăvârşiţi,care au prin obişnuinţă simţurileînvăţate să deosebească binele şi răul“.Etapa adolescenţei este una difi-cilă şi delicată, tinerii fiind preocupaţiîndeosebi de orientarea profesională şide alegerea unei cariere. De cele maimulte ori, în opţiunile lor, ei se gândescla o meserie bănoasă, ignorând laturaspirituală a vieţii şi importanţa aceste-ia. O puternică influenţă asupra modu-lui lor de gândire îl are societatea deastăzi, materialistă şi lipsită de senti-mentul onoarei, al cinstei, al dreptăţii.Evident, nu le putem contesta dreptulla stabilitate materială, dar misiuneaProfesorilor de Religie este să-i înveţesă ceară ajutorul divin pentru dobândi-rea mai întâi a bunurilor spirituale şiapoi a celor pământeşti. Ca argument,

avem versetele din Predica de peMunte (Matei 6, 33): „Căutaţi mai întâiîmpărăţia lui Dumnezeu şi dreptateaLui şi toate acestea se vor adăugavouă“.Aşadar, ieşit de sub „autoritatea“familiei, adolescentul, spre deosebirede elevul şcolar, care încearcă să imitecomportamentul adulţilor, simte nevo-ia să fie distinct de ceilalţi, se află într-o continuă şi permanentă căutare, atâtde ordin fizic, cât şi spiritual; tânărul seaflă în căutarea propriei identităţi. Dindorinţa de a fi unic, de a se face remar-cat, el acordă o grijă mai mare proprieipersoane şi încearcă să se evidenţiezeori de câte ori are prilejul şi ocazia. Peplan psihologic, apar tensiuni, conflic-te, dizarmonii. Fiecare tânăr în parteevoluează într-un anumit mod, subinfluenţa unor factori precum anturajul,mediul socio-educaţional etc.Profesorul de religie - model pentru „ucenicii“ săi şi posibil mediator pentru elevii săiAdolescentul este la vârsta în careîncepe să se întrebe cine este el şi cerost are în lume, cine şi ce este Dum-nezeu, dacă există viaţă veşnică. Încazul în care profesorul nu aduce argu-mente solide în sprijinul afirmaţiilorsale şi nu-l tratează pe elev cu respec-tul cuvenit unui partener egal de dialog,dacă îl ironizează sau îl face să se simtăvinovat, urmarea este catastrofală: pier-derea spirituală a acestuia. Ca urmare,adolescentul nu va mai fi preocupat deora de Religie, considerând-o preamoralizatoare, şi va căuta alţi profe-sori deschişi la dialog. Problema este căunora dintre dascălii formaţi în perioa-da „materialismului dialectic şi şti-inţific“ le lipseşte calitatea de bază:credinţa.Vorbind despre acest lucru, nuputem să nu subliniem că, pentru acontura la alţii o cultură spiritualăsolidă, Profesorul de religie trebuie săo deţină el însuşi şi să o practice, deve-nind, astfel, un model pentru „ucenicii“săi. Astfel, este imperios necesar să-ldeterminăm pe tânăr să ia atitudine faţăde religie, să nu rămână într-o stare deapatie şi indiferenţă la ceea ce seîntâmplă în jurul său, să-i descoperimexemple morale şi un sistem de valorisănătos, pentru a nu mai fi tentat săaleagă din exemplele negative desprecare citeşte în reviste/ziare sau pe carele vede la televizor sau în anumitemedii.Având în vedere misiunea Profe-sorului de religie, acesta joacă un rol demaximă importanţă în formarea uneipersonalităţi armonioase a elevilor, prinatitudinile sale pozitive şi benefice,

luminoase, prin încrederea acordată,îngăduinţa, toleranţa, îmbinată cu fer-mitatea, dialogul deschis şi prin acţiu-nile desfăşurate. El îşi poate puneamprenta pe cristalizarea şi cizelareapersonalităţii tânărului, pentru că estealături de acesta, ca factor educativ, dincopilărie şi până la sfârşitul adoles-cenţei.Metode pentru înlăturarea temerilor adolescentuluiÎmplinirea orei de Religie depindede strategia didactică aleasă de profe-sor pentru a-l determina pe adolescentsă-şi deschidă sufletul, de tipul derelaţie stabilit cu elevul şi cu întreagaclasă, astfel încât dascălul să aibă sen-timentul împlinirii sufleteşti şi satis-facţiei profesionale. În această perioadăa vieţii tinerilor, Profesorul de religie îipoate pierde sau câştiga, prin credinţape care le-o insuflă. Rolul său, deîndrumător de suflete, de mediator înviaţa sa tumultuoasă, plină de întrebări,dileme şi angoase existenţiale, chiar şiîn momente de criză şi tulburări decomportament sau personalitate, esteasemenea celui al preotului, iar a douasa Biserică o constituie Şcoala, undeîncearcă să-L aducă pe Dumnezeu.Pentru aceasta, atitudinea faţă de elevinu trebuie să fie una extremă: abandonşi neimplicare sau, dimpotrivă, exage-rare în îndrumare.Profesorii de religie trebuie săreuşească în demersul lor de a înlăturatemerile care apar la adolescenţi:- teama de a nu fi luat în seamă -prin angajarea elevului în îndeplinireaunor sarcini cu valoare socială, res-ponsabilizându-l în acest fel; sprijinireainiţiativelor acestuia;- teama de a fi neînţeles, margina-lizat, minimalizat şi ironizat - prinînţelegerea lui, asigurarea unor condiţiiprielnice de dialog, asigurarea confi-denţialităţii;- teama de a fi sancţionat pentruneîmplinirea aşteptărilor celor maturi -prin tact, răbdare, îngăduinţă, inter-venţii delicate, de fineţe, aşa încâttânărul să nu se simtă lezat;- teama de a nu se cunoaşte destulde bine - prin oferirea modalităţilor deautocunoaştere şi confruntarea proprieiimagini despre sine cu alteritatea;- teama de banal sau de obişnuit -prin stimularea creativităţii şi a origi-nalităţii.Adevărul credinţei este unulabsolut şi universal Dacă părinţii elevului de şcoalăîmpărtăşesc această înţelegere şi acestmod de viaţă, cum ar putea dori săofere copiilor lor altceva? Încă din pri-mele veacuri creştine, Biserica Orto-doxă a afirmat necesitatea transmiterii

credinţei la generaţiile următoare, inde-pendent de capacitatea lor decizională,practicând botezul pruncilor. Credinţapărinţilor devine automat credinţacopiilor, nu pentru că părinţii dorescîndoctrinarea lor, ci pentru că adevărulcredinţei este absolut şi universal. Educaţia religioasă trebuie tratatăîn acelaşi mod, creând un mediu pro-pice de educaţie în spiritul credinţeiîmpărtăşite de elev şi familia sa, iar nuo variantă diluată de relativismul ateu.Pentru transmiterea corectă a credinţeieste însă important şi modul în careaceasta este transmisă. Se vorbeştemult despre programele şi materialeleutilizate, despre bagajul de cunoştinţeale profesorilor, dar mai puţin desprecredinţa profesorului, despre angaja-rea învăţătorului însuşi în credinţa pecare are misiunea de a o transmite ele-vilor săi. Cunoaşterea lui Dumnezeu nu seface doar prin citirea scripturilor saucercetarea dogmelor. A cunoaşte des-pre Dumnezeu nu este acelaşi lucru cua-L cunoaşte pe Dumnezeu. Echivala-rea acestor două noţiuni este opera ver-siunii apusene a creştinismului careplasează raţiunea umană drept modulprincipal de înţelegere a Lui Dumne-zeu. În Biserica Ortodoxă, adevăratateologie este cunoaşterea nemijlocită alui Dumnezeu prin experienţa perso-nală a vieţii în Iisus Hristos. Profesorul,educatorul nu trebuie să fie savant, citrăitor. Fără această experienţă intimă alui Dumnezeu, din care izvorăşte dra-gostea de a o împărtăşi altora, profe-sorul de religie devine “aramă sunătoa-re şi chimval răsunător” (Corinteni 13,1). Orice cuvânt sterp, lipsit de con-vingerea şi focul credinţei, va cădea cao sămânţă neroditoare în minţile şi ini-mile copiilor şi elevilor, care vor rămâ-ne nefolosiţi. Religia - educaţie pentru veşnicieEducaţia religioasă propune valoriconstante, revelate, care, odată interio-rizate, au şi rolul de a unifica toate valo-rile cuprinse de conştiinţa omului. Eaeste importantă pentru copii şi eleviatât ca sentiment, cât şi ca logică deexplicare a lumii. Disciplina religie leoferă copiilor perspectiva comuniuniiveşnice cu Dumnezeu şi cu semenii,mai ales că aceştia nu pot înţelege com-plet un fenomen fără finalitate. Ea lepropune modele vii de bunătate şisfinţenie, necesare în viaţa personală şicomunitară. Educaţia religioasă trebuie asigu-rată copilului din primii ani de viaţă:“Dacă nu plouă primăvara, degeabava ploua mai târziu” (Vasile Băncilă,“Iniţierea religioasă a copilului”, Edi-tura „Anastasia”, Bucureşti, 1996, p.21). Nu religia, ci lipsa acesteia este oviaţă artificială pentru copil, deoarecesufletul copilului se înrudeşte structu-ral cu realitatea religioasă: “Adevăr văspun: Cel ce nu va primi împărăţia luiDumnezeu ca un copil nu va intra înea” (Marcu 10, 15). Educaţia religioasăafirmă sufletul copilului şi, în acelaşitimp, îl înalţă prin iubire. Sunt voci care, în numele libertăţiide conştiinţă, susţin cu vehemenţă eli-minarea disciplinei religie din şcoală,propunând soluţii “ingenioase”: scoa-terea din trunchiul comun sau înlocui-rea orei de religie cu alte cursuri opţio-nale. Un astfel de demers ignorădeopotrivă tradiţia şcolii româneşti,practica europeană, dar şi impactulactual al educaţiei religioase asupraelevilor. Disciplina religie propune, nuimpune, valori spirituale şi morale ce

