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După mai bine de o sută de ani decontroverse şi de lupte împotriva Sfin-telor Icoane, provocate de unii împăraţibizantini, începând cu anul 726, cultulSfintelor Icoane, al Sfintei Cruci şi alSfintelor Moaşte a fost restabilit, cuautoritate, de Sinodul VII Ecumenicde la Niceea, din anul 787, iar apoi, cusolemnitate, de Sinodul de la Con-stantinopol din anul 843, care a hotărâtca, în prima duminică din Postul Mare,să se sărbătorească biruinţa Ortodoxieiasupra tuturor ereziilor sau abaterilor dela dreapta credinţă. Tot atunci, s-a sta-bilit ca această duminică să senumească Duminica Ortodoxiei, adicăDuminica dreptei credinţe în singurulDumnezeu adevărat Care ne-a fostdescoperit nouă în Iisus Hristos (cf.Ioan 17, 3). Prin urmare, Adevărul estede la Dumnezeu şi Dumnezeu esteAdevărul. În acest sens, Însuşi Mântu-itorul a spus: “Eu sunt Calea, Adevărulşi Viaţa” (Ioan 14, 6). Deci Adevărul nueste un concept abstract, o teorie sau unprodus al raţiunii, ci o Persoană veşnicvie, Iisus Hristos, Care S-a făcut Ompentru a descoperi oamenilor adevărulmântuirii şi a le dărui viaţa veşnică,prin credinţa în Dumnezeu-Tatăl, Fiulşi Duhul Sfânt.Sfinţii Părinţi de la Sinoadele ecu-menice, inspiraţi de Duhul Sfânt, auapărat şi au definit adevărul credinţeimântuitoare privind unitatea de fiinţăsau deofiinţimea, egalitatea, distincţiaşi conlucrarea Persoanelor Sfintei Trei-mi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; precumşi adevărul credinţei privind Taina Bis-ericii, a Sfântului Botez, a învieriimorţilor şi a vieţii veşnice – aşa cum

sunt mărturisite în Crezul ortodox, for-mulat de primele două Sinoade ecu-menice de la Niceea (325) şi Constan-tinopol (381).În lupta lor cu ereziile, care suntabateri de la dreapta credinţă, SfinţiiPărinţi, adunaţi în Sinoade ecumenice,au definit şi adevărul credinţei privinddumnezeirea şi omenitatea PersoaneiMântuitorului Iisus Hristos, calitateade Născătoare de Dumnezeu a MaiciiDomnului, a pururea Fecioarei Maria,dar şi adevărul privind cinstireaSfinţilor, a Sfintelor Icoane şi a Sfin-telor Moaşte, deoarece adevărul cred-inţei este baza adevăratei comuniunide viaţă cu Dumnezeu. De aceea, ade-vărul dogmelor de credinţă este măr-turisit în viaţa liturgică a Bisericii, camister sau taină a mântuirii, adică aunirii omului cu Dumnezeu prin har,pentru a dobândi viaţa veşnică.
Sfintele Icoane, parteintegrantă din Tradiţiavie a Bisericii
Ortodoxia este prin excelenţă mist-ică. Pentru noi, ortodocşii, taina cred-inţei nu este simplu obiect de speculaţieintelectuală, ci ea se trăieşte în stare derugăciune, de închinare lui Dumnezeuşi de cinstire a Sfinţilor Lui în SfântaBiserică. Întrucât credem în Dum-nezeu-Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, neînchinăm Preasfintei Treimi, mărtur-isim pe Mântuitorul Iisus Hristos cafiind Dumnezeu adevărat şi Om ade-vărat; preacinstim pe Maica Domnuluica fiind, în acelaşi timp, Mamă şiFecioară; cinstim (venerăm) pe Sfinţiilui Dumnezeu şi Sfintele lor Icoane,

precum cinstim Sfânta Cruce şi Sfân-ta Evanghelie, care nu sunt simplămaterie, ci materie sfinţită sau purtă-toare de har, aflându-se în legătură spir-ituală cu Hristos şi cu Sfinţii Lui. Cin-stim şi Sfintele Moaşte ale Sfinţilor,întrucât acestea sunt arvuna învieriitrupului şi a transfigurării sau înnoiriiuniversului actual în cer nou şi pământnou, la venirea întru slavă a lui Hristos(cf. Apocalipsa 21).Însă Ortodoxia nu este numaidreapta credinţă, ci şi dreapta trăire înHristos. După cum ştim, în limbagreacă “orthodox” înseamnă atât“dreptcredincios”, cât şi “dreptmări-tor”. Ortodox este deci cel care-L pre-amăreşte cu adevărat pe Dumnezeuprin mărturisirea dreptei credinţe, dar şiprin participarea la sfintele slujbe aleBisericii şi prin trăirea dreaptă şi faptelebune săvârşite după poruncile Lui.Aşa cum am spus, în DuminicaOrtodoxiei prăznuim biruinţa drepteicredinţe asupra ereziilor care au pus la

încercare viaţa credincioşilor din primulmileniu al Bisericii creştine. În acelevremuri, mulţi ierarhi, monahi şi preoţi,ca şi foarte mulţi credincioşi au suferitnenumărate persecuţii, bătăi, închisori,exiluri şi chiar moartea pentru curajulde a cinsti şi apăra Sfintele Icoane.Slujbele Vecerniei şi Utreniei dinDuminica Ortodoxiei sunt alcătuite dincântări referitoare la icoana Mântu-itorului Iisus Hristos, Care, aşa cum auarătat Sfinţii Părinţi de la Sinodul VIIEcumenic, este prototipul şi justificareatuturor Sfintelor Icoane. Prin urmare,Sfintele Icoane sunt parte integrantădin Tradiţia vie a Bisericii, întrucât prinele se mărturiseşte adevărul că Fiul luiDumnezeu Cel nevăzut S-a făcutvăzut, adică Om, pentru a uni peoameni cu Dumnezeu. De aceea, nu neputem imagina o biserică ortodoxă fărăicoane; nu putem sluji Sfânta Liturghiesau orice altă slujbă fără să avem în faţanoastră cel puţin icoana Mântuitoruluişi icoana Maicii Domnului. Fru-

museţea şi atmosfera de taină sau mist-ică ale unei biserici ortodoxe se datore-ază mai ales Sfintelor Icoane şi fres-celor care o împodobesc. Aceasta seexplică prin faptul că Sfânta Icoană nueste un simplu tablou de inspiraţie reli-gioasă, ci o artă sacră sau sfântă şi oprezenţă harică a Mântuitorului, aMaicii Domnului şi a Sfinţilor,prezenţă pe care o simt credincioşiicând se roagă Sfinţilor reprezentaţi peSfintele Icoane.În Ortodoxie însă, nu numailăcaşul bisericii este împodobit cuSfinte Icoane, ci şi casa familieicreştine, numită simbolic biserica deacasă, unde ar trebui să se adune zil-nic la rugăciune toată familia:părinţii, împreună cu toţi copiii şi cubunicii. Rugăciunea în faţa SfintelorIcoane este mai intimă şi mai pro-fundă. Preot Cătălin CraveţParohia Roşia NouăContinuare în pagina 2

Sfintele icoane sunt reprezentăriale chipului lui Dumnezeu, sfințilorîngeri și sfinţilor. Ele nu sunt: Dum-nezeu, Hristos, un sfânt, ci  numai îireprezintă pe aceştia. De aceea, noi nune închinăm lemnului, me talului, pân-zei, din care sunt făcute icoanele, cicelui zugră vit pe ele, persoanei. În pri-mele veacuri ale creștinismului, cre-știnii erau acuzați că sunt atei și per-secutați, dar ei recunoșteau că sunt ateiîn ceea ce privește idolatria. Idolii suntconfecționați de mâna omului, chiarzei fiind, sunt mai recenți decât cei cei-au confecționat și depind de mânaomenească. Clement Alexandrinulînvinuiește pe cei ce numesc dumne-zei lucrurile materiale și cad prinaceasta în cel mai adânc întuneric.Ter-tulian acuză pe idolatrii că au trans-format omenirea în dumnezeire. Teo-fil al Antiohiei arată că în comparațiecu numele de oameni morți adorate,Dimnezeu e veșnic. Zeitățile suntoameni supuși viciilor, păcatelor, șimorții. Dumnezeu a rânduit pe om,împărat al creației, deci omul nu tre-buie să se închine la nimic inferior lui.S-ar putea spune că în poruncile I-a şi a II-a ale Decalogului, Dumnezeuînlătură idolii şi icoanele, prin faptul că

opreşte închinarea la chipuri cioplite şila orice ar reprezenta pe Dumnezeudupă în chipuirea minţii omului. Ade-vărul este că poruncile acestea oprescnumai închinarea la idoli. Aici nu cul-tul icoanelor se în lătură, ci înţelegereagreşită a păgânilor de a confunda peDumnezeu cu materia cioplită. Avemicoane sfinte din aur, argint, etc, exe-cutate cu măiestrie şi cu talent, dar nu

susţinem că Dumnezeu este identic şiomo gen cu aurul sau cu argintul icoa-nei. Sfintele icoane nu sunt idoli, cireprezintă numai chipul lui Dumne-zeu, sau al unui sfânt. „Asemănările”de care vorbeşte porunca, sunt făp tu-rile lui Dumnezeu, la care mulți pă gânise închinau și ziceau că sunt Dumne-zeu. În templul Vechiului Testamenttot din porunca lui Dumnezeu au fostaşezate: altare, sfeşnice, candele, he ru-vimi, şarpele de aramă, care sunt chi-puri şi totuşi au fost socotite ca sfinteîncât nimeni, afară de preoţi, nu aveauvoie nici măcar să se atingă de ele.Despre Adam ştim că a fost făcut„după chipul şi asemănarea” lui Dum-nezeu. Iisus Hristos ca om este „chipullui Dumnezeu”, iar Sf. Duh s-a arătatîn chip de po rumbel şi în chip de limbide foc. Toate acestea sunt chipuri, fărăa fi în ele idolatrie. Tot aşa pot fi şi sfin-tele icoane, chipuri, fără a fi idoli. Insfintele icoane, creştinii niciodată nu şiL-au închipuit pe Dumnezeu în ase-mănarea omului stricăcios, sau ca ani-mal, ci L-au zugrăvit aşa cum s-a des-coperit El oamenilor. Este adevarat,că pe Dumnezeu nimeni nu-L poatevedea în fiinţa Sa, aşa cum este. EIeste Duh, nevăzut ochiului material al

omului; şi este nemărginit încât min-tea nu-L poate cuprinde. Totuşi, Sfânta Scriptură şi chiarIstoria Bisericească ne mărturisesc, căau existat adeseori teofanii, hristofaniisau pnevmatofanii. Pe DumnezeuTatăl, L-a văzut Avraam în chip de treicălători, la stejarul Maamvri. L-a văzutIacob, Moise, tot în chip de om, grăindcu el „faţă către faţă”. Tot Moise L-avăzut la muntele Horeb, în rugul ceardea şi nu se mistuia (leş. 3, 2-4). L-au mai văzut apoi Isaia şi Daniil Proo-rocul. Amos Profetul ne măr turiseşte:„ Văzut-am pe Domnul stând lângăaltar” (Amos 9, 1), şi Miheia Profetul:
„Am văzut pe Domnul şezând pe tro-nul său” (3 Regi 22, 19). Pe DumnezeuFiul, L-au văzut în chip de om prea mă-rit: Daniil Proorocul, Diaconul Ştefan,Ap. Pavel. Desigur Hristos prin întru-pare a venit și în maximă apropierefață de noi, putându-I reprezenta chipulîn icoană. Pe Dumnezeu Duhul Sfânt,L-au văzut: Mulţimile la botezul Dom-nului, în chip de porumbel, Apostolii,la Rusalii, în chip de limbi de foc. Noizugrăvim chipurile Persoanelor sfinteașa cum ni s-au descoperit.În Vechiul Testament existau latemplu chipuri, având aceeaşi sem-

nificaţie ca icoanele noastre sfinte şierau poruncite chiar de Dumnezeu, luiMoise: „Să faci doi heruvimi de aur “(Ieș 25,18). Deși Dumnezeu opreșteclar închinarea la idoli, El porunceștefacerea de chipuri de heruvimi. Aces-te chipuri ale Vechiului Testament erauţinute în mare cinste (erau venerate).Astfel, înaintea lor cei credincioșicădeau cu faţa la pământ, cum a căzutIisus Navi înaintea Chivotului Legii.(los. 7, 6) „Înaintea Chivotului”înseamnă, în acelaşi timp înaintea chi-purilor de heruvimi, care constituiaupodoaba chivotului; aduceau jertfe,cum ni se spune despre Solomon: „căa stat înaintea jertfelnicului de dinain-tea chivotului şi a adus arderi de tot şia săvârşit jertfe” (3 Regi 3, 15); cân-tau lui Dumnezeu cântări de preamă-rire; preoţii tămâiau, conform porun-cii lui Dumnezeu: Să faci jertfelnicde tămâiere și să-l aşezi în faţa perde-lei care este dinaintea ChivotuluiLegii.” (leş. 30, 1, 6). Preoții tămâiauși chipurile de heruvimi odată cu per-deaua; aprindeau candele în faţa per-delei celei de dinaintea ChivotuluiLegii. (Ieș. 27. 3)Prof. Florin GașparContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Făcută cu smerenie şi concentraredeplină, rugăciunea în faţa SfintelorIcoane ne aprinde inima de dragoste şievlavie faţă de Dumnezeu, de MaicaDomnului şi de Sfinţi, care ne ajută săiubim pe toţi oamenii, întrucât toţi suntcreaţi după chipul lui Dumnezeu.Dumnezeu l-a făcut pe om dupăchipul Său, suflând în faţa lui suflare deviaţă. Aşa a devenit omul “fiinţă vie”(Facerea 1, 26; 2, 7). Apoi primiioameni, Adam şi Eva, au primit porun-ca: “Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţipământul şi-l stăpâniţi” (Facerea 1, 28).Prin urmare, tot omul care vine în lumepoartă în el pecetea chipului lui Dum-nezeu, care face din el o persoană unicăşi irepetabilă, plină de mister, o fiinţăireductibilă la lumea materială şi avândun destin veşnic. Viaţa persoaneiumane este cel mai mare dar al luiDumnezeu, iar această viaţă începe înmomentul conceperii, al apariţieiembrionului viu. Din acel moment,omul este “suflet viu”, adică persoanăcare poartă în sine chipul lui Dum-nezeu Cel veşnic viu şi este chemată laviaţa veşnică. De la concepere până lanaştere şi apoi până la sfârşitul vieţiipământeşti, omul creşte, se matur-izează şi se împlineşte în comuniune cuDumnezeu şi cu semenii săi, iar dupămoartea trupului, sufletul omuluirămâne viu, având conştiinţă şi mem-orie spirituală, întrucât este chemat laviaţa veşnică.Textul care ne oferă posibilitatea dea înţelege dimensiunea liturgică, sim-bolică, a icoanei în plinătatea ei este“Mistagogia” Sfântului Maxim Măr-turisitorul. Aici suntem iniţiaţi în mis-terul cosmosului, omului şi divinităţii.Punctul de legătură al celor trei niveleontologice este Biserica în cadrul căreiaicoanele prilejuiesc deplina conştienti-zare şi asumare a armoniei universale.Să ne gândim la “elementele” cultuluiortodox: în primul rând Dumnezeusălăşluit în Sfânta Sfintelor, în daruriletranssubstanţiate; în al doilea rândomul, mijlocitor şi destinatar al haruluisfinţitor; urmează celelalte elemente

