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EDITORIAL

 Din sumar

Întreaga creștinătate ortodoxă, iar, 
în acest an, nu numai ea, a parcurs 
cele patruzeci de zile ale Postului 
Mare, cu o intensificare a credinței 
personale, a nădejdii și a dragostei, 
fiind mai intim legată de viața de 
rugăciune și sfinte slujbe specifice 
acestei perioade, ale Bisericii. Au fost 
mai intense rugăciunile personale a -
le credincioșilor în timpul Marelui 
Post al Paștilor, au fost mai frecvente 
participările lor la sfintele slujbe 
ale Bisericii, precum și înnoirea du       -
hovnicească a acestora prin Tai na 
Sfintei Spovedanii și a Sfintei Îm-
părtășanii. Iar, la finalul acestor zile 
de reculegere și post, înnoire și sfințire,  
aceștia intră în orizontul de lumină, 
bucurie și taină al sărbătorii Intrării 
Domnului în Ierusalim, sau, așa 
cum i se spune popular, sărbătoarea 
Floriilor. 

Pentru a înțelege mai bine sem    ni-
ficația acestui praznic atât de im-
portant, este folositor să rememorăm 
contextul în care are lor acest eve-
niment semnificativ al istoriei mân tu-
irii neamului omenesc.  Era în preaj-
ma serbării Paștelui iudaic. La Ieru-
salim au venit foarte mulți iudei din 
diaspora pentru a sărăbători Paștile 
lor. De la Ierusalim, aceștia au mers 
în Betania, pentru a-l vedea pe Lazăr, 
cel care fusese înviat de Iisus Hristos 
și care acum era viu. Toți au fost 
cuprinși de sentimente contra dictorii, 
datorate acestui fapt al învierii lui 
Lazăr. Mulți dintre iudeii obișnuiți 
erau cutremurați și bucuroși de fap-
tul, că un semen al lor fusese rechemat 
la viață prin înviere de Iisus Hristos, 
privind cu admirație lucrarea Mântu-
itorului, prin care a biruit moartea. 
Alții, însă, dintre iudei, în frunte cu 

fariseii și cărturarii, Îl urau și Îl 
invidiau pe Iisus pentru că vedeau în 
El, pe Cineva, care le-ar contrazice 
credința și viziunea lor asupra uni-
versului religios propriu. Evanghelia 
ne relatează, că în aceste momente de 
euforie a mulțimii entuziaste din ca-
uza învierii lui Lazăr, fariseii și căr-
turarii au pus la cale moartea lui Iisus 
Hristos și a lui Lazăr cel înviat. Acesta 
din urmă era pentru iudeii acestei 
categorii mărturia indubitabilă a 
faptului, că Lazăr a fost mort și a fost 
înviat, deci, reieșea cu putere și fără 
putință de tăgadă, puterea dum-
nezeiască a lui Iisus Hristos asupra 
morții. 

În același timp, învierea lui Lazăr a 
anticipat întreaga lucrare mântuitoare 
a Domnului, ce avea să se desfășoare 
pe parcursul întregii Săptămâni a 
Pa timilor. Ea era o prefigurare a 
propriei Sale Învieri și intrarea Sa din 
Ierusalimul pământesc în Ierusalimul 
ceresc. Cetatea Ierusalimului pă-
mân  tesc a avut un rol deosebit de 
important pentru viața religioasă a 
poporului ales, dar, totodată, acest 
oraș binecuvântat a avut valențe și 
semnificații deosebite pentru întreaga 
omenire, prin activitatea Domnului 
desfășurată în acest oraș. Aici, au 
avut loc marile intervenții ale lui 
Dumnezeu în viața poporului Său, 
prin care l-a menținut pe acesta pe 
linia împlinirii profețiilor mesianice. 
În Ierusalim a răsunat glasul cel 
dum nezeiesc și răspunsul omului la 
chemarea lui Dumnezeu. În Ierusalim 
începe drumul Pătimirilor Domnului, 
cu întreg cortegiul lor de suferințe și 
de slăbiciuni omenești.     
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Floriile – sărbătoarea intrării Domnului 
în Ierusalimul pământesc, ca prevestire 

