
Anul 2016 este dedicat educaţieireligioase a tineretului creştin ortodox.Pe parcursul acestuia, familia, dascăliide religie şi preoţii sunt îndrumaţi să-şiîndrepte preocupările spre tineretulzilelor noastre, pentru a le asculta prob-lemele şi neînţelegerile lor. După aceea,aceştia trebuie îndrumaţi spre păstoriisufleteşti, pentru a-şi destăinui prob-lemele sufleteşti cu care se confruntă şicare îi depăşesc pe dascăli şi părinţi. Cred că fiecare preot, mai ales înultima vreme, a putut constata cu bucu-rie că tot mai mulţi tineri se apropie debiserică şi caută duhovnici care să leasculte neliniştile. Dar să vedem pentruînceput ce ar însemna acest cuvânt ,,tine-ret”. Cu toţii ştim că acest termen areînţelesul de om tânăr în ce priveşte vâr-sta, şi nu acela care este încadrat într-omişcare ideologică sau alta. Preaferici-tul Părinte Patriarh Daniel, spunea, ca oîncurajare pentru cei mai în vârstă că,,nu există om bătrân, ci doar tineri devârste diferite”. Omul tânăr după vârstăeste cel plin de idealuri, cel plin de avânt,de voinţă, cel plin de creativitate şi într-o continuă cercetare şi căutare a cevaconvingător. Oricare tânăr care nu esteastfel a îmbătrânit înainte de vreme. Dealtfel, tânărul este şi trebuie să fie neprih-ănit, sincer şi dezinteresat. Aşa trebuie săfie tânărul zilelor noastre, iar dacă nueste aşa vina  aparţine celor adulţi carele-au creat prin faptele şi exemplul lor,

o lume confuză, nedreaptă, coruptă, lip-sită de transparenţă, decăzută moral, lip-sită de toleranţă faţă de celălalt, o lumeîn care domină rasismul, xenofobia, dis-criminarea, exploatarea, izolarea, plicti-seala, lipsa de chef pentru viitor. Toateacestea îl fac pe tânăr să traiască într-omare derută şi bulversare a minţii.Tinerii încearcă chiar să se apropiede Biserică şi îşi doresc să nu fie dezam-ăgiţi. O ,,piedică” poate fi consideratătocmai tinereţea lor. Însă, înainte deaceasta, ei trebuie să ştie cum vede Sfân-tul Apostol Pavel, tânărul. Scriind cătreîncă tânărul ca vârstă ucenic al său,Timotei, îi spune: ,,Nimeni să nu dis-preţuiască tinereţile tale ci fă-te pildăcredincioşilor cu cuvântul, cu purtarea,cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cucurăţia. Până voi veni eu, ia aminte lacitit, la îndemnat, la învăţătură. .. Iaaminte la tine însuţi şi la învăţătură;stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şipe tine te vei mântui şi pe cei care teascultă” (II Tim. 4, 12-16). Din aceastane dăm seama câtă valoare dă SfântulPavel discipolului tânăr ca vârstă şi cumîl sfătuieşte ca să fie împlinit în viaţă şipildă pentru toţi. Aşa îi vrea pe toţi tine-rii Biserica noastră străbună, ca să semândrească cu ei în faţa întregiisocietăţi. Însă, de fiecare dată când este adusăîn discuţie problema tinerilor în Biseri-ca Ortodoxă mereu se ridică noi pro-

bleme şi frământări ce ne dezarmează sine provoacă la  găsirea de noi soluții.Începutul construirii unui apuntamentdurabil între tinerii zilelor noastre șiBiserică nu începe din cărţi, conferinţeși alte preocupări ale deceniilor trecutecare pot mai mult să-l secularizeze petânăr. Ci tinerii trebuie călăuziţi duhov-niceşte pe drumul vieții bisericești. Teo-logia de astăzi trebuie să fie trăire purăa vieții Bisericii, care este singura cheiede rezolvare a enigmelor tinereții. Teo-logia de astăzi nu trebuie să fie dupăcum afirmă teologul Christos Yannaras,transferată din Biserică în sălile de con-ferință, care îi plasează pe tineri înafaraabordării tainelor în viața lor. SlujitoriiBisericii trebuie să avem darul de a lestârni curiozități prin accentuarea faptu-

lui că în biserică te întâlnești cu Cel pecare lumea nu Ți-l oferă, adică te întâl-nești cu Hristos și mai mult decât atât țise oferă ceea ce în tumultul lumii nuprimești niciodată, adică împărtășireareală cu/de Hristos. Tinerii se aşteaptă săgăsească în Biserică ceea ce clubul, cer-cul de prieteni și viața de noapte nu lepoate oferi, adică Trupul și SângeleMântuitorului. Ca să-i poţi apropia pe tineri de Bis-erică trebuie mai întâi să-i cunoști.Fiecare preot are datoria ca în parohia pecare o păstoreşte să-și cunoască tineriienoriași, să-i înţeleagă, să le acordeatenţie şi să le asculte cu interes între-bările şi opiniile. Ei trebuie să fie che-maţi să facă parte din viaţa de zi cu zi aslujirii Bisericii, căci fără ei cu siguranţă

că multe aspecte ale împlinirii şi înain-tării misiunii în social, de pildă, s-ar facecu mai multă dificultate. Pentru a puteavorbi de educaţia tinerilor în Bisericătrebuie noi înşine ca slujitori să fimancorați într-o serie de activități care-iarată pe tineri ca și parte activă a viețiiparohiale (spovedanie, cateheză, seri defilm, discuții,  etc), şi toate aceste acti-vităţi să-i dirijeze pe tineri spre ade-vărata viaţă liturgică a Bisericii, viaţa înHristos. Aceasta trebuie să fie o priori-tate misionară a preotului, adică,menținerea tinerilor ca mădulare vii aleTrupului lui Hristos- Biserica. Odată integraţi în viaţa Bisericii,tinerii se vor implica în participarea lasuferinţele, încercările şi bucuriile seme-nilor lor, dorind să aibă puterea, dreap-ta socoteală şi capacitatea de a rămânemereu tineri, pentru a avea interesul şientuziasmul de a fi permanent în comu-niune cu oamenii, în şi prin Biserică şimereu aproape de Dumnezeu. Acestatrebuie să fie şi să rămână ţelul nostru înmisiunea de slujitori ai lui Hristos Dom-nul. Spre atingerea acestui ţel neîndeamnă şi însuşi ÎntâistătătorulEparhiei Aradului, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Timotei, care în pas-toralele, omiliile, cuvântările şi predi-cile ţinute cu diferite ocazii, îşi aratădeosebita preocupare faţă de tineretulcreştin ortodox din eparhia arădeană. Protos. Dr. Iustin Popovici
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Sfântul  Ierarh Martir Antim Ivi-reanul s-a născut în Iviria (Georgia deastăzi), în anul 1650, dar activitatea sa înslujba bisericii și-a desfășurat-o în ŢaraRomânească. A fost, pe rând, egumen almânăstirii Snagov, episcop de Vâlceași mitropolit al Ţării Românești. În ace-lași timp, a fost și un mare om de cultu-ră: tipograf, gravor, teolog și autor alcelebrelor Didahii (o colecție de 28 depredici folosite la marile sărbători depeste an). La insistențele Porții Otoma-ne, a fost exilat în anul 1716. Şi-a datviața ca un martir pentru credința cre-ștină, fiind ucis de ostașii care îl escor-tau pe drumul exilului. Biserica Orto-doxă Română îl prăznuiește pe data de27 septembrie1.Georgian prin origine, şcolit la Con-stantinopol, cu o carieră ecleziastică deneegalat în Ţara Românească, SfântulAntim Ivireanul şi-a înscris cu cinstenumele în cartea de aur a istoriei noas-tre naţionale şi bisericeşti. Brodeur, scul-ptor, gravor şi xilograf, constructor şidesenator, pictor şi portretist, miniaturistşi caligraf, cunoscător a multe limbi stră-ine şi ilustru predicator, ,,smeritul”Antim rămâne prin tot ceea ce a lăsatposterităţii un spirit plurivalent, o ade-vărată vistierie de daruri. Prin opera sacea mai cunoscută, Didahiile, lucrareomiletică de referinţă în istoria prediciidin ţara noastră, Antim poate fi numitctitor al limbii literare româneşti 2.Mitropolitul Antim este primul care,rupând tradiția, se urcă în amvonulmitropoliei, în zilele marilor sărbători, casă grăiască poporului său drept de lasuflet la suflet. Până la el, în biserică

locul predicii îl ținea cazania,care expli-ca textul evanghelic la modul general –uman, ca pentru toate vremurile. Darsocietatea românească de la începutulsecolului al XVIII-lea avea nevoie de oînvățătură vie adaptată la nevoile eiduhovnicești, la problemele sociale șieconomice ale ei. Mitropolitul Antim aînțeles aceste provocări ale vremii saleși de la înălțimea amvonului rosteștecuvinte de mângâiere, care însuflețeaucredincioșii, alinându-le necazurile șisuferințele sufletești. A avut curajul înmulte predici să facă aluzie la lăcomianesățioasă a turcilor, care asupreauneamul românesc cu biruri și nedreptăți.,,Ce impresie puternică trebuie să fi pro-dus asupra domnului și boierilor, adunațiîn biserica mitropolie în clipa solemnăcând vlădica, ridicând spre cer privirearugătoare cerea Sfintei Fecioare, în ziuaîn care se comemora adormirea ei, sădea luminatului nostru domn puterea casă apere țara de lupii cei văzuți și nevă-zuți și să păzească poporul său de toatevicleșugurile vicleanului și să le dea dra-goste și ajutor întru toate”3.

S-a scris mult şi competent desprevaloarea canonică şi literară a predicilorlui Antim Ivireanul. A fost subliniat talen-tul oratoric de excepţie al mitropolitului4,s-a insistat asupra originalităţii Didahii-lor, ca răspuns la ipoteza traducerii aces-tora din opera marilor predicatori bizan-tini ai timpului, au fost subliniateelementele care diferenţiază textele salede cazaniile celebrilor predecesori dinspaţiul românesc, diaconul Coresi şimitropolitul Varlaam. ,,O analiză a pre-dicilor rostite de Antim la începutul seco-lului al XVIII-lea, aplicată deopotrivăformelor lingvistice, registrelor stilisticeşi structurilor textuale, pune însă în evi-denţă şi o greu de egalat capacitate de uti-lizare a textului sacru şi de interpretare aliterei acestuia pentru comunicarea efi-cientă cu credincioşii. Cu orice credin-cios prezent în biserică, indiferent derang, dar diferenţiat, desigur, după cul-tura şi după capacitatea fiecăruia de apătrunde semnificaţiile textului biseri-cesc. O comunicare în care citatul reli-gios era aproape didactic explicitat pen-tru a mări capacitatea de înţelegere decătre ascultători a spiritului cărţii sfinte şipentru a compensa instrucţia, adeseainsuficientă, a acestora. O comunicare încare limbajul religios s-a întâlnit în modfericit cu elemente provenind indiscuta-bil din cultura laică, într-o simbioză fărăprecedent în scrisul vechi românesc”5.De la mitropolitul Antim Ivireanulne-au rămas peste 30 de predici, intitu-late Didahii sau cuvinte de învăţătură. Înafară de Cazaniile lui Varlaam, Didahii-le lui Antim Ivireanul sunt primele pre-dici originale, vii, luate din actualitatea

vremii, primele luări de poziţie clare şicurajoase faţă de toate problemele  socia-le, morale, culturale şi teologice, pe carele întâmpinau societatea şi biserica româ-nească a acelor vremuri. N-a rămas nicio categorie socială din timpul lui Con-stantin Brâncoveanu căreia ierarhul ŢăriiRomâneşti să nu i se fi adresat, cum ziceel însuşi în cuvântul de învăţătură laDuminica Vameşului:,, De n-aţi ştiutpână acum şi de n-au fost nimeni să văînveţe, iată că acum veţi şti că am treabăcu toţi oamenii câţi sunt în Ţara Rumâ-nească, de la mic până la mare şi până laun copil de ţâţă afară din păgâni şi dinceia ce nu sânt de o lege cu noi; căci înseama mea v-au dat stăpânul Hristos săvă pasc sufleteşte, ca pre nişte oi cuvân-tătoare şi de gâtul mieu spânzură sufle-tele voastre şi de la mine va să vă cearăpe toţi, iar nu de la alţii, până când văvoiu fi păstoriu” (Aceasta o am zis cândm-am făcut mitropolit).6Mitropolitul Antim Ivireanul esteîntemeietorul elocvenţei sacre româ-neşti, al oratoriei în dependenţă de cultşi de biserică. Cu Antim, predica se con-sacră la noi ca gen de mare efect şiaudienţă, trecând din pridvor în incintaînsăşi a literaturii. S-a afirmat multăvreme că modelul omiletic al Ivireanu-lui ar fi fost Ilie Miniat, acel ,,Demoste-ne cu anteriu al grecităţii de cădelniţă”,cum îl descrie Nicolae Iorga. Dar e cro-nologic imposibil ca Antim să fi cunos-cut predicile Miniatului, care au fosttipărite postum în 1718, la Leipzig, şi tra-duse la noi abia în 1724 de mitropolitulNeofit. Ierarhul georgian luase contactcu arta marilor predicatori ai Răsăritului

ortodox, după cum a cunoscut şi oratoriaantică şi medievală, pe lângă Ioan Hri-sostom, citise şi pe Sfinţii Grigore deNazianz sau Vasile cel Mare.Ca un adevărat ,,vraciu al suflete-lor”, cum se denumește singur, mitro-politul Antim remarcă păcatele și cali-tățile  societății și cu dragoste crești -nească caută  să oprească răul și să pro-moveze binele și iubirea creștină. ,,Geniul oratoriei sale, tot atât devechi ca și creștinismul, cultivat cuardoare în toate bisericile Răsăritului șiOccidentului, a ajuns la teme, imagini șiformule consacrate, care s-au impus șiau trecut de la un predicator la altul”7.Desigur că în predicile sale se regăsescimagini ce pot veni de la Sfântul IoanDamachin8, precum: ,,și când ieșim dela biserică, să nu ieșim deșerți, ci săfacem cum face ariciul că, după, cemerge la vie, întâi se satură el de struguriși apoi scutură vița de cad broboanele pejos și se tăvălește pre jos de se înfig înghimpii lui și duce și fiilor”. Valoareadidahiilor lui Antim Ivireanul stă în pre-cizia ideii și a formei, în claritatea pla-nului predicii, în voiciunea stilului șimai ales în legătura predicilor cu socie-tatea timpului, fiind o predică vie pentrunevoile contemporanilor săi.Contextul social în care se afla ŢaraRomânească la începutul secolului alXVIII-lea era unul dificil pentru mareamajoritate a populaţiei. Marea boieri-me, atotputernică, abuzivă şi rapace, adus rapid la îngrădirea şi desfiinţareadrepturilor ţăranilor, la aservirea şi ocu-parea satelor rămase încă libere. Continuare în pagina 4

Apropierea tinerilor de Biserică prin educaţia religioasă

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – ctitor al limbii liturgice românești și întemeietor al oratoriei religioase la români



