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EDITORIAL

În urcușul spre Înviere, Părinții Biseri-
cii au rânduit ca Duminicile din Postul 
Mare să fie închinate unor sfinți, mo-
dele de urmat pentru creștinii angajați 
în „războiul nevăzut”. Așa sunt podoa-
bele Bisericii lui Hristos, sfinți precum: 
Sfântul Ierarh Grigorie Palama (Dumi-
nica a II-a din Post), Sfântul Cuvios Ioan 
Scărarul (Duminica a IV-a din Post) sau 
Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca (Du-
minica a V-a din Post). 

A doua Evanghelie a acestei Dumi-
nici ne arată calea unei pocăințe adânci, 
marcată de părere de rău pentru păcatele 
săvârșite anterior, de tăcerea smerită, dar 
plină de îndrăzneala credinței. Este vorba 
despre gestul plin de iubire, de smerenie, 
de lepădare de sine și de remușcare pen-
tru viața dusă până atunci al păcătoasei 
care va uda cu lacrimile ei picioarele lui 
Iisus și le va șterge cu părul capului ei. 
Și cât de prompt vine răspunsul Domnu-
lui: „Iertate sunt păcatele ei cele multe, 
căci mult a iubit” (Luca 7, 47). 

Această Evanghelie ilustrează cât 
se poate de bine viața Cuvioasei Maria 
Egipteanca, pomenită în a V-a Duminică 
din Postul Paștilor, femeia care mai î -
nainte fusese o mare păcătoasă, dar care 
cunoscându-L pe Hristos va cunoaște 
taina și puterea pocăinței, și prin inter-
mediul ei, culmile sfințeniei. 

Despre viața acestei minunate sfinte 
a scris Sfântul Sofronie, Patriarhul Ieru-
salimului. Sfârșitul vieții ei este legat de 
vremea Postului Mare, când un anume 
ieromonah cu numele Zosima s-a retras 
în pustia de dincolo de Iordan, cale de 
douăzeci de zile de mers. Deodată a 
zărit o făptură omenească cu trupul zbâr-
cit și dezvelit, cu părul albit de ani, care 
văzându-l s-a îndepărtat de el. A ajuns-o, 
iar femeia, în Duhul lui Dumnezeu i s-a 
adresat pe nume: „Avva Zosima, iartă-mă 
pentru Domnul. Nu mă pot arăta înaintea 
ta, căci sunt o femeie despuiată”. După 
ce Zosima i-a aruncat veșmântul său cel 
din afară, femeia i s-a arătat. Rugând-o 
cu insistență i-a povestit viața tumultoasă 
până la o vreme. 

Se născuse în Egipt și de la vârsta 
de doisprezece ani a început să trăiască 
în desfrânări în Alexandria, unde a pe-
trecut șaptesprezece ani în acest fel de 

viață. Mânată de patima ce o măcina s-a 
urcat pe o corabie cu destinația Ierusa-
lim și ajungând aici a dorit să intre în 
Biserica Sfântului Mormânt pentru a 
se închina Sfintei Cruci, însă o putere 
nevăzută o ținea în loc. Cu frică multă a 
privit spre icoana Maicii Domnului din 
naos și i s-a rugat să o lase să intre în 
biserică să se închine, mărturisindu-și 
păcatele și necurăția vieții. Abia atunci i 
s-a îngăduit să intre în biserică și după ce 
a sărutat Sfânta Cruce i-a mulțumit Mai-
cii Domnului în fața icoanei, moment în 
care a auzit un glas care i-a spus: „Dacă 
vei trece Iordanul, vei afla odihna cea 
adevărată”. Ca urmare, și-a cumpărat 
trei pâini și s-a îndreptat spre Iordan. A 
doua zi a primit Sfânta Împărtășanie în 
Mănăstirea Sfântului Ioan, după care a 
trecut de cealaltă parte a râului. A petre-
cut în pustie 47 de ani în mari osteneli, 
luptând cu patimile ca și cu niște fiare 
sălbatice și mâncând numai verdețuri. 
După încheierea relatării vieții, în timpul 
rugăciunii, călugărul Zosima a văzut-o 
plutind în aer. Ea l-a rugat să vină și anul 
următor pe malul Iordanului să-i aducă 
Sfânta Împărtășanie, ceea s-a și întâm-
plat. Ajuns la Iordan se întreba cum va 
trece pustnica râul, dar răspunsul îl va 
afla în lumina blândă a lunii, când o vede 
apropiindu-se de râu, făcând asupra apei 
semnul Sfintei Cruci și pășind pe apele 
Iordanului ca pe uscat. Rugându-l să 
vină și în anul următor, bătrânul Zosima 
îi va afla trupul adormit. Pe nisip, dea-
supra capului era scris: „Avva Zosima, 
îngroapă trupul smeritei Maria în locul 
acesta. Țărâna dă-o țărânii. Am murit pe 
1 aprilie, în chiar noaptea mântuitoarei 
Patimi a lui Hristos, după ce am primit 
împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine”. 
Cu această ocazie, bătrânul Zosima a 
aflat mai întâi numele ei: Maria, dar și 
o mare minune: în anul ce trecuse, când 
a primit Sfânta Împărtășanie, ea a ajuns 
la pârâul acela în aceeași noapte, în 
vreme ce el avusese nevoie de douăzeci 
de zile de mers să ajungă acolo. Zosima 
a îngropat trupul minunatei făpturi a lui 
Dumnezeu, care s-a înălțat până la El 
prin nevoințe, osteneli și efort ascetic. 
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Despre Sfânta care mai înainte fusese 
desfrânată: Cuvioasa Maria Egipteanca

Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie 
mie după cuvântul tău! (Luca 1, 38)

Duminica aceasta sosește în calendarul 
sufletesc al Postului după ce, mai întâi, am 
trecut prin „zdroaba” duhovnicească a unei 
săptămâni de foc duhovnicesc: miercuri 
seara în slujba Deniei s-a cântat, scara sui-
toare întru pocăință, Canonul cel mare al 
Sfântului Andrei Criteanul, iar vineri seara, 
la Denia Acatistului Maicii Domnului, cân-
tarea plină de lumină a Acatistului. 

Evanghelia Duminicii de astăzi am pu-
tea să o numim Evanghelia Cererii Neim-
plinite!