a intrării Lui în Ierusalimul ceresc

În procesiunea Duminicii Floriilor ne 
asociem mulțimii ucenicilor care, în bu-
curie sărbătorească, îl însoțesc pe Dom-
nul în intrarea Sa în Ierusalim. Aseme-
nea lor îl lăudăm pe Domnul cu glas tare 
pentru toate faptele minunate pe care 
le-am văzut. În Evanghelia lui Luca 
povestirea venirii mulțimii în apropiere 
de Ierusalim este alcătuită în parte în-
tocmai după modelul ritului încoronării 
cu care, conform primei Cărți a Re-
gilor, Solomon a fost învestit ca urmaș 
al regalității lui David (cfr 1Regi 1,33-
35). Astfel procesiunea Floriilor este și 
o procesiune a lui Hristos Împărat: noi 
mărturisim regalitatea lui Iisus Hristos, 
îl recunoaștem pe Iisus ca Fiul lui Da-
vid, adevăratul Solomon – Împărat al 
păcii și al dreptății. A-L recunoaște ca 
Împărat înseamnă: a-L accepta ca pe 
Acela care ne arată calea, în care ne în-
credem și pe care îl urmăm. Înseamnă a 
accepta zi de zi cuvântul Său ca criteriu 
valid pentru viața noastră. Înseamnă a 
vedea în El autoritatea căreia ne supu-

nem. Ne supunem Lui, deoarece autori-
tatea Sa este autoritatea adevărului.

Ne apropiem de Săptămâna Mare, o 
perioadă de reflecție sufletească pentru 
fiecare dintre noi. Ne va face bine să ne 
punem numai o întrebare: Cine sunt eu? 
Cine sunt eu, în fața Domnului meu? 
Cine sunt eu, în fața lui Iisus Hristos 
care intră în sărbătoare în Ierusalim? 
Sunt capabil să exprim bucuria mea, să-
L slăvesc? Sau mă depărtez? Cine sunt 
eu, în fața lui Iisus care pătimește? Auz-
im atâtea nume în Evanghelie, atâtea 
nume. Grupul de conducători, unii slu-
jitori, unii farisei, unii învățători ai Le-
gii, care au hotărât să-L ucidă. Așteptau 
prilejul să-L prindă. Sunt eu ca unul 
dintre ei?

Auzim și un alt nume: Iuda. 30 de 
monede. Sunt eu ca Iuda? Auzim și 
alte nume: ucenicii care nu înțelegeau 
nimic, care adormeau în timp ce Dom-
nul suferea. Viața mea este adormită? 

Cine sunt eu?
Duminica a VI-a din Post (a Floriilor) 

Continuare în pagina 2
Arhim. Teofan MADA

„Cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. 
Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. Deci 
Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu 
părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii 
Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi 
dat săracilor? Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având 
punga, lua din ce se punea în ea. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. 
Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de 
iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase 
din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei 
mergeau şi credeau în Iisus. A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine 
în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat 
este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut 
pe el, precum este scris: „Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul 
asinei”. Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au 
adus aminte că acestea I le-au făcut Lui. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe 
Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că 
El a făcut minunea aceasta.” (Ioan 12, 1-18)

PREDICA

CALEA MÂNTUIRII
Osana! Celui dintru înălţime, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!
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Sau sunt ca ucenicii, care nu înțelegeau ce 

însemna a-L trăda pe Iisus? Ca ucenicul celălalt 
care voia să rezolve totul cu sabia: sunt eu ca 
ei? Sunt eu ca Iuda, care se preface că iubește 
și-L sărută pe Învățător pentru a-L da în mâna 
lor, pentru a-L trăda? Sunt eu trădător? Sunt eu 
trădător al lui Iisus ? Sunt eu ca acei conducători 
care în grabă fac procesul și caută martori falși: 
sunt eu ca ei? Și când fac aceste lucruri, dacă le 
fac, cred eu că prin aceasta salvez poporul?

Sunt eu ca Pilat? Când văd că situația este 
dificilă, îmi spăl mâinile și nu știu să asum re-
sponsabilitatea mea și las să fie condamnate – sau 
condamn eu – persoanele? Sunt eu ca mulțimea 
aceea care nu știa bine dacă era într-o reuniune 
religioasă, într-un proces sau într-un circ, și-l 
alege pe Baraba? Pentru ei este același lucru: era 
mai distractiv, pentru a-L umili pe Iisus.

