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1. Temeiurile dogmaticeale pictării icoanelor
Crearea omului dupăchipul lui Dumnezeu șichemat la asemănareacu prototipul
Adam, primul om, a fost creatdupă chipul lui Dumnezeu și chematspre asemănarea cu El (Facere 1, 26-27). Iisus Hristos ca om este „chipulDumnezeului Celui nevăzut” („Aces-ta este chipul lui Dumnezeu celuinevăzut, mai întâi născut decât toatăfăptura” - Coloseni 1, 15; „ca să nu lelumineze lumina Evangheliei slaveilui Hristos, Care este chipul lui Dum-nezeu” - II Corinteni 4, 4; „Care,Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit oştirbire a fi El întocmai cu Dumne-zeu” - Filipeni 2, 6), „strălucirea sla-vei și chipul ființei” lui Dumnezeu(„Care, fiind strălucirea slavei şi chi-pul fiinţei Lui şi Care ţine toate cucuvântul puterii Sale” - Evrei 1, 3). ÎnEl s-a arătat trupește toată plinătateadumnezeirii „Căci întru El locuieşte,trupeşte, toată plinătatea Dumnezei-rii” (Coloseni 2, 9). Omul fiind creatde Fiul lui Dumnezeu („Toate prinEl s-au făcut; şi fără El nimic nu s-afăcut din ce s-a făcut” - Ioan 1, 3), iarFiul întrupat fiind chipul lui Dumne-zeu, înseamnă că omul este creatdupă chipul chipului lui Dumnezeu.Din cele expuse anteriorobservăm că icoana „are un funda-ment biblic în crearea omului dupăchipul și asemănarea lui Dumnezeu,ceea ce dovedește o anumită confor-mitate între divin și omenesc, șiexplică unirea celor două firi în Hris-tos. Dumnezeu poate să Se priveascăîn firea omenească și să Se reflecte caîntr-o oglindă, căci omul este dupăchipul Său. Dumnezeu vorbește gra-iul omensc. El are și chipul omenesc.Desigur cea mai desăvârșită icoană alui Dumnezeu este omul: în timpulliturghiei, preotul tămâiază pe cre-dincioși în aceeași măsură ca și icoa-nele, pentru că Biserica cinstește chi-pul lui Dumnezeu în oameni”.1De aceea, se poate vorbi despre oadevărată teologie a icoanei ca teolo-gie a chipului lui Hristos amprentat însfinți. Și aici coborâm de la teologiachipului lui Dumnezeu din om, cadat ființial, la chipul ca față a omului.Părintele Stăniloae, consultând operalui Olivier Clément a atras atențiaasupra tainei revelate de fața umană,care descoperă duhul omului. O fațăluminoasă trădează ancorarea în infi-nitatea mângâietoare a lui Dumne-zeu, iar dacă e întunecată și tristă,înseamnă că e înspăimântată de golulinfinit ce se cască înaintea conștiințeiumane.2 Despre semnificația fețeivorbește și Vechiul Testament, cândspune că fața lui Moise era atât destrălucitoare că evreii nu puteau privila ea și de aceea trebuia să o acoperecu un zăbranic care ascundea parțial

strălucirea ei. Odată cu întrupareaLogosului, zăbranicul a dispărutdeoarece deși desăvârșită, revelarealui Dumnezeu în Hristos s-a realizatchenotic, prin micșorarea slavei cestrălucea pe fața Lui. Dumnezeul carese autorrevela nu a venit să ne înspăi-mânte, căci apropierea Sa maximăde noi era o apropiere în iubire des-ăvârșită, și tocmai de aceea, cu res-pectarea specificității firii umane.„Acest mod de a păstra conștiințaperpetuării prezenței Domnului întrenoi cu fața Sa umană, din planul Săuinvizibil, ni l-a lăsat Dumnezeu prinicoana Sa”.3Dar fața omenească este mijlo-cul comunicării între oameni, omulnefiind destinat izolării individualis-te. De aici identitatea de rol între fațăși cuvânt, ambele destinate comuni-cării, în baza calității omului de per-soană. În fața și cuvintele fiecăruia sepăstrează urmele și vibrațiile senti-mentelor produse de alții sau ale sen-timentelor nutrite și exprimate fațăde alții. Omul este o ființă interper-sonală. Fața este proiecția inevitabilăa insului spre ceilalți. De aceea a luatFiul lui Dumnezeu față omenească,arătând interesul față de noi. Dacă aluat fața omenească cu scopul de acomunica prin ea experiența viețiidumnezeiești, trăită de El, fraților Săiîn umanitate, de ce nu ar mențineaceastă comunicare cu noi prin fațaSa, prin chipul Său în continuare?Dacă comunicarea prin cuvânt conti-nuă prin citirea și predicarea  Scrip-turilor, de ce nu ar voi ca aceastăcomunicare să se facă în continuare șiprin fața, prin icoana Sa? Dacă princuvântul lui Hristos sau despre Hris-tos, rostit acum două mii de ani, darrepetat acum pentru mine, se stabile-ște o legătură între mine și El, de cenu s-ar putea stabili p legătură întremine și Hristos prin icoana Lui, care

este un cuvânt plasticizat, ce cuprin-de întreaga lui Persoană?4 El vrea cafața pe care a asumat-o să continue afi cu noi prin icoană și după înălțareaSa la cer, ca fața Lui să continue să nevorbească despre El.5 De aceea, cândcredinciosul se roagă în fața icoanei,nu se roagă ei, ci lui Hristos; privindla ea, privirea lui se îndreaptă spiritualspre Hristos. În acest sens, definițiaSinodului VII ecumenic afirmă căînchinarea acordată icoanei „trece”,„urcă” la persoana reprezentată sau laprototip, la modelul viu al ei. În închi-narea care este o „închinare relativă”,icoana este uitată, credinciosul trăindprorpiu-zis relația cu prototipul.Dacă Hristos cere credincioșilorsă imprime în ei chipul Lui, sau să sefacă după chipul Lui, cum ar reușiaceasta dacă n-ar avea decât cuvinte-le Lui? Icoana lui Hristos în Ortodo-xie nu a fost doar o icoană hristolo-gică, ci și una pnevmatologică,Hristos fiind plin de Duhul Sfânt șiacest Duh li L-a dăruit și L-au văzutca putere formatoare în direcția sfi-nțeniei. Pictorii de talent, la care seadaugă o viețuire creștină autentică,pot da expresie pnevmaticității pre-zenței dumnezeirii lui Hristos.Dacă este adevărat că credința senaște în om prin auz, după cum lespunea Sfântul Apostol Pavel roma-nilor: „cum vor chema numele Ace-luia în Care încă n-au crezut? Şi cumvor crede în Acela de Care n-auauzit? Şi cum vor auzi, fără propov-ăduitor?... Prin urmare, credinţa estedin auzire, iar auzirea prin cuvântullui Hristos” (Romani 10, 14, 17), totla fel de adevărat este că la cunoaște-rea lui Dumnezeu ajungem și prinvedere, după cum aflăm din cuvinte-le evanghelistului Ioan: „Şi i-a zisNatanael: Din Nazaret poate fi cevabun? Filip i-a zis: Vino şi vezi” (Ioan1, 46). 

Întruparea (înomenirea)Fiului lui Dumnezeu
Fundamentul biblic și teologicpentru posibilitatea pictării chipurilorMântuitorului, Maicii Domnului, aleîngerilor și sfinților îl reprezintădogma întrupării, a înomenirii Fiuluilui Dumnezeu, după cuvintele Sfân-tului Apostol și Evanghelist Ioan:„La început era Cuvântul și Cuvân-tul era la Dumnezeu și Dumnezeuera Cuvântul. Acesta era întru înce-put la Dumnezeu... Și Cuvântul S-afăcut trup și S-a sălășluit între noi șiam văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și deadevăr” (Ioan 1, 1-2, 14). Deci, întru-parea Logosului divin în Persoanaistorică al Mântuitorului Iisus Hristosconstituie fundamentul dogmatic alicoanei care-L înfățișează pe Dum-nezeu sub forma persoanei lui Hris-tos, Dumnezeu adevărat și om ade-vărat.

Posibilitatea transfigurării materiei
Biserica venerează icoaneledatorită faptului că „Dumnezeu S-afăcut om pentru ca omul să seîndumnezeiască” - după cum spu-nea Sfântul Atanasie cel Mare, pen-tru că omul, suflet și trup, poate fi sfi-nțit prin puterea Duhului Sfânt.Învățătura ortodoxă despre sfințireași transfigurarea omului în Hristos,prin Duhul Sfânt, reprezintă adevărulcare particularizează spiritualitateaortodoxă față de toate celelalte afir-mații doctrinare și curente spiritualeale diferitelor confesiuni creștine.Această transfigurare care începe dinlumea aceasta și se va desăvârși îneshaton este anunțată de schimbareafa față a Mântuitorului pe MunteleTabor, când, după cuvântul Evan-gheliei, „a strălucit fața Lui ca soa-rele, iar veșmintele Lui s-au făcutalbe ca lumina” (Matei 17, 2) și esteconfirmată de arătările Domnului dedupă Înviere. Spre această staredeiformă suntem chemați fiecaredintre noi, după spusele Evanghelis-tului Matei: „Atunci cei drepți vorstrăluci ca soarele în împărăția Tat-ălui lor” (Matei 13, 43). Materiatransfigurată ete materia care poartăîn ea pecetea Duhului lui Dumne-zeu prin energiile divine care opătrund în permanență și o pres-chimbă din interior.

Icoana ne oferă imaginea veacului viitor
Icoana prezintă imaginea veacu-lui viitor, în care omul și creația vorfi transfigurate pe deplin, icoana pre-zintă în culori, destinul omului,asemănarea cu Dumnezeu. În felulacesta, „departe de orice naturism,icoana nu-l reprezintă pe om așa cumeste, ci așa cum trebuie să fie, înÎmpărăția lui Dumnezeu. Chipul numai este cel al naturii afectate depăcat, ci al naturii deificate. Corpul

apare prelungit peste măsură și devi-ne o flacără care poartă chipul «exta-tic» al persoanei. Organele de simțsunt interiorizate (urechile, gura,nasul) pentru că simțurile tac în acestextaz al persoanei. Fruntea e dilatatăde cunoașterea lumii divine, de chi-pul lui Dumnezeu ajuns la asemăna-re, gâtul este «gonflat» de Sufluldătător de viață, iar chipul devine tot«ochi» și în privire e prezentă întrea-ga ființă a omului”.6 Prin aceste voitedeformări pictorul încearcă să trans-pună grafic, vizual o realitate spiri-tuală, trecerea de la vizibilul sfântu-lui la invizibilul Duhului lucrător însfânt, de la Hristosul Cel văzut prinfirea Sa omenească, la nevăzutuldumnezeirii Sale. De aceea, teolo-gia icoanei este o teologie a chipuluiîndumnezeit, o fereastră deshisă spreeternitate. 
Revelația dumnezeiascăîn sprijinul reprezentăriichipurilor 

În Revelația veterotestamentarăcare este atât de vehementă împotri-va idolatriei se găsesc și pasaje carepermit reprezentările grafice în scopreligios. Astfel, Dumnezeu îi porun-cește lui Moise să construiască încortul mărturiei din Sfânta Sfintelorchivotul Legământului, ca să fielocul prezenței Sale. A mai poruncitDumnezeu lui Moise să facă doiheruvimi de aur și să-i pună la douălaturi ale chivotului (Ieșire 25, 18-19); apoi să facă chipurile lor binelucrate pe catapeteasma care des-părțea Sfânta de Sfânta Sfintelor(Ieșire 26, 31-33). Aceeași poruncă aprimit-o și pentru decorarea stofelorde mătase, care serveau nu numai deacoperământ, ci erau puse și pe pere-ții cortului mărturiei (Ieșire 26, 1).Importanța cortului nu mai trebuiediscutată, el fiind pentru poporul alessemnul văzut al prezenței lui Dum-nezeu, în proximitatea lui, omul tre-buind să aibă convingerea că se aflăîn fața lui Dumnezeu.7 Care era sem-nificația mulțimii de heruvimi pole-iți cu aur pe care Moise i-a așezat încortul sfânt? Cu siguranță nu au ser-vit ca simple înfrumusețări ale cor-tului sfânt, ca decor, ci aveau o înaltăsemnificație religioasă, toate obiecte-le existente în spațiul sacru al cortuluiavând destinația de a sluji numai sla-vei adevăratului Dumnezeu. Odovadă în acest sens o reprezintăcomportamentul religios al poporu-lui când Moise intra în cort: „Iar dupăce intra Moise în cort, se pogora unstâlp de nor şi se oprea la intrarea cor-tului şi Domnul grăia cu Moise. Şivedea tot poporul stâlpul cel de nor,care stătea la uşa cortului, şi se sculatot poporul şi se închina fiecare dinuşa cortului său” (Ieșire 33, 10). Preot conf.dr. Caius CuțaruFacultatea de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” AradContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Ca atare, însemnătatea heruvimi-lor reprezentați în cortul sfânt „sta înfaptul că de la privirea ființelor lumiiduhovnicești, cunoscute și respectatede evrei ca slujitori fericiți și mijloci-tori ai lui Dumnezeu, gândirea și sen-timentele lor de respect mai ușorputeau să se înalțe către Însuși Dum-nezeu al Cărui reprezentant văzut eracortul mărturiei”.8Închipuirile heruvimilor au fostfăcute și în Templul din Ierusalimconstruit de Solomon după chipulcortului sfânt (III Regi 6, 27-29). Cusiguranță asemenea reprezentări s-aubucurat de venerare și în al II-leaTemplu rezidit la Ierusalim, iar împo-triva acestei venerări nu s-a ridicatnici unul dintre prooroci, însă des-eori au mustrat poporul pentru vene-rarea idolilor păgâni. Chiar Mântui-torul Iisus Hristos, care în numeroaserânduri a vizitat Templul, niciodatăprin nimic nu a criticat nici Templulși nimic din ceea ce îi aparținea, cidimpotrivă, când a văzut că iudeii nurespectă sfințenia casei lui DumnezeuȘi-a manifestat cu hotărâre nemulțu-mirea (Luca 19, 46; Ioan 2,- 1516:„Şi, făcându-Şi un bici din ştrean-guri, i-a scos pe toţi afară din templu,şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-avărsat banii şi le-a răsturnat mesele.Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis:Luaţi acestea de aici. Nu faceţi casaTatălui Meu casă de negustorie”). ȘiApostolii Domnului, care după Pogo-rârea Duhului Sfânt au orânduitadunări pentru creștini în care sesăvârșea jertfa cea fără de sânge, des-eori mergeau la Templul din Ierusa-lim pentru rugăciune (Faptele Apos-tolilor 2, 46: „Şi în fiecare zi, stăruiauîntr-un cuget în templu şi, frângândpâinea în casă, luau împreună hranaîntru bucurie şi întru curăţia inimii”)și predică (Faptele Apostolilor 5, 20-21: „Mergeţi şi, stând, grăiţi poporu-lui în templu toate cuvintele vieţiiacesteia. Şi, auzind, au intrat de dimi-neaţă în templu şi învăţau”).9În vechea Tradiție a Bisericii pri-mare se află două istorisiri ce suntprivite cu rezervă de unii, fiind con-siderate doar simple legende, însă decei mai mulți creștini sunt privite cumare evlavie,10 potrivit cărora ÎnsușiDomnul Iisus Hristos a binevoit a-Șilăsa imprimat pe pânză chipul Său șia trimite acest chip nefăcut de mânăregelui Avgar al Edesei.11 Cealaltăistorisire relatetază că EvanghelistulLuca, care cunoștea arta picturii, ascris și a lăsat urmașilor icoana Mai-cii Domnului, care se păstrează cumare respect și venerare.12 Deducemcă Biserica Noului Testament a avutsuficiente temeiuri pentru a introdu-ce cinstirea sfintelor icoane nu doar înparticular, ci și în uzul liturgic. 
2.Aspecte liturgice