Tineretul zilelor noastre repre-zintă stâlpul Bisericii de mâine. Trăimîntr-o lume în care fenomenul secu-larizării se simte tot mai pregnant înviaţa creştinului, motiv pentru caretinerii societăţii în care trăim, secufundă parcă într-o mare a incerti-tudinii, a instabilităţii atât emoţiona-le cât şi morale şi implicit spirituale.Cotidianul şi mediul în care tinerii îşidesfăşoară activitatea, nu pregăteşte şinici nu promite un culoar propicepentru generaţia tânără, acesteiarămânându-i doar propriul efort decăutare a valorilor şi modele spiri-tuale pentru a putea să meargă înain-te şi pentru a spera la o consolidare totmai acută în ceea ce priveşte dimen-siunea duhovnicească a tinerilor înBiserică. Lumea şi Biserica sunt cei doipoli pe care se sprijină întreaga crea-ţie. Lumea caută răspunsuri la între-bările existenţiale, în Biserică, iarBiserica iese şi propovăduieşte Ade-vărul Cel Răstignit şi Înviat, în lume.Factorul determinant al acestei siner-gii dintre lume şi Biserică este în modevident tineretul. Tineretul este ele-mentul care dă speranţă lumii şi Bise-ricii pentru viitor.Muzica bisericească, prin exce-lenţă zonă de frontieră a TeologieiLiturgice cu Muzicologia, îşi propu-ne, prin însăşi natura ei, să mediezecele două domenii, să creeze punţide legătură între ele în ceea ce pri-veşte arta sunetelor şi în ultimăinstanţă să îmbogăţească fiecaredomeniu în parte prin împrumuturirespectiv preluări de concepte dindomeniul complementar.De ce este nevoie în domeniulTeologiei Liturgice de lucrări cu pro-nunţat caracter muzicologic ?Răspunsul este simplu: segmen-tul Teologiei Liturgice ocupat deMuzica Bisericească reprezintă unuldin pilonii cultului creştin, mai multdecât atât, unul din pilonii activităţiimisionare a Bisericii. Acesta estereflectat în însăşi valenţa misionară amuzicii ca element cu care atât neofi-tul, tânărul, cât şi credinciosul cuexperienţă, aflat pe o treaptă mai înal-tă sau mai puţin înaltă a scării de -săvârşirii creştine, intră în contact înmod pregnant; această muzică, ceabisericească, deşi prelucrează prinexcelenţă sacrul din punct de vedereliterar, rămâne tributară ca mod defuncţionare, regulilor anatomice res-pectiv fiziologice ale muzicologiei.Orice abordare a unei temecuprinde evidenţierea rolului şiimportanţa acesteia într-un domeniuanume. Astfel singurele domenii, sin-gurele zone ale vieţii noastre carerămân pe deplin ale noastre sunt „artaşi credinţa”. Aceste două sintagmenu pot exista una fără cealaltă, pentrucă ambele constituie expresia cea maiautentică a vieţii noastre. „Biserica este cultura fără egal înistorie1. Şi ne-a dat cuvinte de comu-niune cu însuşi Cel fără de început,Care, smerit, se pogoară la înălţimeaminţii noastre, ca să ne-o ridice lamintea Sa, cea fără de început”.2Trecerea timpului ne-a confirmatşi confirmă şi în continuare, că înbiserică s-a făcut la cel mai înalt nivel,artă. Referitor la importanţa artei,„experienţele de secole certifică acestlucru, importantă în biserică nu estepredica, nu sunt ideile, nu sunt cuvin-tele, cuvinte şi iarăşi cuvinte, ci pri-mul lucru ca însemnătate în biserică

este arta. Pentru că arta exprimăviaţă, nu ideologie. Un pictor ori ştiesă redea cu pensula şi cu culorileexperienţa sa de viaţă ori ceea ce faceel este bun de aruncat. Un compozi-tor ori ştie să ne spună prin muzica saceva cu totul deosebit din experienţasa de viaţă ori e inutil”.3Din această perspectivă „trebuieavut în vedere civilizaţia şi culturaortodoxă, în comparaţie cu civilizaţiautilitarismului care a reuşit să nesupună”.4Pentru a ne da seama de valoareaşi rolul muzicii în ortodoxie în gene-ral şi în cultul divin în special, trebu-ie să privim din perspectiva negativăa lucrurilor. Deci, cum s-ar desfăşu-ra cele şapte laude ale Bisericii înabsenţa muzicii ? Cu siguranţă absen-ţa muzicii ar produce, ar crea mono-tonie şi oboseală. Un minunat gând laimportanţa muzicii rituale a BisericiiDrept - Măritoare a Răsăritului esteacela că „prin muzica bisericeascănoi ajungem în comuniune cu sfinţiişi cu drepţii Bisericii creştine”.5Este lesne de observat că în urcu-şul nostru duhovnicesc permanent, lasfintele slujbe „două treimi din rân-duielile slujbelor sunt cântate”6 şi că„până la posibilitatea cuminecării dinrazele acelei frumuseţi (muzicacerească) şi din acordurile muziciicereşti, creştinul…primeşte tot aju-torul  muzicii de pe pământ. Pe aripi-le acestei muzici de o frumuseţe sen-sibilă, el năzuieşte şi izbuteşte să seînalţe până la cerul frumuseţii de din-colo de lume”.7 Sigur că nu trebuie săpunem în discuţie importanţa muziciiîn Biserica Ortodoxă, chiar dacă înunele mici comunităţi monahale, caresunt excepţii, s-a renunţat la cântare8
din anumite motive locale.Încă din cele mai vechi timpurieste cunoscut efectul benefic (res-pectiv dăunător) al sunetelor muzi-cale asupra omului. Cu adevărat,armonia reprezintă o reflectare a ordi-nii interioare a omului. Aceasta con-stituie o cale de împăciuire, de unireşi concordanţă. Armonia este aceastare de pace cu tine însuţi, care apareatunci când eşti recunoscător LuiDumnezeu pentru tot ceea ce ai. Înantichitate se vorbea despre armoniasferelor, remarcându-se o corespon-denta între intervalele muzicale şi dis-tanţele dintre corpurile cereşti cunos-cute atunci. Spaţiul dintre Pământ şiLuna, de pildă, era identificat de cătrePliniu cel Bătrân prin intervalul deton dintr-o gama muzicală.Efectul muzicii asupra vieţiiduhovniceşti a omului este dezbătutîn mod caracteristic de către SfântulVasile cel Mare în omilia sa adresatătinerilor, în care spune: „Pentru a

vorbi în general şi mergând pânăacolo unde este nevoie, puritateasufletului cuprinde trei lucruri: dis-preţul plăcerilor trupeşti, refuzul de ane desfăta ochii cu glumele fără sensale bufonilor, sau cu trupuri care pro-voacă patimi şi neacordarea de aten-ţie cântecelor care smintesc mintea,întrucât patimile, rezultat al josnicieişi umilinţei, sunt cauzate de acest gende muzică. Pe de altă parte, trebuie săne folosim de acea muzică ce estebună în sine şi care duce la rândulsău către lucruri bune, şi anume ceape care Psalmistul David, se spune căa folosit-o ca să potolească nebuniaregelui. Sfântul Vasile cel Mare aminteş-te episodul cuprins în „Cartea întâi aRegilor”, din care aflăm că Saul eraadesea tulburat de un duh rău. Atuncislugile regelui i l-au adus pe David,fiul lui Iesei, care luând harpa i-a cân-tat lui Saul atât de frumos, încât duhulcel rău s-a depărtat de la el. Aceastămuzică, interpretată de David, liniş-teşte pe om şi îl aduce la starea iniţialăcare nu poate fi alta decât relaţia sa cuDumnezeu.Putem afirma că în fragmentulcitat mai sus, Sfântul Vasile cel Marearată importanţa muzicii bisericeşti,prezentând-o drept un mijloc princare sufletul omului se poate curăţi şiprin care poate primi tămăduire.Spectrul muzicii bisericeşti este unuldestul de larg, începând cu „muzicatoacei şi a clopotelor” până la acelecântări cu isoane specifice muziciipsaltice.Konstantinos Yannitsiotis amin-teşte un cuvânt primit de la Părinte-le Porfirie Cavsocalivitul cu privirela muzică: „Este bine să asculţimuzică. Mai presus de toate însă, seaflă muzica bizantină, fiindcă nu tul-bura sufletul, ci-l uneşte cu Dumne-zeu şi-l odihneşte pe deplin. Dacăînsă vrei foarte tare, poţi asculta şimuzica profană, însă eu zic că e maibine să asculţi muzica ce nu arecuvinte”.În ceea ce priveşte valoarea sapsiho-educaţională9 şi tămăduitoarese bazează pe faptul că orice glas almuzicii bizantine are un anumit ethosşi un efect asupra psihicului uman.Fiecare glas naşte un anume senti-ment în fiecare suflet, uneori prea-mărire, alteori melancolie, devota-ment, câteodată implorare iar alteoritânguire. În acest fel, omul poatecomunica în mod sănătos cu Dum-nezeu, deoarece rugăciunea nu este ocondiţie mecanică ci se exprimă dife-rit. Această varietate a sentimenteloreste creată de muzica psaltică, adu-când practic pacea în suflet, precumşi curăţirea acestuia.

Acest fapt arata ca rolul principalal muzicii bisericeşti nu este acelaestetic, de a împodobi slujbele divine,ci acela de mijloc în reînnoirea şi res-taurarea omului în Hristos.Iar acest rol mijlocitor în relaţianoastră cu Hristos îl dobândeştemuzica atunci când este trăită de cătrenoi ca rugăciune.Universul muzical al zilelor noas-tre este unul extrem de ofertant. Cetrebuie sa ştim este faptul ca nu tre-buie să alegem doar în funcţie de pro-priile „gusturi” în materie de muzică,ci mai ales cu discernământ. Atuncicând stă în puterea noastră, să ale-gem acele genuri muzicale care nu nevatămă sufleteşte, ci care ne zidesc.De asemenea, este greşit să ascultămmuzica bisericească doar pentru a nedelecta. Mai întâi de toate, ea ne chea-mă la vederea propriilor păcate, lapocăinţă, ne înalţă gândul şi inima laDumnezeu. Doar acestea pun începutbun tămăduirii noastre în Hristos.
Cum reintegrăm tinerii
în Biserica lui Hristos 

prin cântare ? Studiu de caz – analiza uneilucrări muzicale – workshop muzi-cal Doamne, buzele mele… deGavriil MusicescuDoamne, buzele mele este parteaa II-a a Concertului nr. 1 de G. Musi-cescu, construit pe versetele Psalmi-lor 23, 50 şi 142, conceput în tonali-tatea Si b major, în trei părţi: Allegro,Adagio şi Allegro Moderato, prece-date de o scurtă introducere.Partea a doua este inspirată dinPsalmul 50.Din totalitatea de 20 de versete aacestui Psalm, Musicescu s-a opritasupra unuia singur, versetul 15:„Doamne, deschide-mi buzele, şigura mea va vesti Lauda Ta”.10
Structura formei:f. 1  (m. 1-8) – Mi b Maj. – Tutti– ppf. 2  (m. 9-16) – Do min. – Mi bMaj. – Tutti – pf. 3  (m. 17-22) – Do min. – SolMaj. – Solo S-A / T-B – pf. 4  (m. 23-28)  – Do min. – Tutti– f f. 5  (m. 28-35) – Do min. – MibMaj. – Tutti – sff. 6  (m. 36-48) – Mi b Maj. –Tutti – pFraza 1 – (măs.1-8), începe cuintrarea basului (pe Mi b – tonicatonalităţii acestei părţi), urmat la omăsură de un coral armonic la cele-lalte voci, într-o nuanţă mică (pp).Debutul în octave paralele (pe Mi b)al vocii de bas, tinde să linişteascăatmosfera creată în finalul  părţii I, şi

în acelaşi timp, să aducă o stare derugăciune şi smerenie.Fraza 2 – (măs. 9-16), începândcu aceste măsuri se conturează apa-riţia a cinci formule ritmico-melodi-ce diferite, ce vor înveşmânta sonorfragmentul „şi gura mea”. În aceas-tă frază prima formulă apare înimitaţie, sopranul preluând incipitulbasului, discursul continuând cu oscriitură acordică, în care basul şisopranul au un mers contrar, şi seîncheie (ca şi fraza anterioară) cu ocadenţă V7 – I.Fraza 3 – (măs. 16-22), repre-zintă un adevărat exemplu de stăpâ-nire a tehnicii contrapunctice, în careMusicescu reuşeşte să construiască oimpresionantă ţesătură sonoră.Fraza 4 – (măs. 22-28), aducecea de a treia formulă „şi gura mea”în tutti, având un caracter expansiv şiconţinând în acelaşi timp climaxulsecţiunii. Fraza de faţă reprezintă omodulaţie la do minor, compozitorulfolosind acelaşi procedeu de anacru-ză pe dominantă ca şi la începutullucrării.Fraza 5 – (măs. 28-35), prezintăcea de a patra formulă a fragmentu-lui „şi gura mea”, în care motivulbasului va fi preluat de alto (la omăsură distanţă) şi apoi de tenor,urmând ca sopranul să intervină înmăsura 33. Această  frază  are  meni-rea  de  a  readuce  tonalitatea  iniţia-lă  (Mi b Major).Fraza 6 – (măs. 35-48), esteînrudită cu debutul primei fraze dinAdagio, începe tot la vocea de baspe Mi b octavizat şi în acest fel res-pectă forma de arc, având momen-tul maximei tensiuni în fraza 4.Acest segment are un rol concluziv,încheindu-se cu o cadenţă plagalăIV – II2 – I. MelodiaÎn această creaţie Musicescu areuşit să construiască un discurssonor, bazat pe o legătură strânsă întrecele două elemente (text şi muzică),apelând la versetele psalmilor biblici.Este o scriitură de tipul melodieiacompaniate construită pe dialoguriîntre grupurile de voci şi imitaţii poli-fonice.Armonia este tonal – funcţiona-lă. Cadenţele care însoţesc aceastălucrare sunt autentice (V – I); înmajoritatea cazurilor compozitorulfoloseşte acorduri de septimă dedominantă. Singurul moment careface excepţie este cel din final(măs.46-48), în care întâlnim relaţiaIV – II2 – I.PolifoniaPe lângă scurtele intervenţii poli-fonice pe care le întâlnim există şimomente ce demonstrează o adevă-rată măiestrie  contrapunctică: măs.21 din partea a II-a.Ritmul este simplu, bazat pedoimi, pătrimi, optimi. Indicaţia detempo este: adagio.DinamicaCând tema melodiei trece de lao voce la alta (măs. 13-21), voceacare preia melodia trebuie să preia şinuanţa, cu alte cuvinte să nu încea-pă nici mai tare nici mai încet decâta terminat vocea anterioară. Voceacare a avut melodia, trecând înacompaniament (măs. 28-35), vacoborî nuanţa cu un grad, cedândlocul vocii următoare. Numai ast-fel se poate realiza continuitateamelodică. Continuare în pagina 3
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Textele slujbelor PrazniculuiIntrării Mântuitorului Hristos în Ier-susalim oferă adânci şi nebănuitesemnificaţii duhovniceşti, tâlcuindîn chip mistico-simbolic fiecare ele-ment din cadrul mai larg al eveni-mentelor legate de acest evenimentsfânt din iconomia mântuirii neamu-lui omenesc. Reținem câteva din aceste sen-nificații ale momentelor principaledin cadrul acestui eveniment sfânt,așa cum sunt dezvoltate acestea întextul imnografic al slujbei Prazni-cului.Semnificaţia şederii lui Hristospe mânz. Şederea lui Hristos pemânzul asinei este văzută în imno-grafia Praznicului ca semn al che-mării neamurilor, deci şi a păgânilor,la Hristos. Asinul, deşi socotit laevrei animal necurat, este folosit deMântuitorul la Intrarea Sa în cetateaIerusalimului, ca semn al chemăriituturor la mântuirea pe care El oaduce lumii, în care nu mai estenimic necurat, pentru că toate suntcuprinse în jertfa lui Hristos, fiindcurăţite şi înnoite. Textul slujbeiPraznicului arată despre acest fapt:„…Şederea pe mânz însemnaîntoarcerea neamurilor neînfrânatede la necredinţă la credinţă. SlavăŢie, Hristoase, Cel ce eşti singurmilostiv şi iubitor de oameni” (Tri-odul, Duminica Floriilor, Vecernia,la Stihoavnă, Stihira 3, p. 532). Altetexte subliniază în acelaşi sens:„Astăzi Hristos intră în cetateaBetania, şezând pe mânz şi dezle-gând întinăciunea cea rea a neamu-rilor, care era de demult înţelenită”(Triodul, Utrenia, Slava... după Sf.Evanghelie, p. 534). Sau un alt textarată: „... pe mânz încălecând, spreînchipuire, Te-ai purtat ca într-ocăruţă, pe păgâni arătând, Mântui-torule…” (Triod, Vecernia, laDoamne strigat-am, Stihira 4, p.529). Sinaxarul din Triod al Prazni-cului tâlcuieşte asupra acestuiaspect, desemnând asinul ca simbolal neamurilor sau păgânilor chemațila credința în Hristos  dintre păgâmi:„… Mânzul de asină ne închipuie penoi, poporul care ne tragem dinpăgâni. Hristos şezând pe mânzul

asinei şi odihnindu-Se pe el este pro-clamat... biruitor şi împărat al între-gului pământ” (Triod, Utrenia, Sina-xar, p. 536). Sfântul GrigoriePalama, referindu-se la evenimen-tul Intrării Mântuitorului în SfântaCetate, arată în același sens „…acest Împărat nu este numai nădej-dea lui Israel, ci şi aşteptarea neamu-rilor, după proorocia lui Iacob:«Acela îşi va lega de viţă asinulsău», adică legând poporul cel supuslui dintre iudei... De fapt, de aceas-tă coardă a legat Domnul pe mânzulasinei Lui, adică pe noul Israel celnăscut din neamurile păgâne care,după har, s-au făcut fii ai luiAvraam…” (Sfântul Grigorie Pala-ma, Omilii, vol. 1, Bucureşti, 2000,p. 215). 
Așadar, în evenimentul Intrării

Mântuitorului în Ierusalimul pămân-
tesc trebuie văzut astfel chipul
„Bisericii din păgâni”, adică al che-
mării întregii făpturi la mântuire şi
sfinţire.