liturgice: muzica sacră, icoanele,moaştele, obiectele de cult, veşmintelepreoţeşti cu bogata lor semnificaţiesimbolică, tămâia, lumânările. Toateacestea, alăturate structurii însăşi a tem-plului - pronaos, naos şi altar - con-tribuie la împlinirea unităţii dintre cos-mos, om şi Dumnezeu. Pe măsură ceomul se sfinţeşte în dialogul său cuPărintele Luminilor, el sfinţeşte creaţia,îndumnezeind-o. Tot acest proces, cudinamica sa complexă este reflectat înteologia icoanei. Pe măsură ce omulparticipând la viaţa liturgică se îndum-nezeieşte, devine apt să sfinţeascămateria aşa cum se întâmplă în pictareaunei icoane. Însă, cum ştim din pravi-la de alcătuire a icoanelor, toate ele-mentele materiale care sunt utilizatede iconar sunt sfinţite prin ierurgii spe-ciale, la fel cum şi iconarul primeşte obinecuvântare în sensul exercităriidarului său . Nimic din toate acestea nupoate lipsi din pregătirea şi perpetu-area cultului ortodox.Există încă un aspect deosebit derelevant în privinţa rostului icoanelor încadrul Bisericii. Este vorba de funcţialor pedagogică. După cum ştim dinreferatul biblic neotestamentar, dimen-siunea învăţătorească a activităţiiÎnvăţătorului Hristos este deosebit depregnantă. Credincioşii nu se pot închi-na fără a fi învăţaţi cum să facă acestlucru şi fără a fi învăţaţi credinţa care

justifică închinarea. În această ordinede idei, icoana nu este numai un mediual închinării ci şi un obiect cu intenţiipedagogice vizibile. Fără a reduceicoana la un simplu instrument al pro-movării învăţăturii de credinţă,recunoaştem rolul ei eminent de trans-mitere a “ştiinţei sacre”. Privindu-le,credincioşii beneficiază de toatecunoştinţele implicate în vizualizareascenelor şi în persoanelor sfinte.Dincolo de toate aceste dimensiu-ni ale imaginilor sacre, nu trebuie săpierdem din vedere caracterul apofat-ic al lor. În fond, rămâne o taină relaţiaaceasta dintre imagine şi prototip, lafel cum o taină este relaţia dintrelumea celor văzute şi a celor nevăzute,sau dintre trup şi suflet. Putem apre-cia alături de părintele Stăniloae căicoana “e apofatică cum e toatăliturghia”. Mai mult: “E apofaticăpentru că uneşte trecutul cu prezentulşi cu viitorul eshatologic etern. Icoanaeste un chip al eternităţii. Ea ne îngă-duie să ne depăşim timpul şi săîntrevedem veacul viitor în oglindatremurândă a chipurilor”. La aceastăcaracterizare a lui Florensky, am puteaadăuga că icoana este un chip al eter-nităţii vii, pentru că prin ea transpareşi Cel ce nu are început şi sfârşit şimargine în puterile Lui. Ea este unchip prin care transpare infinitatea luiDumnezeu.

Dar eternitatea şi infinitatea vieţiispre care deschide icoana poarta suntale ipostasului divin făcut om din iubireşi ale ipostasurilor umane în carelocuieşte ipostasul dumnezeiesc Celîntrupat şi odată cu aceasta însăşi Sfân-ta Treime. De aceea icoanele au numede persoane. Prin ele nu licăreşte oesenţă eternă şi infinită, ci o persoanădumnezeiască, care implică o comu-niune cu altele, prin feţe omeneşti careau caracter personal. E o eternitate şi oinfinitate care ne vorbeşte şi cu carevorbim, cu care suntem în dialog şicare-şi revarsă eternitatea şi infinitatealor ajutătoare, iubitoare, călăuzitoare,sfinţitoare în noi. Eternitatea aceastace transpare prin icoane, revărsată întrup ridică şi trupul la viaţa eternă prinînvierea trupului asumat de Fiul luiDumnezeu. Atât prin faptul că ne aratăeternitatea personală, cât şi prin faptulcă ea ne arată eternizarea trupului,“iconografia este metafizica existenţeiconcrete”, cum zice Pavel Florensky,“care e totodată metafizica concretă avieţii”.ConcluzieSe poate lesne vedea că icoana areo importanţă foarte mare în spirituali-tatea creştină şi în special cearăsăriteană. Bineînţeles că atunci cândprivim o icoană nu vedem nişte simpleurme ale penelelor. De fapt pentruaceasta s-a discutat atât de mult îndecursul secolelor creştine. Unelecurente au văzut în icoane o ameninţarea dreptei credinţe, adică nu-l mai putemvedea pe Dumnezeu ca fiind Unul.Apologeţii dreptei credinţe au apăratînsă icoanele insistând, în moddeosebit, asupra argumentelor de ordinhristologic pentru a le justifica înte-meierea.Am observat că în interiorul icon-oclasmului găsim două tendinţe: unaradicală, conform căreia icoanele tre-buiau înlăturate complet din spaţiulliturgic, şi alta moderată, care acceptaîntr-o anumită măsură imaginile sacre.Sinodul Quinisext (622) a venit să clar-ifice lucrurile afirmând că onorăm fig-urile (typos) şi umbrele - ca pe nişte

simboluri şi închipuiri ale Bisericii, darpreferăm harul si adevărul.În “Spiritualitate şi comuniune înliturghia ortodoxă”, părintele DumitruStăniloae ne vorbeşte despre rolul şisemnificaţia sfintelor icoane în con-textul cultului ortodox. Aici ni se vor-beşte despre justificarea sfinteloricoane în cult. Dumnezeu nu a opritsimbolurile sacre ci identificarea lor cuDumnezeu însuşi. În contextul religieicreştine fundamentată pe în-omenireaCuvântului lui Dumnezeu, statutulobiectelor sacre se modifică simţitor.Cum am văzut în secţiunea referitoarela temeiul cristologic al icoanei, Întru-parea legitimează deplin imaginilesacre. Pentru părintele Stăniloaeesenţial nu este atât faptul Încarnăriilui Hristos, ci mai ales proximitateaaflării Sale în raport cu neamul ome-nesc, înţeleasă dintr-o perspectivă inter-personală. Icoana reprezintă o veri-tabilă fereastră prin care om şiDumnezeu se pot privi faţă în faţă. Înacest context părintele Stăniloae a dez-voltat teologia chipului.Bibliografie1. Anthony M. Coniaris, Introduc-ere în credinţa şi viaţa Bisericii Orto-doxe, trad. C. Făgeţan, Σοφία,Bucureşti 2001.2. Bulgakov Serghei, Icoana şi cin-stirea sfintelor icoane, Anastasia 2000,Bucureşti 2000.3. Florenski Pavel, Iconostasul,Fundaţia Anastasia, Bucureşti, 1994.4. Sfântul Maxim Mărturisitorul,Mystagogia, trad. rom. de D. Stãniloae,în Rev. Teologicã (Sibiu).5. Sfântul Simeon Noul Teolog,Scrieri I: Discursuri teologice şi etice,Sibiu, Deisis, 1998.6. Sfântul Teodor Studitul, IisusHristos prototip al icoanei Sale, Ed.Deisis, Alba Iulia, 1994.7. Stãniloae Dumitru, Spirituali-tate şi comuniune în Liturghia orto-doxã, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craio-va, 1986.8. Uspensky Leonid, Teologiaicoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti,1994.

Urmare din pagina 1Cinstirea acestor chipuri aleVechiului Testament niciodată nu afost dezaprobată de Hristos sau deApostoli. Ei înşişi se rugau la templu.Pavel zice: „M-am suit în Ierusalim casă mă închin” (Fapt. Ap. 24, 11) El s-a închinat peste tot în templu, în carechipurile de heru vimi se bucurau demare cinste.În Noul Testament idolatria eoprită iar închinarea la icoane nu. Ido-latria este un păcat greu și Sf. Pavelînvăța că „dumnezeii făcuţi de mâininu sunt dumnezei” (Fapt. Ap. 19, 26). În Vechiul Testament nu au fostadmise alte icoane afară de cele aleheruvimilor. Însă în Testamentul Nousunt admise şi altele, reprezentând: peDumnezeu, pe Iisus Hristos, pe Sf.Duh, pe Sf. îngeri, pe Sfinţi. Acesteadin urmă, în Vechiul Testament n-aufost admise pt că cei din Vechiul Tes-tament erau foarte înclinaţi spre idola-trie. Astfel s-a întâmplat cu şar pele dearamă pe care Ezechia e nevoit să-ldistrugă, atunci când iudeii încep să-iaducă jertfe numindu-l Nehuștan. Ceidin Vechiul Testament cunoșteau doarmonoteismul, nu și trinitatea Persoa-nelor în unitatea Ființei și înclinaurepede spre politeism și facere deidoli. În Vechiul Testament nu existausfinţi, ci numai „drepţi” şi deci, nici

aceştia nu puteau fi ve neraţi în icoanesfinte.Istoria Bisericească şi SfântaTradiţie mărturisesc, că în practica dintotdeauna a Bisericii, sfintele icoane aufost venerate pretutindeni, de toţicreştinii: Tertulian ne spune că pepereţii bisericii se află chipul Mântui-torului sub forma de Păstorul cel bun.Eusebiu de Cezareea ne atestă, că avăzut la creş tinii cei vechi icoane alelui Petru, Pavel şi Iisus Hristos. Cata-combele, sunt pline de icoane de aleSfin ţilor din Noul Testament şi de aledrepţilor din Vechiul Testament.Sinodul VII Ecumenic din anul787, a hotărât ca icoanele să se pună înbiserici pe vasele şi pe veşmintele celesfinţite, pe pereţi şi pe scânduri, în caseşi la drum. Să fie cinstite cu sărutare şicu închinăciune respectuoasă şi printămâiere şi aprin dere de lumânări.Cinstirea icoanelor este potrivităcu firea omului. Pe cel ce îl stimeazăşi îl iubeşte mai mult, omul doreştesa-1 şi vadă mai des. Văzând chipuri-le de sfinţi pe icoane, ne aducem amin-te de virtuţile lor, din care luăm pildăşi îndemnuri. Sfintele icoane trezesccredinţa şi întăresc evlavia și noiexprimăm dragostea şi adoraţianoastră către Dumnezeu, supravene-rarea către Fecioara Maria și cinstireasau venerarea către sfinți. Prin pictarea

de icoane cei ce au darul picturii și-lpun în slujba preamăririi lui Dumne -zeu. Sfintele icoane sunt Biblia copii-lor şi a neştiutorilor de carte şi la ceiştiutori de carte, ele lumineazăcunoştintele. Materialul din care suntfăcute sfintele icoane, este la fel caoricare altul, cu deosebirea că estesfințit. Dovada cea mai bună despredatoria noa stră de a da icoanelor o cin-stire deosebită, este puterea făcătoarede minuni a multora dintre acestea. Bibliografie:Biblia sau Sfânta Scriptură,EIBMBOR, Bucureşti, 1998Teofil al Antiohiei, Către Autolic,în PSB, vol. 2, EIBMBOR,  Bucu-rești 1980Atenianul, Atenagora, Solie înfavoarea creștinilor, în PSB, vol. 2,EIBMBOR, București, 1980Alexandrinul, Clement, Cuvânt deîndemn către elini, în PSB, vol. 4,EIBMBOR, București, 1982Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru,Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.III, EIBMBOR, Bucureşti, 1997Învăţătura de credinţă creştinăortodoxă, EIBMBOR, Bucureşti,2000Ioja, lector, dr. Cristinel, Homoadorans – Între Iisus Hristos și politeis-mul lumii contemporane, Ed. Univer-sității ,,Aurel Vlaicu”, Arad, 2008.

Argumente ale cinstirii sfintelor icoane
“La Canal, la Marea Neagră
Moşu’ meu o fost “țâpat”
Întră pietre şî căruță,
O lucrat pân-o crăpat.
Că viniră comunişcii,
Ardă-i focu’ oamini răi
Şî îl luară dă acasă,
Dân casa lu’ Cordoveni....
Şî zisără că-i dator,
Şi că-l duşe la-nchisoare
Între Dunăre şî Mare.
Om bisăricos dân fire,
Cu frica lu’ Ăl dă Sus
O plăcit tăt şe-o avut,
Ş-apoi trăbia măi mult...
Patru ani trecut-au greu,
Doar în chinuri şi robie
Numa dor avea în suflet,
Dor dă sat şî dă familie!

Şî-ntr-o noapce urâtă tare
Moşu meu iacă muri...
Iacă aişi îi fu sfârşitu’ 
La a nostru străbunic! 
Gimineața, criminalii în coşie

îl suiră
Şî cu alce zăşi dă morți ,
Într-o groapă adânc săpată
Îi tâpară s-astupară,
Pra veşie îi terminară!
Şî-i scrisăi o poezie, 
La a nostru străbunic 
Oginească-să în paşe,
Mulce o tras ş-o pătimit...
Cred şi-acuma că suspină
După satul lui curat,
După neamul lui dă frunce,
Şî pământu’ lui bogat...”

elevă Amalia Stoica
Colegiul Economic din Arad

Moşu’ meu,dă la Canal
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Am auzit de curând pe cinevaspunând că omul modern ajunge sămoară având în suflet dorul de a-Lcunoaşte pe Dumnezeu, dar fără să fiîncercat să se apropie de El. Se întâmplăadeseori această din cauza faptului căomul nu se consideră niciodată suficientde pregătit pentru a face pasul spreDumnezeu. Prezenţa divină în viaţanoastră se face simţită într-un moddelicat.părintesc, aşa, că “o adiere de vântsubţire”. Dumnezeu ne respectă liberularbitru, nu ne forţează să ne apropiem. Neîmblânzeşte, revelandu-ni-Se puţin câtepuţin, treptat şi lăsându-ne pe noi să aveminiţiativa de a face primul pas spre El.În mod concret, în afară SfintelorTaine şi mai cu seamă în Sfânta Liturghie,unde Hristos vine în mjlocul nostru,întreaga dumnezeirea, Bisericatriumfătoare ni se revelează în icoana:Sfânta Treime, Mântuitorul nostru IisusHristos, Maica Domnului cu Sfinţii Îngerişi cu Sf Ioan Botezătorul, Sfinţii Prooroci,Sfinţii Apostoli şi toţi ceilalţi sfinţicunoscuţi sau chiar necunoscuţi ( cumse întâmplă în icoana tuturor sfinţilor).Tot prin icoana sunt actualizateevenimente importante din viaţaMântuitorului, a Maicii Sale sau ale altorSfinţi, dintre care unele au schimbatistoria omenirii, respectiv istoria mântuiriiomului. Desigur din această categorie facparte Naşterea Maicii Domnului, BunaVestire, Naşterea Domnului, ÎnviereaDomnului şi toate celelalte cunoscutepraznice.Cum, dar, poate icoana să îl apropiepe om de Dumnezeu? Cât de importantăeste icoana în viaţa noastră, ce loc ocupaea în relaţia noastră cu Dumnezeu şi cufraţii noştri? Cât de mult ar avea depierdut viaţa noastră duhovnicească înlipsa icoanelor? Cât de mult ne-ar lipsibucuria şi căldură pe care acestea ne-odăruiesc!Suntem cu toţii conştienţi de acestea,dar sunt unele aspect care se cersubliniate.Părintele Mitropolit Kallistos Ware,într-una din cuvântările sale spunea căoamenilor le place să li se confirmeanumite lucruri pe care le intuiau sau lesimţeau.În Biserica Ortodoxă nu există actliturgic care să nu fie însoţit de prezenţasfintelor icoane. Ele sunt cu noi