Și au venit la El Iacov și Ioan, fiii lui 
Zevedeu și au zis: Dă-ne nouă să ședem 
unul de-a dreapta Ta și altul de-a stânga Ta, 
întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu 
știți ce cereți! 

„De ce a refuzat Domnul cererea Sfinților 
Apostoli Iacov și Ioan și a mamei lor? Doar 
ceruseră un lucru deloc rău, și anume un loc 
în împărăția lui Hristos Mântuitorul:  Fă ca 
să șadă unul de-a dreapta și unul de-a stân-
ga Ta, întru împărăția Ta (Matei 20, 21).

Care este pricina pentru care au fost 
refuzați? După aceea, doar, tot au primit 
Împărăția și au fost proslăviți; pricina e 
aceea că ei își însușiseră cu de la sine putere 
dreptul la Împărăție – și nu doar la împărăție, 
ci și la un anume loc: cel mai de cinste din 
împărăție.   

Iar a-ți însuși cu de la tine putere nu doar 
o anumită treaptă de Slavă din Împărăție, ci 
chiar și Împărăția în general, nu e îngăduit: 
fiindcă darul acesta este la buna voie a 
Tatălui Ceresc, pe care nu avem cum să o 
știm nici dacă am împlinit cu strictețe toate 
poruncile. „Nu este al Meu a da, ci celui 

căruia i se va da de către Tatăl Meu Cel 
Ceresc”.

Așadar iată și învățătura Evangheliei de 
astăzi: să nu ne însușim cu de la noi putere 
împărăția și, lucrând cu toată osârdia pen-
tru primirea ei, primirea în sine să o lăsăm 
la voia lui Dumnezeu, s-o așteptăm ca pe 
o milă a Cerescului nostru Tată, să slujim 
întru așteptare, fără pretenții, spunându-ne 
că suntem robi netrebnici, chiar dacă am fi 
făcut tot ceea ce ni s-a poruncit.

De ce rugăciunile nu ne sunt mereu as-
cultate sau de ce nu se împlinesc imediat?

Se întâmplă câteodată ca Dumnezeu 
să nu împlinească numaidecât rugăciunile 
noastre, după cum am spus. Sfânta Monica 
– mama Fericitului Augustin – 18 ani s-a 
rugat lui Dumnezeu ca să se întoarcă fiul 
său la credință. Stăruința ei în rugăciune I-a 
plăcut lui Dumnezeu. Și El a ascultat-o cu 
adevărat, întorcând pe fiul ei la calea mân-
tuirii, dar nu oricum, ci înzestrat cu toată 
frumusețea trăirii creștine mlădiate de harul 
dumnezeiesc.

Părintele Arsenie Boca spune atât de 
frumos: „Aveți grijă ce cereți! Unii nu-I 
cer nimic; Alții Îi cer nimicuri; Unii Îi cer 
socoteală; Alții, să facă El ce vor ei! Iar alții, 
să nu existe în fața lor; Și pomelnicul s-ar 
putea lungi.”

În loc să eliminam nimicurile și lucrurile 
nefolositoare noi le mai cerem și cu ardoare 
lui Dumnezeu. Atunci când elimini „nimicu-
rile” lumii, înseamnă că Duhul Sfânt, care 
suflă unde vrea, te-a ușurat de ele, înseamnă 
că spinii și buruienile din viața și sufletul 
tău se smulg și se usucă, și numai roadele – 
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Fie mie după cuvântul tău!
Duminica a V-a a Postului Mare și la Praznicul Bunei Vestiri

În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine cinci luni, 
zicând: astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. 
Iar în a șasea lună, îngerul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea, numit Naza-
ret, la o fecioară, logodită cu un bărbat, care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei 
era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine; 
binecuvântată ești tu între femei. Iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: ce 
fel de închinăciune poate să fie aceasta? Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai aflat har la 
Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece și vei naște un Fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta 
va fi mare și Fiul Celui preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al 
părintelui Său, David; și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit. 
Atunci Maria a zis către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Dar îngerul 
răspunzând, a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui preaînalt te va umbri; pentru 
aceasta și sfântul care se va naște din tine, se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată și Elisabeta, rudenia 
ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețile ei; și aceasta este a șasea lună pentru ea, care se numea stearpă; 
căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria: iată roaba Domnului; fie mie după 
cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. (Luca 1, 24-38)
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„crinii câmpului” încep să crească în țarină, 
în pământul inimii, în inima creștină, acești 
crini și flori minunate li reprezintă pe Hris-
tos Iisus, sădit acolo la Sfântul Botez pentru 
a da sens vieții tale.

Pe lângă Duminica a V-a din Postul 
Mare, astăzi avem și sărbătoarea „Bunei Ves-
tiri”, un Praznic foarte însemnat în Biserica 
noastră Ortodoxă.

Există în viața Maicii Domnului un mo-
ment de mare răscruce, atât pentru propria 
ei rânduială, cât și pentru istoria mântuirii 
noastre. Acest moment se întrupează într-un 
singur cuvânt. Fără el, ceea ce Dumnezeu 
intenționa în Buna-Vestire ar fi fost un eșec 
divin; prin el, conlucrarea dintre Dumnezeu 
și om se dovedește biruitoare, iar consecințele 
ei răzbat până la sfârșitul veacurilor.

Așadar, tânăra Fecioară se află în ru gă-
ciune, iar îngerul Domnului i se arată la un 
moment dat, o salută: bucură-te! și-i vestește 
că va naște fiu. Maria îi răspunde prin uimire; 
ea este numai logodită, nu știe de bărbat, nu 
pricepe cum, în condiția ei de absolută pu-
ritate, i s-ar putea întâmpla aceasta, îngerul 
face un pas mai departe: zămislirea va fi de 
la Duhul Sfânt, Pruncul ce se va naște se va 
chema Fiul lui Dumnezeu. Uluirea Mariei e 
totală, puterea oricărei înțelegeri e copleșită 
de mister. Mai mult, asemenea momente 
sunt pândite, în mod obișnuit, de îndoială și 
de necredință. în fața veștilor năprasnice, co-
losale, spiritul reacționează întâi negativ. El s-a 
obișnuit cu întâmplările comune și acceptă 
cu foarte mare greutate faptul extraordinar. 
Vestea, de pildă, că ți-a murit cineva drag e 
întâmpinată, mai întotdeauna, cu exclamația: 
nu se poate, așa ceva nu pot să cred! Așa va 

exclama o mamă care află că i-a murit fiul pe 
front, deși de mult s-a obișnuit cu războiul și 
cu posibilitatea unei asemenea pierderi. Dar 
tot așa va exclama și peste câțiva ani, aflând 
că, de fapt, prima veste exprimase o eroare, 
că fiul ei a fost doar prizonier și că s-a întors 
acum acasă. Imposibil! E îndoiala, vecină 
cu necredința, cu care ucenicii Domnului 
au întâmpinat vestea învierii Lui; de aceea 
nu le venea să creadă, ne spune Evanghelia, 
de bucurie mare. E prea frumos ca să fie și 
adevărat!