Cântarea pruncilor la Intrarea
Domnului în Ierusalim. La Intrarea
Sa în Ierusalim, Mântuitorul a fost
întâmpinat de osanalele pruncilor,
despre care imnografia slujbei zilei
zice: „Din gura pruncilor celor fără
de răutate şi a celor ce sug, lauda
robilor Tăi ai primit…” (Triodul,
Utrenia, Cântarea 1, Tropar 1, p.
534). Interesant este faptul că un alt
text al slujbei sărbătorii extinde
această doxologire a lui Hristos la
întreaga mulţime adunată spre a-L

întâmpina, zicând: „Cu stâlpări de
finic şi cu ramuri, Hristoase, Te-a
lăudat mulţimea şi a strigat: Bine
eşti cuvântat Împăratul veacurilor,
Cel ce vii; Prealăudate Doamne,
Dumnezeul părinţilor, bine eşti
cuvântat” (Triodul, Utrenia, Cânta-
rea a 7-a, Tropar 3, p. 537).

Cântarea pruncilor apare astfel,
în chip generalizat, ca fiind expresia
cea mai puternică a doxologirii lui
Hristos Dumnezeu de către întreaga
zidire. 

Motivul cântării pruncilor. Untext din Utrenia Praznicului arată şimotivul care i-a făcut pe prunci săînalţe osanale Mântuitorului la Intra-rea Sa în Oraşul Sfânt. Iată textullor: „Pe Lazăr cel mort de patru zile
sculându-l din mormânt, Doamne,
pe toţi i-ai învăţat să strige Ţie cu
ramuri şi cu stâlpări: Bine eşti
cuvântat, Cel ce vii!” (Triodul, Utre-nia, Sedealna II, Tropar 2, p. 533).Observăm că acest text leagă cânta-rea pruncilor evrei de minuneaÎnvierii lui Lazăr de către Domnul,ca o recunoaştere a aceastei minuni.Dacă ne gândim la textele amintitemai înainte, atunci când afirmam cădoxologiile şi laudele aduse Mân-tuitorului la Intrarea Sa în cetateaIerusalimului erau extinse asupraîntregii mulţimi adunate la poartacetăţii, şi nu doar la prunci, atunciînţelegem mai bine de ce acest textarată că motivul osanalelor cu careeste întâmpinat Mântuitorul Hristoseste tocmai minunea învierii lui

Lazăr din mormântul în care acestazăcuse patru zile. În această mulţimeimpresionantă de la poarta cetăţiiIerusalimului se aflau, desigur, şimartori oculari care luaseră parte laaceastă minune, ceea ce a şi stârnit, defapt, reacţia mulţimii. Iar în osanale-le înălţate de către mulţime, aşa dupăcum sugerează textul slujbei, trebuievăzută înţelegerea de către aceştia arostului venirii lui Hristos în lumepentru răscumpărarea şi izbăvireaacesteia din stricăciune şi moarte.Semnificaţia duhovnicescă acântării pruncilor. Textul slujbelorPraznicului explică şi semnificaţiaduhovnicescă a cântării pruncilor laIntrarea Mântuitorului în SfântaCetate: „…pruncii evreieşti maiînainte vestind biruinţa Învierii, Te-au întâmpinat cu ramuri şi cu stâl-pări, zicând: Bine eşti cuvântat,Mântuitorule, miluieşte-ne pe noi”(Triodul, Vecernia, la Litie, Stihira 4,p. 531). Prin urmare, strigătele debucurie ale pruncilor vesteau maidinainte, în chip profetic, mareataină a Învierii Mântuitorului şi, prinea, a izbăvirii întregului neam ome-nesc. Dacă strigătele pruncilorveneau şi ca o consecinţă firească aminunii învierii lui Lazăr din mor-mânt, iar Învierea lui Lazăr, dupăcum am arătat mai înainte, premer-ge Învierii Mântuitorului şi a zdro-birii morţii, atunci osanalele acesteavin în mod implicit să laude şi minu-nea Învierii Domnului. O tâlcuiremai bogată şi adâncă ne oferă, înacest sens, Icosul Utreniei Prazni-cului care zice: „De vreme ce ailegat iadul, Nemuritorule, şi moar-tea ai omorât şi lumea ai înviat-o,pentru aceasta cu stâlpări Te-au lău-dat pruncii, Hristoase, strigându-Ţi astăzi: Osana, Fiul lui David!…”(Triodul, Duminica Floriilor, Utre-nia, Icos, p. 536). Însăşi întâmpina-rea Mântuitorului cu ramuri decopaci, deci asemenea unui biruitor,arată vestirea mai dinainte a minuniiÎnvierii Domnului. Textul Sinaxaru-lui din Triod explică în sensul aces-ta: „…Prin stâlpări, adică prinramuri fragede, s-a arătat mai dinain-te biruinţa lui Hristos împotriva mor-ţii, căci era obiceiul ca învingătorii în

lupte sau în războaie să fie cinstiţi şiînsoţiţi în procesiuni triumfale curamuri de copaci, pururi verzi…” (Tri-odul, Utrenia, Sinaxar, p. 536-537).Aminteam anterior că osanalelepruncilor evrei vesteau în chip pro-fetic minunea Învierii Mântuitoru-lui. Textul slujbei Praznicului expli-că că acest fapt era o lucrare aSfântului Duh: „Preasfântul Duh,Cel ce a învăţat pe Apostoli să gră-iască cu alte limbi străine, Acelaşi aîndemnat pe tinerii evreieşti cei fărăde răutate să strige: Osana, Celuidintru înălţime! Bine este cuvântatCel ce vine, Împăratul lui Israel”(Triodul, Duminica Floriilor, Vecer-nia, la Litie, Stihira 1, p. 531). Sălă-şluirea Duhului Sfânt în inima prun-cilor evreieşti luminează mintea lor,conducându-i înspre înţelegerea şi,prin urmare, către lauda TainelorDumnezeieşti, lucrate de Hristos.Sălăşluirea Duhului Sfânt în inimilepruncilor ţine de nevinovăţia lor şide neplecarea lor spre răutate. Însensul acesta trebuie înţeleasă for-mularea din prochimenul UtrenieiPraznicului: „Din gura pruncilor şia celor ce sug ai săvârşit laudă”(Triodul, Vecernia, Prochimen, p.533).Astfel, textele liturgice ale Praz-nicului Intrării Mântuitorului Hris-tos în Sfânta Cetate a Ierusalimuluinu doar descriu evenimentele sfin-te petrecute cu acest prilej, ci și tâl-cuiesc în chip mistico-simbolicsemnificația acestor evenimente,îmbogățind astfel descrierea eveni-mentului prin elemente mistagogi-ce, adică de explicație simbolică alor. În acest fel, elementele bibliceale imnografiei, adică relatarea eve-nimentelor preluate din revelațiascripturistică sunt îmbogățite prinelemente de mistagogie sau deexplicație mistico-simbolică. Acestfapt arată faptul că imnografia litur-gică a Bisericii are un profindcaracter biblic, îmbogățit cu ele-mente mistagogice, preluate din tra-diția patristică a Bisericii.
Pr. Conf. Univ. Dr. 

Lucian FarcașiuFacultatea de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad 

Semnificaţia duhovnicească a evenimentului Intrării Mântuitorului în Ierusalim, reflectată în imnografia Praznicului
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Urmare din pagina 2Un element important în lucrulcu corul îl reprezintă dozajul vocilorşi trecerile subtile de la cor la soliştişi invers. Aceste preluări trebuie sădea o senzaţie de dialog continuu şinici într-un caz să nu creeze rupturi îndiscursul muzical.Discursul sonor  e construit  înforme de arc. Toate frazele vor pornide la o nuanţă mică, vor creşte cătreun climax (pe care compozitorul îlsubliniază melodic şi chiar armo-nic) şi vor urma apoi o pantă des-cendentă, pregătind debutul alteifraze.Deci, propun un astfel de wor-kshop, pentru a-i face pe tineri săiubească muzica şi mai ales cea bise-ricească. Tinerii trebuie antrenaţi înastfel de exerciţii. Formatorii acestortineri trebuie să arate o foarte maredeschidere pentru aceste activităţicare implică foarte mult timp şi răb-

dare, dar cu siguranţă roadele nu vorîntârzia să apară.ConcluziiLumea şi Biserica de care vor-beam la început, ca cei doi stâlpi aisocietăţii, sunt două elemente pe carefoarte greu le putem armoniza, însăavem această datorie de a o face.Cum ? Prin alte elemente care faclegătura între acestea două amintite, şianume prin tineret; prin exploatareaacestuia la maximum. Pe tineri trebuie să-i facem săvibreze în acord cu învăţăturile Bise-ricii noastre drept-măritoare; să des-copere frumuseţea Bizanţului de odi-nioară, aflat în cântările şi străvechileglasuri bisericeşti; să scoată la lumi-nă armoniile liturghiilor corale, carenu fac altceva decât să creeze unambient propice în misia pe care o arefiecare creştin ortodox în călătoria saprin spectrul armonic, câteodatădizarmonic al lumii acesteia. 

Biserica, sub toate formele ei deorganizare are datoria de a-i îndrumape tineri spre Ea, de a le deschide noidrumuri şi noi orizonturi în cunoaş-terea lui Dumnezeu. Latura cultural-artistică a Bisericii are menirea de a-i integra pe tineri în programeleculturale, în evenimentele artistice pecare Biserica le organizează. Rolultineretului în astfel de programe esteunul hotărâtor în dezvoltarea acesteiforme ale Bisericii. Una din paletelecultural-artistice pe care Biserica opoate oferi tânărului, care este într-ocăutare permanentă de modele, estemuzica bisericească, glasul cântat alBisericii.Bibliografie:Psalmul 50: 15.Brie, Ioan,Arhid. prof. Cântări laserviciile religioase, Editată de Arhie-piscopia Ortodoxă Română a Vadu-lui, Feleacului şi Clujului, Cluj, 1987.Buta, Mircea, Cântările glasuri-

lor bisericeşti la Vecernie şi esenţa lorintonaţională, în notaţiile lui TrifonLugojan, Ed. Universităţii „AurelVlaicu” Arad, 2006 Noica, Rafael, Convorbiri duhov-niceşti, de arhim. Ioanichie Bălan,Ed. Mitropoliei Moldovei şi Buco-vinei, Iaşi, 1995.Şoima, Gheorghe, Funcţiunilemuzicii liturgice, Ed. Revistei Teolo-gice, Sibiu, 1945.Yannaras, Christos, Ortodoxie şioccident, Ed. Bizantină, Bucureşti,1995. Arhid. Asist. Univ. Drd. Tiberiu ArdeleanFacultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” Arad
1 Mircea Buta, Cântările glasuri-lor bisericeşti la Vecernie şi esenţa lorintonaţională, în notaţiile lui TrifonLugojan, Ed. Universităţii „AurelVlaicu” Arad, 2006 

2 Părintele Rafael Noica, în Con-vorbiri duhovniceşti, de arhim. Ioa-nichie Bălan, Ed. Mitropoliei Mol-dovei şi Bucovinei, Iaşi, 1995, p.172.
3 Christos Yannaras, Ortodoxie şioccident, Ed. Bizantină, Bucureşti,1995, p. 69-70.
4 Ibidem, p. 70.
5 Gheorghe Şoima, Funcţiunilemuzicii liturgice, Ed. Revistei Teolo-gice, Sibiu, 1945, p.3.
6 Arhid. prof. Ioan Brie, Cântărila serviciile religioase, Editată deArhiepiscopia Ortodoxă Română aVadului, Feleacului şi Clujului, Cluj,1987, p.3. 
7 Gheorghe Şoima, op.cit., p. 29
8 În Grecia – Muntele Athos suntschituri unde slujbele din zilele obiş-nuite sunt citite şi nu sunt cântate
9 http://www.crestinortodox.ro/liturgica/cantarea/cum-tamaduieste-muzica-bisericeasca-142690.html
10 Psalmul 50: 15. 
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Catedrala istorică a Aradului este,indiscutabil, emblema ortodoxiei româ-nești arădene. Poziția aceasta îi esteconferită de istoria scrisă în jurul ei, deoamenii și idealurile legate de ea, dezestrea spirituală și materială adunată încei 150 de ani de existență. Din zestreasau patrimoniul material al acestui sfântlocaș, emblematic, la rându-i, este „Chi-votul lui Bosioc”, perla CatedraleiVechi. Însă, trebuie precizat de la înce-put că aspectul material și istoric alacestui obiect de cult este dublat de pro-funda semnificație spirituală și chiarnațională. Dacă în Vechiul Testament, Chivo-tul Legii era locul unde se păstrau table-le Legii, adică legământul lui Dumnezeucu poporul ales (Legea Veche), maimult, locul de unde Dumnezeu grăiamarelui preot, dintre cei doi îngeri de pecapacul chivotului, dezvăluind o reali-tate mistico-teologică, în Biserica Nou-lui Legământ, chivotul este locul unde sepăstrează Trupul și Sângele Mântuito-rului, legământul vieții veșnice. Importa-nța chivotului ca și obiect liturgic cu toateimplicațiile sale mistico-simbolice estede la sine înțeles. Lucru acesta l-au reali-zat și înaintașii noștri, care la 34 de anidupă târnosirea Catedralei, se hotărăscsă împodobească acest locaș cu un chivotcu totul deosebit, reprezentativ și careurma să devină un simbol și un elementde identitate. Astfel că, epitropul IoanSimu demarează o dublă acțiune careavea drept scop realizarea unui chivot pemăsura locului și a așteptărilor enoriași-lor: pe de-o parte, trebuia găsiți meșteridestoinici să împlinească dezideratulacesta, iar, pe de altă parte, trebuia găsiteresursele financiare necesare.În ședința Comitetului Parohial din7 iunie 1899 (st. n.), același epitrop Ioan