pretutindeni. Purtam iconiţe aleMântuitorului, ale Maicii Domnului, aleSfinţilor Îngeri sau ale sfinţilor noştriocrotitori, ale căror nume le purtam. Înbiserică, acasă, ne rugăm mereu în fatasfintelor icoane. De ce simţim nevoia săfacem acest lucru? În ce fel o “simplă”bucată de lemn zugrăvită ne ajută înrugăciune? Ce este de fapt icoana? Mulţispun că este o fereastră spre Dumnezeuşi Împărăţia Lui. Vom vedea încontinuare că smerită icoană este multmai mult decât o fereastră. Printr-ofereastră poţi privi, ai acces vizual la unpeisaj, o persoană sau mai mai multe. Însecolul al VIII-lea, în perioadaiconoclastă, Sfântul Ştefan ce Nou, martirîn lupta pentru apărarea icoanelor numeaicoana POARTA. Sfânta icoană a fostfăcută să fie uşa, poarta de acces, cale deintrare în ce? Este un punct de întâlnire cuCine? Răspunsul dat de sfântul martireste;  icoană este o poartă spre Împărăţialui Dumnezeu, un mijloc de a ajunge înviaţa veacului ce va să vie. Sfânta icoanăeste punctul în care comuniunea Bisericiiluptătoare cu Biserica triumfătoare devinesensibilă, perceptibilă. Ea are rol demediere, aduce în prezentul pe care îltrăim evenimente şi persoane sfinte. Teologia icoanei este o teologie aprezenţei. De aceea icoana nu este doar ofereastră ci o poartă. Prin fereastră, cumspuneam, putem doar contempla uncentru de interes care se afla la distanţă,la care nu avem acces direct. Prin poartanoi putem pătrunde personal, putem sădevenim parte din realitatea pe care prinfereastra o puteam doar admira.Ajungând la acest aspect al intrării prinpoarta descoperim că prin ea se poatepătrunde din ambele direcţii. Astfel, prin

poarta-icoana pot veni la noi şi sfinţiipentru a ne întâlni faţă către faţă. Cedevine atunci icoană, decât un punct deîntâlnire în care timpul şi spaţiul sau altecoordonate fizice îşi pierd semnificaţia.Evenimentele sunt actualizate iarpersoanele sfinte vin chiar la noi, înprezentul nostru. Icoana nu ascunde, cidezvăluie Împărăţia lui Dumenzeu. Ea nudesparte cele două realităţi, ceaperceptibilă de noi prin cele cinci simţuride cea a lumii sfinţilor, ci le uneşte, nu egraniţa, ci pod de trecere.Faptul că icoană este o poartă, oactualizare a comuniunii dintre noi şisfinţi are trei consecinţe.Prima consecinţă despre care vorbimeste faptul că icoana îşi îndeplineştescopul doar dacă ia parte la actulrugăciunii, dacă mijloceşte în rugăciune.Mulţi oameni, ortodocşi sauneortodocşi cumpăra icoane, le atârna pepereţi şi le tratează ca pe simple opere deartă. În cel mai bun caz, uneori  icoanelorli se admiră cromatica, frumuseţeachipului zugrăvit în ele, stilul pictural sauapartenenţa la o anumită scoala deiconografie. Dacă tratăm icoana doar dinpunct de vedere estetic ne lipsim de celmai important rol al ei, cel liturgic. Ea esteîn primul rând parte integrantă în actulrugăciunii, al cinstirii sfinţilor.Într-o ţară cu populaţie majoritarneortodoxă au fost întrebate mai multepersoane care deţineau acasă icoane, cesemnificaţie au acestea pentru ei.Răspunsurile au fost interesante. Unii auspus că le apreciază că operă de artă, alţiiau adăugat că icoanele au în ele cevatainic, misterios, ceva ce nu poate fidescris în cuvinte. Alţi  respondenţi aumărturisit că nu se simt deloc confortabil

să fumeze în faţa icoanelor. Singur, unortodox a răspuns foarte hotărât: “Eu mărog în faţa icoanelor!”Concluzia este evidentă deci, în afarăactului liturgic icoana îşi pierdeidentitatea.Ne vom referi acum la a douaconsecinţă a faptului că icoană este poartăspre şi dinspre Împărăţia lui Dumnezeu.Ştim că rugăciunea şi teologia suntinseparabile, după cum spunea şi SfântulEvagrie Ponticul şi anume ca teolog,adică vorbitor cu Dumnezeu este cel carese roagă. Dacă te rogi în adevăr eştiteolog. Fiind o artă liturgică, având scopliturgic, arta iconografică este deci, o artăteologică. Icoană este teologie în culoareşi linie. Ea se leagă strâns de SfântaEvanghelie, care este Cuvântul mărturisitîn grai, în literă, în timp ce icoană esteCuvântul reprezentat în culori. Cele douăsunt corelate şi se completează reciproc.Sinodul al VII-lea Ecumenic (787)stabileşte că icoanele vor fi cinstite alăturide Sfânta Evanghelie şi de Sfânta Cruce.Un al treilea aspect rezultat dinînsuşirea icoanei de a fi poartă spredumnezeire este sacralitatea implicită aicoanei. Iconografia nu este doar o artăteologică ci şi una sacră, sfântă. Dupăcum am menţionat, icoana are un rolmediator: aduce în prezentul creştinuluicare se roagă evenimentul său persoanasfântă pe care o reprezintă. Odată cuvenirea prin icoană a Mântuitorului lângănoi vine şi harul Său. Harul , sfinţenia suntimplicit dăruite icoanei care Îl reprezintăşi este negreşit transmis celor carecinstesc icoana Lui. Harul este dăruitcelor care vin în faţa icoanei că la unizvor al milostivirii, deschizând ei înşişipoarta, uşa milostivirii din proprieiniţiativă şi cu multă evlavie. Atunci,înainte ca noi să facem vreun pas, dedincolo de poarta-icoana vine sfântulreprezentat care ne ia şi ne duce spreacolo unde se îndreaptă rugăciunilenoastre. Este o călătorie scurtă, oprefigurare a călătoriei celei mari cudestinaţia în veşnicie. Putem numiaceastă scurtă călătorie, rugăciuneaînaintea icoanei, un exerciţiu de bucurieveşnică, de mântuire.Ne vom referi în continuare lacaracterul teandric al scrierii de icoane.Vorbim aici de lucruri atât de minunate,atât de tainice încât cu greu ar putea fi

exprimate. Vom încerca doar săconturăm, aşa, în ghicitură, că într-oreflexie, o realitate. Meşteşugul iconografiei presupuneparcurgerea a zeci (cel puţin 20) de etapede lucru înainte ca zugravul să ajungă săînceapă pictarea propriu-zisă a icoanei.Cu fiecare dintre aceste etape creşte totmai mult şi mai mult ajutorul pe careiconarul îl primeşte de la Dumnezeu.După ce sfântul reprezentat începe a fizugrăvit în culoare în inima iconarului senaşte un sentiment “frică de Dumnezeu”şi “cutremur” faţă de responsabilitatea cucare a fost însărcinat, în timp ce sfântul îşideschide braţele şi îl primeşte impreuna-lucrator, cu “credinţa şi dragoste”. Aceastaîmpreună-lucrare, aceasta sinergiedezvăluie mereu grijă şi iubirea nesfârşităa lui Hristos pentru noi, făcându-l mereupe bietul iconar să cadă în uimire. Dinclipa în care ia naştere pe icoană chipulsfânt, mulţimea minunilor nu încetează.Se întâmplă lucruri dincolo de înţelegereanoastră. Inima iconarului se zbate dinrăsputeri, o furtună răscolitoare scotoceştefiecare colţişor ascuns al sufletului săuexpunându-l în faţa Domnului într-ospovedanie mută, lacrimile ţâşnesc uneorinecontrolat înceţoşându-i vederea, iaricoana pare că se pictează singură. Cândtotul aparent se termină, abia atunciîncepe. Când sfântul te priveşte, techeamă, nu poţi să nu treci dincolo deusa-icoana. Atunci vine, atunci îi săruţipoala veşmântului şi I te închini. Îţivorbeşte despre cele sfinte. Atuncilacrimile durerii şi ale neputinţei dispar şivin cele ale bucuriei. O răsplată mereusurprinzătoare, dulce, fină şi suavă, dardeplină. Atunci toate darurile DuhuluiSfânt sunt aduse în fata închinătorului,trebuie doar că acesta să întindă mâna săle primească. Doar cămara să fie golită şiprimenita, în aşteptare.Ce este dar icoana? O poartă. Opoartă spre cer, pe care intram pe rând,întinzându-ne mâinile, primim darurilecele mai bogate, iar sfinţii dăruitori neîmbrăţişează cu dragostea lor şi neconduc înapoi, în casa noastră,încredinţându-ne că se bucura mereu şimereu de “vizitele” noastre neîncetatepână la comuniunea desăvârşită cu eice va să vie. Adriana Constantinescu Pictor bisericesc

Icoana în viaţa creştinului ortodox. Comuniune cu sfinţii şi cu Biserica Ortodoxă

1. Sfântul Ioan Damaschin. În anul726 când Împăratul Leon Isaurul publi-că edictul împotriva icoanelor, SfântulIoan Damaschin se dovedește a fi unsprijinitor al Sfintele Icoane prin scriereacelor trei Tratate împotriva celor ce atacăSfintele Icoane. Participă de asemeneala Sinodul Antiiconoclast al episcopilororientali. El și-a închinat toată viața apă-rării Credinței Ortodoxe. A mai scris tri-logia Izvorul cunoștinței, care în partea atreia, sub titlul Expunerea exactă a cre-dinței ortodoxe, prezintă învățătura Bise-ricii Ortodoxe care stă la baza tuturorscrierilor dogmatice. 2. Sfântul Gherman, PatriarhulConstantinopolului. Acest Sfânt a fostales Patriarh al Cizicului și a luptat împo-triva monotelismului (erezie că Hristosare o singură voire) care a derivat dintr-oaltă erezie, monofizismul. Când Împăra-tul Leon Isaurul a început lupta împotri-va Sfintelor Icoane, Sfântul Gherman l-a mustrat și i-a adus dovediri temeinicepentru cinstirea icoanelor (mahrama tri-misă lui Avgar icoana Maicii Domnuluipictată de Sf. Evanghelist Luca).3. Sfântul Tarasie, Patriarhul Con-stantinopolului. Sfântul Tarasie, capatriarh a convocat un Sinod Ecumenicîn care episcopii să se pronunțe asupraproblemei icoanei. Sinodul s-a întrunit

abia în anul 787, la un an după convoca-re, la Niceea unde au participat 300 deepiscopi. Sinodul a hotărât cinstirea Icoa-nelor, a Sfintelor Moaște și a SfinteiCruci.4. Sfântul Nichifor, PatriarhulConstantinopolului. Tatăl Sfântului,Teodor, a primit cununa muceniciei pen-tru cinstirea Sfintelor Icoane. În timpuldomniei ereticului împărat Leon, s-a por-nit prigoană împotriva sfintelor icoane.Sfântul Nichifor a luptat cu îndrăznealăpentru apărarea Sfintelor Icoane, fiindîntemnițat. A lăsat scrieri importante pen-tru apărarea Sfintelor Icoane.5. Sfântul Nicolae Studitul. A fostbătut și întemnițat de nenumărate ori pevremea ereticului împărat Leon Armeanuldatorită cinstirii Sfintelor Icoane. De fie-care dată el a mărturisit cu aceeași vehe-mență închinarea la Sfintele Icoane. Afost exilat și întemnițat în mai multe locuride-a lungul mai multor domnitori. Pe vre-mea Împăratului Vasile Macedoneanuldevine egumen al Mănăstirii Studiților.6. Sfântul Teodor Studitul. În anul814 are loc o dispută între iconomahi șiortodocși, prezidată de Împăratul ereticLeon Armeanul. Alături de Sfântul Nichi-for, Patriarhul Constantinopolului, Sfân-tul Teodor apără hotărârile sinodului alVII-lea ecumenic din 787, contestând

deschis competența dogmatică a împă-ratului. Împăratul convoacă un sinod ere-tic, condamnând Sinodul VII ecumenic.Se organizează distrugerea sistematică aicoanelor, mergând până la percheziții încasele particulare. Opozanții sunt mal-tratați și dispersați. Comunitatea mona-hală de la Studion e desființată, iar Sfân-tul Teodor e trimis în exil. Ținut în condițiisevere pentru a nu mai putea comunicacu cineva, Sfântul Teodor reușește să scriemai multe scrisori pentru apărarea Sfin-telor Icoane și pentru încurajarea celorpersecutați. După moartea împăratuluiLeon, succede la domnie Mihail II carepune capăt persecuțiilor și dorește să con-voace un sinod în care ortodocșii și ere-ticii iconoclaști să discute pe picior deegalitate. Sfântul Teodor refuză să parti-cipe la acest sinod mai ales că acești ere-tici au fost deja condamnați de Biserică.În această perioadă Sfântul Teodor scrieTratatele contra iconoclaștilor.7. Sfântul Metodie, PatriarhulConstantinopolului. A trăit pe vremealui Teofil, urâtorul de icoane. A înfruntatși a mustrat rătăcirea iconoclaștilor cudovezi scripturistice, pentru aceasta păti-mind multe chinuri din partea ereticilor.După moartea lui Teofil, Sfântul a con-vocat la Constantinopol într-un sinod petoți Sfinții Mărturisitori episcopi, egu-

meni și monahi, care în timpul lupteloriconoclaste au avut de suferit. Sfinții Măr-turisitori adunați la acest sinod au decla-rat valabile hotărârile celor șapte SfinteSinoade Ecumenice, restabilind cultulSfintelor Icoane și rostind anatema împo-triva tuturor iconoclaștilor. Aici s-a alcă-tuit Sinodiconul Ortodoxiei în care suntcinstiți Sfinții Părinți împreună cu împă-rații binecredincioși și sunt anatematizațitoți ereticii. S-a hotărât citirea Sinodico-nului în toate bisericile ortodoxe în primaduminică a Postului Mare, numită Dumi-nica Ortodoxiei. El a întocmit și rânduia-la celor care se întorc la „prevoslavnica șiadevărata” credință, rânduială care s-apăstrat în molitfelnicele vechi.8. Sfântul Pavel, Xeropotamianul.S-a făcut monah în Sfântul Munte Athosși a luptat pentru apărarea dreptei credi-nțe împotriva celor care defăimau SfinteleIcoane. Înainte de a muri a chemat la sinepe ucenicii săi spunându-le: „fiilor, dupădouă zile sufletul meu va ieși din acesttrup ticălos și știți cum am petrecut eu înlocul acesta sfânt și cum din tinerețilemele toate poruncile părinților mei le-ampăzit. Tot așa vă rog și pe voi, iubiții mei,să le păziți și voi până la sânge. Pentrucă eu în vremea tinereților mele, pe cândera eresul luptătorilor de icoane, atât demult m-am nevoit, încât eram gata să-mi

vărs sângele pentru Hristos. Deci amrăbdat multe bătăi cu toiege, până cândcu dovezi ale Scripturii și cu mărturii alePărinților, am pierdut eresul luptătorilorde icoane. Acestea vi le spun vouă numândrindu-mă, ci îndemnându-vă săsuferiți toată ispita și necazul cu mărimede suflet, așteptând cununile de la Dum-nezeu”1.9. Sfântul Grigorie Decapolitul. S-a despărțit de cele lumești, mergând lamănăstire, pecetluindu-și viața cu tot folo-sul duhovnicesc al nevoințelor călugă-rești. După ce s-a pregătit cu sârguință,umbla prin mijlocul creștinilor, îmbăr-bătându-i spre mărturisirea dreptei credi-nțe în lupta pentru apărarea Sfintelor Icoa-ne. De-a lungul călătoriei, Sfântul s-aarătat mare făcător de minuni. A adus ladreapta credință mulțime multă de ereticiși a fost creștinilor de un real folos. Tru-pul Sfântului n-a fost supus stricăciunii,dovedit ca fiind purtător de mari daruri.Moaștele Sfântului au fost cumpărate înaur și se află la Mănăstirea Bistrița (Vâl-cea) din grija Domnitorului Barbu Cra-iovescu. Preot Adrian HanţiuParohia Vânători
1Viețile Sfinților pe luna Iulie, Ed.Episcopiei Romanului, 1997, p. 547-548

