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Cinstiţi credincioşi şi credincioase,Hristos a înviat!După privegherile SăptămâniiSfintelor Pătimiri ale Domnului, toțicreștinii au participat la slujba măriteiÎnvieri din miez de noapte, când aufost și chemați la primirea luminii de laSfântul Mormânt din cetatea Ierusal-imului, care și în bisericile de pretutin-deni este închipuit pentru așezareaSfântului Epitaf sau icoana prohodiriiMântuitorului spre închinare. Momen -tele înălțătoare înlesnesc gândirea laîntreaga viață creștină cu rosturile ei,într-o atmosferă ce vestește zorile uneizile binecuvântate, icoană a celeineînserate. Cuvântul apostolului nea-murilor stăruie în mintea fiecărui cred-incios: ”Noaptea e pe sfârşite; ziuaeste aproape. Să lepădăm dar lucruri-le întunericului şi să ne îmbrăcăm cuarmele luminii”.1 Încolonarea în pro-cesiunea ce deschide slujba rânduităpentru începutul zilei și înconjurareabisericii de la apus spre răsărit, în frun-te cu sfânta cruce și steagurile birui-nței, împărțindu-se lumânări nenum-ărate, angajează întreaga suflare laînălțarea cugetului spre cele cerești, înintonarea imnului de biruință: ”Învie-rea Ta, Hristoase Mântuitorule, înge-rii o laudă în ceruri și pe noi pepământ ne învrednicește cu inimăcurată să Te slăvim”.2 În loc central eSfânta Evanghelie purtând pe copertecele două sfinte icoane, adică cea aRăstignirii Mântuitorului și cea aÎnvierii Sale, alăturând și icoanaîmpodobită a acesteia ca întărire asensului ceremonialului spre luareaaminte a tuturor celor care trăiesc cumomentul slujbei însuși evenimentulprăznuit. Împreună cartea și icoanasau vestea cea bună a venirii lui Dum-nezeu în lume și Învierea întregii făp-turi pecetluiesc în esență învățăturade temelie a Bisericii că ”DumnezeuS-a întrupat, ca noi să fim îndumne-zeiți.“3 Astfel, cuvântul de învățăturăal Bisericii, imnografia ei, ca și sfin-tele icoane vestesc măreția Învierii înarmonii pământești și îngerești, clo-potele de pretutindeni purtând îndepărtări nesfârșite ecourile nădejdi-lor de bine. Săptămâna îndurerată afăcut loc celei luminate, reamintindcreația și întrezărind recrearea întregiilumi întru slava lui Dumnezeu. Înscurte cuvinte cântarea bisericeascăoglindește această realitate, astfel: ”Cupatima Ta Hristoase, din patimi ne-amliberat; şi cu Învierea Ta, din stric-ăciune ne-am izbăvit; Doamne, mări-re Ţie!”4 În același sens, Sfântul Apos-tol Pavel se întreabă: ”Unde îţi este,moarte, boldul tău?..., răspunzând:Dar să dăm mulţumire lui Dumne-zeu, Care ne-a dat biruinţa prin Dom-nul nostru Iisus Hristos!”5 SfântulIoan Gură de Aur reluând în tălmăci-re textul spune: ”Unde-ți este iadule,biruința? Înviat-a Hristos și tu ai fostnimicit. Sculatu-s-a Hristos și au căzutdiavolii. Înviat-a Hristos și se bucură

îngerii. Înviat-a Hristos și viața stăpâ-nește. Înviat-a Hristos și nici un mortnu este în groapă; că Hristos sculân-du-Se din morți, începătură celoradormiți S-a făcut.”6 Împreună cu citi-rea biblică, învățătura și cântarea bise-ricească, icoana îmbie vederii cele cese cunosc din Sfânta Scriptură și Sfân-ta Tradiție într-o minunată cuprinde-re. Astfel se înțelege icoana prin celeîmpărtășite de apostolul amintit, cumanume ”Cele ce ochiul n-a văzut şiurechea n-a auzit, şi la inima omuluinu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dum-nezeu celor ce-L iubesc pe El.”7
Se cunoaște aceea că, arătărileMântuitorului după Sfântă ÎnviereaSa sunt cuprinse în unsprezece peri-cope evanghelice numite luminândesau, în limbile vechi liturgice, svetil-ne sau voscresne și care își găsesc tâl-cul atât în imnografie, cât și în icono-grafie în duminicile de peste an.Adesea, pe alocuri, icoana praznicu-lui cuprinde momentul cunoscut dupăEvanghelia slujbei Învierii, adică”mormânt deschis și doi îngeri, cuveșminte strălucitoare șezând la mar-ginea acestuia; iar Domnul călcânddeasupra pietrei și binecuvântând cumâna dreaptă, ține cu stânga steagulpe care este imprimată crucea aurită;mai jos ostașii: unii fugind, alțiizăcând pe pământ; iar de departemironosițele venind cu năstrape sauvase de miresme.”8 Această repre-zentare fiind însă de proveniență apu-seană, s-a rămas la cea de la început,adică de stil bizantin răsăritean, sim-bolică, privind coborârea la iad aMântuitorului, constând în ”înfățișa-rea iadului ca o peșteră întunecoasă,dedesubt de dealuri, îngerii purtândveșminte luminoase, legându-l culanțuri pe Belzebut, stăpânitorul iadu-lui, ca și pe demoni, pe unii bătându-i, iar pe alții gonindu-i cu sulițele; deasemenea câțiva oameni fără haine șilegați cu lanțuri, privind în sus spreslobozire. Pe acest fond multe lacătesau încuietori sunt sparte, iar porțile dearamă aruncate pe jos; Mântuitorul,având împrejur nemărginită luminăși mulți îngeri, calcă pe ele, ținând cu

mâna dreaptă pe Adam, iar cu stângape Eva. De-a dreapta Înaintemergăto-rul arată către Domnul, lângă el stăDavid și alți împărați sau drepți pur-tând cununi sau coroane; iar de-a stân-ga proorocii Iona, Isaia, Ieremia șidreptul Abel, la fel purtând cununi”.9O lămurire în gândirea teologică estedată de troparul liturgic considerat caun rezumat al învățăturii ortodoxedespre învierea lui Hristos: ”În mor-mânt cu trupul, în iad cu sufletul, caun Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pescaun împreună cu Tatăl și cu Duhulai fost Hristoase, toate umplându-leCel ce ești necuprins”. De fapt și înlegătură cu reprezentarea amintităprima dată cu mormântul gol, SfântulIoan Gură de Aur afirmă că ”dupăÎnviere a venit îngerul”,10 subliniind înfelul acesta faptul învierii ca o taină. Înacest context părintele D. Stăniloaesubliniază că, ”Hristos nu rămâne înstarea morții, decât atât cât să se vadăcă El a murit cu adevărat, adică pânăa treia zi. Unirea deplină ca om cuTatăl prin jertfă Îi aduce fără întârzie-re starea de înviere. Aceasta arată cănu se ajunge la înviere fără să se treacăprin moarte ca jertfă, dar nu numai casă se arate că trebuie să se treacă de latrupul muritor la cel nemuritor, ci șipentru că starea la care se ajunge prinmoartea ca jertfă e o stare deplină cuDumnezeirea, deci cu totul superioarăcelei trăite în trupul muritor. E o starela care trece prin moarte cel ce vaînvia. Hristos Domnul ajunge la învie-re îndată după starea în care intră prinmoartea primită ca jertfă”.11 Și ”înHristos dăruirea în mod cu totulvoluntar și iubitor e oprită înaintareapână la desființarea totală a ființeiumane ... pentru a o birui. Aceasta afăcut ca din moarte să treacă ușor laviața învierii”.12Același teolog, în tâl-cuirea ce o face Comentariului laEvanghelia Sfântului Ioan de cătreSfântul Chiril al Alexandriei, explicăîntr-un mod mai pe înțeles aceastăstare astfel: ”Timpul, sau desfășurareavieții creaturii, nu mai înseamnă înain-tarea spre moartea care e starea decorupție nevindecabilă și veșnică, ci e

înaintarea spre viața în veci incorup-tibilă în Dumnezeu”...13Același subli-niază că ”Domnul, biruind moartea,nici iadul nu-L va putea ține în el...”14
Lumina Învierii domină întreagalume, călăuzind oamenii spre cer.Cunoscut fiind faptul că, anulacesta este declarat de Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române, la ini-țiativa Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, drept Anul omagial al sfin-
telor icoane, al iconarilor şi al picto-
rilor bisericeşti și Anul comemorativ
Justinian Patriarhul şi al apărătorilor
Ortodoxiei în timpul comunismului, secuvine a stărui asupra icoanei eveni-mentului reprezentativ pentru viațacreștină, Învierea Domnului, știind șiaceea că fiecare renaște și învie cu Elprin  împlinirea binelui, înlăturândrăul legat de păcat, moarte și iad. Învirtutea respectării acestui calendarde suflet este de arătat recunoștințafață de toți cei care s-au dovedit icoa-ne pilduitoare pentru poporul drept-credincios și au adormit în nădejdeaÎnvierii și a vieții veșnice. Și așa pre-cum cinstim pe cei ce au lăsat scrierisfinte, nu pot fi uitați cei ce au dăruitBisericii drept învățătură și pildă icoa-ne spre cinstire, ele înfățișând eveni-mente și oameni aleși. Șirul iconarilor,pictorilor bisericești și al tuturor celorcu îndeletniciri înrudite, urmați deucenici harnici și înzestrați, continuăși în prezent în perspectiva unui viitorpromițător pentru tot ceea ce aduceafirmarea Bisericii pe diferitele coor-donate ale vieții. Operele tuturorrămân pentru eternitate ilustrândputernica lor personalitate. Osârdui-torii în acest câmp stăruie ca luminaicoanei să poată fi întrezărită de toțiînchinătorii ei și să-i învăluie înles-nind comuniunea ce tinde spre des-ăvârșire. Strădania lor constă în atranspune pe cinstitorii sfintelor icoa-ne în lumina adevăratei trăiri spiritua-le. Rugăciunea Bisericii însăși redă oatare stare prin cuvintele: ”În Biseri-ca măririi tale stând, în cer ni se parea sta, Născătoare de Dumnezeu, ceeace eşti uşă cerească, deschide nouăușa milei tale”.15 Pictarea sfintelor

lăcașuri dă imaginea Bisericii birui-toare din cer în legătura iubirii cu ceade pe pământ, asigurând unitatea aceea ce numim Trupul Tainic al Dom-nului care este Cap al Bisericii. Îneparhia arădeană Catedrala nouă șimai multe biserici așteaptă luminareasfințirii spre mângâierea celor ce lectitoresc. Întreaga istorie biblică șibisericească înfățișează iconografic înbiserici biruințele vieții spirituale, decare se împărtășesc cei care le prăznu-iesc cu evlavie. În privința icoanei dereferință, ca și a celorlalte, nu se uitădiscernământul între înzestrarea ico-narului - ea însăși dar ales - și lucrareaharului dumnezeiesc, arătată mai alesprin icoanele nefăcute de mână ome-nească și cele făcătoare de minuni.Înaintea sfintelor icoane cerând lumi-narea întregii ființe omenești și luminațifiind cu bucurie sufletească să dorimunii altora cele cuvenite de marelepraznic al Sfintelor Paști, aducândmulțumire și laudă lui Dumnezeu,Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin.Al vostru, către Domnul rugător și de tot binele doritor, † TIMOTEIA R H I E P I S C O P  alARADULUIÎnsemnare: Această Pastoralăcu nr. 1000 / 2017, având titlul“ICOANA SFINTEI ÎNVIERI”se va citi în fiecare biserică paro-hială sau mănăstirească la SfântaLiturghie din prima zi, iar în filii adoua zi de Paști. Coperta - Icoanacoborârii la iad – Atelierele Teodo-ros Art.
1 Romani, 13, 12; 
2 Stihoavna Învierii, glas VI;
3 Sf. Atanasie cel Mare, DespreÎntruparea Cuvântului, în Scrieri, part.I, trad. Pr. D. Stăniloae, în Părinți șiScriitori Bisericești, București, 1987,cap. 54, p. 151, nota 115;
4 Stihoavna Învierii, glas I; 
5 I Cor. 15, 55 și 57; 
6 Cuvânt ..., în Slujba Învierii,București, 1998, p. 45 – 47;
7 I Cor, 2, 9; 
8 C. Săndulescu-Verna, Erminiapicturii bizantine după versiunea luiDionisie din Furna, Timișoara, 1979,p. 156 și 338; cf. Mt. 28, 1 – 15;
9 Cf. Idem, p. 155 – 156; A sevedea și slujba din Sfânta și MareaSâmbătă;
10 Omilii la Matei, în Scrieri, p. atreia, în Părinți și Scriitori Bisericești,trad. Pr. D. Fecioru, vol. 23, Bucu-rești, p. 993;
11 Chipul nemuritor al lui Dum-nezeu, Craiova, 1987, p. 194 – 195; 
12 Idem, p. 353
13 Scrieri, part. IV, trad. pr. D. Stă-niloae, în Părinți și Scriitori Biseri-cești, vol. 41, București, 2000, p.1141, nota 2155;
14 Idem
15 Tropar, Utrenia zilelor de rândîn Postul Mare, Antologhion, vol. II,Arad, 2007, p. 64;
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Icoana în şcoală, semn al iubirii lui Dumnezeu pentru oameni

Lucian Blaga în lucrarea sa “ElanulInsulei”, pune o întrebare pertinentă îndomeniul de care tocmai ne ocupăm:„Ce inseamnă a avea o religie? A-ţipune toată nădejdea într-un semn alîntrebarii.”Şi parcă continuă la fel de frumos:„Omul s-a ridicat pe două picioare,devenind o fiinţă verticală, în momen-tul când a născocit mitul cerului. Cândacest mit va fi uitat, omul va cădea iarşipe patru labe.” Ori, „creându-l, oamenii,în ceea ce au mai bun in fiinţa lor, audovedit că au origine şi nostalgii divine,deci că Dumnezeu există.”Ceea ce îl deosebeste pe OM deanimal este tocmai acest „mit al ceru-lui”, această idee despre divinitate, des-pre un scop precis al vieţii şi existenţeinoastre pamânteşti, această legătura cuDumnezeu.De aceea nu trebuie uitat că servi-ciul divin, cultul, este o parte din fiinţaomului, din sufletul lui, din activitatealui zilnică. Iar Biserica Ortodoxă e aicide 2000 de ani.Poporul roman s-a născut creştin şinu s-a despărţit niciodata de credințalui. Biserica a fost în tot acest timp ocro-titoarea şcolii; în tinda ei se desfășuraucursurile școlii, elevii buchiseau alfa-betul pe filele ceaslovului și ale Bibliei,așa cum își amintesc printre alții mariinostri înaintași Eminescu şi Creangă.Și nu mai departe, reamintim faptulcă unul din atributele Bisericii lui Hris-tos este și învăţătura, iar una din cele treimisiuni ale ei este de a învăţa poporullui Dumnezeu (Matei 28;19-20), pentrucă „Scriptura este insuflată de Dumne-zeu şi de folos ca să învățăm”(2 Tim.3;16).„ Învăţământul religios este astăzi orealitate în şcolile româneşti. Trebuiesă ne ferim a-l practica, însă, doar cu unpronunţat caracter intelectualist. Chiardacă Religia este acum un obiect deînvăţământ, ea nu se reduce la nivelulunui simplu obiect din programa anali-tică.”” Educația religioasă este un ansam-blu de acțiuni orientate nemijlocit spreformarea conștiinței și conduitei mora-le. Ea influențeaza, prin importanță,toate celelalte obiecte de învățământ șimai ales celelalte componente ale edu-cației în școală. Dacă celelalte obiectede învățământ se adreseaza mai multgândirii, învățământul religios,educațiareligios-morala se adreseaza în specialinimii.De aceea “cei ce predau Religia auo mare responsabilitate: față de ei înșiși,față de elevi, față de parinți, față desocietate în general.” Iar pe de alta parte” reintroducerea orei de Religie în școa-lă înseamnă, deci, o posibilitate de apromova o morala și o spiritualitateromânească și vă permite în acelasi timpcunoașterea dimensiunii spirituale a cul-turii noastre românești.”Pe de alta parte, însă, există vocicare afirmă în ascuns, că Biserica prinintroducerea acestor ore în procesul deînvățământ, a gasit de fapt o nouămodalitate de catehizare, zic ei “propa-gandă” religioasă, pe când aceste ore ar