Simu, aduce la cunoștință căacest chivot este deja realizat șiașezat pe masa Sfântului Altarși că toate cheltuielile au fostsusținute de „doamna Iuliana,văduva lui Petru Florescu”.Revenea în sarcina comitetu-lui, organizarea sfințirii acestuichivot (cf. Arhiva ParohieiOrtodoxe Române Arad-Cen-tru, Protocoalele ședințelorcomitetului parohial ort. rom.din Arad – 1897, 1898 și1899), lucru petrecut la Rusa-liile aceluiași an, după săvârși-rea Sfintei Liturghii. Momen-tul sfințirii, a avut un mareecou în presa vremii, astfelîncât Ioan Simu, epitrop-primal catedralei, scria în TribunaPoporului, din 10/22 iulie1899: „Pompa sfințirii împreu-nată cu ceremoniile înălțătoa-re ale marii sărbători, au făcutcea mai evlavioasă înrâurireasupra credincioșilor, din toatestructurile societății noastre, în marenumăr de față… Chivotul lui Bosiocrevarsă asupra privitorilor un farmecplăcut, prin frumusețea sa arhitectonică,prin așezarea figurilor decorative și pringingășia culorilor sale”. La acea datăpreședintele Comitetului parohial ort.rom. era dr. Nicolae Oncu, directorulBăncii „Victoria” din Arad, iar preot-paroh era Traian Vățean, avândîmpreună slujitor pe preotul GavrilBodea. Revenind la detaliile tehnice șiistorice și coroborând datele aflate înarhiva parohiei noastre, precizăm: chi-votul este realizat în anul 1899 de cătrefamilia vestiților sculptori bisericeștibănățeni, Nistor Bosioc și fiul său Iosif

din Berliște; a fost conceput ca parteintegrantă a iconostasului, de unde a șiîmprumutat elemente decorative, pre-cum și a întregului mobilier bisericescexistent; valoarea sa, la acea vreme, afost estimată la 230 de florini, sumăachitată integral de văduva Iuliana Flo-rescu din cartierul Pârneava, din vecin-ătatea Catedralei Vechi. Așadar, chivo-tul este donat de văduva IulianaFlorescu în amintirea soțului ei, PetruFlorescu, lucru pe care îl găsim inscri-pționat la baza chivotului, pe latura prin-cipală a acestuia: „Chivotul e dăruit devăduva Iuliana a lui Petru Florescu”.Parcursul istoric al acestui obiect-simbol nu a fost unul lipsit de asperități.Astfel că după anii ’60 este înstrăinatpentru vreme de mai bine de o jumăta-

te de veac, găsindu-și întrebuințare înstrăvechea mănăstire Hodoș-Bodrog șiîn parohia Satu Mare din eparhianoastră. Odată cu împlinirea a 150 deani de la târnosirea Catedralei Vechi,„Chivotul lui Bosioc” a fost recuperat,restaurat și repus la locul cuvenit.Lucrul acesta s-a datorat, întâi de toate,Înaltpreasfințitului Arhiepiscop TIMO-TEI, care și-a exprimat dorința înnenumărate rânduri, de a readuce acestchivot la locul pentru care a fost făcut;această strădanie a Înaltpreasfinției Sale,înscriindu-se în grija deosebită pe careo manifestă în permanență, față de tra-diția și istoria bisericească locală. Laacesta se adaugă osteneala și strădaniapreacucernicului părinte Traian-IoanMicoroi, Parohul Catedralei Vechi care,odată cu numirea sa ca și preot-paroh alacestei enorii, a început un amplu pro-ces de renovare, restaurare și recupera-re a tot ceea ce înseamnă biserica șizidurile ei, patrimoniul cultural-biseri-cesc și clădirile anexe.Resfințirea chivotului a avut loc înmiercurea Săptămânii Patimilor, 27aprilie 2016, îndată după săvârșireadumnezeieștii Liturghii a darurilor maiînainte sfințite, în catedrala istorică aAradului, de către ÎnaltpreasfințitulArhiepiscop TIMOTEI, împreună cupărinții slujitori ai acestei parohii. Încuvântul rostit cu acest prilej, Înalt-preasfinția Sa a subliniat rolul pe care îlare un chivot în cultul ortodox, acela dea păstra Sfintele Taine și faptul cămomentul sfințirii este unul cu totuldeosebit, în Săptămâna Sfintelor Păti-miri, în cadrul căreia, Joia cea Mare, aCinei celei de Taină, este ziua când sepregătesc Sfintele Taine pentru un anîntreg. Totodată, Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat mulțumirea sufletească de a

vedea din nou chivotul pe masa Sfân-tului Altar, așa cum a fost la momentulhirotonirii Înaltpreasfinției Sale, întreapta de diacon.Suntem datori a face câteva pre-cizări de ordin istoric în ceea ce prive-ște familia lui Petru și Iuliana Florescu.Se înscriu între ctitorii și binefăcătorii deseamă ai catedralei, oameni cinstiți șirespectați de comunitatea locală, cu ostare materială deosebită, mari proprie-tari în Arad. Amintim că Petru Flores-cu a făcut parte din comitetul de con-strucție a catedralei și că îl regăsim pelistele donatorilor cu suma de 193 deflorini. Donează icoanele ușilorîmpărătești iar la moartea sa, văduvaIuliana Florescu, născută Pălincaș, valăsa prin testament o fundație care vapurta numele soțului ei și în contul căre-ia va lăsa suma de 600 de florini. Dindaniile făcute Catedralei Vechi precumși din atitudinea lor față de această insti-tuție, putem concluziona că această res-pectată familie a fost profund atașatăde credința și de idealurile românilordin aceste locuri. Faptul că au susținutastfel de proiecte, precum donarea chi-votului, nu face decât să demonstrezeatașamentul lor la idealul de emancipa-re națională, deoarece chivotul a avut,indiscutabil, și acest substrat, de a con-feri identitate și valoare credinței româ-nilor din Arad, limbii și tradiției lor, într-un cuvânt, tot ce se leagă de ființaacestei națiuni.Readucerea chivotului, resfin -țirea sa și reafirmarea lui istorică seconstituie într-un prinos de recuno-ștință față de vrednicii noștri înain-tași, la acesta adăugându-se respon-sabilitatea slujitorilor și credin  -cio șilor de azi.Prof. dr. Marcel Tang

„CHIVOTUL LUI BOSIOC” - trecut și actualitate (considerații de ordin istoric și duhovnicesc)

Urmare din pagina 1Aceste aspecte sociale au fost obser-vate de ierarhul din Iviria, iar nedreptă-ţile au constituit subiect de critică pen-tru boierime şi domn în unele dinpredicile sale. Un exemplu îl constituiecuvântul la sărbătoarea Sfinţilor Împă-raţi Constantin şi Elena, predică la carea fost de faţă însuşi conducătorul ţării:,,Să nu socotească împăraţii şi stăpâniipământului că i-a pus Dumnezeu săşadă pe scaun frumos, numai spre vede-re înaintea ochilor omeneşti, împodobiţicu veşminte scumpe, cu coroana pe capşi cu sceptrul de aur în mână, căci numaisingură dreptatea este care-i face cin-stiţi înaintea norodului…, cum zice unfilozof, că cel mai bun cuvânt pentru atrăi omul este acela care păzeşte drepta-tea pentru toţi”9.Ctitorul mănăstirii cu hramul,,Duminica Tuturor Sfinţilor” din Bucu-reşti avea multă compasiune pentru ceioropsiţi, cu atât mai mult, cu cât con-trastul între penurie şi avuţie, umilinţă şiîngâmfare, suferinţă şi huzur întrecea înacea vreme orice măsură. Luând parteadezmoşteniţilor vieţii, Antim atenţio-nează că ,,nu se cuvine cinstea şi laudanumai oamenilor celor mari şi bogaţi,că sunt vrednici acestui dar şi cei mici şismeriţi. Că măcar că cei mari strălucesccu hainele cele de mult preţ şi cei mici n-au cu ce să-şi acopere trupul; cei mari seodihnesc pe aşternuturi moi şi frumoaseşi cei mici se culcă pe pământul gol şi pepae; aceia însoţiţi cu mulţime de slugi, iaraceştia lipsiţi, pustii şi de ajutoriu şi depriiateni; aceia între răsfăţări şi întrebogăţii şi acestea între primejdii şi întreîntristăciuni. Însă, cu toate aceştia măriridespărţite, nu să cuvine celor mai micimai puţinică cinste şi dragoste decât aceice să cuvine celor mari şi bogaţi, niciiaste cu dreptate celor mari să li se închi-ne lumea şi pe cei mici să-i batjocoreas-că, de aceia să se ruşineze şi pre aceştia

să-i înfrunteze, pentru căci măcar că ceimari cu sila şi cu puterea răsplătescsudălmile, iar cei mici au îngeri sprijini-tori în ceriu de pedepsesc pe cei ce-i obi-desc.10 (Învăţătură la neomvrie 8, în zioaSăborului sfinţilor îngeri).”Dar ceea ce este de admirat la acestmitropolit, străin ca origine de neamulnostru, este energia cu care, ridicându-se la înălțimea vremurilor sale, punedegetul pe rana sângerândă a poporulsău. El a păstorit într-o vreme în careexista dezbinare între boieri și adevăra-te lupte sângeroase între partidele boie-rești, într-o atmosferă de patimi, ură,invidie și comploturi. MitropolitulAntim cu autoritatea morală pe care i-odădea nimbul de sfințenie al misiuniisale, adresa boierilor  la sărbătoareaSchimbării la Față a Mântuitorului,cuvinte de înfruntare, reușind să zgu-duie adânc conștiințele auditoriului șisă le arate acestora păcatele sufletești:,,Hristos zice: Precum pohtiți voi să văfacă vouă oamenii, faceți și voi lor; noipohtim să ne cinstească toți, să ne deaplocoane și daruri, să ne dea de să nefericească, să ne grăiască de bine, să nefacă toți după pohta noastră, să nu nestea nimeni împotrivă, nici să ne zicănimica de am face verice rău. Iar noipohtim să osândim pre toți; pre toți îihulim, pre toți îi grăim de rău, pre toți îipârâm, pre toți îi luăm în râs și în batjo-cură; tutora le zicem că sunt nebuni lifără nici o socoteală; numai pre noi înși-ne, voiu cuteza a zice, ne facem și maiînțelepți decât Dumnezeu”11.Deși au ca model diferite comenta-rii clasice ale evangheliilor, predicile luiAntim Ivireanul, care nu au văzut lumi-na tiparului decât în a doua jumătate asecolului al XIX-lea, constituie ,,unmoment important în dezvoltarea limbiiromâne literare”. Fiindcă sunt legate desocietatea timpului, redate cu multă căl-dură sufletească, urmărind să convingă

auditoriul, predicile mitropolituluiAntim ,,se caracterizează sub raport sti-listic printr-o oralitate remarcabilă”12.Lectura Didahiilor îl indică peMitropolitul Antim iniţiator al elocinţeisacre. Compoziţional, predica estemeditată, chibzuită şi, cu toată naturale-ţea şi vigoarea ei, relevă un caracterscripturistic. Ea constituie şi o ,,revolu-ţie” în sens beletristic, avansând ideea depublic. Stilul cazaniei iese, astfel, dinstereotipie şi se subordonează relaţieipredicator-auditor. ,,Deşi Sfîntul Antima fost important ca tipograf şi traducător,harul său s-a manifestat în predica deamvon, a cărei compoziţie şi efect inte-resează istoria literaturii. Imagistica poe-tică este un instrument liric al discursu-lui teologic, asigurîndu-i eficacitatea.Chiar dacă primează învăţătura şi nudelectarea, există, oricum, intenţia de amiza pe sensul figurat al cuvîntului şi  alconstrucţiilor alegorice. Estetizarea mij-loacelor folosite de retorica sacră nueste, într-atît de excesivă încît să trăde-ze simplitatea discursului, postulată deSfinţii Părinţi”13. Lectura Didahiilor nedescoperă că în alcătuirea cuvîntărilor s-a ţinut seama şi de principiile omileticecare contribuie la atingerea scopuluiîntreit al predicii: de a lumina mintea, dea mişca inima şi de a îndupleca voia.Aceste principii se regăsesc și în predi-cile ierarhului Antim: hristocentric,pen-tru că învăţătura bisericească şi îndem-nul spre a face bine vin de la Hristos şise împlinesc în şi pentru Hristos, ecle-siocentric, pentru că se afirmă necesita-tea ascultării de Biserica ce este păstră-toarea adevărurilor de credinţă revelate,psihologic, prin analiza unor stări sufle-teşti ale persoanelor din istoria sfîntă şiprin observarea unor astfel de stări laascultători, al intuiţiei, prin capacitateade relaţionare dintre cunoştintele abs-tracte cu cele care caracterizau societa-tea contemporană cu autorul, al stimu-

lării activităţii proprii a ascultătorilor, alactualizării, prin raportarea învăţăturiievanghelice la situaţii din viaţa societă-ţii în mijlocul căreia îşi desfăşura viaţapreoţească, al propovăduirii cu cuvîntulşi cu fapta, prin modelul vieţii saleduhovniceşti14
Sfântul Ierarh Antim Ivireanul  esteunul dintre cei mai mari oratori religioșidin trecutul poporului român. Calitățileartistice ale predicilor sale îl așează prin-tre cei mai de seamă ctitori ai limbii româ-ne literare . Cunoșterea limbii româneeste uimitoare la Antim Ivireanu. Dida-hiile lui Antim Ivireanul sunt foarteînsemnate din punct de vedere literar.Este de remarcat că predicile lui Antim,spre deosebire de vechile cazanii, au ideipropuse unor ascultători neobișnuiți cuspeculațiile teologice. Raportată la aspec-tul general al limbii literare din primajumătate a secolului al XVIII-lea, limbalui Antim are la bază exprimarea popu-lară și impresionează prin claritate, prinexpunere curgătoare și prin naturalețe.Spre deosebire de  mitropolitul Dosoftei,Antim nu se lasă purtat, decât foarte rarde sintaxa și de lexicul izvoarelor grecești(sau slavone). Datorită acestor calități, elpoate fi numit ctitor al limbii liturgiceromânești și unul dintre  întemeietoriioratoriei religioase la români.Bibliografie:Bolocan, Carmen-Maria,  SfîntulMitropolit Antim Ivireanul, ctitor al pre-dicii originale în limba română, înwww.cntdr.ro/sites/default/files/Cartojan, Nicolae, Istoria literaturiiromâne vechi,  Editura Minerva, Bucu-rești, 1980.Ciurea, Al. I., Antim Ivireanul, pre-dicator şi orator, în „Biserica OrtodoxăRomână”, LXXIV, 1956, nr. 8-9.Chivu, Gheorghe, Didahiile luiAntim Ivireanul și înnoirea limbajuluipredicii românești, în Revista ,,LimbaRomână”, Nr. 9-10, anul XVIII, 2008.

Ivireanul, Antim, Didahii, GrupulEditorial Litera, Chișinău, 1998.Păunoiu, Augustin, Geniul limbiiromâne descoperit în predica mitropo-litului, în revista ,,Lumina”, București,26 septembrie  2011.Rosetti, Al., Cazacu, B., Onu, Liviu,Istoria limbii române literare, vol. I,Editura Minerva, București, 1971.http://ro.orthodoxwiki.org/Antim_Ivireanul.
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3 Nicolae Cartojan, Istoria literatu-rii române vechi, Editura Minerva,București, 1980, p. 410.
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13 Carmen-Maria Bolocan, SfîntulMitropolit Antim Ivireanul, ctitor al pre-dicii originale în limba română, p. 429în www.cntdr.ro/sites/default/files/
14 Ibidem, p. 430. 