Sfinți care au luptat pentru apărarea Sfintelor Icoane



Martie 2017 Pagina 4

Aniversarea celor 25 de ani de exis-tență a învățământului teologic orto-dox în Universitate la Arad în anul 2016a însemnat, pe lângă evenimentele bis-ericeşti şi teologic-culturale, şi o ilus-trare în plan editorial şi publicistic atradiţiei teologice din vestul României.Lucrarea Învăţământul teologic orto-dox din Arad. Itinerar. Forme. Per-spective,elaborată de Pr. Prof. Univ Dr.Cristinel Ioja şi Lect. Univ. Dr. MarcelTang marchează pe de o parte cei 25 deani de Teologie în Universitate şi 195 deani de tradiţie teologică la Arad (1822-2017). Lansarea acestei lucrări, inediteîn peisajul teologic actual, prin struc-tură, conţinut şi design a avut loc îndata de 16 martie 2017 în LibrăriaDiecezana a Arhiepiscopiei Aradului,spaţiu încărcat de istorie şi de multiplesemnificaţii teologice, bisericeşti şi cul-tural-naţionale.Evenimentul s-a desfăşurat cubinecuvântarea şi în prezenţa IPS Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui, a Rectorului Universităţii „AurelVlaicu” din Arad, Prof. Univ. Dr.Ramona Lile, a reprezentanţilor Uni-versităţii de Vest „Vasile Goldis”, aDomnului Iustin Cionca, PreşedinteleConsiliului Judeţean din Arad, a Dom-nului Viceprimar Călin Bibarţ, a PCPărinţi Consilieri, Părinţilor Profesori,Părinţilor Protopopi şi preoţi dinArhiepiscopia Aradului, a numeroşioameni de cultură şi a studenţilor Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad.În deschiderea evenimentului Pr.Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad asalutat prezenţa ierarului şi a înalteloroficialităţi precum şi prezenţa celorlalţiinvitaţi subliniind faptul că un aseme-nea eveniment reprezintă o sărbătoareteologică şi culturală nu doar a Fac-ultăţii de Teologie, ci a ArhiepiscopieiAradului şi a oraşului întrucât prinlucrarea referitoare la învăţământul teo-logic ortodox din Arad, fiecare ne întâl-nim cu identitatea noastră spirituală şiculturală. Este o carte-document princare am căutat dimpreună cu DomnulLect. Dr. Marcel Tang să ilustrăm întexte şi imagini memoria tradiţiei teo-logice arădene cu rădăcini adânci laînceputul secolului al XIX-lea. Tradiţiateologică trebuie asumată ca tradiţie vieşi ca manifestare a Duhului lui Hristosîn fidelitate, permanenţă şi continuitate,în universalitate şi nuanţă specifică toto-dată. Această lucrare se integrează spe-cific în eforturile istoriografiei arădeneexprimate magistral de Pr. Prof. Dr.Teodor Botiş prin monografia Institu-tului Teologic cu prilejul centenarului

acestuia (1822-1922) până la con-tribuţiile preotilor profesori MihaiSăsăujan, Pavel Vesa şi Gabriel Basa.Părintele Decan a adus multumiri IPSDr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului pentru sprijinul conceptual şifinanciar ăn editarea acestei lucrări, pre-cum şi Centrului Municipal Culturaldin Arad reprezentat prin Doamna Dr.Pădurean-Andreica Daniela.A fost invitat la cuvânt Pr. LectUniv. Dr. Gabriel Basa, profesor despecialitate în cadrul Facultăţii deTeologie din Arad. Acesta a prezentatdatele istorice inedite regăsite în album,a vorbit despre formele insituționalediverse prin care a trecut această școalăteologică în cei aproape 200 de ani,despre implicarea ierarhilor şi dascălilorde teologie în promovarea, păstrarea șivalorizarea credinței dreptmăritoare și aromânismului într-un spațiu geograficși istoric special.Domnul Lect. Univ. Dr. MarcelTang a evocat, la rându-i, emoția trăităacum, stare datorată încununării uneimunci neobosite de peste opt luni, fiindnecesare căutarea unui număr impre-sionant de poze de epocă, de cercetarea

arhivelor și de consultare a specialiștilor.În final, acesta a mulțumit părinteluidecan atât pentru încrederea acordatăcât și pentru frumoasa colaborare avutăpe parcursul definitivării acestui procesde editare.Dintre cei prezenți, Domnul DoruBogdan, profesor la Preparadiaarădeană a ținut să adreseze un cuvântde felicitare autorilor și să subliniezerolul extrem de important al acestuivolum, domnia sa ținând să precizezevaloarea întreită a acestuia: „lucrareanu este un simplu album, ci o carte deistorie în care se află prezentate și anal-izate fapte istorice. Deasemeneaea esteși un frumos dicționar al personalitățilorcare au activat în cadrul acestei școliteologice”. Referindu-se la apropiateleaniversări ale centenarului Unirii, dom-nia sa a conchis:„Fără biserică și fărășcoală nu ar fi existat unirea din 1918,pentru care albumul acesta înseamnă unfericit preambul, o omagiere cuvenită aînaintașilor”.Încheind șirul alocuțiunilor, ÎPSArhiepiscop Timotei, a felicitat peautori pentru faptul că au pus în valoarebogatul tezaur teologic existent la Arad,

remarcând faptul că forma în care aparevolumul poate fi considerată ogicarădean, având în vedere contextul anu-lui omagial, dedicat de către PatriarhiaRomână, icoanei și iconarilor. Au fostamintite și câteva importante nuanțecare evidențiază continuitatea întrevechea Academie Teologică, închisă înanul 1948, și Facultatea de Teologie,înființată în anul 1991, prin aceea că aicila Arad s-au continuat tradiția școlii teo-logice, permanentizată în perioadaregimului comunist sub forma cursurilorde formare preoțească și a examenelorde capacitate și grade profesionale alepreoțimii.La final, Părintele Decan a mulțu-mit celor prezenţi, oficialităţilor,colegilor de la Facultatea de Teologie şicolegilor slujitori la altarul Catedraleiistorice a Aradului. Evenimentul s-aîncheiat cu vernisarea imaginilorcuprinse în lucrare şi cu un Dineu.***Din conţinutul lucrării desprindemurmătoarele idei de referinţă: „Facul-tatea de Teologie Ortodoxă din cadrulUniversităţii „Aurel Vlaicu” din Aradeste continuatoarea Tradiţieiînvăţământului teologic ortodox dinvestul României. Rădăcinile acesteiinstituţii de învăţământ teologic superi-or sunt fixate într-un mod organizat –cum am amintit – la începutul secolu-lui al XIX-lea prin înfiinţareaPreparandiei (1812) – care conţinea înstructura ei discipline teologice – a Insti-tutului Teologic (1822) şi mai târziu, aAcademiei Teologice (1927). În perioa-da de la începutul secolului al XIX-leapână la desfiinţarea Academiei Teo-logice (1948) şi instaurarea comunis-mului în România, diferitele formede învăţământ teologic ortodox de laArad, au fost slujite de episcopi şi pro-fesori de teologie de prestigiu, cu con-tribuţii notabile la dezvoltarea teolo-giei ortodoxe române. Pleiadapersonalităţilor teologice care au slu-jit învăţământul teologic arădeanînsumează peste 70 de episcopi, pro-fesori, duhovnici care au păstrat vieconştiinţa teologică dimpreună cu val-orile naţional-bisericeşti. Prin urmare,Aradul are o Tradiţie teologică vig-uroasă, recunoscută de istorici şi teolo-gi, vădită în numeroasele contribuţiipublicistice şi teologic-culturale carestau mărturie vie a vocaţiei şi conti-nuităţii acesteia. La Arad nu au fostfăurite şi apărate doar ideile naţionale,ci au fost apărate şi valorile Ortodox-iei româneşti în contextul confesionalşi multicultural specific acestei părţi deţară.

Facultatea de Teologie Ortodoxădin cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad reprezintă expresia Tradiţiei înactualitate, identitatea idealurilor teo-logic-culturale şi social-naţionale alearădenilor şi una din sursele centraleale istoriei locale. Dar Tradiţia estedinamică şi Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad asumă continuudinamica Tradiţiei în Biserică şi înînvăţământul teologic românesc. Argu-mentele unei asemenea viziuni suntmultiple: 1) rămâne în fidelitate faţă deÎntâistătătorul eparhiei şi valorifică con-textul academic, social şi cultural încare fiinţează; 2) exprimă la cel maiînalt nivel exigenţele academice prinstudiile masterale şi doctorale, prin cerc-etarea academică concentrată în zecide volume ale simpozioanelor naţionaleşi internaţionale şi în publicaţiile peri-odice proprii; 3) este racordată la viaţaparohiilor şi la necesităţile conceptualeşi practice ale predării religiei în şcoalaromânească; 4) are deschidere naţion-ală şi internaţională prin parteneriateconcrete, prin participări la conferinţe şicolocvii; 5) participă prin profesoriinstruiţi, titulari în disciplina predată, încadrul proiectelor lansate la nivelulPatriarhiei Române: conferinţe, man-uale universitare, enciclopedii, tratate,dicţionare; 6) participă prin profesoriinstruiţi la comisiile altor Şcoli doctor-ale, la comisiile de titularizare pe pos-turi superioare a cadrelor universitaredin alte Facultăţi de Teologie; 7) par-ticipă la viaţa cetăţii prin activitateacorală, publicistică, culturală.Facultatea de Teologie Ortodoxădin Arad rămâne conectată la valorileBisericii Ortodoxe şi la cele aleînvăţământului superior european, lavalorile tradiţiei locale integrată înTradiţia universală a Bisericii, la exi-genţele cercetării ştiinţifice şi la mod-elele formative şi de sfinţenie ale Bis-ericii. Ea reprezintă spaţiul intensificăriiunui dialog constructiv cu ştiinţele, pre-cum şi spaţiul formării de caractere şiprofiluri spirituale atât de necesare încontextul unei lumi secularizate şi glob-alizate.Facultatea de Teologie Ortodoxăiradiază lumină şi identitate spiritualăAradului. Ea aşează pe cei care intrăîntr-un sistem de relaţie cu ethosul ei, înconexiune directă, nu doar cu valorileBisericii Ortodoxe dintotdeauna, ci şi cutrecutul românesc identitar al Aradu-lui.”[1][1] Din cuvântul înainte semnat dePr. Prof. Dr. Cristinel IojaProtos.dr. Iustin PopoviciPr.lect.dr. Filip Albu

Lucrare teologic-istorică de excepţie lansată la Arad

Ziua de 4 Martie, prima a Postu-lui Mare, cea în care se face șipomenirea Sfântului Teodor, a adus,spre ceasul înserării, o veste tristăpentru preoții și credincioșii arădeni:preotul pensionar Teodor Baba și-agăsit sfârșitul viței pământești, subitși neașteptat, la cei doar 67 de aniîmpliniți.În dangătul de copot și în cântareduioasă trupul său înveșmântat însfintele odăjdii preoțești a fost depusîn paraclisul noii biserici a parohieiArad-Șega, locul în care și-a des-fășurat cea mai mare parte a slujiriisale de păstor sufletesc, timp de douădecenii și mai bine.Aici au urmat cele două seri depriveghere. În prima seară, în frun-tea soborului slujitor s-a aflat Înalt-preasfințitul Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, iar în cea

de-a doua preacuviosul părinte con-silier Iustin Popovici. În cuvintelerostite cu acest prilej de către Înalt-preasfințitul Arhiepiscop Timotei, înprima seară, și de către preaonoratulpărinte profesor dr. Cristinel Ioja, de-canul Facultății de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din Arad, încea de-a doua, s-au reliefat câteva din-tre trăsăturile personalității părinteluiTeodor, între care nota definitorie s-aarătat a fi bunătatea, blândețea șiapropierea de cei tineri, ca unul care aslujit nu numai la altarul bisericii, ci șila cel al școlii, la catedră, ca profesorde studii biblice la Facultatea deTeologie din Arad.A treia zi, marți 7 Martie, a fostsăvârșită Sfânta Liturghie a SfântuluiGrigorie Dialogul de către părinteleparoh Andrei Dîrbaș, după care trupulpărintelui Teodor a fost strămutat pen-

tru slujba de înmormântare în nouabiserică a parohiei, aflată în stadiuavansat de finalizare a interioarelor.Din soborul de peste 80 de preoțiau făcut parte ÎnaltpreacuviosulPărinte Arhimandrit ConstantinTimiș, vicar eparhial, ca delegat alPreasfințitului Părinte Lucian Mic,Episcopul Caransebeșului, PărinteleIoan Bude, Protopop de Timișoara,părinți consilieri de la centruleparhial din Arad, părinții profesoride la Facultatea de Teologie dinArad, foștii colegi de seminar și Fac-ultate ai părintelui Teodor, precum șifoștii studenți ai răposatului, înprezența unui număr de peste 1000de credincioși.Cuvântul de învățătură a aparținutpărintelui Flavius Petcuț, ProtopopulAradului. Acesta a evidențiat cal-itățile celui prohodit sub dubla sa

ipostază manifestată permanent, deom smerit și preot vrednic, fapt pen-tru care va fi avut și o mulțime im-presionantă de fii duhovnicești.După tradiția locală a fost rostitcuvântul de iertare, oficiu împlinit de

preotul pensionar Zaharia Iova, celcare a fost coleg la parohie cu părin-tele Teodor în cei 25 de ani de slu-jire la parohia Arad-Șega II. Aici aufost evocate momentele mai impor-tante din viața părintelui Teodor, careau fost marcate de răbdarea și perse-verența întru slujirea Bisericii, dar șia familiei. Pe această cale au fostadresate cuvinte de îmbărbătarefamiliei îndoliate: soției Lucia șicopiilor Diac. Lucian și Pr. TeodorCălin, dar și marii mulțimi de cre -dincioși pe care i-a păstorit.După îndătinata înconjurare aBisericii de către cortegiul funerar,trupul neînsuflețit al părinteluiTeodor a fost înhumat în cimitirularădean Eternitatea.Dumnezeu să-l odihnească înpacea Împărăției Sale.Pr. Filip Albu

Prohodirea părintelui profesor Teodor Baba



SLUJIRI CHIRIARHALE
Duminica Ortodoxieisărbătorită de arădeni 
În prima duminică din Postul Mare,Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit Sfân-ta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mareîn Catedrala arhiepiscopală din Arad,înconjurat de un numerous sobor de pre-oţi şi diaconi şi în prezenţa a numeroşicredincioşi.Cuvântul de învăţătură al Înalt-preasfinţiei Sale a fost pus sub titlul,,Dumnezeu este pururea de faţă” (cf.citirilor scripturistice de la Evrei 11; Ioan1 şi a Cazaniei Duminicii întâi din Post),în care a subliniat, ca introducere la citireaPastoralei Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române la Duminica Orto-doxiei, faptul că omul în lucrarea mân-tuirii sale trebuie să vadă mereu prezenţalui Dumnezeu după chipul Căruia a fostcreat spre asemănare cu El. În aceastaconstă şi temeiul cinstirii sfintelor icoaneca pildă pentru devenirea credinciosuluiînsuşi icoană şi model de credinţă şi faptăcreştinească, a subliniat Ierarhul.În cadrul Sfintei Liturghii, părinteleSimion Mladin a dat citire PastoraleiSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne la Duminica Ortodoxiei.La Sfânta Liturghie au participatnumeroşi credincioşi, foarte mulţi dintreaceştia împărtăşindu-se cu Sfintele Taine.La terminarea slujbei, sutele de cred-incioşi prezenţi s-au bucurat de primireabinecuvântării arhiereşti la începutul Pos-tului Mare.La ceas de seară Chiriarhul a partic-ipat la Slujba Vecerniei şi Pavecerniţei labiserica cu hramul ,,Adormirea MaiciiDomnului”, a Parohiei Arad-Centru.Tot în această seară, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a oficiat în paraclisul ParohieiArad-Şega II, slujba Privegherii pentrupărintele dr. Teodor Baba care a trecut lacele veşnice, în seara zilei de 4 martie.Înaltpreasfinţia Sa a fost înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi, dascăli şi stu-denţi de la Facultatea de Teologie Orto-doxă din Arad, unde adormitul în Dom-nul a fost dascăl până acum doi ani,precum şi de numeroşi credincioşi ară-deni.