fi trebuit să fie doar niște ore de infor-mare religioasă. Or, nu trebuie uitat fap-tul că Biserica „ în toate epocile istori-ce, a avut rol de “educatoare aomenirii”.Biserica, ca izvor de învățătură șicultură, în pridvorul căreia veneau toțicei însetați de cunoaștere, pentru a des-cifra împreună cu preoții tainele scrisu-lui și cititului și în cadrul căreia s-auînființat și primele scoli de copiști, pri-mele tipografii, era și locul unde se maiși învățau tainele tuturor știintelor carealcătuiau ceeea ce noi numim astăzicultura unui om întreg, „ iar sensul vie-ții lui să devină iubirea de Dumnezeu șiiubirea de semeni.”Europenizarea, o modă a acestuitimp, care înseamnă de fapt o accepta-re a Spiritului Vestului, așa-zisa Occi-dentalizare, la care visăm de multăvreme, înseamnă de fapt printre altele șio secularizare a sufletului oriental, multmai bogat în afinități și nuanțe, câtpătrunderea acelor inovații în legăturădirectă cu cultul și credința, cunoscutede foarte multă vreme. Și iar trebuie săne amintim că aici – în Occident – Bise-rica Creștină a lui Hristos, a avut celmai mult de suferit de pe urma acestornoi inovații și mentalități occidentale.Poporul nostru a avut și are noroculsa aibă in Biserica sa Ortodoxă unimportant scut de aparare a credinței șiidentitații sale naționale, dar în acelasitimp trebuie recunoscut și faptul că s-afacut un mare pas înainte prin reintro-ducerea Religiei în şcoală după anul1990, ca obiect de studiu. Însă nu tre-buie trecut cu vederea, că în fapt s-arealizat o reparare istorica, pentru căaceasta era prezentă în materia de stu-diu a Școlii Românești de până la 1948,iar bunicii nostrii știu asta foarte bine.Totuși, ne permitem să afirmăm căs-a făcut în același timp și un mare pasînapoi, prin condițiile care se pun aces-tei materii. Este drept ca ea să fie omaterie facultativă și opțională, dar țin-ând cont că statutul ei este de materie cucaracter de cultură generală, (și e bunacest lucru, amintind în același timp căun aspect al Drepturilor Omului este șiaccesul la învățătură și cultură), nu tre-buie pus accent numai pe acesta. Nutrebuie să accentuam latura informativăîn detrimentul celei formative.Mai ales ținând cont de faptul căaspectul informativ constă doar în trans-

miterea de către profesor a adevărurilorde credinţă necesare dobândirii uneivieţi religios-morale. Latura informati-vă constituie în acelaşi timp şi îmbogă-ţirea cunoştinţelor de cultură generală cuceea ce cuprinde ca adevăr revelat Sfân-ta Scriptură, dar şi valorile Sfintei Tra-diţii dobândite prin experienţa de viaţăspirituală a credincioşilor de-a lungultimpului. În acest sens ediţia jubiliară aSfintei Scripturi, revizuită şi adnotatăde Înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu Ana-nia, constituie un tezaur de informaţie,de vastă cultură teologică şi universală.Religia, ca disciplină de învăţământ,are, pe lângă aspectul informativ şi unaspect formativ, iar acest aspect forma-tiv constă în activarea facultăţilor sufle-teşti ale elevilor în vederea formăriideprinderilor religios-morale şi aplică-rii în viaţa cotidiană a cunoştinţelordobândite.Tot la fel de adevarat este „că științanu lucreaza prin deducții din Revelațiadivină, ci prin observarea fenomenelorși prin inducție. Știința se bazează peanalize obiective, ceea ce duce la ideeacă știința este separată iremediabil șitotal de Religie. Să nu uităm, însă, căatât știința cât și Religia ne înfățiseazăcâte o viziune asupra universului, câteo teorie asupra lumii și a vieții, câte oconcepție despre lume și viațî.” În fapt,două puncte de vedere asupra aceluiașiadevăr. Şi nu în ultimul rând acolo undenu poate știința, poate Dumnezeu! Alt-fel spus „știința este cunoașterea Crea-ției, Religia este iubirea Creatorului.”În acelasi timp trebuie să recunoa-ștem și că „oamenii se îndepărtează dince în ce mai mult de chipurile de peicoane. Prin aceasta omenirea pierde omodalitate de a fi ceea ce nu e numai osărăcie cu o unitate, dar e pierdereamodalității celei mai însemnate de adân-cire și transfigurare”.“Observăm că în zilele noastreomul contemporan nu se prea intere-sează de principiul ultim al existenței, cide lumea fizică; nu-și mai caută un sensal existenței lui. Asistăm în cultura pos-tmodernă la încercări efemere de con-struire a paradisului pământesc.Konrad Lorenz (laureat al premiuluiNobel) afirma că omul zilelor noastrepreferă să trăiască într-o lume de agita-ție și zgomot, fiindcă îi e teamă să seîntâlnească chiar și cu sine însuși”.“Omul civilizat s-a desprins de natură.

El a devenit un robot plin de egoism,plin de opacitate și de nervi.” Vrem să ne realizăm pe plan mate-rial? OK! Dar cu ce preț? Putem accep-ta orice preț? Putem oferi orice înschimb? Mântuitorul ne spune: „Ce-i vafolosi omului, dacă va câștiga lumeaîntreagă, iar sufletul său îl va pierde?Sau ce va da omul în schimb pentrusufletul sau?” (Matei 16; 26). „Știința șifilozofia greacă sunt foarte folositoare,dar nu sunt mântuitoare. Prima cartemântuitoare și consolatoare pe conti-nent – suverană – e Biblia”, ne spunePetre Țuțea în aforismele sale.“De multe ori ne plângem că la dis-ciplina religie nu avem suficiente mij-loace didactice, că nu avem suficientmaterial bibliografic adecvat particula-rităților de vârstă ale elevilor.” Or, „Teo-logia noastră este rugăciune! Primulfolos al rugăciunii este pacea sufletuluiși mulțumirea duhovnicească. Oriundeești – ești liniștit; orice faci – ești mulțu-mit, știind că toate sunt rânduite de laDomnul. “(Ziceri ale parintelui Paisiede la Sihla)Cu alte cuvinte, trebuie să vedemtoate acele simtome ale omului con-temporan, care nu mai are timp „nicimăcar să moară”, să încercăm să înțe-legem viața acestuia așa cum este eaastăzi, plină de stres și de tensiu-ne…încă din mica sa copilărie…Un sistem de valori ce se bazeazăpe un enorm plus de informație, o așa-zisă „explozie informatică”, ce ne par-vine pe diferite căi ( mass-media, Tv,calculator, libertinaj în gândire, conștii-nță, morală și educație familială), darcare în același timp are și un imensminus de educație religioasă și moralăși care se constituie într-o acută lipsă aunui sistem coerent de valori axiologi-ce, care ar trebui să aibă finalitatea înDumnezeu. Astfel, vom încerca să des-coperim pe parcursul acestei lucrări,dacă icoana este cu adevarat parte acti-vă în învățământul religios de stat, dacăimportanța ei a rămas actuală peste vea-curi, atât ca valoare educativă a tinere-lor generații cât și ca izvor de rugăciu-ne, în această epoca contemporana,pornind de la eterna afirmație: „Icoanae Biblia neștiutorului de carte”.Cea mai frumoasă definiție pentruicoană este această metaforă: fereastrăspre cer. O definiție cu adevărat inspi-rată.Elementul comun al tuturor icoa-nelor este sfințenia persoanelor repre-zentate în ele. Tocmai de aceea icoanaare această calitate: de a ne facilita legă-tura cu Dumnezeu și cu Sfinții Săi.Ființa umană, grație dimensiuniisale spirituale, e însetată de Dumnezeu.Așa se face că omul e într-o continuăcăutare. Câtă vreme el caută numailucruri materiale, e nemulțumit și emereu însetat. Își dorește cu ardoare unlucru, îl obține (cu mai mult sau cu maipuțin efort) și, inevitabil, după un timprelativ scurt, vrea altceva, altul devineobiectul dorinței sale ardente. Îl obtțineși pe acela, dar nici așa el nu-i mulțumitși rămâne într-o înfrigurată căutare aceva nou. De la o vreme, omul simte un

gust amar, un soi de dezamăgire ames-tecată cu o lehamite ce nu poate fi vin-decată și care îl duce încet într-o stare dedeprimare fără un motiv aparent. Moti-vul însă există și el este cât se poate deîntemeiat: în realitate, nu lucruri cautăomul, de aceea se plictisește de ele ime-diat; nici oamenii nu reprezintă terme-nul final al căutărilor sale: oricât de spe-ciali ar fi ei, nu-l împlinesc până ladesăvârșire, mai încape întotdeauna îninima lui Cineva și locul acela e perce-put ca un gol ființial câtă vreme el nu eumplut cu Cel Care Singur îl poateumple, cu – Dumnezeu. Omul e făcutdupă chipul lui Dumnezeu (nu fizic, cica trăsături spirituale) și el tânjește dupăCreatorul său. Agonisește în jurul săulucruri și oameni, dar faptul că rămânemereu însetat de ceva sau de cineva nou– este dovada că altceva caută inimasa. Mai corect spus: pe Altcineva!Numai Dumnezeu poate să umpleinima omului, asa încât omul să se simtăcu adevarat împlinit. Dumnezeu Care,Fiind prin excelență Persoana Absolu-tă (Treimea Personală Absolută), esteCel Care este din totdeauna Același șiveșnic Nou. Noutatea Sa vine pentruom din aceea că el înaintează la nesfâ-rșit în cunoașterea și în comuniunea cuDumnezeu și niciodata nu ajunge lacapăt, ci aprofundeaza aceasta comu-niune-cunoaștere la nesfârșit. Astfel,numai când omul Îl află pe Dumnezeu,înțelege sensul adevarat al căutărilorsale.Icoana înlesnește accesul nostruspre Dumnezeu și spre toate persoane-le sfinte pe care le reprezintă. Ca orto-docși, noi nu ne rugăm bucății de mate-rie care este suportul pe care e zugravitchipul sfânt. Ci ne rugam Sfântuluiînsuși care este pictat pe suportul res-pectiv. Așa cum atunci când privimfotografia unui om drag, nu o confun-dăm cu omul în cauză, ci ea reprezintadoar un pod de acces către persoanarespectiva și un mijloc de aducere-aminte. Icoana este un mijloc de adu-cere-aminte și de comunicare cu Per-soana sfântă cu care vorbim înrugăciunile noastre. Și, dacă nu arun-căm la gunoi fotografia unui om drag,pentru respectul și pentru dragostea cei le purtăm omului din fotografie, cuatât mai mult păstrăm cu evlavie „foto-grafia” icoana unei persoane sfinte.Icoana este o fereastră spre cer,pentru că, rugându-mă Persoanei sfin-te care este zugravită în icoană, Per-soana respectivă se apropie de mine,îmi ascultă pasul și mă ajută să ies dinimpas; în același timp, eu, cel care mărog, particip nevazut cu toată ființa meala sfințenia Persoanei respective, măîmpărtășesc de ea după măsura mea,mă umplu, adică, de sfințenie pe câtpot să încap. Este o comuniune caremă ajuta în desavarsirea mea și măapropie și ea pas cu pas de asemanareacu Dumnezeu, spre care asemanaresunt chemat și spre care tind în virtuteachipului divin pe care îl port în mineprin creație. Pr. Bogdan OneţParohia Bocsig

În spiritualitatea ortodoxă sfinteleicoane îndeplinesc multiple funcții. Ast-fel, icoana are un rol educativ pentru ceicare o privesc și o contemplă. De ase-menea, icoana, prin faptul că reprezin-tă un prototip, face legătura transcen-dentă între persoana care se roagă șiprototipul pe care icoana îl reprezintă.Nu în ultimul rând, prin tradiția Biseri-cii, icoana a fost înglobată în cultulliturgic.

Rolul educativ al icoanei. Pri-mul aspect care este deseori discu-tat în legătură cu rolul icoanei estecel educativ. Pentru multă vreme,cei care nu puteau să citeascăînvățau despre relatările din SfântaScriptură sau despre viețile sfințilorcontemplând icoanele. Prin acesteaoamenii  află despre viața și fapte-le Mântuitorului, precum și cele alesfinților.

De asemenea, chiar și pentru ceicare pot să citească icoanele și con-templarea acestora au un important roleducativ, pentru că ne amintesc de vir-tuțile pe care este bine să le cultivăm șide păcatele și viciile pe care să le evi-tăm.Sf. Ioan Damaschinul, scriind des-pre rolul educativ al icoanelor nespune: „Nu am prea multe cărți , șinici nu am timp liber pentru a citi;

intru însă în biserică, spitalul obștescal sufletelor, înăbușit de gânduri caniște spini; podoaba picturii mă atra-ge să mă uit, îmi desfată vederea ca olivadă și, pe nesimțite, gloria luiDumnezeu pătrunde în suflet. Am pri-vit răbdarea mucenicului, răsplatacununilor și mă aprind, ca prin foc, dedorința de a-l imita. Căzând lapământ, mă închin lui Dumnezeu,prin mijlocirea mucenicului, și mă