stau la baza culturii europene şi naţio-nale, valori la care elevii trebuie să aibăacces în mod liber şi care au un rol for-mativ deosebit, demonstrat şi de stu-diile psiho-sociologice în domeniu.Rolul şi locul Profesorului dereligie – unul indispensabil şiabsolut necesarEficienţa orelor de religie din şcolinu trebuie însă supraestimată. Educaţiareligioasă sau, mai corect, creştereacopiilor în duhul credinţei nu trebuielăsată doar pe seama profesorilor, citrebuie să fie rezultatul colaborării din-tre familie, biserică şi şcoală. Fără apor-tul şi colaborarea tuturor acestora, ris-cul alienării copilului de la firul directoral Bisericii este agravat într-o societa-te care a trecut deja într-o nouă eră,catalogată de tot mai mulţi drept post-creştină. Cei şapte ani de acasă îşi găsescastfel o aplicaţie importantă în trans-miterea credinţei. Calitatea spiritualăşi duhovnicească a vieţii în sânul fami-liei, încă din fragedă pruncie, influ-enţează în mod substanţial direcţia ulte-rioară a drumului spre Iisus Hristos. Ofamilie care îşi ia în serios rolul de“biserică mică”, aşa cum o numeşteSfântul Ioan Gură de Aur, va facilitaintegrarea şi creşterea copiilor, a elevi-lor, în Biserica mare. În mod evidentignorarea acestor îndatoriri părinteştiva da roade pe măsura şi calitatea efor-tului depus. În contextul actual, rolul Profe-sorului de religie este dificil, delicat,dar absolut necesar. El trebuie să fie unintegrator, moderator şi mediatorînţelept, între copil, familie, Biserică şisocietate. Misiunea lui nu este uşoară,dar poate fi plină de rod dacă efortul săuse va îndrepta nu către prezentarea teo-retică şi distantă a unei religii oarecare,ci către transmiterea unui adevăr caretranscende raţiunea omenească, unadevăr capabil să transforme oricesuflet de copil întru asemănarea cuCreatorul său. “Educaţia religioasă sau,mai corect, creşterea copiilor în duhulcredinţei nu trebuie lăsată doar peseama profesorilor, ci trebuie să fierezultatul colaborării dintre familie,biserică şi şcoală. Fără aportul, impli-carea şi colaborarea tuturor acestora,riscul alienării copilului de la firul direc-tor al Bisericii, este agravat într-o socie-tate care a trecut deja într-o nouă eră,catalogată de tot mai mulţi drept post-creştină.” (Fragment dintr-un discurs alPatriarhului Daniel al BOR).Profesorul de religie - unexemplu viu pentru eleviPe lângă educaţia prin lecţiile pre-date, elevii au parte şi de exemplul Pro-fesorului, care trebuie să fie întruchipa-rea celor prezentate de acesta.“Profesorul de religie este şi trebuie săfie un model viu pentru elevi, în sensulseriozităţii, al religiozităţii, al moralităţiişi al pregătirii sale multilaterale. În fondmodelul este unul singur, Iisus Hristos,iar noi toţi ceilalţi încercăm să nemodelăm şi să ne lăsăm modelaţi dupăacest model unic. Religia în şcoală şiProfesorul de religie sunt factori funda-mentali de polarizare, de conturare,modelare şi mediere a universului şimediului uman, de copii şi tineri, aflaţiîn formare permanentă şi continuă. Opolarizare care nu ascultă de direcţiiarbitrare, impuse sau insinuate de anu-mite interese ale societăţii, ci o ordona-re bazală, fundamentală, ontologică, fărăde care societatea, în mic sau în mare, îşipierde sensul axiologic şi reperele ei,esenţiale sau existenţiale…Stelian Gomboş

Profesorul de Religie, un model de conduită pentru „ucenicii“săi şi un mediator în şcoala în care îşi desfăşoară activitatea
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Credincioșii din Șeitinși-au sărbătorit ocrotitorul

 În duminica a 32-a după Rusalii,comunitatea ortodoxă din Șeitin aîmbrăcat haine de sărbătoare, prăzn-uindu-l pe patronul spiritual al bis-ericii din comună – Sfântul IerarhGrigorieTeologul. Acest evenimenta fost marcat de prezența Înalt-preasfințitului Părinte Arhiepiscopdr. Timotei Seviciu al Aradului,aducând spre închinare racla cusfintele moaște ale Sfântului Grig-orie Teologul de la biserica Sf. Cuv.Parascheva din incinta SpitaluluiClinic Județean Arad, însoțite decătre Pr. Dr. Ciprian Cucu.Înaltpreafințitul Părinte a fostîntâmpinat de către un sobor de pre-oți alături de cei doi preoți ai paro-hiei – Pr. Lazăr Nicolae Mirel și Pr.Bosancu Alin – precum și de cătreun grup de copii ai parohiei îmbră-cați în costume tradiționale. Cuvân-tul de bun venit a fost ținut de cătreparintele paroh Mirel Lazăr. Dupăaceasta a urmat înconjurarea bis-ericii cu Sfintele Moaște și cuicoana Sfântului Grigorie Teologulpe care credincioșii parohiei auprimit-o din Sfântul Munte Athos. Aurmat Sfânta Liturghie arhiereascăoficiată în biserica parohială decătre Înaltpreasfințitul Părinte Tim-otei, înconjurat de un ales sobor depreoți și în prezența a numeroșicredincioși.La momentul rânduit, Chiri-arhul a ținut cuvântul de învățăturăpus sub titlul ,,Firea și harul” (cf.citirilor scripturistice ale duminicii:I Tim. 4; Luca 19), adică acestea înconlucrare reală, așa cum esteînvățătura de credință. Cu cât omuldovedește o căutare mai mare a luiDumnezeu și răspunsul ceresc nuîntârzie prin sporirea darurilor. Seurmărește prin aceasta dobândireastaturii desăvârșite a Mântuitorului,o exemplificare constituind-o Zaheuvameșul. Nimeni nu poate adăugaceva la propria stare fără ajutorulceresc. Dumnezeu cheamă și omulrăspunde spre propria-i înălțare.Sfântul Grigorie Teologul, ocroti-torul bisericii parohiale, a doveditaceasta pe deplin, ajutând pe cei ceîl cinstesc. Intre sfinții purtători aiaceluiași nume toți au strălucitreflectând lumina harului dum-nezeiesc. Marele Teolog și dascălal lumii fiind și cel dintâi înprăznuire, a amintit ÎnaltpreasfințiaSa. În încheiere părintele paroh amulțumit Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop pentru prezență, tutur-or celor prezenți și celor care auorganizat această frumoasă zi desărbătoare. Biserica aceasta este șisingura din cadrul ArhiepiscopieiAradului care are acest hram.Evenimentul s-a încheiat cu îndăti-nata agapă creștinească.
Sfinţire de cruci în Parohia Arad-Bujac
În după-amiaza zilei, în bisericapurtând hramul Nașterea SfântuluiIoan Botezătorul din parohia Arad-Bujac, Înaltpreasfințitul Arhiepis-