Îndoiala însă e imponderabilul din care 
te poți înclina fie într-o parte, fie în alta, e 
punctul neutru al cumpenei, e acea muchie 
de cuțit care te poate salva sau te poate 
prăbuși. Pe o asemenea lamă subțire se află, 
iată, acum, sufletul Fecioarei. 

Cuvântul îngerului nu este o poruncă. 
Poruncile se dau în vis, așa cum le va primi, 
ceva mai târziu, logodnicul Iosif. Cuvân-
tul îngerului nu este nici vestirea unui fapt 
împlinit, așa cum o avusese preotul Zaharia 
lângă altarul tămâierii. Buna-Vestire anunță, 
deocamdată, doar faptul că Dumnezeu o 
alesese pe ea, Maria, să devină mama Fi-
ului Său. îngerul poartă un mesaj, dar și o 
invitație. E un apel la libertatea Fecioarei de 
a decide, de a se pronunța între două alterna-
tive, între un da sau un nu. Pentru ca liber-
tatea ei să nu fie întru nimic viciată, i se pun 
în față cele două perspective: pe de-o parte, 
harul de a deveni Născătoare de Dumnezeu, 
pe de alta, jertfa de a purta o sarcină apa-
rent reprobabilă. Spre a-i înlesni hotărârea, 
îngerul ar fi putut s-o asigure că Iosif, prin 
revelație, va lua totul asupra lui și că, în fața 
societății și a legii, el va trece drept tatăl 
Celui ce Se va naște dintr-însa. Dar Mariei 

nu i se face o astfel de făgăduială, e lăsată 
să cumpănească singură, în deplină libertate 
a cugetului. Un nu ar însemna o amânare a 
planului dumnezeiesc, un da, împlinirea lui 
imediată. îngerul așteaptă din gura Mariei un 
singur cuvânt. îl așteaptă Dumnezeu, dar în 
același timp îl așteaptă toată suflarea, căci, 
întrebând-o pe ea, Dumnezeu ne întreabă 
pe noi, iar prin răspunsul ei urmează să se 
rostească întreaga omenire. Iată, Eu stau la 
ușă și bat! E clipa când Fecioara însumează 
într-însa setea universală de libertate. Fie! 
Să-mi fie mie după cuvântul tău! În acea 
clipă s-a petrecut întruparea. Din acest mo-
ment îngerul nu mai are nimic de spus și se 
face nevăzut.

Buna-Vestire nu e o idilă divină, nici 
capitolul romanțat al unei biografii, ci ac-
tul dramatic prin care Dumnezeu consultă 
libertatea omului și o invită la participare. 
Dacă, prin Adam și Eva, omul se pronunțase 
împotriva lui însuși, prin Fecioara Maria 
el se reașază la unison cu Creatorul și-și 
restaurează propria-i libertate, redându-i, în 
același timp, direcția pentru care îi fu sese, 
întru început, dăruită. Printr-un singur cu-
vânt, Maria e purtătoarea de cuvânt a tu-
turor risipiților ce aspiră la un destin comun, 
obștea mântuiților Domnului.

Potrivit uneia din cântările Crăciunului, 
Nașterea Domnului a fost întâmpinată de 
fiecare cu câte ceva, ca o mărturie a par-
ticipării la vrerea lui Dumnezeu; îngerii au 
trâmbițat cântări, cerul a pogorât steaua, ma-
gii au adus daruri, păstorii au venit cu închi-
narea, pământul a oferit peștera, iar noi, oa-
menii, am dat-o pe Fecioara Maria. Omeni-
rea   devine   astfel   născătoarea Născătoarei 
de Dumnezeu, genealogiile capătă sens și 

adâncime, ele mărturisind, pe de o parte, 
implicarea dramatică a lui Iosif în smerenia 
Mariei, iar, pe de alta, implicarea apoteotică 
a neamului omenesc în actul întrupării. Mai-
ca Domnului plutește singulară undeva, în 
spațiul cerului creștin, dar în același timp ea 
este și rămâne împreună cu noi, căci prin ea 
ne-am rostit opțiunea pentru mântuirea prin 
Iisus Hristos și tot prin ea nădăjduim întru 
neputințele noastre. Poate că de aceea Maica 
Domnului ne și este atât de dragă. În vreme 
ce pentru Domnul Hristos avem un dublu 
sentiment, de iubire pentru Mântuitor, dar 
și de teamă pentru Judecător, pentru ea nu 
avem decât unul, cel de iubire, pentru aceea 
care niciodată nu va judeca, ci pururea se 
roagă pentru noi. în numele nostru, Fecioa-
ra Maria s-a rostit cândva în fața lui Dum-
nezeu: Fie! în numele ei, la rându-ne, vom 
aștepta, prin rugăciune, o supremă rostire a 
lui Dumnezeu: Fie!

Prin sărbătoarea Bunei Vestiri, Dumne-
zeirea a pus omul din nou în valoarea sa din-
tru începu!

Însetează după Hristos, ca să te îmbeți 
de dragostea Lui. Închide ochii tăi de la cele 
plăcute ale lumii, ca să te învrednicești de 
Dumnezeu, să împărățească pacea Lui în 
inima ta, înfrânează-te de la lucrurile pe care 
le privesc ochii tăi, ca să te învrednicești de 
bucuria duhovnicească. 

Albert Einstein spunea așa: sunt două 
feluri de a trăi viața: Unul - de a crede că 
nu există miracole iar Altul - de a crede că 
totul este un miracol. Eu te îndemn pe tine 
creștinul de azi spunând: nu căuta în viață să 
fii un om de succes ci încearcă să fii un om 
de valoare în lucrarea lui Dumnezeu pentru 
lume. Amin!
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Fie mie după cuvântul tău!