mântui.” (Sf. Ioan Damaschin, 1998,p. 30)Rolul haric al icoanei. Tot Sf.Ioan Damaschin ne spune că icoa-nele sunt pline de Duhul Sfânt „auîn ele harul dumnezeiesc și putereafacerii de minuni” (Sf. Ioan Damas-chin, 1998, p. 30). Preot Teodor-Călin BabaParohia ŞiştarovăţContinuare în pagina 3
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Urmare din pagina 2Diferența dintre o icoană și o pic-tură religioasă este că icoana are unrol haric. Prin ea lucrează harul Duhu-lui Sfânt. De asemenea, conținutulicoanei trebuie să respecte o serie decanoane, printre care și cele hotărâtede sinodul Ecumenic de la Niceeamenționat anterior. Spre deosebire depictor, iconograful are nevoie de opregătire spirituală pentru a puteareprezenta revelația și a face ca icoa-na să fie un mijloc de lucare a haruluidumnezeiesc. Icoana este un mijloc de comuni-care între omul rugător și prototipulicoanei. Rolul liturgic al icoanei. O dime-nisune de multe ori trecută cu vedereaeste dimensiunea liturgică a icoanelorși reflectarea acestora în cultul divin.Realitatea prezenţei în mijloculnostru a chipului reprezentat înicoană. Imnografia zilei de 16 augustsurprinde în chip minunat faptul căicoana revelează prezenţa celui ceeste reprezentat pe ea în mijlocul nos-tru, aşa încât, stând în Biserică, pri-vind şi cinstind icoana lui Hristos,descoperim de fapt în realitatea pre-zenţei Sale între noi. În sensul acesta,o stihire de la Vecernie doxologeşteastfel: „Cu ce mâini noi, pământenii,cei întinaţi cu păcate ne vom atinge,Cuvinte, de icoana Ta, a Dumnezeu-lui nostru celui fără de păcat şi depar-te de întinare; Heruvmii îşi acoperăochii tremurând; Serafimii nu pot săvadă slava Ta; cu frică slujeşte Ţiefăptura. Deci să nu ne osândeşti, Hris-toase, pe noi, care, cu nevrednicie,sărutăm cu credinţă chipul Tău celînfricoşător”. Textul acesta, după cumse poate lesne observa, surprinde pede o parte spaima şi mirarea întregiifăpturi zidite, deopotrivă a îngerilor şia oamenilor la vederea chipului nefă-cut de mână a lui Hristos în icoană, defapt la descoperirea în mijlocul lăca-şului de cult a prezenţei reale a luiHristos, mijlocită şi prin icoană, şi pede altă parte rugăciunea comunităţiice stă în faţa ei cerând milă şi ajutorşi sărutând cu evlavie reprezentareaprototipului lui Hristos înfăţişat în ea.Icoana prilejuieşte aşadar în chipreal întâlnirea cu Hristos pe care ea îlreprezintă. În acest sens, un alt text dela Utrenia zilei grăieşte: „Toţi domniişi judecătorii pământului, care v-aţiînvrednicit de vederea lui Hristos,binecuvântaţi-L pe El, împreună cuarhiereii şi cu preoţii astăzi, şi cu totpoporul”. În acelaşi sens, un alt textarată că la aducerea icoanei celei nefă-cute de mână a lui Hristos din cetateaEdesei, în „păzita de Dumnezeuîmpărăteasa cetăţilor a Contantino-polului”, tot poporul îl aştepta de faptpe însuşi Hristos, arătând că prin icoa-nă, cetatea avea minunatul prilej de ase întâlni în chip real cu Acesta:„Nădăjduind că vei veni ca de faţă,Doamne, tot poporul cetăţii Ţi-a făcutŢie întâmpinare minunată...”. De alt-fel, şi Luminânda zilei subliniazăaceeaşi realitate: că din icoană în chipminunat luminează feţele noastre, cuprivirea Sa, în chip real, Hristos:„Hristoase, Lumina cea neînserată,luminează feţele noastre cu privireaTa...”. Iar un alt text, arată că în icoa-nă, ni se descoperă realitatea feţei luiHristos: „Cel ce cu cuvântul toate le-ai zidit şi Te-ai închipuit întru cel stră-in, nouă ne-ai lăsat însemnările feţeiTale, pe care primindu-le cu bucuriene veselim”.O stihiră de la Vecernia Praznicu-lui arată în acelaşi sens, faptul că icoa-

na, prin chipul lui Hristos reprezentatpe ea, descoperă în chip real prezen-ţa Acestuia în mijlocul credincioşilor.Iată textul acestei stihiri: „Cu ce mâininoi, pământenii, cei întinaţi cu păca-te ne vom atinge, Cuvinte, de icoanaTa, a Dumnezeului nostru celui fărăde păcat şi departe de întinare, Heru-vimii îşi acoperă ochii tremurând;Serafimii nu pot suferi să vadă slavaTa; cu frică slujeşte Ţie făptura. Deci,să nu ne osândeşti, Hristoase, pe noi,care. cu nevrednicie, sărutăm cu cre-dinţă chipul Tău cel înfricoşător”.Cel mai bine surprinde însă reali-tatea prezenţei persoanei lui Hristos înmilocul nostru, prin mijlocirea icoa-nei, troparul zilei de la Vecernie:„Preacuratului Tău chip ne închinăm,Bunule, cerând iertare greşelilor noas-tre, Hristoase Dumnezeule, că de voieai binevoit a Te sui cu trupul peCruce, ca să mântuieşti din robia vrăj-maşului pe cei ce i-ai zidit. Pentruaceasta, cu mulţumire strigăm Ţie:Toate le-ai umplut de bucurie, Mân-tuitorul nostru, Cel ce ai venit să mân-tuieşti lumea”. Textul acestui tropar,subliniază faptul că „icoana Mântui-torului Iisus Hristos zugrăveşte în faţaochilor noştri duhovniceşti PersoanaSa, întru Care firea dumnezeiască şifirea umană s-au unit „în chipneamestecat şi neschimbat, neîmpăr-ţit şi nedespărţit” cum au afirmatPărinţii de la Sinodul IV Ecumenic...Iar în umanitatea lui Hristos poate fiîntrezărită icoana lui Dumnezeu, aşacum afirmă El însuşi: Eu sunt în Tatălşi Tatăl este întru Mine”; „Cel ce m-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl”(Ioan 14,9-10; 12,45). - iar în temeiulacestei afirmaţii esenţiale a Revelaţiei,Sfinţii Părinţi vor spune că Hristoseste icoana Tatălui tocmai pentru căTatăl ni se revelează prin Fiul”.Întruparea Mântuitorului caultim temei al cinstirii icoanei.Reprezentarea iconică a lui Hristoseste cu putinţă, întrucât Acesta s-afăcut om pentru mântuirea noastră, şiîn virtutea acestui fapt este cu putin-ţă zugrăvirea Chipului Său în icoană.Ca Dumnezeu, Hristos este nevăzut şinecuprins de mintea omenească.Numai prin întrupare, Hristos se facedeopotrivă Dumnezeu şi om, luândîn trupul Său firea umană şi unind-ope aceasta cu firea Sa Dumnezeiască.Astfel, Hristos se îmbracă în trup şidescoperă în acesta firea Sa divino-umană. Şi pentru că firea Sa dumne-zeiască, nevăzută şi neînţeleasă, stă înunire cu firea Sa omenească, cu altecuvinte pentru că Dumnezeu a luattrup omenesc în persoana CuvântuluiSău, el poate fi reprezentat iconic,icoana zugrăvind de fapt firea Sa divi-no-umană, ca urmare a întrupăriiLogosului.

Textele liturgice subliniază aceas-tă realitate, arătând că icoana este cuputinţă de reprezentat pentru că Dum-nezeu cel zugrăvit pe ea, a luat trup, şiavând trup, firea Sa dumnezeiascăpoate fi zugrăvită, pentru că S-aîmbrăcat în trup omenesc. în sensulacesta, stihira de la Slavă... a Sti-hoavnei Vecerniei, lasă să se înţelea-gă acest fapt, zicând: „Doamne, Celce Te-ai întrupat precum ai ştiut şi aiprimit de voie sărăcia noastră, şi ne-ai arătat bogăţia milostivirii prin carepe mine, ţărâna, m-ai îndumnezeit,slăvindu-te pe Tine, Iubitorule deoameni, văzând chipul purtării Talede grijă, al icoanei Tale...”. Că întru-parea devine temeiul ultim al repre-zentării iocanei, ne-o arată şi următo-rul text: „Cel ce era fără de trup, maiînainte a luat, cu bunăvoinţa Tatălui,chip trupesc, precum suntem noi. Şi,netăgăduindu-şi chipul, ne-a dăruitnouă dumnezeiasca însemnare a icoa-nei Sale”. Un alt text arată că icoanadescoperă întruparea lui Hristos:„...Astăzi în mijlocul lumii, a strălucitînchipuirea cea cu luminoasă rază,încredinţând pe toţi, că El însuşi esteCel ce s-a întrupat, Dumnezeul nos-tru, Căruia cântăm: Slavă, Hristoase,iubirii Tale de oameni”. Aşadar, icoa-na ca revelare a lui Hristos, Dumne-zeul Cel întrupat redă „Chipul feţeiSale”, „asemănarea chipului Său celuidumnezeiesc”, sau „tăria feţei Tale”cum este ea doxologită în imnografie.Aceasta întrucât, pe faţa omenească alui Hristos, străluceşte slava Dumne-zeirii Sale. Condacul Praznicului din16 august arată şi el că icoana ceanefăcută de mână a lui Hristos, numi-tă liturgic „Chipul cel nezugrăvit demână, ci de Dumnezeu scris, nemin-cinos arată întruparea Ta”. Iar Icosulsărbătorii, tâlcuieşte şi el, în chip şimai adânc, acelaşi adevăr: „Înfrico-şătoarea taină a întrupării Sale, încre-dinţând-o oamenilor, Domnul însuşi ascris pe mahramă Chipul Său cel cudumnezeiască bărbăţie. Iar chipul celdintâi, de pe Muntele Măslinilor, înăl-ţându-l în scaunul cel părintesc, L-aaşezat a fi cinstit de îngerii cei fărătrup. Apoi ne-a dăruit asemănareaChipului celui dintâi în icoană ca săne închinăm ei...”. Un alt text al Utre-niei, de la Laude, arată în chip ase-mănător că icoana este „dumnezeias-că închipuire a înfricoşătorului Săuchip, cel dintâi închipuit”. Observămîn textele acestea menţionate mai peurmă, faptul că apare folosită în elesintagma „chipul cel dintâi”, şi „ase-mănarea Chipului celui dintâi în icoa-nă”, sau mai pe urmă „dumnezeiascăînchipuire a înfricoşătorului Său chip,cel dintâi închipuit”. Formulărileacestea ce au în centru expresia „Chi-pul cel dintâi” se referă desigur la

slava Dumnezeiască a Mântuitorului,care „în zilele mai de pe urmă”, prinîntruparea Fiului lui Dumnezeu, sedescoperă în persoana divino-umanăa lui Hristos. Aşadar, „Chipul cel din-tâi” se referă la slava Dumnezeiască,descoperită în timp în persoana Întru-pată a Fiului lui Dumnezeu, sub chi-pul firii Sale divino-umane, fire pecare o revelează şi icoana. Aceastărealitate este teologhisită şi în urmă-toarea stihire: „Cel ce în chipul celdumnezeiesc Dumnezeu este ca ostrălucire a slavei şi închipuire a Tată-lui, pentru milostivirea cea fără măsu-ră, prin voinţa cea dumnezeiască, S-afăcut chip văzut, purtând chip de rob.A Cărui asemănare Acelaşi precumÎnsuşi ştie luminat a închipuit-o, cuînchipuire dumnezeiască, în asemă-narea feţei Sale. Iar la venirea Lui aîmpreunat mulţinea îngerilor cu oame-nii şi a luminat lumea cea văzută şi ceanevăzută”. Textul acesta din urmădoxologeşte pe de o parte despre Hris-tos, Unul din Sfânta Treime, „strălu-cire a slavei şi închipuire a Tatălui”,care s-a întrupat, „făcându-Se chipvăzut”, şi descoperind în trupul Săuslava Dumnezeirii, iar pe de altă parte,exprimă adevărul că icoana „închipu-ieşte cu închipuire dumnezeiască, ase-mănarea feţei” lui Hristos-Dumnezeu.Din această perspectivă, spunem căicoana exprimă şi descoperă în repre-zentarea ei, nevăzutul Dumnezeirii,care S-a făcut văzut în trupul ome-nesc al Mântuitorului, Câteva stihiriale Vecerniei, subliniază acest fapt:„Cel ce sus este nevăzut de Heruvimi,se vede prin zugrăvire celor cărora S-a asemănat, Cel închipuit cu preacu-rat degetul Tatălui, în chip de negrăitdupă asemănarea Lui...”. Iar un alttext zice: „...ai închipuit icoana feţeitale, şi ai trimis-o credinciosuluiAvgar care dorea să Te vadă pe Tine,Cel de heruvimi nevăzut după Dum-nezeire. Ca, văzând noi chipul Tău,Cel ce Te-ai întrupat pentru noi şi aipătimit de voie, să ne aprindem dedragostea Ta pe care ai revărsat-o sprenoi pentru mare mila Ta”. În virtuteacelor prezentate şi tâlcuite mai sus,înţelegem faptul că icoana descoperăde fapt trupul îndumnezeit al lui Hris-tos. Un text liturgic dă mărturie însensul acesta: „Fiul Tatălui Celîmpreună fără de început şi prea veş-nic, Cel nevăzut cu fiinţa şi nepipăit,sub ani aflându-Te pentru mila ceanegrăită, ne-ai lăsat nouă închipuireatrupului Tău celui scris, Stăpâne, spremântuirea sufletelor noastre”. Înţele-gem desigur din textul acesta faptul că„Cel nevăzut cu fiinţa şi nepipăit”, seface văzut în întruparea Sa; iar icoa-na devine din această perspectivă„închipuirea trupului Său celui scris”,adică zugrăvit de iconar. Din aceastăperspectivă, pricepem că icoana des-coperă firea omenească a Mântuito-rului, care stă în unire cu firea Sadumnezeiască. Un alt text liturgic din16 august zice tocmai în acest sens că„împăratul Edesei cunoscându-Te peTine, împăratul tuturor, Cel ce nuporţi nici sceptruri, nici oaste, ci mul-ţime de minuni, Te-a rugat ca sădobândească pentru sine dumneze-iasca Ta fire omenească. Şi în icoană,dacă Te-a văzut pe Tine, a strigat:Dumnezeu eşti Tu şi Domn”. Şi mailămurit, tâlcuieşte despre aceasta unalt text la Canonului zilei: „Firea ceaneschimbată şi cu adevărat chipulTatălui venind pe pământ în trup ome-nesc şi apoi la cer suindu-Se, ne-alăsat nouă pe pământ chipul Său celtrupesc în preacinstita Sa icoană”.