cop Timotei, înconjurat dePreacucernicii Părinți: TraianMicoroi, Parohia Arad- Centru, Flo-rea Gomboș, Parohia Livada, VasilePop, parohul locului și ArhidiaconTiberiu Ardelean, a săvârșit slujbaVecerniei și slujba de sfințire a cru-cilor care se vor așeza pe turlele bis-ericii și deasupra altarului. Chiri-arhul a fost întâmpinat de cătrecredincioșii parohiei, cu multăbucurie duhovnicească, momentulfiind o încununare a unor lucrăriadministrativ- gospodărești la exte-riorul  clădirii bisericii, între carerenovarea acoperișului și înlocuireacrucilor, pe care parohia le-a realizatîn anul trecut.În cuvântul de învățătură cutitlul ,,Semnul Sfintei Cruci, acoper-
iş Casei lui Dumnezeu”, după cumconsemnează rânduiala bis-ericească, edificiile ce intră în aceas-ta având crucea la temelie ca şi pecupole sau turle. Aceasta, nu doar casimbol ci şi ca realitate a trăirii creş-tine, jertfelnice, pe Cel ce S-a jertfitpentru lume. În acest cadru seînscriu toţi cei care lucrează spreslava Bisericii şi mai binele lumii şicărora se cuvin mulţumiri ca şidoriri de dobândire a binecuvântăriicereşti, a subliniat ÎnaltpreasfinţiaSa. În încheiere toți cei prezenți,între care mulți copii și tineri, s-auînchinat și au sărutat crucile sfințite,pe care le vor vedea ridicate, pestepuțin timp, pe acoperișul sfântuluilocaș. La Centrul Parohial, Ierarhul,împreună cu soborul slujitor, au par-ticipat la o întâlnire cu membriiConsiliului Parohial, meșterul exe-cutant  și principalii donatori ai cru-cilor acum sfințite.
Întâmpinarea Domnuluiprăznuită la MănăstireaHodoş-Bodrog

La praznicul Întâmpinării Dom-nului, ca-n fiecare an, obştea sfinteimănăstiri Hodoş-Bodrog a avutdeosebita bucurie de a-l avea înmijlocul lor pe ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului. La orele dimineţii, Inalt-preasfinţia Sa a fost întâmpinat deobştea sfintei mănăstiri în frunte cuPreacuviosul Părinte stareţ protos.Grigorie Timiş, precum şi denumeroşi credincioşi care frecven-tează mănăstirea. Aici, Înaltpreas-finţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească înconjurat de unnumeros sobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăţătură, subtitlul ,,Vechi şi Nou Testament” (cf.citirilor scripturistice ale praznicu-lui: Evrei 2, Luca 2), Chiriarhul aexplicat că sărbătoarea este lacumpăna dintre anotimpul rece şicel cald, aşa cum reiese din credinţapopulară, încheind şi ciclul legat deCrăciun, reflectând şi valoarea tre-cutului ca şi a viitorului, după cuma Vechiului şi Noului Testament;visurile spre împlinire luminoasă aunor vremuri mesianice. Bătrânulcu experienţa vieţii închinate tem-plului ţine în braţe spre creştere şidesăvârşire Pruncul şi Tânărul înconsacrare sau închinare lui Dum-nezeu. Biserica şi Şcoala, cumatrage atenţia şi anul omagial dedi-cat educaţiei religioase a tineretu-lui creştin ortodox, familia întreagă

e răspunzătoare cu jertfelnicie, cumarată şi citirile zilei, cu precădere,privitoare la Maica Domnului. Slu-jba îmbisericirii copiilor îndeamnăla o atentă formare creştină. Nuauzirea cuvântului dumnezeiesctălmăcit după litera legii, ciascultarea acestuia în duhul SfinteiTradiţii a Părinţilor Bisericiicălăuzeşte spre viaţa adevărată pecare o dau ca pildă Dreptul Simeonşi Sfânta Prorociţă Ana. Providenţaface ca acest an să fie comemorativşi pentru Sfântul Ierarh Antim Ivire-anu şi totodată pentru toţi tipografii,copiştii şi ostenitorii în cele ale cărţiibisericeşti, înţelegând atât manu-scrise cât şi tipărituri pentru ade-vărata slovă românească folositădeopotrivă în familie, şcoală, biser-ică şi societate spre tot ce contribuiela sporirea binelui în lume. Un fac-tor de temelie în această privinţăeste tocmai consolidarea familieicreştine, a subliniat InaltpreasfinţiaSa. La finalul slujbei, părintele pro-tos. Grigorie Timiş, stareţul mănă-stirii, a mulţumit Ierarhului pentruprezenţa în mijlocul obştii, dar şipentru bucuria oferită numeroşilorpelerini prezenţi prin slujirea SfinteiLiturghii, adresând ÎnaltpreasfinţieiSale urări de viaţă îndelungată,sănătate şi realizări bogate în slu-jirea eparhiei.
Slujire arhierească laSpitalul municipal dinArad

În Duminica a XVI-a dupăRusalii, Preotul Dan Magda, bol-navii şi personalul medical de laSpitalul Clinic Municipal Arad,Secţia Boli Cronice precum şi cred-incioşii din zonă care vin să se roageîn paraclisul, purtând hramul ,,Sfân-tul Arhidiacon Ştefan”, au avutbucuria duhovnicească de a-l aveaîn mijlocul lor pe ÎnaltpreasfinţitulTimotei, Arhiepiscopul Aradului,care a oficiat aici Sfânta Liturghiearhierească.În cuvântul de învăţătură, subtitlul ,,Măsura darului” Ierarhul atălmăcit potrivit citirilor zilei (IICor. 6, 16-18, Matei 25, 14-30) și aCazaniei Duminicii a XVI-a dupăRusalii, cu privire la „răsplătireamuncii de sporire a înzestrăriifiecărui om, căci nimeni nu este fărăun dar de la Dumnezeu, adică viață,sănătate, putere de realizare a ros-tului în lume. De aceea este nece-sară pentru mântuire conlucrareaîntregii ființe omenești cu haruldivin, lenevia fiind condamnabilăca o neîmplinire a scopului vieții șialunecare în cele păgubitoare. Încă

și apelarea la ajutorul aproapeluispre împlinirea îndatorată, este ostrădanie echitabilă, căci cel ce stănelucrător trebuie să aibă grija de anu cădea (I Cor.10).În biserica, drept casa lui Dum-nezeu din cadrul unei case de sănă-tate, se primește îndemnul de a aveaîn grijă cu precădere, atât sănătateatrupească cât și sufletească în uni-tatea ființei umane aflate sub Proniadumnezeiască.Trebuie valorificat deci darulfiecăruia pe măsura adevărată acelor care Dumnezeu însușiînzestrează mereu pe fiecare cred-incios, sunt de râvnit darurile celemai mari, dar pentru fiecare și toțicredincioșii, revine datoria de amulțumi lui Dumnezeu pentrutoate.” a menţionat ÎnaltpreasfinţiaSa. Aflat în imediata vecinătate aCentrului eparhial, imobilul caredeserveşte unitatea spitaliceascăeste proprietatea ArhiepiscopieiAradului, construit în anul 1912, întimpul arhipăstoririi episcopuluiIoan Ignatie Papp, pentru a servi cainternat diecezan al Şcolii de Fete.Situat în încintă, paraclisul existentaici este de aceiaşi vârstă cu spitalulşi după anul 1990 a fost redat desti-naţiei iniţiale, aceea de locaş de cult,fiind deservit de preoţii cu activi-tate social- caritativă care deservescspitalele municipiului Arad. Înfiecare an Înalt Preasfinţitul Timoteia inclus în itinerarul pastoral o viz-ită canonică la acest aşezământ legatdintru început de Eparhia arădeană.Ziua de astăzi fiind un popasaniversar, la împlinirea a 40 de anide la momentul întronizării în dem-nitatea de Episcop-vicar al Arhiepis-copiei Timişoarei şi Caransebeşu-lui, cu acest prilej au fost rostiterugăciuni de mulțumire lui Dum-nezeu pentru darurile revărsateasupra Întâistătătorului Eparhiei ară-dene. Pentru osteneală, dar şi pentrupermanenta purtare de grijă, părin-tele Dan Magda, deservent al aces-tei unităţi sanitare, a mulţumit Chiri-arhului în numele conduceriiinstituției, al credincioşilor prezențicât și în nume personal, în semn derecunoștință și prețuire înmânând înnumele celor amintiți un coș cuflori.
Slujire arhierească laMănăstirea Feredeu