Pictura bisericească șiscopul ei 
Pictura bisericească este o artădeosebită de pictura profană. Ea nurealizează o copiere sau fotografierefidelă a realității, deci depășește sim-plul statut de artă. Părintele Ene Bra-niște arăta că „Arta bisericească sedeosebește fundamental de cea pro-fană atât prin menirea ei, cât și prinformele sau mijloacele ei de realiza-re. Ea este o artă religioasă, o artăpusă în serviciul Bisericii și al ideiicreștine, și mai ales al cultului

divin.”13 Scopul urmărit nu a fostsatisfacerea gustului sau sentimentu-lui estetic al credincioșilor, iar funcțiaei nu este pur decorativă, ci a izvorâtdintr-un profund sentiment religios,pictorii fiind ei înșiși oameni profundcredincioși. Ei au încercat să ilustre-ze în imagini viața MântuitoruluiHristos, scene esențiale din istoriamântuirii, istoria vieții creștine,învățătura de credință a Bisericii, etc.punându-se astfel în slujba interesu-lui general al Bisericii.Icoanele și pictura bisericeascăau un rol instructiv și educativ, Bise-rica făcând din icoană un mijloc deînvățătură și de educație creștină.După cum se cunoaște, icoana estebiblia neștiutorilor de carte. Picturaeste expresia plastică, văzută a rug-ăciunii, având un profund aspect dog-matic. „Pictura bisericească în gene-ral, dar mai ales cea ortodoxă, esteprin definiție simbolică; ea exprimă oidee, o intenție, un înțeles, un conținutlăuntric, pe care ni-l explică științaiconografiei”.14
Icoana și Evanghelia se află înstrânsă legătură, se sprijină și se cla-rifică reciproc, colaborând atât unacât și cealaltă la răspândirea învățătu-rii creștine. Un teolog contemporannumea Evanghelia o icoană verbală alui Hristos, iar icoana o Evanghelie înculori. „În icoane, credincioșii văd șiînvață viața și faptele Mântuitorului,virtuțile, eroismul și puterea de jert-fire a mucenicilor și sfinților care și-au dat viața pentru triumful credințeicreștine în lume”.15
Importanța instructiv-educativă aicoanelor a fost recunoscută de laînceput de Sfinții Părinți și de ierarhiiBisericii, ceea ce explică fenomenulrăspândirii cultului lor și a cinstiriide care se bucură din partea cleruluiși a credincioșilor.

Tipicul iconografic al Bisericilor Ortodoxe
Chiar dacă la început au apărutreprezentări grafice disparate, odatăcu construirea bisericilor creștine,după încheierea persecuțiilor, s-a cris-talizat un anumit tipic iconografic,pictura bisericească nefăcându-se laîntâmplare, ci după anumite reguli,care arată pictorilor care scene se potpicta în altar, ce se poate picta în naosși turle, ce și cum se pictează pe pere-ții pronaosului sau pe fațadă. În felulacesta, decorul bisericilor ortodoxeeste unul unitar și logic alcătuit,

având o idee ordonatoare a scenelor,transmițând un mesaj privitorului.Programul sau tipicul iconografics-a format în timp, nefiind uniform dela început, ci a variat în funcție deepoca istorică, potrivit cu evoluțiaarhitecturii religioase, cu ideile saucurentele teologice care au frământatcugetarea creștină. Astfel, într-un felse picta o biserică creștină în secole-le IV-V și în alt fel se picta în secole-le XV-XVI. Erminia bizantină, o altădenumire pentru tipicul iconografic,a evoluat paralel cu dezvoltarea cul-tului sfinților, cu controversele dog-matice, cu dezvoltarea rânduielii litur-gice, cu tradiția religioasă a fiecăruipopor sau regiuni.16 Părintele EneBraniște dă exemplul Bisericii Orto-doxe Române, arătând că într-un felse pictează bisericile din Transilvaniape de o parte, și în alt fel cele dinMunteni și Moldova, pe de altă parte.Se poate face o diferențiere și înfuncție de mărimea spațiului de pic-tat, de dimensiunile locașului de cultși de destinația lui. Astfel, într-un felse pictează o biserică de parohie și înalt fel o catedrală, într-un fel o bise-rică mănăstirească sau un paraclis decurte domneacă (exemplu fiind înacest sens biserica Sfântul Nicolaede la Curtea de Argeș) și în alt fel obiserică de cimitir sau o necropolă,unde nădejdea învierii, deci icono-grafia Evangheliilor Învierii, joacă unrol principal.17
Sursa de inspirație a picturii bise-ricești o constituie în special cultul(Sfânta Liturghie), dar și SfinteleEvanghelii, din care sunt inspiratemajoritatea scenelor pictate în bise-rici, iar pentru Orient chiar și apocri-fele, care sunt scrieri necanonice, darcare ne oferă informații păstrate doarîn Tradiția Bisericii. Tipicul sau programul iconogra-fic are la bază anumite reguli, rezul-tate din simbolismul locașului de cult,care trebuie să fie o imagine sensibilăa Bisericii triumfătoare din ceruri,atât prin arhitectura, cât și prin pictu-ra sa. Biserica este „cerul pe pământ”,cum spunea Sfântul Gherman al Con-stantinopolului, iar noi credincioșiiexclamăm: „În Biserica Măririi Talestând, în cer ni se pare a fi, Născătoa-re de Dumnezeu”. La transpunereaîn această stare în care cerurile sepleacă pentru a se revărsa în lumeaaceasta starea veacului viitor parti-cipă în mod fundamental și picturabisericească, care „caută să ne suge-

reze în chip intuitiv rânduiala, iarar-hia sau ordinea care domnește înlumea creată, mântuită și condusă deDumnezeu”.18
- astfel, turla sau cupola centralăde deasupra naosului, care este parteacea mai înaltă a unei biserici,înfățișează Biserica cerească, ființelecare sălășluiesc în ceruri. De aceea,sus, pe bolta turlei, se zugrăvește chi-pul lui Dumnezeu Atotțiitorul (Pan-tocrator), înconjurat de Sfinții Îngeri,de ierarhiile cerești despre care nevorbește Sfântul Dionisie Pseudo-Areopagitul. Pe pereții turlei apar Sfi-nții Profeți și Apostoli, care L-au ves-tit, L-au slujit în lume și care acum sebucură de vederea nemijlocită a fețeiLui, iar jos, pe cele patru colțuri de labaza turlei se zugrăvesc Sfinții Evan-gheliști, care ne-au lăsat în scris viațași cuvintele Mântuitorului.- altarul, încăperea cea mai sfântăși mai tainică a bisericii, reprezintălocul jertfei euharistice, unde seîngemănează Biserica pământeascăcu cea cerească, și în el se vor pictachipurile acelora care sunt cei maiapropiați de altarul ceresc. Pe boltaaltarului se zugrăvește Maica Dom-nului cu Pruncul, ca împărăteasă acerurilor, iar pe pereți chipurile ace-lora care au avut un rol de seamă încultul creștin și mai ales în alcătuireaSfintei Liturghii: Sfântul Ioan Gurăde Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfân-tul Grigorie cel Mare sau Dialoguletc., diaconi slujitori: Sfântul Ștefan,Sfântul Laurențiu, mai sus suntînfățișate scene din istoria sfântă aVechiului și Noului Testament în leg-ătură cu Liturghia, ca de exempluîmpărtășirea Apostolilor de cătreMântuitorul Hristos, Liturghiacerească, Cina cea de Taină, Cina dela Emaus, jertfa lui Isaac, alterul LegiiVechi, etc.- în naosul, rezervat credincioși-lor, vor fi reprezentate, în general,scene din viața și lucrarea Mântuito-rului în lume, registrul superior înce-pând cu Nașterea Domnului șiîncheindu-se cu Învierea, chipuri sesfinți de toate categoriile (mucenici,mărturisitori, ierarhi, prooroci, uce-nici ai Domnului), sărbătorile mariale Ortodoxiei, etc.- în pronaos, care este un fel deanticameră a bisericii, sunt zugrăvitechipurile acelora care se luptă pentrucâștigarea mântuirii: ctitori, voievozi,cuvioși și cuvioase, pustnici și căluri,avându-i ca mmodele pe SfântulAntonie cel Mare, Sfântul Teodosie,Sfântul Pahomie sau Macarie, pre-cum și scene instructive și educative.- pictura de pe suprafața exte-rioară a zidurilor bisericii, când existăo asemenea pictură, cum ar fi cea dela bisericile din nordul Moldovei, dinsecolul al XVI-lea, va înfățișa pe ceicare nu au avut fericirea de a faceparte din Biserica creștină: patriarhii,proorocii și dreptții Vechiului Testa-ment, sibile sau profetese păgâne,filosofi și înțelepți din lumea veche,care prin înțelepciunea lor dăruită deDumnezeu au întrezărit venirea Mân-tuitorului.

Icoana ortodoxă
Icoanele pot fi clasificate în fun-cție de diferite criterii. După forma șimaterialul din care sunt făcute, icoa-nele pot fi: fixe, cum sunt cele de pepereții iconostasului sau catapetes-mei și mobile sau purtătoare, cumsunt cele mai multe icoane.

După destinația sau întrebuințarealor, ele pot fi: icoane folosite în biserici,fiind puse în serviciul cultului oficialpublic, cum ar fi icoanele fixe de peiconostas, icoanele mobile sau schim-bătoare care se pun la închinat, icoa-nele pentru procesiuni, icoanele voti-ve etc. Icoanele folosite în cultulparticular, în afara bisericii, cum ar fiicoanele familiale (așezate în case),icoanele de la marginea drumurilor,iconițele portabile protectoare.
1 Paul EVDOKIMOV, Ortodoxia,Trad. de Dr. Irineu Ioan Popa, Arhie-reu vicar, Editura Institutului Biblic șide Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, București, 1996, p. 237.
2 Olivier CLÉMENT, Le visage

interieur, Édions Stock, Paris, 1978,cf. D. STĂNILOAE, Spiritualitate și
comuniune în Liturghia ortodoxă, p.93.

3 D. STĂNILOAE, Spiritualitate și
comuniune în Liturghia ortodoxă, p.95.

4 D. STĂNILOAE, Spiritualitate și
comuniune în Liturghia ortodoxă, p.102. Sfântul Teodor Studitul arată că„nu e greșit a zice că Hristos și icoa-na Lui există împreună”, Antirrh. adv.
iconomachos, în PG 99, 429 A, cf. D.STĂNILOAE, Spiritualitate și comu-
niune în Liturghia ortodoxă, p. 103.Potrivit lui, chipul și prototipul suntîmpreună, chiar dacă nu face confu-zie între cele două.  

5 D. STĂNILOAE, Spiritualitate și
comuniune în Liturghia ortodoxă, pp.97-98.

6 D. POPESCU, Teologie și cultură,p. 60.
7 SILVESTRU - Episcop de Canev,

Teologia Dogmatică Ortodoxă, Vol.V, Editura „Credința Strămoșească”,Iași, 2001, p. 172.
8 SILVESTRU - Episcop de Canev,

Teologia Dogmatică Ortodoxă, p.174.
9 A se vedea în acest sens SILVES-

TRU - Episcop de Canev, Teologia
Dogmatică Ortodoxă, pp. 175-176.

10 Sfânta Mahramă este prăznuităanual la data de 16 august, sub denu-mirea de Aducerea Sfintei Mahrame
a Domnului din Edesa la Constanti-
nopol.

11 EVAGRIE, Istoria bisericească,cartea a IV-a, c. 27. A se conusulta șiSfântul IOAN DAMASCHIN, Cultul sfin-
telor icoane, traducere din grecește cuun studiu introductiv de D. FECIORU,București, 1937, p. 37. Pe larg esterelatată istoria corespondenței dintreMântuitorul și regele Avgar la Sf. IOANDAMASCHIN, Dogmatica, Ediția a III-a, Trad. de D. Fecioru, Editura Scrip-ta, București, 1993, pp. 178-179.

12 TEODOR CITEȚUL, Istoria bise-
ricească, cartea I, secțiunea I; SfântulIOAN DAMASCHIN, Epistola către
împăratul Teofil, n. 4, p. 631, cf. SIL-
VESTRU - Episcop de Canev, Teologia
Dogmatică Ortodoxă, p. 178.