Sunt eu ca soldații care-L lovesc pe Domnul, 
îl scuipă, îl insultă, se distrează cu umilirea Dom-
nului? Sunt eu ca Simon din Cirene care se întor-
cea de la muncă, obosit, dar a avut bunăvoința de 
a-L ajuta pe Domnul să poarte crucea? Sunt eu 
ca aceia care treceau prin fața Crucii și își băteau 

joc de Iisus: „Era atât de curajos! Să coboare de 
pe cruce, și noi vom crede în El!”.

Sunt eu ca acele femei curajoase și ca Maica 
lui Iisus, care erau acolo, sufereau în tăcere? Sunt 
eu ca Iosif, ucenicul ascuns, care poartă trupul lui 
Iisus cu iubire pentru a-L înmormânta? Sunt eu 
precum cele două Marii care rămân în fața mor-
mântului plângând, rugându-se?

Sunt eu ca acei conducători care în ziua următoare 
au mers la Pilat pentru a spune: „Vezi că acesta 
spunea că va învia. Să nu vină o altă înșelăciune!”, 
și blochează viața, blochează mormântul pentru a 
apăra învățătura lor mincinoasă, pentru ca viața să 
nu vină afară? Unde este inima mea? Cu care dintre 
aceste persoane mă asemăn? Fie ca această între-
bare să ne însoțească toată săptămâna cea sfântă. 
Să avem mereu prezente două lucruri. Mai întâi: 
Iisus Hristos respectă libertatea noastră. Al doilea: 
Iisus Hristos așteaptă disponibilitatea noastră la 
căință și la convertire, El este bogat în milostivire 
și iertare. Chiar dacă în Biserică nu lipsesc creștinii 
„trădători” și nedemni, este de datoria fiecăruia 
dintre noi să contrabalansăm răul făcut de ei prin 
mărturia noastră clară despre Iisus Hristos, Domnul 
și Mântuitorul nostru.                           

Cine sunt eu?

Prin Pătimirile, Moartea, În vie rea și Înălțarea Sa, Mân-
tuitorul stră bate cerurile și intră triumfal, și ca Om, în co-
muniunea veșnică a Preasfintei Treimi, în Împărăția veșnică a 
Acesteia, numită în cartea Apocalipsei „Ierusalimul cel nou” 
(Apocalipsa 21, 2). Ierusalimul cel ceresc în care a intrat 
Domnul este simbolizat de fiecare biserică pictată și sfințită, 
unde se adună credincioșii spre a deveni cetățeni ai Ieru sa-
limului ceresc. Pentru aceasta, și ei trebuie să parcurgă drumul 
pelerinajului, împreună cu Iisus, așa cum au făcut copiii și 
iudeii iubitori de Hristos, ieșindu-i în întâmpinarea Sa cu 
ramuri de finic și cu o mare bucurie, cântându-I: „Osana ! 
Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Îm-
păratul lui Israel!” ( Ioan 12, 13).

Sărbătorind Intrarea lui Iisus în Ierusalim sau Floriile 
fiecare credincios se simte invitat prin chemarea praznicului, 
de a ieși în întâmpinarea lui Iisus pentru a-I aduce prinosul 
de credință, iubire și slujire Celui care ne-a oferit garanția 
Învierii, prin readucerea la viață a prietenului Său Lazăr. În 
același timp, Mântuitorul ne-a oferit mărturia vie, că prin El 
am fost urcați cu toții în casa Tatălui ceresc, în Ierusalimul de 
sus, unde sunt așteptați să ajungă toți ucenicii Lui, pentru a 
se bucura împreună cu Mielul lui Dumnezeu, Cel Care ridică 
păcatele lumii (cf. Ioan 1, 29). Urmându-L pe Domnul pe 
drumul crucii Sale, credincioșii trebuie să se răstignească și 
ei împreună cu Hristos, biruind propriul lor egoism, răutate, 
violență și necredință, pentru ca El să trăiască în ei (cf. Galateni 
2, 20) și să intre întru bucuria cea negrăită a noului Ierusalim. 
„Și am văzut un cer nou și un pământ nou. Căci cerul cel dintâi 
și pământul cel dintâi au trecut; și marea nu mai este. Și am 
văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de 
la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele 
ei” (Apocalipsa 21, 1-2).  

Floriile – sărbătoarea intrării Domnului ...