Mănăstirea Feredeu din pro-topopiatul Lipova, ca-n fiecare an,s-a bucurat de vizita Întâistătătoru-lui Arhiepiscopiei Aradului, Înalt-preasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei. Înconjurat de un ales sobor

de ieromonahi, preoţi şi diaconi,Chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghieîn prezenţa unui număr mare depelerini.În cuvântul de învăţătură, aDuminicii a XVII-a după Rusalii cutitlul ,,Stăruință în săvârșirea
binelui” Ierarhul a tălmăcit potrivitcitirilor zilei (II Cor. 6, 16-18 șiMatei 15, 21-28), mai ales a învăță-turii Evangheliei „că toți oameniisunt fii lui Dumnezeu, peste difer-ențele de religie, de neam, convin-gere și ca atare trebuie să fie toțifolositori unii altora practicând vir-tutea, iar în cererile reciproce de aju-tor ca și în rugăciunile către Dum-nezeu să dovedească stăruință. Prinaceasta arată și o lucrare menită săaducă propășire generală ca și paceuniversală. În cadrul familial maiales părinții, trebuie să arate aceas-ta, prin grija față de copii prin asig-urarea sănătății lor trupești șisufletești pentru a deveni oamenistatornici în împlinirea datoriilor șidrepturilor în societate”.Referitor la prezența numeroasăa credincioșilor la Sfânta Mănăstireîn această zi, când are loc și sfințireaCrucilor de pe noul paraclis, Chiri-arhul a amintit faptul că „ hramurileSfintelor altare ale locului îndeam-nă în plus la cinstirea puterii SfinteiCruci, întărire în stăruitoare rugăci-une și lucrare creștină”.În încheiere, ÎnaltpreacuviosulArhimandrit Ilarion Tăucean,stareţul sfintei mănăstiri, a mulţumitIerarhului pentru participare şi pen-tru întreaga purtare de grijă arătatăcu consecvenţă soborului şi nevoilormănăstirii, de asemenea, clericilorprezenţi şi pelerinilor carecercetează acest binecuvântataşezământ monahal.

Prima duminică dinTriod în Parohia Arad-Micalaca Veche II
În Duminica  a 33-a dupăRusalii ( a Vameşului şi a fariseului)şi la pomenirea Sfântului CuviosTimotei, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului,a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească în biserica cu hramul,,Naşterea Domnului”, a ParohieiArad-Micalaca Veche II, înconju-rat de soborul slujitorilor acesteiparohii şi în prezenţa unui numărmare de credincioşi. Cu acestprilej, Înaltpreasfinţia Sa a înălţatrugăciuni pentru începerealucrărilor de pictură a bisericii, înmomentul de faţă fiind ridicatăschela în mijlocul bisericii pentruturla centrală. Lucrarea va fi exe-cutată de către pictorul CezarConstantin Cătălin Băluţ, care afost prezentat credincioşilor înaceastă duminică. Cuvântul de învăţătură a fostpus sub titlul ,,Îndreptare şi

înălţare” (cf. citirilor scripturisticede la 2 Tim. 3 şi Luca 18), acesteafiind îndemnuri pentru fiecarecreştin, prin trezirea cu umilinţă aconştiinţei propriei păcătoşenii şiocolirea înşelătoarei mulţumiri desine în comparaţie cu semenii,indiferent de stare. Pe calea suitoarea mântuirii, rugăciunea adevăratăarată treapta înălţării în comuniuneacu Dumnezeu. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Având în vedere şi începutullucrărilor de pictură a noii bisericiparohiale, credincioşii sunt îndru-maţi să-şi modeleze lucrarea dupăcea a sfinţilor reprezentaţi, ca înşişisă dobândească prin îndreptareînălţarea spre asemănarea cu Aceladupă chipul Căruia omul a fostcreat. Drept exemplificare pentruînălţarea prin smerenie, Chiriarhul aprezentat şi personalitatea mareluiavocet de succes şi patriot ardeleanEmanuil Gojdu şi a sculptoruluiConstantin Brâncuşi ca fii ai Bis-ericii Ortodoxe şi ai neamului româ-nesc. Tot în acest context, s-a exem-plificat şi rolul educaţiei religioasea tineretului creştin ortodox.La finalul Sfintei Liturghii a fostsăvârşită o panihidă spre pomenirealui Constantin Brâncuşi şi a luiEmanuil Gojdu.În numele preoţilor şi credin-cioşilor parohiei, părintele parohMircea Bupte i-a mulţumit Înalt-preasfinţitului Părinte Timotei pen-tru prezenţa şi slujirea în mijloculacestei comunităţi parohiale şi i-adăruit un buchet de flori.
Liturghie arhierească şiadunarea comemorativăa Oastei Domnului înParohia Arad-Grădişte

Duminică, 28 februarie 2016 (aÎntoarcerii Fiului risipitor),  Înalt-preasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a săvârşitSfânta Liturghie în biserica cu hra-mul ,,Sfinţii Arh. Mihail şi Gavri-il” a Parohiei Arad-Grădişte, încon-jurat de un sobor de preoţi şidiaconi. Din sobor au făcut partepr. Viorel Merluşcă , pr. TeodorGorea  şi diacon Călin Teuca – darşi  preoţii Oastei Domnului: pr.prof. dr. Vasile Mihoc, pr. IosifToma, de la Sibiu, pr. Ionel Marini,de la Teiuş şi ierom. Pimen Lupude la Certege.În fiecare an, la această dată, s-a îndătinat comemorarea trecerii lacele veşnice a celui ce a fostpreşedintele pe ţară al Oastei Dom-nului, fratele Moise Velescu. De latrecerea sa în veşnicie s-au scurs 8ani. 
Cuvântul de învăţătură la Sfân-

ta Liturghie a fost rostit de către pr.
prof. dr. Vasile Mihoc care a vorbit
despre Pilda Fiului Risipitor, accen-
tuând dragostea tatălui, pilda fiind
numită chiar ,,Pilda Tatălui risipi-
tor”, tatăl risipind iubirea cu cei doi
fii ai săi, iubire ce l-a însoţit pe cel
mezin chiar şi în ţara cea depărtată,
aşteptând întoarcerea lui. PC părinte
a arătat, referindu-se şi la celelalte
pilde din acelaşi capitol 15 al
Evangheliei după Luca (Pildele oii
celei pierdute şi a drahmei pierdute),
că Dumnezeu îl caută pe fiecare om,
în iubirea Sa, nefiind mulţumit cu
procente, aşa cum se vorbeşte în
societatea de azi. ,,Dumnezeu nu
ştie calcula în procente, aşa cum nici
o mamă cu zece copii, nu se poate
mulţumi cu gândul că nouă sunt
bine şi unul nu (90%!), rugăciunea
şi gândul ei fiind mereu la cel plecat
sau necăjit”.După Sfânta Liturghie s-asăvârşit Parastasul pentru frateleMoise Velescu. Începând cu orele

14.30 părinţii şi fraţii Oastei Dom-nului s-au întâlnit pentru adunareacomemorativă dedicată înaintaşuluiarădean, adunare desfăşurată înprezenţa  Chiriarhului locului. Înalt-preasfinţia Sa, atât la parastas cât şila adunarea comemorativă, încuvântările rostite cu tema ,,Tem-
plul Duhului Sfânt” (pe baza citirilorscripturistice ale duminicii: I Cor.6; Luca 15), s-a referit atât lalucrarea misionară a Oastei Dom-nului cât şi la contribuţia celor cares-au numărat merituos în rândurileei în unitatea Bisericii. S-a sublini-at, de asemenea, că în această activ-itate tipărirea cărţilor a însemnat ocontribuţie la cunoaşterea învăţă-turii de credinţă şi a valorilor moraleale societăţii, fapt ce trebuie urmatmereu, cu atât mai mult cu cât anulîn curs este omagial pentru educaţiareligioasă a tineretului creştin orto-dox şi totodată al Sfântului IerarhMartir Antim Ivireanu şi altipografilor bisericeşti, a amintitChiriarhul. De asemenea, au fostpomeniţi înaintaşii de seamă aiOastei, mărturia lor înaintea soci-etăţii, aceştia reprezentând modelepentru noi, cei de azi. La aceastăîntrunire au participat fraţi de laCluj, Galaţi, Sibiu, Iaşi, Teiuş, Arad.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
Comemorarea regineiElisabeta la Săvârşin