Binevestește, pământule, bucurie mare, lă-
udați, ceruri, mărirea lui Dumnezeu. (Axio-
nul praznicului). Bunavestire face parte din 
sărbătorile împărătești ale Preacuratei Fe-
cioarei. Sărbătoarea aceasta deschide porțile 
bucuriei celor ce au așteptat din veacuri 
venirea lui Mesia. Și cum păcatul a intrat 
în lume printr-o femeie prin Eva, tot prin 
femeie trebuie să se pună capăt întuneri-
cului. De data aceasta a fost aleasă cea mai 
sfântă fecioară de pe fața pământului, Maria 
din Nazaretul Galileei. Fecioara Maria este 
Eva cea Nouă, născută asemenea nouă, ea 
a fost educată în chip deosebit la Templul 
din Ierusalim în Sfânta Sfintelor, crescând 
în sfințenie. În sfințenia ei, în fecioria, în 
curățenia și înțelepciunea ei deosebită, în 
smerenia ei neîntrecută, a biruit înclinarea 
spre rău a naturii în care s-a născut. Încli-
narea spre rău o avem fiecare dintre noi fiind 
o urmare a păcatului strămoșesc, prin care 
cădem mai ușor în ispită. Fecioara Maria a 
biruit orice ispită și orice păcat personal, de 
aceea a agonisit har peste har și Dumnezeu 
s-a putut adresa Ei în vederea întrupării. 

Fecioara Maria a trăit la templu în cu-
rățenie și sfințenie, muncind și rugându-se 
neîncetat. Fiindcă prin ea avea să se vindece 
firea umană, n-a primit vestea cea bună de 
la oameni, ci de la Dumnezeu prin slujitorul 
său apropiat, Arhanghelul Gavril. După ce 
Arhanghelul Gavril a dus vestea nașterii lui 

Ioan Botezătorul lui Zaharia soțul Elisabetei, 
mătușa Sfintei Fecioare, după șase luni vine 
la locuința tinerei Maria, care avea doar pais-
prezece ani. Îngerul apare sub forma unui 
tânăr strălucitor cu o floare de crin în mână 
și îi spune „Bucură-te, ceea ce ești plină de 
har, Domnul este cu Tine. Binecuvântată ești 
Tu între femei” (Luca I, 28-29). La apariția 
lui Sfânta Fecioară se înspăimântă, a amuțit, 
s-a tulburat de cuvântul lui și în mintea Ei a 
apărut scena căderii strămoașei Eva, căreia 
în discuția cu vrăjmașul diavol, i se oferea 
posibilitatea asemănării cu Creatorul. Sfânta 
Fecioară, cunoscătoare a Legii mozaice, nu 
putea să-și explice asemenea urare. Emoțiile 
sfinte o nelinișteau și mai mult o duceau 
într-o stare de frică, mai ales că nu auzise, 
nu citise și niciodată învățătorii de la templu 
nu-i spuseseră că îngerii se arată oamenilor 
în afara locașurilor sfinte, dar mai ales fe-
meii, considerată spurcată de la căderea în 
păcat până acum.

Dumnezeu a vestit Evei suferință, de ce 
îi vestește îngerul bucurie? Lauda îngerului 
nu a înduioșat-o. Ea știa că omul a pierdut 
harul prin păcat. În smerenia ei nu înțelegea 
cum de îngerul îi acordă această cinste. Se 
temea să nu fie vreo înșelăciune, vreo ispită 
și să cadă în păcat. Tulburarea Mariei ne 
arată că ea avea „inima trează”, în stare 
de veghe, și se temea de a nu greși. Arhan-
ghelul Gavril, văzând emoția puternică a 
Sfintei Fecioare și pentru a putea fi înțeles 
a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har 
la Dumnezeu. Și iată că vei lua în pântece 
și vei naște Fiu și vei chema numele Lui, 
Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Prea 
Înalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi 
va da Lui tronul lui David, părintele Său. 
Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci 
și împărăția Lui nu va avea sfârșit” (Luca 1, 
30-32). La aceste cuvinte Sfânta Fecioară s-a 
rușinat, și-a încruntat fruntea dorind să ceară 
explicații pentru asemenea cutezanță. Făcea 
acest lucru din curiozitatea firii, apărându-și 
cinstea și nevinovăția. „Cum se va face acest 
lucru din moment că eu nu știu de bărbat”. 
Fecioara Maria dorea un singur lucru, să nu 
cadă în ispită, să nu se rupă de Dumnezeu, 

căci pe El Îl iubea, să rămână nestricată 
ființa și fecioria Ei. Îngerul, o ființă perfect 
spirituală, se prosternează în fața unui mu-
ritor, strălucind de sfințenie o determină pe 
Fecioara Maria să înțeleagă că în fața ei nu 
este un tânăr oarecare, ci ceva suprafiresc și 
că este în afara situației din Grădina Edemu-
lui. Arhanghelul Gavril văzând liniștea Fe-
cioarei a încredințat-o că: „Duhul Sfânt se va 
pogorî peste Tine și Puterea Celui Prea Înalt 
Te va umbri; pentru aceea și Sfântul care se 
va naște din Tine, Fiul lui Dumnezeu se va 
chema.” Și pentru ca Fecioara să fie convinsă 
de intervenția divină, îngerul o asigură că și 
mătușa Ei, Elisabeta este însărcinată în a 
șasea lună și ca va naște pe Înaintemergătorul 
Fiului său. „Și iată Elisabeta, rudenia Ta, a 
zămislit și ea fiu la bătrânețe și aceasta este 
a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. 
Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință” 
(Luca 1, 34-37). 

Fecioara Maria își revine, este convinsă 
de adevăr, a aflat de lucrul cel mai greu de 
cuprins cu mintea – zămislirea fără sămânță 
– abia atunci a început să creadă și să își dea 
seama că a sosit timpul ca să se arate lumii 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Faptul că 
nu i se cerea jertfirea stării de feciorie, de 
curăție în Domnul, a fost pentru Ea argu-
mentul căutat că nu este amăgire, că solul 
este de la Dumnezeu, atunci în numele în-
tregii omeniri care a fost, este și va fi, a zis: 
„Iată roaba Domnului, fie Mie după cuvân-
tul Tău” (Luca I, 38). 