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – ctitor al limbii liturgice românești și întemeietor al oratoriei religioase la români



Pagina 5 Aprilie 2016

SLUJIRI CHIRIARHALE
Duminica a treia din post
la Mănăstirea Arad-Gai

În a treia duminică din PostulPaștelui (a Sfintei Cruci), Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a săvârşit SfântaLiturghie arhierească în Biserica cuhramul ,,Acoperământul, veşmântulşi brâul Maicii Domnului” a Mănă-stirii Arad – Gai, lăcaş situat la mar-ginea municipiului Arad. Din sobor afăcut parte şi părintele arhim. NestorIovan, de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog.La momentul rânduit, Ierarhularădean a rostit cuvântul de învăţăturăsub titlul ,,Calea şi viaţa creştină”,făcând legătura între citirile zilei,adică Cazania duminicii, VoscreasnaUtreniei (Ioan 21), Apostolul (Evrei4; 5) şi Evanghelia (Marcu 8; 9) de laSfânta Liturghie, prin ceea ce înseam-nă jertfa Crucii adusă de Mântuitorulspre viaţa şi mântuirea lumii. Toto-dată, valoarea sufletului şi vieţii omu-lui fiind nepreţuite, cere urmareaMântuitorului aşa cum amintesc celedouă pericope evanghelice. Cei careurmează lăsământul Sfinţilor Apos-toli au răsplătirea însăşi a plinătăţiivieţii veşnice, laolaltă cu toţi cei aleşi,a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a hiro-tonit pe monahul Antonie Oanea întruierodiacon pe seama MănăstiriiHodoş-Bodrog şi pe diaconul Ovid-iu Oprişa întru preot pe seama Paro-hiei Rogoz, Protopopiatul Ineu.
Slujire arhierească 

şi sfinţire de lucrări în
Parohia Sintea Mică
În Duminica a patra din PostulMare (a Sfântului Ioan Scărarul),Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fostprezent în mijlocul credincioşilor dinParohia Sintea Mică, ProtopopiatulArad. Cu acest prilej, Înaltppreas-finţia Sa a săvârşit slujba de binecu-vântare a lucrărilor de renovare exe-cutate la sfântul locaş, şi anume:renovarea exterioară a bisericii,sfinţirea noii picturi şi a nouluiiconostas, a stranelor şi mobilieruluinou  din biserica parohială.După binecuvântarea lucrărilorÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei asăvârşit Sfânta  Liturghie a SfântuluiVasile cel Mare în biserica cu hra-mul ,,Cuvioasa Parascheva”, încon-jurat de un sobor de preoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte: Preaono-ratul Părinte Flavius Petcuţ, Pro-topopul Aradului, Pr. Nicu Breda,Parohia Cintei, Pr. Cornel Ilica, Paro-hia Belotinţ, pr. Ciprian Ilica, paroh,Arhidiacon Tiberiu Ardelean şi Dia-con Crainic Adrian.Cuvântul de învăţătură al Ier-arhului arădean a fost pus sub titlul,,Răscumpărarea timpului” (în bazaCazaniei şi a citirilor scripturistice aleduminicii: Evr. 6; Efes. 5; Marcu 9;Matei 4), adică acela de pregătirepentru sfintele sărbători şi prinspovedire şi împărtăşire, stăruind înrugăciune, post şi fapte bune, punândîn lumină frumuseţea sufletească acredinciosului.La încheierea Sfintei Liturghii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei aînmânat preotului paroh o scrisoare

de mulţumire pentru ostenealadepusă la înfrumuseţarea bisericii.Preotul paroh Ciprian Ilica a adusmulţumire Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Timotei pentru dra -gostea şi preţuirea avută faţă de cre -dincioşii din Sintea Mică, mulţumindîn acelaşi timp autorităţilor şi credin-ciosilor prezenţi. Ziua de sărbătoare aparohiei s-a încheiat cu o agapăfrăţească.În după amiaza zilei, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a fost prezentîn Parohia Cintei pentru a deschideSăptămâna duhovnicească dinaceastă parohie, devenită o tradiţiede mai mulţi ani.
Slujire Arhierească şi
distincții în Parohia 

Aradul Nou
În Duminica a 3-a din PostulMare, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei Seviciu Arhiepiscop al Aradului,a săvârşit Sfânta Liturghie în bisericacu hramul ,,Sf. Mare Mucenic Ghe-orghe” a Parohiei Aradul Nou, încon-jurat de un sobor de preoţi.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului, cu titlul, după CazaniaDuminicii a V-a din Post, ,,Dragosteanedespărțită de smerenie”, (cf. tex-telor biblice Evr. 9 și Mc. 10), a cău-tat a răspunde frământărilor în jurulvirtuții smereniei. Atât de greu derealizat în viața de toate zilele, darpilduită de Însuși Domnul în viațaSa, pentru toți cei ce urmează Cruceaca simbol și realitate a pocăinței șiridicării din stăpânia răului.Apostolul zilei ilustrează aceas-ta prin jertfa Mântuitorului caArhiereul veacurilor dându-și viațapentru ai Săi. Biserica îndeamnă învirtutea aceasta slujirea aproapeluidin adevărata dragoste ce seîmpletește cu smerenia adăugând șiexemplul Cuvioasei Maria Egiptean-ca pomenită în această duminică șicare dă mărturie despre trezireaconștinței în lucrarea spre desăvârșire.În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, a hirote-sit cu distincția de iconom stravroforpe părintele Gabriel Cosmin Marișconsilier social al ArhiespiscopieiAradului și slujitor al acestei biseri-ci pentru bogata activitate socialădesfășurată în parohie. Cu aceeașidistincție a fost hirotesit și părinteleSilviu Nicolae Faur secretar eparhialși preot slujitor la Parohia Arad –Șega I.Răspunsurile liturgice au fostdate de corul parohiei.După terminarea slujbei, a fostsfințită icoana „Sf. M. Mc. Gheo-rghe” realizată în tehnica quiling înpremieră în eparhia Aradului, de copiiparohiei coordonați de părintele con-silier. Această icoană a ocrotitoruluiacestui sfânt locaș, copie fidelă aicoanei de pe catapeteasmă, a fostoferită bisericii cu prilejul hramuluice urmează.Preotul Teodor Faur parohulacestei biserici a mulţumit Chiri-arhului pentru părinteasca purtare degrijă și pentru bucuria prilejuită tutur-or enoriașilor care au fost prezenţi laSfânta Liturghie.Tot în această duminică, prinpurtarea de grijă a părintelui consili-er, s-a desfășurat pentru prima dată înparohie și o activitate socialădeosebită prin participarea la SfântaLiturghie a unui grup de vârstnici dincadrul Centrului pentru persoane

vârstnice a Direcției de Dezvoltare șiAsistență Comunitară a PrimărieiArad. În cadrul Sfintei Liturghii,aceștia au interpretat câteva pricesne,aducând laudă lui Dumnezeu. Dupăslujbă, prin purtarea de grijă a unorenoriașe, vârstnicii au participat la oagapă frățească la un local din paro-hie. În după-amiaza zilei, în parohiea fost săvârșită Taina Sfântului Maslucu 7 preoți.
Sfântul Mare Mc.

Gheorghe, prăznuit 
la Mănăstirea Feredeu

din deal
În fiecare an, la data de 23 aprilie,când este prăznuit Sf. Mare MucenicGheorghe, purtătorul de biruinţă, sutede credincioşi din Podgoria Araduluişi împrejurimi, îşi îndreptat paşii spreMănăstirea Feredeu, din Pro-topopiatul Lipova. Sfânta Liturghiearhierească a fost săvârşită de cătreÎntâistătătorul eparhiei, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei,înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi. Anul acesta sărbătoareaSfântului Gheorghe a căzut în Sâm-băta lui Lazăr.Cuvântul de învăţătură, rostit deChiriarh, a fost pus sub titlul ,,Douănume din istoria biblică şi cea bis-ericească”, adică cinstite în această zia Sâmbetei lui Lazăr şi sărbătoriiSfântului Gheorghe, desprinse dincitirile zilei – paremiile Vecerniei şipericopele apostolelor şi evangheli-ilor, în legătură cu sinaxarele celordoi aleşi – ca şi însemnătăţii pentruviaţa credincioşilor, îndeosebi alecelor care poartă numele respective,cu tâlcuirea lor – cel dintâi privindajutorul lui Dumnezeu, iar celălalt calucrător al pământului, într-o împle-tire potrivită timpului însuşi al ţiner-ii – primăvara cu învierea şi reîn-noirea firii. Imnografia, la fel,întregeşte însemnătatea zilei închi-nate atât Sâmbetei stâlpărilor, cât şiSfântului Gheorghe, tipicul bis-ericesc, în desfăşurarea sa, dândfiecărui moment şi locul cuvenit,  asubliniat Înaltpreasfinţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii Înalt-preacuviosul Părinte arhim. IlarionTăucean, stareţul Sfintei Mănăstiri, aadus cuvânt de aleasă mulţumireÎnaltpreasfinţitului Părinte Arhiepis-cop Timotei, pentru prezenţa înmijlocul slujitorilor şi pelerinilorveniţi la această zi de praznic, precumşi pentru grija părintească care o arefaţă de Mănăstirea Feredeu şi obşteaei.

Duminica Floriilor la
Catedrala arhiepiscopală

din Arad
Catedrala arhiepiscopală din Arada fost plină de credincioşi în Dumini-ca Floriilor. Sfânta Liturghie a fostsăvârşită de Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului,împreună cu un sobor de preoţi şi dia-coni.Cuvântul de învăţătură a fost pussub titlul ,,Ramuri şi flori” (cf.citirilorscripturistice ale praznicului: Filip. 4;Ioan 12), potrivit numirii sărbătorii,simbolurilor acestora de tărie şi fru-museţe, arătând virtuţile pe care creş-tinii trebuie să le dovedească pentruprimirea Mântuitorului în suflete.Sfintele citiri din zilele următoare caşi cele premergătoare, istorisesc

despre primirile pe care Mântuitorulle-a avut din partea celor din vremeaSa. Unii cu devotament, alţii cunepăsare. Cei nevinovaţi, copiii şi ceiîn floarea vieţii, dau pilda cea maigrăitoare pentru recunoaştereamesianităţii Mântuitorului. Cazaniazilei îndeamnă la adevărata pregătirepentru primirea Sfintei Împărtăşaniispre a avea parte, desigur, dedobândirea Ierusalimului ceresc, aspus Ierarhul.La inițiativa părintelui diaconLaviniu Morariu, dirijorul CoraleiArhiepiscopale Arad și membru alCorului Academic al Filarmonicii destat Arad, cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte ArhiepiscopTimotei, a avut loc o premieră muz-icală. Corul Academic a dat răspun-surile la Liturghia Sfântului IoanGură de Aur, sub îndrumarea diri-jorului doctor Robert Daniel Rădoiaș.Credincioșii prezenți în număr mareau avut bucuria duhovnicească de aasculta armonizarea compozitoruluiGheorghe Cucu – o abordare maipuțin cunoscută a cântării corale bis-ericești.La finalul slujbei, ierarhul aadresat cuvânt de mulțumire și deapreciere dirijorilor și coriștilor, sub-liniind munca depusă pentrurealizarea acestui eveniment.Credincioşii prezenţi, la ieşireadin sfânta biserică, au primit ramuride salcie care au fost sfinţite.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Sfinţire de troiţă la
Mănăstirea arădeană

Hodoş-Bodrog
Duminica a 3-a din Postul Mare(a Sfintei Cruci) a fost sărbătorită cumultă bucurie duhovnicească deobştea Sfintei Mănăstiri Hodoş-Bodrog şi de credincioşii care par-ticipă cu multă evlavie la sfintele slu-jbe ce se săvârşesc aici.Sfânta Liturghie a fost săvârşităde către un sobor de slujitori ai Sfin-tei Mănăstiri în biserica cu hramul,,Pogorârea Sfântului Duh”, înprezenţa a numeroşi credincioşi veniţidin parohiile învecinate. Dupăsâvârşirea Sfintei Liturghii credin-cioşii au avut posibilitatea de a par-ticipe la Slujba de sfinţire a unei troiţeîn stil maramureşan, aşezată în curteade la intrarea în mănăstire. Troiţa afost dăruită de către domnul LiviuBuţura şi a fost executată de cătremeşterul Petru Codrea din localitateamaramureşană Valea Stejarului.Părintele protos. Iustin Popovici,consilier cultural al Sfintei Arhiepis-copii a Aradului, în cuvântul deînvăţătură rostit cu acest prilej, a vor-bit despre importanţa Sfintei Cruciîn viaţa spirituală a creştinului. Toto-dată, părintele Iustin a subliniat fap-tul că numărul foarte mare de cruci şitroiţe amplasate pe pământul patrieinoastre vădesc cinstirea şi evlaviadeosebită pe care a acordat-o poporulromân acestui binecuvântat semncreştin precum şi afirmarea identităţiide ortodocşi.După sfinţirea troiţei soborul slu-jitor şi credincioşii prezenţi s-auînchinat în faţa troiţei, intonândimnul: ,,Crucii Tale ne închinăm,Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta olăudăm şi o mărim!”

„Vatra arădeană” a
donat un ecograf 

Arhiepiscopiei Aradului
Asociația „Vatra arădeană” adonat un ecograf Arhiepiscopiei Aradpentru dotarea cabinetului medical„Sfinții doctori Cozma și Damian”,care funcționează sub egida Arhiepis-copiei. Aparatul va veni în sprijinulpersoanelor vulnerabile din municip-iul și județul Arad, care sunt consul-tate în cadrul programelor umanitarece se derulează la cabinetul medical.Donația Asociației „Vatra arădeană”constituie un suport important pentrucadrele medicale care își desfășoarăactivitatea în mod voluntar la cabi-netul deschis de ArhiepiscopiaAradului, în sprijinul celor care aunevoie de asistență medicală de spe-cialitate dar nu își pot permite săplătească consultații la specialiști dinsistemul medical privat.„Am decis să facem această don-ație pentru că este în spiritul credințeicreștine să ne ajutăm aproapele și sădăm din prinosul nostru pentru ceicare au nevoie de ajutor. Asociațianoastră va rămâne și pe viitor unpartener al Arhiepiscopiei Araduluiîn programe de asistență socială șiajutorare a celor aflați în nevoie. Așasă ne ajute Dumnezeu!”, a declaratCiprian Florin Luca, președinteleAsociației „Vatra arădeană”. „Mulțu-mim președintelui „Vetrei arădene”pentru acest gest de mare încărcăturăumană, care ne va ajuta în misiuneanoastră de a asigura asistență med-icală pentru persoanele vulnerabiledin Arad care au nevoie de ajutorulnostru”, a declarat părintele GabrielMariş, consilier în cadrul Sectoruluisocial la Arhiepiscopiei Arad.
Seminariștii arădeni 