Joi, 18 februarie 2016,  s-auîmplinit o sută de ani de la trecereala cele veșnice a Reginei Elisabeta,prima regină a României.La ora 12, Altețele Lor RegalePrincipesa Moștenitoare șiPrincipele Radu au luat parte la oceremonie religioasă pentru acomemora centenarul morții Suver-anei. Evenimentul a avut loc la bis-erica ortodoxă din Săvârșin, înprezența unui numeros public.Slujba de pomenire a fost ofici-ată de un sobor de șapte preoți, înfrunte cu Înaltpreasfinția S,Arhiepiscopul Timotei al Aradului.Gazdă a fost părintele CălinMădăluță, parohul bisericii. Zecestudenți teologi arădeni au însoțitpe ierarh și pe preoții din eparhie.Înaltpreasfinția Sa a încheiat slujbacu un cuvânt de omagiere a RegineiElisabeta a României. A urmat unrecital al Corului Regal, admirat deîntreaga audiență. La ora 13.15,Altețele Lor Regale PrincipesaMoștenitoare și Principele Radu auoferit un parastas în frumoasa sală aMuzeului Regal al Automobilului,pe Domeniul Regal Săvârșin. Aurăspuns invitației la tradiționala

masă de pomenire arhiepiscopulAradului și soborul de preoți, stu-denții teologi, Corul Regal,reprezentanți ai autorităților localearădene, timișorene și hunedorene,precum și personalități ale societățiicivile din Arad, Timișoara, Deva,Cluj, Turnu Severin și Alba Iulia.Au fost prezenți membri din con-ducerea Crucii Roșii Române și dinfilialele de Cruce Roșie ale țării,precum și reprezentanți ai AlianțeiNaționale pentru RestaurareaMonarhiei. De numele RegeluiCarol I și Reginei Elisabeta se leagăcea mai lungă și mai stabilă domniedin întreaga noastră istorie. În anul2016, românii sărbătoresc 150 deani de la fondarea Familiei Regale șia statului român modern. În primularticol al Constituției din 1866, sevorbea pentru prima oară în istorianoastră despre un singur stat indi-vizibil, sub denumirea de România.Documentul, realizare fundamen-tală a domniei Regelui Carol I, afost prima constituție internăromânească, a luat model european(belgian) fără a cere acordul MarilorPuteri, a proclamat suveranitateanațională și separarea puterilor înstat, a stabilit drepturi și îndatoriricetățenești și a introdus un nou sis-tem electoral, bazat pe votul cenzi-tar. A fost, de asemenea, cea mai delungă durată constituție a României(1866-1923).
Proiectul Artă și Educație, la Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreas-
fințitului Părinte Timotei, Arhiepis-
copul Aradului, au avut loc mani-
festări cultural-artistice și
social-educative ale proiectului Artă
și Educație, închinate Anului oma-
gial al educației tineretului ortodox,
în perioada 23-24 februarie 2016,
după cum ne-a precizat Arhim. Teo-
fan Mada, vicar eparhial, coordo-
nator de proiect.

Aceste manifestări educative au
reprezentat a doua etapă a proiectu-
lui (după cea din luna ianuarie
2016).

Tema aleasă a fost una foarte
iubită de copii: povestea creștină.
Povestirile cu tâlc pentru copii sau
povestirile cu personaje dragi copi-
ilor au fost rostite de actrița Geor-
giana Popan. La evenimente au par-
ticipat Parohia Șega I din Arad (prin
implicarea Preotului Paroh Aurel
Bonchiș), Colegiul Tehnic de Con-
strucții și Protecția Mediului Arad
(prin colaborarea doamnei profesor
Knapaek Corina, director general al
Colegiului, și prin implicarea pro-
fesorului de religie Mircea Marti).

Prin artă oamenii învață să-şi
expună sentimentele. Pictura, muz-

ica, dansul, teatru, literatura ajută la
formarea caracterului și personal-
ității unei persoane, mai ales a tiner-
ilor care astăzi își exteriorizează cu
greutate sentimentele. Arta are un
rol foarte important în educarea
tinerilor. Educaţia prin artă influ-
enţează dezvoltarea personalităţii
copiilor, cum ar fi creativitatea,
imaginaţia şi aptitudinile vizuale. În
cadrul proiectului se vor desfaşura
activități cu tinerii despre icoană,
povestiri creştine, tradiții și obiceiuri
de Paști, popasuri duhovniceşti.

Scopul activităților social-
educative și cultural-artistice ale
proiectului Artă și Educație îl con-
stituie cunoașterea învăţăturii și
moralei creştine, implicarea tiner-
ilor în acţiuni cultural-religioase,
promovarea interesului pentru artă,
cultura bisericească și dezvoltarea
personalităţii copiilor.
Proiectul național „Masa Bucuriei” în Parohia Buhani

Miercuri 24.02.2016, cu binecu-
vântarea și purtarea de grijă a Înalt-
preasfințitului Părinte Dr. Timotei
Seviciu –Arhiepiscop al Aradului, s-
a derulat implementarea Proiectu-
lui național „Masa Bucuriei” în
Parohia Buhani cu filia Minead,
Protopopiatul Sebiș.

În cadrul acestui proiect, derulat
în parteneriat de către Patriarhia
Română și Selgros Cash & Carry, la
nivelul fiecărei eparhii, parohiile
mici beneficiază de produse ali-
mentare spre a fi distribuite per-
soanelor și familiilor nevoiașe.

Astfel familiile cu probleme
sociale precum și persoanele vârst-
nice din cuprinsul localităților
Buhani și Minead, au beneficiat de
30 de pachete cu alimente care au
fost împărțite de către preotul paroh
în cadrul vizitei pastorale efectuate.
Seară duhovniceascăla început de Triod,la Catedrala Vechedin Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreas-
finţitului Părinte Timotei, Arhiepis-
copul Aradului, în seara zilei de
vineri,  26 februarie 2016, Părintele
Iustin Popovici, consilier cultural al
Arhiepiscopiei Aradului, a susţinut
o conferinţă cu titlul ,,Triodul – timp
de pregătire duhovnicească spre
Înviere. Aspecte ascetice şi litur-
gice”. Evenimentul a avut loc în sala
de festivități a Parohiei Ortodoxe
Române Arad-Centru (Catedrala
Veche) şi a fost organizat de Asoci-
aţia parohială „Calea mântuirii”.
Deschiderea acestei conferinţe a
fost făcută de părintele Ioan Tulcan,
decanul Facultăţii de Teologie Orto-
doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad şi
organizatorul acestor seri
duhovniceşti.

Cu acest prilej, Părintele Iustin a
vorbit celor prezenţi despre Triod,
care este cunoscut atât ca o carte de
cult, cât şi ca o perioadă liturgică a
anului bisericesc. Triodul ca şi carte
de cult, cuprinde cântările, citirile
şi regulile tipiconale din perioada
liturgică a Triodului. Denumirea
cărţii provine de la numărul odelor
(cântărilor) din canoanele utreniei

acestei perioade. Spre deosebire de
canoanele cuprinse în Octoih şi
Minei, formate din opt (nouă) ode,
în Triod sunt numai trei.Perioada Triodului este struc-turata în 3 săptămâni/ 4 duminicide pregătire pentru Postului Sfin-telor Paşti (Duminica Vameşului şia Fariseului; Duminica FiuluiRisipitor; Duminica ÎnfricoşateiJudecăţi – numită şi Duminicalăsatului sec de carne; DuminicaIzgonirii lui Adam din Rai, numităşi Duminica iertării sau Duminicalăsatului sec de brânză) şi 7 săp-tămâni/6 duminici ale PostuluiMare (Duminica Ortodoxiei,Duminica Sfântului Grigorie Pala-ma, Duminica Sfintei Cruci,Duminica Sfântului Ioan Scărarul,Duminica Sfintei Maria Egiptean-ca şi Duminica Floriilor).De asemenea, părintele a insis-tat asupra modului de trăire aperioadei Triodului, căinţa şi efortulîntoarcerii la pocăinţă, amintireapăcatelor şi frica de gânduljudecăţii, elemente specifice acesteiperioade care-l îndeamnă pe cred-incios la străpungerea inimii. ÎnTriod, ca şi carte, putem regăsi nunumai duhul Postului, ci şi duhulOrtodoxiei însăşi, duhul viziuniisale pascale asupra vieţii, morţii şiveşniciei. Aceasta a fost ce-a de-aşasea seară duhovnicească organi-zată la Catedrala Veche, deschidereaşirului serilor duhovniceşti fiindfăcută de către ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, prin conferinţa cutema ,,Darurile Rusaliilor”, la 29mai 2015.Serile duhovniceşti de la Cat-edrala Veche, se doresc a fi unrăspuns la căutările omului con-temporan şi un bun prilej de a-şilămuri întrebări referitoare lacredinţă şi viaţa duhovnicească.În ce-a de-a doua parte aîntrunirii, Părintele Iustin Popovicia răspuns întrebărilor celor prezenţi,dând şi multe exemple din viaţa per-sonală şi mănăstirească.