Așteptarea de peste două de-
cenii a credincioșilor ortodocși 
din cartierul arădean ,,Aurel 
Vlaicu”, pentru construirea unei 
biserici parohiale, se conturează 
acum într-o mare bucurie. A -
ceasta pentru că în ziua de 2 
Aprilie 2017 acest monumental 
edificiu, o adevărată catedrală 
închinată martirilor neamu-
lui, și-a deschis porțile spre 
a-și dezvălui splendoarea și 
măreția, primind acum haina de 
har a sfințirii lucrărilor interio-
are. Slujba a fost săvârșită de 
către Înaltpreasfințitul Părinte 
dr. Timotei Seviciu, Arhiepis-
copul Aradului, începând cu 
orele dimineții și s-a continuat 
cu oficierea Sfintei Liturghii.

Astfel, la momentul sosirii 
ÎPS Timotei a fost întâmpinat 
de către părintele protopop al 
Aradului, pr. Flavius Petcuț, în-
conjurat de un sobor de preoți, 
cărora li s-au alăturat un număr 
mare de credincioși. În cuvântul 
de bun venit adresat de părintele 
protopop s-a evidențiat bucu-
ria inaugurării unui edificiu 
im  punător ce este așezat în 
a      propierea cimitirului unde o  -
dihnesc marii corifei ai unirii 
din 1918, noua biserică fiind 
închinată tocmai martirilor nea-
mului.

ÎPS Arhiepiscop Timotei a 
mulțumit pentru invitație și a 
continuat ideea enunțată de an-
tevorbitor reliefând faptul că, 
inițial, la momentul demarării 
post-decembriste a acestui proi-
ect s-a intenționat ca această 

biserică să devină catedrala 
e   piscopală, tocmai de aceea 
cons trucția are acum o monu-
mentalitate deosebită.

După aceste cuvinte de salut 
a urmat rânduiala sfințirii inte-
rioarelor în care se vor săvârși 
sfintele slujbe.

La momentul cuvenit, Înalt-
preasfinția Sa a hirotonit întru 
preot pe preacucernicul Arhi-
diacon Conf. univ. dr. Caius 
Cuțaru, pe seama parohiei ve-
cine Arad-Gai.

Cuvântul de învățătură al 
Chiriarhului a fost pus sub titlul 
,,Treptele valorilor omenești” 
(cf. Evrei 9; Galateni 3; Marcu. 
10; Luca 7), înțelegând ierarhi-
zarea atât a celor materiale cât 

și a celor spirituale care este 
adesea diferită, drept care cere 
buna lor cunoaștere. Săptămâna 
încheiată prin slujirea Canonu-
lui celui Mare ca și a Acatis-
tului Bunei Vestiri a ajutat la 
această cunoaștere ca și pilda 
vieții Sfintei Maria Egiptean-
ca, pomenită în sinaxarul zilei 
de 1 Aprilie. Citirile dumini-
cale arată din nou, amintind 
învățăturile duminicii prece-
dente, valoarea urcușului spiri-
tual prin împărtășirea din jertfa 
Mântuitorului cu dragostea 
mă  surată de smerenie și care 
împreună dau fiecăruia locul 
meritat în comuniunea cu Dum-
nezeu și totodată cu semenii, a 
subliniat Înaltpreasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, 
părintele profesor Caius Cuțaru 
a primit darul duhovniciei și 
rangul de iconom stavrofor.

După încheierea slujbei, pă-
rintele paroh Andrei Dîrbaș a 
rostit un cuvânt în care a arătat 
că pentru credincioșii parohiei 
Arad-Șega II-UTA, a doua zi 
a lui April 2017 se constituie 
într-o zi de Paști, mai înainte de 
Paști, un preambul al sărbătorii 
Învierii. De aceea se cuvine să 
dăm slavă lui Dumnezeu pen-
tru toate și să adresăm cuvinte 
de mulțumire celor care ne-au 
sprijinit. În primul rând ÎPS Ar-
hiepiscop Timotei, fiindu-i în-
mânat un frumos buchet de flori. 
Un cuvânt special de mulțumire 

a fost adresat domnului Gheor-
ghe Falcă, Primarul municipiu-
lui Arad, care, cu concursul 
Consiliului Local a sprijinit 
financiar, în mod substanțial, 
edificarea acestei biserici. In-
vitat fiind la cuvânt, domnia sa 
a mulțumit ÎPS Timotei pentru 
buna colaborare dintre Primăria 
Municipală și Arhiepiscopia 
Aradului, invitând la o coeziune 
între membrii societății noastre 
ca materializare a idealurilor 
unirii. Acesta i-a mulțumit și 
părintelui pensionar Gheor-
ghe Zaharia Iova pentru buna 
colaborare avută în derularea 
lucrărilor la această biserică, 
felicitând și echipa nouă și 
tânără de preoți pentru efortul 
depus de a intra acum, înainte 
de Paști, în lăcașul de cult și de 
a aduce astfel o mare bucurie 
credincioșilor.