13 E. BRANIȘTE, G. NIȚOIU, Ghe.NEDA, Liturgica teoretică..., p. 111. 
14 E. BRANIȘTE, G. NIȚOIU, Ghe.NEDA, Liturgica teoretică..., pp. 111-112. 
15 E. BRANIȘTE, G. NIȚOIU, Ghe.NEDA, Liturgica teoretică..., p. 115.
16 E. BRANIȘTE, G. NIȚOIU, Ghe.NEDA, Liturgica teoretică..., p. 112. 
17 E. BRANIȘTE, G. NIȚOIU, Ghe.NEDA, Liturgica teoretică..., pp. 112-113. 
18 E. BRANIȘTE, G. NIȚOIU, Ghe.NEDA, Liturgica teoretică..., pp. 113.
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Învățătura despre sfintele icoaneși despre cinstirea lor este unul din-tre cele mai importante capitole aleteologiei. Este un capitol complex,pentru înțelegerea căruia trebuieavute în vedere aspectele teologice,dar și cele legate de contextul istorical desfășurării evenimentelor ce audeterminat proclamarea solemnă șiacceptarea acestei învățături.Icoana, ca imagine, este o formăde comunicare, dar și de participarela realitatea divină reprezentată deaceasta. Icoana este, și în acelașitimp nu este întru totul, ,,realitateadivină imaginată”1. Căci identifica-rea întru totul a icoanei, ca imaginesacră, cu însăși realitatea divinăimaginată, ar transforma icoana dinsimbol al prezenței divinului, în idol,ceea ce este greşit.Privind în timp, monoteismuliudaic oprea cu severitate toatereprezentările iconice. În cultulVechiului Testament, cuvântul eraexclusiv folosit pentru transmitereaînvățăturilor revelate în mod supra-natural.În primele secole, creștinismuls-a răspândit în mediul iudaic, dar șiîn cel politeist, păgân. De aceea, s-asimțit în rândul primilor creștini ooarecare rezervă în întrebuințarea„imaginilor religioase”. Mai ales căşi cuvântul evangheliei zicea: „Duheste Dumnezeu și cei ce I se închină,trebuie să I se închine în duh șiadevăr” (Ioan IV, 24).În imperiul roman, cultulîmpăratului impunea ca portretulacestuia să fie răspândit şi văzut pre-tutindeni, iar loialitatea față de aces-ta era impusă tuturor cetățenilor. Însăcreștinii preferau să sufere martiriul,refuzând „confuzia” dintre divinita-te și chipul sau imaginea împăratu-lui, făcând  distincție între divin șiuman.În timp, politeismul a scăzut înintensitate în imperiul roman, iarimaginile religioase creștine au înce-put să fie tot mai întrebuințate și răs-pândite, odată cu răspândirea puter-nică a cultului sfinţilor și almoaștelor. Folosirea imaginilor cre-știne nu era influenţată de decizialuată de  împărat, ci aceasta veneadin sufletul creștinilor de atunci. Ico-anele încep să fie întrebuinţate atât încultul particular, cât și în cel public. Erau imagini religioase carezugrăveau scene biblice, având decimai ales un rol educativ. Erau și ico-ane întrebuințate în cult și venerate,dar și icoane harismatice, făcătoarede minuni, spre care creștinii îșiîndreptau pașii în pelerinaje, sauerau purtate în procesiuni2. Mai alesaceste ultime două categorii de ico-ane erau contestate. Până la SfântulConstantin cel Mare, imperiulroman și Biserica erau separate, atâtîn ce privește doctrina, cât și ca ins-tituții distincte. Începând din secolulal VI-lea, împărații bizantini auîntrebuințat icoanele în public și le-au  arătat cinstirea cuvenită. Cultulîmpăratului și portretul acestuia aufost prezente în continuare, darîmpărații creștini își legitimau dom-nia „în Hristos”.Dintre sfinții care au adus ceamai substanţială contribuţie la trium-ful Ortodoxiei împotriva ereziei ico-noclaste au fost Sfântul Teodor Stu-

ditul și Sfântul Ioan Damaschin, ulti-mul Sfânt Părinte din Răsărit. 
O definiţie a icoanei. 
Icoana este o asemănare, unmodel, o întipăritură a cuiva, carearată în ea pe cel ce este înfăţişat înicoană. Icoana nu este identică cuprototipul sau cu originalul, ci ,,sedeosebeşte de el în ceva şi cu ceva”3.Icoana nu seamănă în totul cu celreprezentat, respectiv cu originalul,căci altceva este icoana şi altcevaeste originalul şi se observă o deose-bire între ele, întrucât acesta nu estecealaltă şi cealaltă nu este acesta.Aceasta arată şi deosebirea, dar şiasemănarea dintre icoană şi original.De exemplu, icoana unui om nu esteidentică cu omul, deoarece aceastăicoană reprezintă numai forma cor-pului, nu şi puterile sufletului: icoananu vorbeşte, nu gândeşte şi nu simte.Sau alt exemplu, Fiul lui Dumnezeueste icoana naturală a Tatălui: El esteasemenea Tatălui întru totul, dar sedeosebeşte de Tatăl pentru că Tatăleste nenăscut, iar Fiul este născut4.Raţiunea existenţei icoanei neeste indicată în definiţia sa, anumecă icoana ne arată, ne pune în evi-denţă originalul, adică un lucru pecare nu-1 avem în faţă, căci dacăacesta ar fi de faţă, nu am mai aveanevoie de icoană. Deci, icoana estecerută în primul rând de nedeplin-ătatea firii omeneşti, căci omul, fiindcircumscris în timp şi spaţiu, nupoate avea direct o cunoştinţă a celornevăzute, nici a celor trecute sau vii-toare sau a celor îndepărtate în spa-ţiu. Din pricina acestor nedeplinătățide cunoaştere a fost descoperităicoana, care ne ajută la  cunoştinţa şila arătarea celor ascunse.
Felurile icoanelor. 

Pentru a înţelege noţiunea deicoană la Sfântul Ioan Damaschin,trebuie să nede sensul pe care îl dăm de obi-cei termenului icoană, adică deExistă mai multe feluri de icoa-ne. Pornind de la ceea ce deosebeşteoriginalul de icoană, Sfântul Ioanîmparte icoanele în şase grupe:1) Icoana naturală: Fiul luiDumnezeu este icoana vie a Tatălui,deosebindu-se în aceea numai căeste cauzat: Tatăl este cauza natu-rală, Fiul cel cauzat, pentru că nueste Tatăl din Fiul, ci Fiul din Tatăl.

Căci Fiul are din El - deşi nu după El- aceeaşi existenţă, pe care o areTatăl, care l-a născut.2) Paradigmele divine care sunt
icoane şi exemple ale lucrurilor ce
vor fi făcute de Dumnezeu, în sfatulcăruia ,,cele hotărâte mai dinaintede el şi cele ce aveau să existe, închip neschimbat, au luat forma şi s-au înfăţişat în icoana înainte dedevenirea lor, toate câte au fost hotă-râte mai înainte de el, şi toate câtevor exista în chip neschimbat, totaşa după cum dacă cineva care arvoi să-şi zidească o casă, îşi repre-zintă şi îşi înfăţişează mai întâi înminte forma casei”5.3) Al treilea fel de icoană este“cel făcut de Dumnezeu prin imita-
re, adică omul”. Acesta prin fire esteom, dar prin poziţie şi imitare esteicoana Dumnezeirii. Că după cumDumnezeirea este una, dar este com-pusă din Tatăl, care este din Fiul şidin Sfântul Duh, tot aşa şi omul esteunul. Tot icoană a Dumnezeirii esteşi în ceea ce priveşte liberul arbitruşi facultatea de a conduce prin fap-tul că la creare Dumnezeu a zis: “Săfacem om după chipul şi asemănareanoastră” (Facere 1, 26). Cel zidit vafi prin imitare de aceeaşi fire cu Zidi-torul.

4) Al patrulea fel de icoană este
cel întrebuinţat de Scriptură, care
atribuie forme, figuri şi chipuri celor
nevăzute şi necorporale; acestea sunt
reprezentate corporal pentru ca să
ne facem o slabă idee despre Dum-
nezeu şi îngeri, deoarece noi nu
putem să contemplăm pe cele necor-
porale fără de formele care sunt
corespunzătoare naturii noastre.
Astfel, pentru a înţelege Dumnezei-
rea sau îngerii, ne servim de icoane
sau cum am spune azi, de exemple
prin analogie. 5) Al cincilea fel de icoană estecel care înfăţişează şi schiţează maidinainte cele viitoare pe care azi l-am numi tip sau simbol. Spre exem-plu: rugul (Ieșire 3, 2), ploaia de pelână (Judecători 6, 40), toiagul(Numeri 17, 23) şi vasul cu mană(Ieșire 16, 33) preînchipuie peFecioara şi Născătoarea de Dumne-zeu. Şarpele (Numeri, 21, 9) pe celcare a distrus prin cruce muşcăturaşarpelui, autorul răului (Evrei 2, 14),marea, apa şi norul duhul botezului(I Corinteni 10, 1-2).

6) Al şaselea fel de icoană esteacela spre aducere aminte a faptelortrecute sau a minunii sau a virtuţii. Înaceastă categorie se încadrează icoa-na propriu-zisă pe care Sfântul IoanDamaschin se angajează să o aperepe baza Tradiţiei, în faţa iconocla-știlor. În acest sens, Sfântul Părintespune: ,,Icoanele au fost aşezate spreaducere aminte, nu ca nişte dumne-zei, ci ca unele care amintesc delucrările dumnezeieşti”.Cinstirea icoanelor nu este ido-latrie, pentru că nu se poate confun-da cu cinstirea pe care o dăm luiDumnezeu : pe Dumnezeu îl cin-stim prin adorare sau latrie, iar pesfinţi, icoanele şi moaştele lor prinsimpla venerare, cum o numeşteSfântul Ioan Damaschinul - cinsti-
rea relativă, pentru că această cin-stire stă în relaţie cu prototipul sauoriginalul la care se referă : nu cin-stim icoanele pentru ele însele, cidin pricina sfinţilor care suntzugrăviţi pe ele, după cum, la rândullor, pe sfinţi îi cinstim, nu pentru eiînsişi, ci pentru Dumnezeu care i-aîncununat.Doctrina ortodoxă despre cin-stirea sfintelor icoane e cuprinsă şiîn cărţile noastre de slujbă : “Mă
închin sfinţilor şi cinstitelor icoa-
ne, adică lui Hristos însuşi şi Prea
Curatei Maicii lui Dumnezeu şi
tuturor sfinţilor ; nu însă cu închin-
ăciune ca lui Dumnezeu ci înălţân-
du-mă cu mintea la chipul ce
înfăţişează; pentru aceea şi cinstea
cea către acestea o trec la prototi-
puri”, se cuprinde în Arhieraticon,mărturisirea la hirotonie, a candida-tului la episcopat.În rugăciunea principală din
Rânduiala pentru binecuvântarea
şi sfinţirea icoanei Domnului nostru
Iisus Hristos, din Molitfelnic, seprecizează aceeaşi idee : ,,...am pus
această icoană înaintea măririi
Tale, nu îndumnezeind-o, ci ştiind
că cinstea icoanei se suie la cel
zugrăvit pe dânsa”. Icoanele neridică minţile de la cele pământeştila cele cereşti. Sfântul Ioan Dama-schinul spune că prin icoane vizibilesuntem conduşi la contemplarea aceea ce este divin şi spiritual. Auexistat și icoanele ,,nefăcute de
mână”, care, în secolele VI-VII, aucontribuit la generalizarea cultuluiicoanelor. Tradiția vorbește despreimaginea imprimată pe pânză a fețeilui Hristos, din timpul vieții Salepământești și trimisă regelui Avgar
al Edessei, dar și despre imagineafeței lui Hristos, imprimată pe pro-sopul cu care Și-a șters fața, pe dru-mul Golgotei, cea numită a Vero-
nicăi. Acestea sunt „prototipuri” aleicoanelor actuale ale lui Hristos șigaranții ale autenticității figurii Lui.De unele dintre aceste icoane suntlegate victorii militare ale bizanti-nilor contra perșilor. Putem să maiadăugăm faptul că soldații nu maidepuneau jurământ pe persoanaîmpăratului, ci pe icoana Mântui-
torului. Se băteau monede cu chipullui Hristos, pe o față și cu cel alîmpăratului, pe cealaltă față, subcare scria: robul lui Hristos. SinodulV-VI ecumenic (692, Constantino-pol) oprea reprezentarea lui Hristosca miel și recomanda zugrăvirea Luicu chipul feței Mântuitorului.

Acesta este contextul general isto-ric, pe care cinstirea icoanelor l-aurmat.
Concluzii. 

Învățătura despre sfintele icoaneși despre cinstirea lor este un capi-tol complex, pentru înțelegereacăruia trebuie avute în vedere aspec-tele teologice, dar și cele legate decontextul istoric. Icoana, ca ima-gine, este o formă de comunicare,dar și de participare la realitateadivină reprezentată de aceasta.Iconoclasmul a marcat o schim-bare totală, în două faze (între anii726-770 și 815-843) a atitudiniiconducerii imperiului față de Bise-rică și față de cultul icoanelor. Ere-zia iconoclasmului a produs tul-burări nu numai în Biserică, ci și înîntreaga societate a vremii. Împăra-ții iconoclaști doreau să fie și con-ducători religioși ai Bisericii dinimperiul bizantin. Voiau să pună înlocul imaginilor lui Hristos, pro-priile imagini.Sfântul Ioan Damaschinul sin-tetizează și argumentează învățăturaBisericii despre sfintele icoane încele Trei tratate apologetice contracelor ce defăimau icoanele. Argu-mentația sa este biblică și patristică. Opera Sfântului Teodor Studi-tul cuprinde, pe lângă catehezelesale monahale, pe lângă 50 de pre-dici și discursuri și scrieri canoniceși tipiconale, câteva scrieri de com-batere a iconomahilor și o marecorespondență, 560 de epistole.Cuvintele antieretice, scrieri contraiconomahilor, se evidențiază prinprecizia formulărilor dogmatice.Sfântul Teodor subliniază că Iisuseste „prototip al icoanei Sale”.Icoana nu poate fi a unei naturi abs-tracte, ci doar a unui ipostas și a uneirealități concrete. El atrage atențiacă iconoclaștii dovedeau și o insufi-cientă înțelegere a noțiunii de ipos-tas. În icoană vedem ipostasul Logo-sului. Există o identitate personală aumanității sau a trupului lui Hristoscu Logosul divin. Formulările lor vin în continua-rea învățăturii marilor Părinți dinsecolele IV-V, Sfântul Grigorie alNissei, Sfântul Chiril al Alexandrieiși din secolul VII, Sfântul MaximMărturisitorul. Pr. Drd. Alexandru CotoraciParohia PecicaBIBLIOGRAFIE.SFÂNTUL IOAN DAMA-SCHIN, Cultul sfintelor icoane /
Cele trei tratate contra iconoclaști-
lor, traducere din limba greacă,introducere și note de Pr. Prof.Dumitru Fecioru, EDITURA INS-TITUTULUI BIBLIC ŞI DEMISIUNE AL BISERICII ORTO-DOXE ROMÂNE, Bucureşti 1998.SF. TEODOR STUDITUL,
Iisus Hristos prototip al icoanei
Sale, trad. şi studiu de Diac. Prof.Ioan I. Ică Jr., Alba Iulia 1994.

1 Sfântul Teodor Studitul, Iisus
Hristos prototip al icoanei Sale,Alba Iulia 1994, p. 6.

2 Ibidem, p. 10.
3Sfântul Ioan Damaschin, Cultul

sfintelor icoane / Cele trei tratate
contra iconoclaștilor, Bucureşti1998, p. 19.