Icoana şi împărtăşirea noastrăde lumina Slavei Dumnezeieşti. Unalt aspect pe care textul liturgic îldoxologeşte, este acela că icoana,fiind descoperirea Firii Dumnezeieştiîntrupate a Mântuitorului Hristos, neface părtaşi luminii necreate a Dum-nezeirii. Iată, în acest sens mărturiatextelor: „Cu ce ochi noi, pământenii,vom privi la icoana Ta, la care ostileîngereşti nu pot privi fără temere,fiind cu dumnezeiască lumină strălu-cită...”. Textul acesta liturgic arată căîn icoană este descoperită alături defirea omenească a Mântuitorului, şifirea Sa dumnezeiască, pe care „oşti-le îngereşti nu o pot privi fără teme-re”, facându-ne părtaşi pe noi cei ce oprivim cinstind-o, luminii dumneze-ieştii Slave a Dumnezeirii. Vedereaicoanei prilejuieşte credincioşilorBisericii, gustarea din lumina Dum-nezeieştii slave a lui Hristos. Mărtu-riseşte despre aceasta următorul textliturgic: „Darul Tău, Mântuitorule,spre noi s-a vărsat, văzut fiind Tu, Celce eşti de neajuns, şi întunericul înşe-lăciunii a stins. Drept aceea, întrulumina feţei Tale, paşii noştri îndrep-tează-i, ca în poruncile Tale umblând,să ne învrednicim a Te vedea pe Tine,Lumina cea neapropiată”.Privirea icoanei răsfrânge asupraîntregii lumi din lumina Dumneze-iască pe care o descoperă, chemând-o la luminare. În acest sens, CondaculSfintei icoane, zice: „Arătatu-s-aastăzi dumnezeiescul chip, veselind şiluminând toată lumea cea de subsoare. Aceluia, închinându-ne, stri-găm: Venit-ai şi Te-ai arătat Luminacea neapropiată”.Luminarea şi sfinţirea credin-cioşilor prin icoană. Textele liturgi-ce surprind şi alte aspecte în ceea cepriveşte icoana şi teologia pe careaceasta o dezvoltă. Astfel, vederea şicinstirea icoanei prilejuieşte credin-cioşilor bucurie duhovnicească şiluminare lăuntrică, în sensul acesta,un text al Utreniei, subliniază urmă-toarele: „Dulce cu adevărat este soa-rele ce luminează ochii, dar mai dulceeste vederea asemănării tale, Hristoa-se. Pentru că acela luminează simţiri-le trupeşti, iar acesta pe cele duhov-niceşti”. Sau un alt text arată căvederea icoanei întăreşte zidirea:„Moştenirea Ta cea clătinată de amă-girea vrăjmaşului ai îndreptat-o, Hris-toase... cu închipuirea feţei Tale aiîntărit-o”. Se înţelege desigur în textulacesta, că expresia „închipuirea feţeiTale”, se referă desigur la icoană, careîntăreşte duhovniceşte pe credincioşi.De altfel, simpla atingere a icoanei, îisfinţeşte pe credincioşi. Textul liturgiczice despre aceasta: „... Cel închipuitcu preacurat degetul Tatălui, în chip denegrăit după asemănarea Lui. Acelu-ia, închinându-ne. cu credinţă şi cudragoste ne sfinţim”.După cum se poate lesne observa,textele liturgice ale sărbătorilor închi-nate sfintelor icoane dezvoltă o teo-logie iconologică foarte adâncă, reve-lând sensul profund duhovnicesc alicoanei, precum şi relevanţa lor sote-riologică pentru sufletele credincioşi-lor Bisericii. Astfel, putem înţelegemai bine faptul că spre deosebire deteologia icoanelor expusă în paginileunui tratat sau a unei lucrări ştiinţifi-ce, textele liturgice aşează cinstireaşi teologia icoanei într-o dimensiunedoxologică, adică punându-l pe cre-dincios în faţa unei mărturisiri dog-matice întrupate liturgic şi deveniteastfel mărturisire de credinţă, sau teo-logie doxologită. 
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Întemeierea statelor medievaleromâneşti, precum şi organizareacanonică a Bisericii Ortodoxe dinfiecare stat a dus la dezvoltareaunei arte româneşti de factură bi-zantină, pe care s-au grefat ele-mente populare, obţinându-se ocreaţie nouă, cu trăsături proprii, oartă autentic românească.Cel mai amplu şi cel mai în-semnat ansamblu iconografic dinepoca timpurie a artei medievaleromâneşti îl constituie frescele dinBiserica Domnească de la Curteade Argeş, realizate în perioada1352-1377. Acest vast ansamblupictural urmează în linii mari pic-tura bizantină, larg răspândită înzona Balcanilor, îmbogăţită cu ele-mente specifice fiecărei ţări. Fres-cele de la Curtea de Argeş prezintăanalogii cu cele ale bisericii KahrieDjami din Constantinopol, dar şicu elemente din pictura sîrbească. De la sfârşitul secolului alXIV-lea se păstrează un alt ansam-blu pictural valoros, în pronaosulmănăstirii Cozia. Cele mai intere-sante sunt scenele din vieţile sfin-ţilor (Sinaxarul) şi scene cu celeşapte Sinoade Ecumenice. În Moldova, mai ales în timpullui Ştefan cel Mare, pictura biseri-cească a cunoscut o mare dezvol-tare. Au fost împodobite cu frescecare se păstrează până astăzi bise-ricile din Voroneţ (altar şi naos),Sf.Ilie de lângă Suceava, Sf. Nico-lae din Popăuţi-Botoşani. Bisericadin Bălineşti , ctitoria logofătuluiIon Tăutu, a fost pictată de iero-monahul Gavriil, primul zugravcunoscut cu numele din timpuldomniei lui Ştefan cel Mare.Acesta este, de altfel, autorul uneiadintre cele mai remarcabile reali-zări artistice din tot Răsăritul Or-todox. Analiza picturilor dinbisericile ctitorite de marele voie-vod, în număr de 47, arată că întimpul său a existat o preocuparepermanentă pentru împodobirealocaşurilor de cult .Unitatea stilului şi a planuluiiconografic arată că zugravii eraumeşteri locali formaţi în acelaşimediu artistic, adică în aceeaşi„şcoală” moldovenească de pic-tură. În Transilvania întâlnim înaceeaşi perioadă mai multe ansam-bluri picturale, având şi numeleunor zugravi care le-au executat.Astfel, în Hunedoara, în bisericadin Strisângiorgiu, s-au descoperitfragmente de pictură murală , exe-cutată în anii 1313-1314, de zu-gravul Teofil, pomenit într-oinscripţie. Acesta este cel maivechi ansamblu pictural cunoscutîn România. În Alba, la măn. Râmeţ, s-adescoperit o inscripţie cu numeleArhiepiscopului Ghelasie şi al zu-gravului Mihul de la Crişul Alb,precum şi anul 1376. De notat că în Hunedoara, bi-sericile din Strei, Criscior şi Ostrovau avut şi picturi exterioare, păs-trându-se astăzi doar fragmentar.Înseamnă că pictura exterioară abisericilor româneşti a apărut pen-tru prima dată în Transilvania, în adoua jumătate a secolului al XIV-lea. De altfel mai multe biserici din

zona Hunedoarei sunt pictate înaceastă perioadă, precum cele de laSântâmărie Orlea (1311), Leşnic,

Ribiţa (1400), Densuş (1443) ş.a.,împodobite cu fresce de zugravulŞtefan. Se poate vorbi deci de o adevă-rată „şcoală”de pictură locală înaceastă perioadă în Transilvania, acărei dezvoltare este strâns legatăde afirmarea politică şi militară acnezatelor şi voievodatelor româ-neşti de aici. În secolul XVI pictura în frescăa cunoscut perioada ei de apogeu.Bisericile mănăstirilor Dealu şiArgeş au fost împodobite de zu-gravul Dobromir, probabil vlahsud-dunărean, unul dintre marii ar-tişti ai Evului Mediu românesc. Ansambluri picturale deosebitde valoroase se păstrează în bise-ricile mănăstirilor Stăneşti, Cozia,Snagov, Tismana, Bucovăţ, Că-luiu. Se păstrează şi o serie deicoane,pictate în acest secol, aflatefie în ţară, fie în Balcani. În Moldova, în timpul domnieilul Petru Rareş, au fost realizatecele mai ample ansambluri pictu-rale din întreaga artă românească.Pe lângă picturile interioare aleunor biserici precum Dobrovăţ, Sf.Gheorghe din Suceava, Pătrăuţi,Sf. Dumitru din Suceava, subPetru Rareş s-au împodobit cu pic-turi exterioare bisericile Sf. Ghe-orghe din Hârlău (1530), Probota(1532) şi Baia (1532), din care sepăstrează urme slabe. Patru biserici din Moldova şi-au păstrat până astăzi picturile ex-terioare: Humor, Moldoviţa,Arbore şi Voroneţ. Cu decoraţiaexterioară a Voroneţului (1547) s-a încheiat marea epocă a picturilormoldoveneşti. O reînviere s-a produs în tim-pul domniei lui Alexandru Lăpuş-neanu când au fost zugrăvitecatedrala episcopală din Roman,bis. măn. Râşca, Slatina, Bistriţaşi Pângăraţi. Spre sfârşitul acestuisecol s-a realizat ultimul ansam-blu de pictură exterioară din Mol-dova, la măn. Suceviţa, ctitoriaMovileştilor. A fost lucrată de doifraţi, Ioan şi Sofronie, care au zu-grăvit şi interiorul. Din acelaşisecol datează şi numeroase icoane

(139 la schitul Văleni, dispusedupă schema iconografică tradiţio-nală.

În secolul XVII în Ţara Româ-nească pictura cunoaşte un progresremarcabil. În timpul domniei luiMatei Basarab se realizează fres-cele de la Arnota, icoanele pe lemnde la schitul Crasna (Gorj) , Topol-niţa (Mehedinţi), Băjeşti (Argeş),cu remarcabile portrete ale lui Tu-doran zugravul. O nouă etapă în istoria picturiidin Ţara Românească se impune întimpul domniilor lui Şerban Can-tacuzino (1678-1688) şi a lui Con-stantin Brâncoveanu (1688-1714)când se pot urmări două direcţii di-ferite: cea autohtonă, reprezentatăde zugravul Pârvu Mutu şi cea bal-cano-athonită reprezentată de gre-cul Constantinos. Pârvu Mutu (1657-1735) afost pictorul favorit al familieiCantacuzinilor, împodobind cupictură bisericile mai multor mă-năstiri: Cotroceni, Sinaia, Poiana,Mărgineni, precum şi biserici dinBucureşti precum Sf. GheorgheNou, ctitoria lu Brâncoveanu şiColţea. Capodopera sa o constituieînsă tabloul votiv de la Filipeştii dePădure, care grupează în 55 de per-sonaje întreaga familie a Cantacu-zinilor, reuşind să redea unansamblu omogen, o compoziţieunitară. El a realizat un stil propriuîn pictura bisericească. Constantinos, zugrav grec, aîmpodobit cu fresce mai multe bi-serici: biserica mare de la măn.Hurezi; biserica măn. Cozia; bise-rica domnească din Târgovişte, bi-serica de la Mogoşoaia şi bisericaDoamnei. A fost un bun cunoscător alartei postbizantine târzii şi a celeiromâneşti, aducând înnoiri în dis-tribuirea scenelor şi în tratarea tra-diţională. El şi ucenicii săi au lăsatla Hurezi unul dintre cele mai va-loroase ansambluri picturale româ-neşti, care arată strălucireaextraodinară pe care o dă artelordomnia lui Constantin Brânco-veanu. S-a format astfel la Hurezio adevărată şcoală de zugravi carea răspândit stilul brâncovenesc şipost-brâncovenesc până în Transil-vania, Banat şi Bihor ( David, Ni-

colae, pr. Simion din Piteşti, Si-mion Oprovici din Craiova ş.a.). În secolul XVIII s-a dezvoltat

în toate cele trei ţări româneşti oartă cu caracter popular, care con-stituie unul dintre fenomenele celemai originale ale creaţiei picturaleromâneşti de la sfârşitul EvuluiMediu. În anul 1778 s-a deschis laCăldăruşani o şcoală de zugravi,sub egida Mitropoliei, condusă deIoan Rusul. În anul 1785 se des-chide o şcoală de acelaşi gen înEpiscopia Râmnicului, condusă deIoan. Elevul său, Mincu Zugravul,a deschis o şcoală de zugravi subpatronajul Mitropoliei în jurulanului1800. Tot de acum datează şi primelemanuale de pictură bisericeascănumite Erminii (Îndrumare), tra-duse din greceşte sau preluate deanumiţi zugravi cu experienţă. Deobicei în partea întâi a cărţii se dă-deau îndrumări asupra tehnicii delucru, iar în partea a doua îndru-mări despre modul cum trebuie re-partizate şi redate diferite scenesau personaje biblice. În epoca modernă au existat înparalel două curente , cel bizan-tino-român, tradiţional, în frescă şicel apusean, inspirat din arta re-naşterii apusene, practicat de pic-tori cu studii în Apus. Primul gen afost reprezentat de Nicolae Pol-covnicul (+1842), cu o activitatebogată în Bucureşti şi în împreju-rimi (Catedrala Mitropolitană,Domniţa Bălaşa ş.a.), Nicolae Teo-dorescu (+1880), cu o activitate depeste 50 de ani, a zugrăvit nume-roase biserici în eparhia Buzăuluişi a deschis tot aici, cu ajutorulepiscopului Chesarie, o şcoală dezugravi, în care a format mai mulţiucenici. Pictura în ulei influenţată de re-naşterea italiană, a pătruns în Mol-dova prin Eustatie Altini (+1815),care avea studii la Viena şi a pictatmai multe biserici din Moldova(Sf.Spiridon şi Banu din Iaşi), iardupă1812 a condus o „Şcoală deArte Frumoase” în cadrul Acade-miei Domneşti din Iaşi. Între re-prezentanţii ei se numără braşo -venii Constantin Lecca şi MişuPopp. 

Nicolae Grigorescu (1838-1907) este unul dintre clasicii pic-turii româneşti. A împodobit întinereţe bisericile mănăstirilorZamfira şi Agapia, precum şi bise-rica din Puchenii Mari- Prahova.Prin execuţia tehnică, armonizareacromatică şi expresivitatea perso-najelor a lăsat la Agapia cea mairemarcabilă pictură în stil neocla-sic din toată arta bisericească ro-mânească. Gheorghe Tătărăscu (1820-1894), elevul lui N.Teodorescu şibursierul ep. Chesarie la Romaeste considerat cel mai mare pictorbisericesc neoclasic. A pictataproape 60 de biserici. Cea mai re-prezentativă realizare a sa este Ca-tedrala Mitropolitană din Iaşi(1884-1886), cu peste 250 descene şi icoane, legate mai ales deviaţa şi activitatea Domnului Iisus,la care se adaugă figuri de îngeri şimotive ornamentale, în stilul re-naşterii italiene. La aceştia mai pot fi adăugaţişi alţi pictori români: Ştefan Lu-chian, Petre Alexandrescu, GeorgeDemetrescu-Mirea ş.a. Între pictorii „academici” tran-silvăneni trebuie să-l menţionăm şipe Oct. Smigelschi (+1912), celcare a pictat cupola, pandativii şiiconostasul catedralei din Sibiu,dar şi alte biserici. El a creat unnou gen de pictură, numit neobi-zantin, care are fond bizantin tra-diţional, la care a adăugat diferiteelemente ale Renaşterii şi motivede artă populară românească. Între„academicii”din Banat se numărăNic. Popescu, Mihail Velceleanu şiC-tin Daniel, care a pictat mai multbiserici sârbeşti.În anul 1950 s-a organizat Co-misia de Pictură Bisericească de pelângă Patriarhie, care se ocupă curecrutarea, formarea şi promovareapictorilor şi zugravilor bisericeşti.Între pictorii importanţi ai acesteiperioade menţionăm pe : prof.Ghe. Popescu, Nic. Stoica, SofianBoghiu, C-tin Niţulescu ş.a. După 1989 s-au ridicat maimulte biserici şi mănăstiri noi, pic-tate sau înzestrate cu toate cele ne-cesate, sau au fost refăcute şiînfrumuseţate unele vechi. Întrecele nou construite, adevărate mo-numente de arhitectură, poate stala loc de cinste şi noua CatedralăArhiepiscopală din Arad. Tot după 1989 s-au deschis noiperspective pentru o mai bună lu-crare culturală bisericească aBOR.Generaţiile viitoare de ie-rarhi, preoţi şi credincioşi au dato-ria morală de a continua lucrareacelor din trecut în toate domeniileartei bisericeşti şi de a o îmbună-tăţi.  
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SLUJIRI CHIRIARHALE
Sfinţirea lucrărilor interioareale bisericii Parohiei arădeneŞega IIAșteptarea de peste două decenii acredincioșilor ortodocși din cartierularădean ,,Aurel Vlaicu”, pentru constru-irea unei biserici parohiale, se contureazăacum într-o mare bucurie. Aceasta pen-tru că în ziua de 2 Aprilie 2017 acestmonumental edificiu, o adevărată cate-drală închinată martirilor neamului, și-adeschis porțile spre a-și dezvălui splen-doarea și măreția, primind acum haina dehar a sfințirii lucrărilor interioare. Slujbaa fost săvârșită de către ÎnaltpreasfințitulPărinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-copul Aradului, începând cu oreledimineții și s-a continuat cu oficiereaSfintei Liturghii.Astfel, la momentul sosirii ÎPS Tim-otei a fost întâmpinat de către părinteleprotopop al Aradului, pr. Flavius Petcuț,înconjurat de un sobor de preoți, cărora lis-au alăturat un număr mare de credin-cioși. În cuvântul debun venitadresat depărintele protopop s-a evidențiat bucuriainaugurării unui edificiu impunător ceeste așezat în apropierea cimitirului undeodihnesc marii corifei ai unirii din 1918,noua biserică fiind închinată tocmai mar-tirilor neamului.ÎPS Arhiepiscop Timotei a mulțumitpentru invitație și a continuat ideeaenunțată de antevorbitor reliefând faptulcă, inițial, la momentul demarării post-decembriste a acestui proiect s-aintenționat ca această biserică să devinăcatedrala episcopală, tocmai de aceeaconstrucția are acum o monumentalitatedeosebită.După aceste cuvinte de salut a urmatrânduiala sfințirii interioarelor în care sevor săvârși sfintele slujbe.La momentul cuvenit, Înaltpreas-finția Sa a hirotonit întru preot pepreacucernicul Arhidiacon Conf. univ.dr. Caius Cuțaru, pe seama parohieivecine Arad-Gai.Cuvântul de învățătură al Chiriarhu-lui a fost pus sub titlul ,,Treptele valoriloromeneşti” (cf. Evr. 9; Gal. 3; Mc. 10; Lc.7), înţelegând ierarhizarea atât a celormateriale cât şi a celor spirituale care esteadesea diferită, drept care cere buna lorcunoaştere. Săptămâna încheiată prin slu-jirea Canonului celui Mare ca şi a Acatis-tului Bunei Vestiri a ajutat la aceastăcunoaştere ca şi pilda vieţii Sfintei MariaEgipteanca, pomenită în sinaxarul zilei de1 Aprilie. Citirile duminicale arată dinnou, amintind învăţăturile duminiciiprecedente, valoarea urcuşului spiritualprin împărtăşirea din jertfa Mântuitoruluicu dragostea măsurată de smerenie şicare împreună dau fiecăruia locul meri-tat în comuniunea cu Dumnezeu şi toto-dată cu semenii, a subliniat Înaltpreas-finţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii, părinteleprofesor Caius Cuțaru a primit darulduhovniciei și rangul de iconom stavro-for. După încheierea slujbei, părinteleparoh Andrei Dîrbaș a rostit un cuvânt încare a arătat că pentru credincioșii paro-hiei Arad-Șega II-UTA, a doua zi a luiApril 2017 se constituie într-o zi de Paști,mai înainte de Paști, un preambul al săr-bătorii Învierii. De aceea se cuvine sădăm slavă lui Dumnezeu pentru toate șisă adresăm cuvinte de mulțumire celorcare ne-au sprijinit. În primul rând ÎPSArhiepiscop Timotei, fiindu-i înmânat unfrumos buchet de flori. Un cuvânt specialde mulțumire a fost adresat domnuluiGheorghe Falcă, Primarul municipiuluiArad, care, cu concursul ConsiliuluiLocal a sprijinit financiar, în mod sub-stanțial, edificarea acestei biserici. Invitat