în misiune în Parohia
Sintea–Mare

Credincioșii Parohiei Sintea-Mare, din protopopiatul Arad au trăit,în duminica a treia din Postul Mare,momente de înălțare duhovniceascăprin prezența în mijlocul lor a elevilorde la Seminarul Teologic  OrtodoxArad, împreună cu părintele profe-sor Codin Șimonca-Oprița.Sărbătoarea parohiei a debutatprin slujirea Sfintei Liturghii, la carerăspunsurile liturgice au fost date deelevii seminariști prezenți, dirijaţi decătre profesorul de muzică Ştefan-Adrian Bugyi . La momentul cuven-it părintele profesor Codin Șimonca-Oprița a rostit un frumos cuvânt deînvățătură pe baza Evangheliei aces-tei duminici (Marcu 8, 34-38; 9,1),arătând importanța cinstirii SfinteiCruci în mijlocul Postului Mare.  Bucuria a fost întregită de prezențaîn mijlocul parohiei Sintea-Mare aPreacuviosului părinte protos. Dr.Iustin Popovici, consilier cultural alSfintei Arhiepiscopii a Aradului care,împreună cu cei 14 preoți prezenți, dinCercul pastoral misionar Chișineu-Criș, au săvârșit în biserica parohialăcu hramul „Nașterea Sf. Ioan Boteză-torul”, începând cu ora 1700, TainaSfântului Maslu. La finalul Sfintei slu-jbe părintele Iustin Popovici a rostitun duhovnicesc cuvânt de învăţătură,cu exemplificări din Sfânta Scripturăşi din viaţa Sfinţilor Părinţi, despreînsemnătatea Sfintei Cruci şi aşezareaacestei duminici la jumătatea drumu-lui spre Înviere.Continuare în pagina 6

Actualitate eparhială – aprilie 2016



Aprilie 2016 Pagina 6

Urmare din pagina 5În continuare, preotul paroh PavelIoan, a mulțumit preoților prezențicât și tuturor credincioșilor pentruparticipare și pentru sprijinul acordatîn realizarea acestei zile cu totuldeosebite din viața parohiei Sintea-Mare. De asemenea părintele paroh aprezentat referatul cu temele: Factoriși mijloace în educația religioasă atinerilor și Crucea în viața tinerilor; pemarginea cărora au urmat dezbaterişi luări de cuvânt şi din partea celor-lalţi preoţi participanţi. Seara s-aîncheiat cu o agapă frăţească.
Instalări de noi preoţi în

parohii arădene
În Duminica a treia din PostulMare (a Sfintei Cruci), credincioşiidin șase parohii arădene au avutbucuria să-şi primească pe noii lorpăstori de suflete. Astfel, din încred-inţarea Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, aufost instalaţi preoţi în următoareleparohii: Parohia Comlăuş, Pro-topopiatul Arad – preotul Lucian Şte-fănuţ; Parohia Vânători, Pro-topopiatul Arad – preotul parohAdrian Hanţiu; Parohia Crocna, Pro-topopiatul Sebiş – preotul parohFlorin Bej; Parohia Pescari, Pro-topopiatul Sebiş – preotul parohSebastian Rocsa;  Parohia Țărmure,Protopopiatul Sebiş – preotul parohCosmin Roman; Parohia Rogoz, Pro-topopiatul Ineu – preotul paroh Ovid-iu Oprișa. 

Slujbă de binecuvântare
a monumentului 
Academianului 
Cornelia Bodea

Vineri 8 aprilie 2016, în incintaSpitalului Clinic de Urgență JudețeanArad, în prezența mai multor oficial-ități, a avut loc o slujbă de binecu-vântare a unui monument ridicat încinstea Academicianului CorneliaBodea, săvârșită de ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei Arhiepiscop alAradului înconjurat de un sobor depreoți. Slujba a urmat ceremoniei dedezvelire a bustului, amplasat lângăbiserica de lemn din incinta spitalului,fiind marcaţi astfel 100 de ani de lanaşterea ei.După slujbă, toți cei prezenți s-austrâns în biserică unde personalități deseamă au ținut să scoată în evidențădrumul spre excelență, evoluția, sac-rificiul de sine în slujirea adevăruluiistoric și opera „marii doamne a isto-riografiei românești”.În cadrul întâlnirii, ierarhul aamintit: „Cornelia Bodea a slujit peterenul spiritual mai mult și iată aiciar fi o întregire și din partea Bisericii.Personalitatea ei ne-a adus astăzi sămărturisim încă o dată această con-lucrare a noastră a tuturor instituți-ilor arădene în amintirea unui om decultură, care ne-a dat un jalon pentruactivitățile noastre viitoare. Noi con-tinuăm să ne rugăm pentru odihnasufletului ei. O răsplătire bogată înlumina veșnică a lui Dumnezeu”.
Săptămână 

duhovnicească în 
Parohia Roşia Nouă 
Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Dr. Timotei SeviciuArhiepiscop al Aradului în săptămâ-na a IV- a a Postului Mare în ParohiaOrtodoxă Română Roşia Nouă şi

Obârşia, Protopopiatul Lipova, s-adesfăşurat Săptămâna duhovniceascăcu titlul “Anul omagial închinat edu-caţiei religioase a tinerilor”. La invi-taţia preotului paroh Craveţ CătălinDumitru au răspuns afirmativ maimulţi preacucernici preoţi din paro-hiile învecinate şi nu numai. Temelepropuse au fost alese de către preotulparoh raportându-se la nevoile tiner-ilor de azi, dar şi ale credincioşilor,dar mai ales ca acestea să sedesprindă din marea temă a săp-tămânii duhovniceşti. 
Cântecul care te cheamă

la rugăciune
În cadrul parteneriatului dintreBiserica Ortodoxă Gurahonţ şi Liceul“Ioan Buteanu”, în fiecare an, înperioada postului, în parohia Gura-honţ, în cadrul programului catehet-ic “Hristos împărtăşit copiiilor” sedesfăşoară concursul de bătut toaca“Cântecul care te cheamă la rugăci-une”, cu premii de Sfintele Paşti.Anul acesta în data de 12.04.2016între orele 12:00 – 13:30 a avut locce-a de-a opta ediţie a concursului,care s-a desfăşurat în curtea SfinteiBiserici în faţa unui numeros publicformat din elevi si părinţi.Concursul a început printr-uncuvânt adresat elevilor și celorprezenți din partea domnului directoradjunct Vesa Ciprian, urmat debinecuvântarea rostită de preotulparoh Moț Crăciun Dorel.Au partic-ipat înscriindu-se ca şi concurenţi unnumăr de 42 de elevi de la grupul“Alege Școala” și elevi din claseleV-VIII de la Liceul “Ioan Buteanu”Gurahonţ, Școala Generală Buteni,Școala Generală Chisindia, ȘcoalaGimnazială “Lazăr Tâmpa”, Almaș șiȘcoala Generală Dieci.Juriul a fost format din: Preoticonom stavrofor Mot Dorel, domnuldirector adjunct Vesa Ciprian, profe-soara de muzică Brânda Nicoleta,profesoara de religie Muţ Ana, pro-fesor de religie Stan Gheorghe și pro-fesor de religie Slev Ioan și domnulprofesor Sulincean Manuel.Au fost acordate premii și menți-uni la mai mulţi elevi participanţi. 

Activitate metodică în
zona Ineu 

Sub genericul „Împreună, spre
împlinirea lucrărilor Bisericii şi a
Şcolii”, preoţi ai comunei Seleuş şi
profesori care predau disciplina
Religie în unităţi de învăţământ din
zona Ineu, au participat miercuri, 13
aprilie 2016, la Şcoala Gimnazială
Seleuş, la activitatea metodică pro-
pusă de către d-na profesor Adam
Melania. Experienţa dânsei, în cali-
tate de profesor care predă religie şi
lb. şi literatura română, s-a evidenţi-
at prin susţinerea unui referat în care
a prezentat avantajele unui partener-
iat educaţional, iar ca exemplu de
bună practică a prezentat materiale
realizate şi roade ale proiectului
„Învaţă să iubeşti şi să dăruieşti”.
Proiectul s-a derulat la nivelul
comunei, pe parcursul unui an şcolar,
bucurându-se de sprijinul preotului
paroh Muţ Ştefăniţă, a d-nei director
Truţ Mariana, a Primăriei şi a întregii
comunităţi.Părintele consilier Iustin Popovi-ci a felicitat partenerii implicaţi înaceste activităţi educaţionale, sub-liniind faptul că trebuie să existe o

permanentă colaborare între profe-sorul de religie, preotul parohiei şiîntreaga comunitate, cu scopul de apune în practică obiective comune-educaţia tinerilor creştini şi ajutorareaaproapelui . Inspectorul şcolar- diac.prof. Florin Sirca a evidenţiat faptulcă aceste activităţi sunt o continuarefirească a orelor de religie, cu ben-eficii reale atât pentru iniţiatori, orga-nizatori, cât şi pentru grupul ţintă.
Programe educativ-

religioase la Grădinițele
din Grădiște-Arad

Programe educativ-religioase s-au desfășurat marți, 12 aprilie 2016,la trei unități de învățământ preșcolardin municipiul Arad, cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului.Au fost prezentate copiilor cărțilede colorat despre Patimile DomnuluiIisus Hristos, accentuându-se impor-tanța sărbătorii Învierii Domnului.Prin programul prezentat, prin dia-log, prin poezii , rugăciuni și cântecespecifice acestei sărbători, copiii aufost bucuroși, după cum neinformează arhim. Teofan Mada,vicar eparhial, coordonator deproiect.Aceste manifestări pascaleîntregesc activitățile cultural-creativeși educativ-ecologice ale unităților deînvățământ arădene. Strădania copi-ilor a fost răsplătită prin cărți de col-orat, cei 150 de copii primind fiecareîn dar câte un exemplar din „Săp-tămâna Patimilor”, al artistei plasticeAngela Hanc. Lucrarea a fost tipărităcu sprijinul Consiliului Județean Aradși al Centrului Cultural JudețeanArad.La evenimentele educativ-reli-gioase au participat directorulunităților de învățământ, profesori șieducatori.
Săptămână 

Duhovnicească în 
Parohia Cintei

Cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei Arhiepis-copul Aradului în perioada 10-16Aprilie 2016 Parohia Ortodoxă Cin-tei a organizat a XV-a Ediţie a ,,Săp-tămânii Duhovniceşti,, în contextulanului omagial proclamat de SfântulSinod al Bisericii ortodoxe Româneca an al educaţiei creştine şi al Sfân-tului Ierarh Martir Antim Ivireanul.Săptămâna Duhovnicească dinacest an a debutat cu Slujba Vecernieiîn Duminica a IV-a din Post oficiatăde Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Tim-otei Seviciu. La finalul Slujbei Chiri-arhul a rostit un cuvânt de învăţăturăîn care a subliniat importanţa acesteisăptămâni duhovniceşti în viaţa cred-incioşilor. Pornind de la Scara Sfân-tului Ioan Scărarul care ne îndeamnăla urcuşul duhovnicesc s-a arătat căsăptămâna a V-a a postului esteamplificată de Canonul cel Mare alSfântului Andrei Criteanul şi DeniaAcatistului Bunei Vestiri la care seadaugă şi viaţa Cuvioasei MariaEgipteanca. Dintre invitaţi maiamintim pe: Preasfinţitul Părinte Silu-an, Episcopul ortodox român alEparhiei Ungariei; Preacuviosulpărinte Arhimandrit dr. Teofan Madavicarul Arhiepiscopiei AraduluiPreacuviosul Părinte dr. IustinPopovici, Consilier Cultural alArhiepiscopiei Aradului; Părintele

Profesor Dr. Constantin Rus de laFacultatea de Teologie Ortodoxă dinArad; Preacuviosul Părinte Arhi-mandrit Justinian Tibil, Stareţul Sfin-tei Mănăstiri Teiuş din EpiscopiaCaransebeşului; Pr. Nicolae Rădu -lescu de la parohia Sântana I, coor-donatorul cercului misionar.
Iată, Mirele Vine! –
Concert de Muzică 
Bizantină la Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, a avut loc marți, 19aprilie 2016, la Sala „Regele Ferdi-nand” a Primăriei Aradului un con-cert de muzică bizantină în cadrulmanifestărilor Filocalia, organizatede Arhiepiscopia Aradului, CentrulCultural Județean Arad și ConsiliulJudețean Arad.Prin concertul de muzică bizanti-nă intitulat: Iată, Mirele Vine!, grupulpsaltic „Sf. M. Mc. Dimitrie” al Cat-edralei Mitropolitane din Craiova, areconstituit imnografic drumul pascalpe care este chemat creștinul să-l par-curgă împreună cu Hristos spreÎnviere.„La începutul acestui urcușduhovnicesc, sufletul este îndemnat,prin cele mai frumoase cântări aleimnografiei muzicale bizantine, săprivegheze, că iată, „Mirele Vine!”,să nu dormitezi „Suflete al meu”, căiată „sfârșitul se apropie și te vei tul-bura”. Suntem chemați, de aseme-nea, s-o însoțim pe Maica Domnului– „Biserica sfințită și Raiul cuvântă-tor”, pe drumul către pătimirile Dom-nului, până la poalele Crucii prin carene-a venit mântuirea”, a subliniatarhim. Teofan Mada, vicar eparhial,coordonator de proiectLa concert au participat și un grupde copii de la Centrul de PlasamentOituz-Arad, care s-au bucurat de fru-musețea muzicii bisericești specificeperioadei prepascale. Centrul de tiprezidențial se adresează copiilor ceau fost separați temporar sau defini-tiv de părinți și oferă servicii deocrotire , îngijire și consiliere cu scop-ul de a permite formarea și întărirealegăturilor familiale.
Concertul Coralei 

preoţilor Arhiepiscopiei
Aradului în pragul 
Intrării Domnului 

în Ierusalim
Cu câteva zile înainte de Intrarea

Domnului în Ierusalim, credincioşii
cetăţii Aradului, mai cu seamă cei ai
Catedralei istorice a Aradului s-au
bucurat şi s-au înălţat duhovniceşte
prin glasurile preoţilor, membrii com-
ponenţi ai Coralei preoţilor din
Arhiepiscopia Aradului, cor dirijat de
Părintele Arhidiacon Tiberiu Arde-
lean, cu binecuvântarea Înaltpreas-
finţitului Părinte Arhiepiscop Timo-
tei.