Seară cultural – duhovnicească în Parohia Secusigiu
Preoții din cadrul cercului pas-toral-misionar nr. 5 Vinga, coor-donaţi de părintele Horea Ştefan, s-au întâlnit duminică, 28 februarie2016, în Parohia Secusigiu, Pro-topopiatul Arad, păstorită de părin-tele coordonator. În cadrul întâlnirii,la început, s-a săvârşit slujbaVecerniei, la care au participat pelângă preoţii din cercul pastoralmisionar, Părintele dr. IustinPopovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, părinteleFlavius Petcuț, protopopul Araduluişi Părintele dr. Vasile Pop, de laParohia Arad – Bujac și cadrudidactic în cadrul Universității„Vasile Goldiș” din Arad. După slu-jirea Vecerniei, corul bisericii dinSecusigiu, condus de domnul pro-fesor Mircea Buta, fiu al satului, aprezentat un program de câteva cân-tări bisericești. În continuare, corulde copii al Școlii Gimnaziale dinlocalitate, condus de doamnaînvățătoare Lavinia Barbu, aprezentat un frumos buchet de cân-tări religioase. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6De asemenea, doamna profe-soară Simona Ștefan a oferitdiplome copiilor care au participatla olimpiada de Religie – fazalocală.Întâlnirea a culminat cuprezentarea conferinței cu titlul„Educația religioasă in România –repere istorice și psihopedagogice”,susținută de către părintele dr. VasilePop. În cadrul acesteia, părintele aevidențiat mai multe aspecte cuprivire la prioritatea educației reli-gioase în școală, în biserică și înfamilie. O educație religioasătemeinică pregătește tânărul înmodul cel mai frumos pentru întâl-nirea cu lumea din care transceden-talul lipsește din ce în ce mai mult,mai preciza părintele.La final, Preacuviosul PărinteIustin, delegat al Înaltpreasfințitu-lui Părinte dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, a transmisbinecuvântarea Ierarhului, mulțu-mindu-i și felicitându-l pe părinteleparoh pentru frumoasa inițiativă dea organiza un astfel eveniment, carerăspunde chemării Sfântului Sinodpentru anul acesta omagial, dedicateducației tineretului creștin ortodox.Părintele paroh a mulțumittuturor celor din prezidiu, precum șicelor care au luat parte la aceastăfrumoasă manifestare cultural –duhovnicească. La eveniment aufost prezenți membri ai conduceriicentrale și locale. Toți cei prezenți înbiserică au luat parte la masa orga-nizată în Căminul Cultural dinlocalitate.
Cantina socială „Sf. Nicolae” la 9 ani deactivitate neîntreruptă

Au trecut 9 ani de la înființareaCantinei Sociale „Sfântul IerarhNicolae” a Arhiepiscopiei Aradului.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, înconjurat de unsobor de preoți, a săvârșit o slujbă demulțumire adusă lui Dumnezeu pen-tru toate binefacerile primite pânăacum. La slujbă au participat și câți-va copii ai Centrului de zi „NaștereaMaicii Domnului”, un aşezământsocial dat în folosință în același timpcu cantina. „Am făcut această slujbăde mulțumire pentru cei 9 ani decând s-a înființat acest centru debinefacere și luăm ca număr sim-bolic acesta – a spus ÎnaltpreasfințiaSa în cuvântul rostit cu acest prilej.Azi, 29 februarie, este ultima zi aacestei luni în an bisect și în plus negândim la cele 9 cete de îngeridespre care Biserica noastră învațăcă stau în fața tronului lui Dum-nezeu. Ei sunt ocrotitorii oamenilor,ajută, de la cei mai mici, îngerașiipăzitori, până la cei care stăpânesclumea și se îngrijesc de împlinireaprovidenței divine, ca totul să fie înbună rânduială. Iată, în această bunărânduială se încadrează și aceastăunitate a Arhiepiscopiei, care estespre binefacerea celor lipsiți și spreajutorul celor care au nevoie de spri-jin din partea semenilor. Și Bisericaîncearcă să facă acest lucru.”Cantina socială a luat fiinţă înurma unei trebuinţe manifestate înrândul persoanelor fără nici un venitsau cu venituri reduse, a vârstnicilorsinguri sau a familiilor cu mulţi

copii şi fără posibilitate deîntreţinere şi care, zi de zi solicitausprijin pentru o pâine şi alimente. Laîndemnul Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, prin bunăvoinţa credin-cioşilor arădeni, a societăţilor spe-cializate în produse sanitare şi cuimplicarea celor instruiţi, la 27 feb-ruarie 2007 se săvârşeau slujbasfinţirii şi darea în folosinţă sprefolos obştesc a obiectivului socialaşezat sub purtarea de grijă a Sfân-tului Ierarh Nicolae.În toată această perioadă s-avăzut şi s-a simţit cu prisosinţă aju-torul ocrotitorului acestui așezământSfântul Ierarh Nicolae. În acestrăstimp, pentru lucrarea săvârşită înslujba semenilor, mai multe familiişi societăţi, oameni darnici şibrutării pun mână de la mână şi spri-jină efortul Arhiepiscopiei Aradu-lui de a asigura hrana caldă înfiecare zi de luni până vineri, pentrucei aproape 100 de beneficiari câtare în acest moment cantina.Într-un mod cu totul deosebitamintim aici și Programul „MasaBucuriei” al Patriarhiei Româneîncheiat cu Selgros Cash & Cary, încare este inclusă și Cantina SocialăSfântul Nicolae. O mângâiere seaduce beneficiarilor și la săvârșireaSlujbelor de panihidă pentru ceirăposați ridicate la cantină, de credin-cioșii care vor să dăruiască de pomanăcelor nevoiași și lipsiți de ajutor.„La ceas aniversar, mulțumimtuturor binefăcătorilor, ostenitorilorşi donatorilor acestei cantine socialepentru bunătatea și dărnicia cu carene-au înconjurat și susținut, rugândpe Bunul Dumnezeu să îi răs-plătească cu alese daruri cerești” – amenționat părintele Gabriel Mariș– consilierul social al ArhiepiscopieiAradului.
O inimă care se vede
Cu prilejul Zilei Internaţionale aBolilor Rare, pe stadionul Gloriadin Arad s-au adunat luni 29 febru-arie 2016 peste 6.200 de elevi, copiiși cadre didactice de la aproape toateșcolile din municipiu, inclusiv ele-vii Seminarului Teologic OrtodoxArad. Evenimentul, desfășurat încolaborare cu Arhiepiscopia Aradu-lui, a fost organizat de către Asoci-ația Cetatea Voluntarilor Arad și aajuns la a IV-a ediție. Tinerii au fostprezenți la eveniment pentru aforma o inimă imensă și implicitpentru a doborî un record.Evenimentul a început cu rugă-ciunea „Tatăl nostru” rostită depărintele Gabriel Mariș consiliersocial al Arhiepiscopiei Aradului,împreună cu toți cei prezenți. „Acesteveniment este organizat în fiecareoraș și țară care dorește să fie alăturide oamenii care suferă de boli rare”,a declarat Anamaria Nyeki – orga-nizatorul evenimentului.Deși data exactă a omagieriipersoanelor care suferă de boli rareeste stabilită în calendar pe data de26 februarie, organizatorii au fostnevoiți să mute evenimentul princare s-a format o imensă inimăumană, pe data de 29 februarie,datorită condițiilor meteorologice.