fiind la cuvânt, domnia sa a mulțumitÎPS Timotei pentru buna colaborare din-tre Primăria Municipală și ArhiepiscopiaAradului, invitând la o coeziune întremembrii societății noastre ca materi-alizare a idealurilor unirii. Acesta i-amulțumit și părintelui pensionar Gheo-rghe Zaharia Iova pentru buna colaborareavută în derularea lucrărilor la aceastăbiserică, felicitând și echipa nouă și tânărăde preoți pentru efortul depus de a intraacum, înainte de Paști, în lăcașul de cultși de a aduce astfel o mare bucurie cred-incioșilor.Părintele paroh a adresat apoi cuvintede mulțumire colaboratorilor și credin-cioșilor pentru susținerea și implicareatotală în desfășurarea lucrărilor de con-strucție, neuitându-i și pe părinții slujitoriPr. Teodor Baba (+2017) și Pr. Dumitru-Mihai Moca (+2004).Astfel, de acum înainte, credincioșiiparohiei au la dispoziție un loc adecvat,primitor și impunător, unde să-șiregăsească liniștea și bucuria sufleteascăadusă de slujbele cele preafrumoase aleBisericii.Prezenţă arhierească la TainaSfântului Maslu în ParohiaArad-Grădişte IÎn Duminica a 5-a din Postul Mare,numită şi a Sfintei Maria Egipteanca, laceas de seară, în biserica cu hramul,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,din cartierul arădean Grădişte, la iniţia-tiva părintelui paroh Octavian-MihaiBlaj, consilier economic la CentrulEparhial, a fost săvârşită Taina SfântuluiMaslu.În fruntea soborului slujitorilor s-aaflat Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului. Din sobor aumai făcut parte părintele arhim. IlarionTăucean, stareţul Mănăstirii Feredeu, pr.Silviu Faur, consilier administrativ-bis-ericesc la Centrul Eparhial, arhid. TiberiuArdelean, lector la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad şi diac. Călin Teuca,directorul Seminarului Teologic Ortodoxdin Arad.În finalul slujbei, Chiriarhul arăde-nilor a rostit un cuvânt de învăţăturădespre Taina Sfântului Maslu ca vinde-care a slăbiciunilor trupeşti şi sufleteşti lavremea potrivită a Postului Mare, cândpraznicul ce se apropie cere credincioşilordeplina sănătate a fiinţei omeneşti pentrudobândirea darurilor nepieritoare.La final, părintele paroh a mulţumitÎnaltpreasfinţitului Părinte ArhiepiscopTimotei pentru binecuvântarea acordatăşi pentru prezenţa în mijlocul credin-cioşilor acestei parohii şi preoţilor pentruslujire, precum şi tuturor credincioşilorprezenţi în număr asa de mare.Pelerinaj de Florii în Parohia ScânteiaSâmbătă, 8 aprilie 2017, în ajunulPraznicului împărătesc al Floriilor,începând cu ora 16.00, în Parohia Scân-teia – Domeniul Lupaş, ProtopopiatulArad, la iniţiativa părintelui parohGabriel-Ioan Vladu, s-a desfăşurattradiţionalul Pelerinaj de Florii, pentru ane aminti de momentul Intrării Mântu-itorului Iisus Hristos în cetatea Ierusal-imului. Organizarea acestui pelerinaj înParohia Scânteia se află la cea de-a treiaediţie. Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului a participat laaceastă frumoasă procesiune de aducereşi sfinţire a sălcuţelor pentru a întăritradiţia străveche în părţile Aradului.Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinatla intrarea pe Domeniul Lupaş de către unsobor de preoţi din parohiile învecinate;tineri şi copii îmbrăcaţi în frumoase straietradiţionale, purtând în mâini ramuri desalcie, icoane, prapori şi făclii, de unde auparcurs împreună drumul până la bise -rică, unde a săvârşit slujba Vecerniei, în

cadrul căreia s-au rostit ectenii specialepentru tinerii şi pelerinii prezenţi laaceastă procesiune. Din sobor au maifăcut parte pr. Octavian Blaj, consiliereconomic la Centrul Eparhial,ierom. Vis-arion, secretar Eparhial al EpiscopieiOrtodoxe Române din Ungaria, arhid.Tiberiu Ardelean.În cuvântul de învăţătură rostit cuacest prilej, Chiriarhul a vorbit despretradiţia procesiunii cu ramuri de salcie înajun de Florii şi semnificaţia ei, caurmare a Mântuitorului pe calea Ierusal-imului ceresc. Răspunsurile la strană aufost date de către corul de copii al paro-hiei, condus de prof. Marius Lăscoiu șiAndrei Moț.După Vecernie, în faţa bisericii, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei a rostit rugă-ciunea de binecuvântare a sălcuţelor careau fost apoi luate de credincioşi spreasezarea lor acasă alături de icoane.După aceasta, toţi cei prezenţi au luatparte la un program religios-cultural încare a fost pusă în scenă piesa de teatru,,Fericirea după gratii” în regia şi după unscenariu de Giorgiana Elena Popan,îninterpretarea tinerilor actori din trupa deteatru ,,Pur și simplu“ a parohiei Scânteia.Piesa, dedicată anului omagial al apără-torilor Ortodoxiei în vremea regimuluicomunist, a fost urmată de un ,,recital” detoacă al tinerilor din Micherechi şi Băta-nia, Ungaria, conduşi de părintele Visar-ion şi de un repertoriu de pricesne susţin-ut de corul ,,Sfântul Siluan Athonitul” alparohiei cu acelaşi hram din Scânteia. Evenimentul de suflet şi de credinţăa fost posibil datorită implicării totale acredincioşilor parohiei, dar şi datorităsprijinului oferit de Consiliul JudeţeanArad prin Centrul Cultural Judeţean Aradşi de Asociaţia ,,Mobilizează-te”, însoţitede largul concurs şi de deschiderea şiînţelegerea arătate de ,,Domeniul Lupaş”reprezentat de domnul Marian Lupaş.Duminica Floriilorsărbătorită de arădeniDe sărbătoarea Intrării Domnului înIerusalim, Înaltpreasfinţitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiatSfânta Liturghie la Catedrala arhiepisco-pală din Arad, înconjurat de soborul depreoţi şi diaconi ai catedralei. La slujbă auparticipat sute de credincioși, mulți din-tre ei s-au spovedit și s-au împărtășit cuTrupul şi Sângele lui Hristos.Cuvântul de învățătură al Chiriarhu-lui a fost pus sub titlul ,,Legătura denu-mirilor praznicului” (cf. Filip. 4; Ioan 12),adică Intrarea Domnului în Ierusalimpoartă pe credincioşi în cetatea sfinţenieişi a păcii, cum se tâlcuieşte numele pro-priu-zis, amintind importanţa ei în istoriauniversală, în cea biblică şi în cea bis-ericească; cu aceasta întrezărind şi cetateaNoului Ierusalim, a celui ceresc, spre caretrebuie să tindă strădaniile vieţii pămân-teşti pentru dobândirea Împărăţiei luiDumnezeu. Apoi, Floriile redând imag-inea frumuseţii divine cea prealuminată,cum o numeşte Acatistul Mântuitorului;de asemenea, înflorirea întregii firi încon-jurătoare a întregii lumi ca şi a omuluicare o reprezintă, totul tinzând spreînveşnicire. Împreună avem tâlcuireabiruinţei asupra păcatului, învierea fiinţeiumane spre desăvârşirea binelui. Nos-talgia raiului de odinioară îndeamnă sprevirtute pentru câştigarea Împărăţieicerurilor, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.La finalul cuvântului său, Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a urat la mulţi anituturor celor care astăzi îşi sărbătorescziua onomastică.Răspunsurile la Sfânta Liturghie aufost date de către corul CatedraleiArhiepiscopale din Arad, condus de cătrediac. Laviniu Morariu.Credincioşii prezenţi, la ieşirea dinsfânta biserică, au primit ramuri de salciecare au fost sfinţite.

În seara zilei, Înaltpreasfinţia Sa aparticipat la Denia de la biserica,,Adormirea Maicii Domnului”, a Paro-hiei Arad-Centru.Denia celor 12 Evanghelii laCatedrala ArhiepiscopalăÎn seara zilei de joi, 13 aprilie a.c., înCatedrala arhiepiscopală din Arad s-a ofi-ciat slujba Deniei celor 12 Evanghelii.Aceasta a fost săvârşită de către Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi, slujitori ai Catedralei, înprezenţa a numeroşi credincioşi. La final,Înaltpreasfinţia Sa a ţinut un cuvânt deînvăţătură în care a vorbit şi despre însem-nătatea acestor Denii din SăptămânaMare, cu istorisirile evanghelice și învăță-tura Bisericii despre jertfa mântuitoare.Prohodul Domnului la Catedrala ArhiepiscopalăSute de credincioşi arădeni au par-ticipat în Vinerea Mare la Denia Proho-dului Domnului săvârşită la Catedralaarhiepiscopală din Arad. Slujba religioasăa fost oficiată de un sobor de preoţi şi dia-coni condus de Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului.Credincioşii prezenţi în număr mareau cântat împreună cu soborul slujitorcele trei stări ale Prohodului, după careîntr-o atmosferă de evlavie şi dereculegere au înconjurat sfântul locaş cuSfântul Epitaf.După procesiune, toţi credincioşiiprezenţi au trecut pe sub Sfântul Epitaf, laintrarea în catedrală. Apoi, Sfântul Epitafa fost reaşezat în Mormânt, cântându-setroparul „Iosif cel cu bun chip…”Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvântde învăţătură în care s-a referit lasimţămintele evlaviei în faţa SfinteiCruci, la prefigurările şi împlinirile înistorie, înţelegând cea a lumii, cea biblicăşi bisericească, reflectând dimensiunilefizice şi psihice ale omului într-o împle-tire cu cele ale întregii creaţii. De aseme-nea, oglindind şi neîmplinirile datoratevoii celui care a creat spre nemurire aieşit din ascultarea de Dumnezeu cerând,totuşi, mai apoi restaurarea fiinţei propriiprin însuşi Fiul lui Dumnezeu, a spusChiriarhul arădean.În toate bisericile din cuprinsulArhiepiscopiei Aradului au fost oficiateslujbe specifice Săptămânii Mari la careau participat foarte mulţi credincioşi.Slujba Învierii la PenitenciarÎn după amiaza Sâmbetei celei Mari,Înaltpreasfinţitul Părinte TimoteiArhiepiscop al Aradului, însoţit de P.C. Pr.Gabriel Mariş – consilier social, a ofici-at Slujba Învierii Domnului şi Mântu-itorului nostru Iisus Hristos, prima dată labiserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petruşi Pavel” din cadrul Penitenciarului demaximă siguranţă din Arad, apoi lacapela secției exterioare cu hramul „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil”. Au par-ticipat la slujbe peste 100 de persoaneprivate de libertate, care s-au rugat pen-tru ca lumina Învierii Domnului să leaducă lor și celor dragi purtați în cuget,bucurie duhovnicească, pace, credință șidragoste.În cuvântul de învățătură legat detema Pastoralei despre ,,Icoana SfinteiÎnvieri”, chiriarhul a subliniat însemnă-tatea tradiției iconografice a Bisericii prinprioritatea celeb privind Pogorârea la iada Mântuitorului în comparația cu altereprezentări. Aceasta întrucât se apreciazădeosebit reușita pictării ambelor para-clise din cadrul respectivelor instituții. Lafinal, Înaltpreasfinția Sa le-a transmistuturor urări de bine, rugând pe Dum-nezeu să le împlinească toate bunele dor-ințe folositoare, să le stingă durerile,necazurile și suferințele tuturor, ca înlumina și bucuria Învierii să petreacă înpace și mulțumire Sfintele Sărbători.