Părintele paroh a adresat 
apoi cuvinte de mulțumire co-
laboratorilor și credincioșilor 
pentru susținerea și implicarea 
totală în desfășurarea lucrărilor 
de construcție, neuitându-i și 
pe părinții slujitori Pr. Teodor 
Baba († 2017) și Pr. Dumitru-
Mihai Moca († 2004).

Astfel, de acum înainte, 
cre dincioșii parohiei au la dis-
poziție un loc adecvat, primi-
tor și impunător, unde să-și 
re  găsească liniștea și bucuria 
sufletească adusă de slujbele 
cele preafrumoase ale Bisericii.

Pr. Filip ALBU

Sfi nțirea lucrărilor interioare ale bisericii Parohiei arădene Șega II-UTA

„Ziua aceasta aduce luminat începuturile Patimilor Domnului; veniţi dar, iubitorilor de 
prăznuire, să-L întâmpinăm cu cântări. Că Ziditorul merge să ia răstignire, întrebări şi 
bătăi, judecat fiind de Pilat. Şi încă lovit fiind de rob cu palma peste cap; toate va să le 
rabde, ca să mântuiască pe om. Pentru aceasta să zicem: Iubitorule de oameni, Hris-
toase Dumnezeule, dăruieşte iertare de greşeli celor ce se închină cu credinţă preacu-
ratelor Tale Patimi” (Triod, Sfânta şi Marea zi Luni, în săptămâna Patimilor, Duminică 
seara, la Denie, Sedealna 3, p. 546).



Înaltpreasfințul Părinte Timotei, Arhi-
episcopul Aradului, a susținut marți, 
4 aprilie, conferința duhovnicească cu 
titlul ,,Mărturisire sfântă și mângâiere 
sufletească”, în Aula Magna a Facultății 
de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” 
din Arad. La eveniment au participat 
părinții profesori de la Facultatea de Te-
ologie și Seminarul Teologic din Arad, 
părinții consilieri de la Centrul Eparhial, 
zeci de tineri teologi, preoți și credincioși 
arădeni, care l-au ascultat cu mult in-
teres pe Ierarhul arădean. Conferința a 
fost organizată de Asociația Studenților 
Creștin Ortodocși din România (AS-
COR), filiala Arad, în colaborare cu Fa-
cultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion 
V. Felea” din Arad.

Conferința s-a desfășurat în două 
părți, în prima parte Înaltpreasfinția Sa 
a transmis auditorului că Sfânta Taina a 
Spovedaniei trebuie să fie săvârșită cu 
smerenie și cu părere de rău, cu încrede-

rea că păcatul mărturisit nu mai trebuie 
săvârșit și credinciosul să caute îndrep-

tarea și înfrânarea de la păcate. Totodată, 
Înaltpreasfinția Sa a expus foarte multe 

experiențe personale ca și duhovnic, 
a  cestea fiind foarte bune învățături și 
sfaturi pentru tinerii teologi, dar și pen-
tru credincioși. În cea de-a doua parte 
Ierarhul  a dat răspuns întrebărilor care 
i-au fost adresate de către cei prezenți, 
majoritatea întrebărilor fiind legate de 
Sfânta Taină a Spovedaniei, dar și de 
canoanele care se dau de către duhov-
nic. Prezentarea conferinței a fost făcută 
de către noul președintele ASCOR 
Arad, Cătălin-Iulian Drăgan, care a și 
mulțumit fostului președinte ASCOR 
Arad, dl. Prof. Marius Lăscoiu-Martin, 
pentru toată activitatea și râvna de care 
a dat dovadă în slujirea acestei asociații, 
promițând că împreună cu noua con-
ducere va continua aceste activități cu 
multă dragoste și dăruire.