La Buna Vestire Dumnezeu a săvârșit 
împreună cu Fecioara Maria lucrarea cea mai 
minunată, Întruparea Sa. Așa s-a petrecut 
una din intervențiile lui Dumnezeu în lume 
prin slujitorii Săi, îngerii. Praznicul Bunei-
vestiri ne face să înțelegem că Dumnezeu 
nu este o idee, ci o persoană în trei ipostaze: 
Tatăl-Creatorul, Fiul-Mântuitorul, Sfântul 
Duh-Sfințitorul. Dacă ar fi fost numai o idee, 
și încă absolută, nu ar fi fost posibilă întrupa-
rea, Arhanghelul Gavril nu s-a arătat Sfintei 
Fecioare în vis, sau aievea, ci real, ca trimis 
al Stăpânului său. Fecioara Maria a partici-
pat deci în mod activ la Întrupare, conștientă 
de lucrarea ce se săvârșește, biruind ispita 

și încredințându-se lui Dumnezeu. Ea a de-
venit o punte de legătură între Dumnezeu și 
întreaga lume văzută, tot omul va primi din 
nou prin Ea pe Dumnezeu, de aceea în ziua 
Bunei Vestiri Biserica Strigă: „Astăzi este 
începutul mântuirii noastre și arătarea Tainei 
celei din veac. Astăzi Fiul lui Dumnezeu se 
face Fiu al Fecioarei.” Ea cuprinde neamul 
omenesc în întregime, de aceea este numită 
Eva cea Nouă. Prin Fecioara Maria începe 
renașterea omenirii, după cum prin Eva 
a început omenirea căzută. Eva a devenit 
maica morții-spirituale și materiale, iar Fe-
cioara Maria a devenit Maica Vieții, Maica 
lui Dumnezeu și Maica omenirii noi. Eva a 
ales fructul oprit sub influența satanei, care 
a devenit „prinț” al lumii. Omenirea căzută 
ce a urmat și-a căutat desăvârșirea prin mij-
loace materiale, bogăție să stăpânească pe 
pământ. Fecioara Maria prin „fiat-”ul ei a 
deschis calea contrară, prin Fiul ei tot omul a 
fost eliberat din înrobirea materiei. De aceea 
noi, creștinii, cinstim atât de mult pe Maica 
Domnului, căci prin ea a venit Dumnezeu în 
lume, prin ea a venit iertarea păcatelor noas-
tre, prin ea a venit lămurirea vieții noastre, 
ea ne conduce la Domnul Hristos.

Data de 25 martie își are temeiul în 
săr bătoarea întrupării Domnului fixată pe 
25 decembrie căci de la 25 martie până la 
25 decembrie se împlinesc tocmai nouă 
luni, iar pe alt plan pe lângă învierea natu-
rii (echinopțiul de primăvară) și primăvara 
spirituală, adică faptul dumnezeiesc al uni-
rii cerului cu pământul, mai bine-zis, al 
le   găturii directe între lumea triumfătoare 
(în gerii) reprezentată prin Arhanghelul 
Ga   vril și lumea sensibilă, sau luptătoare 
(credincioșii) reprezentată prin Preacurata 
Fecioară Maria. Despre vechimea acestei 
sărbători mărturisesc în cuvântările lor Pro-
clu patriarhul Constantinopolului (+446) și 
Petru Chrisologul, arhiepiscopul Ravenei 
(+450), iară Sfântul Ieronim (+420) scrie, 
că la Nazaret, în însăși același loc, în care 
Arhanghelul Gavril a bine vestit Fecioarei 
Mariei, că va naște pe Mântuitorul, se zidi o 
biserică în memoria acestei întâmplări.

Ionuț MOCA

Bunavestire (25 martie)
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Cuvântul creator Care era la început, 
Cel ce conducea poporul evreu în pustiu 
și Se descoperea ascuns într-un nor, își 
asumă firea noastră omenească pentru 
a o îndumnezei. În troparul sărbătorii 
se rezumă semnificația praznicului: 
„Astăzi este începutul mântuirii noas-
tre și arătarea tainei celei din veac: Fiul 
lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face, 
și Gavriil darul bine-l vestește! Pen-
tru aceasta și noi împreuna cu dânsul 
Născătoarei de Dumnezeu să-i strigam: 
Bucură-te cea plină de har, Domnul este 
cu tine.” (Tropar, glas 4, Antologhion 
vol. I, Editura Episcopiei Aradului, 
Arad, 2007).

Icoana Bunei Vestiri, așa cum o cu-
noaștem astăzi, cu variațiile sale, nu a 
fost aceeași dintru început. Forma sa 
actuală s-a definitivat în decurs de se-
cole. Rădăcinile sale se găsesc în arta 
creștină a catacombelor. Mesajul prin-
cipal al artei din catacombe era acela 
al biruinței lui Hristos asupra morții, 
iar Buna Vestire este practic începutul 
acestuia. Prima reprezentare a Bunei 
Vestiri se află în Catacomba Priscillei 
din Roma, pe care arheologii o datează 
în secolul al II-lea.

Înainte de a explica conținutul teo-
logic al acestei icoane care înfățișează 
evenimentul ce constituie o cotitură în 
istoria omenirii, trebuie să distingem 
două tipuri de icoane ale Bunei Vestiri. 
Întâlnit din secolul al VI-lea, primul tip 
ce se caracterizează prin prezența în-
gerului Gavriil, care o anunță pe Sfânta 
Fecioară că-L va naște pe Fiul lui Dum-
nezeu, și a unei raze de lumină îndreptată 
spre capul Fecioarei Maria, rază din care 
iese Duhul Sfânt, simbolizat printr-un 
porumbel. Cel de-al doilea tip, căruia îi 
aparține Bunavestire Oranta (sfârșitul se-
colului al XII-lea), cunoscută atelierelor 
bizantine din secolul al IX-lea. Pruncul, 
având cap de adult și binecuvântând cu 
mâna, e înscris în sânul Maicii Sale care 
apare ca cea care-L va aduce în lume pe 
Mântuitorul, zămislit dumnezeiește prin 
Duhul Sfânt potrivit vestirii îngerești 
și proorocirii lui Isaia (Michel Quenot, 
Învierea și Icoana, Editura Christiana, 
București, 1999).

Icoana Bunei Vestiri este pătrunsă, 
la fel ca întreaga sărbătoare, de adâncă 
bucurie lăuntrică, a împlinirii promisiu-

nii Vechiului Testament, prin întruparea 
Izbăvitorului lumii, bucurie ce se revarsă 
în culori, aducându-ne înaintea ochilor, 
trupești și sufletești, începutul mântuirii 
noastre.