Prezentarea concertului coralei a
fost realizată de Părintele Profesor
Univ. Dr. Cristinel Ioja, care a sur-
prins într-un mod sublim legătura
dintre Teologia perioadei în care ne
aflăm şi acordurile pieselor muzicale
interpretate.Concertul coralei se integrează înbuna Tradiţie pe care o avem înArhiepiscopia Aradului, ca preoţii,slujitori devotaţi ai altarelor lui Dum-nezeu în istorie, să aducă în preajma

marilor Praznice, mesajul teologic şiduhovnicesc al Bisericii, îmbrăcat înhaina melodică locală, în corespon-denţă cu aspiraţiile spirituale ale cred-incioşilor şi cu specificul perioadeipe care o traversăm.Acest gest cu încărcătură ecle-sial-spirituală, cu puternice rezonanţeîn cultul şi Liturghia Bisericii, sedoreşte a fi receptat nu doar ca pe undar interpretativ de înalt nivel muzi-cologic, ci, în primul rând, ca unsemn al dragostei preoţilor în fruntecu Întâi Stătătorul Arhiepiscopieinoastre pentru cei credincioşi, pentrudevotamentul lor şi mărturisirea cred-inţei lor în Persoana lui Hristos Celrăstignit şi înviat.În acelaşi sens, efortul de a inter-preta şi transmite prin melosul bis-ericesc local mesajul duhovnicesc alPostului Paştilor, trebuie văzut ca ungest al responsabilităţii şi asumăriidin partea preoţimii arădene a dimen-siunilor ascetice şi spiritual-liturgiceale Postului Paştilor, precum şiconştiinţa că în urcuşul spre Crucea şiÎnvierea lui Hristos suntem chemaţisă rămânem în rugăciune, solidari-tate, nădejde şi iubire.În programul cultural-artistic s-au interpretat lucrări de: N. Lungu,D. Bortneanski, Pr. I. Şerb, Gh.Mandicevski, lucrări care au trans-mis mesajul duhovnicesc al perioad-ei bisericeşti pe care o traversăm.La finalul concertului Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei asubliniat rolul misiunii pe care o facecorala preoţilor în eparhia Aradului,mulţumind preoţilor „care se fac pildăpentru credincioşii pe care-i păs-toresc”, pentru efortul şi dragosteaarătată faţă de cântarea corală şiimplicit faţă de biserică.
Seară duhovnicească

despre părintele Arsenie
Boca la Catedrala Veche

din Arad
În vinerea din Săptămâna Flori-ilor, 22 aprilie 2016, Părintele dr.Vasile Vlad, conferenţiar universitarla Facultatea de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad, a susţin-ut o conferinţă cu titlul ,,Aspecte dinviaţa şi învăţătura duhovnicească apărintelui Arsenie Boca”. Evenimen-tul face parte din ciclul Serilorduhovniceşti de la Catedrala Veche şis-a desfăşurat în sala de festivități aParohiei Ortodoxe Arad-Centru.Acestea sunt organizate de către Aso-ciaţia parohială „Calea mântuirii”.Deschiderea acestei conferinţe a fostfăcută de părintele Ioan Tulcan,decanul Facultăţii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad şiorganizatorul acestor seri duhov -niceşti. Evenimentul a avut loc cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului.Referatul Părintelui Vasile Vlad afost structurat în două părţi. În primaparte a întrunirii, părintele a prezen-tat câteva aspecte comparative legatede scrierile Părintelui Arsenie Boca şicelelalte scrise de autori care prinneînţelegere rup din context texte dingândirea părintelui, aducând astfelmari deservicii părintelui. Scrierilepărintelui Arsenie Boca nu pot fiabordate în mod superficial ci ele tre-buie înţelese trăind în duhul părin-telui. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6În cea de-a doua parte a referatu-lui său, părintele Vasile Vlad a pus înlumină câteva aspect legate de ,,chip-ul părintelui Arsenie Boca”, vorbindîndeosebi despre teologia academicăşi duhovnicească a părintelui ArsenieBoca, care scria cu o limpezimeexcepţională. Teologia sa are odimensiune profetică. Ea este o teolo-gie duhovnicească, deoarece el acoborât mintea sa în inimă. PărinteleArsenie Boca este numit şi ,,ctitor alFilocaliei” pentru contribuţia însem-nată pe care a avut-o alături de părin-tele Dumitru Stăniloae la traducereaFilocaliei în limba română din limbagreacă.Părintele Vasile Vlad a avut şansasă-l cunoască în viaţă pe părinteleArsenie Boca, şi a participat şi laînmormântarea sa la Mănăstirea Pris-lop în anul 1989.La finalul întrunirii, părintele con-ferenţiar a răspuns nenumăratelorîntrebări legate de viaţa minunată,trăirea şi învăţăturile părintelui Arse-nie Boca. De asemenea, a amintit şifaptul că s-a întrunit comisia carelucrează la întocmirea dosarului pen-tru canonizarea Părintelui ArsenieBoca.
Prezenţă arhierească

la tradiţionalul pelerinaj
de Florii din Parohia 

arădeană Scânteia
Sâmbătă, 23 aprilie 2016, înajunul Praznicului împărătesc alFloriilor, începând cu ora 16.00, înParohia Scânteia – Domeniul Lupaş,Protopopiatul Arad, la iniţiativa părin-telui paroh Gabriel-Ioan Vladu, s-adesfăşurat tradiţionalul Pelerinaj deFlorii, pentru a ne aminti de momen-tul Intrării Mântuitorului Iisus Hristosîn cetatea Ierusalimului. Organizareaacestui pelerinaj în Parohia Scânteiase află la cea de-a doua ediţie şi nădăj-duim să dăinuie peste veacuri. Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a participatla această frumoasă procesiune deaducere şi sfinţire a sălcuţelor  pentrua întări tradiţia străveche în părţileAradului.Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmp-inat la intrarea pe Domeniul Lupaş decătre un sobor de preoţi din parohiileînvecinate; tineri şi copii îmbrăcaţiîn frumoase straie tradiţionale,purtând în mâini ramuri de salcie,icoane, prapori şi făclii, de unde auparcurs împreună drumul până la bis-erică, unde a săvârşit slujba Vecerniei,în cadrul căreia s-au rostit ectenii spe-ciale pentru tinerii şi pelerinii prezenţila această procesiune.În cuvântul de învăţătură rostit cuacest prilej, Chiriarhul a vorbit despretradiţia procesiunii cu ramuri de sal-cie în ajun de Florii şi semnificaţia ei,ca urmare a Mântuitorului pe caleaIerusalimului ceresc.După Vecernie, în faţa bisericii,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei arostit rugăciunea de binecuvântare asălcuţelor care au fost apoi luate decredincioşi spre asezarea lor acasăalături de icoane.

Concertul de Florii al
Corului „Armonia”
 Devenit deja tradițional, concer-tul de Florii al Corului „Armonia”, aavut loc în seara zile de 25 aprilie ora19, după slujba Deniei, în Catedrala

Veche din Arad. În acest an concertula avut ca și generic un binecunoscutpasaj din Sfânta Scriptură, cu referirespecială la evenimentul Intrării Mân-tuitorului în Ierusalim: „Bine estecuvântat Cel ce vine întru numeleDomnului” (In 12, 13). Sub baghetamaestrului Ovidiu Boar, corul a inter-pretat un grupaj de cântece religioasespecifice perioadei Postului Mare,precum și imnuri din SăptămânaPatimilor, la acestea adăugându-se șicâteva piese religioase din repertori-ul internațional. Concertul a fost prezentat decătre preacucernicul părinte Traian-Ioan Micoroi, Parohul CatedraleiVechi, care a făcut câteva referințe latrecutul corului catedralei, prezen-tând totodată și aspecte din viațacompozitorilor, din repertoriul căro-ra s-au interpretat cântecele. La această seară de rugăciuneprin cântec, a fost prezent Înaltpreas-fințitul Timotei, ArhiepiscopulAradului, care în finalul concertului aadresat cuvânt de felicitare membrilorcorului și distinsului dirijor. Deasemenea, au fost prezenți o parte dinmembrii Permanenței Eparhiale, pre-oții și credincioșii acestei parohii.
Corul mixt al facultăţii

de Teologie Ortodoxă din
Arad la Mănăstirea

Hodoş-Bodrog 
Mulţime mare de credincioşi auparticipat şi în acest an la Sfânta şiDumnezeiasca liturghie din Dumini-ca Floriilor, la străvechea mănăstireHodoş-Bodrog din ArhiepiscopiaAradului.  Credincioşii prezenţi auavut prilejul să se înalţe sufleteşte şiprin faptul că în această mare zi depraznic împărătesc, răspunsurile litur-gice au fost date de Corul mixt alFacultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilar-ion V. Felea” din Arad, dirijat cumultă măiestrie de maestrul dr.Mircea Buta, conferenţiar universi-tar la instituţia teologică amintită.Este o tradiţie deja îndătinată  ca înPostul Mare  corul mixt să organizezeun pelerinaj la cea mai veche mănă-stire atestată documentar din ţaranoastră, la Hodoş-Bodrog, pentru a seruga şi înălţa spiritual alături devieţuitorii acestei mănăstiri. Răspun-surile la Sfânta Liturghie au fostscrise de Cornel Hristu Danielescu.La momentul pricesnei, s-a cân-tat Cântec de Florii, de TimoteiPopovici iar în timpul Împărtăşirii şiMiruirii credincioşilor s-au cântat maimulte cântări specifice perioadei Pos-tului Mare: Miluieşte-mă, Dum-nezeule, de Gheorghe Cucu, (aranja-ment pentru cor mixt de NicuMoldoveanu), Cămara Ta, de NicolaeLungu,Uşile pocăinţei, de pr. IoanŞerb, Până când!, de Dimitrie Bort-neanschi, Cel ce  mănâncă TrupulMeu, de Dimitrie Bortneanschi şicunoscutul ,,Cântec de Florii” deTimotei Popovici în aranjament pen-tru cor mixt de Mircea Buta.De asemenea, impresionant pentrustudenţii facultăţii au fost sutele decopii şi credincioşi care s-au împărtăşitcu Trupul şi Sângele Domnului.La finalul slujbei, părintele pro-tos. Iustin Popovici, consilier cultur-al al Arhiepiscopiei Aradului, amulţumit domnului conf.dr. MirceaButa şi tuturor coriştilor pentruîmpreuna slujire şi răspunsurile litur-gice date în chip înălţător.

Proiect umanitar
,,Dăruind vei dobândi,,
la Parohia Ortodoxa

Sebiş I
În Duminica Floriilor , copiii dela Liceul Teoretic Sebiş( GradinitaPP si clasa a III-a B ) în parteneriat cuParohia Ortodoxa Sebiş I ,pr.BeniIoja ,au derulat o impresionantă acţi-une umanitară pentru ajutorareacolegului lor David Creţ din clasa aIII-a A,bolnav de cancer .Astfel,dupa incheierea SfinteiLiturghii,copiii au prezentat o expoz-itie de obiecte decorative cu tematicăpascală, confectionate chiar de ei. Înschimbul unei mici donaţii ,fiecareparticipant a primit cate un obiect ,,dearta ,,dintre cele expuse. Momentulde aleasă dăruire si implicare a celormici a fost răsplatit cu generozitate decatre credinciosi ,adunandu-se sumade 3400 lei,bani care vor fi donaţicopilaşului bolnav.Aceasta acţiune face parte dinproiectul Daruind vei dobandi, aflat laa IV-a ediţie.

„Săptămâna altfel – Să
știi mai multe, să fii mai

bun!” la Seminarul 
Teologic Ortodox Arad

Săptămâna 18-22 aprilie 2016 aînsemnat pentru toate școlile dinÎnvățământul Preuniversitar dinRomânia săptămâna activitățilorextracurriculare, a deschiderii căilorcunoașterii prin alte modalități decâtcele obișnuite ale procesului instruc-tiv-educativ Aceasta este un parcursdidactic de extinedre și aprofundarea unor competențe și abilități aleelevilor, context care își propune sădezvolte în afara orelor de curs apti-tudini adiacente acestora. Elevii suntpuși în situații noi, în care, expo-latând cunoștințele dobândite ladiferitlele discipline, abordeazăinter- și trans-disciplinar teme care leîmbogățesc cultura generală. Nu înultimul rând, ieșirea din spațiul con-vențional al școlii și vizitarea unorinstituții din oraș, precum și excur-siile de studiu au rolul de a-i provo-ca pe elevi la noi descoperiri și laaplicarea cunoștințelor în contextenoi.
Astfel, elevii seminariști arădeni

au avut parte în acest an de multiple
posibilități de a-și lărgi orizonturile de
cunoaștere spirituală și intelectuală,
dar și fizice. Fiecare zi a însemnat
pentru aceștia participarea la unele
slujbe specifice acestei perioade a
anului bisericesc.
Concurs de bătut toaca

în Parohia Moțiori
Toaca – o chemare la rugăciune
În Marțea Mare în Parohia

Ortodoxă Moţiori, Protopopiatul
Ineu, Arhiepiscopia Aradului, a
avut loc concursul „Toaca – o
chemare la rugăciune”, ediţia a VI-
a, concurs organizat cu sprijinul
Comitetului Parohial Moţiori, sub
conducerea Pr. Paroh Ciprian Petru
Sălăvăstru.Concursul s-a desfăşurat pe cincicategorii de vârstă: copii de grădiniţă,elevi din clasele I-IV, din claseleV-VIII, din clasele IX-XII şi adulţii,implicând astfel enoriaşi de toatevârstele, de la cei mai mici la cei maiînaintaţi în vârstă.

La sfârşitul concursului partici-panţii au fost premiaţi cu diplome,precum şi cu diverse cărţi, reviste şiiconiţe. Mulţumim pe această caletuturor participanţilor şi celor care auajutat la buna desfăşurare a acestuidemers duhovnicesc, arătânddragostea faţă de formele de mani-festare a cultului ortodox şi ataşamentfaţă de Sfânta Biserică.
Activități ale copiilor din

parohia arădeană 
Micălaca Veche II 

Lumini… Aşa pot fi socotite activităţiledesfăşurate în parohia arădeanăMicalaca Veche II, mai ales în răstim-pul zilelor de Post Mare, îndreptatecătre copii, vârstnici sau bolnavi dinspitale. Întâi de toate se cuvine amenţiona că, rând pe rând, eleviiŞcolii Gimnaziale „Caius Iacob” pre-cum şi copiii de la Grădiniţa cu Pro-gram Normal nr. 11 din parohie auvenit în zilele de peste săptămână înbiserica parohială, spovedindu-se şiîmpărtăşindu-se cu Sfintele Taine.În acest an şcolar, clasa Pregati-toare A STEP BY STEP, sub îndru-marea d- nelor învăţătoare LuminiţaBăbuş şii Adriana Pică,, de la ŞcoalaGimnazială ,,Caius Iacob” Arad, arealizat un parteneriat deosebit şi con-structiv cu Parohia Arad MicalacaVeche II. În cadrul acestuia a avut loco expoziţie de icoane şi obiecte dec-orative, lucrate manual. Expoziţia a avut loc în faţa bis-ericii, având un succes deosebit, baniiadunaţi fiind donaţi pentru picturabisericii, aflată în lucru.
Dar din iubire

Cu binecuvântarea și sprijinulÎnaltpreasfințitului Părinte TimoteiArhiepiscop al Aradului, SectorulSocial Filantropic a desfășurat în Joiași Vinerea Mare a Săptămânii Patim-ilor, prin Cantina Socială „SfântulIerarh Nicolae” a ArhiepiscopieiAradului, o acțiune de întrajutorare a100 de persoane, beneficiari ai canti-nei, copiii Centrului de Zi „NaștereaMaicii Domnului” al AsociațieiFilantropia Arad dar și oameninevoiași aflați în evidența și pro-gramele Centrului de IncluziuneSocială al eparhiei. Acestora li s-apregătit masa tradițională de SfintelePaști cu friptură de miel, sarmale, ouăroșii, cozonaci și prăjituri  și li s-auoferit suplimentar și pachete cu ali-mente, dulciuri și hrană rece pentruzilele de sărbătoare ce urmează.Un ajutor în oferirea darurilor avenit și din partea AsociațieiFilantropia Arad, a unor parohii, dinpartea celor trei mari hipermarketuri(Selgros, Real și Carrefour)  și abunilor și darnicilor credincioși caresusțin activitățile social-filantropiceale acesteia și care știu că atunci„când faci un prânz sau o cină, să nuchemi pe vecinii tăi bogaţi, pe pri-etenii tăi bogaţi, că o să te cheme șiei la rândul lor și aceasta-ţi va fi răs-plata ta. Tu când vrei să  faci opomană adevărată, zice Domnul,deci când vrei să-ţi fie primită  camilostenie masa, cina care o faci,cheamă la ea pe ologi, pe orbi, peșchiopi, pe săraci pe neputincioși, căaceștia nu pot să-ţi răsplătească și ţise va răsplăti în viaţa cea veșnică”(Lc. 14, 12-14).