4 Ibidem, p. 19.
5 Ibidem, p. 20.
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S-a născut la 21 decembrie 1915 înfamilia unui agricultor harnic din local-itatea arădeană Şicula. După şcoalaprimară și Liceul de Fete „Elena GhibaBirta” din Arad (1929-1933 şi 1934-1938), pentru tânăra Ecaterina auurmat mari greutăţi datorate decesuluitatălui său. Încă de pe băncile liceuluis-a remarcat pentru patriotismul său,devenind preşedinta Societăţii reli-gioase a Școlii „Sfânta Ecaterina”. Par-ticipă la concursul „Tinerimearomână” de la Bucureşti. Îşi continuăstudiile la Academia Teologică dinArad, fiind prima studentă, cu dispen-să de la Episcopul Andrei Magieru, dinaceastă instituţie de învăţământ. Toto-dată, a lucrat ca pedagog la InstitutulDiecezan.În 1942, fratele său se întoarce depe front, mutilat, motiv pentru caremerge la Bucureşti, pentru a-l îngriji. Înacelaşi timp, află cum cel care trebuiasă-i devină logodnic decedase pe front.La Bucureşti, pe lângă îndatorirea pecare şi-o asumă faţă de fratele ei, seînscrie la Facultatea de Teologie dinBucureşti, unde în 1944 obţine licenţacu distincţia „magna cum laude”. Para-lel, urmează Seminarul pedagogic dinBucureşti şi lucrează la Institutul deAsistenţă Socială. Este perioadacăutărilor sufleteşti, când se gândeştetot mai mult să ia calea monahismului.Mai încercase în 1942, dar EpiscopulAndrei Magieru îi refuzase acordareabinecuvântării pentru o perioadă demeditaţie.Acum este hotărâtă, mai ales dupăexcursiile spirituale pe care le făcuse,alături de alţi colegi de facultate, laMănăstirea Sâmbăta, unde duhovnicera vestitul Arsenie Boca.Duhovnicul ardelean se gândea săo trimită la Mănăstirea Vladimireşti,dar pentru că era profesoară, i-a reco-mandat să meargă la Bistriţa olteană,unde funcţiona o şcoală confesională.La 11 iulie 1945 a intrat pe poartaMănăstirii Bistriţa, unde a primitascultarea de profesoară la disciplinareligie. La 26 aprilie 1946 a primitbinecuvântarea Patriarhului Nicodim

de a fi tunsă în monahism cu numelede Patricia. Pentru abilităţile sale, supe-rioara aşezământului de la Bistriţa,Mama Olga, i-a dat în vara anului 1948însărcinarea să se îngrijească de o gră-diniţă dintr-o localitate din apropiere. Înanul următor, autorităţile comuniste nuau mai permis aşa ceva. După încer-carea soldată cu un eşec a PatriarhuluiJustinian de a înfiinţa un seminar teo-logic pentru maici la MănăstireaBistriţa, în toamna anului 1948 maicaPatricia este chemată la Bucureşti.Patriarhul Justinian îi dă ascultarea dea conduce acest seminar, care avea săfuncţioneze la Mănăstirea Plumbuita.Un an mai târziu este detaşată ca pro-fesoară la Seminarul Monahal de laMănăstirea Văratec, unde directoareera maica Veronica Constantinescu.Cu sprijinul lui Bartolomeu Ana-nia, inspector patriarhal pe învăţământ,preferă totuşi să se întoarcă la mănă-stirea de metanie. Aici, aşezământul seafla sub spectrul terorii instituite deSecuritate, care efectuase arestări înanul 1949 pentru susţinerea grupurilorde rezistenţă anticomunistă din munţi.Totodată, autorităţile comunistesusţineau conflictele dintre maicileintrate în monahism la sfatul lui Arse-nie Boca şi cele vechi, foste eleveorfane, care primiseră educaţieduhovnicească în aşezământul de laBistriţa. Pentru pacea duhovnicească,în 1951, Patriarhul Justinian decidetrimiterea maicilor „arseniste” la mănă-stirile Ţigăneşti şi la Tismana. LaŢigăneşti, în fruntea celor 20 decălugăriţe, s-a aflat maica PatriciaCodău, care a primit ascultarea de egu-menă la şcoala monahală. Un an maitârziu, ajunge chiar stareţa acestuiaşezământ, care număra 250 de maici.Deoarece mănăstirea se confrunta cumari greutăţi materiale, printr-un mem-oriu la Gheorghiu-Dej, maica Patricialuptă pentru scoaterea mănăstirii desub statutul de „chiabur”. Se implică înconducerea atelierelor din mănăstireprin afilierea lor la administraţia înfi-inţată de către Patriarhul Justinian, darnerecunoscută de autorităţile statului.

În 1954 primeşte vizita duhovnicească,de câteva săptămâni, a duhovniculuiCleopa Ilie şi a părintelui Arsenie Papa-cioc. Toate aceste realizări nu au fostprimite bine de către autorităţile comu-niste, care prin agenţi au determinatdemisia maicii Patricia de la conduc-erea mănăstirii. Patriarhul Justinian i-arefuzat demisia, dar maica Patricia ainsistat motivând probleme medicale.A mai rămas în mănăstire aproape unan, lucrând în atelier ca simplă munci-toare.În mai 1955, maica Patricia estechemată de Episcopul AndreiMagieru la Arad. Chiriarhul Araduluiintenţiona redeschiderea MănăstiriiGai. Maica Patricia şi-a luat ascultareaîn serios, luptând şi reuşind în justiţiepentru recuperarea unor bunuri fun-ciare (aproximativ 10 ha). Având spri-jinul Episcopului Andrei şi al vicaru-lui, preotul Gheorghe Liţiu, maicaPatricia a reutilat mănăstirea cu lucruriprovenite de la foste instituţii deînvăţământ eparhiale, Institutuldiecezan şi Academia teologică, cuutilaje necesare unei gospodării agri-cole şi a reuşit ridicarea unei obşti cumaici provenite din rândul ucenicelorşi al fostelor eleve. Înfiinţează o şcoalămonahală, unde profesori erau vestiţipreoţi arădeni, precum Ilarion V.Felea, Petre Dehleanu și Tudor Demi-an.

În 1957 a primit vizitaduhovnicească a Părintelui Cleopa Ilie.Activitatea cultural-spirituală desfăşu-rată la Mănăstirea Gai, marcată de cate-hizări individuale şi publice, confer-inţe, concerte, slujbe la care participaunumeroşi credincioşi şi prosperitateaeconomică de care se bucura acestaşezământ au atras atenţia organelorde represiune comuniste. În seara zileide 21 aprilie 1959, ora 22:00, estearestată de Securitate, apoi anchetată laSecuritatea din Timişoara. A fostacuzată de întreţinerea unor legăturiconspirative, pe linie legionară, pre-cum slujbele care se săvârşeau lamănăstire, când ar fi fost pomeniţilegionari şi condamnaţi politici, pre-cum Ilarion V. Felea, Bartolomeu Ana-nia, Arsenie Papacioc, Sofian Boghiu(arestaţi de Securitate), sau de partici-pare la „şedinţele organizaţiei interziseale Oastei Domnului”.O tundere în monahism săvârşită la8 noiembrie 1956, la Gai, de cătreEpiscopul Andrei şi alţi clerici, pre-cum profesorul I. V. Felea (iniţial pro-gramată pentru 14 octombrie), a fostconsiderată de anchetatori „slujbălegionară”. Spovedaniile făcute deieromonahul Iov Volănescu au fostconsiderate „întâlniri legionare”. Înrealitate, maica Patricia era vinovatăpentru două mari fapte: crearea unuifocar de spiritualitate lângă oraşul Arad

şi, prin prosperitatea economică de carese bucura Mănăstirea Gai, pentrueşecul procesului de colectivizare dinzonă. Alături de ea au fost arestaţimaica Maria Izdrăilă, de la aceeaşimănăstire, monahii Iov Volănescu şiIrineu Lupei de la Hodoş-Bodrog şitrei laici care ajutaseră la refacereaaşezământului de la Gai.Arestarea stareţei a declanşat des-fiinţarea Mănăstirii Gai de cătreautorităţile comuniste. La percheziţiilecare i s-au făcut la mănăstire, în numărde trei, i s-au confiscat „bijuteriile”,adică crucea cu lanţ de argint de stavro-foră şi câteva cărţi „duşmănoase”. Laproces nu a recunoscut declaraţiile con-semnate de anchetatori conform sce-nariului Securităţii. Prin Sentinţa nr.532 din 22 octombrie 1959 a Tri-bunalului Militar Timişoara a fost con-damnată la 15 ani muncă silnică, pen-tru delictul de „uneltire contra ordiniisociale”.A cunoscut închisorile de la Tim-işoara, Arad (1959 şi octombrie 1960),Jilava (februarie 1960 şi iunie 1964),Miercurea Ciuc (februarie 1960 şi iunie1964) şi Oradea (octombrie 1962). Înperioada detenţiei a muncit „pestenormă”, încât în iunie 1961 a devenit„inaptă pentru muncă”. La 27 iulie1964 a fost eliberată de la Jilava. I s-ainterzis să revină în monahism şi chiarsă poarte „haine negre”. A lucrat pe unpost de contabil la OCL Arad, până în1969, când s-a pensionat pe caz deboală, apoi pentru limită de vârstă. În1974 a fost „recuperată” de către Mit-ropolitul Nicolae Corneanu al Banatu-lui, care a numit-o administrator alCentrului eparhial. A avut preocupăriteologice, scriind acatiste şi diversestudii privind monahismul românesc.A fost urmărită de Securitate şi şicanatăpermanent de către împuternicitul de laCulte. La 18 aprilie 2013, maica Patri-cia Codău a trecut la cele veșnice.Adrian-Nicolae Petcusursa:http://ziarullumina.ro/maica-patricia-ecaterina-codau-intre-incercari le-duhovnicest i -s i -persecutia-comunista-125130.html

Maica Patricia-Ecaterina Codău, între  încercările duhovniceşti şi persecuţia comunistă

La prestigioasă Editură Grigori dinAtena, Grecia, a apărut recent, într-oserie intitulată Nomocanonika, vol. 7,lucrarea ,,Dreptul canonic al BisericiiOrtodoxe Române în vigoare şi izvoa-rele sale. Analiză critică pe baza Sfin-telor Canoane”, scrisă de părintele pro-tos.lect.dr Iustin Popovici, consiliercultural al Arhiepiscopiei Aradului.Lucrarea este scrisă în limba greacă şireprezintă teza de doctorat susţinută deautor în vara anului 2009 la Facultateade Teologie Ortodoxă din Atena, subcoordonarea ştiinţifică a doamneiprof.univ.dr. Irini Christinaki-Glaros, încadrul catedrei de Drept canonic şiapreciată cu calificativul maxim ,,Aris-ta”. Membrii comisiei de aprobare şitipărire a prezentei lucrări sunt: arhim.dr. Grigorios Papathomas, profesor deDrept canonic la Facultatea de Teologieateniană; prof.univ.dr. Irini Christinaki,profesor de Drept canonic la aceeaşifacultate; prof.univ.dr. Nikolaos Mag-gioros, profesor de Drept canonic şibisericesc la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Thesalonic şi prof.univ.dr.Dimitrios Nikolakakis, profesor deDrept canonic la Thesalonic. În prima parte a lucrării s-a făcuto prezentare scurtă a începuturilor

Dreptului scris în Biserica OrtodoxăRomână, a obârşiei sau a originii lui,care constituie o preocupare veche şistatornică a istori cilor, a canoniştilor şia teologilor cercetători ai trecutului nos-tru istoric. Din aceasta, se poate con-stata cu certitudine, pe baza unei cores-punzătoare cunoştinţe de cauză, căBiserica Românească - în oricare dincele trei ţări româneşti de odinioară- a

avut în mod necesar legi scrise de orga-nizare de la primele menţiuni istoricecare se fac despre ea. Scopul primuluicapitol a fost aşadar prezentarea izvoa-relor dreptului canonic al BisericiiOrtodoxe Române în perspectivă isto-rică şi plasarea lor în cadrul larg decultură al mediului social-politic şi reli-gios în care s-a dezvoltat poporul nos-tru. Tot aici s-a arătat raportul dintredreptul vechi românesc şi dreptul pra-vilnic bisericesc, menţiunile istorice şidocumentare despre existenţa unuidrept scris la români, de la care s-a tre-cut la prezentarea monumentelor păs-trate ale acestui drept, enumerând celemai importante Pravile descoperite saufolosite în Biserica şi ţara noastră. Înpartea finală a primului capitol s-a ana-lizat vechiul drept scris românesc,ţinând seama de cele două realităţi, deDreptul Bisericii şi Dreptul Statului,subliniind uni tatea dintre aceste douăchipuri ale dreptului românesc, vechi,ca şi existenţa aceluiaşi drept unitar latoţi românii, indiferent de graniţelepolitice în care au fost nevoiţi să tră-iască de-a lungul veacurilor.În al doilea capitol sunt prezentatebazele canonice după care se organi-zează şi funcţionează Biserica noastră.

După cum s-a prezentat şi în primulcapitol, pe teritoriul patriei noastre, sfin-telor canoane li s-au acordat o deose-bită importanţă pentru a se păstra înbiserică o bună rânduire şi chivernisi-re a treburilor bisericeşti. Începând dinsecolul al XV, când întâlnim primeletraduceri de canoane în limba noastră,continuând cu legiuirile bisericeşti dinsecolul XIX, apoi cu apariţia Statutu-lui de organizare şi funcţionare şi aRegulamentelor, legislaţia bisericeascădin România este într-o  continuăîmbogăţire şi actualizare. Toate acestelegiuiri bisericeşti se încadrează în tra-diţia şi canonicitatea ortodoxă, faptrelevat în diferite studii de către cano-nişti de seamă, arătându-se totodată şiprincipiile fundamentale canonice carestau la baza organizării şi funcţionăriibisericii noastre. Biserica Ortodoxă Română ca bise-rică autocefală  şi parte a Bisericii Orto-doxe Ecumenice, respectă întru totul pre-vederile normelor înscrise în canoaneledin codul canonic al Bisericii. Canoane-le, care reprezintă legea fundamentalăsau conştiinţa Bisericii, stau la temeliaorganizării şi funcţionării Bisericii noas-tre. Tot aici ne sunt arătate temeiurilecanonice care stau la baza organizării şifuncţionării bisericii noastre. În a doua parte a capitolului IIgăsim enumerate cele mai importante

legi şi regulamente după care se orga-nizează şi funcţionează Biserica Orto-doxă Română, precum şi cei maiimportanţi canonişti români care s-auostenit la păstrarea, actualizarea şiactualizarea permanentă a dreptuluicanonic, arătând şi o parte dintre celemai importante lucrări ale lor în dome-niu dreptului canonic.În cel de-al treilea capitol şi cel maiimportant, este prezentată organizareaactuală a Bisericii Ortodoxe Românecu bazele ei canonice de organizare şifuncţionare. Despre prezenta lucrare doamnaprof.univ.dr. Irini Christinaki a afirmatcă ,,această lucrare este unicat în cer-cetarea elinofonă din domeniul Isto-riei Dreptului canonic al Bisericii Orto-doxe Române şi a Dreptului bisericescactual, fapt ce o aşează în rândul celormai de seamă cercetări ale DreptuluiCanonic Ortodox din lume şi la înde-mâna celor ce cunosc limba greacă,limba Sinoadelor Ecumenice”.Părintele dr. Iustin Popovici esteconsilier cultural în cadrul Arhiepis-copiei Aradului şi predă Administra-ţie bisericească în calitate de lectoruniversitar la Facultatea de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V. Felea” dincadrul Universităţii ,,Aurel Vlaicu”din Arad.Lect.univ.dr. Marcel Tang