În bisericile ortodoxe, Buna Vestire 
este pictată pe iconostas, în registrul 
praznicelor împărătești, fiindcă este, 
de fapt, icoana zămislirii de la Duhul 
Sfânt a Fiului lui Dumnezeu în pân-
tecele Preacuratei Fecioare. Scena apare 
și pe ușile Sfântului Altar, prin care ni 
se aduce la sfintele slujbe, în forma cea 
mai deplină, vestea cea bună a mântuirii 
noastre.

Așa cum reiese din Erminia picturii 
bizantine, scrisă de Dionisie din Furna, 
Fecioara Maria stă fie pe scaun, fie 
înaintea lui, având capul puțin plecat, și 
cu o mână ținând mătase înfășurată pe 
un fus, iar mâna dreaptă este îndreptată 
spre Arhanghelul Gavriil, care o salută 
ca „binecuvântată între femei” (Luca 
1, 28). Într-adevăr, ea, împărtășindu-se 
din rodnicie într-un mod cu totul ieșit 
din comun, este chemată să dea viață 
omenească Celui ce se va defini: „Eu 
sunt Viața” (Ioan 14, 6). Și dacă, în 
context biblic Duhul lui Dumnezeu este 
cel care menține, asupra Mariei Duhul 
urmează să se pogoare într-un mod unic 
și irepetabil. Ca și celelalte femei, Maria 
urmează să dea viață unui om. Dar ce 
este un om? Din punct de vedere teolo-
gic omul este ceea ce el poate deveni, nu 
poate deveni înger, pentru că ar înceta 
să fie om, nu poate deveni nici o făptură 
mai de „jos” decât specia sa. Prin Fiul 
Mariei, omul „devine” Dumnezeu, ne-
a bandonând condiția naturii umane 
(Tomas Spidlik, Marko Ivan Rupnik, 
Credință și icoană, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2002).

În raport cu aproape toate icoanele 
care exprimă pacea și odihna, aici con-
statăm, ca și în cea a Coborârii la iad a 
Mântuitorului, o mișcare și o dinamică 
neobișnuită. Vestea îngerului, care pare 
a țâșni în fața Mariei plină de uimire, 
surprinde la fel ca intrarea lui Hristos 
în iad. Vestea uluitoare nu generează 
totuși nici un fel de sentimentalism, ci o 
atitudine de primire, de deschidere fără 
rezerve față de planul lui Dumnezeu. 
Porțiunea de cer, fasciile de lumină și 
porumbelul, reprezentate pe numeroase 

icoane, sunt tot atâtea simboluri care fac 
din acest praznic prima teofanie în ciclul 
marilor praznice. Praznicul stabilește 
într-adevăr legătura între trup și Duhul 
Sfânt, între pământ și cer. Luând atitudi-
nea cerută oricărui candidat la împărăția 
cerurilor, Născătoarea de Dumnezeu, 
Maica Domnului, se golește de voia 
pro prie pentru a-L primi în ea pe Cel 
pe Care pământul nu poate să-L încapă. 
Prevăzându-și eliberarea, omenirea va 
veni prin Maria la îndumnezeire. „Taina 
cea din veac se descoperă astăzi și Fiul 
lui Dumnezeu Fiu al omului se face, ca, 
părtaș fiind la ceea ce este mai rău, să mă 
împărtășească pe mine din ceea ce este 
mai bun. Amăgit a fost odinioară Adam 
și, dorind să fie Dumnezeu, nu a fost. Iar 
Dumnezeu se face Om, ca pe Adam să-l 
facă Dumnezeu…” (Lauda, glas 2).

Dumnezeu urmează să se nască ca 
om. Nașterea lui Hristos din Fecioară 
scoate în evidență absența paternității 
umane. Iisus își primește trupul din Ma-
ria fără transmiterea vieții după rându-
iala omenească. Născut dintr-o fecioară 
și nicidecum rodul unirii dintre bărbat și 
femeie, El intră în lumea pe care însuși 
a creat-o, răsturnând înțelepciunea aces-
tei lumi prin nașterea dintr-o Fecioară, 
creatura Sa, noua Evă, maică a oameni-
lor. El preexistă propriei Sale nașteri în 
lume - „Eu sunt mai înainte de a fi fost 
Avraam” (Ioan 8,5) - și arătarea Sa în 
trup restaurează ceea ce fusese întinat. 
„Dumnezeu adevărat și om adevărat”, 
Cea de a doua Persoană a Sfintei Treimi, 
El este Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul 
Mariei. El este deci divino-uman.

Viața omenească este diferită de a -
ceea a celorlalte ființe de pe pământ prin 
faptul că omul este conștient și liber. 
Atunci, pentru a primi și a da viață, i 
se cer Sfintei Fecioare cunoașterea a 
ceea ce urmează să se întâmple și un 
liber consimțământ. Vestea este adusă 
de îngerul care dezvăluie tainele di-
vine. Bună-voirea înseamnă acordul 
dintre Dumnezeu și făptură. Pentru că 
întruparea nu este numai un act al voii 
lui Dumnezeu, ci și al voinței libere și 
al credinței Sfintei Fecioare Maria. În-
clinarea capului îngerului arată că el 
nu vorbește de la sine. Vorbind Maicii 
lui Dumnezeu, descoperindu-i taina 
Providenței dumnezeiești, îngerul su-

bliniază prin privi re dependența lui de 
Cel Care l-a trimis; el stă înaintea feței 
lui Dumnezeu. Pentru Maica Domnului, 
acesta este un moment de sfințire, în-
ceputul Maternității sale dumnezeiești: 
„Duhul se va pogorî peste tine și pute-
rea Celui Preaînalt te va umbri” Pri-
mind ves tirea Arhanghelului, gestul 
ei nu răspunde mesagerului, ci Celui 
ce l-a trimis. Deși îngerul privește în 
sus, întreaga lui mișcare se în dreaptă 
spre Maica Domnului; dar mișcarea ei 
și întreaga ei ființă se îndreaptă în sus. 
Această mișcare servește pentru a pune 
în evi dență, ca să spunem așa, faptul 
că acceptarea Maicii Domnului nu este 
o consimțire pasivă a Bunei Vestiri, ci 
o supunere activă a sa față de voia lui 
Dumnezeu, o participare voluntară și 
liberă a Mai cii Domnului și, prin per-
soana ei, a tuturor făpturilor la lucrarea 
Mântuirii (Leonid Uspenky, Vladimir 
Losky, Călăuziri în lumea icoanei, Edi-
tura Sofia, Bucureşti, 2003).