CERCURI MISIONARE
În luna Februarie au avut locCercuri pastoral-misionare în urmă-toarele parohii arădene: Parohia

Gura Văii, filia Rostoci, în data de21 februarie 2016, preoţii din cadrulCercului Pastoral-misionar  Nr. 3Gurahonţ, coordonat de către preo-tul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunitîn filia Rostoci, parohia Gura Văii,în biserica cu hramul „AdormireaMaicii Domnului”, din pro-topopiatul Sebiş. În cadrul acesteiîntrunirii s-a săvârşit Sfânta Taină aMaslului la care au luat parte cred-incioșii parohiei şi a parohiilor înve-cinate. Preotul Ovidiu Daşcău de laParohia Rădeşti a susţinut urmă-toarele teme: 1.Viața ca dar de laDumnezeu; 2. Datoria promovăriivalorilor moral-religioase și socialeîn familie. În finalul întâlnirii, preo-tul paroh Cristea Ionel Silviu  amulţumit tuturor pentru participare.Parohia Avram Iancu, preoții dincadrul Cercului Pastoral- MisionarHălmagiu, condus de preotul BacoșCristian Mihăiță, s-au întrunit îndupă-amiaza zilei de 21 februarie2016, la biserica cu hramurile,,Cuvioasa Parascheva” și,,ÎnălțareaDomnului” din Parohia AvramIancu, Protopopiatul Sebiș. S-asăvârșit Sfânta Taină a Maslului înprezența unui număr mare de cred-incioși, iar preotul Drăgan Marceldin Parohia Budești, a susținuturmătoarele teme:1.Biserica și rolulei în înalțarea spirituală a tineretului;2.Epitimiile sau canoanele depocăință ca mijloace de terapie spir-ituală; 3.Cununia a doua șimetodologia obținerii divorțului bis-ericesc. La finalul întrunirii preotulparoh Dan Dănuț-Voicu a mulțumitcredincioșilor și preoților prezenți.Parohia Chişineu-Criş I, începutulTriodului a coincis cu prima întâl-nire din acest an a preoților și cred-incioșilor din Cercul pastoralmisionar Chișineu-Criș, pro-topopiatul Arad, coordonaţi de cătrePărintele Dumitru Daniel-Mirel.Întrunirea a debutat la orele17 cu oficierea Tainei SfântuluiMaslu în biserica parohială dinChișineu-Criș, cu hramul ,,ÎnălţareaDomnului”, săvârșită de cei 14 pre-oți prezenți și alături de un numărmare de credincioşi. La sfârşitulTainei Sfântului Maslu, părinteleMoțiu Traian de la parohia Pilu arostit cuvântul de învăţătură. Preo-tul paroh Dumitru Daniel-Mirel asusţinut referatele având ca teme:Educația religioasă a tinerilor șicopiilor și Perioada Triodului – par-ticularități, pe marginea cărora auurmat dezbateri şi luări de cuvântşi din partea celorlalţi preoţi partic-ipanţi. S-a subliniat şi evidenţiatrolul familiei în educația copiilor șitinerilor, ea fiind numită Bisericacea mică prin care creștinii suntchemați să-și conducă viaţa după

idealurile creştine şi poruncile bis-ericeşti. Parohia Sânnicolaul Mic,preoţii din Cercul pastoral-misionarArad I, coordonaţi de către părinteleprof.univ.dr. Ioan Tulcan, decanulFacultăţii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad, s-auîntâlnit joi, 25 februarie a.c, orele9, în biserica Parohiei OrtodoxăRomână Sânicolaul Mic, pentru adiscuta temele propuse cu ocaziaAnului omagial al educaţiei reli-gioase a tineretului creştin ortodoxşi Anului comemorativ al SfântuluiIerarh Martir Antim Ivireanul şi altipografilor bisericeşti. La întrunirea participat şi părintele protos. IustinPopovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului. Întrunireaa debutat cu prezentarea retrospec-tivei activităţilor pe anul 2015 dincadrul cercului, făcută de cătrepărintele ic.stavr. Emil Roman dupăcare s-a trecut la prezentarea refer-atului pe tema anului omagial, cuexemple concrete pe problemelecontemporane cu care se confruntapreoții şi profesorii de religie pentruimplicarea în educaţia religioasă atineretului creştin ortodox. Pe mar-ginea temei prezentate de cătrepărintele Emil Roman, preoţii par-ticipanţi au adus exemple concretedin viaţa parohiei lor şi relaţia cuşcoala şi profesorul de religie. Părin-tele consilier Iustin Popovici aîndemnat preoţii la încheierea acelorContracte de parteneriat cu şcolilede pe raza parohiei lor, cu scopulrealizării în comun a unor pro-grame, acţiuni, activităţi şi proiectecu caracter informaţional, asistenţialşi aplicativ. Dezbaterea acestor temea fost percepută ca deosebit deactuale și de un real folos. În inter-venţiile făcute pe marginea celorprezentate, preoţii participanţi auscos în evidenţă importanţacolaborării dintre preot şi profesorulde religie şi au adus mărturii debună colaborare cu şcoala, dar auprezentat şi cazuri negative cunos-cute şi s-au propus măsuri pentruîmbunătăţirea situaţiei. Părintele ic.stavr Gheorghe Gligor, parohul Bis-ericii Ortodoxe Române SânicolaulMic, cu hramul ,,Sfântul MareMucenic Gheorghe” şi gazda aces-tei întruniri a mulţumit tuturor pre-oţilor pentru participare. ParohiaCladova, s-a întrunit cercul mision-ar Nr. 2 Radna, sub coordonarea Pr.Murgu Marius, duminică, 28 febru-arie 2016. Cu acest prilej soborulde preoţi prezent în Biserica de laCladova, a oficiat Sfânta Taină aMaslului. După oficierea SfântuluiMaslu, fiind anul 2016, an omagialal educației religioase a tineretuluicreștin ortodox și anul comemoratival Sfântului Ierarh Martir Antim