Apariţie editorială în limba greacă



SLUJIRI CHIRIARHALE
Înaltpreasfințitul PărinteArhiepiscop Timotei și-asărbătorit ziua de naștere

Joi, 1 iunie 2017, Înaltpreasfinţit-ul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, şi-a sărbătorit anticipat ziuade naştere. Înaltpreasfinţia Sa va împli-ni duminică, 4 iunie a.c., vârsta de 81de ani, zi în care preoţii din cuprinsulEparhiei vor înălţa rugăciuni de mulţu-mire către Atotmilostivul Dumnezeupentru toate binefacerile revărsateasupra Înaltpreasfinţiei Sale.Începând cu orele amiezii, în salade festivităţi a reşedinţei arhiepisco-pale, ostenitorii Centrului eparhial,preoţimea arădeană, stareţii şi stareţelemănăstirilor, părinţii protoierei de latoate cele patru protopopiate, oficial-ităţile locale, reprezentanţii celor douăUniversităţi şi ai Seminarului teolog-ic arădean precum şi ai altor instituţiicare au dorit să-şi exprime senti-mentele lor de preţuire şi de fiascădragoste pentru părintele sufletesc, dea-i ura Ani Mulţi, cu sănătate deplinăşi frumoase realizări în slujirea Bis-ericii lui Hristos pe mai departe, auavut acest binecuvântat prilej.Cuvânt de felicitare şi de viaţăîndelungată, în numele clerului şi cred-incioşilor eparhiei, a adresat Preacu-viosul Părinte Protos. Dr. IustinPopovici, Consilier cultural. Acesta,în cuvântul ocazional pus sub titlul,,Recunoştinţă”, a elogiat personali-tatea şi deosebita activitate a Întâistătă-torului Eparhiei, pe plan pastoral-misionar, administrativ,cultural-educaţional, social etc.,rugând la final pe AtotmilostivulDumnezeu să dăruiască Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei multă sănă-tate, bătrâneţi liniştite şi multă puterede muncă pentru a arhipăstori pe maideparte Arhiepiscopia Aradului.Chiriarhul arădenilor, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Timotei,cu adâncă smerenie şi modestie, amulţumit Părintelui ceresc pentru aniidăruiţi, cu tot ceea ce a realizat sprebinele Bisericii străbune şi celorprezenţi pentru sentimentele şi buneleurări exprimate.
Praznicul Rusaliilor laCatedrala Arhiepiscopalădin Arad

Duminică, 4 iunie 2017, dePraznicul Rusaliilor, numeroşi cred-incioşi au participat la Sfânta Liturghieoficiată în Catedrala Arhiepiscopală,,Sfânta Treime” din Arad. În ziuaPraznicului Pogorârii Sfântului Duh,slujba a fost săvârşită de Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi.În cadrul cuvântului de învăţăturăcu titlul ,,Semnul Unităţii” (cf. citirilorpraznicului: Fp. Ap. 2; Ioan 7 şi 8),chiriarhul, plecând de la învăţătura decredinţă despre Sfânta Treime, aratăcum aceasta se reflectă şi în viaţa Bis-ericii şi a membrilor ei, cunoscând prindarul sărbătorii comuniunea dintreoameni şi a acestora cu Dumnezeu.Prin iconomia calendarului, Dumini-ca Rusaliilor din anul pe care-l par-curgem, este dedicată părinţilor şicopiilor. Biserica însăşi, fiind alcătuitădin conducători şi ascultători, reflectălimbajul familiar de părinţi şi fiii şifiicele duhovniceşti. Sfântul Ioan Gurăde Aur subliniază faptul că familia este,,o mică biserică”, astfel încât ziua înte-meierii Bisericii îndeamnă la a vedea

îndatoririle religioase ale familiei creş-tine, a subliniat ierarhul.După săvârșirea Sfintei Liturghii,s-a oficiat o slujbă specială, numităVecernia Rusaliilor, în cadrul căreiaau fost rostite șapte rugăciuni şi au fostbinecuvântate frunzele de nuc sau detei care amintesc simbolic de limbileca de foc prin care s-a arătat harulDuhului Sfânt lucrător în ucenicii luiHristos, trimişi de El să binevesteascăEvanghelia Sa în limbi diferite, adicăla popoare diferite, până la marginilepământului, începând de la Ierusalim.Frunzele de tei sau de nuc se aducîn Duminica Rusaliilor la biserică pen-tru că au forma unor limbi şi prinaceasta se binevesteşte bucuriarăspândirii Evangheliei lui Hristos întoată lumea prin propovăduirea Taineimântuirii oamenilor în iubirea lui Hris-tos şi a Preasfintei Treimi.În seara zilei, Înaltpreasfinţia Sa asăvârşit slujba Acatistului Sfintei Trei-mi, la Catedrala arhiepiscopală dinArad, înconjurat de soborul de preoţişi diaconi catedrali, în ziua de ajun ahramului ,,Sfânta Treime”.Cu acest prilej, Chiriarhul rosteşteun cuvânt de învăţătură despre,,Însemnătatea sărbătorii”, în care facelegătura celor şapte laude, în special,iar în general a slujbelor şi rugăciunilorbisericeşti, subliniind temeiul învăţă-turii despre Sfânta Treime.
Praznicul Sfintei Treimila Catedrala Veche dinArad

A doua zi de Rusalii, la prăznuireaSfintei Treimi, preoţii şi credincioşii dela Parohia Arad-Centru, au avut bucu-ria duhovnicească de-al avea înmijlocul lor pe Întâistătătorul Eparhieiarădene, pe Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei.Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfân-ta Liturghie arhierească, înconjurat deun sobor de preoţi şi diaconi ai Cate-dralei Vechi, în prezenţa oficialităţilorlocale şi a unui mare număr de cred-incioşi, care ca de fiecare dată auumplut locaşul de cult. Din sobor afăcut parte şi părintele Flavius Petcuţ,protopopul Aradului.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Icoanăreprezentativă a sărbătorii” (bazat pecitirile scripturistice ale praznicului:Matei 18; Efes. 5), sau învăţăturadespre Sfânta Treime în cadrulpraznicului Rusaliilor şi mai ales prinprisma analizării capodoperei picturalea Sfântului Andrei Iconograful(Rubliov), având în vedere şi faptulreproducerii acesteia pe frontispiciulnoii catedrale arădene, a subliniatÎnaltpreasfinţia Sa.Răspunsurile liturgice au fost datede Corul de tineret al Catedralei Vechi,dirijat de domnul conf. dr. MirceaButa.La final, părintele paroh TraianMicoroi a elogiat prin cuvinte alesepersonalitatea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, deoarece ne aflăm înpreajma aniversării zilei de naştere aÎnaltpreasfinţiei Sale, oferindu-i dinpartea slujitorilor, consiliului parohialşi a credincioşilor, un frumos coş cuflori.
Binecuvântare de lucrăriîn Parohia HunedoaraTimișană

În după masa zilei de prăznuire aSfintei Treimi unul dintre hramurileBisericii Parohiei Hunedoara Tim-ișană, Protopopiatul Arad, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a poposit în mijlocul

credincioșilor din această parohie,dând răspuns invitaţiei părintelui parohValentin Goronea.La sosire Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop, a fost întâmpinat în fațabisericii de către PreacucerniculPărinte Flavius Petcuț, ProtopopulAradului, împreună cu un ales soborde preoţi şi arhid. Tiberiu Ardelean, șide numeroși credincioși. Copiii,îmbrăcaţi în frumoasele straie popu-lare, specifice zonei, l-au întâmpinat peÎnaltpreasfinţia Sa cu pâine şi sare şi i-au oferit flori.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Saa binecuvântat lucrările de pictură cares-au realizat în interiorul bisericii, dupăcare a săvârşit slujba Vecerniei.Cuvântul de învăţătură rostit deChiriarh a fost pus sub titlul ,,Bisericăîmpodobită”, adică realizarea în bis-erica parohială a împletirii potrivitedintre vechea şi noua pictură, respec-tându-se erminia ortodoxă, lucraremerituoasă în cadrul anului omagialdedicat şi picturilor bisericeşti.În cadrul acestui eveniment, a avutloc și întrunirea preoților aparținătoricercului pastoral misionar numărul 5Vinga, coordonat din încredințareaÎnaltpreasfințitului Părinte Arhiepis-cop Timotei, de către părintele HoriaȘtefan de la Parohia Secusigiu.După săvârșirea Vecerniei, părin-tele Dan-Marius Braiț, de la ParohiaFiscut a susținut referatul cu tema,,Semnificația icoanei pentru omulcontemporan’’.
Sfințire de biserică nouăîn Parohia Arad-Grădiște II

În prima Duminică după Rusalii (aTuturor Sfinţilor), 11 iunie 2017, cred-incioşii Parohiei Intrarea Domnului înIerusalim, Arad-Grădişte II, au trăitclipe de mare bucurie participând lasfinţirea noii biserici. Slujba de sfinţirea fost săvârşită de ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui şi Preasfinţitul Părinte Siluan, Epis-copul Ortodox Român al Ungariei,înconjuraţi de un sobor de preoţi şidiaconi, în prezenţa oficialităţilorlocale şi centrale şi a numeroşi cred-incioşi. Din sobor au făcut parte şipr.dr. Ionel Popescu, vicar administra-tiv la Arhiepiscopia Timişoarei şi del-egat al Înaltpreasfinţitului Părinte Mit-ropolit Ioan şi pr. Mihai-Octavian Blaj,consilier economic al ArhiepiscopieiAradului.După sfințirea bisericii, ierarhii, ală-turi de soborul de preoți și diaconi, ausăvârșit Sfânta Liturghie arhierească.Numeroși credincioși din localitate șidin împrejurimi au participat la aceastămare sărbătoare a comunităţii paro-hiale din Grădişte. Răspunsurile litur-gice au fost oferite de două coruri:Corala ,,Unirea Grădişteană”, a Paro-hiei Arad-Grădişte I, dirijat de doam-na prof. Corina Teuca şi Corala de laOradea, condusă de pr.conf.univ.dr.Mihai Brie, venită cu binecuvântareaPreasfinţitului Părinte Sofronie, Epis-copul Oradiei.Cu această ocazie, ChiriarhulEparhiei Aradului a adresat credin-cioşilor un cuvânt de învăţătură pussub titlul ,,Biserica biruitoare” (cf. citir-ilor duminicale: Evr. 11, 12; Matei 10,19 şi Cazaniei Duminicii I dupăRusalii), adică cea din cer, a sfinţilor,după cum arată Duminica TuturorSfinţilor şi în care este sfinţită o nouăbiserică în înţelesul de Casă a lui Dum-nezeu. După cum arată citirile bibliceale zilei, şi într-o tălmăcire extinsă lacele ale slujbei de sfinţire, tocmai pen-tru a intra credincioşii spre mai multăîmpărtăşire de dar ceresc, între Biser-

ica din cer şi cea de pe pământ este olegătură ce reiese mai lămurit prinatmosfera de trăire duhovnicească. Înanul omagial dedicat iconarilor şi pic-torilor bisericeşti, intuim mai ales înaceastă biserică viitoarea iconografiedorită şi care va întregi frumos con-strucţia ca reflectând însăşi râvna celorce intră şi se roagă aici, totul sporitprin binecuvântarea celor invocaţi cudreapta credinţă a Bisericii. Cei de aicişi de acum nu întrelasă strădaniilecelor de altădată. Şi azi se înscriu sfinţiîn Sinaxarul Bisericii aşa cum vedemchiar în această zi (pomenirea Sf. Ier.Luca, arhiep. Crimeei) şi care ajută peadevăraţii credincioşi în cinstireacuvenită, fiecare putând atingehotarele sfinţeniei. Noua biserică esteo dovadă a biruinţei virtuţilor care ducla mântuire şi dobândirea Împărăţieilui Dumnezeu. Toţi cei ce au ctitorit-o au dovedit adevărata vrednicieaducătoare de răsplătire. Însuşi hra-mul Intrării Mântuitorului în Ierusalimsau Floriile sunt semnul de înflorire defapte bune, a mai adăugat Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei.La final, părintele paroh ViorelRoja a mulţumit celor doi ierarhi, pre-oţilor şi diaconilor, oficialităţilorprezente precum şi tuturor credin-cioşilor participanţi la acest evenimentimportant din viaţa comunităţii paro-hiale.În concluzie, sfinţirea sau res-finţirea unei biserici constituie una dincele mai impresionante şi maiemoţionate rânduieli bisericeşti, ceaduce peste zidurile cele noi oriînnoite, dar şi peste credincioşi, harulsfânt şi sfinţitor, făcându-ne părtaşiunei negrăite bucurii duhovniceşti.
Slujire arhierească laParaclisul eparhial de laTrei Insule din Arad
Duminica a 2-a după Rusalii (aSfinţilor Români), a fost prilej debucurie duhovnicească pentru preotulmilitar Adrian David şi credincioşii dela Paraclisul eparhial de la Trei Insuledin Arad, care l-au întâmpinat cu multădragoste pe Întâistătătorul eparhieiAradului, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei. Trecerea pe podul de pon-toane peste râul Mureş a anticipat într-o formă deosebită textul SfinteiEvanghelii ce s-a citit în cadrul SfinteiLiturghii săvârşite de ÎnaltpreasfinţitulTimotei într-un cadru natural de o fru-museţe aparte pe malul liniştit al râului.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului arădean a fost pus sub titlul,,Chemare la lucrare sfântă” (cf.citirilorduminicii: Rom. 2; Mt. 4), arătând căînvăţătura ce reiese din cele douăevenimente amintite în aceiaşiduminică, cea de-a doua după Rusalii,adică a chemării la misiunea apos-tolică de către Mântuitorul a celor din-tâi ucenici, de asemenea, consacrată şiSfinţilor Români, local adăugându-se şi sfinţirea unei troiţe, cu îndemnulurmării lui Hristos Domnul princrucea Sa, este aceea de împlinire aîndatoririlor creştineşti faţă de Bisericăşi societate. Citirile zilei, încă, aratăcum cuvântul lui Dumnezeu s-arăspândit dintru început în lume, astfelîncât şi cei ce nu aveau o lege făceaucele corespunzătoare bunei rânduieli;cu atât mai mult împlinindu-şi înda-toririle după ce au primit adevăratacredinţă. Istoria Bisericii noastre dăexemplu despre modul înalt în carepoporul a trăit religia sa, odrăslind per-sonalităţi de înaltă virtute până la treap-ta sfinţeniei pilduitoare pentru toţi, asubliniat Înaltpreasfinţia Sa.La sfârşitul Sfintei Liturghii Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a înmânat

o diplomă de ctitor domnului Gheo-rghe Mihăilă, Maistru Militar în rez-ervă, ca semn al recunoaşteriiostenelilor în folosul Bisericii şi alefortului deosebit depus la construcţiabisericuţei.Partea a doua a prezenţei Ierarhu-lui nostru s-a concretizat prin sfinţireaTroiţei ridicată de către credincioşi înfaţa bisericuţei, la intrarea pe insulă.
Sfințire de troiță în Parohia Sederhat