Dacă Eva cea nouă, prin „DA”-ul 
spus nu Arhanghelului Gavriil, ci cum 
am deslușit ci lui Dumnezeu, și prin 
alegerea binelui, își îmbracă firea sa 
omenească în filiație dumnezeiască, 
prima Evă denaturează firea omului 
consimțind la porunca rău-voitoare a 
satanei, îngerul căzut. Spre deosebire de 
Eva care, nesocotind cu mândrie che-
marea dumnezeiască, se vrea autonomă, 
Maria răspunde: „Iată, roaba Domnului” 
(Luca 1,38). Ea se supune, primește Cu-
vântul fără reținere, se golește de sine 
însăși pentru a-I face loc lui Dumne-
zeu Care Se întrupează, alegând în mod 
liber pe Dumnezeu și nu creatura. În 
icoană plecându-și capul, își duce mâna 
la piept - gest al acceptării, al supune-
rii, care a hotărât soarta lumii: „Fie mie 
după cuvântul Tău” Semnificația aces-
tor cuvinte se leagă de zilele facerii lu-
mii, când Dumnezeu rostea puternicul 
și dătătorul de viață cuvânt „Să fie”, 
cuvântul Făcătorului a adus în lume făp-
turile. Dar în acea zi unică în viața lumii, 
când dumnezeiasca Maria a rostit scur-
tul și supusul ei cuvânt „Fie”, cuvântul 
făpturii L-a adus pe Făcător aici, jos, în 
lume pentru mântuirea noastră.

Sorin Gheorghe SĂPLĂCAN

Icoana Bunei Vestiri

Maria Egipteanca a trecut la 
Domnul în anul 530.

S-ar putea ca această relatare 
a vieții sfintei să fi pierdut din 
vedere tocmai esențialul, lupta 
de o viață cu păcatul, cu patima 
desfrânării, curajul și răbdarea 
în confruntarea cu sine și cu cel 
ce ispitește. Sfânta a fost trimisă 
să lupte cu diavolul în pustie, în 
„locul neumblat și fără de apă”, 
adică tocmai acolo unde-și avea 
el sălașul, și acolo să-l biruiască. 
Taina despătimirii se cuvine să 

o descoperim fiecare dintre noi 
în taina pocăinței ascunsă în 
intimitatea legăturii cu Hristos 
Domnul. Drumul de la duhoa-
rea păcatului la mireasma haru-
lui a fost parcurs de sfânta care 
mai înainte fusese păcătoasă, 
dar mai apoi a devenit tămâia 
preacurată și bine înmiresmată 
în chivotul Bisericii lui Hristos, 
mireasmă a pustiei. 

Viața sfântă a Cuvioasei Ma-
ria Egipteanca reprezintă pen-
tru noi toți un model de urmat, 
dovada indubitabilă că păcatele 

și patimile pot fi învinse prin 
strădania omului care răspunde 
în felul acesta lucrării harului, 
că Dumnezeu îi împodobește pe 
cei care s-au înnoit prin pocăință 
sinceră cu cele mai minunate 
daruri duhovnicești, că atunci 
când Dumnezeu răsplătește pe 
cei care s-au lepădat de viața 
moartă de dinainte o face cu 
vârf de măsură. 

Însă cel mai mare dar duhov-
nicesc pe care-l poate dobândi 
omul aici pe pământ este viața 
cu Hristos. 

Despre Sfânta care mai înainte fusese desfrânată: 
Cuvioasa Maria Egipteanca

Urmare din pagina 1
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ŞTIRI

(Ştirile au fost preluate de pe site-urile 
episcopiaaradului.ro şi basilica.ro)

Slujire Arhierească în Parohia Cintei

În Duminica a patra din Post (a Sfântului Ioan 
Scărarul), 18 martie 2018, Înaltpreasfințitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în mijlocul 
credincioșilor din Parohia arădeană Cintei, dând curs 
invitației părintelui paroh dr. Nicu Breda de a deschide 
Săptămâna duhovnicească ce se va desfășura în această 
parohie. Cu acest prilej, Chiriarhul arădean a săvârșit 
Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu 
hramul ,,Înălțarea Domnului”, din sobor făcând parte 
părintele paroh și părintele Arhid. Tiberiu Ardelean, 
inspector eparhial.

Cuvântul de învățătură al Chiriarhului a fost pus sub 
titlul ,,Urcuș spiritual” (cf. citirilor scripturistice ale 
duminicii: Evrei 6; Efeseni 5; Marcu 9; Matei 4), prin 
virtuțile evidențiate atât în citirile zilei cât și în ,,Scara” 
Sfântului Ioan Scărarul, stăruind asupra credinței, 
nădejdii și dragostei, rugăciunii și postului, pocăinței 
și ascultării, ca biruitoare împotriva slăbiciunilor 
omenești și totodată trepte spre desăvârșire. Prin toate 
acestea, Chiriarhul a făcut o introducere la cuvântările 
ce vor avea loc în săptămâna duhovnicească ce începe 
în această parohie.

La Sfânta Liturghie au fost prezenți foarte mulți 
credincioși, mulți dintre ei împărtășindu-se cu Trupul 
și Sângele lui Hristos.

Săptămâna duhovnicească în această parohie se va 
desfășura în intervalul 18 martie – 25 martie și vor fi 
invitați mai mulți duhovnici și clerici.

Duminica Sfântului Ioan Scărarul la 

Mănăstirea Arad-Gai

În Duminica a IV-a din Sfântul și Marele Post, 18 mar-
tie 2018, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-
cop vicar al Arhiepiscopie Aradului a fost prezent la 
Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” din cartierul 
arădean Gai. Cu acest prilej, Ierarhul a săvârșit Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare 
în biserica nouă a mănăstirii, împreună cu Părintele 
Protos. Macarie Deleu, duhovnicul mănăstirii, Pr. Ilie 
Nădăban de la Parohia Curtici, Arhid. Mircea Proteasa 
și Arhid. Gheorghe Lehaci, în prezența obștii monahale 
de maici, în frunte cu maica stareță monahia Ecaterina 
Joldeș și a numeroșilor pelerini veniți la sfânta slujbă.