Student Marian INCICAȘ
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Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, 
Mitropolitul Banatului, a con-
fe rențiat marți, 28 martie 
2017, la Teatrul Clasic „Ioan 
Slavici” din Arad, în prezența 
Înalt preasfințitului Părinte Timo-
tei, Arhiepiscopul Aradului, și 
a sute de credincioși arădeni, 
care au venit să asculte cuvân-
tul distinsului invitat, bogat 
în lumină, adânc în expunere, 
dătător de bucurie și aducător 
de har. De asemenea, printre 
participanți au fost prezenți 
și domnul Gheorghe Falcă, 
Primarul municipiu lui Arad, 
doamna Ramona Lile, rec-
torul Universității „Aurel Vla-
icu”, precum și Preacucernicul 
Părinte Cristinel Ioja, decanul 
Facultății de Teologie „Ilarion 
V. Felea.

Conferința Înaltpreasfin țitu-
lui Părinte Ioan a reprezentat 
un autentic popas duhovnicesc, 
ce a demonstrat cu prisosință că 
Evanghelia predicată în Biserică 
nu este numai un mesaj, ci și o 
divină și mântuitoare lucrare 
întrupată și experimentată de 
cei care cred, aud, ascultă de 
mesaj, îl primesc. Predicarea 
cuvântului lui Dumnezeu nu 
este pentru Înaltpreasfințitul 
Părinte Ioan o pură trans-
mitere intelectuală a unui me-
saj, ci „puterea lui Dumnezeu 
spre mântuirea oricărui crede” 
(Rom. 1,16), actualizată o dată 
pentru totdeauna în Hristos, ve-
stirea Sa în Biserică.

Conferința cu tema „Crești-
nismul din catacombe” a Arhi-
păstorului Banatului a scos în 
evidență personalitatea istorică 
a Priscilei și Acvilei, care au 
desfășurat un rol foarte activ în 
perioada originilor post-pascale 
ale Bisericii primare din Roma. 
Catacomba Sf. Prisci liei de pe 
Via Salaria, „regina catacum-
barum” (regina cata combelor) 
perpetuează memoria unei fe-
mei sfinte, o persoană activă 
și de mare valoare în istoria 
creștinismului roman. Învățătura 
care reiese din viața Sfintei Pris-
cila se rezumă în adevărul „că 

orice casă se poate transforma 
într-o mică Biserică”. Atunci 
când credincioșii sunt susținuți 
de credință și de o spiritualitate 
puternică, ca în cazul fami-
liei Priscilei și Acvilei, devine 
firească angajarea lor curajoasă 
pentru Biserică și în Biserică.

Catacomba Priscila este u   na 
dintre cele mai ilustrate cata-
combe romane, care oferă câte-
va particularități iconografice 
unice, cum ar fi marea nișă a 
Fecioarei cu Pruncul Iisus și 
profetul Valaam care indică o 
stea, care este cea mai veche 
icoană a Maicii Domnului în 

Occident (anii 230 sau 240). 
Cubiculum-ul Velatei (Înveș-
mântata) este colorat cu picturi 
din secolul al II-lea și al III-lea, 
reprezentând ornata, care apare 
de mai multe ori, simbolul 
comunității creștine, al Biseri-
cii. Tot din secolul al III-lea 
este datată și cea mai veche 
reprezentare a Bunei-Vestiri, o 
icoană cu o compoziție simplă, 
dar care poartă în sine înțelesuri 
profunde.

Dialogul Înaltpreasfințitului 
Părinte Ioan cu auditoriul a fost 
un fericit prilej de a medita la 
taina chipului lui Dumnezeu 

și al omului, care este o cale 
privilegiată ce ne conduce 
spre pacea sufletească. Aceas-
ta începe de fapt cu o privire 
respectuoasă, care recunoaște 
în chipul celuilalt o persoană. 
Dar cine, dacă nu Dumnezeu, 
poate să garanteze, să spunem 
așa, „profunzimea” chipului o -
mului? În realitate, doar dacă 
îl avem pe Dumnezeu în inimă 
putem să vedem în chipul ce-
luilalt un frate din umanitate, 
nu un mijloc, ci un scop, nu 
un rival, ci un alt eu însumi, o 
fațetă a tainei infinite a ființei 
umane. Percepția noastră asu-
pra lumii și, în mod particular, 
a semenilor noștri, depinde în 
mod esențial de prezența în 
noi a Duhului lui Dumnezeu. 
Este un fel de „rezonanță”: cel 
care are inima goală, nu per-
cepe decât imagini plate, fără 
profunzime. Însă cu cât suntem 
mai mult locuiți de Dumnezeu, 
cu atât suntem mai sensibili la 
prezența Sa în ceilalți oameni, 
chiar dacă uneori tocmai fața 
umană, marcată de greutățile 
vieții și de rău, poate să devină 
dificil de apreciat și de accep-
tat ca epifanie a lui Dumnezeu. 
Cu atât mai mult, pentru a ne 
recunoaște și respecta drept ceea 
ce suntem cu adevărat, adică 
semeni, avem nevoie să facem 
referire la icoana unui Tată co-
mun, care ne iubește, în ciuda 
limitelor și greșelilor noas tre.