În Duminica a 2-a după Rusalii (aSfinţilor Români), 18 iunie 2017,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, răspunzândinvitaţiei preotului paroh ArxinteMureşan, s-a aflat în vizită pastorală înParohia arădeană Sederhat, prilej cucare a sfinţit o nouă troiţă ridicată decomunitate, în prezența a numeroșicredincioși din localitate, precum și aoficialităților locale. Această troiţă esteaşezată pe locul unde urmează a seconstrui noua biserică parohială.După sfinţirea troitei şi a loculuipentru biserică, Ierarhul, înconjurat deun sobor de preoţi din vecinătate şi înprezenţa credincioşilor, au săvârşitTaina Sfântului Maslu.Cu acest prilej Chiriarhul a rostitun cuvânt de învăţătură în care a ară-tat că sfinţirea troiţei a cuprins şi pe ceaa locului în care se va aşeza piatra detemelie a bisericii dorite prin râvnapreotului paroh şi a enoriaşilor, în sper-anţa sprijinirii din partea bunilor cred-incioşi din cuprinsul Eparhiei. Toto-dată, Înaltpreasfinţia Sa a subliniatînsemnătatea zilei prin pomenireaSfinţilor Români ce întăreşte hotărâreaunanimă de a lucra cu binecuvântaresfântă la tot ceea ce este spre zidireaBisericii şi propăşirea întregii obşti.La sfârşit preotul paroh aducemulţumire Bunului Dumnezeu pen-tru această mare zi de sărbătoare,Înaltpreasfinţitului Părinte Timoteipentru toată grija arătată în moddeosebit acestei mici comunităţi decredincioşi ortodocşi şi tuturor pre-oţilor şi credincioşilor care au partici-pat la acest eveniment al parohiei. Deasemenea, părintele paroh mulţumeştecelor două familii Koppandi dinSederhat şi Gavruţa din Pecica pentrusprijinul acordat în executarea acesteitroiţe.De amintit aici este că în urmasolicitării preotului paroh ArxinteMureşan în numele credincioşilor,Primăria Oraşului Pecica a acordat înacest an Parohiei Sederhat un teren învederea construirii unui lăcaş de cultprecum şi a unei case parohiale.
Hramul Catedralei istorice a Aradului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinți-tului Arhiepiscop TIMOTEI, în zilelede 23 și 24 iunie, la Parohia Arad-Cen-tru s-a desfășurat un program de slujbe,prilejuit de hramul bisericii, care este„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.Cu această ocazie, în seara zilei prece-dente sărbătorii, s-a oficiat slujbaPrivegherii: Vecernia cu Litie și Utre-nia. La sfârșitul privegherii a avut loco procesiune, în jurul catedralei, cuicoana hramului și o părticică dinmoaștele Sfântului Ioan Botezătorul,aflate în vistieria catedralei.În dimineața zilei de sărbătoare,la ora 9, s-a oficiat Acatistul SfântuluiIoan Botezătorul și slujba Ceasurilor.În continuare, s-a săvârșit SfântaLiturghie arhierească, de către Înalt-preasfințitul Arhiepiscop TIMOTEIîmpreună cu soborul preoților și dia-conilor Catedralei Vechi. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Din sobor au făcut parte și Înalt-preacuvioșii Arhimandriți NestorIovan, părintele duhovnicesc al Sfin-tei Mănăstiri Hodoș-Bodrog și IlarionTăceanu, starețul Sfintei MănăstiriFeredeu.Cuvântul de învăţătură al Ierarhu-lui arădean a fost pus sub titlul ,,Put-erea cuvântului dumnezeiesc” pururibiruitoare în împlinirea planului mân-tuirii, după cum arată şi istoria hra-murilor celor două biserici catedralearădene – Sfânta Treime şi NaştereaSfântului Ioan Botezătorul – sărbă-torite într-un însemnat răstimp litur-gic. Textele biblice ale zilei , legândVechiul şi Noul Testament, dau aînţelege unitatea în timp şi spaţiu aevenimentelor ce punctează strădani-ile credincioşilor în vederea temeluiriiîmpărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.Stejarul de la Mamvri cu PatriarhulAvraam ca şi Templul din Ierusalim cupreotul Zaharia, evidenţiază împlinireafăgăduinţelor divine prin rugăciuneastăruitoare a celor ce îşi pun nădejdeaîn Dumnezeu. Biserica şi Familia, ţaraşi neamul, propăşesc prin cei vrednicisă fie pilduitori prin credinţă şi fapte,precum sfinţii pomeniţi în această zi –Ioan Botezătorul, Ioan cel Nou de laSuceava şi Ier. Niceta de Remesiana –ca şi cei dimpreună cu dânşii, a amintitÎnaltpreasfinţia Sa.La finalul Sfinte Liturghii, Înalt-preasfințitul Arhiepiscop TIMOTEI,a sfințit racla unde se vor așezamoaștele Sfântului Ioan Botezătorul.Îndată după aceasta s-au binecuvântatprinoasele aduse în cinstea SfântuluiIoan Botezătorul și s-a oficiat îndăti-natul Parastas pentru ctitorii, slujitoriiși binefăcătorii Catedralei Vechi.Zeci de credincioşi şi copii s-auîmpărtăşit cu Trupul şi Sângele luiHristos.La sfârșitul slujbei, PreacucerniculPărinte Traian-Ioan Micoroi, ParohulCatedralei Vechi, a mulțumit Înalt-preasfinției Sale pentru prezența sa lahramul Catedralei istorice a Araduluiși pentru deosebita grijă pe care per-manent o arată acestui locaș, slujito-rilor și credincioșilor care se roagă aici.De asemenea, au fost adresate mulțu-miri celor care s-au ostenit pentruorganizarea hramului, și, în mod spe-cial, preacuvioșilor părinți, împreună-slujitori, evidențiind, totodată, legătu-ra istorică a Catedralei Vechi, cumănăstirile Hodoș-Bodrog și Feredeu.Hramul Catedralei Vechi s-aîncheiat, în seara aceleași zile, prinTaina Sfântului Maslu și ParaclisulSfântului Ioan Botezătorul.Răspunsurile liturgice, au fost datede cântăreţii stranei Catedralei Vechi,precum și de corul de tineret al paro-hiei, condus de conf. dr. Mircea Buta.
Târnosirea bisericii dinParohia Toc

În Duminica a 3-a după Rusalii,Parohia Toc din Protopopiatul Lipovaa trăit alese clipe de sărbătoare prilejuitede sfințirea bisericii din localitate.La primele ore ale dimineții, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului a poposit în mijloculcredincioșilor din Parohia Toc, undeînconjurat de un sobor de preoți avân-du-l în frunte pe P.O. Pr. Ioan Jidoi,Protopopul Lipovei, au început sluj-bele speciale rânduite pentru sfințireaunei biserici.În mesajul de bun venit adresatÎnaltpreasfinției Sale, Dr. TimoteiSeviciu, P.O. Pr. Ioan Jidoi a făcut opunte de legătură între înaintașii noștri,amintind aici pe vrednicul depomenire Î.P.S. Vasile Lăzărescu, Mit-ropolitul Timișoarei, care în urmă cu

70 de ani a pus în piciorul Sfintei Mesea acestei biserici, Sfinte Moaște. Cutimpul au fost necesare lucrări de con-solidare şi restaurare a bisericii.După săvârșirea slujbei detârnosire și reașezarea SfintelorMoaște în Prestol, Chiriarhul arădeana săvârşit în Altarul de vară specialamenajat pentru această ocazie, tocmaipentru a da ocazia tuturor credin-cioșilor să intre în Sfântul Altar, sin-gura dată când se permite ca toți cred-incioșii să intre și să se închine înainteaSfintei Mese, Sfânta Liturghiearhierească. Din soborul de preoți aufăcut parte, pe lângă protopopul locu-lui, P.C. Pr. Prof. Lucian Farcașiu, pro-fesor la Facultatea de Teologie „Ilari-on V. Felea” Arad, P.C. Pr. IonelBălănescu de la parohia Ilteu, P.C. Pr.Mircea Șirian secretar al Oficiului Pro-topopesc Lipova, P.C. Pr. LaurențiuSuba de la parohia Căprioara, P.C. Pr.Alexandru Neicu de la parohiaLupești, P.C. Pr. Dimitriu Ștefan de laparohia Petriș, Arhid. Tiberiu Arde-lean, Diac. Paul Orădan și P.C. Pr.Romulus Francescu preotul paroh.În cuvântul de învățătură pus subtitlul ,,Gătirea căilor Domnului” (cf.Rom. 5; Mt. 6), în viaţa creştină, prinurmarea principiilor morale şi înfru-museţarea firii înconjurătoare, întrutoate subliniindu-se lucrarea provi-denţei divine. Pitorescul zonei însuşiîndeamnă la slăvirea creaţiei şi proniei,prin care toate tind spre scopuldesăvârşirii. Grija credincioşilor faţăde Casa lui Dumnezeu prin înnoirea şiînfrumuseţarea sfintelor biserici, maiales în acest an omagial pe care-l tra-versăm, dedicat pictorilor şi iconar-ilor, pune în lumină mai mult purtareade grijă a lui Dumnezeu faţă de Biser-ică şi lume, a subliniat Ierarhul.La finalul sfintei slujbe, pentrujertfelnicia și meritele deosebite arătateîn slujirea aproapelui și a bisericiideopotrivă, P.C. Pr. Romulus Frances-cu a primit distincția și a fost hirotesitca iconom stavrofor de către Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului.După aceasta preotul paroh amulțumit Înaltpreasfinției Sale pentrupurtarea de grijă şi cinstea arătată, pre-cum și tuturor preoților prezenți înfrunte cu P.O.Pr. Ioan Jidoi- Pro-topopul Lipovei, bunilor credincioșiai parohiei care au făcut posibil caaceastă mare bucurie a comunității săaibă loc cât și tuturor celor prezențipentru participare la sărbătoarea bis-ericii din Toc.Ziua s-a încheiat cu o agapăfrățească dată în cinstea evenimentu-lui de preotul paroh Romulus Frances-cu şi Consiliul parohial.
Hramul ParaclisuluiEpiscopal din CimitirulPomenirea
Paraclisul arhiepiscopal SfințiiApostoli Petru și Pavel din CimitirulPomenirea din Municipiul Arad și-acinstit, joi, 29 iunie 2017, ocrotitoriispirituali. Cu acest prilej, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească, înconjurat fiind de unsobor de preoți și diaconi, în prezențaunui mare număr de credincioși. Dinsobor au făcut parte preoţii IoanPagubă, Nicandru Cuţaru, Dan Nico-lau, Aurel Jigovan, arhid. TiberiuArdelean şi diac. Lucian Baba.Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmp-inat de preotul slujitor al bisericii, IoanPagubă, înconjurat de un număr marede credincioşi, dar şi de copiii care auprimit binecuvântarea arhierească înaceastă zi de sărbătoare.

Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Mărturiaadevărului” (cf.citirilor scripturisticeale sărbătorii: Matei 16; II Cor. 11;12), adică despre Dumnezeu şilucrarea Sa în lume prin sfinţii Apos-toli, între care strălucesc corifeii lor,Petru şi Pavel. Apropierea sărbătorii decea a Rusaliilor arată o dată mai multmisiunea Bisericii, cea apostoleascăîndeosebi, totodată şi locul preoţieicreştine, care asigură iconomia Sfin-telor Taine ca şi întreaga slujire a cul-tului. În acest cadru se înţelege maibine legătura Bisericii de pe pământ cucea din ceruri, apostolatul având grijapăstrării dreptei credinţe, cei care îlilustrează numărându-se dintruînceput martorii vieţii, învăţăturii şiminunilor Mântuitorului.Preotului învăţător Ioan Pagubă,slujitor la acest paraclis, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei i-a oferit dis-tincţia de iconom.La sfârşitul Sfintei Liturghii, Ier-arhul a săvârşit o slujbă de pomenire actitorilor sfântului lăcaş, mutaţi laDomnul şi a binecuvântat prinoaseleaduse cu prilejul hramului.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Activitate catehetică deZiua Copilului în Parohia Aradul Nou
Cu ocazia Zilei Internaționale aCopilului 1 iunie 2017, în ParohiaOrtodoxă Aradul Nou, s-a desfășuratîntâlnirea cu copii în vederea activ-ității catehetice având de această datăun program special dedicat acestei zile,eveniment aflat la treia ediție. Activi-tatea a început în biserică, prin ros-tirea rugăciunilor învățate de către toțicopii. A urmat apoi un concert de cân-tări religioase susținut de corul de copii„Sfințișorii” din parohie apoi a fostcitit mesajul Preafericitului PărinteDANIEL, Patriarhul Bisericii Orto-doxe Române, cu prilejul Zilei Inter-naționale a Copilului. În continuare,copiii au fost invitați în curtea bisericii,unde au fost organizate mai multeactivități: jocuri în aer liber, desene peastfalt, jocuri cu baloane, întrecerisportive, ateliere de creație, cântecepentru copii, toate aducând voie bunăși multă bucurie pe chipul copiilor. Încadrul activităților și concursurilororganizate, toți copiii prezenți au prim-it mai multe daruri.Scopul activităților organizatefiind implicarea copiilor în viața Bis-ericii, dobândirea de cunoștințe reli-gioase și de valori morale creștin-orto-doxe dar și dezvoltarea comunitățiiparohiale în spiritul acestor valori, prinresponsabilizarea socială față desemeni.Acțiunea a fost organizată șisusținută de Asociația Ortodoxă Sf.Mare Mc. Gheorghe – Aradul Nouavând sprijinul mai multor credin-cioase ale parohiei.Copiii s-au bucuratla final de multe suprize și de agapafrățească, pregătite cu multă dragostepentru ei.
Elevi seminariști în misiune la Firiteaz
Praznicul Sfintei Treimi areprezentat pentru credincioșii Paro-hiei Firiteaz, Protopopiatul Arad, unprilej de înaltă trăire duhovniceascăîntrucât au avut bucuria ca în aceastăzi să fie gazde pentru un grup formatdin 15 elevi de la Seminarul TeologicOrtodox din Arad, însoțiți de părin-tele profesor Pompiliu Gavra. Aceștiaau dat răspunsurile la Sfânta Liturghie,

iar părintele profesor a rostit un frumoscuvânt de învățătură, în cadrul căruiaa evidențiat importanța prazniculuiSfintei Treimi și modelul pe careAceasta îl reprezintă pentru fiecaredintre noi, amintind că este „structura
supremei iubiri”.După terminarea Sfintei Liturghii,preoții slujitori, împreună cu eleviiseminariști, tinerii, copiii și credin-cioșii prezenți, au pornit în procesiunespre troița care desparte parohiileFiriteaz și Fiscut, aici întâlnindu-se,ca în fiecare an, cu credincioșii dinaceastă parohie, unde au înălțat rugă-ciuni pentru binecuvântarea holdelor,livezilor și grădinilor. Și aici, părin-tele profesor a rostit un cuvânt deînvățătură, exprimându-și bucuria de fiîmpreună cu credincioșii celor douăparohii vecine și, în același timp, de asluji împreună cu doi foști elevi: părin-tele Marius-Dan Braiț și părinteleVlad-Sergiu Sandu.
Hramul Parohiei Bochia