Duminica a doua din Postla Parohia Arad-Centru
Cea de-a doua duminică din Postulcel Mare a fost sărbătorită la CatedralaVeche din Arad, prin Sfânta Liturghiearhierească oficiată de către Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, înconjurat de soborul preoţilorşi diaconilor parohiei Arad-Centru. Sutede credincioşi au participat la SfântaLiturghie a Sfântului Vasile cel Mare,mare parte dintre ei împărtăşindu-se cuTrupul şi Sângele Mântuitorului.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Luminaicoanei” (cf.citirilor scripturistice Evr. 1;Marcu 2), având ca bază învăţăturadespre importanţa sfintelor icoane potriv-it Pastoralei Sfântului Sinod al BisericiiOrtodoxe Române din Duminica Orto-doxiei, arătând că omul – coroana creaţi-unii, după chipul lui Dumnezeu, este oicoană şi trebuie să-şi întocmească viaţaîn măsura de a fi vrednic de o astfel dereprezentare. În alunecarea de la scopuldesăvârşirii ce trebuia atins prin voia luiDumnezeu, care lăsa şi celei omeneştilibertatea, nu putea să-l atingă fără aju-torul divin. Cazania duminicii insistăasupra a ceea că Dumnezeu ajutăneputinţei omeneşti. Adevărul credinţeinoastre afirmă că harul lui Dumnezeueste necreat. Citirile zilei, ca şi învăţă-turile Sfinţilor Părinţi pomeniţi tocmaiastăzi în calendar, pe lângă ordinea

pomenirii duminicale, arată că sfinţiiînşişi, ca şi icoane minunate ale Bisericii,îndeamnă pe credincioşi la a se străduispre dobândirea luminii lăuntrice pe careo oglindesc sfintele icoane. Măreţiaicoanelor, mai ales a celor făcătoare deminuni sau nefăcute de mână ome-nească, familiarizează cu frumuseţiledumnezeieşti, arătând că dincolo deînzestrarea artiştilor iconari sau pictoribisericeşti, ea însăşi dar dumnezeiesc, sedatorează harului luminii tainice, venindde la Soarele dreptăţii, ale Cărui razestrălucesc peste toată făptura, a sublini-at Înaltpreasfinţia Sa.Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de către Corul Armonia al paro-hiei, dirijat de prof. Ovidiu Boar.La final, Preaonoratul Părinte Flav-ius Petcuţ, protopopul Aradului, a mulţu-mit Întâistătătorului eparhiei Araduluipentru dragostea pe care o arată faţă declericii şi credincioşii acestei parohii,rumos buchet de flori.
Slujire arhierească şi hirotesii în Parohia Bocsig
Duminica a treia din Postul Mare (aSfintei Cruci) a constituit o zi de aleasăsărbătoare pentru credincioşii ParohieiBocsig, din cadrul Protopopiatului Ineu.Sărbătoarea de aleasă trăire spirituală afost încununată de venirea în aceastăparohie a Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Tim-otei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrărilede înfrumuseţare efectuate de preotulparoh Bogdan Oneţ, şi anume: nouaTroiță închinată eroilor bocsigani dincele Două Războaie Mondiale, nouăCapelă Funerară și noul Centru deTineret al Parohiei Bocsig din cuprinsulcasei parohiale și multe alte lucrări derenovare a exteriorului, lucrări ce s-auefectuat la biserica parohială.În dimineaţa zilei, ÎntâistătătorulEparhiei Aradului a fost întâmpinat de unales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cupărintele Adrian Zaha, protopopul Ineu-lui, numeroşi copii purtând costumenaţionale, oferindu-i Înaltpreasfinţiei Salefrumoase buchete de flori, exprimândastfel o dragoste fiască şi o deosebităpreţuire. După cuvântul de bun venitadresat de către protopopul locului, Înalt-preasfinţia Sa a mulţumit pentru invi-taţie, precum şi pentru primirea căl-duroasă, accentuând faptul că a păşitîntr-o parohie de frunte a ArhiepiscopieiAradului, cu oameni vrednici şi munci-tori, unde printr-o bună conlucrare a preo-tului cu organismele parohiale şi, totodatăcu oficialităţile locale şi judeţene, s-areuşit realizarea frumoaselor lucrări, camoştenire lăsată de înaintaşi.După aceasta, Chiriarhul arădenilora săvârşit Sfânta Liturghie arhiereascăîn biserica parohială cu hramul „SfântulMare Mucenic Gheorghe”. Din sobor afăcut parte şi părintele prof.univ.dr.Cristinel Ioja, decanul Facultăţii deTeologie Ortodoxă din Arad.Cuvântul de învăţătură al Înalt-preasfinţiei Sale a fost pus sub titlul,,Purtarea Crucii” (cf. Evr. 4;5 şi Marcu8, precum şi Cazaniei duminicale),aceasta pe drumul suitor al Postului Mareca părtăşie la jertfa Mântuitorului încu-nunată cu lumina Învierii. Predica Ier-arhului priveşte cumpăna adevărată întrepetrecerea pământească şi trăireaduhovnicească a credincioşilor într-unrăstimp de cumpătare şi cugetare adâncăpe care îl recomandă Biserica în pragulmarilor sărbători creştineşti, ritualulînsuşi învăţând şi îndemnând spreînălţare sufletească, aşa ca acela alduminicii prin aşezarea sfintei cruci sprecinstire, în mijlocul tuturor celor în rugă-ciune. Prioritatea acordată rânduielilorspirituale reiese şi din binecuvântareaunor osteneli şi înfăptuiri pe planul paro-hial care evocă observarea tradiţiei înain-taşilor prin cultul eroilor şi luptătorilor de

totdeauna ai patriei, în ridicarea uneisfinte troiţe, apoi în crearea unui loc deformare pentru viaţă a tineretului ca şi îngrija faţă de sfintele locaşuri, aci în con-cret biserica şi capela funerară. Toatecontribuie la înfrumuseţarea unui cadrude conlucrare între toţi membrii comu-nităţii locale atât pe plan bisericesc cât şiobştesc spre apreciere şi mulţumire gen-erală, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.Acest cuprins apoi s-a dezvoltat la fiecaredin momentele şi obiectivele arătate,potrivit destinaţiei lor în parte.Răspunsurile liturgice au fost oferitede un grup de studenţi de la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad.Părintele paroh a reuşit în cei pestecinci ani de pastorație să finalizezelucrările la exteriorul Bisericii şi multealte lucrări din interiorul și exteriorulcasei parohiale, fapt pentru care, Înalt-preasfinţia Sa, l-a hirotesit întru iconomstavrofor. Aceiași distincție i-a fost ofer-ită și părintelui Vlad Oneţ, fratelegeamăn al parohului, în prezent preotcapelan la Penitenciarul de maximă sig-uranță din AradLa finalul Sfintei Liturghii, preotulparoh a mulţumit Chiriarhului pentrupurtarea de grijă şi dragostea părinteascăpe care a arătat-o de-a lungul anilor faţăde familia lui, faţă de credincioşii aces-tei parohii precum şi pentru distincţiaacordată, oferindu-i din partea credin-cioşilor, în semn de apreciere, un bastonarhieresc.De asemenea, preotul paroh, amulţumit oficialităților, invitaților și tutur-or credincioşilor prezenţi pentrudragostea, jertfelnicia şi pentru osteneliledepuse de-a lungul timpului pentru a fiîmpreună la această sărbătoare a parohiei.Preotul paroh a oferit, cu binecuvântareaIPS Dr. Timotei Seviciu, domnului pri-mar Ciul Ioan Florin și domnului ingin-er Junc Nicolae, Hrisoave de mulțumirepentru implicarea aleasă de care au datdovadă pe parcursul anilor în propășireavalorilor și adevărurilor de credință dinBiserica Ortodoxă Română.Noua Capelă funerară ce deține și ofrumoasă sală de mese, a fost ridicată înparteneriat cu Composesoratul siPrimăria din Bocsig.
Vizită arhierească la Parohia Ortodoxă Ineu-Traian 
În după amiaza zilei de duminică, 19martie 2017, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, însoţitde domnul Iustin Cionca, preşedinteleConsiliului Judeţean Arad, a efectuat ovizită de lucru la şantierul noii biserici cuhramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şiSfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest şiSava Brancovici”, din cartierul Traianal Oraşului Ineu. Aici Înaltpreasfinţia Saa apreciat lucrările efectuate de cătrepărintele paroh Sever Mocanu şi a datîndrumările necesare pentru începereapicturii şi mutarea de Sfintele Paşti înnoua biserică. Biserica veche va rămânecapelă mortuară.

Praznicul Bunei Vestiri înArhiepiscopia Aradului
De sărbătoarea Bunei Vestiri, sâm-bătă, 25 martie 2017, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,a slujit la Slujba de Priveghere şiLiturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, laSchitul de călugări Bunavestire – Almaş,Protopopiatul Sebiş. Înaltpreasfinţia Sa afost primit cu multă bucurieduhovnicească de obştea acestei mănă-stiri în frunte cu părintele Agapie Corbu,stareţul aşezământului monahal.În ziua de praznic, Chiriarhularădean a participat la Sfânta Liturghie,săvârşită de un sobor de preoţi şi diaconisub protia părintelui arhim. Nestor Iovan,la schitul de maici Cuvioasa Parascheva

din satul Bodrogu Vechi, care și-a serbathramul paraclisului de iarnă. Cu acesteprilejuri, Chiriarhul a rostit cuvinte deînvăţătură puse sub titlul: ,,Ascultaresfântă” (cf. Evr. 2; Luca 1), referindu-sela observarea acestei virtuţi în temeiulraportului dintre voinţa lui Dumnezeuşi voinţa creştinului. Maica Domnuluieste modelul de ascultare desăvârşită faţăde Dumnezeu, îndreptând neascultareaProtopărinţilor în vederea mântuirii, iarsărbătoarea Bunei Vestiri prilej deîndemn la respectul legilor şi rânduielilorce au condus totdeauna societatea, asig-urând mersul înainte spre împărăţia luiDumnezeu, a subliniat ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei.
Binecuvântare arhiereascăpentru credincioşii din Parohia Cintei

În Duminica a patra din Post (a Sfân-tului Ioan Scărarul), ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, s-a aflat în mijlocul credincioşilor dinParohia arădeană Cintei, dând curs invi-taţiei părintelui paroh dr. Nicu Breda dea deschide Săptămâna duhovnicească cese desfăşoară în această parohie. Cu acestprilej, Chiriarhul arădean a săvârşit Sfân-ta Liturghie arhierească în biserica paro-hială, înconjurat de un sobor de slujitori.În cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul ahirotonit pe diaconul Andrei Zadic întrupreot pe seama Parohiei Brusturi, Pro-topopiatul Sebiş.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Scara raiu-lui” (cf.citirilor scripturistice Evr. 6; Mc.9), semn al urcuşului, aici în înţelesduhovnicesc, cu treptele statorniciei însăvârşirea binelui spre ferirea de cădereaîn golul nefiinţării sau a răului, păcatuluişi morţii. E necesară deci grija ladiferitele trepte în progresul sau regresulmoral al fiecăruia, vremea postului şilocul Bisericii fiind cel de încercare sauverificare. Săptămâna ce urmează este deintensă cercetare a conştiinţei, în ajutorstand scrierile unor sfinţi cu mare cinstire,ca Ioan Scărarul, cu lucrarea cu acestnume, Andrei Criteanul, cu Canonul celMare şi alcătuitorul Acatistului BuneiVestiri, fiecare cu partea mult folositoaresufletului. Totodată, Odovania praznicu-lui Bunei Vestiri o arată pe Maica Dom-nului ca ajutătoare şi aşa cum se cântă înacatistul ei, însăşi ,,scară cerească”, lacare credincioşii nădăjduiesc spre mân-tuire. Începând local şi săptămâna demisiune, în acest cadru Ierarhul a sub-liniat şi însemnătatea Sfântului şi Mare-lui Sinod al Ortodoxiei pentru dezle-garea problemelor lumii de azi şi datoriape care fiecare creştin pe treapta lui deînţelegere o are pentru împlinire spremulţumirea proprie şi slava lui Dum-nezeu. Făcându-se referinţă şi la anulomagial ca şi cel comemorativ în Biser-ica noastră, Înaltpreasfinţia Sa a pus înlumină şi jertfelnicia pe care credincioşiide pretutindeni şi totdeauna o dovedescspre cinstea Bisericii.La finalul Sfintei Liturghii, noulhirotonit, preotul Andrei Zadic, a fosthirotesit duhovnic.La Sfânta Liturghie au fost prezenţifoarte mulţi credincioşi, mulţi dintre eiîmpărtăşindu-se cu Trupul şi Sângele luiHristos.Săptămâna duhovnicească înaceastă parohie se va desfăşura în inter-valul 26 martie – 2 aprilie şi vor fi invi-taţi mai mulţi duhovnici şi clerici.
Denia Canonului cel Marela Catedrala arhiepiscopală

Ca în fiecare an, în a V-a săptămânăa Postului Mare, în toată ArhiepiscopiaAradului a fost săvârşită Denia Canonu-lui cel Mare, la care numeroşi credincioşide toate vârstele au participat cu pioşenieşi smerenie pentru a se întări în urcuşul

duhovnicesc al Postului Mare. În Cate-drala Arhiepiscopală din Arad, într-oatmosferă de evlavie deosebită, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, înconjurat de un soborde preoţi şi diaconi a săvârşit slujbaDeniei – Canonul cel Mare. În cuvântulde învăţătură Înaltpreasfinţitul Timotei apus înaintea ochilor sufletului celorprezenţi însemnătatea slujbei săvârşiteşi foloasele duhovniceşti ce decurg dinaceasta. Cântările şi citirile biblice trezescomului credincios sentimente de căinţă,de părere de rău pentru păcatele săvârşiteşi cheamă la pocăinţă, a subliniat Înalt-preasfinția Sa. Răspunsurile liturgice laaceastă slujbă au fost oferite de grupulvocal Trifon Lugojan.
Denia Acatistului BuneiVestiri oficiată de cătreÎPS Timotei