Arhim. Teofan MADA

Înaltpreasfi nțitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului a conferențiat la Arad

IPS Arhiepiscop Timotei a Conferențiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

„Învierea cea de obşte mai înainte de patima ta cea de bunăvoie arătând-o, 
spre încredinţarea tuturor, Hristoase Dumnezeule, pe Lazăr cel mort de 
patru zile, în Betania l-ai înviat cu puterea Ta cea mare. Orbilor vedere le-ai 
dăruit, Mântuitorule, ca un dătător de lumină, şi în Sfânta Cetate ai intrat cu 
ucenicii Tăi, şezând pe mânzul asinei, ca şi cum Te-ai fi purtat pe heruvimi, 

plinind propovăduirea proorocilor; şi pruncii evreieşti cu ramuri şi cu stâlpări 
Te-au întâmpinat. Pentru aceasta şi noi, ţinând ramuri de măslin şi stâlpări de 
finic, cu mulţumire strigăm Ţie: Osana, Celui dintru înălţime, bine eşti cuvân-
tat Cel ce vii întru numele Domnului!” 

(Triod, Duminica Floriilor, Utrenia, la Laude, stihira 4, p. 538).
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Prezență arhierească la Taina Sfântului 

Maslu în Parohia Arad-Grădiște

În Duminica a V-a din Postul Mare, numită și a Sfintei 
Maria Egipteanca, la ceas de seară, în biserica cu hram-
ul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din cartierul 
arădean  Grădiște, la inițiativa părintelui paroh  Octavi-
an-Mihai Blaj, consilier economic la Centrul Eparhial, 
a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu.

În fruntea soborului slujitorilor s-a aflat Înalt-
preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. 
Din sobor au mai făcut parte părintele arhim. Ilarion 
Tăucean, starețul Mănăstirii Feredeu, pr. Silviu Faur, 
consilier administrativ-bisericesc la Centrul Eparhial, 
arhid. Tiberiu Ardelean, lector la Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă din Arad și diac. Călin Teuca, directorul 
Seminarului Teologic Ortodox din Arad.

În finalul slujbei, Chiriarhul arădenilor a rostit un 
cuvânt de învățătură despre Taina Sfântului Maslu ca 
vindecare a slăbiciunilor trupești și sufletești la vremea 
potrivită a Postului Mare, când praznicul ce se apropie 
cere credincioșilor deplina sănătate a ființei omenești 
pentru dobândirea darurilor nepieritoare.

La final, părintele paroh a mulțumit Înaltprea sfin-
țitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru binecuvântar-
ea acordată și pentru prezența în mijlocul credincioșilor 
acestei parohii și preoților pentru slujire, precum și tuturor 
credincioșilor prezenți în număr așa de mare.

Denia Canonului cel Mare la Catedrala 

Arhiepiscopală din Arad

Ca în fiecare an, în a V-a săptămână a Postului Mare, în 
toată Arhiepiscopia Aradului a fost săvârșită Denia Can-
onului cel Mare, la care numeroși credincioși de toate 
vârstele au participat cu pioșenie și smerenie pentru a se 
întări în urcușul duhovnicesc al Postului Mare.

În Catedrala Arhiepiscopală din Arad, într-o at-
mosferă de evlavie deosebită, Înaltpreasfințitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor 
de preoți și diaconi a săvârșit slujba Deniei – Canonul 
cel Mare. În cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul 
Timotei a pus înaintea ochilor sufletului celor prezenți 

însemnătatea slujbei săvârșite și foloasele duhovnicești 
ce decurg din aceasta. Cântările și citirile biblice tre-
zesc omului credincios sentimente de căință, de părere 
de rău pentru păcatele săvârșite și cheamă la pocăință, 
a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice la această slujbă au fost ofe-
rite de grupul vocal Trifon Lugojan.