Duminică, 04 iunie 2017, în Paro-hia Bochia s-a sărbătorit hramul cuocazia Praznicului Pogorârii DuhuluiSfânt. Pe lângă rânduielile tipiconalespecifice praznicului, în biserica dinBochia hramul a fost sărbătorit într-unchip deosebit. Icoana Maicii Domnu-lui Vimatarissa (Altăriţa sau Ctitoriţa),o copie după icoana făcătoare de min-uni de la Mănăstirea Vatoped, a fostadusă în biserica din Bochia, sprebinecuvântarea, ocrotirea şi mijlocireamântuirii norodului dreptcredincios.Începând cu orele 18:30 un sobor for-mat din peste 20 de preoţi, în frunte cuPreacucernicul părinte Radu Con-stantinescu, secretar eparhial, cuPreaonoratul părinte Adrian Zaha, pro-topop al Ineului, dar şi cu părintelePetru Vamvulescu, dimpreună cumulţime de credincioşi, s-au adunat labiserică, de unde au plecat în proce-siune cu lumânări aprinse şi cântândtroparul Rusaliilor, până la intrarea înlocalitate. Aici au făcut primirea cucinste a icoanei Maicii DomnuluiVimatarissa, cântându-se condaculApărătoare Doamnă şi alte cântări dinslujba Maicii Domnului Vimatarissa.După ce preoţii s-au închinatMaicii Domnului, cu toţii s-au întors înprocesiune spre biserică, iar mai apois-a înconjurat biserica de trei ori. Dupăînconjurare, mulţimea toată, preoţi şicredincioşi, au intrat în bisericaneîncăpătoare pentru numărul mare alcelor prezenţi, unde s-a săvârşit slujbaParaclisului Maicii DomnuluiVimatarissa, timp în care credincioşii,într-o bună rânduială, s-au închinaticoanei. La finalul slujbei părintelePetru Vamvulescu a rostit un cuvânt deînvăţătură emoţionant, prin care a ară-tat credincioşilor ce înseamnă s-oiubeşti pe Maica Domnului şi ce fru-mos e s-o ai pe Maica Cerului îninimă. Răspunsurile la strană au fostdate de o mică parte a grupului Sfân-tul Ioan Damaschin.La final preotul paroh Radu Pet-rică Belle a mulţumit Maicii Domnu-lui că şi-a făcut casă în micul dar min-unatul locaş al parohiei Bochia,precum şi tuturor preoţilor şi credin-cioşilor prezenţi. 
Colocviu Național la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad
În ziua de 8 iunie 2017, la Facultateade Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din cadrul Universității „Aurel Vlaicu”din Arad, cu binecuvântarea și înprezența Înaltpreasfințitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu s-adesfășurat Colocviul Național cu tema

„Biserica și Școala”- 140 de ani de isto-rie și cultură eclesiastică/Revista „Teolo-gia”-20 de ani de cercetare teologică.Lucrările Colocviului au începutde la ora 10 în Aula Facultății deTeologie Ortodoxă în prezența Înalt-preasfințitului Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, pre-cum și al rectorilor celor două Uni-versități arădene: Prof. Univ. Dr.Ramona Lile, Rectorul Universității„Aurel Vlaicu” din Arad și Prof. Univ.Dr. Coralia Cotoraci, Rectorul Uni-versității „Vasile Goldiș și a numeroşiprofesori de teologie şi istorici.Deschiderea festivă a fost urmată desusținerea a 6 referate științifice în plen,iar după-amiaza au fost susținute alte13 lucrări științifice, pe 2 secțiuni, cureferire la cele două publicații bisericești-teologice: publicația „Biserica șiȘcoala”, editată de centrul eparhial șirevista „Teologia”, editată de Facultateade Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad. Acest eveniment academicmarchează pe de o parte, rolul pe carepublicaţia eparhială Biserica şi Şcoala l-a avut şi îl are în teologia şi culturaecleziastică, iar pe de altă parte rolul pecare revista Teologia îl are în contextulcercetării ştiinţifice actuale. Evenimen-tul a punctat nu doar o rememorareistorică a parcursului celor două publi-caţii, ci şi exigenţele şi perspectiveleeditorial-ştiinţifice şi misionar-bisericeşticu privire la acestea.
Premierea elevilor laOlimpiada de Religie, înParohia Arad-MicalacaVeche II
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţi-tului Părinte Timotei, Arhiepiscop alAradului, la biserica cu hramulNaşterea Domnului a parohiei AradMicălaca Veche II, a avut loc înDuminica Tuturor Sfinților, prima dupăRusalii, premierea elevilor parohiei dela Şcoala GimnazialăCaius IacobAradcare au participat în cursul acestui anşcolar la olimpiada de Religie.Elevii au participat la SfântaLiturghie împreună cu părinții lor, cud-na prof. de Religie, Beatrice Mandăși cu d-na prof. Adina Matei, con-silierul educativ al școlii, iar la finalulei au fost recompensați cu premii, pen-tru munca, strădania și pentru rezul-tatele frumoase pe care le-au obținut.

Sărbătoarea de hram abisericii din Parohia Buhani
Duminică, 11 iunie 2017, a fost ozi aleasă de bucurie, pentru credin-cioșii Parohiei Buhani, ProtopopiatulSebiș, prilejuită de sărbătorirea hra-mului celor două lăcașe de cult dinparohie. Acestea sunt singurele lăcașede cult din cuprinsul eparhiei Araduluicu hramul „Duminica TuturorSfinților‘‘.Pentru a marca acest eveni-ment de seamă din cuprinsul parohiei,preotul paroh, alături de consiliul paro-hial și credincioșii parohiei au hotărâtdesfășurarea sărbătorii de hram într-uncadru festiv la biserica din Buhani îndata de 11 iunie 2017 iar la Bisericafilie din Minead în Duminica TuturorSfinților Români‘‘ -18 iunie 2017.Ziua de sărbătoare de la Buhani, adebutat prin oficierea Slujbei Utrenieiși a Sfintei Liturghii urmată de SlujbaParastasului pentru preoții și ctitoriisfântului locaș, de către pr. parohValentin Herbei și arhid. Florin Sirca– Inspector de Religie în cadrul ISJArad, care a răspuns invitației de a fiprezent la acest eveniment de seamădin viața parohiei.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Atmosfera înălțătoare de împre-ună rugăciune a fost întregită și prinîmpărtășirea copiilor și a tinerilorprezenți, mulți îmbrăcați în costumepopulare.În semn de recunoștință, preotulparoh a oferit apoi diplome deapreciere d–nului primar al ComuneiDezna, părintelui Ioan Ardelean șipărintelui arhidiacon Florin Sirca, iarcredincioșilor prezenți iconițe.În cele ce au urmat, credincioșiiprezenți au luat parte la agapa frățeascăoferită de parohia gazdă, atmosfera desărbătoare continuând prin programulcultural –artistic, la care și-au adusaportul ansamblurile de dansuri pop-ulare ale tinerilor din Dezna și Aluniș,soliști de muzică populară, care au fostrăsplătiți pentru bunăvoința de a fiprezenți la acest eveniment cu diplomeși icoane.
187 de ani de la înființarea Regimentului 2 linie

În data de 12 iunie, într-o frumoasăzi de vară, în Cetatea Aradului, locul încare este cantonat Batalionul 191Infanterie Colonel Radu Golescu, con-tinuatorul tradițiilor de luptă ale Reg-imentului 2 Linie, a avut loc un cere-monial militar și religios la care, cubucurie, militarii l-au avut în mijlocullor pe Întâistătătorul Eparhiei noastre,Înaltpreasfințitul Arhiepiscop dr. Tim-otei Seviciu. Ceremonialul s-a des-fășurat într-o atmosferă sărbătoreascăîn prezența oficialităților urbei noastreși a celor care se ostenesc în unitateamilitară.În debutul ceremoniei comandan-tul batalionului, Lt.col. Ștefan-ClaudiuTopor, a făcut o prezentare detaliată aprezenței în istoria armatei române aRegimentului 2 Linie de la înființarealui în anul 1830, continuând cu prelu-area tradițiilor de luptă ale acestui reg-iment de către Batalionul 191 Infan-terie. Au fost prezentate marilecampanii la care a participat regimen-tul în toate conflagrațiile ce au impusparticiparea armatei române, precumși prezența militarilor arădeni înteatrele de operații din Kosovo șiAfganistan.Momentul culminant al cere-moniei a fost sfințirea troiței din curteaunității, operă a militarului PașcaRomulus, angajat al unității din Cetate.Ceea ce este inedit în confecționareaacestei troițe este faptul că ea a fostfăcută în misiunea din Afganistan șirepatriată odată cu încheierea acesteimisiuni. Slujba de sfințire a fost ofici-ată de către Înaltpreasfințitul Timotei,înconjurat de un sobor de preoți și dia-coni. După sfințire, s-a oficiat o pani-hidă în pomenirea eroilor, ostași și lup-tători din Regimentul 2 Linie, aostașilor români căzuți în teatrul deoperații din Afganistan și a martirilorce au murit în Cetatea Aradului. Lafinalul slujbei religioase, Înaltpreas-fințitul a rostit în fața militarilor și aautorităților locale un emoționantcuvânt de învățătură aferent acestuimoment. Întâistătătorul nostru a evi-dențiat prezența bravilor ostași în viațacomunității noastre, seriozitatea cucare aceștia își duc la bun sfârșit mis-iunile încredințate sub stindardulcrucii. De asemenea, s-a evidențiatmodul în care armata și biserica con-lucrează în istorie pentru propășireaneamului nostru românesc. Cuvântulplin de putere al ierarhului nostru agenerat aprecieri alese în rândul mili-tarilor, care îl primesc cu bucurie șiconștientizează mesajul deosebit pecare l-au perceput.

Ceremonia a continuat cuînmânarea unor diplome de excelențăpentru cei care s-au evidențiat în ulti-ma perioadă, defilarea batalionului șimasa festivă la Casa Armatei.
Gala olimpicilor arădeni– festivitate dedicată performanțelor din învățământul arădean

În ziua de miercuri, 14 iunie 2017,în sala festivă a Colegiului NaţionalMoise Nicoară, începând cu orele13:00, a avut loc Festivitatea derecunoaștere a meritelor elevilor ară-deni cu rezultate remarcabile laolimpiadele naţionale în anul şcolar2016-2017. În deschiderea evenimen-tului a cântat corul Seminarului Teo-logic Ortodox din Arad, dirijat deDomnul Profesor Ștefan-AdrianBugyi.Județul Arad se mândrește cu 215elevi care au obţinut următoarele pre-mii:1 premiu I la campionatul mondi-al de şah;13 premii I, 7 premii II, 10 premiiIII, 38 de menţiuni, 15 premii special,2 diplome de onoare, 4 medalii deargint, 6 medalii de bronz la 39 desecţiuni ale olimpiadelor;Cu acest prilej, sala festivă aColegiului Naţional Moise Nicoară afost plină până la refuz de olimpici,prieteni și rude, veniţi să-i vadă pe ele-vii cei mai merituoşi ai Aradului.Din partea Arhiepiscopiei Aradu-lui a fost prezent Părintele Dr. IustinPopovici, consilier cultural, delegat alÎnaltpreasfinţitului Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului, carea transmis tinerilor olimpici, părinţilorşi dascălilor acestora, mesajul debinecuvântare felicitare al ÎPS Sale,precum şi deosebita apreciere pentruorganizatorii acestui eveniment. Deasemenea, părintele consilier a amintitcă Biserica îi are mereu în rugăciunilesale pe toţi tinerii, elevi şi studenţi, iaraceste rezultate sunt tocmai rodul şiîmplinirea acestor rugăciuni.La festivitate au fost prezenţiinspectori de specialitate, profesori,elevi, părinți, autorități locale,reprezentanți ai celor două universitățiarădene, autorități locale (CJA și Pre-fectură), oferind premii celor mai bunielevi arădeni. Fiecare elev premiat șifiecare profesor care s-a ocupat depregătirea lui, au primit premii șidiplome. În cadrul învăţământuluivocaţional, la cultul ortodox, s-auremarcat: elevul Dărăştean Flavius-Mădălin din clasa a XII-a de la Sem-inarul Teologic Ortodox Arad, cu pre-miul II la etapa națională a Olimpiadeipentru Seminariile și Liceele Teolog-ice Ortodoxe – Dogmatică, pregătitde Pr. Prof. Codin Șimonca-Oprița şieleva Suciu Flavia, de la ColegiulNaţional Moise Nicoară, cu mențiunela etapa națională a Olimpiadei deReligie – cultul ortodox, pregătită deprof. Florin Barcan.dri Evenimentul afost organizat şi în acest an de cătreInspectoratul Școlar Județean Arad.
Premierea elevilor dinBocsig participanți laOlimpiada de Religie

Joi, 15 iunie, în debutul festivitățiide premiere la sfârșit de an școlar aelevilor de la Școala Gimnazială„Vasile Pop” din Bocsig, au fost evi-dențiați și premiați elevii participanți laOlimpiada de Religie Ortodoxă, atâtcei care au obținut rezultate deosebitecât și cei care doar au participat. Ca șiîn anii anteriori, și în anul acesta, ele-vii școlii noastre au ales să participe la

Olimpiada de Religie Ortodoxă într-unnumăr destul de mare, sub atentaîndrumare a d-nei profesoare dereligie. La faza locală, desfășurată laLiceul ,,Mihai Viteazul” din Ineu auparticipat un număr de 12 elevi, dintrecare 6 elevi s-au calificat pentru etapaurmătoare de la județ. La fazajudețeană desfășurată la SeminarulTeologic Ortodox din Arad, elevulBodea Sebastian, din clasa a V-a, aobținut Premiul I.Pentru că între Bis-erică și școală a fost mereu o bună șistrânsă legătură, având în vedere căambele au în centru omul, Bisericaocupându-se de mântuirea omului iarșcoala de instruirea lui, și între Biser-ica Ortodoxă ,,Sf. Mare Mc. Gheo-rghe” și Școala Gimnazială ,,VasilePop” din Bocsig se păstrează o bunăcolaborare prin reprezentanții celordouă instituții, respectiv Pr. BogdanOneț și d-na profesoară de religieClaudia Bun cât și alte cadre didactice,prin activitățile și proiectele desfășu-rate împreună.
Festivitate de premiere aelevilor seminariști la finalul anului școlar2016-2017