În seara zilei de vineri, din săptămâ-na a V-a din Postul Mare, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a oficiat Denia AcatistuluiBunei Vestiri la Catedrala arhiepisco-pală din Arad, înconjurat de soborul pre-oţilor şi diaconilor slujitori. Denia Acatis-tului Bunei Vestiri sau Slujba ImnuluiAcatist este oficiată în fiecare an, vineriseara, în săptămâna a V-a din Postul Sfin-telor Paşti. În timpul Postului SfintelorPaști, Biserica a rânduit două momenteimportante închinate Maicii Domnului:sărbătoarea Bunei Vestiri, la 25 martie, șiDenia din vinerea săptămânii a V-a.Acatistul Bunei Vestiri, unul dintre celemai cunoscute imne de laudă închinateMaicii Domnului, este alcătuit din 12condace și 12 icoase. Această compoz-iție, atribuită patriarhului Serghie al Con-stantinopolului, dă expresie, în formăpoetică, învățăturii Bisericii despreMaica Domnului.Cu acest prilej, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,a rostit un cuvânt de învăţătură în care aarătat legătura dintre sfintele slujbe alesăptămânii a cincea din Postul Mare, cuprecădere asupra Canonului cel Mare şia Acatistului şi cu dezvoltare asupracuprinsului Condacului şi Icosului înimnografia bisericească.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

Acţiune a Asociaţiei Voluntarilor în ParohiaBochia
Micii şi marii ostenitori ai AsociaţieiCetatea Voluntarilor-Arad, au adus bucu-ria copilăriei prin chipul lor luminos înParohia Ortodoxă Bochia, Protopopiat-ul Ineu.Sâmbătă, 04.03.2017, copiii au fostaşteptaţi de pr Radu Belle la biserica dinfilia Secaci, unde s-au rugat pentru sănă-tatea şi mântuirea fraţilor, părinţilor şibunicilor lor.Totodată copiii au gustatdin prinoasele pregătite de enoriaşi cuocazia pomenirii celor adormiţi în sâm-băta Sfântului Teodor.Ziua a continuat cu drumeţii şi obsta-cole, prin traversarea pârâului care tra-versează satul cu ajutorul punţilor pentrua ajunge la barajul din capătul satului,bucurându-se de frumuseţea locului.Înainte de a pleca copiii au vizitat şibiserica din lemn, nou construită, de laBochia.
Procesiune cu sfinteleicoane în Parohia Şilindia
În Duminica Ortodoxiei, întâia dinPostul Mare, credincioşii din parohiaŞilindia, dimpreună cu preotul paroh, auavut parte de un mic eveniment în cinsteasfintelor icoane.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Ţinând cont de faptul că esteDuminica Ortodoxiei şi a cinstiriiicoanelor, dar şi de faptul că anul 2017 afost declarat în Patriarhia Română anulomagial al sfintelor icoane, al iconarilorşi pictorilor bisericeşti, fiecare credinciosa venit la Sfânta Liturghie cu o icoană deacasă. După împărţirea anaforei, în glasulclopotelor, preotul şi credincioşii prezenţiau ieşit la o procesiune cu sfintele icoane,fiecare credincios ţinând la piept icoanape care a adus-o de acasă. În frunteaicoanelor a stat icoana Maicii Domnu-lui“Paramythia” (Mângâietoarea), ţin-ută, pe rând, de mai mulţi credincioşi,urmată de corul de copii şi de ceilalţicredincioşi. Pe toată durata procesiuniicorul de copii împreună cu cântăreţul şicredincioşii au cântat diferite cântări bis-ericeşti. Procesiunea s-a încheiat în faţaprimăriei, unde domnul primar a aştep-tat cu bucurie venirea icoanelor. Aici,corul de copii al parohiei a ţinut un micrecital de cântări bisericeşti, printre care:Troparul Ortodoxiei, Doamne al puter-ilor şi câteva pricesne.La final, preotul paroh GabrielStreulea a mulţumit tuturor pentru bunulmers al acestui eveniment minunat, dupăcare toţi cei prezenţi au fost omeniţi cudiferite gustări de post din partea dom-nului primar.
Inaugurarea biblioteciiFacultăţii de TeologieOrtodoxă ,,Ilarion V.Felea” şi lansarea Anuarului

Luni, 6 martie, la sediul Facultăţii deTeologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” dincadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” dinArad a avut loc binecuvântarea de lucrăria noului sediu al Bibliotecii Facultăţii, olucrare amplă care a debutat în toamnaanului trecut şi care acum se vede final-izată. Astfel, în proiectul mai larg alreparaţiilor executate la clădirea Fac-ultăţii, proiect care a cuprins amenajareaparcării din curtea clădirii, schimbareaintegrală a acoperişului, zugrăvirea inte-riorului imobilului şi modernizarea aulei,precum şi înlocuirea parchetului în sălileîn care acesta era degradat, a fost cuprin-să şi amenajarea, la mansarda clădirii anoului sediu al Bibliotecii Facultăţii.Toate aceste investiţii au fost realizateprin sprijinul financiar al ArhiepiscopieiAradului, în proprietatea căreia se aflăclădirea şi, în parte, al Universităţii„Aurel Vlaicu”, instituţie în cadrul căreiafuncţioanează Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea”.Slujba de binecuvântare a lucrărilora fost săvârşită de către ÎntâistătorulEparhiei noastre, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop Dr. Timotei Sevi-ciu, înconjurat de părinţii slujitori: Pr.Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Fac-ultăţii, Pr. Mihai Octavian Blaj, Consili-er Economic în cadrul Centrului Eparhialşi Arhid. Asist. Drd. Tiberiu Ardelean. Laaceastă manifestare a participat RectorulUniversităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,Prof. Dr. Ramona Lile, corpul academ-ic, studenţii Facultăţii de Teologie, pre-cum şi alţi invitaţi.Biblioteca Facultăţii de Teologie a fostdotată cu mobilier modern, având o capac-itate de 12.000 de volume. Cărţile din fon-dul bibliotecii Facultăţii sunt în mare partelucrări teologice de specialitate, dar şi dinalte domenii ale culturii: filosofie, istorie,artă sacră. Pe lângă fondul de carte, salabibliotecii este dotată cu 6 calculatoaremoderne, la care au acces profesorii, stu-denţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţii,care pot obţine pe lângă datele informati-zate referitoare la cărţile din inventarulbibliotecii şi informaţii din baza de dateANELIS, adică accesul la conţinutulcărţilor şi revistelor din biblioteci aflate înaceastă bază de date internaţioanală. Pelângă sala mare a Bibliotecii, care are o

capacitate de 30 de locuri, în incinta Fac-ultăţii funcţionează şi o sală de lectură cualte 30 de locuri, unde profesorii, studenţii,masteranzii şi doctoranzii au acces la pub-licaţiile periodice bisericeşti, precum şi lacărţile pe care le pot comanda din bib-lioteca Facultăţii spre studiu.Considerăm că noua bibliotecă a Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă reprezintăun punct foarte important pentru cerc-etarea teologică, atât a cadrelor didactice,cât şi a studenţilor, masteranzilor şi doc-toranzilor, în condiţii optime şi în confor-mitate cu cerinţele actuale, pentru asigu-rarea unui învăţământ teologic de calitate.În cadrul acestui eveniment a fostlansat și Anuarul Facultății de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din Aradpentru anul universitar 2015/2016.Editarea Anuarului Facultății reprezintăo inițiativă meritorie a părintelui Decan,Prof. Dr. Cristinel Ioja, apărând cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului. Volumul reunește studiidocumentate ale cadrelor didactice aleFacultății, actvitatea de cercetare științi-fică a acestora, tabelul doctoranzilor,masteranzilor și studenților Facultății,dipticul profesorilor, ostenitorilor și cti-torilor Institutului Teologic, Academiei șiFacultății de Teologie din Arad, precumși cronica evenimentelor petrecute încadrul Facultății, în anul universitar2015-2016.
Apărătorii Ortodoxiei dintimpul Comunismului aufost comemoraţi de arădeni

În ziua de 9 martie, când se facepomenirea Sfinţilor 40 de Mucenici, înArhiepiscopia Aradului s-au oficiatparastase pentru deţinuţii politici care aupătimit în vremea comunismului, pentrua apăra credinţa în Dumnezeu şi demni-tatea poporului român.Astfel, urmând îndemnul SfinteiPatriarhii, Chiriarhul arădenilor, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, a săvârşitslujba de pomenire pentru eroi, în Cate-drala arhiepiscopală din Arad. Cu acestprilej Ierarhul a adresat celor prezenţi uncuvânt de comemorare.Slujbe de pomenire a celor care aupătimit în această perioadă s-au săvârşitîn mai multe mănăstiri şi biserici dincuprinsul Eparhiei.La propunerea Patriarhului Daniel,anul 2017 a fost declarat An comemora-tiv Justinian Patriarhul şi al apărătorilorOrtodoxiei în timpul comunismului înPatriarhia Română, în ședința de lucrudin 28-29 octombrie 2015 a SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Cantina socială ,,SfântulIerarh Nicolae” la 10 anide la înfiinţare

Cantina socială „Sfântul IerarhNicolae” a sărbătorit 10 ani de la înfi-ințare. Evenimentul a fost sărbătorit înziua Sfinților 40 de Mucenici din Sev-astia, prilej cu care, părintele GabrielMariș consilier social al Arhiepiscopiei,a săvîrșit o slujbă de mulțumire adusă luiDumnezeu pentru toate binefacerileprimite până acum la cantină. La slujbăau participat beneficiarii cantinei sociale.Cantina socială a luat fiinţă în urmaunei trebuinţe manifestate în rândul per-soanelor fără nici un venit sau cu veniturireduse, a vârstnicilor singuri sau a famili-ilor cu mulţi copii şi fără posibilitate deîntreţinere şi care, zi de zi solicitau spri-jin pentru o pâine şi alimente. La îndem-nul Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei,prin osteneala Preacucernicului părinteMircea Bupte consilier social în aceavreme, prin bunăvoinţa credincioşilorarădeni, a societăţilor specializate în pro-duse sanitare şi cu implicarea celor

instruiţi, la 27 februarie 2007 sesăvârşeau slujba sfinţirii şi darea în folos-inţă spre folos obştesc a obiectivuluisocial aşezat sub purtarea de grijă a Sfân-tului Ierarh Nicolae. Tot în acel momenta fost dat în folosință și Centrul de zipentru copii „Nașterea Maicii Domnu-lui”, un centru social care funcționeazăneîncetat de atunci.În toată această perioadă s-a văzut şis-a simţit cu prisosinţă ajutorul ocroti-torului acestui așezământ Sfântul IerarhNicolae. În acest răstimp, pentru lucrareasăvârşită în slujba semenilor, mai multefamilii şi societăţi, oameni darnici şibrutării pun mână de la mână şi sprijinăefortul Arhiepiscopiei Aradului de a asigu-ra hrana caldă în fiecare zi de luni pânăvineri, pentru cei aproape 100 de benefi-ciari cât are în acest moment cantina.Într-un mod cu totul deosebitamintim aici și Programul „MasaBucuriei” al Patriarhiei Române încheiatcu Selgros Cash & Cary, în care esteinclusă și Cantina Socială Sfântul Nico-lae. O mângâiere se aduce beneficiarilorși la săvârșirea Slujbelor de panehidăpentru cei răposați ridicate la cantină, decredincioșii care vor să dăruiască depomană celor nevoiași și lipsiți de ajutor.În acest sens, în această zi de 9 mar-tie, la finalul slujbei de mulțumire, fiindși Ziua Națională a deținuților politicianticomuniști din perioada 1944-1989, afost săvârșit și slujba de parastas pentruaceștia, conform îndrumărilor SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române și laîndemnul Înaltpreasfințitului părinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului.„La ceas aniversar, mulțumim tutur-or binefăcătorilor, ostenitorilor şi dona-torilor acestei cantine sociale pentrubunătatea și dărnicia cu care ne-au încon-jurat și susținut, rugând pe Bunul Dum-nezeu să îi răsplătească cu alese daruricerești” – a menționat părintele GabrielMariș – consilierul social al Arhiepis-copiei Aradului.
Părintele Stelian Tofanăa conferenţiat la Arad

Părintele Stelian Tofană, profesor laFacultatea de Teologie Ortodoxă dinCluj-Napoca, a susținut duminică, 12martie 2017, o conferință publică deexcepție la Sala „Ferdinand” a PrimărieiAradului. A fost o conferință biblicădespre eshatologia creștină ce a captivatatenția participanților prin implicațiileacademice, pastorale și existențiale aletemei. Distinsul invitat a arătat că atun-ci când „ne gândim la întoarcerea luiHristos și la judecata Sa finală, care vamanifesta, până la ultimele sale con-secințe, binele pe care fiecare l-a făcutsau a omis să îl facă în timpul vieții salepământești, percepem că ne aflăm în fațaunui mister care ne depășește, pe care nureușim nici măcar să îl imaginăm. Însădacă reflectăm bine asupra acestei real-ități, ea nu poate decât să lărgească inimaunui creștin și să constituie un maremotiv de mângâiere și de încredere”.Părintele Tofană a arătat că „mântuireaînseamnă a ne deschide lui Iisus și El nemântuiește; dacă suntem păcătoși – șisuntem cu toții – îi cerem iertare și dacămergem la El cu voința de a fi buni,Domnul ne iartă. Însă pentru aceasta tre-buie să ne deschidem la iubirea lui Iisus,care este mai puternică decât toate cele-lalte lucruri”.Iubirea lui Iisus Hristos este mare,iubirea lui Iisus este milostivă, iubirea luiIisus iartă; dar tu trebuie să te deschizi șia ne deschide înseamnă a ne căi, a neacuza de lucrurile care nu sunt bune și pecare le-am făcut. Domnul Iisus s-a dăruitși continuă să ni se dăruiască, pentru a neumple de toată milostivirea și harulTatălui. Deci noi suntem cei care putemdeveni într-un anumit sens judecători ainoștri, autocondamnându-ne la exclud-erea de la comuniunea cu Dumnezeu și