La momentul rânduit, Preasfinția Sa a rostit un cu-
vânt de învățătură despre minunea vindecării copilului 
bolnav, care poate fi asemănată și cu soarta fiecărui om 
în parte, fiul cel bolnav reprezentând sufletul omului 
stăpânit de patimi iar tatăl copilului este conștiința lui 
care îl duce la Hristos. Duhul cel mut este păcatul care-
l robește pe tot omul. Aducerea copilului la Hristos 
înseamnă venirea creștinului la spovedanie. Totodată, 
Preasfințitul Emilian a prezentat și viața smerită, as-

cunsă și aprinsă de dumnezeiască dorire a sfântului 
pomenit astăzi, a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul pre-
cum și bogăția înțelepciunii sale adunată în vistieria 
duhovnicească numită „Scara Raiului“, darul cel mai 
de preț al vieții călugărești și nu numai. Scara, alcătuită 
din cele 30 de trepte, ne urcă din treaptă în treaptă de la 
cele pământești la cele cerești, a spus Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Emilian a împărtășit cu Trupul 
și Sângele Domnului mulțimea de credincioși, tineri 
și vârstnici, care s-au pregătit și au primit dezlegare 
pentru aceasta.

Episcopul Sinesie Jivanovici, comemorat 

la Mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul, 

Arad-Gai

În ziua de miercuri, 14 martie 2018, s-au împlinit 250 
de ani de la trecerea la cele veșnice a Episcopului 
ortodox al Aradului, Sinesie Jivanovici (episcop între 
anii 1751-1768). Cu acest prilej, Chiriarhul arădean, 
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, a participat la Sfânta 
Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite și a săvârșit 
o slujbă de pomenire în biserica cu hramul ,,Sfântul 
Simeon Stâlpnicul” a Mănăstirii Arad-Gai, ctitorie a 
Episcopului Sinesie (ridicată între anii 1760-1762), 
din sobor făcând parte Părintele Protos. Macarie Deleu, 
duhovnicul mănăstirii și Arhid. Tiberiu Ardelean, in-
spector eparhial. La sfânta slujbă au participat mona-
hiile mănăstirii, în frunte cu maica stareță Ecaterina 
Joldeș și credincioși.

Mormântul Episcopului Sinesie Jivanovici se gă-
sește în această biserică, între ușile împărătești. Alături 
de acesta, tot în biserica veche a mănăstirii se găsesc și 
osemintele episcopilor: Ioanichie Martinovici (1710-
1721), Sofronie Rovanciovici (1722-1726), Pahomie 
Knezevici (1770-1787), Pavel Avacumovici (1786-
1815), Nestor Ioanovici (1829-1830) și Gherasim Raț 
(1835-1858).

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a rostit un ales cu-
vânt în care a evocat personalitatea și bogata activitate 
a Episcopului Sinesie Jivanovici, un vajnic apărător și 
păstrător al credinței ortodoxe în aceste părți de țară, 
un organizator al vieții bisericești și administrative, 
precum și un ctitor de sfinte locașuri, în speță a Sfin-
tei Mănăstiri Arad-Gai. De asemenea, Înaltpreasfinția 

Sa a precizat că pomenirea Episcopului Sinesie se va 
face pe parcursul întregului an, mai ales la hramurile 
mănăstirii.

Colecția de ștergare a Arhidiaconului 

Teodor Babuția donată Centrului 

Municipal de Cultură Arad

Centrul Municipal de Cultură Arad s-a „îmbogățit“, 
vineri, cu o colecție de ștergare tradiționale românești, 
care au aparținut familiei arhidiaconului Teodor 
Babuția, și care sunt expuse, pentru o lună, în Clădirea 
Preparandiei din municipiul Arad.

Cu ocazia deschiderii oficiale a expoziției Gabriela 
Babuția, cea care a îngrijit zeci de ani această colecție 
a anunțat că o donează, fără nicio pretenție, Centrului 
Municipal de Cultură Arad.

Deschiderea oficială a expoziției „Ștergarul româ-
nesc –valoare, tradiție, simbol” a avut loc, vineri, în 
prezența IPS Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradu-
lui, a părintelui Gabriel Mariș consilier social în 
cadrul Arhiepiscopiei Aradului, a părintelui Flavius 
Petcuț, protopopul Aradului, dar și în prezența direc-
torului Centrului Municipal de Cultură Arad, Daniela 
Pădurean Andreica și a directorului adjunct al Centru-
lui Municipal de Cultură Arad, Ramona Crețu.

Expoziția cuprinde aproximativ 100 de ștergare, 
une le dintre ele cu o vechime de peste 100 de ani, ma-
joritatea fiind lucrate în războaie de țesut și îmbogățite 
cu modele tradiționale specifice zonei Aradului, majori-
tatea fiind decorate cu dantelă lucrată manual (cipcă).

IPS Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului, a ex-
plicat semnificația religioasă a pieselor expuse.

Împreună cu soția sa Gabriela, arhidiaconul Te-
odor Babuția au slujit Eparhia Aradului, părintele arhi-
diacon fiind secretar eparhial, ecleziarh la Catedrala 
Ortodoxă Veche și arhidiacon, însoțind la târnosiri, 
binecuvântări de lucrări, vizite pastorale și hramuri 
de biserici și mănăstiri toți episcopii Aradului. Aceștia 
au moștenit ștergarele de la părinți și bunici, unele din 
zona Gurahonț, satul Iacobini, iar altele le-au primit cu 
ocazia târnosirii bisericilor de pe raza județului Arad. 
Cei doi au păstrat în locuința lor ștergarele, alcătuind 
astfel o colecție pe care acum o prezintă arădenilor ad-
miratori ai tradițiilor românești și nu numai.

Expoziția „Ștergarul românesc – valoare, tradiție, 
simbol“ face parte din manifestările organizate de 
Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de 
Cultură Arad cu ocazia Centenarului Marii Uniri și are 
ca scop promovarea valorilor tradiționale românești. 
Un alt scop al expoziției este promovarea Clădirii 
Preparandiei, unde a funcționat cea mai veche școală 
pedagogică din Transilvania.

Expoziția va putea fi vizitată, până în 16 aprilie, de 
luni până vineri, între orele 9.00 – 16.00, intrarea fiind 
liberă.