Vineri, 16 iunie 2017, ultima zidin calendarul şcolar al anului şcolar2016-2017, s-a desfăşurat la Semi-narul Teologic Ortodox din Arad, înprezenţa ÎPS dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscop al Aradului, festivitateade premiere a elevilor seminarişti, înparcul Seminarului Teologic arădean,sub teii înfloriţi de aici. După rostirearugăciunii, PC părinte diac. prof. CălinTeuca, directorul şcolii, a deschis cer-emonia, adresând cuvântul de salutinvitaţilor, profesorilor, elevilor semi-narişti şi părinţilor acestora, precumşi întregii asistenţe. Au luat cuvântulapoi d-na prof. Anca Stoenescu,inspector Şcolar General Adjunct laInspectoratul Şcolar Judeţean Arad şiconsilier local municipal în CLMArad, dl. prof. dr. Sorin Başchir,preşedintele Senatului Universităţii deVest „Vasile Goldiş” din Arad, PCpărinte conf. univ. dr. Lucian Farcaşiu,reprezentând Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea”, din cadrulUniversităţii „Aurel Vlaicu” Arad,felicitându-i pe toţi elevii premianţi.ÎPS Timotei al Aradului a adresat uncuvânt celor prezenţi, în care a accen-tuat importanţa virtuţii ascultării, decare suntem datori cu toţii, indiferentîn ce domeniu activăm, mai cu seamăcei din cadrul instituţiilor bisericeşti. Încontinuare, diriginţii claselor Semi-narului arădean, precum şi alţi profe-sori, au oferit premiile celor mai mer-ituoşi elevi seminarişti, aceştia fiindaplaudaţi de către întreaga asistenţă.Premiile au fost oferite din parteaArhiepiscopiei Aradului, di parteaUniversităţii de Vest „Vasile Goldiş”din Arad, din fondurile proprii aleSeminarului şi ale Asociaţiei de Părinţia şcolii, precum şi din partea unoradintre profesorii Seminarului. Dl.Flavius-Mădălin Dărăştean – şefulpromoţiei 2017, precum şi cel care aobţinut premiul I în acest an şcolar (laclasa a XII-a) şi care a urcat în acest anpe podiumul etapei naţionale aOlimpiadei Naţionale de Religie pen-tru Seminariile şi Liceele TeologiceOrtodoxe din România – a rostit, lafinal, un scurt cuvânt de îndemn cătrecolegii lui mai tineri.
Ziua Drapeluluisărbătorită la Arad

Ziua Drapelului a fost marcată,luni, la Arad prin ceremonii militare și

religioase, la care au participatreprezentanți ai administrației localeși județene, ai Bisericii și Armatei.Manifestările au început duminică, încentrul Aradului, prin coborâreadrapelului naţional de pe catargul dinapropierea Palatului Administrativ şiintroducerea drapelului nou în incintaCatedralei Arhiepiscopale „SfântaTreime”.După slujba de sfinţire oficiatăluni, noul drapel a fost adus de militariîn centrul Aradului, unde a avut locceremonialul de înălţare. În timpul cer-emoniei, Florentina Horgea, subpre-fect al județului Arad, a citit un mesajdin partea ministrului AfacerilorInterne, Carmen Daniela Dan. Laevenimentul din centrul Aradului aparticipat și secretarul de stat dincadrul Departamentului Centenar,Cristian Videscu, alături reprezentanțiai instituțiilor publice din Arad, cadremilitare în rezervă sau retragere, vet-erani de război, reprezentanți ai rev-oluționarilor arădeni și alte persoaneinteresate. ÎPS dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, a rostit orugăciune de binecuvântare înainte deînălțarea drapelului pe catarg, iarmuzeograful Bogdan Ivașcu a prezen-tat o alocuțiune despre istoricul culo-rilor ce compun Drapelul Național alRomâniei. Manifestările dedicate ZileiDrapelului s-au încheiat cu defilareagărzii de onoare, pe strada Romul Veli-ciu.
O nouă acțiune de donare de sânge înArhiepiscopia Aradului

Campania de donare de sânge„Donează sânge, salvează o viață!”inițiată de Patriarhia Română s-a des-fășurat cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Arhiepiscop Timoteiîn Arhiepiscopia Aradului, marți 27iunie 2017. Acțiunea a avut loc la Cen-trul de Tranfuzie Sanguină din Aradîntre orele 9-13 și a fost organizată deSectorul Social Filantropic și Mision-ar al eparhiei. În cele 4 ore de recoltare,s-au prezentat aproape 50 de donatori.Donatorii au venit din rândul preoților,monahilor și alți credincioși care s-aualăturat campaniei Bisericii Ortodoxe.Cei care au donat sânge în cadrul cam-paniei și personalul medical au fostrăsplătiți de organizatori cu apă, fructeși alimente, al căror consum este reco-mandat înainte și după recoltarea sân-gelui și au primit de la preoții prezențiiconițe. Pentru a ține treaz sentimentulsolidarității dintre oameni, se doreștepromovarea continuă a acestui pro-gram și implicarea în mod continuu acât mai multor donatori. Donarea desânge trebuie realizată în scop ter-apeutic, în folosul aproapelui și să aibela temelie iubirea creștină și jertfa fațăde aproapele nostru. Prin campaniilede donare de sânge organizateîncepând cu anul 2013, PatriarhiaRomână este instituția cu cea maimare contribuție adusă la creștereanumărului donatorilor de sânge. Din2013 până în prezent, au fost donatepeste nouă tone de sânge în cadrulcampaniei Donează sânge, salvează o
viață!

Misiunea Facultății deTeologie din Arad lahramul bisericii din Parohia Șilindia
Un grup de studenți ai Facultățiide Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, însoțit de părinteleconf.univ.dr. Lucian Farcașiu, au par-ticipat miercuri seara, în ajunul săr-bătorii Sfinților Apostoli Petru și

Pavel, la slujba de hram a ParohieiȘilindia, Protopopiatul Ineu, la invi-tația părintelui paroh GabrielStreulea, fost student și masterand alFacultății arădene. A fost săvârșităslujba Vecerniei cu Litie, înconjurareaBisericii cu prapori și icoana SfințilorApostoli și în continuare slujba Utre-niei. Răspunsurile la strană au fostdate de grupul de studenți ai Fac-ultății, aceștia bucurându-i pe preoțiislujitori și pe credincioșii parohieiprin frumusețea cântărilor interpre-tate. La momentul rânduit, părinteleconf. univ. dr. Lucian Farcașiu a rostitun cuvânt de învățătură în care s-areferit la personalitățile atât de com-plexe acelor celor doi Sfinți Apostolisărbătoriți, subliniind faptul că Biser-ica Ortodoxă este Biserica ce stă petemelia propovăduirii apostolice acuvântului lui Dumnezeu, fapt care artrebui să îi responsabilizeze și pe cred-incioșii parohiei ortodoxe din Șilin-dia, care îi au pe cei doi Apostoli aiMântuitorului ca ocrotitori și povă -țuitori pentru viața lor duhovnicească.La sfârșitul slujbei, părintele parohGabriel Streulea le-a mulțumit celorprezenți pentru participarea la slujbade hram, deopotrivă părintelui conf.univ. dr. Lucian Farcașiu și studențilorFacultății de Teologie pentru fru-musețea slujirii și a cântării.
Sfințire de troiță în Parohia Șiștarovăț
În după-amiaza zilei de 29 iunie2017, cu prilejul sărbătoririi SfințilorApostoli Petru și Pavel, dupăoficierea Sfintei Liturghii, ParohiaȘiștarovăț a fost marcată de un fru-mos eveniment religios prilejuit desfințirea troiței din lemn și a uneimese de popas, ridicate de către con-ducerea primăriei comunei Șiș-tarovăț, la inițiativa domnului primarJurjescu Marinel, a domnului vicepri-mar Neda Andrei și a membrilor con-siliului local.Troița a fost sfințită de către preo-tul paroh Teodor-Călin Baba, împre-ună cu preotul Mihai Dohangie, înprezența unui grup de enoriași și aoficialităților locale. După slujba desfințire rânduită, preoții slujitori auadresat, pe rând, câte un cuvânt deînvățătură în cadrul căruia au fostsubliniate importanța și semnificațiaSfintei Cruci pentru mântuireasufletelor credincioșilor. Pe de altăparte, a fost adus cuvânt de mulțu-mire tuturor celor care de-a lungultimpului au purtat și poartă grija Sfin-tei Biserici și a credincioșilor Ei.Cuvinte de laudă și de mulțumirebunului și milostivului Dumnezeu aufost aduse și de către domnul primarJurjescu Marinel pentru sprijinul ofer-it în realizarea acestei inițiative deînălțare a spiritualității comunitățiiparohiale. Manifestarea s-a încheiatprintr-o agapă frățească oferită decătre conducerea primăriei la cămin-ul cultural local.

CERCURI MISIONARE
În luna Iunie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoareleparohii arădene:- Protopopiatul Arad: HunedoaraTimișană; Vânători; Zărand; Șimand; - Protopopiatul Ineu: Iercoșeni,filia Hodiș; - Protopopiatul Lipova: Chelmac;Bata;- Protopopiatul Sebiş: Hălmăgel;Pescari, filia Feniș; (mai multe detalii se află pe pag-

ina WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.episcopiaaradului.ro).
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Articolele pentru Revista Biserica şi Şcoala se trimit pe următoarea adresă de e-mail: bisericasiscoala1877@gmail.com PREŢ 3 LEI

Joi 1 iunie - ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, şi-a sărbătorit anticipatziua de naştere. Înaltpreasfinţia Sava împlini duminică, 4 iunie a.c.,vârsta de 81 de aniDuminică 4 iunie -  Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi, a oficiatSfânta Liturghie în CatedralaArhiepiscopală ,,Sfânta Treime” dinArad, de Praznicul Pogorârii Sfântu-lui Duh.Luni 5 iunie – A doua zi deRusalii, de Sărbătoarea Sfintei Trei-mi, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşitSfânta Liturghie arhierească în Paro-hia Arad-Centru-Catedrala Veche,înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi. În după masa zilei deprăznuire a Sfintei Treimi unul din-tre hramurile Bisericii ParohieiHunedoara Timișană, ProtopopiatulArad, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, apoposit în mijlocul credincioșilor dinaceastă parohie cu prilejul cerculuimisionar.Joi 8 iunie – Chiriarhul participăla Colocviul Național cu tema „Bis-erica și școala”- 140 de ani de istorieși cultură eclesiastică / Revista„Teologia”- 20 de ani de cercetare

teologică oraganizat de Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion Felea”din Arad. Duminică 11 iunie - În primaDuminică după Rusalii, Înaltpreas-fințitul Părinte Arhiepiscop Timoteia săvârșit slujba de Sfințire a Bis-ericii ,,Intrarea Domnului în Ierusal-im” a Parohiei Grădiște II, precum șiLiturghia Arhierească. Cu aceastăocazie, Chiriarhul Eparhiei Araduluia adresat credincioşilor un cuvânt deînvăţătură pus sub titlul ,,Bisericabiruitoare” Luni 12 iunie - Înaltpreasfințit-ul Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu aoficiat slujba prilejuită de împlinireade 187 de ani de la înființarea Regi-mentului 2 Linie, precum și sfințireaunei troițe ridicate în cinstea sol-daților din regiment căzuți la datorie.Vineri 16 iunie – Chiriarhul aparticipat la  festivitatea de premierea elevilor seminarişti, în parcul Sem-inarului Teologic arădean.Duminică 18 iunie - Întâistătă-torul eparhiei Aradului, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, a săvârșitSfânta Liturghie la ParaclisulEparhial de la ,,Trei Insule”, iar lafinal a sfințit noua troiță de lângăsfântul lăcaș. De asemenea în searazilei, Înaltpreasfinția Sa a mai sfințito troiță în Parohia Sederhat.

Joi 22 iunie – ArhiepiscopulAradului participă la lucrările Sin-odului Mitropolitan la Timișoara.Sâmbătă 24 iunie – La Sărbă-toarea Nașterii Sfântului IoanBotezătorul, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei a slujit Sfânta Liturghie în

Parohia Arad-Centru, când CatedralaVeche își prăznuiește hramul. Cuvân-tul de învăţătură al Ierarhului arădeana fost pus sub titlul ,,Puterea cuvân-tului dumnezeiesc”.Duminică 25 iunie – Chiriarhulslujește și predică la Sfânta Liturghie

în Parohia Toc din ProtopopiatulLipova, după ce a săvârșit sluba deTârnosire a bisericii parohiale.Cuvântul de învățătură a fost pus subtitlul ,,Gătirea căilor Domnului”.  Laceas de seară, Chiriarhul arădean afost prezent la hramul bisericii paro-hiale ,,Naşterea Sfântului IoanBotezătorul” din Parohia Macea. Cuacest prilej, Ierarhul locului a săvârşitslujba Vecerniei, înconjurat de unalessobor de preoţi, aparţinători Cer-cului misionar-pastoral Pecica.Luni 26 iunie – Înaltpreasfințit-ul Părinte Timotei săvârșește unTedeum cu prilejul Zilei Naționale aDrapelului. Arhiepiscopul Aradului,a rostit o rugăciune de binecuvântareînainte de înălțarea drapelului pecatarg.Joi 29 iunie -  ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească, înconjurat fiind de unsobor de preoți și diaconi, în Para-clisul arhiepiscopal Sfinții ApostoliPetru și Pavel din CimitirulPomenirea din Municipiul Arad, careși-a cinstit ocrotitorii spirituali.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhu-lui a fost pus sub titlul ,,Mărturia ade-vărului” Pr.drd. Radu ConstantinescuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Iunie 2017

AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

ARAD - CENTRUL „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”:B-dul Revoluției, Nr. 30, Tel./Fax: +4 0257.466.784,Email: arad@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00
REȘIȚA - CENTRUL „SF. AP. PETRU ȘI PAVEL”: Str. Republicii, Nr. 1, Tel./Fax: +40255.255.135, Email: resita@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00

BUCUREȘTI - BASILICA TRAVEL: S . Doamnei, Nr. 20Tel./ Fax: +4021.316.35.03 Mobil: 0741 260 424, Email: office@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00www.pelerinaj.ro   www.pelerinaje.ro   www.basilicatravel.ro

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” a
Patriarhiei Române vă invită să participați
într-un pelerinaj nou în Maramureș, cu ple-
care din Arad, în care aveți prilejul să vă
închinați în Mănăstirea Bixad, Mănăstirea
Săpânța, Mănăstirea Bârsana (participare la
Sfânta Liturghie), Mănăstirea Rohia și
Mănăstirea Bic.

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

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

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

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

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

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

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