La sfârșitul slujbei, preotul capelanVlad Oneţ, noul preot al Unității Peni-tenciarului de Maximă Siguranță dinArad, a mulţumit ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei pentrudragostea şi purtarea de grijă de care dădovadă mereu, de data acesta pentruîndoita osteneală, prin prezența la SfinteleSărbători în mijlocul persoanelor privatede libertate care se află custodiate la Pen-itenciarul din Arad. După cuvânt, fiecaredeținut a primit Sfintele Paști, în armoniafrumoaselor pricesne cântate de coruldeținuților.Praznicul Învierii Domnuluisărbătorit de arădeniMii de credincioşi arădeni au partic-ipat la Slujba Învierii şi la Sfânta Liturghiedin ziua Praznicului Învierii Domnului laCatedrala Arhiepiscopală din Arad, ofi-ciate de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de unales sobor de preoţi şi diaconi ai cate-dralei.În seara zilei, pe platoul din faţa Cat-edralei Arhiepiscopale, ÎnaltpreafinţitulTimotei, înconjurat de preoţi din întregcuprinsul eparhiei arădene, a întâmpinatvenirea Sfintei Lumini, adusă de la Mor-mântul Domnului, din Ierusalim, prinpurtarea de grijă a Preafericitului PărintePatriarh Daniel, şi a Consiliului JudeţeanArad. În cuvintele cântării ,,Lumină lină”Chiriarhul a împărţit din sfânta luminăpreoţilor prezenţi, spre a ajunge în toatebisericile din eparhie. Cu acest prilej,Înaltpreasfinţia Sa a rostit o scurtă alocuţi-une.În noapte, la Catedrala SfântaTreime, Arhiepiscopul Aradului a săvârşitslujba Învierii Domnului, înconjurat desoborul preoţilor şi diaconilor catedrali, înprezenţa unui număr impresionant decredincioşi, adresând, la momentulpotrivit, un părintesc cuvânt de învăţătură.În dimineaţa primei zile de Paşti,Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat Sfân-ta Liturghie arhierească la CatedralaArhiepiscopală.Cu acest prilej, Chiriarhul a rostit uncuvânt de învăţătură pus sub titlul,,Cuvântul dintru început şi cuvântul din-tâi”, plecând de la începutul pericopelorbiblice ale sărbătorii (Fapte 1; Ioan 1),care după o cercetare în sfera noţiuniicare înlesneşte cunoaşterea de sine,simţământul comunicării şi comuniuniidintre oameni, subliniază modul de expri-mare a personalităţii fiecăruia; apoi selămureşte sensul cuvântului în sferareligiei, Mântuitorul Însuşi fiind Cuvân-tul lui Dumnezeu, iar cuvintele Saleînvăţătură de urmat; minunea Învieriifăcând cu putinţă evidenţierea sensurilorspiritual de observant spre îmbunătăţireacontinuă a vieţii credinciosului, a sub-liniat Înaltpreasfinţia Sa.După acest cuvânt, părintele SimionMladin a dat citire Pastoralei la ÎnviereaDomnului, intitulată ,,Icoana SfinteiÎnvieri”.În după-amiaza zilei de praznic, dupăce a săvârşit slujba Vecerniei la CatedralaVeche din Arad, Înaltpreasfinţia Sa a ofer-it tradiţionala recepţie de prazniculÎnvierii Domnului, ostenitorilor Cen-trului eparhial, preoţilor din municipiuşi reprezentanţilor mănăstirilor arădene,la reşedinţa chiriarhală, la care au par-ticipat şi oficialităţi locale, reprezen-tanţi ai mass-media şi alţi credincioşi.Cu acest prilej părintele Cristinel Ioja,decanul Facultăţii de Teologie Orto-doxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad a ros-tit o alocuţiune despre importanţaunităţii tuturor credincioşilor, iar Chiri-arhul, plecând de la cuvântul decanuluia subliniat importanţa acesteia pentruîmplinirea în cadrul Eparhiei, căutândînlăturarea oricăror pricini de dezbina-re. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Având în vedere prilejurile pe caresărbătorile religioase în mod deosebit leoferă pentru promovarea pe plan local abunei înţelegeri între naţionalităţi şi culte,exemplificând cu praznicul pascal dinacest an. În finalul cuvântului a multumittuturor pentru participare şi a transmisun părintesc salut familiilor celor prezenţi.A doua zi de Paşti la Catedrala Veche din AradA doua zi de Paşti, preoţii şi credin-cioşii de la Parohia Arad-Centru, au avutbucuria duhovnicească de-al avea înmijlocul lor pe Întâistătătorul Eparhieiarădene, pe Înaltpreasfinţitul PărinteArhiepiscop Timotei.Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit SfântaLiturghie arhierească, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi ai CatedraleiVechi, în prezenţa oficialităţilor locale şia unui mare număr de credincioşi, care cade fiecare dată au umplut locaşul de cult.Din sobor au făcut parte şi părintele Flav-ius Petcuţ, protopopul Aradului precumşi părintele Cristinel Ioja, decanul Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhu-lui a fost pus sub titlul ,,Mărturii aleÎnvierii” (bazat pe citirile scripturisticeale praznicului, Ioan 1; Fp.Ap. 1), în con-tinuarea pericopelor biblice din primelezile, cea de-a doua a praznicului chiardacă nu redă momente privind ÎnviereaDomnului, reanticipă sau le aminteşte.Sfânta Evanghelie poartă gândul la vre-mea propovăduirii Sfântului Ioan Boteză-torul, când dădea mărturia despre botezulSău. Citirea Apostolului reaminteşte celedespre viaţa Mântuitorului până laÎnălţarea la cer după Sfânta Evangheliedupă Luca, cu precădere despre soborulSfinţilor Apostoli întregit prin alegerealui Matia în locul din care căzuse IudaIscarioteanul, iar aceasta tot spre mărtur-isirea minunatei Învieri. În evidenţă, dincitiri iese mărturia Sfântului Ioan Boteză-torul, în aceiaşi Evanghelie a SfântuluiIoan, care i-a fost ucenic, având şi acelaşinume în afinitate cu cel de Iona sublini-at şi în Cazania Duminicii Învierii, pro-fetul devenit simbol şi al învierii. Ori,despre prezenţa permanentă a lui Dum-nezeu în lume, după mărturia lui Ioan,arată şi icoana Sfintei Învieri, întrucât înreprezentarea pogorârii la iad a Mântu-itorului în fruntea cetelor sfinţilor esteBotezătorul Domnului. Cântarea bis-ericească pe tot cursul Săptămânii Lumi-nate: ,,Câţi în Hristos v-aţi botezat…”, înlocul obişnuitului Trisaghion, îndeamnăpe cei botezaţi a pune în lumină tainaprin învierea cu Domnul spre urmareaLui pe calea vieţii către înveşnicire, asubliniat Înaltpreasfinţia Sa.La momentul împărtășirii zeci decredincioși, majoritatea copii, au primitTrupul și Sângele Mântuitorului.Răspunsurile liturgice au fost date deCorul de tineret al Catedralei Vechi, diri-jat de domnul conf. Mircea Buta.La final, părintele paroh TraianMicoroi a mulţumit ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei pentru bucuria prilejuităprin slujirea în cea de-a doua zi de Paştiîn Vechea Catedrală a Aradului, oferindu-i din partea slujitorilor, consiliului paro-hial şi a credincioşilor, un frumos coş cuflori.Izvorul Tămăduirii sărbătoritde arădeni Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii a fostcinstită și în acest an de către credincioșiiParohiei Arad-Centru. În dimineața zileis-a oficiat slujba Utreniei, iar, îndată dupăaceasta, Dumnezeiasca Liturghie, la carea asistat Înaltpreasfinția Sa TIMOTEI,Arhiepiscopul Aradului. Slujba SfinteiLiturghii a fost oficiată de cătrePreacucernicul Părinte Traian-IoanMicoroi, Parohul Catedralei Vechi,

împreună cu Preacucernicul Părinte Dia-con Paul-Sebastian Orădan, secretar pro-topopesc. La momentul chinoniculuinumeroși credincioși s-au împărtășit cuTrupul și Sângele Domnului. După oficierea Sfintei Liturghii s-aieșit în procesiune, în curtea bisericii,unde, întregul sobor al părinților slujitoriai Catedralei Vechi, au oficiat slujbaAgheasmei Mici. Programul slujbelordin Vinerea Luminată s-a continuat cuoficierea Tainei Sfântului Maslu. Bucuria celor prezenți a fost îndoită: pede-o parte, programul duhovnicesc alsfintelor slujbe din această însemnată zi,iar pe de altă parte, prezența chiriarhului,care a împărtășit binecuvântare credin-cioșilor și slujitorilor acestei comunitățiparohiale.  Răspunsurile la sfintele slujbeau fost date de strana Catedralei Vechi.Sfântul Mare MucenicGheorghe, ocrotitorulMănăstirii Feredeu din DealÎnaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, în ziua de 23aprilie, s-a aflat în mijlocul obştii mona-hale de la Mănăstirea Feredeu pentru aprăznui pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe,purtătorul de biruinţă, unul dintre ocroti-torii Mănăstirii Feredeu din Deal, Pro-topopiatul Lipova. La această sărbătoare,pe lângă obştea monahală au participat şinumeroşi pelerine din Podgoria Araduluişi nu numai. Sfânta Liturghie arhiereascăa fost săvârşită în altarul de vară de cătreÎntâistătătorul eparhiei, înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi. Anul acesta săr-bătoarea Sfântului Gheorghe a căzut înDuminica Sfântului Apostol Toma.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhu-lui, a fost pus sub titlul ,,Icoana purtă-torului de biruinţă”, adică a SfântuluiM.Mc. Gheorghe (cf.citirilor scripturis-tice: Fp. Ap. 5; I Cor. 3; Ioan cap. 15 şi20), cunoscută mai ales sub formauciderii balaurului, simbol al răului, adiavolului şi a morţii, şi care ameninţaviaţa locuitorilor din preajma izvoarelor,mai ales a celor tineri, cu lipsirea de apă.Duminica mărturisirii credinţei în HristosDomnul Cel înviat, din partea SfântuluiAp. Toma, aminteşte de această dată deunul dintre marii mărturisitori creştini,cunoscut ostaş al lui Hristos, Împăratulnemuritor şi Dumnezeul nostru, şi care,prin dragostea lui a luptat pentru triumfuladevărului. De aceea şi icoana saaminteşte de cea a Învierii Domnului,fiind aşezată alăturea la slujba zilei, avândîn vedere şi aceea că, la încheierea Săp-tămânii Luminate s-a avut spre cinstireicoana Izvorului Tămăduirii, înţelegândpe însăşi Maica Domnului. Şi aici, mănă-stirea aflată sub ocrotirea Sfântului Mc.Gheorghe şi a Sfântului Ilie, a căror viaţăcuprinde şi istorisiri despre puterea apei,are izvor minunat, întăritor sufleteşte şitrupeşte pentru lupta vieţii ce urmăreştecâştigarea Împărăţiei cereşti, a subliniatÎnaltpreasfinţia Sa.La finalul Sfintei Liturghii Înalt-preacuviosul Părinte arhim. IlarionTăucean, stareţul Sfintei Mănăstiri, a aduscuvânt de aleasă mulţumire Înaltpreas-finţitului Părinte Arhiepiscop Timotei,pentru prezenţa în mijlocul slujitorilor şipelerinilor veniţi la această zi de praznic,precum şi pentru grija părintească care oare faţă de Mănăstirea Feredeu şi obşteaei, preoţilor care au slujit şi tuturorpelerinilor prezenţi.Slujire arhierească şi sfinţirede capelă în ParohiaMănăşturÎn Duminica a treia după Paști (aMironosiţelor) credincioșii din ParohiaOrtodoxă Mănăştur au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor pe Înaltpreasfinți-tul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, care a răspuns invitaţiei preotuluiparoh Nicolae Ursu. Cu această ocazie

Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înBiserica ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”,în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconişi în prezenţa a numeroşi credincioşi.În cadrul sfintei slujbe s-a dat citireMesajului Preafericitului Părinte Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,la Duminica Mironosiţelor, intitulat:,,Credinţa vie a femeilor mărturisitoare –izvor de lumină şi bucurie”.Cuvântul de învățătură al Chiriarhu-lui a fost pus sub titlul ,,Slujirea cultică în
Biserica primară” (pe baza citirilor scrip-turistice Fapte 6; Marcu 15-16),referindu-se în mod deosebit la TainaPreoţiei şi ierarhiei bisericeşti, precum şila atribuţiile persoanelor consacrate.Dovadă a învierii şi a vieţii în HristosDomnul este dată prin semnificaţiaicoanei prezenţei sfintelor Mironosiţe lamormântul Domnului. Locul cimitirelorîn cultul creştin, precum şi a locaşurilorfunerare, au o însemnătate aparte, cred-incioşii primind îndemnul de a continuao veche tradiţie, totodată important încontemporaneitate, contribuind la bunelerelaţii între Biserică şi societate, a subliniatÎnaltpreasfinţia Sa.După terminarea Sfintei Liturghii,credincioşii prezenți s-au îndreptat spreCimitirul parohial, unde Înaltpreasfinţit-ul Părinte Timotei, a săvârşit împreună cuun sobor de preoţi, slujba de sfinţire acapelei mortuale.La finalul slujbei de sfinţire, domnulprimar Sorin-Ioan Negrei a transmismulțumiri Consiliului Judeţean Arad,reprezentat la acest eveniment prin dom-nul Sergiu Bîlcea, vicepreşedinte al CJAArad, pentru sprijinul financiar acordatPrimăriei Vinga pentru realizarea acesteicapele în Localitatea Mănăştur, precum șipersoanelor care s-au implicat în moddirect la ridicarea ei.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE
Săptămână duhovnicească înParohia CinteiÎn anul omagial al iconarilor şi pic-torilor bisericeşti şi Anul comemorativJustinian Patriarhul şi al apărătorilor Orto-doxiei în timpul comunismului în Patri-arhia Română, Parohia Ortodoxă Cinteiorganizează a XVI-a Ediție a SăptămâniiDuhovnicești. În Duminica a IV a Sfân-tului și Marelui Post al Paștelui, a Sfân-tului Ioan Scărarul, cu acest prilej, Înalt-preasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciua deschis această ediție prin săvârșireaSfintei Liturghii a Sfântului Vasile celMare. În cuvântul de învățătură Ierarhula punctat principalele repere ale anuluiomagial raportate la icoană și la cinstireacelor care au luptat pentru adevăr și drep-tate în vremea dictaturii comuniste,referindu-se la pericopa evanghelică avindecării lunaticului arătând că princredință Dumnezeu împlinește rugăciu-nile credincioșilor. De asemenea a făcutreferire la Sfântul Ioan Scărarul care prinlucrarea sa ,,Scara Raiului” ne arată vir-tuțile prin care putem urca spredesăvârșire cu atenția că fiecare treaptă a,,Scării,, implică responsabilitate spre a nucădea.ceilalţi invitaţi ai părintelui paroh dr.Nicu Breda au fost: Preasfințitul PărinteSiluan Episcopul Eparhiei OrtodoxeRomâne din Ungaria; Părintele Arhi-mandrit Dr. Teofan Mada, vicarul admin-istrativ al Arhiepiscopiei Aradului; Părin-tele Profesor Dr. Constantin Rus de laFacultatea de Teologie Ortodoxă IlarionV. Felea din Arad; Părintele Lector Uni-versitar Dr. Adrian Murg, de la Facultateade Teologie Ortodoxă din Arad și preotparoh la Parohia Horia, ProtopopiatulArad; Părintele Tudor Budeanu de laParohia Macea II; părintele Liviu Pam-