cu frații. De aceea, a îndemnat PărinteleTofană „să nu încetăm să veghem asupragândurilor noastre și asupra atitudinilornoastre, pentru a pregusta încă de acumcăldura și strălucirea feței lui Dumnezeu– și acest lucru va fi foarte frumos – pecare în viața veșnică o vom contempla întoată plinătatea sa”.Înainte, gândindu-ne la această jude-cată care începe acum, care deja aînceput. Înainte, făcând în așa fel încâtinima noastră să se deschidă lui IisusHristos și mântuirii Sale; înainte fărăfrică, pentru că iubirea lui Iisus Hristoseste mai mare și dacă noi cerem iertarede păcatele noastre, El ne iartă. Așa esteIisus Hristos.
Hrană caldă zilnică pentru adăpostul denoapte din Arad
Vremea Postului Mare este a rugă-ciunii smerite dar și a milosteniei, apurtării de grijă a aproapelui aflat înnevoință. Seara zilei de 15 martie 2017,a fost o binecuvântare pentru nevoiașiiaflați în Adăpostul de Noapte din Arad,prin cercetarea acestora de către Înalt-preasfințitul Părinte Timotei Arhiepis-copul Aradului. Blândul ierarhul a stat devorbă cu fiecare, aflându-le nevoințele șidurerile sufletești, le-a oferit câte o iconițăși i-a binecuvântat cu un frumos cuvântde învățătură. Vizita ierarhului a încheiatperioada de bună colaborare anuală întreArhiepiscopia Aradului prin CantinaSocială „Sf. Nicolae” și Primăria Aradu-lui prin Direcția de Dezvoltare și Asis-tență Comunitară – Adăpostul deNoapte. Pe toată perioada anotimpuluirece, la solicitarea DDAC, CantinaArhiepiscopiei a oferit zilnic de luni pânăvineri 2 feluri de mâncare caldă benefi-ciarilor din adăpost, pe toată perioadaasigurându-se peste 1200 de porții.Adăpostul de noapte a fost înfi-inţat în anul 2000 de Primăria Arad și sesubordonează Serviciului Protecţie Per-soane Adulte din cadrul Direcţiei de Dez-voltare şi Asistenţă Comunitară Arad.Pot beneficia de serviciile Adăpostului denoapte persoane majore, lipsite, tempo-rar sau definitiv, de posibilitatea asig-urării unei locuinţe, care, din punct devedere medical sunt apte de a sta încolectivitate şi nu necesită supravegheremedicală permanentă sau ajutor pentrurealizarea nevoilor fiziologice curente(hrănire, deplasare, igienă personală).Persoanele fără adăpost pot beneficia deserviciile Adăpostului de noapte, zilnic,între orele 2000şi 800.Cantina socială „Sf. Ierarh Nicolae”a luat fiinţă, din îndemnul Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei, acum 10 ani șide atunci această activitate socialfilantropică este neîntreruptă, subpurtarea de grijă a Sfântului Ierarh Nico-lae. Lucrarea săvârşită în slujba seme-nilor este sprijinită de parohiile arădene,de mai multe familii şi societăţi, oamenidarnici şi brutării pun mână de la mânăşi susțin efortul Arhiepiscopiei Araduluide a asigura hrana caldă în fiecare zi deluni până vineri celor nevoiași. Cantinasocială oferă gratuit în fiecare zi de lunipână vineri două feluri de hrană caldăcelor 70 de beneficiari și celor 10 copiiai Centrului de zi „Nașterea Maicii Dom-nului” al Asociației Filantropia Arad.Coordonarea activitățiilor cantinei seface prin Sectorul Social Filantropic șiMisionar al Arhiepiscopiei Aradului,condus de părintele consilier GabrielMariș.Biserica Ortodoxă încearcă să con-tribuie tot mai mult la alinarea suferinței,atât prin lucrarea pastorală, duhovni -cească cât și prin cea social-filantropică.În urma colaborării dintre Biserică șiinstituțiile sociale ale Statului, tot maimulți oameni sărmani găsesc alinare șiajutor în serviciile oferite.

Cercuri pedagogice aleprofesorilor de religiedin Arad
Pe parcursul lunii martie 2017, douăunităţi de învăţământ din Arad (ŞcoalaGimnazială „Adam Nicolae” şi LiceulTeoretic „A. Muller Guttenbrunn”) augăzduit, în cadrul cercurilor pedagogiceprogramate pentru semestrul II, activ-ităţi metodice ale profesorilor carepredau disciplina Religie ortodoxă laciclul gimnazial şi liceal. Activităţilesusţinute de cele două cadre didactice(prof. Lupu Iuliana şi Slev Ioan), la cl. aV-a şi a IX-a, au avut următoarea temat-ică: „Metoda cubului din perspectivaabordării interdisciplinare” şi „Metodenonformale folosite în predarea religiei”.În cadrul tematicii, profesorii auabordat, împreună cu educabilii, urmă-toarele conţinuturi: Răspândirea creş-tinismului pe teritoriul ţării noastre – Sf.Apostol Andrei şi Muzica în viaţa tiner-ilor, propunând metode didactice atrac-tive şi centrate pe elev, care au condus larealizarea obiectivelor propuse. Întâlnir-ile metodice s-au bucurat şi de prezenţadirectorilor unităţilor de învăţământ(prof. Nincu Ionel şi prof. Stoica Mario)care au făcut aprecieri asupra activităţiicelor două cadre didactice şi au prezen-tat istoricul şcolilor. Cadrele didactice aufăcut o analiză obiectivă a activităţilordesfăşurate şi i-au felicitat pe cei doipropunători pentru prestaţia didactică.Inspectorul şcolar-arhid. prof. SircaFlorin a prezentat, în final, calendarulactivităţilor pentru lunile aprilie-iunie2017 şi stabilit, împreună cu partici-panţii, termene legate de desfăşurareaetapei judeţene a olimpiadei de religie şia acţiunii „Marşul pentru viaţă – 2017”.

Olimpiada de Religie –etapa judeţeană 2017
Seminarul Teologic Ortodox Arad agăzduit, sâmbătă 18 martie 2017, etapajudeţeană a Olimpiadei de Religie orto-doxă pentru cl. VII – XII şi pentru eleviiseminarişti, precum şi a concursului„Lăsaţi copiii să vină la Mine”, destinatelevilor din cl. V – VI. Cei 196 de can-didaţi au trăit emoţiile unui concurs şco-lar dar şi bucuria întâlnirii cu ierarhulArhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţi-tul Părinte Arhiepiscop Timotei. Încuvântul Înaltpreasfinţiei Sale, dânsul abinecuvântat pe elevii participanţi şi peprofesorii lor, subliniind faptul că ei dejasunt „olimpici”, prin faptul că s-au cal-ificat la această etapă şi „biruitori şistrălucitori”,precum Sf Cruce în învăţă-tura creştină şi în această perioadăbinecuvântată a Postului Mare. Inspec-torul şcolar pentru disciplina Religie,arhid. prof. Sirca Florin a subliniat fap-tul că această zi poate fi considerată o zide sărbătoare pentru importanţa momen-tului în viaţa elevilor, a familiilor acestoraşi a profesorilor, numind-o „SâmbătaOlimpiadelor”,deoarece în această zi, întoată ţara se desfăşoară etape judeţenepentru elevii care studiază Religia, con-fesiuni diverse. Elevii care obţin locul I,la fiecare nivel de clasă se vor califica laetapa naţională care va avea loc la Craio-va (cl. VII-XII) şi la Cluj (seminariile şiliceele teologice), în luna aprilie 2017.

Taina Sfântului Maslu înCentrul pentru vârstnicidin Arad
Luni, 20 martie 2017, cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Părinte Tim-otei Arhiepiscop al Aradului, a fostsăvârșită Sfânta Taină a Maslului sprealinarea suferințelor și tămăduirea tutu -ror vârstnicilor din Centrul de îngrijire șiasistență pentru persoanele vârstnice dincadrul Direcției de Dezvoltare și Asis-tență Comunitară a Primăriei Arad.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Soborul de preoți a fost alcătuit dinpreoți misionari ai Sectorului SocialFilantropic al Arhiepiscopiei Araduluiavându-l în mijloc pe Pr. Gabriel Mariș,consilier social. La slujbă au participat șipersonalul angajat al centrului, care auadus vârstnicii în capelă și a însoțit pre-oții în toate cele 7 pavilioane, pentru aunge cu untdelemn sfințit cei aproape150 de beneficiari ai acestui centru.Pentru acești robii ai lui Dumnezeu,prezenți la slujbă, vârstnici și angajați aiCentrului, s-au făcut rugăciuni pentru„cercetarea lor cea întru Dumnezeuși casă vină peste ei harul Sfântului Duh, săfie izbăviți ei de toată patimași întinăci-unea trupului și a sufletului și de toatărăutatea”.După miruire, toți credincioșii deaici au primit în dar, din partea Arhiepis-copiei Aradului, câte o icoană cu MaicaDomnului alături de urarea ca LuminaSfântă a Învierii Domnului Hristos să leaducă bucurie, sănătate, alinare,mângâiere și pace sufletească.La final, cei doi preoți slujitori aiacestui centru, părintele Ioan Măceandin anul 2000 și părintele Aurel Jigo-van din anul 2015 – au adus un cuvântde mulțumire ÎnaltpreasfințituluiPărinte Arhiepiscop Timotei, pentruarhiereasca binecuvântare și pentrusprijinul primit prin Sectorul SocialFilantropic pentru buna desfășurare aactivităților religioase de aici, person-alului angajat pentru buna colaborareși tuturor celor prezenți pentru că suntmereu alături de vârstnici.Capela din cadrul Centrului de îngri-jire și asistență pentru persoanele vârst-nice din Arad a fost amenajată în anul2001 și poartă hramul „Sfântului Apos-tol Andrei”.
Concursul biblic,,Eu Sunt Lumina Lumii”aflat la ediţia a două

Concursul biblic „Eu sunt Luminalumii”, un program social destinat per-soanelor nevăzătoare, coordonat de Sec-torul Social Filantropic și Misionar alArhiepiscopiei Aradului, a ajuns la ceade-a doua ediție. Acesta s-a desfășurat lasediul Asociației Nevăzătorilor din Arad,în prezența și cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte Timotei Arhiepis-cop al Aradului.La concurs au participat cu foartemultă bucurie mai mulți membriiortodocși ai asociației, dar și de alte con-fesiuni creștine. În cadrul concursului,fiecare participant a răspuns la 40 între-bări cu tematică biblică având tematicăPatimile, Moartea și Învierea Domnuluinostru Iisus Hristos. Întrebările au fostadresate concurenților de către un grupde eleve ale Seminarului Teologic Orto-dox din Arad, iar un grup vocal formatdin elevi ai aceluiași seminar a înfru-musețat atmosfera duhovnicească princâteva pricesne interpretate. Elevii sem-inariști sunt voluntari constanți în acti -vitățile sociale desfășurate cu aceastăasociație.La finalul concursului, blândulierarh le-a vorbit tuturor despreimportanța vederii celei duhov -nicești, despre „Lumina lină” carevine de la Mântuitorul nostru IisusHristos și despre Lumina Sfântă cecoboară an de an la Ierusalim deÎnviere, dorindu-le tuturor ca de Sfin-tele Sărbători să aibă cu toții parte deaceastă lumină care „luminează petot omul cel ce vine în lume”.După cuvântul de învățătură, toțiconcurenții au fost premiați, primindfiecare câte o diplomă de participareși mai multe daruri constând îniconițe, articole religioase specifice(cățuie, tămâie, cărbuni și mir) șibani.

Părintele Constantin Necula a conferenţiat la Arad 
Sala Polivalentă din Arad a fostneîncăpătoare la conferința PărinteluiConstantin Necula, cele câteva mii depersoane au venit cu multe ore înainte deînceperea conferinței de joi, 23 martie2017, pentru a ocupa un loc în cunoscu-ta arenă arădeană, transformată în spațiude mărturisire, dialog și cateheză creșt-ină. Manifestarea, desfășurată cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a avut catemă un subiect de încadrare spirituală șiliturgică: „Maica Domnului, darul BuneiVestiri”.Conferința Părintelui Constantin areprezentat pentru cei participanți unîndemn „ca fiecare, asemenea sufletuluiMaicii Domnului, să-L preamărească peDomnul, să fie în fiecare dintre ei duhulMariei care bucură în Dumnezeu”. Dacă,„după trup, una singură este Maica luiHristos, prin credință toate sufletele daunaștere spirituală lui Hristos, fiecare defapt primește în sine Cuvântul lui Dum-nezeu”. Sufletul Maicii Domnului pre-amărește pe Domnul, și duhul ei tresaltăde bucurie în Dumnezeu, întrucât con-sacrată cu sufletul și duhul PreasfinteiTreimi ea adoră cu afecțiune plină dedevoțiune un singur Dumnezeu, de lacare provin toare, și un singur Domn,prin puterea căruia există toate.Părintele Constantin a invitat pe ceiprezenți să facă în așa fel încât în sufle-tul lor și în viața lor Domnul să-șigăsească o locuință. „Nu trebuie doarsă-L purtăm în inimă, dar trebuie să-Lducem lumii, astfel încât și noi să putemsă-L naștem duhovnicește pe Hristospentru vremurile noastre”. Să-L rugămpe Domnul ca să ne ajute să-L pre-amărim cu duhul și cu sufletul MaiciiDomnului și să-L purtăm din nou peHristos lumii noastre.

Seară duhovnicească laCatedrala Veche din Arad
Parintele Radu Constantinescu, sec-retar la Centrul Eparhial, a vorbit celorprezenti despre importanta SfinteiSpovedanii si rolul unui duhovnic.Preacucernicia sa a fost delegat sa susti-na aceasta conferinta de catre IPS Parin-tele Arhiepiscop Timotei. Părintele RaduConstantinescu a spus că atunci cândvorbim despre Taina Spovedaniei – celmai folositor ar fi să ne aplecăm asupraa două lucruri diferite, care împreunăalcătuiesc o lucrare folositoare pentrucredincioși. Primul ar fi maniera în carese desfășoară spovedania, iar aici părin-tele consilier a prezentat mai multe lucuripractice, pornind de la recomandareafolosirii unui îndreptar pentruspovedanie. Al doilea aspect ține de felulîn care ne alegem duhovnicul și person-alitatea duhovnicului. În această mărtur-isire a propriei conștiințe care estespovedania, trebuie să găsim o persoanăcu care să comunicăm duhovnicește șialături de care să ne simțim ,,ca și acasa”.

Popas misionar-duhovnicescfăcut la Facultatea de Teologie Ortodoxă arădeanăla Penitenciarul de maximăsiguranţă din Arad
Vineri, 24 martie 2017, în ajunulPraznicului Buna-Vestire, cu binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei al Aradului, lainvitaţia Penitenciarului maximă sigu-ranţă din Arad, Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea”, din cadrulUniversităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,reprezentată de Părintele Decan, Prof.Univ. Dr. Cristinel Ioja şi un grup de stu-denţi teologi, condus de Părintele Arhid.