Ivireanul și al tipografilor bis-ericești, părintele Pădureanu Mihailde la parohia Barațca a susținuttema: ,,Religia – Promotoare a val-orilor familiei creștine” și ,,Aspec-tul filantropic de intrajutorare abătrânilor fără nici un ajutor lanivelul fiecărei parohii”. ParohiaDezna, duminică, 28 februarie, pre-oții din cercul misionar-pastoralSebiș I, Protopopiatul Sebiș, con-duși din încredințarea Înaltpreas-fințitului Timotei Seviciu, de pr.Valentin Herbei s-au întrunit înstrăvechea Biserică cu hramul„Pogorârea Sfântului Duh”. Înprima parte a întrunirii a fost ofici-ată Taina Sfântului Maslu de cătreun sobor de 11 preoți în prezențaunui impresionant număr de cred-incioși și tineri. În cuvântul deînvățătură, pr. Valentin Herbei asubliniat importanța colaborării din-tre Familie, Școală și Biserică, caretrebuie să ajute tinerii să nu risi-pească darurile cu care sunt înzes-trați de Dumnezeu, ci să le cultive șisă le dezvolte spre bucuria părințilorși slava lui Dumnezeu. Un momentdeosebit l-a constituit programuloferit de către tinerii Școlii Gen-erale Dezna, care coordonați decătre d-na profesoară de religieLivia Confideratu, au evocat princântece și poezie rolul mamei înviața copilului, ca un mărțișor artis-tic în preajma zilelor de 1 și 8 mar-tie, prin care și-au exprimatrecunoștința față de cele ce le-au datviață. Totodată pentru acestmoment, în cadrul atelierului decreație din orele de religie, ei auconfecționat mărțișoare care laieșirea din biserică au fost puse sprevânzare, veniturile fiind folosite înscopuri caritabile. Pentru ostenealadepusă în pregătirea programuluisusținut, tinerii au fost răsplătiți lafinal cu iconițe și dulciuri. Preotulparoh, Radu Bătrân a adus mulțu-miri preoților și credincioșilorprezenți, precum și cadrelor didac-tice și tinerilor pentru momentuloferit, arătându-și deschiderea Bis-ericii pentru a colabora și pe maideparte cu Școala și Familia în ved-erea derulării unor acțiuni comunecare să ofere o educație sănătoasătinerilor din cadrul parohiei.În partea a doua a întrunirii, Pr.Flavius Suciu de la Parohia Rămnușa,în conformitate cu tematica anuluiomagial 2016, a susținut referatul cutema: „Formarea spirituală a tinerilorîn cadrul familiei”. Parohia Aluniș, înseara zilei de 28 februarie a însemnatîntrunirea preoţilor din Cercul Pre-oțesc nr. 6 Vladimirescu, coordonat deP.C. Preot Berceanu- Negrean Petrude la Parohia Vladimirescu I. Întâl-nirea a avut loc în parohia Aluniș,unde în prezența unui număr frumosde credincioși, preoții participanți ausăvârșit slujba Vecerniei, după carePr. Dan Mândra de la parohia Fân-tânele a susținut referatul cu titlul,,Mântuitorul Iisus Hristos și sfinții,pilde pentru educația moral- religioasăa tinerilor de astăzi”. În încheiere,părintele paroh, Ilota Sorin a mulțumitpărintelui Dan Mândra pentru bogat-ul și documentatul material expus,precum și preoților participanți laîntrunirea Cercului pastoral. (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro).
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Marți, 2 februarie – de praz -
nicul Întâmpinării Domnului,
Chiriarhul a săvârşit Sfânta Li -
turghie arhierească rostind cuvânt
de învățătură sub titlul ,,Vechi şi
Nou Testament ”.Joi, 4 februarie – participă și
prezidează ședința Consiliului
profesoral al Seminarului Teolo gic
Ortodox arădean.Duminică, 7 februarie  – Slu-
jeşte şi rostește cuvântul de în -
văţătură, sub titlul ,,Măsura daru-
lui” în cadrul Sfintei Litur ghii
oficiată în Paraclisul cu hramul
,,Sfântul Arhidiacon Ştefan”, din
incinta Spitalului Clinic Mu nici-
pal Arad, Secţia Boli Cronice.Luni, 8 februarie– prezidarea
Permanenţei Consiliului Eparhial,
pentru rezolvarea  problemelor
curente.Joi, 11 februarie – participă la
lucrările ședinței de lucru a Sino -
dului Mitropolitan, a Mitropoliei
Banatului, la Reședința din Timi -
șoara.Duminică, 14 februarie – Slu-
jeşte Sfânta Liturghie în biserica
Mănăstirii Feredeu, predicând sub
titlul ,,Stăruință în săvârșirea
binelui” potrivit citirilor și mai
ales a învățăturii Evangheliei zilei.Luni,15 februarie–prezidarea
Permanenţei Consiliului Eparhial,
rezolvarea  problemelor curente.Joi, 18 februarie – participă
la manifestările organizate de

Casa Majestății Sale Regele Mihai
I la împlinirea a 100 de ani de la
trecerea la cele veșnice a Reginei
Elisabeta a României, oficiind
slujba de pomenire în Biserica cu
hramul „Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavriil” din localitatea Săvâ-
rșin și rostind cuvântul comemo-
rativ.Duminică, 21 februarie –
Slujeşte şi rostește cuvânt de
învăţătură cu titlul ,,Îndreptare şi
înălţare” la Sfânta Liturghie săvâ-
rşită în biserica cu hramul ,,Naşte-
rea Domnului”, a parohiei Arad-
Micalaca Veche II, la finalul
Sfintei Liturghii a fost săvârşită o
panihidă spre pomenirea lui Con-
stantin Brâncuşi şi a lui Emanuil
Gojdu. Săvârşește slujba Vecerniei
la Catedrala Arhiepiscopală din
Arad, înconjurat de soborul de slu-
jitori catedrali, urmată de oficierea
slujbei Parastasului pentru Ema -
nuil Gojdu şi Constantin Brân-
cuşi, personalități marcante,
amintind aportul pe care l-au
avut pentru neamul românesc şi
cu referinţa aparte la contribuţia
lui Emanuil Gojdu pentru Epar -
hia Aradului.Luni, 22 februarie – prezi-
darea Permanenţei Consiliului
Eparhial, rezolvarea  problemelor
curente.Miercuri,24 februarie – Par-
ticiparea la lucrările Adunării
Naţionale Bisericeşti.

Joi,25 februarie – Participarea
la lucrările Sfântului Sinod, al Bis-
ericii Ortodoxe Române, în sala

sinodală a Patriarhiei Române, la
convocarea Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel.

Vineri,26 februarie – prezida 
rea Permanenţei Consiliului Epar -
hial, rezolvarea  problemelor cu -
rente.Duminică, 28 februarie –
Slujeşte la Sfânta Liturghie în
biserica cu hramul ,,Sfinţii Arh.
Mihail şi Gavriil” a Parohiei Arad-
Grădişte. Oficiază slujba de
pomenire pentru fratele Moise
Velescu, rostind un cuvânt de
învățătură cu titlul ,,Templul
Duhului Sfânt” în care s-a amintit
despre  lucrarea misionară a Oast-
ei Domnului cât şi de contribuţia
celor care s-au numărat merituos
în rândurile ei în unitatea Bis-
ericii, având pilda unor vrednici
înaintaşi şi răspunzători pentru
activitatea acesteia. Participă la
adunarea comemorativă a Oastei
Domnului, întrunită cu prilejul
împlinirii a 8 ani de la trecerea la
cele veşnice a fratelui Moise
Velescu, fost preşedinte al Oastei
Domnului.Luni, 29 februarie – săvârșește
slujbă de mulțumire adusă lui
Dumnezeu cu prilejul împlinirii a
nouă ani de la înființarea Cantinei
Sociale „Sfântul Ierarh Nicolae” al
Arhiepiscopiei Aradului. La slujbă
au participat și copii ai Centrului de
zi „Nașterea Maicii Domnului”, un
aşezământ social dat în folosință în
același timp cu cantina.Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial 
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Festivalul-Concurs Naţional deMuzică Bisericească „Lăudaţi peDomnul!” – ediția a IX-a, va avealoc în perioada 1 martie – 27octombrie 2016, cu binecuvântareaPreafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobareaSfântului Sinod al Bisericii Orto-doxe Române. Manifestarea care sedesfășoară pe două secţiuni esteorganizată de Sectorul teologic-edu-caţional al Administrației Patri-arhale, după cum urmează: secţiuneade interpretare şi cea de compozițiemuzicală.Pentru etapa mitropolitană, dinfiecare eparhie se pot înscrie unulsau mai multe coruri universitare.La secţiunea de interpretare vorparticipa coruri universitare din țară,mixte sau de voci egale, având încomponență 25-35 de membri cuvârste cuprinse între 18 și 25 de ani.Pentru alcătuirea corului se încura-jează colaborarea dintre studențiimai multor facultăți – laice și teo-logice – din cadrul universității. Înetapa națională vor concura şasecoruri universitare din țară,reprezentând cele şase mitropolii din
țară; proba de concurs, în cele douăetape, constă în interpretarea a treipiese muzicale la alegere: o piesă

religioasă ortodoxă din repertoriulromânesc, o piesă religioasă dinrepertoriul internaţional, o piesă
românească de inspiraţie folclorică,nu mai mult de 12 minute în total.Fiecare piesă va avea titlu, text,

melodie şi formă la alegerea com-pozitorilorLa secţiunea de compozițiemuzicală vor participa compozitoride muzică din cuprinsul PatriarhieiRomâne. Aceștia vor compunedouă piese muzicale, pentru cormixt sau de voci egale, a cappellasau cu instrumente neacordabile(exemple – toacă, clopot, triangluetc.). Practic trebuie prezentate uncolind religios românesc la care seva specifica sursa de inspiraţie –proprie/colecţie muzicală/zonăgeografică şi o piesă româneascăde inspiraţie folclorică.Etapa finală a Festivalului-Con-curs Naţional de Muzică Bis-ericească „Lăudaţi pe Domnul!”,ediţia a IX-a se va desfășura la Pala -tul Patriarhiei – Aula Magna „Teoc-tist Patriarhul”, în ziua de joi, 27octombrie 2016, între orele 18.00-20.00. Invitat special la această man-ifestare va fi Ansamblul de muzicăveche românească „Trei parale”.Partenerii media vor fi Soci-etatea Română de Radiodifuziune șiCentrul de Presă „Basilica”.Sursa: basilica.ro

Concurs Naţional de Muzică Bisericească, ,Lăudaţ i  pe  Domnul”  –  ed i ţ i a  a  IX-a