,,Drumul Crucii” în 
Vinerea Mare la

Mănăstirea 
Hodoş-Bodrog

Cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, și prin purtarea degrijă a Preacuviosului Părinte Starețprotos. Grigorie Timiş, și în acest an,în ciuda timpului ploios şi rece, sutede credincioși, nu numai din părțileBanatului, ci și din împrejurimi, auparticipat, în Vinerea Mare, la Proce-siunea ,,Drumul Crucii” la Mănă-stirea Hodoș-Bodrog.Tradiția parcurgerii ,,DrumuluiCrucii” la Sfânta Mănăstire Hodoş-Bodrog datează din anul 1925, de pevremea episcopului Grigore Comșa,rânduiala constând pe atunci doar dinmeditaţii şi pe parcurs s-au adăugatunele cântări specifice SăptămâniiMari.Din anul 2000, procesiunea seface pe drumul de la mănăstire spresatul Bodrogul Nou, drum pe care aufost amplasate 14 cruci, fiecare avândcâte o icoană cu una din cele pais-prezece opriri, conform mărturiilorSfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții,și anume: prima oprire: interogatori-ul și condamnarea la moarte; a douaoprire: arcada ,,Ecce Homo”, undeIisus a luat crucea; a treia oprire:Prima cădere a lui Iisus sub povaraCrucii; a patra oprire: întâlnirea luiIisus cu Mama Sa; a cincea oprire:întâlnirea cu Simon din Cirene; așasea oprire: întâlnirea dintre Iisus șiVeronica; a șaptea oprire: DrumulCrucii întretăiat de Cardo Maximus;a opta oprire: a doua cădere a lui Iisussub povara Crucii; a noua oprire: atreia cădere a lui Iisus sub povaraCrucii; a zecea oprire: dezbrăcarealui Iisus de hainele Sale; a unspreze-cea oprire: pironirea pe Cruce; a dois-prezecea oprire: Răstignirea șiMoartea lui Iisus; a treisprezeceaoprire: coborârea de pe Cruce și ceade-a paisprezecea oprire: mormântulși locul Învierii lui Hristos. DrumulCrucii durează aproximativ trei ore,iar pelerinii au de parcurs aproxima-tiv patru kilometri.După Slujba Ceasurilor care s-asăvârșit în sfânta biserică, soborulmănăstirii în frunte cu părintele starețprotos. Grigorie Timiş, au plecat înprocesiune pe ,,Drumul Crucii”,făcând câte un popas la fiecare dintrecele 14 cruci, unde s-au citit pericopeevanghelice, s-au înălțat rugăciuni,iar părinţii arhim. Teofan Mada, vicaradministrativ, protos. Teodor Vid,consilier administrativ-bisericesc şiexarh şi protos. Iustin Popovici, con-silier cultural al ArhiepiscopieiAradului, au rostit cate o frumoasămeditaţie specifică perioadei liturgiceîn care ne aflăm.
CERCURI MISIONARE

În luna Martie au avut loc Cer-curi pastoral-misionare în urmă-toarele parohii arădene: Parohia JoiaMare, Protopopiatul Sebiș. ParohiaAradu Nou, Protopopiatul Arad.Mănăstirea Feredeu, ProtopopiatulLipova. Parohia Almaş, Pro-topopiatul Sebiş. Parohia Hălmăgel,Protopopiatul Sebiş. (mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro). 

Actualitate eparhială – aprilie 2016



Ca în fiecare an în perioada mai-iunie se desfășoară Admiterea în licee-le vocaționale din România. Și în acestan, Seminarul Teologic Ortodox dinArad are porțile larg deschise pentruabsolvenții de gimnaziu cărora le oferăun cadru adecvat atât formării duhov-niceşti cât şi formării teologice. Şcoa-la dispune de un paraclis pentru pro-gramul liturgic, spaţiu de învăţământcu săli moderne de clasă, laborator deinformatică, laborator de limbi străine,bibliotecă, cabinet de muzică dotat cutoate cele necesare desfășurării orelorde muzică bisericească și ansamblucoral și totodată o sală de sport modernrenovată pentru perioada de toamnă-iarnă.În acest an Seminarul Teologicarădean are un număr de 28 delocuri aprobate de Ministerul Edu-cației Naționale și Cercetării Știi-nțifice. Prima sesiune de admitereva avea loc în luna mai după cumurmează:23-24 mai înscrierea candidațilorla probele de aptitudini25 mai desfășurarea Examenuluide admitere.

Candidații care vor să participe laExamenul de admitere au nevoie deurmătoarele acte:Cerere de înscriere, formular carese va primi în momentul înscrierii;Certificat de naştere (original şicopie);Buletin de identitate / carte deidentitate (original şi copie);Certificat de botez (original şi copie);Anexa la Fişa de înscriere, în ori-ginal, eliberată de unitatea de

învăţământ gimnazial şi completatăconform metodologiei de admitere(anexa pentru înscrierea la licee voca-ţionale);Recomandarea preotului paroh şia consiliului parohial (vezi recoman-darea tip mai jos sau click aici); Binecuvântarea chiriarhului (de lasediul Arhiepiscopiei Aradului, dacăelevul e din judeţul Arad; sau de lacentrul eparhial de unde aparţine ele-vul);

Adeverinţa din care să rezulteurmătoarele:- a studiat religia in clasele V - VIII- media generală (minimum7,00);-media la purtare pentru clasele I -VIII (minimum 9,00) - pentru clasa aVIII-a doar sem. I;Fişa medicală (tip şcoală de şoferi,de la policlinica teritoriala de careapartine candidatul) - ce va cuprindeurmătoarele sânge, plămâni, ORL,Oftalmologie cu menţiunea „Apt pen-tru Seminar Teologic”Consult psihologic cu menţiunea :“este / nu este in evidenţa noastră cuepilepsie sau boli psihice”;Adeverinta vaccinuri la zi.Fişă medicală a copilului (0-14ani) - de la medicul de familie de undeaparţine candidatul, în copie xerox.Dosar plic.După înscriere, candidații, în datade 25 mai 2016 vor susține Examenulde admitere începând cu ora 8:00 cuvizita medicală, de la ora 9:00 probe-le orale care sunt de dicție, muzică șiritm, iar începând cu ora 11:00 exa-menul scris.

Competenţele dobândite într-unseminar teologic sunt multiple și așvrea să menționez câteva cum ar fi:- cunoaşterea corectă a învăţăturiide credinţă;- aplicarea învăţăturii de credinţăîn viaţa practică;- fundamentarea biblică a învăţătu-rii de credinţă;- oficierea corectă a cultului divin;- exprimarea practică în cultuldivin a învăţăturii de credinţă;- capacitatea de a predica şi învăţacuvântul lui Dumnezeu;    - organizarea şi îndrumarea cân-tării în biserică;- organizarea de activităţi filantro-pice.Așadar porțile SeminaruluiTeologic Ortodox din Arad suntdeschise tuturor binevoitorilorcare vor să cunoască cât mai pro-fund Tainele Lui Dumnezeu îarmai pe urmă spre a fi lumină înîntuneric și adevărați oameni a-iLui Hristos.Tărșan Ciprian-MirceaSecretarul Seminarului Teologic Ortodox din Arad
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Duminică, 3aprilie - slujește Sfân-ta Liturghie la în biserica cu hramul,,Acoperământul, veşmântul şi brâulMaicii Domnului” a Mănăstirii Arad –Gai, rostind cuvântul de învăţătură subtitlul ,,Calea şi viaţa creştină”. Lamomentul rânduit a hirotonit pe mon-ahul Antonie Oanea întru ierodiacon peseama Mănăstirii Hodoş-Bodrog şi pediaconul Ovidiu Oprişa întru preot peseama Parohiei Rogoz, ProtopopiatulIneu.
Marți, 5 aprilie – Chiriarhul slu -jește la Sfânta Liturghie a Darurilorînainte sfințite, în Biserica „NaștereaSfântului Ioan Botezătorul” dinCaransebeș, într-un sobor de arhierei,preoţi şi diaconi, avându-l în frunteasoborului pe Înaltpreasfinţitul PărinteAndrei, Arhiepiscopul şi MitropolitulClujului. A fost săvârșită și slujba Paras-tasului, la împlinirea a două decenii dela trecerea la cele veșnice a vredniculuide pomenire episcop Emilian Birdașcare a reînființat Episcopia Caranse-beșului.
Vineri, 8 aprilie – Chiriarhul a ros-tit un cuvânt solemn și a săvârșit o slu-jbă de binecuvântare a unui monumentridicat în cinstea Academicianului Cor-nelia Bodea, în incinta Spitalului Clin-ic de Urgență Județean Arad, în prezențamai multor oficialități, toți cei prezenți s-au strâns în biserică, unde personalitățide seamă au ținut să scoată în evidențădrumul spre excelență, evoluția, sacrifi-ciul de sine în slujirea adevărului istoricși opera „marii doamne a istoriografieiromânești”.
Duminică, 10 aprilie – Chiriarhula săvârșit slujba de binecuvântare alucrărilor de renovare executate la sfân-tul locaş, renovarea exterioară a bis-ericii, sfinţirea noii picturi şi a nouluiiconostas, a stranelor şi mobilierului noudin biserica parohială din Sintea Mică.A săvârşit Sfânta Liturghie a SfântuluiVasile cel Mare în biserica cu hramul

,,Cuvioasa Parascheva”, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi. În cuvân-tul de învăţătură sub titlul ,,Răs-cumpărarea timpului” în baza Cazanieişi a citirilor scripturistice ale duminicii,Chiriarhul a evidențiat pregătirea pentrusfintele sărbători, prin spovedire şiîmpărtăşire, stăruind în rugăciune, postşi fapte bune, punând în lumină fru-museţea sufletească a credinciosului. Îndupă amiaza zilei, Chiriarhul a fostprezent în Parohia Cintei pentru adeschide Săptămâna duhovnicească dinaceastă parohie, devenită o tradiţie demai mulţi ani.
Luni, 11 aprilie – Chiriarhul parti-cipă la ședința comună a ConsiliuluiDirector și a Membrilor fondatori aiFundației Universitare „Vasile Goldiș”din Arad.
Miercuri, 13aprilie– Slujește Sfân-ta Liturghie la Parohia Arad-Centru, lamomentul rânduit hirotesește întruduhovnici preoții nou hirotoniți ce vorpleca în parohiile unde vor sluji. Dupăamiaza, Chiriarhul a slujit DeniaCanonului cel Mare al Sfântului AndreiCriteanul. în biserica mănăstirii de maiciArad- Gai.
Duminică, 17 aprilie– Chiriarhul asăvârşit Sfânta Liturghie în biserica cuhramul ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe”a Parohiei Aradul Nou, înconjurat deun sobor de preoţi. Cuvântul de învăţă-tură al Chiriarhului a fost ,,Dragosteanedespărțită de smerenie”. La momen-tul rânduit a hirotesit cu distincția deiconom stravrofor pe părintele GabrielCosmin Mariș- consilier social alArhiespiscopiei Aradului și slujitor alacestei biserici pentru bogata activitatesocială desfășurată în parohie și pepărintele Silviu Nicolae Faur-secretareparhial și preot slujitor la Parohia Arad– Șega I.
Miercuri, 20 aprilie – Program deaudienţe. Rezolvarea problemelorcurente. Chiriarhul a primit la Centrul

eparhial preoții nou hirotoniți în ultimaperioadă, pentru a-i îndruma și povățuila începutul misiunii și pastorației înparohiile pe seama cărora au fost hiro-toniți. În după amiaza zilei participă șisăvârșește slujba de binecuvântare alucrărilor la „Terminalul de plecări” dincadrul Aeroportului Arad alături de unsobor de preoți, rostind un cuvânt îndeschiderea acestor manifestări. 
Joi, 21 aprilie – Slujitorii altarelordin cuprinsul Protopopiatul OrtodoxArad au fost primiţi la Sfânta Taină aMărturisirii oficiată de Ierarh la Biseri-ca Parohiei Arad-Centru.Chiriarhul par-ticipă la concertul de pricesne din Pos-tul Mare a coralei preoților dinArhiepiscopia Aradului organizat laCatedrala Arhiepiscopală.
Vineri, 22 aprilie – paticipă la șed-ința Consiliului Director al „Asociațieipentru ridicarea Monumentului Unirii” la Arad, desfășurat la Muzeul Memo-rial „Vasile-Goldiș”. Chiriarhul a luatparte la  recepția organizată cu ocaziazilei onomastice a d-lui Ing. GheorgheFalcă- Primarul Aradului. 
Sâmbătă, 23 aprilie – Slujeşte șirostește cuvânt de învățătură cu titlul,,Două nume din istoria biblică şi ceabisericească” la Sfânta Liturghie laMănăstirea Feredeu la prăznuirea Sf.Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul debiruinţă cu ocazia prăznuirii unuia din-tre hramuri, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi. Chiriarhul slujește laslujba de sfințire a clopotelor și a crucilorce se vor monta la capelele mortuaredin localitățile Ghioroc, Miniș și Cuvin.Chiriarhul a săvârşit slujba Vecerniei înParohia Scânteia – Domeniul Lupaş curostirea unui cuvânt de învățătură, undes-a desfăşurat un tradiţional Pelerinaj deFlorii, urmat de o procesiune menită săpăstreze frumoasele tradiţii străvechi dinpărţile Aradului. După rânduiala Vecer-nieia urmat rostirea rugăciunii de bine-cuvântare a sălcuţelor care au fost apoi

luate de credincioşi spre aşezarea loracasă.Duminică, 24 aprilie – slujeșteSfânta Liturghie la Catedrala Arhiepis-copală „Sfânta Treime” din Arad, încon-jurat de soborul de preoţi şi diaconi aicatedralei cu rostirea predici sub titlul,,Ramuri şi flori”. În seara zilei, Chiri-arhul a participat la Denia de la Cate-drala Veche din Arad și la concertulCorului mixt ,,Armonia”, dirijat demaestrul Ovidiu Boar, adresând cuvântde învățătură.
Marți, 26aprilie –Chiriarhul a asi-stat la Denia din Sfânta şi Marea Marţi,la Catedrala Arhiepiscopală.
Miercuri, 29 aprilie - Chiriarhulslujește Sfânta Liturghie la parohiaArad-Centru, urmată de săvârșirea slu-jbei de sfințire a vechiului și celui din-tâi chivot la acestei bisericii, cunoscut înistoria locală sub nume de Chivotul luiBosioc, cu rostirea unui cuvânt solemn.
Joi, 28 aprilie – Participă la cere-monialul militar și religios ce a avut locîn Piața Avram Iancu la ,,Ziua Vet-

eranilor de război” , la MonumentulOstașului Român cu o slujbă depomenire a celor care și-au dat viațapentru țară și credință cu rostirea unuicuvânt solemn. Asistă la SfântaLiturghie la Parohia Arad-Centru.Chiri-arhul a slujit la slujba Deniei din Sfân-ta și Marea Vineri, numită și a celor 12Evanghelii, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi, slujitori ai CatedraleiArhiepiscopale, în prezenţa a numeroşicredincioşi.La final a ţinut un cuvânt deînvăţătură în care a vorbit şi despreînsemnătatea acestor Denii din Săp-tămâna Mare
Vineri, 29 aprilie – slujește la Cat-edrala Arhiepiscopală slujba ceasurilorîmpărătești. La ceas de seară a săvârşitîn Catedrala Arhiepiscopală, împreunăcu un sobor de preoţi şi diaconi, DeniaProhodului Domnului, rostind uncuvânt de învăţătură arătând semnifi-caţia duhovnicească a Vinerii SfintelorPătimiri, îndemnându-i pe cei prezenţi larugăciune şi la meditaţie în aşteptareabucuriei pascale.
Sâmbătă, 30 aprilie– În seara zilei,la Catedrala Arhiepiscopală, Ierarhul aîntâmpinat delegaţia ce a adus  și înacest an la Arad, Lumina Sfântă de lamormântul din Ierusalim al Mântu-itorului, alături de preoţi, dar și de pri-mari sau reprezentanți ai orașelor șicomunelor din județ, fiind împărțitătuturor, pentru a o duce în bisericile încare slujesc, pentru a fi dată credin-cioșilor la slujba de Înviere, menționândîn cuvântul Său, celor care au venit să ialumina de la Ierusalim despre impor-tanţa acesteia. Chiriarhul a săvârşit slu-jba Învierii Domnului, înconjurat desoborul preoţilor şi diaconilor catedrali,în prezenţa unui număr impresionantde credincioşi, adresând, la momentulpotrivit, un părintesc cuvânt de învăţă-tură. Preot Silviu-Nicolae FaurSecretar eparhial 
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