Asist. Univ. Drd. Tiberiu Ardelean, aoferit deţinuţilor o rază de lumină şi denădejde, printr-o conferinţă şi un buchetde cântări duhovniceşti din perioada Pos-tului Paştilor.Conducerea Penitenciarului a făcuttoate diligenţele pentru buna desfăşurarea evenimentului, care s-a desfăşurat însala de festivităţi, din incinta închisorii.Părintele Decan le-a prezentat celorce sunt privaţi de libertate, conferinţa cutema „Valoarea omului”. „Omul estetaină şi lumină”, a subliniat PărinteleIoja, Dumnezeu fiind Acela care dă val-oare omului. La finalul conferinţei, deţin-uţii au adresat o serie de întrebări, dupăcare studenţii teologi au încheiat eveni-mentul cu două cântări închinate MaiciiDomnului, ca cea care L-a născut peMântuitorul Hristos, Cel ce oferă iertareşi libertate tuturor, chiar şi celor din tem-niţe.Părintele capelan Vlad Oneţ amulţumit oaspeţilor, asigurând facultateanoastră de toată dragostea şi de bunacolaborare şi pe viitor.La final studenţii teologi împreunăcu deţinuţii prezenţi au cântat ImnulÎnvierii „Hristos a Înviat…”.
Marşul pentru viaţă înArad – ediţia a VI-a

În după amiaza zilei de 25 martie2017, în ziua praznicului Buneivestiri, s-a desfășurat la Arad a șasea ediție aMarșului pentru viață, cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte TimoteiArhiepiscopul Aradului. Anul aces-ta, Marșul pentru viață s-a desfășurat înpeste 285 de localități din România șiRepublica Moldova, sub genericulAjutăMama și Copilul! Ei depind de tine! ÎnArad, organizarea din acest a aparţinutAsociaţiei Filantropia Arad și AsociaţieiIKON. Marșul de anul acesta s-a des-fășurat pentru a doua oară, cu implicareadeosebită a preoților, și în alte 10 oraședin eparhie unde au avut loc activitățiprovita asemănătoare: Chişineu Criş,Curtici, Pecica, Sântana, Ineu, Lipova,Pâncota, Săvârşin, Sebiş, Gurahonţ.În Arad, aproape o mie de credin-cioși s-au adunat sâmbătă la ora 13 înpiaţa Avram Iancu, de unde au plecatîntr-un marş spre Spitalul Matern (undeexistă și un Cabinet de consiliere provi-ta al Arhiepiscopiei Aradului), iar maiapoi spre Catedrala Arhiepiscopală„Sfânta Treime” de la Podgoria. A exis-tat şi un mic program artistic înainte deplecarea în marş, susţinut de grupuri decopii şi tineri din parohiile arădene: cân-tece şi poezii creştin ortodoxe dedicatemamei, neamului şi lui Dumnezeu.Prezent ca de fiecare dată, înmijlocul copiilor, a părinților, a preoțilorși a tuturor credincioșilor participanți lamarș, Înaltpreasfințitul Părinte TimoteiArhiepiscop al Aradului i-a binecuvân-tat pe toți participanții și le-a adresat uncuvânt de întărire duhovnicească: „Ațiparcurs întregul centru al orașului ca sădovediți că sunteți păstrători a unor prin-cipii valabile pentru toată lumea. Și să nualunecăm și să ferim și pe alții care poatenu își dau seama că încalcă unele rân-duieli ale oricărei obști. (…) MaicaDomnului, în sărbătoarea Buneivestiri, s-a arătat ascultătoare față de o poruncădumnezeiască. Maica Domnului ascultăcuvântul lui Dumnezeu și se supune laceea ce este Lege divină, ceea ce înseam-nă buna rânduială în orice familie. Săavem și noi această conștință care neîndatorează cu ascultarea față de glasulconștinței noastre, față de glasul înain-tașilor care au lăsat niște principii, glasulconștiinței în fața poruncilor dum-nezeiești și desigur buna rânduială însocietatea noastră.”Marșul pentru viață reprezintă unadintre cele mai importante inițiativecivice prin care se contribuie la luptaîmpotriva avortului, „o mărturie vie

despre importanța și sensul creștin alvieții umane, despre efectele dezas-truoase ale avortului asupra familiei șisocietății și despre necesitatea sprijiniriifemeilor care urmează să nască pecopilul binecuvântat de Dumnezeu” con-form comunicatului Patriarhiei Române. 
Săptămână duhovnicească în Parohia Şilindia

Credincioşii din parohia Șilindia auavut parte în perioada Postului Mare deun eveniment plin de bucurie și de încăr-cătură duhovnicească. Aflându-ne înperioada Postului Mare, pe lângă primasăptămână din post, în care credincioșiiau fost prezenți la Pavecernița Mare unităcu slujba Canonului Sfântului AndreiCriteanul, în mijlocul postului, în săp-tămâna a patra din post a avut loc o săp-tămână duhovnicească, unde din noucredincioșii au fost prezenți cu multăbucurie.În fiecare seară a fost invitat câte unpreot pentru a sluji împreună cu preotulparoh, iar mai apoi pentru a rosti uncuvânt de învățătură.Astfel, luni s-a săvârșit slujba Pave-cerniței Mari, fiind invitat părintele RaduConstantinescu, secretar al Arhiepis-copiei Aradului și slujitor la biserica delemn din incinta spitalului din Ineu.Marți s-a săvârșit tot Pavecernița Mare,unde a fost invitat părintele Cătălin Heler,de la parohia Prăjești. Miercuri s-asăvârșit Liturghia Darurilor mai înainteSfințite împreună cu părintele DanielPavel, de la parohia Joia Mare. Joi s-asăvârșit Paraclisul Maicii Domnului,fiind invitat părintele Leonardo Doca,de la parohia Pâncota, fostul paroh alparohiei Șilindia. Vineri s-a săvârșit slu-jba Vecerniei unită cu Litia pentrupraznicul Buneivestiri, unde am slujitîmpreună cu părintele Ioan Dașcău, preotpensionar și cu părintele diacon BogdanCoșeri.Cuvintele de învățătură au fostdespre spovedanie, luarea și asumareacrucii, despre rostul postului, despreprimirea cu bucurie a Sfintei Învieri,despre paza minții și a sufletului și desprepăstrarea dreptei credințe.Săptămâna duhovnicească s-aîncheiat duminică seară, când, începândcu orele 16:00 s-a săvârșit Taina Sfântu-lui Maslu, fiind prezent un sobor formatdin șapte preoți, în frunte cu părinteleprotopop Adrian Zaha. Cuvântul deînvățătură, rostit cu mult folos pentru ceide față, a fost rostit de părintele RaduBele, de la parohia Bochia. Răspunsurilela slujba Sfântului Maslu au fost date decorul de copii al parohiei Șilindia.
Mitropolitul Ioan al Banatului a conferenţiatla Arad 
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitro-politul Banatului, a conferențiat marți,28 martie 2017, la Teatrul Clasic „IoanSlavici” din Arad, în prezența Înalt-preasfințitului Părinte Timotei, Arhiepi-scopul Aradului, și a sute de credincioșiarădeni, care au venit să asculte cuvân-tul distinsului invitat, bogat în lumină,adânc în expunere, dătător de bucurie șiaducător de har. De asemenea, printreparticipanți au fost prezenți și domnulGheorghe Falcă, Primarul municipiuluiArad, doamna Ramona Lile, rectorulUniversității „Aurel Vlaicu”, precum șiPreacucernicul Părinte Cristinel Ioja,decanul Facultății de Teologie „Ilarion V.Felea.Conferința ÎnaltpreasfințituluiPărinte Ioan a reprezentat un autenticpopas duhovnicesc, ce a demonstrat cuprisosință că Evanghelia predicată înBiserică nu este numai un mesaj, ci și odivină și mântuitoare lucrare întrupatăși experimentată de cei care cred, aud,ascultă de mesaj, îl primesc. Predicarea

cuvântului lui Dumnezeu nu este pentruÎnaltpreasfințitul Părinte Ioan o purătransmitere intelectuală a unui mesaj, ci„puterea lui Dumnezeu spre mântuireaoricărui crede” (Rom. 1,16), actualizatăo dată pentru totdeauna în Hristos, ves-tirea Sa în Biserică.Conferința cu tema „Creștinismuldin catacombe” a Arhipăstorului Bana-tului a scos în evidență personalitateaistorică a Priscilei și Acvilei, care audesfășurat un rol foarte activ în perioadaoriginilor post-pascale ale Bisericii pri-mare din Roma. Catacomba Sf. Priscilieide pe Via Salaria, „regina catacumba-rum” (regina catacombelor) perpetueazămemoria unei femei sfinte, o persoanăactivă și de mare valoare în istoria crești-nismului roman. Învățătura care reiesedin viața Sfintei Priscila se rezumă înadevărul „că orice casă se poate trans-forma într-o mică Biserică”. Atunci cândcredincioșii sunt susținuți de credință șide o spiritualitate puternică, ca în cazulfamiliei Priscilei și Acvilei, devinefirească angajarea lor curajoasă pentruBiserică și în Biserică.Catacomba Priscila este una dintrecele mai ilustrate catacombe romane,care oferă câteva particularități icono-grafice unice, cum ar fi marea nișă aFecioarei cu Pruncul Iisus și profetulValaam care indică o stea, care este ceamai veche icoană a Maicii Domnului înOccident (anii 230 sau 240). Cubicu-lum-ul Velatei (Înveșmântata) este colo-rat cu picturi din secolul al II-lea și al III-lea, reprezentând ornata, care apare demai multe ori, simbolul comunitățiicreștine, al Bisericii. Tot din secolul al III-lea este datată și cea mai veche repre-zentare a Bunei-Vestiri, o icoană cu ocompoziție simplă, dar care poartă însine înțelesuri profunde.Dialogul Înaltpreasfințitului PărinteIoan cu auditoriul a fost un fericit prilejde a medita la taina chipului lui Dum-nezeu și al omului, care este o cale pri-vilegiată ce ne conduce spre pacea sufle-tească. Aceasta începe de fapt cu oprivire respectuoasă, care recunoaște închipul celuilalt o persoană. Dar cine,dacă nu Dumnezeu, poate să garanteze,să spunem așa, „profunzimea” chipuluiomului? În realitate, doar dacă îl avem peDumnezeu în inimă putem să vedem închipul celuilalt un frate din umanitate, nuun mijloc, ci un scop, nu un rival, ci unalt eu însumi, o fațetă a tainei infinite aființei umane. Percepția noastră asupralumii și, în mod particular, a semenilornoștri, depinde în mod esențial de pre-zența în noi a Duhului lui Dumnezeu.Este un fel de „rezonanță”: cel care areinima goală, nu percepe decât imaginiplate, fără profunzime. Însă cu cât sun-tem mai mult locuiți de Dumnezeu, cuatât suntem mai sensibili la prezențaSa în ceilalți oameni, chiar dacă uneoritocmai fața umană, marcată degreutățile vieții și de rău, poate sădevină dificil de apreciat și de acceptatca epifanie a lui Dumnezeu. Cu atâtmai mult, pentru a ne recunoaște și res-pecta drept ceea ce suntem cu adevărat,adică semeni, avem nevoie să facemreferire la icoana unui Tată comun, carene iubește, în ciuda limitelor și greșeli-lor noastre.
CERCURI MISIONARE

În luna Martie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele paro-hii arădene:- Protopopiatul Arad: MicălacaNouă – pasaj; Sintea Mare; Munar; - Protopopiatul Ineu: - Protopopiatul Lipova: Ilteu; Lipo-va I; Şoimoş;- Protopopiatul Sebiş: Dieci; Pră-jeşti; Hălmagiu; . (mai multe detalii se află pe pagi-na WEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro) 
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Miercuri 1 martie – Participă laslujba Canonului celui Mare săvârșită laparaclisul Facultății de Teologie, încon-jurat de soborul părinţilor profesori aiFacultăţii, în frunte cu părintele Decan,prof. dr. Cristinel Ioja. Joi 2 martie – În a patra seară aCanonului de pocăință, Chiriarhul aslujit la Catedrala Arhiepiscopală dinArad.Duminică 5 martie - În primaduminică din Postul Mare, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a săvârşit Sfânta Liturghie aSfântului Vasile cel Mare în Catedralaarhiepiscopală din Arad, Cuvântul deînvăţătură al Înaltpreasfinţiei Sale a fostpus sub titlul ,,Dumnezeu este purureade faţă” Luni 6 martie - La sediul Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.Felea” din cadrul Universităţii „AurelVlaicu” din Arad, Chiriarhul a binecu-vântat lucrările finalizate la noul sediual Bibliotecii Facultăţii, o lucrare amplăcare a debutat în toamna anului trecut şicare acum a fost terminate. În cadrulacestui eveniment a fost lansat șiAnuarul Facultății de Teologie Orto-doxă „Ilarion V. Felea” din Arad pentruanul universitar 2015/2016. Duminică 12 martie – SăvârșeșteSfânta Liturghie la Catedrala Veche dinArad, înconjurat de soborul preoţilor şidiaconilor parohiei Arad-Centru.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhuluia fost pus sub titlul ,,Lumina icoanei”. Luni 13 martie – Întâistătătoruleparhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Tim-

otei, Arhiepiscopul Aradului, a prezidatședința premergătoare ,,Marșului pen-tru viață”.Miercuri 15 martie - Seara zilei afost o binecuvântare pentru nevoiașiiaflați în Adăpostul de Noapte din Arad,prin cercetarea acestora de către Înalt-preasfințitul Părinte Timotei Arhiepis-copul Aradului.Joi 16 martie - IPS Dr. TimoteiSeviciu, participă la lansarea volumu-lui ,, Învăţământul teologic ortodox dinArad. Itinerar. Forme. Perspec-tive”, elaborată de Pr. Prof. Univ Dr.Cristinel Ioja şi Lect. Univ. Dr. MarcelTang, la Facultatea de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion Felea” din Arad,Sâmbătă 18 martie– Ierarhul esteprezent la Seminarul Teologic Ortodoxdin Arad, cu prilejul etapei județene aOlimpiadei de Religie ortodoxă pentrucl. VII – XII şi pentru elevii seminarişti,precum şi la concursul „Lăsaţi copiii săvină la Mine”, destinat elevilor din cl. V– VI. Duminică 19 martie – Chiriarhula slujit Sfînta Liturghie Arhierească înParohia Bocsig, unde a ținut și o slujbăde binecuvântare a lucrărilor finalizatela biserică, centrul de tineret a parohiei,troiță și la sala de ședințe. În după ami-aza zilei, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, însoţit dedomnul Iustin Cionca, preşedinteleConsiliului Judeţean Arad, a efectuat ovizită de lucru la şantierul noii bisericicu hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şiPavel şi Sfinţii Ierarhi Mărturisitori IlieIorest şi Sava Brancovici”, din cartierul

Traian al Oraşului Ineu. Aici Înalt-preasfinţia Sa a apreciat lucrările efec-tuate de către părintele paroh SeverMocanu şi a dat îndrumările necesarepentru începerea picturii şi mutarea deSfintele Paşti în noua biserică.Luni 20 martie - În prezența și cubinecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Arhiepiscop al Aradu-lui, s-a desfășurat concursul biblic „Eusunt Lumina lumii”, un program socialdestinat persoanelor nevăzătoare, coor-donat de Sectorul Social Filantropic șiMisionar al Arhiepiscopiei Aradului, aajuns la cea de-a doua ediție. Acesta s-a desfășurat la sediul Asociației

Nevăzătorilor din Arad.Sâmbătă 25 martie - De sărbă-toarea Bunei Vestiri, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, a slujit la Slujba de Priveghere şiLiturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, laSchitul de călugări Bunavestire –Almaş, Protopopiatul Sebiş. În ziuapraznicului Buneivestiri, s-a desfășu-rat la Arad și a șasea ediție a Marșuluipentru viață, în prezența Chiriarhuluieparhiei arădene.Duminică 26 martie - În Dumini-ca a patra din Post (a Sfântului IoanScărarul), Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în

mijlocul credincioşilor din Parohiaarădeană Cintei, dând curs invitaţieipărintelui paroh dr. Nicu Breda de adeschide Săptămâna duhovnicească cese desfăşoară în această parohie. Cuacest prilej, Chiriarhul arădean asăvârşit Sfânta Liturghie arhierească înbiserica parohială, înconjurat de unsobor de slujitori. În cadrul SfinteiLiturghii, Ierarhul a hirotonit pe dia-conul Andrei Zadic întru preot peseama Parohiei Brusturi, ProtopopiatulSebiş. Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului a fost pus sub titlul ,,Scara raiu-lui”Marți 28 martie - Înaltpreasfinți-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului participă la conferința cu titlul,,Creștinismul în catacombe”, susțin-ută de Înaltpreasfințitul Părinte Mitro-polit Ioan al Banatului.Vineri 31 martie - În seara zilei devineri, din săptămâna a V-a din PostulMare, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a oficiat DeniaAcatistului Bunei Vestiri la Catedralaarhiepiscopală din Arad, înconjurat desoborul preoţilor şi diaconilor slujitori.Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, a ros-tit un cuvânt de învăţătură în care a ară-tat legătura dintre sfintele slujbe ale săp-tămânii a cincea din Postul Mare, cuprecădere asupra Canonului cel Mare şia Acatistului şi cu dezvoltare asupracuprinsului Condacului şi Icosului înimnografia bisericească. Pr. drd. Radu ConstantinescuSecretar eparhial

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

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

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

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

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

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

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

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