Cunoscută drept „Canonul lacrimilor“, această cre-
ație în versuri a Sfântului Andrei, Arhiepiscopul Cretei, 
este una dintre cele mai frumoase slujbe ale Bisericii 
Ortodoxe.

Din punct de vedere al structurii, acest canon este 
un imn liturgic alcătuit din multe stihiri (peste 250), 
organizate în nouă cântări. Fiecare cântare începe cu 
un irmos (o strofă care dă tonul pentru stihirile care 
urmează) și se încheie cu două laude de cinstire, una 
adresată Sfintei Treimi și una către Maica Domnului. 
Acest imn mai este cunoscut și sub denumirea de „Cano-
nul Mare“, nu doar pentru numărul mare de stihiri, ci și 
pentru profunzimea învățăturilor teologice. Bogăția și 
frumusețea canonului reprezintă pentru credincioși un 
îndemn la pocăință și la meditație biblică.

Denia Acatistului Bunei Vestiri ofi ciată de 

Înaltpreasfi nțitul Părinte Timotei la Arad

În seara zilei de vineri, din săptămâna a V-a din Postul 
Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, a oficiat Denia Acatistului Bunei Vestiri la 
Catedrala arhiepiscopală din Arad, înconjurat de so-
borul preoților și diaconilor slujitori. Denia Acatistului 
Bunei Vestiri sau Slujba Imnului Acatist este oficiată în 
fiecare an, vineri seara, în săptămâna a V-a din Postul 

Sfintelor Paști. În timpul Postului Sfintelor Paști, Biseri-
ca a rânduit două momente importante închinate Mai-
cii Domnului: sărbătoarea Bunei Vestiri, la 25 martie, 
și Denia din vinerea săptămânii a V-a. Acatistul Bunei 
Vestiri, unul dintre cele mai cunoscute imne de laudă 
închinate Maicii Domnului, este alcătuit din 12 condace 
și 12 icoase. Această compoziție, atribuită patriarhului 
Serghie al Constantinopolului, dă expresie, în formă 
poetică, învățăturii Bisericii despre Maica Domnului.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhi-
episcopul Aradului, a rostit un cuvânt de învățătură 
în care a arătat legătura dintre sfintele slujbe ale 
săptămânii a cincea din Postul Mare, cu precădere asu-
pra Canonului cel Mare și a Acatistului și cu dezvoltare 
asupra cuprinsului Condacului și Icosului în imnogra-
fia bisericească.

Sărbătoarea își are originea în intervenția mira-
culoasă a Fecioarei Maria în timpul atacării Constan-
tinopolului de către perși și avari, în 7 august 626. În 
timp ce împăratul Heraclie se afla într-o expediție în 
Orient, departe de Constantinopol, Patriarhul Serghie 
a făcut procesiuni cu lemnul Sfintei Cruci, cu icoana 
,,nefăcută de mână” a lui Hristos și veșmântul Mai-
cii Domnului și a încurajat poporul să înalțe rugăciuni 
către Născătoarea de Dumnezeu. Râvna locuitorilor a 
fost atât de intensă, încât au reușit să respingă inam-
icul. În semn de mulțumire, întreg poporul capitalei a 
petrecut noaptea victoriei cântând în picioare Imnul 
Acatist în biserica Maicii Domnului de la Vlaherne.

Comemorarea zilei de 7 august, ca zi de ajutor dat 
de Dumnezeu împotriva dușmanilor, a fost mutată în 
secolul al VIII-lea pe data de 25 martie, de Patriarhul 
Gherman. În secolul al IX-lea, aceasta era sărbătorită 
la sfârșitul Postului Sfintelor Paști, iar mai târziu a fost 
fixată în săptămâna a V-a din Postul Mare.

În lucrarea ,,Triodul explicat”, Makarios Simonope-
tritul afirma că această comemorare nu este însemnată 
doar pentru locuitorii Constantinopolului din vechime, 
ci și pentru noi, cei care suntem asediați neîncetat de 
diferite patimi. Așadar, acum nu mai vorbim de un atac 
asupra unei cetăți, ci de un atac asupra ființei noas-
tre din partea demonilor. Cerem, asa cum au cerut cei 
din vechime ajutor, ca și noi să ieșim din această luptă 
victorioși.

Ştirile au fost preluate de pe site-ul 
episcopiaaradului.ro 
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