filoiu de la Parohia Caporal Alexa; Părin-tele Ciprian Ilica de la Parohia SinteaMică.Ziua Jandarmerie sărbătorităîn AradLuni, 3 aprilie 2017, la sediul Inspec-toratului de Jandarmi Județean Arad s-asăvârșit o slujbă de mulţumire cu prilejulîmplinirii a 167 de ani de la înființareaJandarmeriei Române de către GrigoreAlexandru Ghica, domnul Moldovei(1849-1853), cel care a aprobat hotărâreaDivanului Obștesc, semnând actul deînființare a jandarmeriei: ”Legiuirea pen-tru reformarea Corpului slujitorilor înjandarmi”.Slujba a fost oficiată de către Înalt-preasfințitul Părinte Timotei Arhiepis-copul Aradului, înconjurat de un sobor depreoți. În cadrul slujbei au fost înălţaterugăciuni de mulţumire şi invocare a aju-torului lui Dumnezeu asupra celor caresupraveghează şi contribuie la menţinereaordinii publice. „Dumnezeu să binecu-vânteze această instituție și așa cum aarătat-o întotdeauna folositoare pentruțară, așa să o arate și de acum cu mult sporîn folosul obștesc și să-i asigure, așa cumne dorim cu toții, prestigiul pe care îlmerită mereu, întru mulți și fericiți ani” –a spus Întâistătătorul Eparhiei arădene încuvântul aniversar rostit cu acest prilej.La eveniment au participat toatestructurile instituției, comandament, înfrunte cu inspectorul șef, colonel AxentiNicolae Sorin. În cadrul ceremonialuluimilitar, s-a dat citire mesajelor aniver-sare, iar prefectul judeţului Arad, Cos-min Pribac, a transmit mesajul său dedi-cat jandarmilor. Cu prilejul ZileiJandarmeriei Române, la Inspectoratulde Jandarmi Judeţean Arad au fost înain-taţi în grad, înaintea expirării stagiuluiminim, un ofițer și 5 subofițeri, 11 ofițeriși 17 subofițeri au fost recompensați cumulțumiri, iar 15 subofițeri au primitfelicitări.ÎPS Timotei a conferenţiat laFacultatea de Teologie Ortodoxă din AradÎnaltpreasfințul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a susţinut marți,4 aprilie, conferinţa duhovnicească cutitlul ,,Mărturisire sfântă și mângâieresufletească”, în Aula Magna a Facultăţiide Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad. La eveniment au participatpărinții profesori de la Facultatea deTeologie şi Seminarul Teologic din Arad,părinții consilieri de la Centrul Eparhial,zeci de tineri teologi, preoţi şi credincioşiarădeni, care l-au ascultat cu mult interespe Ierarhul arădean. Conferinţa a fostorganizată de Asociaţia StudenţilorCreştin Ortodocşi din România(ASCOR), filiala Arad, în colaborare cuFacultatea de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” din Arad.Conferința s-a desfăşurat în douăpărți, în prima parte Înaltpreasfinția Sa atransmis auditorului că Sfânta Taina aSpovedaniei trebuie să fie săvârșită cusmerenie și cu părere de rău, cu încred-erea că păcatul mărturisit nu mai trebuiesăvârșit şi credinciosul să cauteîndreptarea și înfrânarea de la păcate.Totodată, Înaltpreasfinția Sa a expusfoarte multe experiențe personale ca șiduhovnic, acestea fiind foarte buneînvățături și sfaturi pentru tinerii teologi,dar și pentru credincioși. În cea de-a douaparte Ierarhul a dat răspuns întrebărilorcare i-au fost adresate de către ceiprezenți, majoritatea întrebărilor fiindlegate de Sfânta Taină a Spovedaniei, darși de canoanele care se dau de cătreduhovnic. Prezentarea conferinţei a fostfăcută de către noul preşedintele ASCORArad, Cătălin-Iulian Drăgan, care a șimulțumit fostului președinte ASCORArad, dl. Prof. Marius Lăscoiu-Martin,

pentru toată activitatea și râvna de care adat dovadă în slujirea acestei asociații,promițând că împreună cu noua conduc-ere va continua aceste activități cu multădragoste și dăruire.Concertul Coralei preoţilorArhiepiscopiei AraduluiCu câteva zile înainte de IntrareaDomnului în Ierusalim, credincioşiicetăţii Aradului, mai cu seamă cei ai Cat-edralei istorice a Aradului s-au bucurat şis-au înălţat duhovniceşte prin glasurilepreoţilor, membrii componenţi ai Coraleipreoţilor din Arhiepiscopia Aradului, cordirijat de Părintele Arhidiacon TiberiuArdelean, cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Arhiepiscop Timotei.Prezentarea concertului coralei a fostrealizată de Părintele Lector Univ. Dr.Filip Albu, de la Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea”, din Arad,care a surprins într-un mod sublim legă-tura dintre Teologia cântării şi omilie,două atribute esenţiale în viaţa pastoralăa preotului.Concertul coralei se integrează înbuna Tradiţie pe care o avem în Arhiepis-copia Aradului, ca preoţii, slujitoridevotaţi ai altarelor lui Dumnezeu în isto-rie, să aducă în preajma marilor Praznice,mesajul teologic şi duhov nicesc al Bis-ericii, îmbrăcat în haina melodică locală,în corespondenţă cu aspiraţiile spiritualeale credincioşilor şi cu specificul perioad-ei pe care o traversăm.Acest gest cu încărcătură eclesial-spirituală, cu puternice rezonanţe în cul-tul şi Liturghia Bisericii, se doreşte a fireceptat nu doar ca pe un dar interpreta-tiv de înalt nivel muzicologic, ci, înprimul rând, ca un semn al dragostei pre-oţilor în frunte cu Întâistătătorul Arhiepis-copiei noastre pentru cei credincioşi, pen-tru devotamentul lor şi mărturisireacredinţei lor în Persoana lui Hristos CelRăstignit şi Înviat.În acelaşi sens, efortul de a interpre-ta şi transmite prin melosul bisericesclocal mesajul duhovnicesc al PostuluiPaştilor, trebuie văzut ca un gest alresponsabilităţii şi asumării din parteapreoţimii arădene a dimensiunilorascetice şi spiritual-liturgice ale PostuluiPaştilor, precum şi conştiinţa că în urcuşulspre Crucea şi Învierea lui Hristos suntemchemaţi să rămânem în rugăciune, soli-daritate, nădejde şi iubire.În programul cultural-artistic s-auinterpretat lucrări de: N. Lungu, D. Bort-neanski, Pr. I. Şerb, Gh. Mandicevski,Iosif. R. Botto, Iulian Cârstoiu, lucrăricare au transmis mesajul duhovnicesc alperioadei bisericeşti pe care o traversăm.La finalul reprezentaţiei noastre Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timoteia subliniat rolul misiunii pe care o facecorala preoţilor în eparhia Aradului,mulţumind preoţilor „care se fac pildăpentru credincioşii pe care-i păstoresc”,pentru efortul şi dragostea arătată faţă decântarea corală şi implicit faţă de Biserică.Acelaşi concert a fost prezentat înseara zilei de 4 aprilie a.c. şi credincioşilordin parohia Săvârşin, o parohie fruntaşăa Protopopiatul Lipova, acolo unde mem-brii coralei au încântat şi au bucuratsufletele credincioşilor păstoriţi dePreacucernicul Părinte Călin Mădăluţă, înaceastă perioadă a Postului Mare.Acţiuni sociale ale Asociaţiei,,Buna Vestire”, Arad-Şega IUrcuşul duhovnicesc din vremeaSfântului şi marelui Post al Păresimilor neîndatorează să vădim dragoste lucrătoareprin iubire (Galateni 5,6) faţă de semeniinoştri. Membrii Asociaţiei ,,BunaVestire” care activează în parohia noas-tră, au continuat acţiunile social-filantrop-ice, participând activ în programele deru-late care au constat în pregătirea şidistribuirea de alimente. Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Au fost vizitate şi de această dată 50de familii de pe raza parohiei, bucuriadin sufetul celor cărora le-am trecut prag-ul casei fiind mărturisită prin mulţumireaexprimată. Un strop de mângâiere, ungând curat şi o mână întinsă spre cei delângă noi.Cântecul care te cheamă larugăciune, Ediţia a IX-a, GurahonţÎn cadrul parteneriatului dintre Bis-erica Ortodoxă Gurahonţ şi Liceul “IoanButeanu”, în fiecare an, în aceastăperioadă, în Parohia Gurahonţ, în cadrulprogramului catehetic “Hristosîmpărtăşit copiiilor” se desfăşoară con-cursul de bătut toaca “Cântecul care techeamă la rugăciune”, cu premii de Sfin-tele Paşti. Anul acesta în data de07.04.2017 între orele 11:00 – 13:00 aavut loc ce-a de-a noua ediţie a concur-sului, care s-a desfăşurat în curtea Sfin-tei Biserici în faţa unui public format dinelevi si părinţi.Concursul s-a desfășurat pe clase șia început printr-un cuvânt adresatelevilor și celor prezenți din partea dom-nului director Păiușan Teodor, urmat decuvântul de învățătură și binecuvântarearostită de preotul paroh Moț CrăciunDorel.Au participat înscriindu-se ca şiconcurenţi un număr de 32 de elevi de lagrupul “Alege Școala” și elevi din clase-le V-VIII de la Liceul “Ioan Buteanu”Gurahonţ, Școala Gimnazială “LazărTâmpa”, Almaș și Școala GeneralăDieci.Juriul a fost format din: Preoticonom stavrofor Mot Dorel, domnuldirector Teodor Păiușan, profesoara demuzică Brânda Nicoleta, profesoara dereligie Muţ Ana și profesoara de psi-hologie Dan Andreea.Au fost acordate premii și mențiuni:premiul I elevilor: Lehaci Pavel clasa a-V-a, Mihiț Andrei clasa a-VII-a, LușcăBeniamin clasa a- VIII-a; premiul IIelevilor: Tulea Mihael clasa a-VII-a,Kubelac Eric clasa a-VIII-a, TodeaAlexandru clasa a-VIII-a; premiul alIII-lea elevilor: Mustea Iasmina clasa a-V-a, Mihiț Marius clasa a-VII-a șimențiuni elevilor: Tomșa Florin clasa a-VIII-a, Tomșa Ionela clasa a-VIII-a,Moț Cristian clasa a-VII-a, Vereș Paulclasa a-VIII-a.De asemenea, fiecare concurent aprimit o diploma de participare din parteaLiceului “Ioan Buteanu” Gurahonţ, iardin partea Bisericii Ortodoxe Gurahonţo iconiță și dulciuri.Preotul paroh MoțDorel a mulțumit conducerii Liceului“Ioan Buteanu” Gurahonţ și conduceriișcolilor generale din Dieci și Almaș, juri-ului și participanților spunând: iată cuajutorul bunului Dumnezeu s-a incheiatşi aceasta ediţie care a adus multa bucurieîn sufletele tinere ale elevilor, care printrăirea lor religioasă duc mai departe obi-ceiurile şi tradiţiile noastre străbune sitotodată arată că vor fi credincioşi denădejde ai Bisericii noastre Ortodoxe. Concert închinat Sfintelor Paşti la CatedralaArhiepiscopală din Arad Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Arhiepiscop Timotei, înVinerea premergătoare Duminicii Flori-ilor, credincioșii Catedralei Arhiepisco-pale din Arad au avut bucuria de a ascul-ta un concert cu tematică pascală susținutde către corul Catedralei arădene, subconducerea Părintelui Diacon LaviniuMorariu. Repertoriul ales a cuprins cântări aleTriodului și ale Penticostarului: ProhodulDomnului, stările I, II și III – de Gheo-rghe Cucu, Crucii Tale – de GavriilMusicescu, Miluiește-mă, Dumnezeule!– de Gheorghe Cucu, Cămara Ta, Mân-tuitorul meu și Doamne, auzi glasul meu

– armonizate de Nicolae Lungu, Acesteazice Domnul – de Sabin Drăgoi,Doamne Iisuse Hristoase – colind deFlorii – de Gheorghe Cucu, LuminândaÎnvierii Domnului, glasul al III-lea șiZiua Învierii – de Nicolae Lungu. Părin-tele Arhidiacon Alexandru Tiulea aprezentat importanța acestui eveniment,vorbind atât despre simbolistica imnelorbisericești intonate, cât și despre jertfel-nicia și misiunea membrilor corului.Cântările bisericești audiate ne arată căIisus Hristos este Paștele nostru, iar pen-tru a ajunge la Înviere este nevoie deCruce și Răstignire. Creștinul își împro-priază viața Mântuitorului pe drumulsăpat de lacrimi spre bucuria comuniu-nii. Prohodul Domnului este ”cea maifrumoasă creație liturgică bisericeascăsau geniul creației liturgice ortodoxe”spunea Serghei Bulgakov. Se găsesc aicitoate învățătura de credință a Bisericii:crearea lumii, Răscumpărarea, SfântaEuharistie și preacinstirea Maicii Dom-nului. În încheiere, Părintele SimionMladin, ecleziarhul Catedralei a transmismesajul de felicitare al Înaltpreasfințitu-lui Părinte Arhiepiscop Timotei și i-aapreciat pe coriști pentru atașamentularătat față de cântarea bisericească.Zi binecuvântată pentru biserica nouă a Parohiei Ineu-TraianZiua de 7 aprilie 2017, Vineri, înSăptămâna Floriilor, va rămâne înmemoria preoților din Protopopiatul Ineuși în special a credincioșilor din ParohiaIneu Traian, o zi cu o încărcăturăemoțională deosebită, deoarece, dupămai bine de opt ani de muncă, bisericanouă a parohiei și-a primit credincioșii.La invitația Preotului Paroh IconomStavrofor Sever Mocanu, din încred-ințarea și cu purtarea de grijă a Înalt-preasfințitului Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, PărinteleIconom Stavrofor Adrian Zaha, Pro-topopul Ineului, în prezența preoților dinprotopopiat, a Domnului Călin Abru-dan, Primarul Ineului, a oficialitățilorlocale și a numeroșilor credincioși, asăvârșit Slujba Aghiasmei Mici, dupăcare a stopit cu aghiasmă Biserica cuHramurile „Sfinții Apostoli Petru șiPavel” și „Sfinții Ierarhi Ilie Iorest șiSava Brancovici”, urmând ca de acumînainte slujbele parohiei să se oficieze înBiserica nouă.După îndătinata tradiție, preoții dincadrul protopopiatului, s-au pregătit pen-tru Praznicul Invierii Domnului, măr-turisindu-și păcatele prin TainaSpovedaniei, mai apoi au luat parte laDumnezeiasca Liturghie a Darurilor maiînainte sfințite, săvârșită de părintele pro-topop, înconjurat de un sobor de preoți,în cadrul căreia s-au împărtăsit cu Trupulși Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.În cuvântul său, Părintele protopopa transmis binecuvântarea Chiriarhului,a arătat importanța ridicării unui noulocaș de cult, subliniind că Biserica estecerul de pe pământ. De asemenea amulțumit neobositului părinte parohSever Mocanu, credincioșilor și tuturorcelor care s-au ostenit la ridicarea aces-tui sfânt locaș precum și preoților dinprotopopiat, care au luat parte la aceastăzi de curățire și zidire sufletească, dorindtuturor praznice cu Lumină, în Hristos.La finalul slujbei Părintele Paroh SeverMocanu, cu vădite lacrimi în ochi, amulțumit lui Dumnezeu pentru darulSău revărsat peste el și peste această bis-erică, Înaltpreasfințitului Arhiepiscoppentru atenta îndrumare și purtare degriji, oficialităților centrale și locale, pre-cum și tuturor celor care au făcut caaceastă biserică să poată astăzi să neprimească în inima sa, invitând pe toți laagapa oferită de credincioșii parohiei,

dorindu-le tuturor asemenea bucurii deÎnviere.Piatra de temelia a noii biserici dinParohia Ineu Traian a fost pusă de Înalt-preasfințitului Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscopul Aradului, la data de 2noiembrie 2008. Biserica este construităprin jertfelnicia bunilor credincioși locali,sub directa îndrumare și supraveghere aPărintelui Paroh Iconom Stavrofor SeverMocanu, sprijinit de Primăria Ineu, aConsiliului Județean, a Secretariatuluide Stat pentru Culte, precum și a altoroameni iubitori de Dumnezeu. Bisericaare formă de cruce cu trei turle, fiindconstruită din beton, acopetită cu tablă,având 25 m lungime, 10 m lățime, iar laabside 16 m. La interior aceasta este pla-cată cu marmură, are încălzire în par-doseală, instalație de sonorizare șiredarea sunetelor a 10 clopote, două bal-coane laterale și unul pentru cor. Iconos-tasul este realizat din lemn sculptat deMeșterul Hanter Ioan din localitateaGrumăzești, Jud. Neamț, iar icoanelesunt pictate pe pânză de pictorul BumbuConstantin din localitatea Cășeiu, Jud.Cluj (pictor a peste 150 de biserici, întrecare și Biserica Mănăstirii Crișan). Celeopt cruci de inox de pe biserică au fostconfecționate de Inginerul Man Nico-lae, fiu al parohiei pe cheltuiala familieisale. Biserica este împrejmuită cu gardde fier pe soclu de beton, pavajul și poar-ta de acces fiind donate de Frații SasMircea și Adrian. În curtea Bisericii înaceste zile va fi montată o troită de lemn,executată în Bârsana Maramureș. Biser-ica veche a parohiei va rămâne capelămortuară a Cartierului Traian, iar ceanouă este pregătită pentru a îmbrăcahaina de pictură.Concertul de Florii al Corului ,,Armonia”În seara zilei de Florii, după slujbaDeniei, în Catedrala Veche din Arad, aavut loc tradiționalul Concert pascal,susținut de Corul „Armonia”, subbagheta dirijorului Ovidiu Boar. Corulactivează de aproape 100 de ani în Cat-edrala istorică a Aradului.În acest an concertul a avut un ele-ment de noutate: clasa de actorie dincadrul Școlii populare de arte a prezen-tat mai multe poezii religioase specificeperioadei pe care o parcurgem. Eleviiacestei clase, instruiți de actrița OlteaBlaga, au recitat poezii din autori crești-ni precum: Alexie Mateevici, VasileVoiculescu, Mihai Eminescu, TraianDorz, Teodosia Zorica Lațcu etc.Corul a interpretat mai multe piese reli-gioase, din compozitori binecunoscuțiprecum: Gavril Muzicescu, NicolaeLungu etc, specifice perioadei PostuluiMare, precum și muzică sacră din reper-toriu internațional.Concertul a fost prezentat dePreacucernicul Părinte Traian-IoanMicoroi, Parohul Catedralei Vechi carea făcut referire la poeții și compozitoriimai sus amintiți, subliniind legătura lorcu Biserica.Seri duhovniceşti în ParohiaCrocnaPerioada Postului Mare trebuie săfie pentru fiecare creștin un urcușduhovnicesc, o perioadă de despovărarea sufletului de păcate, o perioadă de trăiremai intensă a credinței și de înmulțire afaptelor bune. Cu binecuvântarea Î.P.S.Părinte Arhiepiscop Timotei, la inițiati-va Preotului paroh Bej Florin în ParohiaCrocna din Protopopiatul Sebiș serile devineri din perioada Postului Mare au fostpentru întâia oară seri duhovnicești, seriîn care preoții invitați au slujit și au ținutfiecare un ziditor cuvânt de învățătură,pentru zidirea sufletească a credin-cioșilor. Ciclul serilor duhovnicești a fostdeschis de Părintele Pasc Darius dinParohia Bonțești, urmat de alți preoți:

Pr. Lușcă Ciprian din Parohia Zimbru,Pr. Ardelean Marius din Parohia Șagu, șiPr. Rocsa Sebastian din Parohia Pescari.Duminica Sfintei Cruci din Postul Marea fost pentru credincioșii Parohiei Croc-na o duminică plină de bucurie, pentru cădin încredințarea Î.P.S. Părinte Arhiepis-cop Timotei, a slujit la Sfânta LiturghiePrea Cucernicul Părinte consilier bis-ericesc Faur Silviu, care prin prezențaSfinției Sale a adus binecuvântareaarhierească și doririle de bine pentrucredincioșii parohiei. Totodată în dumini-ca Sfintei Cruci tânăra Maria Brădean asusținut recital de pricesne ”La umbraCrucii Tale”, semănând prin cânt însufletele credincioșilor o emoție sfântă.Serile duhovnicești au fost încheiateprin prezența Părintelui Sălăvăstru Cipri-an din Parohia Moțiori care a vorbit cred-incioșilor despre pregătirea sufleteascăpe care trebuie să o aibă fiecare creștin înSăptămâna Patimilor, căci ”Iată Mirelevine în miezul nopții și fericită e sluga pecare o va afla priveghind…”.Toaca – o chemare la rugăciune, în Parohia MoţioriMiercuri, în Săptămâna Patimilor,în curtea bisericii cu hramul „ÎnălțareaSfintei Cruci”, din Parohia Moțiori, Pro-topopiatul Ineu, păstorită din încred-ințarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr.Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradu-lui, de către Pr. Paroh Ciprian PetruSălăvăstru, s-a desfășurat concursul„Toaca – o chemare la rugăciune”, ediţiaa VII-a organizat cu sprijinul Comitetu-lui Parohial Moţiori.Evenimentul a fost destinat enori-aşilor de toate vârstele, de la cei mai micila cei mai înaintaţi în zile, fiind împărțitpe cinci categorii: copii de grădiniţă, elevidin clasele I-IV, clasele V-VIII, claseleIX-XII și adulții.Referitor la vechimea acestui obi-cei, într-un text apocrif siriac, numitPeştera Comorilor, datat ca aparţinândsecolelor V-VI, putem regăsi o relataredespre Noe, care după ce a terminat deconstruit arca, din porunca lui Dum-nezeu a fost nevoit sa întocmească otoacă din lemn lungă de trei coţi şi lată deun cot şi jumătate, de asemenea un cio-can din acelaşi lemn. El trebuia să batătoaca de trei ori pe zi, dimineaţadevreme, la prânz şi seara, după apusulsoarelui, pentru a-i aduna şi informa peoameni despre venirea potopului, îndem-nându-i la pocăinţă. Legenda este deasemenea folosită de către Lucian Blagaîn piesa Arca lui Noe.În cuvântul său părintele paroh sub-linia că astăzi, bătăile de toacă amintescde bătutul piroanelor în mâinile șipicioarele lui Hristos, chemând credin-cioșii la slujbele bisericii, în nădejdea cădacă îl vom însoți pe Mântuitorul însuferințele Sale din această Săptămână,și Hristos va fi alături de noi în bolile,suferințele și încercările care vin în viațanoastră. Mai apoi a adus mulțumire tutur-or participanţilor şi celor care au ajutat labuna desfăşurare a acestui demersduhovnicesc, arătând dragostea faţă deformele de manifestare a cultului ortodoxşi ataşament faţă de Sfânta Biserică.Lafinalul concursului participanţii au fostpremiați și răsplătiți cu diplome, icoaneși diverse cărţi de rugăciune, cu conțin-ut religios și de zidire duhovnicească,retrăgându-se apoi în biserica parohialăpentru a continua această chemare larugăciune, prin slujba Deniei.Procesiunea ,,Drumul Crucii” la străvecheaMănăstirea Hodoş-BodrogCu binecuvântarea Înaltpreasfințitu-lui Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, și prin purtarea de grijă aPreacuviosului Părinte Stareț protos.Grigorie Timiş, și în acest an, în Vinerea

Mare, sute de credincioși au participat laProcesiunea ,,Drumul Crucii”, lastrăvechea mănăstire Hodoș-Bodrog.După Slujba Ceasurilor care s-asăvârșit în biserica nouă a mănăstirii,soborul de de slujitori în frunte cu părin-tele stareț protos. Grigorie Timiş, au ple-cat în procesiune pe ,,Drumul Crucii”,făcând câte un popas la fiecare dintrecele 14 cruci, unde s-au citit pericopeevanghelice, s-au înălțat rugăciuni.Părinţii Clement Iordache, Chiril Miha-lyi şi Iustin Popovici, au rostit meditaţiiadecvate acestui moment. Cu acest prilejpărintele protos. Iustin Popovici, con-silier cultural la Centrul Eparhial şivieţuitor în această Sfântă Mănăstire, încuvântul de învăţătură a amintit pe doidintre vrednicii slujitori ai eparhiei, şianume, pe preoţii Ilarion Felea şi IoanHornea, care au alcătuit o rânduială pen-tru ,,Drumul Crucii”, preoţi arădeni careîn acest an comemorativ sunt pomeniţi înrândul celor care au suferit închisoare întimpul regimului comunist.
,,Drumul Crucii”, pe lângă faptulcă este un ritual bisericesc apreciat cumultă evlavie de credincioși, a devenit otradiție foarte cunoscută în aceste părțiale țării, credincioșii participând trupeșteși sufletește, ca o jertfă adusă lui Dum-nezeu pentru a primi ajutor la cererile lorși iertare de păcate. Această tradiţie afost dusă şi în alte părţi de către părinţicare au fost vieţuitori la MănăstireaHodoş-Bodrog şi mai apoi au devenitstareţi la alte mănăstiri, precum: Feredeu,Hadâmbu, din Iaşi şi Schitul Straja, dinHunedoara.Printre cei care au străbătut înaceastă zi Drumul Crucii s-au aflat cred-incioși din județele Arad, Timiș, Hune-doara și Bihor, precum și români caremuncesc în străinătate și care în acestezile s-au întors acasă, pentru a sărbătoriPaștile alături de familiile lor.Ziua Veteranilor de RăzboiZiua Veteranilor de Război se săr-bătoreşte la nivel naţional şi local încă dinanul 2007, prin Hotărârea de Guvern nr.1222, la data de 29 aprilie. Şi-n acest an,vineri, 28 aprilie, arădenii i-au sărbătoritcum se cuvine pe veterani pentrudăruirea, curajul şi credinţa lor.Chiriarhul arădean, Înaltpreasfinţit-ul Părinte Arhiepiscop Timotei a partic-ipat la manifestările dedicate acestuieveniment. Festivităţile au început la ora10:00 în Piaţa ,,Avram Iancu” dinMunicipiul Arad prin intonarea Imnuluide Stat, urmată de o slujbă religioasă depomenire a celor ce şi-au dat viaţa pen-tru ţară şi credinţă, oficiată de Înaltpreas-finţia Sa, în prezenţa oficialităţilor. Cuacest prilej, Chiriarhul a rostit o alocuţi-une, după care le-a urat veteranilor rămaşiîn viaţă multă sănătate şi lungime de zile.Din partea veteranilor de război auurmat alte alocuţiuni şi au fost depusecoroane la Monumentul OstașuluiRomân din Piața „Avram Iancu”, iar lafinal a avut loc defilarea Gărzii de Onoare.Ceremonialul a continuat cu depuneride coroane în memoria celor care nu maisunt, celor care au murit dar din trupul lorcrește țara, mândră, biruitoare și nemuri-toare, pe temelia jertfei lor.

CERCURI MISIONARE
În luna Aprilie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele paro-hii arădene:- Protopopiatul Arad: Nădab; Mica-laca Veche II; Ţipari- Protopopiatul Ineu: - Protopopiatul Lipova: - Protopopiatul Sebiş: Luncşoara deJos; Almaş; (mai multe detalii se află pe pagina

WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.episcopiaaradului.ro).
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Duminică 2 Aprilie - Înalt-preasfințitul Părinte dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscopul Aradului,săvârșește slujba de sfințire alucrărilor interioare la BisericaParohiei Șega II începând cu oreledimineții, continuând apoi cu ofi-cierea Sfintei Liturghii. Seara, Înalt-preafinția Sa a slujit Taina SfântuluiMaslu în Parohia Grădiște I.Luni 3 Aprilie – Înaltpreasfi-nțitul Părinte Timotei Arhiepisco-pul Aradului, înconjurat de un soborde preoți, a oficiat o slujbă cu prile-jul împlinirii a 167 ani de la înfii-nțarea Jandarmeriei Române, lasediul Inspectoratului de JandarmiJudețean Arad.Marți 4 aprilie - Înaltpreasfi-nțul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a susţinut marți, 4 apri-lie, conferinţa duhovnicească cu tit-lul ,,Mărturisire sfântă și mângâieresufletească”, în Aula Magna aFacultăţii de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad.Joi 6 Aprilie – Chiriarhul a par-ticipat la concertul susținut de Cora-la preoţilor din Arhiepiscopia Ara-dului, grup coral dirijat de PărinteleArhidiacon Tiberiu Ardelean, laCatedrala Veche din Arad.Sâmbătă 8 Aprilie - În ajunulPraznicului împărătesc al Floriilor,începând cu ora 16.00, în ParohiaScânteia – Domeniul Lupaş, Proto-popiatul Arad, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei Arhiepiscopul Ara-

dului a participat la Pelerinajul deFlorii.Duminică 9 Aprilie - Desărbătoarea Intrării Domnului înIerusalim, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, aoficiat Sfânta Liturghie la Catedra-la arhiepiscopală din Arad, înconju-rat de soborul de preoţi şi diaconi aicatedralei. Cuvântul de învățăturăal Chiriarhului a fost pus sub titlul,,Legătura denumirilor praznicu-lui” .Joi 13 Aprilie - În Catedralaarhiepiscopală din Arad s-a oficiatslujba Deniei celor 12 Evanghelii,de către Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului,înconjurat de un sobor de preoţi şidiaconi, slujitori ai Catedralei, înprezenţa a numeroşi credincioşi. Lafinal, Înaltpreasfinţia Sa a ţinut uncuvânt de învăţătură în care a vorbitşi despre însemnătatea acestor Deniidin Săptămâna Mare, cu istorisirileevanghelice și învățătura Bisericiidespre jertfa mântuitoare.Vineri 14 Aprilie – În VinereaMare, slujba Prohodului Domnului,a fost oficiată de un sobor de preoţişi diaconi condus de Înaltpreasfinţi-tul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului la Catedrala Arhiepisco-pală din Arad. Înaltpreasfinţia Sa arostit un cuvânt de învăţătură în cares-a referit la simţămintele evlaviei înfaţa Sfintei Cruci, la prefigurările şiîmplinirile în istorie, înţelegând cea

a lumii, cea biblică şi bisericească,reflectând dimensiunile fizice şi psi-hice ale omului într-o împletire cucele ale întregii creaţii.Sâmbătă 15 Aprilie - În dupăamiaza Sâmbetei celei Mari, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei Arhie-piscop al Aradului, a oficiat SlujbaÎnvierii Domnului prima dată labiserica cu hramul „Sfinţii ApostoliPetru şi Pavel” din cadrul Peniten-

ciarului de maximă siguranţă dinArad, apoi la capela secției exte-rioare cu hramul „Sf. ArhangheliMihail și Gavriil”.Duminică 16 Aprilie - SlujbaÎnvierii şi la Sfânta Liturghie dinziua Praznicului Învierii Domnuluila Catedrala Arhiepiscopală dinArad, oficiate de ÎnaltpreasfinţitulPărinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, înconjurat de un ales

sobor de preoţi şi diaconi ai cate-dralei. În seara zilei, Înaltpreafinţi-tul Timotei, înconjurat de preoţi dinîntreg cuprinsul eparhiei arădene, aîntâmpinat venirea Sfintei Luminide la Ierusalim. Chiriarhul a împărţitdin Sfânta Lumină preoţilorprezenţi. Cu acest prilej, Înaltpreas-finţia Sa a rostit o scurtă alocuţiune.Luni 17 Aprilie – În a doua zide Paști, Întâistătătorul Eparhiei ară-dene a slujit Sfânta Liturghie la Cat-edrala Veche din Arad. Cuvântul deînvăţătură al Chiriarhului a fost pussub titlul ,,Mărturii ale Învierii”Duminică 23 Aprilie - Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului,  a slujitSfânta Liturghie Arhierească înmijlocul obştii monahale de laMănăstirea Feredeu pentru aprăznui pe Sf. Mare Mucenic Ghe-orghe, purtătorul de biruinţă, unuldintre ocrotitorii Mănăstirii Feredeudin Deal, Protopopiatul Lipova.Cuvântul de învăţătură al Chiri-arhului, a fost pus sub titlul ,,Icoanapurtătorului de biruinţă”Duminică 30 Aprilie - Înalt-preasfințitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului,  slujește înParohia Mănăștur, unde a săvârșitSfânta Liturghie în Biserica ,,Sfân-ta Cuvioasă Parascheva”, împreunăcu un sobor de preoţi şi diaconi înprezenţa a numeroşi credincioşi.Pr.drd. Radu Constantinescu Secretar eparhial

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

AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

ARAD - CENTRUL „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”:B-dul Revoluției, Nr. 30, Tel./Fax: +4 0257.466.784,Email: arad@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00
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BUCUREȘTI - BASILICA TRAVEL: S . Doamnei, Nr. 20Tel./ Fax: +4021.316.35.03 Mobil: 0741 260 424, Email: office@basilicatravel.ro, Program: 09.00 - 17.00www.pelerinaj.ro   www.pelerinaje.ro   www.basilicatravel.ro

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

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

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

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

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

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

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

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


